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  مقدمة   -أوالً  
 الذي يتضمن اخلطة وإطار العمل      ٨-م أ   /٣طلب مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره        -١

) ٢٠١٨-٢٠٠٨(االستراتيجيني للسنوات العشر مـن أجـل تعزيـز تنفيـذ االتفاقيـة              
 األمانة واآللية العاملية وجلنة العلم والتكنولوجيا وجلنة استعراض تنفيـذ           ، إىل )االستراتيجية(

االتفاقية إعداد خطط عمل مدهتا أربع سنوات جيري حتديثها يف كل دورة من دورات مؤمتر               
   . لنهج اإلدارة القائمة على النتائجاألطراف، وبرامج عمل حمددة التكاليف لفترة سنتني، وفقاً

، يف دورتـه العاشـرة مبوجـب        ألطراف إىل األمانة العامة أيـضاً     وطلب مؤمتر ا    -٢
 ٢٠١٧-٢٠١٤للفترة  ، أن ُتدِمَج خطط عمل مؤسسات وأجهزة االتفاقية هذه          ١٠-أ م/١ مقرره

يف خطة عمل شاملة متعددة السنوات لالتفاقية، كي ينظر فيها مؤمتر األطـراف يف دورتـه                
-ICCD/CRIC (12)/2يف الوثيقـة    وتـرد خطـة العمـل الـشاملة هـذه           . احلادية عشرة 

ICCD/COP (11)/CST/9 .أن برامج العمل احملددة التكاليف لفترة الـسنتني مـستمدة           ومبا
 مدجمة بدورها يف    ٢٠١٥-٢٠١٤مباشرة من مضمون خطة العمل، فإن برامج عمل الفترة          

رد حملة عامـة    وت. برنامج العمل الشامل احملدد التكاليف لالتفاقية، والذي يرد يف هذه الوثيقة          
  .ICCD/COP (11)/6عما يقابله من امليزانية املقترحة لالتفاقية يف الوثيقة 

  ٢٠١٥-٢٠١٤االعتبارات االستراتيجية للفترة   -ثانياً  
، تقترح األمانة واآللية العاملية خطة عمل وميزانية        ٢٠١٧-٢٠١٤فيما يتعلق بالفترة      -٣

تدهور األراضي واجلفاف،   /ملواجهة مسائل التصحر  برناجمية من شأهنما تعزيز التعاون العاملي       
وتعزيز الدور املعياري لعملية اتفاقية مكافحة التصحر يف هذا التعاون، وتوليد إطـار فعـال               

  . لدعم البلدان املتضررة يف تنفيذ االتفاقية

  األمانة  -ألف  
نة االتفاقية  يتطلب التنفيذ الناجح للخطة االستراتيجية للسنوات العشر تعزيز مهام أما           -٤

فيما يتعلق بتقدمي اخلدمات األساسية، والدعوة، وحتديد جداول األعمال، والتمثيل، مبا يتفق            
مع القدرات واملوارد املتاحة، وذلك هبدف دعم األطراف ومؤمتر األطراف واهليئات الفرعية            

حتقيق اهلـدف   وتضطلع األمانة، يف هذا السياق، بدور رائد يف         . لالتفاقية يف القيام بأدوارها   
، باإلضافة إىل دورهـا يف      ٣ و ٢ وكذا النتائج احملددة املتعلقة باهلدفني التنفيذيني        ١التنفيذي  

واسُترشد باألحكام الواردة يف االسـتراتيجية،  . تقدمي الدعم يف حتقيق بقية األهداف التنفيذية    
طة عمل األمانة   وباملقررات ذات الصلة الصادرة عن مؤمترات األطراف األخرية، يف صياغة خ          

وستركز األمانة على تيسري قيام عملية مثمرة وحتظى بـاالحترام يف           . ٢٠١٥-٢٠١٤للفترة  
إطار االتفاقية تعزز يف اآلن نفسه حتديد األهداف لتحقيق أغراض االستراتيجية وتضمن قاعدة 

  . معرفية متينة لصنع القرار
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الفعالة لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة     وسيكون من بني اجملاالت الرئيسية لألمانة الدعوة          -٥
ملكافحة التصحر ومسائل التصحر وتدهور األراضي واجلفاف من حيث صـلتها جبـدول             

 وأهداف التنمية املستدامة، وغريها مـن العمليـات،         ٢٠١٥األعمال اإلمنائي العاملي ملا بعد      
   . واجلفافحبيث تستند على وجه اخلصوص إىل أفكار اقتصادية تتصل بتدهور األراضي

يف تقدمي املعرفـة العلميـة       وجيري التركيز أيضا على دعم جلنة العلم والتكنولوجيا         -٦
إلرشاد صنع القرار بشأن تنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر من خالل تقدمي املـشورة العلميـة               

وسيتواصـل  . وتطوير بوابة النظام الوسيط لنقل املعارف العلمية، إضافة إىل وسائل أخـرى           
اء املتكرر املتمثل يف تطوير رصد األثر ووضع خطوط األساس ذات الصلة، وسيجري             اإلجر

  . ٢٠١٤حتديث أدوات رصد التقدم احملرز حنو حتقيق األهداف التنفيذية جلولة اإلبالغ 
وستواصل األمانة التعاون النشيط مع مؤسسات األمم املتحدة وأمانات االتفاقيـات             -٧

ليت ميكن أن تدعم البلدان املتضررة يف تنفيذ االتفاقيـة دعمـا            هبدف تعزيز النهج والربامج ا    
وستسعى وحدات التنسيق اإلقليمية إىل زيادة إشراك املنظمات واملؤسسات اإلقليمية          . فاعال

التنفيذ /جلان التنسيق  وستواصل دعم أعمال  . ودون اإلقليمية يف خمتلف جوانب تنفيذ االتفاقية      
وبتعاون مع اآللية العاملية، سـتكثف      . اإلقليمية ودون اإلقليمية  اإلقليمية وتنقيح برامج العمل     

  . األمانة دعمها ملواءمة برامج العمل الوطنية مع االستراتيجية
وألداء مهامها بكفاءة، ستبين األمانة بنشاط شراكات مع الربامج واملؤسسات اليت أثبتت              -٨

   .اصل تطوير أدواهتا إلدارة املعارفقدرات على املسامهة يف خمتلف جوانب االستراتيجية، وستو

  اآللية العاملية   -باء  
 باألولويات الربناجمية لآلليـة العامليـة       وضع برنامج عمل اآللية العاملية للدفع قدماً        -٩

. واحلفاظ على اخلدمات املقدمة إىل البلدان األطراف، مبا يتفق مع والية وهوية اآللية العاملية             
  . وترتيباهتا املؤسسية املتعلق بإدارة اآللية العاملية ١٠-م أ/٦قرر واستندت املقترحات إىل امل

-ICCD/CRIC(12)/2 (٢٠١٧-٢٠١٤وكما جاء يف خطة العمل الشاملة للفتـرة           -١٠

ICCD/COP(11)/CST/9(ستركز اآللية العاملية دعمها يف فترة السنتني املقبلة على ما يلي ،:  
  ة لإلدارة املستدامة لألراضي؛ زيادة الفرص املالية واالستثماري  )أ(  
حتسني إمكانية وصول البلدان األطراف إىل آليات متويـل اإلدارة املـستدامة              )ب(  

  لألراضي، مبا يشمل مصادر التمويل املبتكرة والتقليدية والقائمة على السوق والعامة واخلاصة؛
 االحتياجـات   تعزيز وضع أطر االستثمار املتكاملة بوصفها أداة رئيسية لترمجة          )ج(  

  إىل أولويات استثمارية قابلة للتطبيق وحتفيز دعم أصحاب املصلحة املتعددين الالزم هلا؛
  .دعم هتيئة ظروف متكينية مواتية لتمويل اإلدارة املستدامة لألراضي  )د(  
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وجيري إعداد امليزانية املقترحة لآللية العاملية بغية تنفيذ األولويات الربناجميـة علـى               -١١
وستركز معظم األنشطة . ٢٠١٧-٢٠١٤ املبني يف خطة العمل الشاملة لالتفاقية للفترة   النحو

  الذي هلا مسؤولية أساسية فيه وفقـاً       ٥وامليزانية املقترحة لآللية العاملية على اهلدف التنفيذي        
وُيتوخى أن حتافظ اآللية العاملية على مستوى قوامها الوظيفي املمـول مـن             . لالستراتيجية

ية إىل احلـصول    وستسعى اآللية العامل  . نية األساسية تكمله الوظائف املمولة من التربعات      امليزا
ووقت كتابة هذا التقرير، كان لآللية العاملية مقترحـان         . عملياهتا تقريباً على تربعات جلميع    

وسيجري السعي إىل .  ماليني يورو٥بتقدمي منح قيد التسليم تقارب قيمتهما اإلمجالية حوايل     
 جهـود   صول على ما يقارب ثلثي ما تبقى من احتياجات خارجة عن امليزانية من خالل             احل

ف فرادى موظفي اآللية العاملية بالعمل يف أكثر من جمـال مـن          يلوسيستمر تك . تعبئة املوارد 
وستواصل اآللية العاملية كذلك دعم     . جماالت العمل، لتتسىن تغطية مجيع األولويات الربناجمية      

لتنسيق اإلقليمية عن طريق نشر املوارد البشرية يف وحدات التنـسيق اإلقليميـة     عمل آليات ا  
يف "الذي ينص على أنه ينبغي ملوظفي اآللية العاملية أن يـشتركوا،             ،٩-م أ /٣وفقا للمقرر   

وحىت اآلن، كـان   . ، يف املقر مع موظفي أمانة وحدة التنسيق اإلقليمية        "حدود املوارد املتاحة  
 اخلرباء االستشاريني، لكن ثبت تعقيد هذا النموذج عندما يستدعي األمر           هذا يتم عن طريق   

يقترح مشروع    إىل االمتثال هلذا القرار وإىل حل هذا األمر،        وسعياً. تغيري املواقع واالستمرارية  
امليزانية هذا إنشاء أربع وظائف من الفئة الفنية متول من التربعات من أجـل دعـم تنفيـذ                  

.  برامج عمل آلية التنسيق اإلقليمية واليت هلا صلة بوالية اآلليـة العامليـة             األنشطة املسطرة يف  
ويشمل برنامج عمل اآللية العاملية جمموعات أعمال خمصصة لدعم األولويات املتفق عليهـا             

   .آلليات التنسيق اإلقليمية
لية العاملية  وتتوىل اإلدارة والتنظيم اإلشراف واإلدارة املباشرين لتنفيذ برنامج عمل اآل           -١٢

 ملبادئ اإلدارة القائمة على النتائج وخطة العمل الشاملة لالتفاقيـة       وميزانية فترة السنتني وفقاً   
ودعم إدارة امليزانية واملوارد البشرية مدمج يف وحدة اإلدارة         . اليت وافق عليها مؤمتر األطراف    

لعامليـة وأثـر هـذه      وسيجري التركيز على رصد وتقييم مجيع عمليات اآلليـة ا         . والتنظيم
 مسؤولية متثيل اآللية العامليـة يف املناسـبات الرفيعـة          وستتوىل هذه الوحدة أيضاً   . العمليات

فقد كان معىن وجود نظام إداري واحـد،        . املستوى وتعبئة التربعات لعمليات اآللية العاملية     
ومن املتوقع أن . بلةوسيبقى معناه، ممارسة بعض التكيف مع النظام اجلديد يف فترة السنتني املق       

خيصص قدر من امليزانية األساسية للتدريب على اإلجراءات اإلداريـة التفاقيـة مكافحـة              
مكتب األمم املتحدة يف جنيف، وال سيما عندما تكون لآللية العاملية مـن جديـد               /التصحر

    .إمكانية دخول نظام اإلدارة املالية على اإلنترنت
بئة املوارد لآللية العاملية أدوات ومنهجيات لتقيـيم         ستطور جهود تع   :جانب العرض   -١٣

الفرص الرئيسية لتعبئة التمويل لتنفيذ اتفاقية مكافحـة التـصحر وإلشـراك القطاعـات              
وستركز اآللية العاملية جهودها، يف فترة السنتني املقبلة، على حتديد          . والصناعات ذات الصلة  

بغية النهوض باسـتثمارات عامـة وخاصـة        فرص االستثمار يف اإلدارة املستدامة لألراضي       
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وسيجري تعمـيم شـواغل االتفاقيـة يف    . مسؤولة يف املناطق املتضررة من تدهور األراضي 
االقتصاد األخضر الساعي إىل تنمية مستدامة وكذا يف القطاعات املالية واألعمال التجارية من 

قضية زيـادة   إبراز  أجل  خالل أمور منها تقييمات تثمني األراضي وغريها من األدوات من           
وعالوة على ذلك، ستواصـل     . االستثمارات يف األنشطة املتصلة باإلدارة املستدامة لألراضي      

اآللية العاملية حتديد واستكشاف فرص زيادة املوارد املالية ذات الصلة بـاإلدارة املـستدامة              
ملنـاخ، والتنـوع    لألراضي من خالل املسائل القطاعية ذات الصلة باالتفاقية من مثل تغري ا           

البيولوجي، واحلراجة، واملياه، والزراعة، واألمن الغذائي، والتعدين، والوصول إىل األسـواق           
ويبقى حتليل التدفقات املالية الرامية إىل تنفيذ االتفاقية، مبا يف          . والتجارة، والصناعة السياحية  

راته ومسارده ذات الصلة    ذلك وضع وتنقيح املبادئ التوجيهية لتقدمي التقارير ومناذجه ومؤش        
 من األنـشطة  باألهداف االستراتيجية والتنفيذية لالستراتيجية فيما خيص تعبئة املوارد، نشاطاً   

  . األساسية لآللية العاملية
 ستقدم عمليات اآللية العاملية الدعم الـتقين واملـايل إىل البلـدان             :جانب الطلب   -١٤

تعزيز ظـروف مواتيـة   ) أ(املستويات من أجل   على مجيع    األطراف للقيام بإجراءات مناسبة   
وتعبئة التمويـل الـذي يـشجع اإلدارة        ) ب(تفضي إىل متويل اإلدارة املستدامة لألراضي       

وعلى الصعيد القطـري    . املستدامة لألراضي ومكافحة التصحر وتدهور األراضي واجلفاف      
تـشجيع هنـج    ‘ ١‘: ودون اإلقليمي، من شأن عمليات اآللية العاملية أن تؤدي إىل ما يلي           

متكاملة لتعبئة املوارد من خالل صياغة وتنفيذ أطر االستثمار املتكاملة مـن أجـل اإلدارة               
وتيـسري  ‘ ٢‘املستدامة لألراضي، مبا يف ذلك استراتيجيات التمويل املتكاملة ذات الـصلة؛            

اضـي  الوصول إىل املصادر واملستثمرين من خالل برامج ومشاريع لإلدارة املـستدامة لألر           
ودعم االستثمارات من خالل توفري األسـاس لتعمـيم اإلدارة          ‘ ٣‘مقبولة لدى املصارف؛    

وحتديد مصادر متويل مبتكرة، مبا يف ذلـك إشـراك          ‘ ٤‘املستدامة لألراضي وصنع القرار؛     
وتشجيع نقل التكنولوجيا من خالل التعـاون       ‘ ٥‘املستثمرين احملتملني من القطاع اخلاص؛      

اجلنوب والتعاون بني الشمال واجلنوب مع التركيز على متويل التكنولوجيـا           فيما بني بلدان    
وستسعى اآللية العاملية إىل مواصلة تعزيز مشاركتها على الصعيد دون          . ودور السلطات احمللية  

   .اإلقليمي، وال سيما من خالل ما يوجد من منظمات ومبادرات دون إقليمية
رة املعارف حجر الزاوية يف أنشطة اآللية العامليـة         وستبقى االتصاالت والتوعية وإدا     -١٥

من أجل إبالغ الفئات املعنية باالتفاقية ومتكني البلدان األطراف وأصحاب املصلحة املعنـيني             
وتطوير أدوات للتوعية   ‘ ٢‘فرص التمويل ذات الصلة باإلدارة املستدامة لألراضي؛        ‘ ١‘من  

ملواد اإلعالمية اليت تنبئ عن أفضل املمارسـات        ونشر ا ‘ ٣‘وتعزيز احلوار وتبادل اخلربات؛     
وسُتنِتج املعلومات ذات الـصلة الـربامُج الفنيـة         . واحلواجز اليت تعوق متويل تنفيذ االتفاقية     

وستنشر من خالل برنامج اتصال اآللية العاملية عن طريق مجيع قنوات االتصال، مبا يف ذلك               
 التواصل االجتماعي، واملنشورات، وتعزيـز      مواقع االتفاقية على اإلنترنت، ومنابر شبكات     

وستواصل اآللية العاملية مستقبالً توفري خدمات تبادل املعـارف وإدارة          . الشراكات االتصالية 
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املعارف جلميع البلدان األطراف سواء كانت نامية أو متقدمة أو اقتصادات ناشئة، وذلك عن            
سني إمكانية االطالع علـى أفـضل   طريق تصميم أدوات وأجهزة لتيسري تبادل املعارف وحت   

املمارسات ورصد املعلومات املتعلقة بنهج التمويل املبتكر، وكذا عن طريق تنظيم مناسبات            
للتعلم والتدريب واجلوالت الدراسية الدورية فيما بني بلدان اجلنوب، ويف الوقت ذاته دعـم             

بر التفاعلية والشراكات املتعلقة   البلدان واملبادرات ذات الصلة باالتفاقية من أجل استخدام املنا        
  .بفرص متويل من أجل تنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر

  جلنة العلم والتكنولوجيا  -جيم  
سند االستراتيجية إىل جلنة العلم والتكنولوجيا مسؤولية رئيسية عن حتقيق اهلـدف            ُت  -١٦

ـ     " الذي يرمي إىل جعل االتفاقية       ٣التنفيذي   ة العلميـة والتقنيـة    سلطة عاملية يف جمال املعرف
وُحددت ست نتائج هلـذا     ". تدهور األراضي والتخفيف من آثار اجلفاف     /املتعلقة بالتصحر 
ووضع إطار  ) ٢-٣(الرصد على الصعيد الوطين وتقييم أوجه الضعف؛        ) ١-٣: (اهلدف التنفيذي 

وحتـسني  ) ٣-٣( االقتصادية؛   - مرجعي أساسي يستند إىل االجتاهات البيوفيزيائية واالجتماعية      
التفـاعالت بـني    وحتسني معرفة   ) ٤-٣( االقتصادية؛   - معرفة العوامل البيوفيزيائية واالجتماعية   

) ٥-٣(؛  املتـدهورة التكيف مع تغري املناخ، وختفيف آثار اجلفاف، واستصالح األراضـي           
ومشاركة الشبكات واملؤسسات العلميـة والتكنولوجيـة يف     ) ٦-٣(ونظم لتشاطر املعرفة؛    

  .ذ االتفاقيةدعم تنفي
، سينصب التركيـز األساسـي للجنـة العلـم          ٢٠١٥-٢٠١٤ويف فترة السنتني      -١٧

والتكنولوجيا على حتسني التفاعل بني العلوم والسياسات هبدف تطوير اسـتخدام املعـارف           
كما ستواصل جلنة العلم والتكنولوجيا عملها      . العلمية دعماً لصنع القرارات املتعلقة باالتفاقية     

ل رصد وتقييم التقدم ج املؤشرات وتعزيز النهج املشتركة إزاء خطوط األساس من أ     يف حتسني 
وسيوىل اهتمام خاص لتحسني . ستراتيجيةاالمن  ٣-١احملرز يف حتقيق األهداف االستراتيجية      

خطوط انطالقاً من   أدوات اإلبالغ واختبار منهجيات الرصد والتقييم على أساس املؤشرات          
عقد شراكات مع املؤسسات واملنظمات واملبادرات املعنية العاملـة يف          وست. األساس الوطنية 

رصد وتقييم التصحر وتدهور األراضي واجلفاف، من أجل زيادة إمكانية احلـصول علـى              
كما سيجرى جرد للتقييمـات العامليـة       . وثائق التوجيهات التقنية ومصادر البيانات املتاحة     

  . للنظر يف إعداد تقرير التقييم العامليواإلقليمية لتدهور األراضي، وذلك كأساس
، ٢٠١٤وسينظر املؤمتر العلمي الثالث التفاقية مكافحة التصحر املقرر عقده عـام              -١٨

خالل الدورة االستثنائية الرابعة للجنة العلم والتكنولوجيا، يف إسهام العلـوم والتكنولوجيـا             
ر األراضي واجلفاف من أجـل      واملعارف واملمارسات التقليدية يف مكافحة التصحر وتدهو      

  .احلد من الفقر والتنمية املستدامة
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وستواصل جلنة العلم والتكنولوجيا تطوير بوابة النظام الوسيط لنقل املعارف العلمية             -١٩
بغرض إقامة نظام متطور لنشر املعارف بشأن التصحر، ُتشرك فيه جمموعـة واسـعة مـن                

  . املؤسسات الشريكة
لرئيسية األخرى للجنة العلم والتكنولوجيا أن تقوم، بتعاون مـع          ومن بني األنشطة ا     -٢٠

جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، بتحليل ووضع املبادئ التوجيهية لألطراف من أجـل إقـرار              
ة لألراضي،  مبنهجيات اإلدارة املستدام  ‘ ١‘أفضل املمارسات على الصعيد الوطين فيما يتعلق        

يم التصحر وتـدهور األراضـي واجلفـاف واإلدارة         ورصد وتقي ‘ ٢‘مبا يف ذلك التكيف؛     
املستدامة لألراضي، والنظر يف الروابط مع اهليئات العلمية األخرى اليت تتعامل مع القـضايا              

 عن تشجيع الربط الشبكي العلمـي       بالتصحر وتدهور األراضي واجلفاف؛ فضالً     ذات الصلة 
   .دعماً لتنفيذ االتفاقية

  التفاقية جلنة استعراض تنفيذ ا  -دال  
دوراً حمورياً يف استعراض تنفيذ اخلطة      "متنح االستراتيجية جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية         -٢١

االستراتيجية عن طريق عملية إبالغ فعالة وبتوثيق ونشر أفضل املمارسات املستمدة من جتارب             
 وتذكر االستراتيجية،   ".تنفيذ االتفاقية، مقدِّمة بذلك إسهاماً جامعاً يف مجيع األهداف التنفيذية         

سيتم، بوجه عام، تعزيز اللجنة لتحسني الرَّْجع من املعلومات اليت تتيح قياس التقدم احملـرز              "أنه  
  : ، وحتدد ما يلي من املهام للجنة"ودعم استمرار التحسن يف تنفيذ اخلطة االستراتيجية

  حتديد ونشر أفضل املمارسات املتعلقة بتنفيذ االتفاقية؛ •
  نفيذ هذه اخلطة االستراتيجية؛استعراض ت •
  استعراض إسهامات األطراف يف تنفيذ االتفاقية؛ •
  .تقييم ورصد أداء اللجنة وفعاليتها •
وخالل فترة السنتني املقبلة، ستركز اللجنـة يف عملـها علـى عمليـة اإلبـالغ                  -٢٢

ضوء  اليت ستشمل تقييم األداء يف تنفيذ االستراتيجية يف          ٢٠١٥-٢٠١٤واالستعراض للفترة   
 لالجتاهات وملدى حتقيق النتائج املتوقعة يف       وسيشمل ذلك حتليالً  . األهداف التنفيذية اخلمسة  

 ات لألطراف يف اختـاذ قـرار     مرحلة الحقة من تنفيذ االستراتيجية، وهو ما سيكون أساسياً        
وسيوىل اهتمام خاص الستعراض عملية مواءمة بـرامج        . ٢٠١٨بشأن اخلطوات املقبلة بعد     

   . وتنفيذها االستراتيجيةالعمل مع
وستكون هناك أولوية أخرى للجنة خالل فترة السنتني تتمثل يف النظـر يف توثيـق                 -٢٣

 للجدول الزمين الستعراض املسائل املواضـيعية الـيت ميكـن           ونشر أفضل املمارسات وفقاً   
ألفضل ويف هذا الصدد، يتوقع إجراء أول استعراض        .  ملؤمتر األطراف  ١١اعتمادها يف الدورة    

  . للجنة١٣املمارسات يف التمويل وتعبئة املوارد يف الدورة 
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 ملا لـه    وستواصل اللجنة دعم عملية اإلبالغ واالستعراض وستكيف عملياهتا وفقاً          -٢٤
 ملؤمتر األطراف املتعلقة بنتائج تقييم االستراتيجية يف منتـصف          ١١صلة من مقررات الدورة     

  . ستعراض األداء وتقييم التنفيذاملدة، وال سيما فيما يتعلق بنظام ا
وستعزز اللجنة تعاوهنا مع جلنة العلم والتكنولوجيا، مع إيالء اهتمام خاص للمسائل              -٢٥

كما ستنفذ اللجنة   . املتعلقة بإدارة املعارف وجتميع ونشر أفضل املمارسات يف تنفيذ االتفاقية         
ية الوصـول إىل املعلومـات       ملؤمتر األطراف بشأن كفالة إمكان     ١١أي مقرر تتخذه الدورة     

  . فعاالًاملقدمة من األطراف وغريها من الكيانات املبلغة واستخدامها استخداماً
 بالتزامن مع مؤمتر األطراف، ستركز اللجنـة        ااملقرر عقده   للجنة، ١٤ويف الدورة     -٢٦

ق واستعراض تقرير مرف   بوجه خاص على استعراض أداء مؤسسات االتفاقية وهيئاهتا الفرعية،        
البيئة العاملية، مبا يف ذلك عملياته يف إطار االستراتيجية املنقحة جملاالت العمل الرئيسية بشأن              

  .تدهور األراضي

  االحتياجات من املوارد   -ثالثاً  
يتمحور برنامج العمل الشامل لفترة الـسنتني حـول مخـسة أهـداف تنفيذيـة                 -٢٧

إلجنازات املتوقعة يتعني أن حتققهـا      وحددت لكل هدف تنفيذي جمموعة من ا       .لالستراتيجية
أو جلنة استعراض تنفيذ االتفاقيـة،      /أو جلنة العلم والتكنولوجيا و    /أو اآللية العاملية و   /األمانة و 

اإلدارة "كما أدرج قسم سـادس بعنـوان        .  لواليات ومسؤوليات كل منها على حدة      وفقاً
  .يع أو معظم األهداف التنفيذيةمن أجل املهام اإلدارية والتنظيمية اليت هتم مج" واخلدمات

 الذي قرر فيه مؤمتر األطراف أن يتحمل األمني التنفيذي          ١٠-م أ /٦ومتابعةً للمقرر     -٢٨
مسؤولية اإلشراف العام على اإلدارة، مبا يف ذلك تنسيق عملية إبالغ مؤمتر األطراف مبسائل              

ألمانة واآللية العامليـة أهـدافهما      منها احملاسبة يف اآللية العاملية وأداؤها وأنشطتها، بسَّطت ا        
هذا الذي  " اتفاقية واحدة "وسيقدم هنج   . وهنجهما لضمان اتساق وتكامل أنشطتهما املقررة     

يتجسد يف الوثائق اليت تقدم خطة العمل الشاملة لالتفاقية وبرنامج العمل وامليزانية، الـدعم              
ادة الكفاءة يف ختـصيص املـوظفني       لألمانة واآللية العاملية يف تعزيز املكاسب الناجتة عن زي        

  .واملوارد األخرى، مع االستمرار يف حتسني خدماهتما لألطراف
 ،٢٠١٥-٢٠١٤ومع أن األمانة واآللية العاملية اشتركتا يف إجنازات متوقعة لفترة الـسنتني            -٢٩

ما، حيدد عرض احتياجاهتما من املوارد يف هذه الوثيقة مقدار ونوع املوارد املقترحة لكل منه             
ويسعى هذا العـرض إىل     . وكذا للجنة العلم والتكنولوجيا أو جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية        

متكني األطراف من مقارنة امليزانية املقترحة مع امليزانية السابقة ويف الوقـت نفـسه ربـط                
  .  مما كان عليه يف السنوات السابقةإطار عمل أكثر تكامالًيف االحتياجات من املوارد 
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  حملة عامة عن االحتياجات من املوارد   -ألف  
 أن االحتياجات من املوارد لفترة      ICCD/COP(11)/6يتبني من وثيقة امليزانية الربناجمية        -٣٠

، وهو ما من شأنه أن ميكن       )١( مليون يورو  ٤٤,٧ تقدر مبا جمموعه     ٢٠١٥-٢٠١٤ السنتني
استعراض تنفيذ االتفاقية مـن تنفيـذ       األمانة واآللية العاملية وجلنة العلم والتكنولوجيا وجلنة        

وتقترح األمانة واآللية العامليـة، يف      . األنشطة احملددة يف برنامج العمل الشامل لفترة السنتني       
إعداد ميزانيتهما الربناجمية لفترة السنتني، خطوات لتحسني الفعالية من حيث التكلفة واحلـد             

  :من زيادة امليزانية إىل أقصى حد من خالل ما يلي
حتديد جماالت العمل اليت ميكن فيها لتكثيف التعاون وإلعادة توزيع املهـام              )أ(  

بني األمانة واآللية العاملية أن يزيد نطاق أو نوعية النواتج أو يوفر موارد عن طريـق زيـادة                  
  :وتشمل هذه اجملاالت يف الوقت احلاضر ما يلي. الكفاءة

طلع هبا األمانـة واآلليـة       سيجري تنسيق أنشطة التوعية اليت تض      :االتصال '١'
وستبسَّط مواد االتصال أكثر مع تركيـز       . العاملية وتتقامساهنا حيثما أمكن   

املواد اليت تنتجها األمانة على مسائل السياسة العامة واليت تنتجهـا اآلليـة             
   العاملية على املالية؛

ية  ستواصل األمانة واآلل   :متابعة التطورات يف جمال السياسة العامة والدعوة       '٢'
 لوالية  العاملية االخنراط يف اجملاالت والعمليات الرئيسية للسياسة العامة وفقاً        

وإضافة إىل ذلك، ستعزز كلتا املؤسستني تعاوهنمـا        . كل منهما على حدة   
  باستخدام اخلربة املتاحة بصورة أكثر كفاءة؛

ية  تعكف األمانة واآللية العامل    :دعم البلدان على الصعيدين الوطين واإلقليمي      '٣'
على إدماج ُنُهجهما يف دعم مواءمة برامج العمل الوطنية وإعـداد أطـر             
 االستثمار املتكاملة يف هنج واحد، حبيث يشمل التخطيط املشترك ومزيـداً          

وسيجري اإلبقاء على وحـدات     . من األنشطة املشتركة وتبادل املعلومات    
لية العاملية  التنسيق اإلقليمية باستخدام مالك وظيفي من كل من األمانة واآل         

    وستتقامسان خدماهتا؛
 إذا قـرر    :املكاسب الناجتة عن زيادة الكفاءة من نقل اآللية العاملية إىل بون           '٤'

مؤمتر األطراف نقل اآللية العاملية إىل بون، سيتم حتقيق وفورات من خالل            
 آخر حيتمل أن تتحقق فيه مكاسب       وستكون اإلدارة جماالً  . اإلدارة املشتركة 

  يادة الكفاءة جراء هذا النقل؛ناجتة عن ز
__________ 

اف املؤهلـة يف دورات      االحتياجات من املوارد للصندوق االستئماين ملشاركة األطر       يشمل هذا املبلغ أيضاً    )١(
مؤمتر االتفاقية، واملسامهات السنوية حلكومة البلد املضيف املقدمة إىل الصندوق االستئماين للمناسبات اليت             

 ").صندوق بون("تنظمها أمانة اتفاقية مكافحة التصحر 
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تسعى األمانـة واآلليـة     . ممارسة رقابة صارمة على ختصيص املوارد للسفر        )ب(  
العاملية إىل مواصلة احلد من استخدام املوارد املخصصة للسفر باالستعاضة عن البعثات بعقد              

كثـر  االجتماعات بالفيديو وما شاهبها من تسهيالت، كلما أمكن، وتـشجيع البـدائل األ            
  اقتصادية لوسيلة السفر؛

اإلبقاء على املالك الوظيفي عند مستواه احلايل، مع عدم إنشاء أي وظائف              )ج(  
وستسعى األمانة واآللية العاملية إىل سـد      . أساسية جديدة أو رفع رتب ما يوجد من وظائف        

ـ  /الثغرات يف اخلربة وأي عبء عمل دوري مفرط باستخدام املوظفني املـؤقتني و             رباء أو اخل
 ومناسب التكلفـة هلـذا      االستشاريني، وهو ما سيتيح تقدمي دعم حمدد اهلدف وحمدد زمنياً         

وبالرغم من أن هذا النهج يبدو كزيادة يف تقديرات تكاليف اخلدمات االستشارية يف             . العمل
 تعينيستنتج عن  بقى مع ذلك أقل بكثري من التكاليف اليت         تامليزانية املقترحة، فإن هذه الزيادة      

  ؛موظفني جدداً
ستواصـل األمانـة    . تقاسم عبء العمل والتكاليف من خالل الشراكات        )د(  

واآللية العاملية تعزيز الشراكات مع أصحاب املصلحة من القطاعني العام واخلاص هبدف تقدمي     
  منتجات عالية اجلودة حبد أدىن من املدخالت املالية من ميزانية االتفاقية؛ 

ويقترح ختصيص متويـل    .  اليت ستمول عن طريق التربعات     حتديد األنشطة   ) ه(  
أساسي لبعض النواتج اليت تتطلب قاعدة موارد قائمة لتأمني تقدميها يف الوقت املطلوب، لكن              

  . العديد من النواتج األخرى ستتوقف على توافر املوارد اخلارجة عن امليزانية
 ٤,٩ مليون يورو، أي بزيادة بنسبة       ١٧,١وتبلغ امليزانية األساسية املقترحة لالتفاقية        -٣١

عن فترة السنتني احلالية،    )  يف املائة بعد التسوية مع احتياطي رأس املال املتداول         ٦,٢(يف املائة   
وذلك من أجل تنفيذ برامج عمل األمانة واآللية العاملية وجلنة العلم والتكنولوجيـا وجلنـة               

افية من املوارد من األموال اخلارجـة عـن         وتقترح احتياجات إض  . استعراض تنفيذ االتفاقية  
 للموارد املالية حـسب اهلـدف        موجزاً ١ويقدم اجلدول   .  مليون يورو  ٢٣,٩امليزانية مببلغ   

وهو ال يشمل الـصندوق االسـتئماين اخلـاص          (٢٠١٥-٢٠١٤التنفيذي لفترة السنتني    
ستئماين للمـسامهة   للمشاركة يف عملية اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر والصندوق اال         

  .))صندوق بون(التكميلية للبلد املضيف يف أنشطة االتفاقية 
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  ١اجلدول 
  ٢٠١٥-٢٠١٤حملة عامة عن امليزانية الربناجمية التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر لفترة السنتني 

  )يورو(
 اجملموع من خارج امليزانية امليزانية األساسية الربامج

    الربامج  -أوالً

    الدعوة وإذكاء الوعي والتثقيف  -ألف

  ٠٠٠ ٥٦٥ ٢  ٦٠٠ ٠٣٧ ١  ٤٠٠ ٥٢٧ ١ األمانة

  ٨٥٠ ٤٦٣ ١  ٨٥٠ ٩٠٨  ٠٠٠ ٥٥٥ اآللية العاملية

  ٨٥٠ ٠٢٨ ٤  ٤٥٠ ٩٤٦ ١  ٤٠٠ ٠٨٢ ٢ فاجملموع الفرعي أل

    إطار السياسة العامة  -باء

  ٢٠٠ ٥٥١ ٣  ٤٠٠ ٢٦٢ ٢  ٨٠٠ ٢٨٨ ١ األمانة

  ٤٠٠ ٧١٠ ٢  ٠٠٠ ٣٠٣ ٢  ٤٠٠ ٤٠٧ لية العامليةاآل

  ٦٠٠ ٢٦١ ٦  ٤٠٠ ٥٦٥ ٤  ٢٠٠ ٦٩٦ ١ اجملموع الفرعي باء

    العلم والتكنولوجيا واملعرفة  -جيم

  ٣٠٠ ٢٧٥ ٥  ٧٠٠ ٨٢٠ ٢  ٦٠٠ ٤٥٤ ٢ األمانة

  ٠٠٠ ٧٦  صفر  ٠٠٠ ٧٦ جلنة العلم والتكنولوجيا

  ٠٠٠ ٧٦  صفر  ٠٠٠ ٧٦ جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية

  ٣٠٠ ٤٢٧ ٥  ٧٠٠ ٨٢٠ ٢  ٦٠٠ ٦٠٦ ٢ اجملموع الفرعي جيم

  ٢٠٠ ١١٦ ١  ٠٠٠ ٤٠٠  ٢٠٠ ٧١٦ بناء القدرات  -دال

    التمويل ونقل التكنولوجيا  -هاء

  ١٠٠ ١٣٤  صفر  ١٠٠ ١٣٤ األمانة

  ٠٥٠ ٨٥٠ ١٠  ١٠٠ ٤٠٤ ٩  ٩٥٠ ٤٤٥ ١ اآللية العاملية

  ١٥٠ ٩٨٤ ١٠  ١٠٠ ٤٠٤ ٩  ٠٥٠ ٥٨٠ ١ اجملموع الفرعي هاء

    الدعم اإلداري  -ثانياً

    اإلدارة التنفيذية والتنظيم اإلداري  -واو

  ٠٠٠ ٠٣٣ ٢  صفر  ٨٧٥ ٣٢٣ ٢ األمانة

  ٢٠٠ ٢٨٠ ٢  ٩٠٠ ٩٥٥  ٠٠٠ ١٣٥ اآللية العاملية

  ٢٠٠ ٣١٣ ٤  ٩٠٠ ٩٥٥  ٨٧٥ ٤٥٨ ٢ اجملموع الفرعي واو

  ٣٠٠ ٣٣٢ ١  ٢٠٠ ٦٤٦ ١٠٠ ٦٨٦ تخدمات املؤمترا  -زاي

    اإلدارة واخلدمات املالية  -حاء

  ٨٧٥ ٧٢٣ ٢  ٠٠٠ ٤٠٠  ٥٠٠ ٠٤١ ٢ األمانة

  ٠٠٠ ١٣٥  صفر  ٣٠٠ ٣٩٥ ١ اآللية العاملية

  ٨٧٥ ٨٥٨ ٢  ٠٠٠ ٤٠٠  ٨٠٠ ٤٣٦ ٣ اجملموع الفرعي حاء

  ٤٧٥ ٣٢٢ ٣٦  ٧٥٠ ١٣٨ ٢١ ٧٢٥ ١٨٣ ١٥ ) حاء- ألف(اجملموع الفرعي 

  ٩٢٢ ٧٢١ ٤   ٠٣٨ ٧٤٨ ٢   ٨٨٤ ٩٧٣ ١  ) يف املائة١٣(تكاليف دعم الربامج   -ثالثاً

 (٤١٥ ٢٥)  صفر (٤١٥ ٢٥)  احتياطي رأس املال املتداول  -رابعاً

  ٩٨٢ ٠١٨ ٤١  ٧٨٨ ٨٨٦ ٢٣  ١٩٤ ١٣٢ ١٧ )رابعاً - أوالً(اجملموع 
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العاملية حـسب وجـه اإلنفـاق يف        ويرد موجزا امليزانية األساسية لألمانة واآللية         -٣٢
  .٣ و٢ اجلدولني
  ٢اجلدول 

  امليزانية األساسية ألمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر حسب وجه اإلنفاق 
  )يورو(

 وجه اإلنفاق
   امليزانية املعتمدة

٢٠١٣–٢٠١٢ 
   امليزانية املقترحة 

٢٠١٥–٢٠١٤ 
النسبة املئوية 

 للفارق
توزيع النسب 

 املئوية

تكاليف املوظفني وغريهم من    
 األفراد

٦٧٫٩ ١٫٤  ٤٠٠ ٥٨٢ ٧  ٣٧٥ ٤٧٨ ٧ 

 ٦٫٨ ٢٦٫٨  ٩٩٦ ٧٥٥  ٠٠٠ ٥٩٦ اخلرباء االستشاريون

 ٥٫٤ ٠٫٠  ٠٠٠ ٥٩٩  ٠٠٠ ٥٩٩ السفر الرمسي

 ٢٫٢ (١٩٫٧)  ٨٧٩ ٢٤٠  ١٠٠ ٣٠٠ التدريب

 ٠٫٢ ٠٫٠  ٠٠٠ ٢٢  ٠٠٠ ٢٢ الضيافة

 ٩٫٣ ١٤٫٣  ٥٠٠ ٠٣٨ ١  ٧٠٠ ٩٠٨ نفقات التشغيل العامة

 ١٫١ ١٢٫٢  ٣٠٠ ١٢٨  ٣٠٠ ١١٤ اإلمدادات واملعدات

التكاليف اإلدارية املـشتركة    
مكتب /األمم املتحدة، بون  (

 )األمم املتحدة يف جنيف

٧٫١ ١٨٫٩  ٠٠٠ ٧٩٧  ٥٠٠ ٦٧٠ 

 ١٠٠ ٤٫٤  ٠٧٥ ١٦٤ ١١  ٩٧٥ ٦٨٨ ١٠  اجملموع

  ٣اجلدول 
  تفاقية مكافحة التصحر حسب وجه اإلنفاق امليزانية األساسية لآللية العاملية ال

  )يورو(

 وجه اإلنفاق
  امليزانية املعتمدة 

٢٠١٣-٢٠١٢ 
  امليزانية املقترحة 

٢٠١٥-٢٠١٤ 
النسبة املئوية  

 للفارق
توزيع النسب  

 املئوية

تكاليف املوظفني وغريهـم    
 من األفراد

٩٠٫٢  ٠٫٢-  ٦٥٠ ٤٨٧ ٣  ١٧٢ ٤٩٥ ٣  

يوجد ال  ٠٠٠ ٧٣  صفر اخلرباء االستشاريون  ١٫٩  

  ١٫٩  ١٫٤  ٠٠٠ ٧٥  ٠٠٠ ٧٤ السفر الرمسي

  ٢٫٥  ٥٦٫٥ ٠٠٠ ٩٧ ٠٠٠ ٦٢ نفقات التشغيل العامة

التكاليف اإلدارية املشتركة   
مكتـب  /املباين املـشتركة  (

 )األمم املتحدة يف جنيف

يوجد ال  ٠٠٠ ١٣٥  صفر  ٣٫٥  

  صفر  ٦٫٥  ٦٥٠ ٨٦٧ ٣  ١٧٢ ٦٣١ ٣ اجملموع
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، ال تقترح األمانة واآلليـة العامليـة أي         ٢٠١٥-٢٠١٤يما يتعلق بفترة السنتني     وف  -٣٣
وظائف جديدة أو رفع رتب الوظائف، مبا أن بعض األنشطة يف إطار برنامج العمل سـتنفذ                

 يف املائـة   ١,٤وتعزى زيادة نسبة    . باستخدام خربة خارجية من خالل اخلدمات االستشارية      
ة يف املرتبات وغريها من استحقاقات املوظفني، يف حـني يتـصل            حتت بند األمانة إىل الزياد    

وتعكس . االخنفاض الطفيف يف اآللية العاملية بتحليل تكاليف املوظفني املعيارية لروما، إيطاليا          
الزيادة حتت بند نفقات التشغيل العامة واإلمدادات واملعدات التكاليف املتزايدة للترتيبـات            

كاليف الطباعة وغريها من اخلدمات التعاقديـة، مبـا يف ذلـك            اللوجيستية لالجتماعات وت  
  . تكاليف اللوازم املكتبية وغريها من املواد

وتعزى الزيادة املقترحة حتت بند التكاليف اإلدارية املشتركة إىل احلصة املتزايدة لتكاليف              -٣٤
ص اعتماد يف إطار    وخص. األمانة يف جممع األمم املتحدة يف بون ومكتب األمم املتحدة يف جنيف           

ميزانية اآللية العاملية للتكاليف العامة ملكاتب اآللية العاملية يف الصندوق الدويل للتنمية الزراعيـة يف               
بيد أنه جتدر اإلشارة إىل أن معظم التكاليف اإلدارية لآللية العاملية سيستمر متويلها             . روما، إيطاليا 

  . إطار امليزانية األساسية لآللية العاملية يف املائة من تكاليف دعم الربامج يف٨بنسبة 
وتسعى األمانة واآللية العاملية جاهدتني إىل ختفيض ميزانية السفر الرمسي خالل فترة              -٣٥

 يف املائة خالل فترة السنتني احلالية حتت بنـد          ١,٤السنتني املقبلة، وهي تعكس زيادة بنسبة       
  . اآللية العاملية

 على التوايل توزيع الوظائف حسب اهلدف التنفيـذي يف          ٥ و ٤ويرد يف اجلدولني      -٣٦
  .٢٠١٥-٢٠١٤األمانة واآللية العاملية خالل فترة السنتني 

  ٤اجلدول 
توزيع الوظائف األساسية ألمانة اتفاقية مكافحة التصحر حسب اهلدف التنفيذي خـالل            

  ٢٠١٥-٢٠١٤فترة السنتني 
 اجملموع )ج(٦ ت  ه )ب(٦ ت  ه )أ(٦  ت ه ٥ ت  ه ٤ ت  ه ٣ ت  ه ٢ ت  ه ١  ت ه الفئة

 ١ صفر صفر ١ صفر صفر صفر صفر صفر  مأ ع
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر ٢-مد
 ١ صفر صفر ١ صفر صفر صفر صفر صفر ١-مد
 ٧ صفر ١ ١ صفر ١ ٢ ١ ١ ٥-ف
 ٧ صفر صفر صفر صفر ١ ٣ ٢ ١ ٤-ف
 ٤ صفر صفر ١ صفر صفر ١ صفر ٢ ٣-ف
 ١ صفر صفر صفر صفر صفر ١ صفر صفر ٢-ف

 ٢١ صفر ١ ٤ صفر ٢ ٧ ٣ ٤ اجملموع الفرعي
 ١٠ صفر ١ ٣ ١ ١ ١ ١ ٢ خ ع

 ٣١ صفر ٢ ٧ ١ ٣ ٨ ٤ ٦ اجملموع

  .العامة فئة اخلدمات=  خ ع الفئة الفنية، = مدير، ف=  مد ؛أمني عام مساعد= اهلدف التنفيذي، أ ع م =  ت  ه  :املختصرات
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  ٥اجلدول 
 األساسية لآللية العاملية التفاقية مكافحة التصحر حسب اهلدف التنفيذي          توزيع الوظائف 

  ٢٠١٥-٢٠١٤خالل فترة السنتني 
 اجملموع )ج(٦ ت  ه )ب(٦ ت  ه )أ(٦ ت  ه ٥ ت  ه ٤ ت  ه ٣ ت  ه ٢ ت  ه ١ ت  ه الفئة
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر أ ع م
 ١ صفر صفر ١ صفر صفر صفر صفر صفر ٢-مد
 ١ صفر صفر ١ صفر صفر صفر صفر صفر ١-مد
 ٢ صفر صفر صفر ١ صفر صفر ١ صفر ٥-ف
 ٣ صفر صفر صفر ٣ صفر صفر صفر صفر ٤-ف
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر ٣-ف
 ٢ صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر ٢ ٢-ف

 ٩ صفر صفر ٢ ٤ صفر صفر ١ ٢ اجملموع الفرعي
 ٥ صفر صفر ٣ ١ صفر صفر صفر ١ خ ع

 ١٤ صفر صفر ٥ ٥ صفر صفر ١ ٣ اجملموع
فئـة  = ع  الفئـة الفنيـة، خ    = مـدير، ف    = ؛ مـد    أمني عام مـساعد    = اهلدف التنفيذي، أ ع م    =   ت   ه  :املختصرات

  .العامة اخلدمات

 امليزانية األساسية املقترحة الجتماعات مكاتب جلنة العلـم         ٧ و ٦ويقدم اجلدوالن     -٣٧
 ملبالغ فتـرة    ستعراض تنفيذ االتفاقية، ومها يشريان إىل املوارد املالية وفقاً        والتكنولوجيا وجلنة ا  

  .السنتني احلالية
  ٦اجلدول 

  امليزانية األساسية للجنة العلم والتكنولوجيا حسب وجه اإلنفاق 
  )يورو(

 وجه اإلنفاق
  امليزانية املعتمدة 

٢٠١٣-٢٠١٢ 
  امليزانية املقترحة 

٢٠١٥-٢٠١٤ 
النسبة املئوية  

 لفارقل
توزيع النسب  

 املئوية
 ٩٠٫٠ ٠٫٠ ٤٠٠ ٦٨ ٤٠٠ ٦٨ السفر الرمسي

 ١٠٫٠ ٠٫٠ ٦٠٠ ٧ ٦٠٠ ٧ الترتيبات اللوجستية

 ١٠٠ ٠٫٠ ٠٠٠ ٧٦ ٠٠٠ ٧٦ اجملموع

  ٧اجلدول 
  امليزانية األساسية للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية حسب وجه اإلنفاق 

  )يورو(

 وجه اإلنفاق
  امليزانية املعتمدة 

٢٠١٣-٢٠١٢ 
  امليزانية املقترحة 

٢٠١٥-٢٠١٤ 
النسبة املئوية  

 للفارق
توزيع النسب  

 املئوية
 ٩٠٫٠ ٠٫٠ ٤٠٠ ٦٨ ٤٠٠ ٦٨ السفر الرمسي

 ١٠٫٠ ٠٫٠ ٦٠٠ ٧ ٦٠٠ ٧ الترتيبات اللوجستية

 ١٠٠ ٠٫٠ ٠٠٠ ٧٦ ٠٠٠ ٧٦ اجملموع
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  االحتياجات من املوارد حسب اهلدف التنفيذي   -باء  

  ١اهلدف التنفيذي   -١  
، أدى تنفيذ استراتيجية االتصال الشاملة لالتفاقيـة        ٢٠١٣-٢٠١٢يف فترة السنتني      -٣٨

إىل زيادة حادة يف أعداد زوار موقع االتفاقية على اإلنترنت وشـركاء مـشروع االتـصال     
وسامهت الدعوة املتعلقة باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التـصحر         . ومجهور مناسبات التوعية  

لعاملي املتزايد بأمهية مسائل التصحر وتدهور األراضي واجلفاف، ومن األمثلة          إىل االعتراف ا  
   .)٢(٢٠+البارزة على ذلك ما أويل من اهتمام لتدهور األراضي يف الوثيقة اخلتامية ملؤمتر ريو

وستواصل األمانة، يف السنوات املقبلة، تنفيذ استراتيجية االتصال الشاملة لالتفاقية،            -٣٩
الضوء على االتفاقية بوصفها أداة إدارة ال غىن عنها يف التصدي للتحـديات             هبدف تسليط   

   :وسينصب تركيز األنشطة على ما يلي. البيئية واالجتماعية واالقتصادية وتوليد منافع عاملية
أنشطة توعية حمددة اهلدف عن طريق تنظيم مناسبات وإنتاج مواد لـدعم              )أ(  

 يف جـدول  ٢٠+ف ملؤمتر ريوتصحر وتدهور األراضي واجلفاإدماج النتائج املتعلقة مبسائل ال   
   وأهداف التنمية املستدامة؛٢٠١٥األعمال اإلمنائي ملا بعد عام 

إيصال رسائل حمددة اهلدف واملعلومات، بناء على نتائج عملية اإلبالغ عن             )ب(  
  االتفاقية ومؤمترها العلمي الثاين، إضافة إىل مصادر أخرى؛

ت من أجل مضاعفة أثر العالقات العامة، مبا يف ذلك التعاون           بناء الشراكا   )ج(  
مع أمانات اتفاقيات ريو األخرى، والفريق املشترك بني الوكاالت املعين بعقد األمم املتحـدة    
للصحارى ومكافحة التصحر، وإدارة شؤون اإلعالم يف األمم املتحدة، والشركات اإلعالمية           

  ومنظمات اجملتمع املدين، وغريها؛ 
زيادة فهم وسائط اإلعالم ألمهية مسائل التـصحر وتـدهور األراضـي              )د(  
  اإلدارة املستدامة لألراضي؛ /واجلفاف
  .بناء القدرة الداخلية لتلبية الطلبات املتنوعة على أنشطة التوعية  ) ه(  

فضل الوثيقـة   وسيجري تكييف استراتيجية االتصال الشاملة لكي تراعي بصورة أ          -٤٠
وسيعاد توجيه مفهوم يوم األراضي التفاقية مكافحة التصحر حنـو          . ٢٠+ر ريو اخلتامية ملؤمت 

وسيطور موقع االتفاقية على اإلنترنت وأدوات شبكات التواصل االجتماعي         . أهداف حمددة 
وسيجري تعزيز املناسبات الرئيسية املستمرة من مثـل        . أكثر من أجل توسيع نطاق التوعية     

عقـد األمـم املتحـدة      (حة التصحر، وبرامج التوعية العامـة       احتفاالت اليوم العاملي ملكاف   
للصحارى ومكافحة التصحر، وجائزة األرض من أجل احلياة، وسفراء األراضـي اجلافـة،             

__________ 

 .ICCD/CRIC(12)3زيد من املعلومات، انظر الوثيقة لالطالع على م )٢(
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أخبار اتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة التـصحر،        (واملواد اإلعالمية    )وأبطال األراضي اجلافة  
، وصحائف الوقائع   ‘الندسكان‘ت العاملية للسكان    قاعدة البيانا والنشرة التنبيهية لالتفاقية، و   

وسيتم السعي إىل زيادة التغطية اإلعالمية عن طريق النشر املنهجي للمعلومات،            ).املواضيعية
ودعم تدريب الصحافيني على مسائل التصحر وتدهور األراضـي واجلفـاف، والـشراكة             

التثقيف اليت تركز على مـسائل      وسيجري حتسني أدوات    . اإلمنائية، وبناء القدرات الداخلية   
وسـتدعم  . التصحر وتدهور األراضي واجلفاف بشراكة مع املنظمات واملؤسسات املعنيـة         

وحدات التنسيق اإلقليمية تنفيذ استراتيجية االتصال الشاملة عن طريق مـساعدة البلـدان             
املنطقة، ومجـع   املتضررة على النهوض بتنفيذ االتفاقية، ومفاحتة شركاء االتصال احملتملني يف           
  . املعلومات عن النجاحات على الصعيدين الوطين واإلقليمي ألغراض تروجيية

وستركز جهود الدعوة الرفيعة املستوى، املدعومة باملواد االتصالية، على أمهية الوثيقة    -٤١
 يف تبادل اآلراء بشأن جدول األعمال       ٢٠١٤وستساهم األمانة عام    . ٢٠+اخلتامية ملؤمتر ريو  

 وأهداف التنمية املستدامة، هبدف إذكاء الوعي بأمهيـة مـسائل           ٢٠١٥ائي ملا بعد عام     اإلمن
ومن العمليات الرئيسية األخرى الـيت      . التصحر وتدهور األراضي واجلفاف يف هذا السياق      

ستروج فيها األمانة التفاقية مكافحة التصحر املنتدى السياسي الرفيـع املـستوى لألمـم              
 املعين بالدول اجلزرية الصغرية النامية، ومتابعة املؤمترات املتعلقة بالبلـدان            واملؤمتر ،)٣(املتحدة

وستتوىل وحدات التنسيق اإلقليمية التوعية باالتفاقيـة يف املناسـبات          . النامية غري الساحلية  
   .والعمليات اإلقليمية ودون اإلقليمية

األمانة اتصاالهتا النشطة   وفيما يتعلق بدعم إشراك منظمات اجملتمع املدين، ستواصل           -٤٢
وستطور أدوات على شبكة اإلنترنت لتيسري الربط الشبكي بني         . معها بشأن مسائل االتفاقية   

كما ستدعم األمانة مشاركة منظمات اجملتمع املدين وإشـراكها يف          . منظمات اجملتمع املدين  
لصعيدين اإلقليمي  وعلى ا . دورات االتفاقية، وكذا عمل فريق اختيار منظمات اجملتمع املدين        

ودون اإلقليمي، ستساعد وحدات التنسيق اإلقليمية يف توزيع املعلومات ذات الصلة علـى             
منظمات اجملتمع املدين وستشجع إشراك منظمات اجملتمع املدين يف األنشطة املتعلقة بتنفيـذ             

  .اتفاقية مكافحة التصحر
 من خالل أنشطة االتـصال      ساً أسا ١وستدعم اآللية العاملية تنفيذ اهلدف التنفيذي         -٤٣

وستستخدم املوارد األساسية لتعزيز حـضور      . باستخدام احملتويات اليت تولدها الربامج الفنية     
كات االتصالية مع   ااآللية العاملية على اإلنترنت ويف شبكات التواصل االجتماعي، وإثراء الشر         

إنتاج منشورات وصحائف   املنظمات األخرى املشاركة يف تنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر، و        

__________ 

 هي قرار إنشاء منتدى سياسايت حكومي دويل رفيع املـستوى معـين             ٢٠+وكانت إحدى نتائج مؤمتر ري     )٣(
وسيجري املنتدى، حتت رعاية اجمللس االقتصادي واالجتماعي، استعراضات منتظمـة،          . بالتنمية املستدامة 

يذ، مبا فيها تلك املتصلة بوسائل التنف ية املستدامة،   ، ومتابعة وتنفيذ التزامات وأهداف التنم     ٢٠١٦ من   اعتباراً
 . ٢٠١٥وذلك يف سياق جدول األعمال اإلمنائي ملا بعد عام 
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وقائع ورسومات تعريفية وغريها من املواد املطبوعة العالية اجلودة املتعلقـة بتمويـل اإلدارة              
لتقـدميها إىل دورات جلنـة      اجلماعية  لتقارير  لاملستدامة لألراضي، مبا يف ذلك اإلعداد الفين        

وعالوة على ذلك، ستوزع املوارد     . استعراض تنفيذ االتفاقية ومؤمتر األطراف أو نشرها فيها       
، ٢٠+ريواألساسية املخصصة لآللية العاملية على األوجه ذات الصلة من عملية متابعة مؤمتر             

وسـتمكن التربعـات    . ةمثل جلنة اخلرباء املعنية بوضع استراتيجية لتمويل التنمية املـستدام         
اإلضافية اآللية العاملية من تعزيز التغطية اإلعالمية لالتفاقية على مجيع املستويات وإنتاج مواد             
توعية خاصة ملنظمات اجملتمع املدين والقطاع اخلاص، وكذا الشركاء اإلمنـائيني واجلهـات             

متويـل اإلدارة  وستستهدف منصات خاصة على شبكة اإلنترنت عن أفضل ممارسات  . املاحنة
ويقدم . املستدامة لألراضي وتعبئة املوارد خمتلف الفاعلني، مبا يف ذلك منظمات اجملتمع املدين           

  .١ حملة عامة عن االحتياجات من املوارد املتعلقة باهلدف التنفيذي ٨اجلدول 
  ٨اجلدول 

  ١حملة عامة عن االحتياجات من املوارد املتعلقة باهلدف التنفيذي 
 املوارد اخلارجة عن امليزانية امليزانية األساسية

 )يورو(اجملموع  اجملموع غري املوظفني )ب(املوظفون اجملموع غري املوظفني )أ(املوظفون توقعاإلجناز امل

زيادة الوعي بأمهيـة التـصدي       ) أ(١
للتصحر وتدهور األراضي واجلفـاف     

        كحل للعديد من التحديات العاملية

 ٥٦٠ ٩٠٦ ١  ٣٢٠ ٨٣١  ٨٠٠ ٧٤٣  ٥٢٠ ٨٧  ٢٤٠ ٠٧٥ ١  ٥٠٠ ١٧٩ ٧٤٠ ٨٩٥  األمانة-
زيادة الـوعي بفـرص متويـل       ) ب(١

التصدي ملـسائل التـصحر وتـدهور       
         األراضي واجلفاف وأساليبه وأدواته

  ٠٧٠ ١٠٢ ١  ٨٥٠ ٨٩٨  ٠٠٠ ٧٤٠  ٨٥٠ ١٥٨  ٢٢٠ ٢٠٣  ٠٠٠ ٢٢  ٢٢٠ ١٨١  اآللية العاملية-

اف بعمليـة االتفاقيـة     تزايد االعتر ) ج(١
بوصفها مرجعا معياريا ملعاجلـة مـسائل       
التصحر وتدهور األراضي واجلفـاف يف      

        القرارات املتعلقة باألراضي

 ٧٦٠ ٢٦١  ٥٢٠ ١١٧  ٠٠٠ ٣٠  ٥٢٠ ٨٧  ٢٤٠ ١٤٤  ٠٠٠ ٤٢  ٢٤٠ ١٠٢  األمانة-

  ٨٩٠ ١٧٥ صفر صفر صفر  ٨٩٠ ١٧٥صفر  ٨٩٠ ١٧٥  اآللية العاملية-

تيسري مسامهات اجملتمع املـدين يف      ) د(١
        اجتماعات وعمليات االتفاقية بصورة فعالة

  ٦٨٠ ٣٩٦  ٧٦٠ ٨٨  ٠٠٠ ٤٥  ٧٦٠ ٤٣  ٩٢٠ ٣٠٧  ٠٠٠ ٣٨  ٩٢٠ ٢٦٩  األمانة-

  ٨٩٠ ١٨٥  ٠٠٠ ١٠  ٠٠٠ ١٠ صفر  ٨٩٠ ١٧٥صفر  ٨٩٠ ١٧٥  اآللية العاملية-

 لآلليـة   ٣ منها لألمانة و   ٦،   خ ع  ٣، و ٢- ف ٢، و ٣- ف ٢، و ٤- ف ١، و ٥- ف ١ :ةعدد ومستوى الوظائف األساسي     )أ(  
  العاملية 

  .  لألمانة٣- ف١: وظائف اخلارجة عن امليزانيةعدد ومستوى ال  )ب(  
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  ٢اهلدف التنفيذي   -٢  
 احلاجة إىل   ٢٠١٢ عام   ٢أكدت نتائج عملية اإلبالغ الوطنية عن اهلدف التنفيذي           -٤٤

فيذ على الصعيد الوطين، وال سيما مواصلة العمل على مواءمة بـرامج      مزيد من الدعم يف التن    
كما دعت التقارير إىل تكثيف الدعم لتيسري اآلليات املتآزرة         . العمل الوطنية مع االستراتيجية   
 مع هذه النتائج، تساعد األمانة على حتقيـق اهلـدف           ومتاشياً. يف البلدان األطراف املتضررة   

  : ألول يف اجملاالت الثالثة التالية يف املقام ا٢التنفيذي 
  وستتواصل، جنباً  .مساعدة البلدان املتضررة يف مواءمة خطط العمل الوطنية         )أ(  

إىل جنب مع اآللية العاملية وبالتعاون مع املنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية، حلقات العمـل              
. علومـات وبنـاء القـدرات     املتعلقة مبواءمة برامج العمل الوطنية مع التركيز على تبادل امل         

وستدمج العمليات املتعلقة مبواءمة خطط العمل الوطنية وبوضع أطر االستثمار املتكاملة، عند            
 دعم اآللية العاملية الذي ميتد      - االقتضاء، يف عملية واحدة، وذلك هبدف توفري أمانة مشتركة        

مل الوطين، إىل وضع إطـار      برنامج الع  من املساعدة يف حتسني أداة السياسة العامة الوطنية،       
االستثمار املتكامل وما يترتب على ذلك من إجراءات لتأمني املوارد وتنفيذ برنامج العمـل              

وستواصل األمانة تعاوهنا مع املنظمات والربامج يف منظومة األمم املتحدة، وال سيما            . الوطين
حيدد النهج املعتمد على    وهو الذي    يف سياق التقرير العاملي عن األراضي اجلافة وخطة عمله،        

نطاق منظومة األمم املتحدة لتنمية األراضي اجلافة، وذلك هبدف تعزيز الروابط بني تنفيـذ              
الرفيع  ومتابعةً لالجتماع . اتفاقية مكافحة التصحر وسياسات وبرامج هذه املنظمات والربامج       

األمانة تعاوهنا مع   ، ستواصل   ٢٠١٣املستوى املعين بالسياسات الوطنية ملكافحة اجلفاف عام        
املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية ومنظمة األغذية والزراعة يف األمم املتحدة لـدعم التأهـب              

ومثة جمال آخر من جماالت االهتمام الرئيـسية لألمانـة هـو املبـادرات              . الوطين للجفاف 
ة واألسبوع العاملي   والعمليات الناشئة املتعلقة باألراضي والتربة، من مثل الشراكة العاملية للترب         

  ؛ وسيظل التعاون مع االحتاد الدويل حلفظ البيئة واملوارد الطبيعية هاماً. للتربة
 ستواصل وحدات التنـسيق اإلقليميـة       .دعم التنسيق والتعاون اإلقليميني     )ب(  

املدعومة من األمانة واآللية العاملية مساعدة البلدان املنضوية يف إطار كل مرفق تنفيذ إقليمـي       
اإلقليمية، وذلك لضمان تواؤم برامج العمل      /يف إعداد أو حتديث برامج العمل دون اإلقليمية       

وستدعم اآللية العاملية وضع أطر     .  لألولويات اإلقليمية  هذه مع االستراتيجية وكوهنا انعكاساً    
 وستدعم وحدات التنسيق اإلقليمية   . اإلقليمي/االستثمار املتكاملة على الصعيد دون اإلقليمي     

التنفيذ اإلقليمية وستنظم االجتماعات التحضريية اإلقليمية لـدورات مـؤمتر          /جلان التنسيق 
وستعزز تبادل املعلومات واخلربات داخل كل منطقة عن طريـق          . األطراف وهيئاته الفرعية  

وسيكون أحـد   . وسائل منها استحداث صفحات إقليمية على موقع االتفاقية على اإلنترنت         
ت التنسيق اإلقليمية خالل فترة السنتني املقبلة هـو زيـادة التعـاون             جماالت تركيز وحدا  
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والشراكات مع املنظمات دون اإلقليمية واإلقليمية ومنظمات اجملتمع املدين وغريهـا مـن             
  أصحاب املصلحة الرئيسيني املعنيني باالتفاقية، ومع املؤسسات املضيفة والبلدان املضيفة هلا؛

 الترابط القائمة بني مسائل التـصحر وتـدهور         تشجيع فهم أفضل ألوجه     )ج(  
قضايا اتفاقية مكافحة   وستشجع األمانة مراعاة.األراضي واجلفاف وغريها من املسائل العاملية    

التصحر يف متابعة قرار تعزيز استعادة النظام اإليكولوجي الذي اختذه مـؤمتر األطـراف يف               
ات بشأن خفض االنبعاثات الناجتة عـن       ويف املفاوض  ؛٢٠١٢اتفاقية التنوع البيولوجي عام     

إزالة الغابات وتدهورها، وكذا تلك املتعلقة بالزراعة، وذلك يف سياق اتفاقية األمم املتحـدة       
وستشارك األمانة يف االجتماعات والعمليات الرئيـسية املتعلقـة         . اإلطارية بشأن تغري املناخ   

وستواصل اإلسهام يف شبكات ومبادرات     باألراضي والتربة واملياه والغابات واألمن الغذائي،       
  شامالً  موضوعاً ٢٠+وستكون متابعة نتائج مؤمتر ريو    . منتقاة تركز على نوع اجلنس والبيئة     

  .لعدة قطاعات
ـ            -٤٥ شأن متويـل اإلدارة    وستكرس اآللية العاملية موارد أساسية لتقدمي الدعم الـتقين ب

 علـى   ٢٠١٤مل الوطنية أهداف عام     راضي لكي حتقق عملية مواءمة خطط الع      املستدامة لأل 
مبا يف ذلك دعم التنفيذ املتآزر التفاقيات ريـو وتعمـيم            النحو الذي حددته االستراتيجية،   

أدبيات متويل اإلدارة املستدامة لألراضي يف احملافل والعمليات واملنظمات العاملية ذات الصلة،            
. ائي والطاقة وتغري املناخ واحلراجة    على سبيل املثال فيما يتصل بقضايا ناشئة مثل األمن الغذ         

كما سيدرج ضمن نقاش السياسة العامة لالتفاقية بشأن هذا اهلدف التنفيذي إسهام فين ذو              
وستخصص تربعات لـدعم    . صلة مبسائل متويل اإلدارة املستدامة لألراضي واالستثمار فيها       

وخى من بني ما تتوخـاه      عمل آليات التنسيق اإلقليمية من خالل وحدة التنسيق اإلقليمية تت         
دعم برنامج العمل دون اإلقليمي واإلقليمي فيما يتعلق بالتمويـل واالسـتثمارات، وكـذا              
للمبادرات اإلقليمية واملناسبات وحلقات العمل املتعلقة مبسائل التمويـل واالسـتثمار ذات            

من املـوارد    حملة عامة عن االحتياجات      ٩ويقدم اجلدول   . الصلة باإلدارة املستدامة لألراضي   
  .٢املتعلقة باهلدف التنفيذي 

  ٩اجلدول 
  ٢حملة عامة عن االحتياجات من املوارد املتعلقة باهلدف التنفيذي 

 املوارد اخلارجة عن امليزانية امليزانية األساسية

 )يورو(اجملموع  اجملموع غري املوظفني )ب(املوظفون اجملموع غري املوظفني )أ(املوظفون اإلجناز املتوقع

زيادة فعالية اخلـدمات املقدمـة      ) أ(٢
للبلدان يف جمال مواءمة خطط العمـل       

        الوطنية وتعميمها

٩٠٠ ١٩٨ ١٠٠١ ٠٠٠٩٤٢ ١٠٠٨٥٤ ٨٠٠٨٨ ٠٠٠٢٥٦ ٨٠٠١٢٩ ١٢٧  األمانة-
١٠٠ ١٠٠٧٩٩ ٠٠٠٧٢٨ ١٠٠٤٧٥ ٠٠٠٢٥٣ ٠٠٠٧١ ٧١صفر   اآللية العاملية-
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 املوارد اخلارجة عن امليزانية امليزانية األساسية

 )يورو(اجملموع  اجملموع غري املوظفني )ب(املوظفون اجملموع غري املوظفني )أ(املوظفون اإلجناز املتوقع

ون والتنـسيق اإلقليميـان     التعا) ب(٢
        الفعاالن يف تنفيذ االتفاقية

٩٠٠ ١٠٠٦١٨ ٠٠٠٣٨٨ ١٠٠٣٠٠ ٨٠٠٨٨ ٠٠٠٢٣٠ ٨٠٠١٠٣ ١٢٧  األمانة-
٧٠٠ ٦٠٠٩٨٢ ٠٠٠٨٩٨ ٦٠٠٥٦٥ ١٠٠٣٣٣ ٨٤صفر١٠٠ ٨٤  اآللية العاملية-
ــراف ) ج(٢ ــدان األط حــصول البل

د من املنظمات   املتضررة على دعم متزاي   
والربامج الرئيـسية للتعـاون املتعـدد       
األطراف يف التصدي للتصحر وتدهور     

        األراضي واجلفاف

٤٤٤ ٦٢٢٤٨١ ٠٠٠٢٥٧ ٦٢٢٢٠٣ ٨٢٢٥٤ ٠٠٠٢٢٣ ٨٢٢٨ ٢١٥  األمانة-
٣٠٠ ٢٠٠٢٨٨ ٠٠٠٢٠٤ ٢٠٠١٢٥ ١٠٠٧٩ ٨٤صفر١٠٠ ٨٤  اآللية العاملية-
سني فهم الروابط بـني تنفيـذ       حت) د(٢

االتفاقية ومعاجلة مسائل األمن الغذائي،     
وندرة امليـاه واجلفـاف، واحلراجـة،       

        والقضايا اجلنسانية

٣٠٤ ٠٥٢٩٥٦ ٠٠٠٥٧٤ ٠٥٢٤٩٣ ٢٥٢٨١ ٠٠٠٣٨٢ ٢٥٢٦٢ ٣٢٠   األمانة-
٤٠٠ ٣٠٠٤٣٣ ٠٠٠٣٤٩ ٣٠٠٢٣٠ ١٠٠١١٩ ٨٤صفر١٠٠ ٨٤   اآللية العاملية-
 حتسني أوجه التآزر بني التصدي      )  ه(٢

للتصحر وتدهور األراضي واجلفـاف     
         أو التنوع البيولوجي/أو تغري املناخ و/و

٦٥٢ ٥٢٦٢٩٥ ٠٠٠١٠٠ ٥٢٦٦٠ ١٢٦٤٠ ٠٠٠١٩٥ ١٢٦٣٥ ١٦٠   األمانة-
٩٠٠ ٨٠٠٢٠٦ ٠٠٠١٢٢ ٨٠٠٧٠ ١٠٠٥٢ ٨٤صفر١٠٠ ٨٤   اآللية العاملية-

  .ا لألمانة وواحد لآللية العاملية منه٤،  خ ع١، و٤- ف ٢، و٥- ف ٢: عدد ومستوى الوظائف األساسية  )أ(  
   لألمانة ٢- ف ٢: عدد ومستوى الوظائف اخلارجة عن امليزانية  )ب(  

  ٣اهلدف التنفيذي   -٣  
جيا، بـدعم مـن     والتكنولو، ستواصل جلنة العلم     ٢٠١٥-٢٠١٤يف فترة السنتني      -٤٦

، معتمدة على الدروس املستفادة من      ٣-١تنقيح مؤشرات أثر األهداف االستراتيجية      األمانة،  
اجلولة األوىل لرصد األثر، وعلى مقرر من مؤمتر األطراف يف دورته احلادية عـشرة وعلـى                

.  راملعين بتنقيح مؤشرات األث   وتوصيات الفريق االستشاري املخصص املؤلف من خرباء تقنيني         
ويشمل العمل املعتزم حتديث أدوات اإلبالغ وحتميل البيانات القائمة، وكذا اختبار منهجية            

وسيجرى جرد للتقييمات العامليـة واإلقليميـة ذات        . رصد وتقييم خطوط األساس الوطنية    
وسـيتوخى تنقـيح   . الصلة برصد أثر االتفاقية، كأساس للنظر يف إعداد تقرير التقييم العاملي      

ثر إىل أن ييسر على األطراف تقدمي املعلومات املطلوبة، وضمان إمكانيـة مقارنـة              رصد األ 
. األهداف املتصلة باألراضي املتفق عليها عامليا يف نظام اإلبالغ         البيانات الواردة، ودعم دمج   
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وستكون الشراكات مع املنظمات واملؤسسات اليت تعمل يف التقييمات ذات الصلة برصد أثر             
وقد تـشمل هـذه     .  أمهية حامسة يف اعتماد هنج رصد فعال ومناسب التكلفة         االتفاقية ذات 

   .الشراكات هنجا مبتكرة وتعاونا مع شركات القطاع اخلاص
ومثة هدف رئيسي آخر للجنة العلم والتكنولوجيا يف السنوات املقبلة هـو حتـسني                -٤٧

. تفاقية مكافحـة التـصحر  الرابط بني املعلومات العلمية وصنع القرار السياسي فيما يتعلق با    
 ملؤمتر األطراف   ١١وستقوم جلنة العلم والتكنولوجيا، بدعم من األمانة، مبتابعة مقرر الدورة           

بشأن تقدمي املشورة العلمية، واليت ميكنها أن تعتمد على توصيات الفريق العامل املُخـصص              
ايا املتعلقـة   ملواصلة مناقشة اخليارات املتاحة لتقدمي مشورة علميـة تركـز علـى القـض             

ومن املهام اهلامة األخرى يف التفاعـل بـني العلـوم           . تدهور األراضي واجلفاف  /بالتصحر
وتطوير بوابة النظام الوسيط لنقل املعارف       والسياسات تنظيم املؤمتر العلمي الثالث لالتفاقية،     

ائمة اخلرباء  كما ستحسن األمانة ق   . العلمية، وزيادة إشراك اجملتمع العلمي يف عملية االتفاقية       
وقواعد بيانات اخلرباء واملراسلني املعنيني بالعلم والتكنولوجيا وغريهم من جهات االتـصال            

  . العلمية الرئيسية األخرى
 علـى   ٢٠١٤ للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية عـام        ١٣وسينصب تركيز الدورة      -٤٨

، سيجري حتديث مناذج وهلذا الغرض. استعراض التقدم احملرز صوب حتقيق األهداف التنفيذية   
 ملؤمتر األطراف وسيتواصل تطوير نظام      ١١ لتوجيهات الدورة    اإلبالغ ومبادئه التوجيهية تبعاً   
وبتعاون مع املنظمات دون اإلقليمية واإلقليمية، ستـساعد        . استعراض األداء وتقييم التنفيذ   

كما ستحلل األمانـة  . رهااألمانة البلدان املتضررة وغريها من الكيانات املبلغة يف إعداد تقاري   
   .وجتمع التقارير الواردة، لكي تنظر فيها جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية

وإضافة إىل استعراض املعلومات املقدمة يف التقارير، ستنظر جلنة اسـتعراض تنفيـذ       -٤٩
 االتفاقية، بدعم من األمانة، يف جتميع ونشر أفضل املمارسات يف اإلدارة املستدامة لألراضي            

وتقترح األمانة زيادة إمكانية الوصول إىل البيانات عن طريق شبكة          . والتمويل وتعبئة املوارد  
عاملية للبيانات ومنرب إلكتروين لتبادل املعلومات من أجل نشر أفضل املمارسـات يف اإلدارة              

د  ملؤمتر األطراف الذي ينظر يف استخدام قواع       ١١املستدامة لألراضي، بناء على مقرر الدورة       
 االحتياجات من املـوارد املتعلقـة       ١٠ويقدم اجلدول   . البيانات املطلوبة ألفضل املمارسات   

  .٣باهلدف التنفيذي 
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  ١٠اجلدول 
  ٣حملة عامة عن االحتياجات من املوارد املتعلقة باهلدف التنفيذي 

 املوارد اخلارجة عن امليزانية امليزانية األساسية
 )يورو(اجملموع  اجملموع غري املوظفني )ب(املوظفون اجملموع غري املوظفني )أ(املوظفون اإلجناز املتوقع

إجراء األطراف تقييمات األثر يف     ) أ(٣
إطار اتفاقية مكافحة التـصحر، مـع       
التركيز على التقدم احملـرز يف حتقيـق        

        ٤-١األهداف االستراتيجية
  ٥٠٠ ٣١٠  ٠٠٠ ٨٠  ٠٠٠ ٨٠  صفر  ٥٠٠ ٣٢٤  ٠٠٠ ١٤  ٥٠٠ ٣١٠  األمانة-

وضع خطوط األساس الوطنيـة     ) ب(٣
والعاملية من أجل تقييم التقدم احملرز يف       

         ٣-١األهداف االستراتيجية حتقيق 
  ٩٥٠ ٤٧٨  ٠٠٠ ٣٤٨  ٠٠٠ ٣٤٨  صفر  ٩٥٠ ١٣٠  ٠٠٠ ١٢  ٩٥٠ ١١٨  األمانة-

 باختـاذ   ملقرراهتـا تبين األطراف   ) ج(٣
ــق  ــو حتقي ــراءات حن ــداف إج األه

 املتعلق بتحديث املعلومات    ٤-١ ةيذيالتنف
عن النجاحات والتحديات ذات الـصلة      
اليت تواجهها البلدان املتضررة وغريهـا      

        أصحاب املصلحة يف االتفاقية من
 ٩٥٠ ١٣١ ١  ١٠٠ ٥٧٧  ٥٠٠ ٢٩١  ٦٠٠ ٢٨٥  ٨٥٠ ٥٥٤  ٠٠٠ ١٤٦  ٨٥٠ ٤٠٨   األمانة-

 األطراف عـن أسـاليب      رضي) د(٣
 املعلومات من خـالل     وأدوات إيصال 

        تقدمي التقارير مبوجب االتفاقية
  ٥٢٥ ١٤٠  صفر  صفر  صفر  ٥٢٥ ١٤٠  صفر  ٥٢٥ ١٤٠    األمانة-

دفع جلنة العلم والتكنولوجيا قدما     )    ه(٣
باملعارف املتعلقة مبكافحـة التـصحر      
وتدهور األراضي واجلفاف من أجـل      
احلد من الفقر والتنمية املستدامة، مـع       
التركيز على إسهام العلم والتكنولوجيا     

        واملعارف واملمارسات التقليدية
  ٤٠٠ ٩٣٨  ٠٠٠ ٧٩٠  ٠٠٠ ٧٩٠  صفر  ٤٠٠ ١٤٨  ٦٠٠ ٣٨  ٨٠٠ ١٠٩   األمانة-

استفادة جلنة العلم والتكنولوجيا    ) و(٣
من أعمال املنظمات العلمية وهيئـات      
التعاون اليت تتعامل مع املـسائل ذات       

بالتصحر وتـدهور األراضـي     الصلة  
         واجلفاف

  ٧٠٠ ٢٣٠  ٠٠٠ ٦٠  ٠٠٠ ٦٠  صفر  ٧٠٠ ١٧٠  ٠٠٠ ٦  ٧٠٠ ١٦٤    األمانة-

استخدام األطـراف املعـارف     ) ز(٣
العلمية لدعم عملية صنع القرار بـشأن       

           االتفاقية
  ٢٠٠ ٠٧٤ ١  ١٠٠ ٦٠٨  ٠٠٠ ٥٢٠  ١٠٠ ٨٨  ١٠٠ ٤٦٦  ٠٠٠ ١٥٥  ١٠٠ ٣١١   األمانة-

اسـتخدام األطـراف ألفــضل   ) ح(٣
         املمارسات من أجل دعم تنفيذ االتفاقية

  ٥٢٥ ٢٤٤  ٠٠٠ ٨٠  ٠٠٠ ٨٠  صفر  ٥٢٥ ١٦٤  ٠٠٠ ٢٤  ٥٢٥ ١٤٠   األمانة-

حتــسن االعتمــادات املتعلقــة ) ط(٣
         بإشراك العلم واملؤسسات

  ٥٥٠ ٧٨٣  ٥٠٠ ٢٧٧  ٠٠٠ ٨٠  ٥٠٠ ١٩٧  ٠٥٠ ٥٠٦  ٥٠٠ ٤٦  ٥٥٠ ٤٥٩   األمانة-

  .لألمانة خ ع ١، و٢- ف١، و٣- ف١، و٤- ف٣، و٥- ف٢: دد ومستوى الوظائف األساسيةع  )أ(  
   لألمانة ٢- ف٢، و٣- ف١: وظائف اخلارجة عن امليزانيةعدد ومستوى ال  )ب(  
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  ٤اهلدف التنفيذي   -٤  
ر كجـزء مـن     جتري معظم أنشطة بناء القدرات يف إطار اتفاقية مكافحة التـصح            -٥٠

عمليات حمددة، من مثل تقدمي الدعم ملواءمة برامج العمل ووضع أطر االسـتثمار الـشاملة               
ويف إطار اهلدف   . ٥ و ٣ و ٢وتقدمي التقارير الوطنية، وهي تقدم يف إطار األهداف التنفيذية          

، أطلقت األمانة سوق بناء القدرات الذي يستخدم خدمات اإلنترنت للربط بني            ٤التنفيذي  
وميكن . القدرات املتعلقة بتنفيذ االتفاقية   بناء   هو موجود وما ينشأ من عرض وطلب على          ما

 يف   مباشـراً  للمستخدمني تبادل خرباهتم وأفكارهم وزيادة معارفهم ومهاراهتم، والتأثري تأثرياً        
وتشمل اخلدمات املوجودة يف هذا الـسوق مـوارد وفـرص           . التطور املستقبلي هلذا املرفق   

 لألنشطة املتـصلة     زمنياً  أجل بناء القدرات، ومناذج التعلم اإللكتروين، وجدوالً       التدريب من 
ببناء القدرات يف سياق االتفاقية، ومكتبة هبا خاصية حبث عن الوثائق والتقارير وغريها مـن               

وسيتواصل تطـوير هـذا الـسوق يف فتـرة          . املواد، وكذا منتديات ومناقشات إلكترونية    
ن املتوقع أن يدعم البلدان يف تلبية احتياجات بناء القدرات اليت           ، وم ٢٠١٥-٢٠١٤ السنتني

 حملة عامة عن االحتياجات من املـوارد        ١١ويقدم اجلدول   . حددهتا من خالل التقييم الذايت    
  .٤املتعلقة باهلدف التنفيذي 

  ١١اجلدول 
  ٤حملة عامة عن االحتياجات من املوارد املتعلقة باهلدف التنفيذي 

 املوارد اخلارجة عن امليزانية امليزانية األساسية

 )يورو(اجملموع  اجملموع غري املوظفني )ب(املوظفون اجملموع غري املوظفني )أ(املوظفون وقعاإلجناز املت

حتسني فرص بناء القدرات احملددة     ) أ(٤
        األهداف يف إطار االتفاقية

  ٢٠٠ ١١٦ ١  ٠٠٠ ٤٠٠  ٠٠٠ ٤٠٠  صفر  ٢٠٠ ٧١٦  ٠٠٠ ٢٠  ٢٠٠ ٦٩٦  األمانة-

  .لألمانة من خ ع ١، و٤- ف١، و٥- ف١: يةعدد ومستوى الوظائف األساس  )أ(  
  .صفر: عدد ومستوى الوظائف اخلارجة عن امليزانية  )ب(  

  ٥اهلدف التنفيذي   -٥  
، ستدعم األمانة واآللية العاملية، من خالل اإلجنازات املتوقعة         ٥يف إطار اهلدف التنفيذي       -٥١
رحة ومؤشرات األداء املتصلة هبا، البلدان األطراف وغريها من أصحاب املصلحة يف االتفاقية             املقت

يف تعزيز تنفيذ االستراتيجية وتيسري إنشاء اإلطار الالزم للظروف املواتية املطلوبة لتعبئـة املـوارد               
اآللية العاملية توثيـق    وستعزز األمانة و  . املالية والتقنية والبشرية من أجل اإلدارة املستدامة لألراضي       

  .األدلة واألنشطة اليت من شأهنا تعزيز ودفع واالستثمارات حنو شواغل األطراف وعملية االتفاقية
وستكون لآللية العاملية مسؤولية حمورية يف املسامهة يف حتقيق هذا اهلدف وستساعد،              -٥٢

. االتفاقية يف هذا الصددبتعاون مع األمانة، البلدان األطراف وغريها من أصحاب املصلحة يف  
وستخصص موارد مالية هامة لدعم عمليات أطر االستثمار املتكاملة على الصعيد القطـري،        
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مع التطلع بشكل متزايد إىل التعاون فيما بني بلدان اجلنوب داخل املناطق دون اإلقليمية عن               
مويل املبتكرة، مبا يف    طريق مجلة أمور منها العمل مع السلطات احمللية وتيسري تعبئة مصادر الت           

  . ذلك القطاع اخلاص
 اآللية العامليـة مـن      ٥وستمكن امليزانية األساسية املقترحة حتت بند اهلدف التنفيذي           -٥٣

تصل جبميع اإلجنازات املتوقعـة،     تأمني مهامها املتعلقة بوضع املعايري ومن تقدمي الدعم التقين امل         
الية من أجل تنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر، والذي        بشأن تقييم التدفقات امل   ) أ(٥وال سيما رقم    

  . يشمل عملية اإلبالغ عن التدفقات املالية من خالل نظام استعراض األداء وتقييم التنفيذ
وإضافة إىل ذلك، سيمكن التمويل الطوعي املقترح اآللية العاملية من دعم العمليـات               -٥٤

دف حشد املوارد من أجل تنفيذ اتفاقية مكافحـة         القطرية ودون اإلقليمية واإلقليمية اليت تسته     
  .٥ حملة عامة عن االحتياجات من املوارد املتعلقة باهلدف التنفيذي ١٢ويقدم اجلدول . التصحر
  ١٢اجلدول 

  ٥حملة عامة عن االحتياجات من املوارد املتعلقة باهلدف التنفيذي 
 امليزانيةاملوارد اخلارجة عن  امليزانية األساسية

 )يورو(اجملموع  اجملموع غري املوظفني )ب(املوظفون اجملموع غري املوظفني )أ(املوظفون اإلجناز املتوقع

استناد األطراف يف قراراهتا املتعلقة     ) أ(٥
بتعزيز فعالية وكفاءة املوارد املالية على      
معلومات حمدثـة بـشأن النجاحـات       
والتحديات ذات الصلة اليت تواجههـا      

غريها من أصـحاب    البلدان املتضررة و  
        املصلحة يف االتفاقية

 صفر صفر صفرصفرصفرصفرصفر  األمانة-
  ٧٧٣ ٦٦٦  ٠٠٠ ٤١٤  ٠٠٠ ٢٤٠  ٠٠٠ ١٧٤  ٧٧٣ ٢٥٢صفر  ٧٧٣ ٢٥٢   اآللية العاملية-

اعتماد البلدان األطراف املتضررة    ) ب(٥
على حنو متزايد لنهج متكامـل لتعبئـة      

قية مكافحـة   املوارد من أجل تنفيذ اتفا    
         التصحر على الصعيد الوطين

 صفر صفر صفرصفرصفرصفرصفر   األمانة-
  ٦٧٣ ٦٨١ ١  ٩٠٠ ٣٥٠ ١  ٧٠٠ ١١٤ ١  ٢٠٠ ٢٣٦  ٧٧٣ ٣٣٠  ٠٠٠ ٧٨  ٧٧٣ ٢٥٢   اآللية العاملية-

مسامهة أصحاب املصلحة املتعددين    ) ج(٥
ائتالفات التعاون فيما بني بلـدان      /ومنابر

ة فعالة يف متويل تنفيذ اتفاقية      اجلنوب مسامه 
         مكافحة التصحر

 صفر صفر صفرصفرصفرصفرصفر   األمانة-
  ١٨١ ٢٢٧ ٢  ٧٠٠ ٠٤٥ ٢  ٠٠٠ ٨٥٥ ١  ٧٠٠ ١٩٠  ٤٨١ ١٨١  ٠٠٠ ١٥  ٤٨١ ١٦٦   اآللية العاملية-

حتسني األدلة اليت تؤيد قـرارات      ) د(٥
االستثمار يف األنشطة الـيت تـسهم يف       

         تفاقية مكافحة التصحرتنفيذ ا
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 امليزانيةاملوارد اخلارجة عن  امليزانية األساسية

 )يورو(اجملموع  اجملموع غري املوظفني )ب(املوظفون اجملموع غري املوظفني )أ(املوظفون اإلجناز املتوقع

  ١٠٠ ١٣٤ صفر صفرصفر  ١٠٠ ١٣٤صفر  ١٠٠ ١٣٤   األمانة-

  ٨٨١ ١٦٣ ١  ٤٠٠ ٩٨٢  ٠٠٠ ٨٤٥  ٤٠٠ ١٣٧  ٤٨١ ١٨١  ٠٠٠ ١٥  ٤٨١ ١٦٦   اآللية العاملية-

 زيادة الدعم املقدم من البلدان املتقدمة       )  ه(٥
واجلهات املاحنـة املتعـددة األطـراف يف        

سائل التصحر وتدهور األراضي    التصدي مل 
         تنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر/واجلفاف

 صفر صفر صفرصفرصفرصفرصفر   األمانة-
  ٤٨١ ٩٠٢  ٠٠٠ ٧٣٦  ٠٠٠ ٦٢٥  ٠٠٠ ١١١  ٤٨١ ١٦٦صفر  ٤٨١ ١٦٦   اآللية العاملية-

ــاص   ) و(٥ ــاع اخل ــراك القط إش
آليات التمويل املبتكرة بـشكل     /ومصادر

         متويل اإلدارة املستدامة لألراضيمتزايد يف 

 صفر صفر صفرصفرصفرصفرصفر   األمانة-
  ٣٨١ ٨٤٣ ٣  ٩٠٠ ٦٧٦ ٣  ٥٠٠ ٤٧٣ ٣  ٤٠٠ ٤٨١٢٠٣ ١٦٦صفر  ٤٨١ ١٦٦   اآللية العاملية-

حتسني إمكانية حصول البلـدان     ) ز(٥
ــا اإلدارة  ــى تكنولوجي ــضررة عل املت

         املستدامة لألراضي

  ٦٨١ ٣٦٤  ٢٠٠ ١٩٨  ٠٠٠ ١٤٠  ٢٠٠ ٥٨  ٤٨١ ١٦٦صفر  ٤٨١ ١٦٦  ية العاملية اآلل-

  . لآللية العاملية٥ منها لألمانة العامة و١،  خ ع٢، و٤- ف٣، و٥- ف١: دد ومستوى الوظائف األساسيةع  )أ(  
  .صفر: عدد ومستوى الوظائف اخلارجة عن امليزانية  )ب(  

   اإلدارة واخلدمات  -٦  
ام اإلدارية واخلدمية لألمانة واآللية العاملية من ثالثة جماالت عمل رئيسية،           تتألف امله   -٥٥

  . أال وهي التوجيه التنفيذي واإلدارة، وخدمات املؤمترات، واخلدمات اإلدارية واملالية
م عملية حكومية دولية لالتفاقية     وتسعى األمانة، بالتعاون مع اآللية العاملية، إىل تنظي         -٥٦

يف صنع القرار، وتركـز العمـل علـى         األطراف  علومات عالية اجلودة لدعم     بطريقة تتيح م  
ويتفق عمـل  . أهداف واضحة وعملية، وتربط هذه االتفاقية مع التغريات واالجتاهات العاملية  

وستتحسن مساءلتها أكثر عن طريق     . األمانة واآللية العاملية متاما مع مقررات مؤمتر األطراف       
ئمة على النتائج الذي تربط مبوجبه مجيع املوارد باإلجنازات اليت وافـق  اعتماد هنج اإلدارة القا 

عليها مؤمتر األطراف، حبيث تكفل اتسام اإلدارة والرصد والتقيـيم واإلبـالغ بالـسالمة              
وتستويف الترتيبات املتخذة لدورات اتفاقية مكافحـة التـصحر وغريهـا مـن             . والشفافية

وتدار املـوارد   . وتدعم التبادالت املثمرة   األمم املتحدة اجتماعات االتفاقيات األخرى معايري     
 حملة عامة عن االحتياجات مـن       ١٣ويقدم اجلدول   . املالية والبشرية لالتفاقية بفعالية وكفاءة    

  .املوارد املتعلقة باإلدارة واخلدمات



ICCD/COP(11)/7 

27 GE.13-62243 

  ١٣اجلدول 
  حملة عامة عن االحتياجات من املوارد املتعلقة باإلدارة واخلدمات

 املوارد اخلارجة عن امليزانية امليزانية األساسية
 )يورو(اجملموع  اجملموع غري املوظفني )ب(املوظفون اجملموع غري املوظفني )أ(املوظفون ملتوقعاإلجناز ا

  ٠٠٠ ٠٣٣ ٢  صفر  صفر  صفر  ٠٠٠ ٠٣٣ ٢  ٩٠٠ ٣٦٤  ١٠٠ ٦٦٨ ١ األمانة/التوجيه التنفيذي واإلدارة

  ٢٠٠ ٢٨٠ ٢  ٩٠٠ ٩٥٥  ٠٠٠ ٥٧٠  ٩٠٠ ٣٨٥  ٣٠٠ ٣٢٤ ١  ٠٠٠ ٤٤  ٣٠٠ ٢٨٠ ١ العامليةاآللية /اإلدارة والتنظيم

  ٦٠٠ ٤٤٠  ٢٠٠ ٦٤٦  ٠٠٠ ٤٧٠  ٢٠٠ ١٧٦  ١٠٠ ٦٨٦  ٥٠٠ ٢٤٥  ٦٠٠ ٤٤٠ خدمات املؤمترات

        اإلدارة واخلدمات املالية
  ٨٧٥ ٧٢٣ ٢  ٠٠٠ ٤٠٠  ٠٠٠ ٤٠٠  صفر  ٨٧٥ ٣٢٣ ٢  ٦٧٥ ٠٦٤ ٢  ٢٠٠ ٢٥٩   األمانة-

  ٠٠٠ ١٣٥  صفر  صفر  صفر  ٠٠٠ ١٣٥  ٠٠٠ ١٣٥  صفر   اآللية العاملية-

         جمموع الربنامج الفرعي

 منهم لألمانـة  ٩ خ ع، ٧، و٣- ف ١، و٥- ف ٢، و١- مد ٢، و٢- مد١ أ ع م، و  ١: عدد ومستوى الوظائف األساسية     )أ(  
   لآللية العاملية ٥و

   النمو االمسي الصفري والنمو احلقيقي الصفري: ميزانيةسيناريوهان بديالن لل  -يمج  
، إىل األمني التنفيذي إعداد ميزانية      ١٠-م أ /١٠طلب مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره        -٥٧

 ١٠-أ م/١ ، متاشياً مع املقـرر    ٢٠١٥-٢٠١٤قائمة على النتائج وبرامج عمل لفترة السنتني        
يزانية تعكس منواً امسياً صفرياً ومنواً حقيقياً       بشأن خطط العمل، مبا يشمل وضع سيناريوهات للم       

 يف املائة قبل    ٤,٩وينطوي برنامج العمل احملدد التكاليف يف هذه الوثيقة على منو يبلغ            . صفرياً
، وميثل  ٢٠١٣-٢٠١٢التسوية مع احتياطي رأس املال املتداول مقارنة بامليزانية املعتمدة للفترة           

هتا واحتياجات اآللية العاملية وجلنة العلم والتكنولوجيا وجلنـة         أفضل تقدير من األمانة الحتياجا    
  . استعراض تنفيذ االتفاقية من املوارد الالزمة لتنفيذ برنامج العمل خالل فترة السنتني املقبلة

ومن شأن سيناريو منو حقيقي صفري، يف ظل الوضع احلايل للتضخم، أن ُيتـرجم إىل                 -٥٨
، وهـذا يعـين مـا       ٢٠١٣-٢٠١٢رنة بامليزانية املعتمدة للفتـرة       يف املائة مقا   ٢زيادة قدرها   

.  يورو أقل من امليزانية املقترحة لالتفاقية يف األجزاء السابقة من هذه الوثيقـة             ٤٢٢ ١٣٥ يقارب
وميكن حتقيق جزء كبري من هذه التخفيضات للوصول إىل سيناريو النمو احلقيقي الصفري عـن               

إذ من شأن ذلك خفض التكاليف اإلدارية لآللية العاملية، وبالتايل           ون،طريق نقل اآللية العاملية إىل ب     
السماح بانتقال موظف إداري واحد لآللية العاملية يف إطار تكاليف دعم الـربامج دون املـساس         

وإضافة إىل هذه التخفيضات، من شأن سيناريو النمو احلقيقي الصفري أن تترتب            . بتنفيذ الربامج 
  . االت املقرر أن تعرف زيادات أو اليت يرجح كثريا أن تتلقى تربعاتعليه ختفيضات يف اجمل

وسيعين النمو االمسي الصفري أن تظل امليزانية هي بالضبط نفس امليزانيـة املعتمـدة                -٥٩
 بالرغم من أن هذا السيناريو سيترجم، بسبب الوضع احلايل للتـضخم            ٢٠١٣-٢٠١٢للفترة  

، إىل اخنفاض يف    ٢٠١٣-٢٠١٢نة مع امليزانية املعتمدة للفترة       يف املائة مقار   ٢الذي يقدر بنسبة    
امليزانية يف  يورو ٧١١ ٧٥٨وسيؤدي النمو االمسي الصفري إىل اخنفاض يقارب        . املوارد املتاحة 

وهذا يعين أنه باإلضافة إىل التخفيضات املقدمة يف سيناريو النمو احلقيقي الـصفري،             . املقترحة
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ية العاملية إزالة موارد من امليزانية األساسية خمصصة لبعض األنشطة اليت           سيتعني على األمانة واآلل   
يرجح عدم حصوهلا على تربعات، وهو ما من شأنه أن يعين يف الواقع تعذر تنفيذ هذه األنشطة                 

وفيما يتعلق باألنشطة األخرى، سيخفض املستوى املقـرر للخـدمات          . يف فترة السنتني املقبلة   
ومن شأن هـذا أن تـؤثر       . دى توافر التربعات  رهناً مب  إىل حد كبري     كوني أو س   كبرياً ختفيضاً

   .بشكل خاص على حجم خدمات وحدات التنسيق اإلقليمية وإمكانية التنبؤ هبا
 قائمة باألنشطة وما يتصل هبا من ختفيضات ستتم يف امليزانية من            ١٤ويقدم اجلدول     -٦٠

   .إلمسى الصفرىأجل سيناريوهي النمو احلقيقي الصفري والنمو ا
  ١٤اجلدول 

سيناريوها النمو احلقيقي الصفري والنمو اإلمسى الصفرى يف امليزانية األساسـية لفتـرة             
  ٢٠١٥-٢٠١٤السنتني 

  )يورو(
 اإلمسي الصفري احلقيقي الصفري الربامج

ختفـيض يف اخلـدمات     )  يورو ٤٠ ٠٠٠( • الدعوة وإذكاء الوعي والتثقيف
 إذا ظلـت    االستشارية اليت ستكون مطلوبة   

 .اآللية العاملية يف روما

العالقات مـع وسـائط اإلعـالم       )  يورو ٤٥ ٠٠٠( •
 واالتصال، واملسابقة الفوتوغرافية لالتفاقية

إذكاء الوعي واالتـصال علـى الـصعيد        ) ٣٠ ٠٠٠( •
 )وحدات التنسيق اإلقليمية(اإلقليمي 

التمثيل يف االجتماعـات اإلقليميـة      )  يورو ٣٠ ٠٠٠( •
 )حدات التنسيق اإلقليميةو(ودون اإلقليمية 

دعم مواءمة برنامج العمل    )  يورو ٥٠ ٠٠٠( • إطار السياسة العامة
 )وحدات التنسيق اإلقليمية(الوطين 

دعم التنسيق اإلقليمـي يف أفريقيـا       )  يورو ٢٠ ٠٠٠( •
 )وحدة التنسيق اإلقليمية(

برنامج العمل الـوطين     دعم مواءمة )  يورو ٥٠ ٠٠٠( •
 )وحدات التنسيق اإلقليمية(

دعم مواءمة برنامج العمل الـوطين      )  يورو ٢٠ ٠٠٠( •
 )اآللية العاملية(

 ١١تنفيذ مقرر الـدورة     )  يورو ٤٠ ٠٠٠( • العلم والتكنولوجيا واملعرفة
 ملؤمتر األطراف بشأن املشورة العلمية

اإلعداد للمؤمتر العلمـي    )  يورو ٣٢ ٦٠٠( •
 الثالث

 استحداث قائمة خرباء مستقلني)  يورو٣٥ ٠٠٠( •
أعمال جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية      ) يورو ٢٠ ٠٠٠( •

 املتعلقة بأفضل املمارسات
أعمال جلنة العلم والتكنولوجيا املتعلقـة      )  يورو ٩٤٤٣( •

 باملعارف التقليدية
دعم جولة اإلبـالغ املقبلـة عـن        )  يورو ٣٠ ٠٠٠( •

 األهداف التنفيذية
   بناء القدرات

تنفيذ إطـار   /م وضع دع) ور يو ٥٢٣٣٥( •  التمويل ونقل التكنولوجيا
 )اآللية العاملية(االستثمار املتكامل 

 

نقل موظف من فئـة     )  يورو ١٤٨ ٨٠٠( • التوجيه التنفيذي واإلدارة
اخلدمات العامة من اآللية العاملية يف إطـار        

 تكاليف دعم الربامج
احلد من السفر بني بـون      )  يورو ٨ ٥٠٠( •

 وروما إذا نقلت اآللية العاملية إىل بون

 

   املؤمتراتخدمات 
خفض التكاليف العامـة    )  يورو ٤١٤٠٠( • اإلدارة وخدمات التمويل

 إذا نقلت اآللية العاملية إىل بون
احلد من السفر بني بـون      )  يورو ٨ ٥٠٠( •

 وروما إذا نقلت اآللية العاملية إىل بون

 

 ) يورو٢٨٩٤٤٣( ) يورو٤٢٢١٣٥( جمموع التخفيضات
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 ٢٠١٥-٢٠١٤حملدد التكاليف لفترة السنتني برنامج العمل املتكامل ا  -رابعاً  

 اآللية العاملية األمانة
 اجملموع اجملموع م خ م األساسية اجملموع م خ م األساسية النتيجة

زيادة الوعي بأمهية التصدي للتـصحر وتـدهور األراضـي          ) أ(١
  ٥٦٠ ٩٠٦ ١  صفر  صفر  صفر  ٥٦٠ ٩٠٦ ١  ٣٢٠ ٨٣١  ٢٤٠ ٠٧٥ ١  واجلفاف كحل للعديد من التحديات العاملية

زيادة الوعي بفرص متويل التـصدي للتـصحر وتـدهور          ) ب(١
  ٠٧٠ ١٠٢ ١  ٠٧٠ ١٠٢ ١  ٨٥٠ ٨٩٨  ٢٢٠ ٢٠٣  صفر  صفر  صفر  األراضي واجلفاف وأساليبه وأدواته

تزايد االعتراف بعملية االتفاقية بوصفها مرجعا معياريـا ملعاجلـة          ) ج(١
  ٦٥٠ ٤٣٧  ٨٩٠ ١٧٥  صفر  ٨٩٠ ١٧٥  ٧٦٠ ٢٦١  ٥٢٠ ١١٧  ٢٤٠ ١٤٤  واجلفاف يف القرارات املتعلقة باألراضيمسائل التصحر وتدهور األراضي 

تيسري مسامهات اجملتمع املـدين يف اجتماعـات وعمليـات          ) د(١
  ٥٧٠ ٥٨٢  ٨٩٠ ١٨٥  ٠٠٠ ١٠  ٨٩٠ ١٧٥  ٦٨٠ ٣٩٦  ٧٦٠ ٨٨  ٩٢٠ ٣٠٧  االتفاقية بصورة فعالة

دمات املقدمة للبلدان يف جمال مواءمة بـرامج        زيادة فعالية اخل  ) أ(٢
  ٠٠٠ ٩٩٨ ١  ١٠٠ ٧٩٩  ١٠٠ ٧٢٨  ٠٠٠ ٧١  ٩٠٠ ١٩٨ ١  ١٠٠ ٩٤٢  ٨٠٠ ٢٥٦  العمل الوطنية وتعميمها

  ٦٠٠ ٦٠١ ١  ٧٠٠ ٩٨٢  ٦٠٠ ٨٩٨  ١٠٠ ٨٤  ٩٠٠ ٦١٨  ١٠٠ ٣٨٨  ٨٠٠ ٢٣٠  التعاون والتنسيق اإلقليميان الفعاالن يف تنفيذ االتفاقية) ب(٢

حصول البلدان األطراف املتضررة على دعم متزايـد مـن          ) ج(٢
املنظمات والربامج الرئيسية للتعاون املتعدد األطراف يف التـصدي         

  ٧٤٤ ٧٦٩  ٣٠٠ ٢٨٨  ٢٠٠ ٢٠٤  ١٠٠ ٨٤  ٤٤٤ ٤٨١  ٦٢٢ ٢٥٧  ٨٢٢ ٢٢٣  للتصحر وتدهور األراضي واجلفاف

اجلة مسائل األمن   حتسني فهم الروابط بني تنفيذ االتفاقية ومع      ) د(٢
  ٧٠٤ ٣٨٩ ١  ٤٠٠ ٤٣٣  ٣٠٠ ٣٤٩  ١٠٠ ٨٤  ٣٠٤ ٩٥٦  ٠٥٢ ٥٧٤  ٢٥٢ ٣٨٢  الغذائي، وندرة املياه واجلفاف، واحلراجة، والقضايا اجلنسانية

 حتسني أوجه التآزر بني التصدي للتصحر وتدهور األراضـي          )  ه(٢
  ٥٥٢ ٥٠٢  ٩٠٠ ٢٠٦  ٨٠٠ ١٢٢  ١٠٠ ٨٤  ٦٥٢ ٢٩٥  ٥٢٦ ١٠٠  ١٢٦ ١٩٥  أو التنوع البيولوجي/واجلفاف وتغري املناخ و

إجراء األطراف تقييمات األثر مبوجب اتفاقية مكافحة التـصحر،         ) أ(٣
  ٥٠٠ ٤٠٤  صفر  صفر  صفر  ٥٠٠ ٤٠٤  ٠٠٠ ٨٠  ٥٠٠ ٣٢٤  ٤-١مع التركيز على التقدم احملرز يف حتقيق األهداف االستراتيجية 

لعاملية لتقييم التقدم احملرز يف وضع خطوط األساس الوطنية وا) ب(٣
  ٩٥٠ ٤٧٨  صفر  صفر  صفر  ٩٥٠ ٤٧٨  ٠٠٠ ٣٤٨  ٩٥٠ ١٣٠  ٣-١حتقيق األهداف االستراتيجية 

قراراهتا باختاذ إجـراءات حنـو تنفيـذ        يف  األطراف  استناد  ) ج(٣
 على معلومات حمدثة عـن النجاحـات        ٤-١األهداف التنفيذية   

 البلدان املتضررة وغريها مـن      والتحديات ذات الصلة اليت تواجهها    
  ٩٥٠ ١٣١ ١  صفر  صفر  صفر  ٩٥٠ ١٣١ ١  ١٠٠ ٥٧٧  ٨٥٠ ٥٥٤  أصحاب املصلحة يف االتفاقية 

 األطراف عن أساليب وأدوات إيصال املعلومات مـن         ارض) د(٣
  ٥٢٥ ١٤٠  صفر  صفر  صفر  ٥٢٥ ١٤٠  صفر  ٥٢٥ ١٤٠  خالل تقدمي التقارير مبوجب االتفاقية

فع جلنة العلم والتكنولوجيا قدما باملعارف املتعلقة مبكافحة التصحر          د )  ه(٣
وتدهور األراضي واجلفاف من أجل احلد من الفقر والتنمية املستدامة، مع           

  ٤٠٠ ٩٣٨  صفر  صفر  صفر  ٤٠٠ ٩٣٨  ٠٠٠ ٧٩٠  ٤٠٠ ١٤٨  التركيز على إسهام العلم والتكنولوجيا واملعارف واملمارسات التقليدية
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 اآللية العاملية األمانة
 اجملموع اجملموع م خ م األساسية اجملموع م خ م األساسية النتيجة

استفادة جلنة العلم والتكنولوجيا من أعمال املنظمات العلمية        ) و(٣
وهيئات التعاون اليت تتعامل مع املـسائل ذات الـصلة بالتـصحر           

  ٧٠٠ ٢٣٠  صفر  صفر  صفر  ٧٠٠ ٢٣٠  ٠٠٠ ٦٠  ٧٠٠ ١٧٠  وتدهور األراضي واجلفاف

استخدام األطراف للمعارف العلمية لـدعم عمليـة صـنع          ) ز(٣
  ٢٠٠ ٠٧٤ ١  صفر  صفر  صفر  ٢٠٠ ٠٧٤ ١  ١٠٠ ٦٠٨  ١٠٠ ٤٦٦  باالتفاقية ةالقرارات املتعلق

  ٥٢٥ ٢٤٤  صفر  صفر  صفر  ٥٢٥ ٢٤٤  ٠٠٠ ٨٠  ٥٢٥ ١٦٤  استخدام األطراف أفضل املمارسات لدعم تنفيذ االتفاقية) ح(٣

  ٥٥٠ ٧٨٣  صفر  صفر  صفر  ٥٥٠ ٧٨٣  ٥٠٠ ٢٧٧  ٠٥٠ ٥٠٦   حتسن االعتمادات املخصصة إلشراك الوسط العلمي واملؤسسات)ط(٣

  ٢٠٠ ١١٦ ١  صفر  صفر  صفر  ٢٠٠ ١١٦ ١  ٠٠٠ ٤٠٠  ٢٠٠ ٧١٦  حتسني فرص بناء القدرات احملددة األهداف يف إطار االتفاقية) أ(٤

إقامة األطراف لقراراهتا املتعلقة بتعزيز فعالية وكفاءة املوارد املالية         ) أ(٥
 والتحديات ذات الصلة الـيت      على معلومات حمدثة بشأن النجاحات    

  ٧٧٣ ٦٦٦  ٧٧٣ ٦٦٦  ٠٠٠ ٤١٤  ٧٧٣ ٢٥٢  صفر  صفر  صفر  تواجهها البلدان املتضررة وغريها من أصحاب املصلحة يف االتفاقية

اعتماد البلدان األطراف املتضررة على حنـو متزايـد لنـهج           ) ب(٥
  ٦٧٣ ٦٨١ ١  ٦٧٣ ٦٨١ ١  ٩٠٠ ٣٥٠ ١  ٧٧٣ ٣٣٠  صفر  صفر  صفر  طينمتكامل لتعبئة املوارد من أجل تنفيذ االتفاقية على الصعيد الو

ائتالفات التعاون  /مسامهة أصحاب املصلحة املتعددين ومنابر    ) ج(٥
  ١٨١ ٢٢٧ ٢  ١٨١ ٢٢٧ ٢  ٧٠٠ ٠٤٥ ٢  ٤٨١ ١٨١  صفر  صفر  صفر  فيما بني بلدان اجلنوب مسامهة فعالة يف متويل تنفيذ االتفاقية

ة اليت تؤيد قرارات االستثمار يف األنشطة الـيت         حتسني األدل ) د(٥
  ٩٨١ ٢٩٧ ١  ٨٨١ ١٦٣ ١  ٤٠٠ ٩٨٢  ٤٨١ ١٨١  ١٠٠ ١٣٤  صفر  ١٠٠ ١٣٤  تسهم يف تنفيذ االتفاقية

 زيادة الدعم املقدم من البلدان املتقدمـة واجلهـات املاحنـة            )  ه(٥
املتعددة األطراف يف التصدي ملسائل التصحر وتـدهور األراضـي    

  ٤٨١ ٩٠٢  ٤٨١ ٩٠٢  ٠٠٠ ٧٣٦  ٤٨١ ١٦٦  صفر  صفر  صفر  تنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر/ فواجلفا

آليات التمويل املبتكرة بشكل  /إشراك القطاع اخلاص ومصادر   ) و(٥
  ٣٨١ ٨٤٣ ٣  ٣٨١ ٨٤٣ ٣  ٩٠٠ ٦٧٦ ٣  ٤٨١ ١٦٦  صفر  صفر  صفر  متزايد يف متويل اإلدارة املستدامة لألراضي

انية حصول البلدان املتضررة علـى تكنولوجيـا        حتسني إمك ) ز(٥
  ٦٨١ ٣٦٤  ٦٨١ ٣٦٤  ٢٠٠ ١٩٨  ٤٨١ ١٦٦  صفر  صفر  صفر  اإلدارة املستدامة لألراضي

  ٢٠٠ ٣١٣ ٤  ٢٠٠ ٢٨٠ ٢  ٩٠٠ ٩٥٥  ٣٠٠ ٣٢٤ ١  ٠٠٠ ٠٣٣ ٢  صفر  ٠٠٠ ٠٣٣ ٢  األمانة/التوجيه التنفيذي واإلدارة

  ٣٠٠ ٣٣٢ ١  صفر  صفر  صفر  ٣٠٠ ٣٣٢ ١  ٢٠٠ ٦٤٦  ١٠٠ ٦٨٦  اآللية العاملية/اإلدارة والتنظيم

  ٨٧٥ ٨٥٨ ٢  ٠٠٠ ١٣٥  صفر  ٠٠٠ ١٣٥  ٨٧٥ ٧٢٣ ٢  ٠٠٠ ٤٠٠  ٨٧٥ ٣٢٣ ٢  خدمات املؤمترات

  ٢٠٠ ٣١٣ ٤  ٢٠٠ ٢٨٠ ٢  ٩٠٠ ٩٥٥  ٣٠٠ ٣٢٤ ١  ٠٠٠ ٠٣٣ ٢  صفر  ٠٠٠ ٠٣٣ ٢  اإلدارة وخدمات التمويل

  ٤٧٥ ٣٢٢ ٣٦  ٥٠٠ ٤٣٩ ١٧  ٨٥٠ ٥٧١ ١٣  ٦٥٠ ٨٦٧ ٣  ٩٧٥ ٨٨٢ ١٨  ٩٠٠ ٥٦٦ ٧  ٠٧٥ ٣١٦ ١١  اجملموع

  .ال يشمل املعارف التقليدية عن املوارد اجلينية  )أ(  
  .املوارد اخلارجة عن امليزانية=  خ م م  :املختصرات
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  االستنتاجات والتوصيات  -خامساً  
ملقتـرح  لعل األطراف تـود النظـر يف برنـامج عمـل االتفاقيـة الـشامل ا         -٦١

علـى هـذا    ٢٠١٥-٢٠١٤ واختاذ قرار بشأن ميزانية الفترة      ٢٠١٥-٢٠١٤ للفترة
األساس، مع مراعاة الطلبات واملهام احملددة املوجهة إىل األمانة واآللية العاملية وجلنة العلم             
والتكنولوجيا وجلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، واليت ميكن أن تثار يف مقررات أخرى من             

  .ورة احلادية عشرة ملؤمتر األطرافمقررات الد
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  املرفق األول

  اهليكل التنظيمي لألمانة واآللية العاملية    
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  املرفق الثاين 

  االفتراضات واملصطلحات املستخدمة يف امليزانية    

  تكاليف املوظفني  -أوالً  
ليف املعياريـة للمرتبـات     ُوضعت التكا : املرتبات والتكاليف العامة للموظفني     - ١

لتحديد تكاليف املوظفني يف امليزانية املقترحة لألمانة باستخدام جداول مرتبات األمـم            
يف بون وروما خالل     )١( ومتوسط تسوية مقر العمل وسعر الصرف      ٢٠١٢  املتحدة لعام 

وتأخذ التكاليف املعياريـة يف     . ٢٠١٣- ٢٠١٢آخر مثانية عشر شهراً من فترة السنتني        
سبان املنح التعليمية وإجازة واحدة كل سنتني على األقل لزيارة الوطن ملوظفي الفئة             احل

 إىل التكاليف املعيارية املطبقة يف امليزانية املقترحة لألمانـة  ٢ و ١ويشري اجلدوالن   . الفنية
  .واآللية العاملية

  ١اجلدول 
  التكاليف املعيارية للمرتبات يف بون، أملانيا

  )يورو(
 ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢ 

 ٩٠٠ ٢٠٧ ٣٠٠ ٢٠٥ ٧٠٠ ٢٠٣ ٢٠٠ ٢٠١ أ ع م

 ٧٠٠ ١٧٢ ٦٠٠ ١٦٩ ٢٠٠ ١٦٩ ٢٠٠ ١٦٦ ٢-مد

 ٠٠٠ ١٦٥ ٣٠٠ ١٦٢ ٧٠٠ ١٦١ ١٠٠ ١٥٩ ١-مد

 ٤٠٠ ١٥٤ ١٠٠ ١٥٢ ٣٠٠ ١٥١ ١٠٠ ١٤٩ ٥-ف

 ٩٠٠ ١٢٨ ٧٠٠ ١٢٦ ٣٠٠ ١٢٦ ٢٠٠ ١٢٤ ٤-ف

 ٤٠٠ ١١٠ ٤٠٠ ١٠٨ ٢٠٠ ١٠٨ ٢٠٠ ١٠٦ ٣-فاء

 ٠٠٠ ٨٩ ٢٠٠ ٨٧ ٢٠٠ ٨٧ ٥٠٠ ٨٥ ٢-ف

 ٧٠٠ ٦٧ ٤٠٠ ٦٦ ٣٠٠ ٦٦ ١٠٠ ٦٥  خ ع

__________ 

 . يورو٠,٧٧٣= دوالر أمريكي واحد  )١(
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  ٢اجلدول 
  التكاليف املعيارية للمرتبات يف روما، إيطاليا

  )يورو(
 ٢٠١٥ ٢٠١٤ 

  ٦٠٠ ١٨٩   ٢٠٠ ١٨٦   ٢-مد

  ٦٠٠ ١٨٢   ٥٠٠ ١٧٥   ١-مد

  ٥٠٠ ١٦٩   ٩٠٠ ١٦٦   ٥-ف

  ٥٠٠ ١٤٣   ٧٥٠ ١٤٠   ٤-ف

  ٠٠٠ ١٢١   ٧٠٠ ١١٨   ٣-ف

  ٢٠٠ ٩٩   ٩٠٠ ٩٢   ٢-ف

  ١٠٠ ٧٥   ٧٠٠ ٧٣   خ ع 

  التكاليف غري املتصلة باملوظفني  -ثانياً  
تشمل العقود املؤسساتية والفردية للخدمات اليت تتطلب خربة : اخلدمات االستشارية  -٢

وُتقدر التكاليف على أساس االحتياجات الفعليـة والنفقـات         . متخصصة ال توفرها األمانة   
  . مماثلةالسابقة على أنشطة

تشمل تكـاليف سـفر اخلـرباء ومـشاركتهم يف          : تكاليف اخلرباء وأفرقة اخلرباء     -٣
وُتقدر التكـاليف علـى   . اجتماعات اهليئات املنشأة واألعمال املتعلقة بإجراء االستعراضات      

  .أساس االحتياجات الفعلية والنفقات السابقة
وصيانتها واملعدات، وأجهزة االتصاالت،    متثل تكاليف إجيار املباين     : نفقات التشغيل العامة    -٤

  .والشحن وغري ذلك من اخلدمات التعاقدية، مبا يف ذلك الدعم اللوجسيت لالجتماعات

  احتياطي رأس املال املتداول  -ثالثاً  
، ُيـستبقى   )٢(وفقاً للقواعد املالية ملؤمتر األطراف وهيئاته الفرعية وأمانة االتفاقيـة           -٥

ومتثل التسوية  .  يف املائة من النفقات املقررة لعام واحد       ٨,٣ يبلغ   احتياطي رأس مال متداول   
 لالحتياطي العام مبا يفي  ختفيضا٢٠١٥ً-٢٠١٤املقترحة يف رأس املال املتداول لفترة السنتني    

  .باملعايري املبينة أعاله

        

__________ 

 .١-م أ/٢املقرر  )٢(


