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(A)     GE.08-62608    290908    071008 

  استعراض تنفيذ االتفاقيةة نجل
  الدورة السابعة

     ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين١٤- ٣اسطنبول، 
   من جدول األعمال املؤقت‘١‘)ب(٣البند 
   وإطار العمل االستراتيجيان للسنوات العشراخلطة

  أجل تعزيز تنفيذ االتفاقيةمن    
  النظر يف خطط عمل هيئات االتفاقية

   العملخطة العمل املتعددة السنوات لألمانة وبرنامج
     املشترك لألمانة واآللية العاملية

  طة وإطار العمل االستراتيجيان للسنوات العشراخل
  االتفاقيةمن أجل تعزيز تنفيذ 

  مذكرة مقدمة من األمانة

 إضافة

  لنظر يف مشروع برنامج عمل األمانة احملدد التكاليفا
  )٢٠٠٩- ٢٠٠٨(سنتني اللفترة 

  موجـز

 الذي اعتمدت مبوجبه األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر خطة وإطـار  ٨- م أ /٣يطلب املقرر    
تعزيز تنفيذ االتفاقية إىل أمانة االتفاقية تقدمي مسامهتها املعتزمة يف االستراتيجية  للسنوات العشر من أجل نيعمل استراتيجي

أخـذ  سنتني ي فترة  حمدد التكاليف ل   ، على أن يكملها برنامج عمل     )أربع سنوات ( خطة عمل متعددة السنوات       شكل يف
        يف هذه     ٢٠٠٩-     ٢٠٠٨               طي فترة السنتني                                          برنامج عمل فترة السنتني هذا الذي يغ       رد  وي. نهج اإلدارة القائمة على النتائج    ب

         للهيكل              ً كما يقدم عرضاً  .  ة                                                                       وهو يقدم معلومات عن النواتج واألنشطة الرئيسية يف إطار كل إجناز متوقع لألمان  .       الوثيقة
   .                                                                        التنظيمي اجلديد لألمانة وإشارة عامة إىل احتياجات امليزانية إلجناز برنامج العمل
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  احملتويات

  الصفحة  ـراتـالفق  

  ٣  ٧ -  ١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمـة  - أوالً

  ٤  ٩ -  ٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اهليكل التنظيمي  - ثانياً

  ٥    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠٠٩- ٢٠٠٨برنامج عمل   - ثالثاً
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  مقدمة –   ًأوال 
                ، خطة وإطار عمل  ٨-     م أ  / ٣                                                                        اعتمدت األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، مبوجب املقرر             -  ١

                                          مبوجب املقرر نفسه، إىل أمانة االتفاقية تقدمي       وطلبت،  .                                 سنوات من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية    عشر    ل ني         استراتيجي
                                ، على أن يكملها برنامج عمل       )           أربع سنوات  (                                                                مسامهتها املعتزمة يف االستراتيجية يف خطة عمل متعددة السنوات          

   .          لفترة سنتني

، ICCD/CRIC(7)/2/Add.1 يف الوثيقـة  ٢٠١١- ٢٠٠٨ويرد مشروع خطة العمل املتعددة السنوات للفترة        - ٢
  ،  ٨-     م أ  / ٣             بـاملقرر        ً وعمالً. ة يف هذه الوثيق   ٢٠٠٨/٢٠٠٩روع برنامج العمل احملدد التكاليف لفترة السنتني        ويرد مش 

    .بنهج اإلدارة القائمة على النتائج                                        ً جيري إعداد خطة العمل وبرنامج العمل أخذاً

  .  ة              داء ذات الصل                                                                                      وتقدم خطة العمل املتعددة السنوات اإلجنازات املتوقعة لألمانة، إىل جانب مؤشرات األ             -  ٣
 هذه         واستكملت  .  ة                                                                                وبعبارة أخرى، فهي تتضمن التوجهات االستراتيجية لعمل األمانة خالل السنوات األربع املقبل

فترة سنتني يركز على اجلوانب التنفيذية إلجناز خطة العمل خـالل           لبرنامج عمل   وهي  ذه الوثيقة،   هب تاملعلوما
وتشكل . ت فيما يتعلق بكل إجناز متوقع من خطة العمل املتعددة السنواوتوجز النواتج األساسية. السنتني األوليني

كما يقدم برنـامج    . تتلك اإلجنازا تقوم عليها   هذه النواتج املشاريع امللموسة اليت يتعني حتقيقها بوصفها لبنات          
   .لك النواتج لت تبني طبيعة ونطاق األنشطة اليت تعني أن تقوم هبا األمانة حتقيقاً"جمموعات أعمال"العمل 

طة عمل األمانة املتعددة السنوات، حول ستة بـرامج  بطريقة مماثلة خل برنامج عمل فترة السنتني،      ُصممو  - ٤
   .فرعية، واحد لكل هدف تنفيذي من أهداف االستراتيجية وبرنامج فرعي إضايف لدعم اإلدارة

، ٢٠٠٧نـوفمرب   /ر األطراف يف تشرين الثاين    ىل ملؤمت األو االستثنائية للدورة ١ املقرر مبوجب األطراف، وأذنت  -٥
 معلومـات  الوثيقة هذه وتقدم .لالستراتيجية التنظيمية االستجابة لتحسني األمانة موظفي تنظيم يعيدلألمني التنفيذي بأن 

   .حدة على متوقع إجناز بكل املكلفة الوحدة إىل العمل برنامج يف اإلشارة وجتري لألمانة، اجلديد التنظيمي اهليكل عن

ـ  يـرد  سنتني، فترةف ل التكالي حمددل  عم برنامج تقدمي األمانة إىل يطلب الذي ٨-أ م/٣ املقررمع   ومتاشياً  -٦ م رق
 هـدف /فرعـي  برنامج كل هناية يف   لية من امليزانية الالزمة الجناز برنامج العمل      يالتخطيط اإلرشادي لالحتياجات التكم   

           امليزنـة      هنـج       إطار   يف        املؤكدة          امليزانية         تقديرات       ولكون                  فترة انتقالية،     ٠٠٩ ٢-    ٢٠٠٨        السنتني      فترة      لكون   ً اً   نظر و. يتنفيذ
        األمانة      ترحب        ألطراف، ا     ؤمتر                  الدورة التاسعة مل      إىل   ،    ٢٠١١-    ٢٠١٠        للفترة          الربناجمية          امليزانية   يف       ستقدم           النتائج     على        القائم
        ً               ومتاشياً مع املمارسـة     .  ة     املقبل        السنتني    رة   لدو        تكميلي  ال       تمويل  ال    إىل           االحتياجات         أولويات       ترتيب     أجل    من       ألطراف ا       بآراء

          املقتـرح               االسـتراتيجي    ه      ُّ بالتوجُّ       يتعلق      فيما      رشاد    اإل      توفري     على       ستركز          االتفاقية       تنفيذ         استعراض     جلنة    أن     إذن      يفهم         املتبعة،  
     .     الصلة     ذات          امليزانية       قضايا       معاجلة      وليس

                                      اليت تقدم السياق العام واألسـاس       ICCD/CRIC(7)/2                                          قرأ هذه الوثيقة باالقتران مع الوثيقة                  ُ   وينبغي أن تُ    -  ٧
            والـوثيقتني              االتفاقيـة،          تنفيـذ           اسـتعراض                           لـدورة الـسابعة للجنـة       إىل ا                               املنطقي لوثائق التخطيط املقدمـة  

ICCD/CRIC(7)/2/Add.3 و    Add.4  مشروع خطة العمل املتعددة السنوات ومشروع برنامج عمل   ان       تقدم   تني ل  ال                                                      
                                     اليت تقدم مشروع برنامج العمل املشترك ICCD/CRIC(7)/2/Add.5              فترة السنتني، و ل                           آللية العاملية احملدد التكاليف  ا
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               تنفيذ االتفاقية                                         اليت تقدم مشروع برنامج عمل جلنة استعراض ICCD/CRIC(7)/2/Add.6                        لآللية العاملية واألمانة، و
عـددة الـسنوات    اللتني تقدمان مشروع خطة العمـل املت       Add.2    و ICCD/CST(S-1)/4/Add.1                لفترة السنتني،   

  .فترة السنتني لومشروع برنامج عمل جلنة العلم والتكنولوجيا احملدد التكاليف

  التنظيمي اهليكل -     ًثانيا 
، بأن يقوم، حسب االقتضاء، بإعادة تنظيم الربامج وهيكل         ١- س د-م أ /١ذن لألمني التنفيذي، مبوجب املقرر      أُ  -٨

  : لذلك، أنشئت أربع وحدات فنيةوتبعاً. ةستراتيجيجل تيسري تنفيذ االأاملالك الوظيفي لألمانة من 

 وحدة إدارة املعرفة والعلم والتكنولوجيا -

 وحدة التوعية واالتصاالت والتعليمو -

 وحدة الدعوة السياسية واملسائل العامليةو -

 وحدة تيسري وتنسيق ورصد التنفيذو -

 وستدعمها خدمات املؤمترات  الفنيةوستقوم وحدة التوجيه التنفيذي واإلدارة بتنسيق عمل هذه الوحدات  - ٩
  .ة واملوارد البشريووحدة اإلدارة واملالية
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  ٢٠٠٩- ٢٠٠٨ برنامج عمل - ثالثاً
   الدعوة والتوعية والتعليم- ١الربنامج الفرعي 

  :االفتراضات/املخاطر  :جمال النتيجة
و إبالغ الفئات املعنية الرئيسية على الصعيد الدويل والوطين واحمللي على حن            ١- ١

تردي األراضي واجلفاف وأوجه تفاعلها مع التكيف ومع تغري         /فعال مبسائل التصحر  
  .ختفيف آثار تغري املناخ وحفظ التنوع البيولوجي/املناخ

  .تردي األراضي واجلفاف كتهديد عاملي/ لالعتراف بالتصحرادستعداالالفئات الرئيسية إبداء 

  اجلهة املكلفة  موعات األعمالجم  النواتج  مؤشرات األداء  اإلجنازات املتوقعة
استخدام الفئـات الرئيـسية       ١- ١- ١

اتفاقية مسامهات املقدمة من    لل
األمم املتحدة ملكافحة التصحر    

تصال اللاستراتيجية  طريق  ن  ع
زيادة املعرفة مبـسائل    من أجل   
ــصحر ــردي األراضــي /الت ت

واجلفاف وأوجه التفاعل ذات    
  الصلة

                                 عدد الزيارات الـشهرية ملوقـع      
                             قية مكافحة التـصحر علـى          اتفا

         اإلنترنت
 
                      موقع اتفاقية مكافحة              إلحالة إىل    ا

                                التصحر على اإلنترنت على نطاق     
              شبكة اإلنترنت

 
         املعنيـة                         درجة رضـا الفئـات      

          الرئيسية

استراتيجية االتـصال التفاقيـة     
  )وثيقة(مكافحة التصحر 

 
صحف وقائع،  (مواد إعالمية شىت    

ذاكرة القـراءة    - وأقراص مدجمة 
 ) نشرات صحفية، وتقاريروفقط، 

 
 قواعد البيانات وموقع اتفاقية     سنيحت

مكافحة التصحر علـى اإلنترنـت      
  )غرفة التسجيل، وظيفة املكتبة(

ــفأ ١-١-١ ــذ ل ــع وتنفي  وض
 التفاقيـة    شاملة تصالاللاستراتيجية  

  مكافحة التصحر
  
 اجلمهور  وعيتعزيز   باء -١-١-١
ـ  ا  ذات ملسائل البيئية الناشئة  با صلة ل

  تردي األراضي واجلفاف/ربالتصح
 
 وضع آليات فعالة جيم - ١- ١- ١

  لتبادل املعلومات

ــة  ــدة التوعيـ وحـ
  واالتصاالت والتعليم

 
ــة  ــدة التوعيـ وحـ

  واالتصاالت والتعليم
 

وحـــدة التوعيـــة 
  واالتصاالت والتعليم

استخدام األطراف واملؤسـسات      ٢- ١- ١
قدمـة مـن    امللمعلومات  لالدولية  

جه مؤمتر مكافحة التصحر عن أو    
الترابط فيما بني تردي األراضـي      
وتغري املناخ والتنوع البيولـوجي     
وعن أوجه التفاعل فيما بينها من      

  فاعلي تخالل هنج

                                      عدد الزيارات الشهرية ملوقع اتفاقية     
                           مكافحة التصحر على اإلنترنت

                      موقع اتفاقية مكافحة               اإلحالة إىل   
                                التصحر على اإلنترنت على نطاق     

              شبكة اإلنترنت

ــا  ــة رض ــراف درج  األط
  واملؤسسات الدولية

  مواد إعالمية شىت

وثــائق معلومــات أساســية، 
  وتقارير

قاعدة بيانات عن املسائل الـيت      
   أوجه تفاعلبينها

إعداد مواد الدعوة    ألف   -٢-١-١
  ونشرها

تـشجيع أوجـه     باء   - ٢- ١- ١
التفاعل بني برامج العمل وأوجـه      
الترابط على الصعيد الوطين عـن      

يق االتـصال   طريق املشاركة يف فر   
  املشترك التفاقية ريو الثالث

قاعدة بيانات  إنشاء   جيم   - ٢- ١- ١
   أوجه تفاعلبينهاعن املسائل اليت 

وحدة الدعوة السياسية   
  واملسائل العاملية

وحدة الدعوة السياسية   
ــة  ــسائل العاملي  وامل

  
وحدة الدعوة السياسية   

  واملسائل العاملية
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  :االفتراضات/املخاطر  :جمال النتيجة

تردي األراضي واجلفاف يف إطار احملافل الدولية /مسائل التصحرتناول   ٢- ١
ذات الصلة باملوضوع، مبا يف ذلك احملافل املتعلقة بالتجارة الزراعية، والتكيف 
مع تغري املناخ، وحفظ التنوع البيولوجي واستغالله استغالالً مستداماً، والتنمية 

  .من الفقرالريفية، والتنمية املستدامة، واحلد 

دور ووالية اتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة التـصحر ومواصـلة           ل اًنشيط دعماًاألطراف  دعم  
  .يف اتفاقيات ريو األخرى وأعضاء يف املؤسسات الدولية املعنيةاً أطرافاً  بصفتها أيضمها،تأكيد
ضي واجلفاف يف تردي األرا/ستعداد إلدخال مسائل التصحر االاملنتديات الدولية املستهدفة    إبداء  

  .أو مقرراهتا/اعتباراهتا و

  اجلهة املكلفة  جمموعات األعمال  النواتج  مؤشرات األداء  اإلجنازات املتوقعة
االعتراف باتفاقيـة مكافحـة       ١- ٢- ١

ـ التصحر كـشريك     سي رئي
ومركز تنسيق عاملي ومرجـع     
معياري فيما يتعلـق مبـسائل      

تــردي األراضــي /التــصحر
  واجلفاف

                ملؤمترات الدولية                   عدد املبادرات وا  
                                  الرئيسية اليت تربز مسائل اتفاقيـة   

                        مكافحة التصحر يف نواجتها
                    مواضيعية مقدمة إىل            إسهامات  

                           مثل هذه املنتديات واملؤمترات

استراتيجية الـدعوة التفاقيـة     
  )وثيقة(مكافحة التصحر 
 من األمانة يف    إسهام موضوعي 

املبادرات والشبكات واملؤمترات   
ـ      سائل الدولية ذات الـصلة مب

ــصحر ــي /الت ــردي األراض ت
  واجلفاف

  تصور ملركز إدارة اجلفاف
 برامج/تفاهم مذكرات/اتفاقات

عمل مشتركة بـشأن مـسائل      
تقاسم املهام فيما بني الوكاالت     
فيما يتعلق باإلدارة املـستدامة     

  لألراضي

ــفأ ١-١-١ ــذ  ل ــع وتنفي وض
 شـاملة التفاقيـة      دعوة استراتيجية

  مكافحة التصحر
ور مؤمترات ــحض  باء-١-١-١

عمل والدعوة بشكل نشيط    وحلقات  
  ن أمهية اتفاقية مكافحة الفسادأبش
دعم إنشاء مركز    جيم - ١- ١- ١

  إلدارة التصحر
تفعيـل   تطوير و  دال - ٢- ٢- ١

شــراكات مــع شــركاء جــدد 
والشركاء املوجودين عن طريـق     

ــرامج العمــل املــشتركة و أو /ب
  منتديات أخرى لتقاسم املهام

ية وحدة الدعوة السياس  
  واملسائل العاملية

وحدة الدعوة السياسية   
  واملسائل العاملية

وحدة تيسري وتنـسيق    
  ورصد التنفيذ

                      وحدة التوجيه التنفيذي 
         واإلدارة

ــراف ا ٢- ٢- ١ ــضل عت ــأف سائل مب
ــصحر ــي /الت ــردي األراض ت

واجلفاف بعـد املـشاركة يف      
املنتديات الدولية واإلقليمية ذات 

  الصلة

    قية                           عدد الدعوات املوجهة التفا   
                              مكافحة التصحر  للمشاركة يف     
                            املنتديات واملؤمترات ذات الصلة

      إىل                           االسهام املواضيعي املقـدم   
                           مثل هذه املنتديات واملؤمترات

اجلدول الـزمين للمناسـبات،     
واملناسبات اجلانبية واملعـارض    

  واملؤمترات الصحفية
مواد التوعية باتفاقيـة مكافحـة      
 التصحر جبميع لغات األمم املتحدة

ـ   ألف   -٢-١-١  ديثإعداد وحت
لألنشطة واألنـشطة   جدول زمين   

اجلانبيــة واملعــارض واملــؤمترات 
الصحفية ذات الـصلة باتفاقيـة      

 انظـر أيـضاً   (مكافحة التصحر   
  )باء - ١- ٢- ١
مواد  إعداد ونشر  باء   - ٢- ١- ١

التوعية باتفاقية مكافحة التـصحر     
جعلها جبميع لغات األمم املتحدة و    

 ية والدولية اإلقليممتاحة للمنتديات

ــة  ــدة التوعيـ وحـ
  واالتصاالت والتعليم

  
  
  

وحـــدة التوعيـــة 
  واالتصاالت والتعليم
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تـردي/إدراج مسائل التـصحر    ٣- ٢- ١
ـ األراضي واجلفاف يف املن    دياتت

اإلقليمية ودون اإلقليمية والدولية
  مواضيعيةإسهاماتمن خالل 

ديات اإلقليميـة ودونتعدد املن 
 الـيتاإلقليمية والدولية الرئيسية  

تربز مسائل اتفاقيـة مكافحـة
  التصحر يف نواجتها

إىل مثلاإلسهام املواضيعي املقدم    
 هذه املنتديات واملؤمترات

وثائق املعلومات األساسية، مبـا
تعلقة بشبكاتاملعلومات  املفيها  

الربامج املواضـيعية والنـشرات
وثـائق املعلومـاتو والتقارير

 رحلياملتقرير الاألساسية و

 ةاملـساعد  مـتقدي ألف-٣-٢-١
ـ  األطراف للبلدان تنفيـذ  يفأثرة  املت
  واإلقليمية اإلقليمية دون األنشطة

 حتديـد  يف املـساعدة  باء-٣-٢-١
واإلسهام املوضـوعي   األعمال جدول

 والعاملية األقاليمية املنتديات يف

وحدة تيسري وتنـسيق
ــذ ــد التنفيـ ورصـ

  
وحدة تيسري وتنـسيق

 ورصد التنفيذ

  
 :االفتراضات/املخاطر :تيجةجمال الن

زيادة مشاركة منظمات اجملتمع املدين واألوساط العلمية يف الـشمال  ٣- ١
واجلنوب، باعتبارها من أصحاب املـصلحة، يف العمليـات املتعلقـة

تردي األراضي واجلفاف يف مبادراهتا/باالتفاقية، وتناوهلا مسائل التصحر
 .فاملتعلقة بالدعوة وإذكاء الوعي والتثقي

  قبول البلدان األطراف ودعمها للدور النشيط واهلام ملنظمات اجملتمع املدين
الضطالع مببـادراتعلى ا القدرة املؤسسية للمنظمات غري احلكومية التفاقية مكافحة التصحر         

 .رئيسية ومتابعتها

 اجلهة املكلفة جمموعات األعمال النواتج مؤشرات األداء  اإلجنازات املتوقعة

ات أقـوى لـدعمـآلياء  ـشإن ١- ٣- ١
عـشبكة منظمات اجملتم  مشاركة  

ي عمـلـاملدين مشاركة فعالة ف   
هيئات اتفاقية مكافحـة التـصحر

 الوطنية/ اإلقليميةاواجتماعاهت

 شـبكة منظمـاتإسهامبروز  
اًاجملتمع املدين بشكل أكثر تواتر    

  يف تقارير االجتماعات
عدد منظمات اجملتمـع املـدين

لتقياتعات وماملشاركة يف اجتما
 اتفاقية مكافحة التصحر

دليل إجراءات منظمات اجملتمـع
املدين، ووثائق مؤمتر األطـراف،

  وتقارير
تقارير مرحلية عن برامج العمل

 الوطنية

 تقــدمي الــدعمألــف- ١- ٣- ١
 ملنظمات اجملتمعلالسهام املوضوعي 
 يف اختاذ القـرار   املدين يف عمليات  

  اتفاقية مكافحة التصحر 
 دعــم مــشاركةءابــ- ١- ٣- ١

منظمات اجملتمع املدين يف صـياغة
 وتنفيذ برامج العمل الوطنية

وحدة تيسري وتنـسيق
 ورصد التنفيذ

وحدة تيسري وتنـسيق
 ورصد التنفيذ

مشاركة العلمـاء بفعاليـة يف  ٢- ٣- ١
هيئات اتفاقية مكافحة التصحر

 واجتماعاهتا اإلقليمية

التوصيات املقدمة/عدد املقررات 
 اتفاقيــة مكافحــةإىل هيئــات

التصحر واجتماعاهتا اإلقليمية اليت
  تقوم على املسامهات العلمية

بأمسـاءقاعدة بيانات مستكملة    
خلرباء املـستقلني واملؤسـساتا

  العلمية واملراسلني العلميني
  

 اســتحداثألــف- ٢- ٣- ١
تفاقية مكافحـةالواستكمال قائمة   

التصحر بأمساء اخلرباء واملؤسسات
  العلمية والشبكات

ــة ــدة إدارة املعرف وح
  والعلم والتكنولوجيا

 



 

 

IC
C

D
/C

R
IC

(7)/2/A
dd.2 

P
age 8 

                           زيادة عدد العلماء املشاركني يف
                           هيئات اتفاقية مكافحة التصحر

                    واجتماعاهتا اإلقليمية

 العلـم  جلنـة  قضايا عن عرض
التنسيق مراكز أمام والتكنولوجيا

 الوطنية

 دعـم املـشاوراتباء- ٢- ٣- ١
 الوطنيـةتنـسيق اإلقليمية ملراكز ال  

خالل الـدورة الـسابعة  للجنـة
لـدورة وا استعراض تنفيذ االتفاقية  

  ألطرافاؤمتر التاسعة مل

ــة ــدة إدارة املعرف وح
 والعلم والتكنولوجيا

وصول منظمات اجملتمع املدين،  ٣- ٣- ١
ــري ــات غ ــة املنظم وخباص
احلكومية، إىل برنـامج املـنح
الصغرية ملرفق البيئـة العامليـة
ـ     ةلتنفيذ أنشطة جتريبية متعلق

تــردي األراضــي/صحربالتــ
 واجلفاف

مـنقدمـة   عدد الطلبـات امل   
املنظمات غـري احلكوميـة إىل

ـ     ئيابرنامج األمم املتحدة اإلمن
وعدد األنشطة التجريبية املتعلقة

ــصحر ــي/بالت ــردي األراض ت
واجلفاف املمولة من برنامج املنح

 الصغرية ملرفق البيئة العاملية

ــف- ٣- ٣- ١ مواد وأدوات ودالئل التدريب ــواد أل ــوير م تط
نظمات غـريفائدة امل تدريب ل /إعالمية

مساعدهتا علـى تقـدميواحلكومية،  
ـ لحصول على منح    لطلبات   شاريعمل

 برنامجانظر أيضاً (ذات صلة بالتصحر    
  )العمل املشترك مع اآللية العاملية

 القيـام حبمـالتباء- ٣- ٣- ١
تدريبات للمنظمات غـري/إعالمية
 احلكومية

ــة ــدة التوعيـ وحـ
  ت والتعليمواالتصاال

 

 

ــة ــدة التوعيـ وحـ
 واالتصاالت والتعليم

إشراك اجلامعات واملدارس على  ٤- ٣- ١
ــة ــد يف التوعي ــو متزاي حن

تــردي األراضــي/بالتــصحر
 واجلفاف 

مدى إدخال اجلامعات واملدارس
تردي األراضـي/ملسائل التصحر 

 واجلفاف يف براجمها

  جمموعة مواد تعليمية
التقارير، ومـذكرات التفـاهم

وقعة، واحملاضرات اليت يلقيهـاامل
  موظفو اتفاقية مكافحة التصحر

ــستكملة ــدريب م ــواد ت م
 للمؤسسات املتعاونة

ــف- ٤- ٣- ١ ــوير أدواتأل  تط
  املدرسني

 تنظيم محالت توعيةباء- ٤- ٣- ١
  تستهدف الطلبة ووزارات التعليم

تعمـيم مـسائلجيم  - ٤- ٣- ١
اتفاقية مكافحة التصحر يف بـرامج

بــرامجالتــدريب وغريهــا مــن 
مؤسسات البحوث التابعة لألمـم
املتحدة من قبيـل جامعـة األمـم
املتحدة ومعهـد األمـم املتحـدة

واملعهد) اليونيتار(للتدريب والبحث 
الدويل للبحث والتدريب من أجل

 النهوض باملرأة

ــة ــدة التوعيـ وحـ
  واالتصاالت والتعليم

ــة  ــدة التوعيـ وحـ
  واالتصاالت والتعليم

ــة ــدة التوعيـ وحـ
 ت والتعليمواالتصاال
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تيسري إشراك القطاع اخلاص يف  ٥- ٣- ١
تنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر

 فعلياً

 مؤمتر األطراف يف سياسـةبتُّ
أو تدابري من أجـل إشـراك/و

القطاع اخلاص يف العمليات ذات
الصلة باتفاقية مكافحة التصحر

 يف خمتلف الصعد

                             مذكرات مفاهيمية وأوراق تقنية
  
  
 

            إفرادية عن                 نشر دراسات حاالت  
ــشورات ــق املن ــع /                 طري       املواق

           اإللكترونية

              إعداد مـذكرات   ألف-  ٥-  ٣-  ١
                                 مفاهيمية وأوراق تقنية بشأن املسائل
                           املتصلة مبشاركة القطاع اخلاص يف
                            تنفيذ اتفاقية مكافحـة التـصحر،

                           لتنظر فيها هيئات االتفاقية
ـ      باء-  ٥-  ٣-  ١       ع ونـشرـ      جتمي

                         قصص النجاح املتعلقـة بإشـراك
               تنفيـذ اتفاقيـة               القطاع اخلاص يف  
              مكافحة التصحر

                     وحدة التوجيه التنفيذي
         واإلدارة

  
 

ــة ــدة التوعيـ             وحـ
                  واالتصاالت والتعليم

       يورو       مليوين       يقارب    ما      ٢٠٠٩-    ٢٠٠٨       لفترة        املوارد    من           التقديرية   ١        الفرعي         الربنامج          احتياجات     تصل

 العامة السياسة إطار -٢ الفرعي الربنامج

 :اتاالفتراض/املخاطر :تيجةجمال الن

تقييم العوامل املؤثرة سياسياً ومؤسسياً ومالياً واجتماعياً واقتـصادياً  ١- ٢
ـ  ـتردي األراض /ي التصحر ـف ز الـيت تعـوق اإلدارةـي واحلواج

 .املستدامة لألراضي، والتوصية بالتدابري املناسبة إلزالة هذه احلواجز

ع املسائل ذات الصلة باألراضي،تعزيز موقع اتفاقية مكافحة التصحر يف الوزارات اليت تتعامل م         
 .وكذا موقف مركز التنسيق الوطين

 اجلهة املكلفة جمموعات األعمال النواتج مؤشرات األداء اإلجنازات املتوقعة

معاجلة خمتلف العوامل املـؤثرة  ١- ١- ٢
يف التصحر واحلواجز اليت تعوق
اإلدارة املستدامة لألراضي على
مستوى الوزراء وغريهم مـن

 ي احلكومة رفيعي املستوىممثل

                        عدد االجتماعات املعقودة مـع
ــوزراء و ــسؤولني /            الـ           أو املـ

                     احلكوميني رفيعي املستوى

ــائق ــة، ووث ــارير املرحلي التق
  املعلومات األساسية، واخلطب

 اإلعداد لألجـزاءألف- ١- ١- ٢
االجتماعـات الرفيعة املستوى من    

اإلقليمية واالجتماعات العاملية ذات
 كة فيهاالصلة واملشار

التوجيه التنفيذيدة  وح
 واإلدارة
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استخدام الوثـائق األساسـية  ٢- ١- ٢
ــادل ــة وتب ــسياسة العام لل
املعلومات علـى الـصعيدين
اإلقليمي ودون اإلقليمي ملعاجلة
خمتلــف العوامــل املــؤثرة يف

 وتــردي األراضــيالتــصحر
واحلواجز اليت تعـوق اإلدارة

 املستدامة لألراضي

يمية ودونعدد املؤسسات اإلقل  
اإلقليمية اليت تشري إىل العوامـل
املؤثرة يف التصحر واحلواجز اليت
تعوق اإلدارة املستدامة لألراضي

  يف برامج عملها
 

أو مبـادرات/عدد اتفاقـات و   
 التعاون اليت تتناول هذه املسألة

برامج العمـل(التقارير املرحلية   
اإلقليمية، وبرامج العمـل دون

لـربامجشـبكات ا  واإلقليمية،  
 وتقارير االجتماعات) املواضيعية

 تيـسري عمليـاتألف- ٢- ١- ٢
 التشاور اإلقليمية

وحدة تيسري وتنـسيق
 ورصد التنفيذ

قيام األطراف بوضع وتنفيـذ  ٣- ١- ٢
برامج تنمية املنـاطق احملليـة،
 بإشراك منظمات اجملتمع املدين

أو/عــدد التقــارير الوطنيــة و
املواضيعية التفاقيـة مكافحـة

 تنفيذ برامجاليت تبلِّغ عنصحر الت
تنمية املناطق احملليـة، بإشـراك

  منظمات اجملتمع املدين

ــةاملواضــيعيةالتقــارير   واملالي
  النهائية، وتقارير حلقات العمل

 

 املـدة،  ملنتـصف  التقيـيم  تقارير
ــارير ــة، والتق ــارير املرحلي وتق
  االجتماعات

 

 تيسري تنفيذ برامج   ألف- ٣- ١- ٢
  املناطق احمللية تنمية ل جتريبية

 

دعم أنشطة الرصـد باء- ٣- ١- ٢
هبا منظمات اجملتمع املدين،ضطلع  اليت ت 

 مبا يف ذلك ما يتصل ببناء القدرات

وحدة تيسري وتنـسيق
  ورصد التنفيذ

 

وحدة تيسري وتنـسيق
 ورصد التنفيذ

االعتراف باتفاقيـة مكافحـة  ٤- ١- ٢
التصحر كإطار مرجعي قانوين

 ية حلماية التربة العامل

                        ر مؤمتر األطراف أن اتفاقية ي  قر ت
                        مكافحة التصحر مرجع قـانوين

                     حلماية التربة العاملية

 مذكرات مفاهيمية وأوراق تقنية
 

 تقارير االجتماعات

 إعداد مـذكراتألف- ٤- ١- ٢
مفاهيمية وأوراق تقنية لتنظر فيهـا
هيئات االتفاقية مـن أجـل بنـاء

 شراكات مع املؤسسات املعنية

يم حوار علميتنظباء  - ٤- ١- ٢
بشأن السياسة العامة واجتماعـات
 إقليمية للجنة العلم والتكنولوجيا

ــة ــدة إدارة املعرف وح
  والعلم والتكنولوجيا

ــة ــدة إدارة املعرف وح
 والعلم والتكنولوجيا
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 :االفتراضات/املخاطر :تيجةجمال الن

ها يفقيام البلدان األطراف املتأثرة بتنقيح برامج عملها الوطنيـة لوضـع            ٢- ٢
شكل وثائق استراتيجية مستندة إىل معلومات أساسـية بيوفيزيائيـة واجتماعيـة

 .واقتصادية، وإدراجها يف سياق أطر متكاملة لالستثمار

دمج البلدان األطراف املتأثرة بشكل متزايد لربامج عملها الوطنية يف أطرها الوطنية للتخطـيط
 .االستراتيجي

 اجلهة املكلفة جمموعات األعمال النواتج داءمؤشرات األ اإلجنازات املتوقعة

قيام البلدان املتأثرة بإكمال وتنقيح ١- ٢- ٢
وتعديل برامج عملها الوطنية مبـا

ــى  ــه يتماش ــوالتوجي وارد يفال
ىل املعلوماتإاً  استناداالستراتيجية  

 املقدمة من اتفاقية مكافحة التصحر

                      عدد البلدان اليت تشرع يف
 ط        تعديل خط /     تنقيح /     إكمال

                     عملها الوطنية على ضوء
            االستراتيجية

وثــائق املعلومــات األساســية
ــة ــادئ التوجيهيــ واملبــ

  

تقــارير بــشأن االجتماعــات
 اإلقليمية

 تقـدمي خـدماتألف- ١- ٢- ٢
استشارية للبلدان املتـأثرة بـشأن
مواءمة برامج عملها الوطنية مـع

  االستراتيجية
تيـسري املـشاورات باء- ١- ٢- ٢

 برامج العملن مواءمة شأاملخصصة ب 
 الوطنية

وحدة تيسري وتنـسيق
  ورصد التنفيذ

 

وحدة تيسري وتنـسيق
 ورصد التنفيذ

هاديزيادة عدد البلدان املتأثرة اليت ل       ٢- ٢- ٢
إمكانية الوصول إىل التمويل من مرفق

 أخرى البيئة العاملية ومؤسسات مالية   
إىل حتسن جودة برامج العملاً  استناد
 الوطنية

تأثرة الـيتعدد البلدان امل  
غ عن استخدام برامجتبلِّ

العمل الوطنية املعـززة يف
الوصول إىل التمويل مـن
ــة ــة العاملي ــق البيئ مرف

  أخرىومؤسسات مالية

 التقرير املرحلي، ووثيقة املشروع
 

 تقرير حلقة العمل

 تقدمي اخلـدماتألف- ٢- ٢- ٢
االستشارية للبلدان املتأثرة بـشأن

  طنيةحتسني جودة برامج عملها الو
بناء القدرات علـىباء  - ٢- ٢- ٢

تعبئة املوارد من أجل تنفيذ بـرامج
 العمل الوطنية

وحدة تيسري وتنـسيق
  ورصد التنفيذ

وحدة تيسري وتنـسيق
 ورصد التنفيذ
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 :االفتراضات/املخاطر :تيجةجمال الن

قيام البلدان األطراف املتأثرة بإدراج برامج عملها الوطنية ومسائل  ٣- ٢
املستدامة لألراضي وتردي األراضي يف ختطيط التنمية ويف غري ذلك مناإلدارة 

 . العامة القطاعية واالستثماريةةاخلطط والسياسي

دمج البلدان األطراف املتأثرة بشكل متزايد لربامج عملها الوطنية يف أطرها الوطنية للتخطـيط
 .االستراتيجي

 اجلهة املكلفة عات األعمالجممو النواتج مؤشرات األداء اإلجنازات املتوقعة

زيادة عدد البلـدان املتـأثرة الـيت  ١- ٣- ٢
أدخلت أولويات اإلدارة املـستدامة
لألراضي احملددة يف بـرامج العمـل
الوطنية يف التخطيط اإلمنائي واخلطط
القطاعية واالستثمارية ذات الـصلة

 واحلافظات وأطر السياسة العامة

عدد البلدان املتأثرة الـيت
  غ عن املسألةتبلِّ

 

عدد البلدان األطراف املتأثرة
اليت أدخلت أولويات برامج
العمل الوطنيـة يف أطرهـا

 االستثمارية

وثــائق املعلومــات األساســية
  واملبادئ التوجيهية

  
 

مــذكرات التفــاهم، ووثــائق
ة العامة واالسـتراتيجي   ةالسياس

 املشتركة

تقـدمي اخلـدمات ألف- ١- ٣- ٢
تأثرة بشأن تعميمللبلدان امل شارية  االست

برامج العمل الوطنيـة يف التخطـيط
اإلمنائي الوطين وأطر السياسة العامـة

  بتعاون مع اآللية العاملية
ـ  تطـوير    باء- ١- ٣- ٢ شراكةال
تعاون مع املؤسـسات املعنيـةالو

 املشاركة يف أنشطة التعميم

وحدة الدعوة السياسية
  واملسائل العاملية

  

 

                     وحدة التوجيه التنفيذي
     دارة   واإل

 

 :االفتراضات/املخاطر :تيجةجمال الن

قيام البلدان األطراف املتقدمة بإدماج أهداف االتفاقية وتدابري اإلدارة  ٤- ٢
مشاريعها اخلاصة بالتعاون اإلمنـائي يف/املستدامة لألراضي يف صلب براجمها    

  .سياق دعمها للخطط القطاعية واالستثمارية الوطنية

  

 

 .حرة األطراف االستعداد إليالء أولوية أكرب ألهداف اتفاقية مكافحة التصإبداء البلدان املتقدم
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 اجلهة املكلفة جمموعات األعمال النواتج مؤشرات األداء  عةاإلجنازات املتوق

إدراج البلدان املتقدمة األطراف لنهج  ١- ٤- ٢
اتفاقية مكافحة التصحر يف سياساهتا

 للتعاون اإلمنائي

أطـراف   دول غ مثاين بالإ
متقدمة على األقل عن اختاذ
تدابري إلدراج هنج اتفاقيـة
ــصحر يف ــة الت مكافح

 سياساهتا للتعاون

  مواد إعالمية شىت
ــة إىل ــد املقدم ــارير الرص تق

  األطراف
اتتقرير عن احلوار بشأن السياس

العامة، وتقـارير االجتماعـات
 التشاورية 

 تعزيـز خـدماتألف- ١- ٤- ٢
لبلدانالتوعية والدعوة املوجهة إىل ا    

املتقدمة، مبا يف ذلك وسائط اإلعالم
  ومنظمات اجملتمع املدين

 إجراء رصد منتظمباء- ١- ٤- ٢
للتقدم احملرز من الدول املتقدمة يف
تعميم أهداف اتفاقيـة مكافحـة

  التصحر بتعاون مع اآللية العاملية
 التخطيط للحـوارجيم- ١- ٤- ٢

العاملي الرفيـع املـستوى بـشأن
الجتماعــاتواة العامــة الــسياس

التشاورية بشأن اإلدارة املـستدامة
لألراضي على الصعيد القطـري يف

 البلدان املتقدمة وتنفيذها

ــة ــدة التوعيـ وحـ
  واالتصاالت والتعليم

 

وحدة التوجيه التنفيذي
  واإلدارة

 

وحدة التوجيه التنفيذي
 واإلدارة

  
 :االفتراضات/املخاطر :تيجةجمال الن

ري متضافرة على صعيد برامج العمل املتعلقـةاعتماد أو تعزيز تداب     ٥- ٢
تردي األراضي، والتنوع البيولوجي، وختفيف آثار تغـري املنـاخ/بالتصحر

  .والتكيف معه، من أجل حتسني أثر تدابري التدخل

  

 

إبداء اتفاقيات أخرى االستعداد للتعاون والسعي بشكل نشيط إىل إجياد أوجه تفاعل تشمل جدول
 .هاومسائل أعمال اتفاقية مكافحة التصحر
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 اجلهة املكلفة جمموعات األعمال النواتج مؤشرات األداء اإلجنازات املتوقعة

، ريو التعاون فيما بني اتفاقيات   تعزيز   ١- ٥- ٢
 مـساعدة منـسقةمبا يف ذلك تقدمي   

 لتنفيذ برامج العمل

اإلبالغ عن زيادة املبادرات
املشتركة فيما بني أمانـات
اتفاقيات ريو الثالث ملؤمترات
 أطراف كل منها على حدة

عدد البلدان اليت تبلغ عن
ــشاورات ــشروع يف م ال
بشان التنفيذ املنسق علـى

 الصعيد الوطين

املذكرات املفاهيميـة وخطـط
  كةاألنشطة املشتر

 

 

 وأنشطة جانبية مشتركةلتقيات م

إعداد خيـاراتألف  - ١- ٥- ٢
اســتراتيجية وإجــراءات تنــسيق
املساعدات إلتاحة تنفيـذ بـرامج
العمل املشتركة عن طريـق فريـق

  املشتركتنسيق ال
 

التخطيط ملناسباتباء  - ١- ٥- ٢
 وأنشطة جانبية وتنفيذها

وحدة الدعوة السياسية
 واملسائل العاملية

    .           ماليني يورو ٣           ما يقارب     ٢٠٠٩-     ٢٠٠٨                            التقديرية من املوارد لفترة  ٢                   جات الربنامج الفرعي          تصل احتيا

 واملعرفة والتكنولوجيا العلم -٣ الفرعي الربنامج

 :االفتراضات/املخاطر :تيجةجمال الن

كفالة دعم الرصد على الصعيد الوطين وتقييم أوجه الضعف فيما يتعلـق  ١- ٣
 .ية واالجتماعية واالقتصادية يف البلدان املتأثرةات البيوفيزيائـباالجتاه

هاقدرة على إتاحت  الإبداء البلدان املتأثرة االستعداد إلعداد تقييمات ودراسات حاالت إفرادية و         
 .التفاقية مكافحة التصحر

 اجلهة املكلفة جمموعات األعمال النواتج مؤشرات األداء اإلجنازات املتوقعة

 بشأن الرصد علـىتبادل املعلومات   ١- ١- ٣
 الصعيد الوطين وتقييم أوجه الضعف

نشر عدد أكرب من املنشورات
والتقارير بـشأن دراسـات    

 وأفـضلاحلاالت اإلفراديـة  
املمارسات والدروس املستفادة
املتعلقة بالرصد على الـصعيد
الوطين وتقييم أوجه الضعف

تقدمي تقرير مرحلي، واملـشورة
 التقنية

إتاحة قاعدة بيانات ومنشورات
  وتقارير

 متابعة مـشروع   ألف- ١- ١- ٣
 تردي األراضي يف األراضـيتقييم

  اجلافة بشكل نشيط ودعمه

  

ــة ــدة إدارة املعرف وح
  والعلم والتكنولوجيا

ــة ــدة إدارة املعرف وح
   والتكنولوجياوالعلم
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يف موقع اتفاقيـة مكافحـة
   اإلنترنتالتصحر على

        رات موقـع     زيـا             زيادة عدد 
               ة مكافحة التـصحرـ       اتفاقي
       وعمليات   تـ          ى اإلنترن ـ   عل

      منه       التحميل

 مجــع دراســاتبــاء- ١- ١- ٣ إعداد مذكرة تقنية
 وأفضل املمارساتحلاالت اإلفراديةا

ايـداعها يفوالدروس املـستفادة و   
   ونشرهااألرشيف

 االستعداد للمسامهةجيم- ١- ١- ٣
يف صياغة املبادئ التوجيهية لإلبالغ

لصعيد الوطينعناصر الرصد على ا   (
 )وتقييم أوجه الضعف

ــة ــدة إدارة املعرف وح
 والعلم والتكنولوجيا

 

 :االفتراضات/املخاطر :تيجةجمال الن

وضع إطار مرجعي أساسي يستند إىل أقوى البيانات املتوافرة بـشأن  ٢- ٣
االجتاهات البيوفيزيائية واالجتماعية واالقتصادية وتنسيق الُنُهج العلميـة ذات

 .الصلة تدرجيياً

اف املشاركة االستعداد للتوفيق بني وجهات النظر املتباعدة من أجل صيغة أساسـيةإبداء اإلطر 
 .مقبولة عاملياً

 اجلهة املكلفة جمموعات األعمال النواتج مؤشرات األداء اإلجنازات املتوقعة

وضع إطار مرجعي أساسي متفق عليه  ١- ٢- ٣
 على حنو عام ومعترف به عاملياً

 مؤمتر األطـراف من قررم
  ن املسألةبشأ

 

ــيت ــسات ال ــدد املؤس ع
تستضيف البيانات األساسية

 تفاقية مكافحة التصحرال

ــائق ــة ووث ــذكرة مفاهيمي م
معلومات أساسية عـن اإلطـار

  املرجعي األساسي
 التقارير املرحلية

 وضع املنهجية اليتألف- ١- ٢- ٣
  ستتبع واقتراحها

 

تنظيم وتيسري عمليةباء  - ١- ٢- ٣
ــوار ــق احل ــن طري ــشاور ع الت

 االجتماعات العلميةو

ــة ــدة إدارة املعرف وح
  والعلم والتكنولوجيا

 

ــة ــدة إدارة املعرف وح
 والعلم والتكنولوجيا
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 :االفتراضات/املخاطر :تيجةجمال الن

حتسني معرفة العوامـل البيوفيزيائيـة واالجتماعيـة واالقتـصادية  ٣- ٣
 .وتفاعالهتا يف املناطق املتأثرة هبدف حتسني اختاذ القرارات

 .درة البلدان املتأثرة على حتسني جودة املعلومات والبيانات املوجودة يف التقارير الوطنيةق

 اجلهة املكلفة جمموعات األعمال النواتج مؤشرات األداء اإلجنازات املتوقعة

استخدام السلطات الوطنية ملنهجية  ١- ٣- ٣
اتفاقية مكافحة التصحر لتقييم الفقر

يـات عمل سنيوتردي األراضي لتح  
 اختاذ قرار 

عدد التقارير الوطنية الـيت
 تربز استخدام املنهجية

إنتاج ونـشر مـواد إعالميـة
  وتدريبية

  
 

ـ جو فاهيميـة ت مذكرة إعداد ها عل
 املكلفة لوحدةمتاحة ل

 نشر معلومات عنألف- ١- ٣- ٣
 االتفاقيـة  املنهجية عن طريق موقع   

املعلوماتعن طريق على اإلنترنت و 
ـ املقدمة ملراكز ال   الوطنيـةسيق  تن

  واللجان الفنية املختصة
كفالة دمج املنهجيةباء  - ١- ٣- ٣

 يف املبادئ التوجيهية اجلديدة لإلبالغ

ــة ــدة إدارة املعرف وح
  والعلم والتكنولوجيا

ــة ــدة إدارة املعرف وح
 والعلم والتكنولوجيا

 

 :االفتراضات/املخاطر :تيجةجمال الن

تغري املناخ وختفيف آثـارحتسني معرفة التفاعالت بني التكيف مع         ٤- ٣
اجلفاف واستصالح األراضي املتردية يف املناطق املتأثرة إلتاحة وضـع أدوات

 .للمساعدة يف اختاذ القرارات

حيد من تطوير مثل هذه أال تكون الطبيعة املستقلة للعمليات املتصلة بالتكيف مع تغري املناخ عامالً
 .األدوات

 اجلهة املكلفة جمموعات األعمال النواتج اءمؤشرات األد اإلجنازات املتوقعة

ــإدراك الفئــات ال  ١- ٤- ٣ ــةرئي سية ألمهي
تغري املناخالتكيف مع التفاعالت بني 

 اجلفــاف آثــاروالتخفيــف مــن
صالح األراضـي املترديـة يفاستو

ــة ــالس اإلداري إدراج اجمل
التفاقية األمـم املتحـدة
اإلطارية بشأن تغري املناخ
هلذا البند يف جداول أعماهلا

تأكيد االحتياجات من املعلومات
  فاهيميةتمبذكرة 

 

 حتديد احتياجاتألف- ١- ٤- ٣
  الفئات الرئيسية من املعلومات

 

ــة ــدة التوعيـ             وحـ
                   واالتصاالت والتعليم
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درجــة تــواتر موضــوع املناطق املتأثرة
 يف االجتماعـاتةناقشامل

اإلقليمية التفاقية مكافحة
 التصحر

ةـال إجيابي ـق ردود أفع  ـتوثي
ــوالت اليف  ــربوتوك شتركة،امل

وتقارير االجتماعات، ومذكرات
  تفاهمال

جيابيـة يفتوثيق ردود أفعـال إ    
  بروتوكوالت ومذكرات تفاهم

عقد حلقـات عمـل وتقـدمي
 مسامهات فنية للمنتديات

توعيةتنظيم محالت   باء  - ١- ٤- ٣
وضغط تستهدف الفئات الرئيـسية

  )البلدان واجملالس اإلدارية(

 تقدمي مـسامهاتجيم- ١- ٤- ٣
ة املشتركة مع اتفاقيةنشطحتفيزية لأل

األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغـري
املناخ واتفاقية التنوع البيولـوجي

  ومواصلة تعزيزها
 عملحلقات تنظيم دال- ١- ٤- ٣

ة يف املنتديات الدوليـةـواملشارك
 ذات الصلة

ــة ــدة التوعيـ             وحـ
                   واالتصاالت والتعليم

  
اسيةوحدة الدعوة السي  

  واملسائل العاملية
 

وحدة الدعوة السياسية
 واملسائل العاملية

 :االفتراضات/املخاطر :تيجةجمال الن

، علـى)١(توافر نظم فعالة لتشاطر املعرفة، مبا فيها املعرفة التقليدية          ٥- ٣
الصعيد العاملي واإلقليمي ودون اإلقليمي والوطين هبـدف دعـم مقـرري

هائيني، ويشمل ذلك حتديد ونشر أفضل املمارساتالسياسات واملستعملني الن 
  .والتجارب الناجحة

  
 

 .إبداء البلدان املتأثرة االستعداد الستحداث نظم لتبادل املعرفة

                                                      

  .باستثناء املعرفة التقليدية بشأن املوارد الوراثية )١(
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 اجلهة املكلفة جمموعات األعمال النواتج مؤشرات األداء اإلجنازات املتوقعة

استخدام البلدان األطـراف املتـأثرة  ١-٥-٣
ت بالتكنولوجيـا  للمعلومات املتعلقـة  

 املالئمة، مبا فيها املعارف التقليدية

غ عنعدد البلدان اليت تبلِّ   
املتعلقةات  استخدام املعلوم 

ةـات املالئمـبالتكنولوجي
 واملعارف التقليدية

                    عدد اإلحاالت املرجعية يف
                    حمركات منتقاة للبحث يف
                   اإلنترنت وعدد زيـارات
                    بوابة اتفاقيـة مكافحـة

     عارف                التصحر لتبادل امل

  إنشاء قاعدة البيانات

 

تغذية موقع اتفاقية مكافحة التصحر
على اإلنترنت وموادها اإلعالميـة

 للشبكات املوجودة

اسـتكمال  إنشاء و  ألف-١-٥-٣
قاعدة بيانات تتضمن أفضل املمارسات

 ودراسات احلاالت اإلفرادية

وافرةنشر املعلومات املت  باء  -١-٥-٣
ــات املال ــة بالتكنولوجي ئمــةاملتعلق

واملعارف التقليدية عن طريق موقـع
اتفاقية مكافحة التصحر على اإلنترنت

 والشبكات املوجودة

ــة ــدة إدارة املعرف وح
  والعلم والتكنولوجيا

ــة ــدة إدارة املعرف وح
 والعلم والتكنولوجيا

 

 :االفتراضات/املخاطر :تيجةجمال الن

ذاتات واملؤسسات العلميـة والتكنولوجيـة       ـة الشبك ـمشارك  ٦- ٣
 .اف يف دعم تنفيذ االتفاقيةـتردي األراضي واجلف/وع التصحرـالصلة مبوض

 .عملية تنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر بشكل نشيطلدعم إبداء الوسط العلمي االستعداد 

 اجلهة املكلفة جمموعات األعمال النواتج مؤشرات األداء اإلجنازات املتوقعة

ولوجيااالعتراف بلجنة العلم والتكن     ١- ٦- ٣
بوصفها املنتدى الرئيـسي للتقيـيم

ن مـسائلأـي بش ـوالتبادل العلم 
 األراضي والتربة

                      عدد املشاركني من العلماء
               وعــدد املنظمــات غــري
                       احلكومية العلمية املعتمدة
                     وعدد املناسبات العلميـة
ــؤمتر ــة خــالل م                 اجلانبي
                 األطراف ودورات جلنـة
                       العلم والتكنولوجيا وجلنـة

       تفاقية               متابعة تنفيذ اال

  إنشاء قاعدة بيانات مستكملة
إعداد جدول األعمـال ووثـائق
املعلومات األساسية والتقارير املقدمة

  إىل االجتماعات والتقارير بشأهنا
 يفكاسـهام إعداد ورقة تقنيـة     
  املبادئ التوجيهية

إنشاء وتعهد قاعدة ألف- ١- ٦- ٣
بيانات مستكملة لشبكات ومؤسسات

  لعلم والتكنولوجيا املعنيةا

 تنظــيم وتيــسريبــاء- ١- ٦- ٣
  اجتماعات جلنة العلم والتكنولوجيا

ــدة إدارة امل ــةوح عرف
  والعلم والتكنولوجيا

  

ــة ــدة إدارة املعرف وح
  والعلم والتكنولوجيا
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اإلسهامات تنظيم   جيم- ١- ٦- ٣ ومؤمتراتلتقيات تنظيم م
الواردة من الوسط العلمي يف املبادئ

  التوجيهية اجلديدة لإلبالغ
 إجراء حوار علميدال- ١- ٦- ٣
ن الـسياسة العامـة وعقـدأبش

 اجتماعات علمية إقليمية

ــة ــدة إدارة املعرف وح
  والعلم والتكنولوجيا

ــة ــدة إدارة املعرف وح
 والعلم والتكنولوجيا

زيادة مشاركة مؤسسات البحث العلمي       ٢- ٦- ٣
على الصعيد الوطين يف تقدمي معلومات      
مستكملة عن برامج العمل الوطنيـة إىل       

 ئات التنسيق الوطنيةهي

عدد مؤسـسات البحـث
العلمي املشاركة يف دورات

 هيئات التنسيق الوطنية

تقارير إىل جلنة استعراضتقدمي  
عتماد علـىباالتنفيذ االتفاقية   
 مراسلني معينني 

 مراسلني تعيني تشجيع ألف-٢-٦-٣
 الشراكات بناء لتعزيز والتكنولوجيا للعلم
 الوطنيـة  العلميـة  املؤسسات بني فيما

 )الكارييب والبحر الالتينية أمريكا منطقة(

ــة ــدة إدارة املعرف وح
 والعلم والتكنولوجيا

    .                     ما يقارب مليون يورو    ٢٠٠٩-     ٢٠٠٨                            التقديرية من املوارد لفترة  ٣                            تصل احتياجات الربنامج الفرعي 

         القدرات      بناء  - ٤        الفرعي         الربنامج

 :االفتراضات/املخاطر :تيجةجمال الن

لبلدان اليت أجرت التقييم الذايت للقدرات الوطنية بتنفيذ خطط العملقيام ا   ١-٤
املترتبة على ذلك هبدف تطوير القدرات الالزمة على املستوى الفـردي واملؤسـسي

 .تردي األراضي واجلفاف على الصعيد الوطين واحمللي/والُنظُمي لتناول مسائل التصحر

وبوسـائلاً  ظم املعلومات وبرنامج الزماالت مالي    إبداء املنظمات واملؤسسات االستعداد لدعم ن     
 .ىأخر

 اجلهة املكلفة جمموعات األعمال النواتج مؤشرات األداء ةاإلجنازات املتوقع

موافقة مؤمتر األطراف على مبـادئ  ١- ١- ٤
توجيهية موحدة جديدة لإلبالغ يف
إطار اتفاقيـة مكافحـة التـصحر
  هلاواستخدام البلدان األطراف املتأثرة

موافقة مؤمتر األطراف على
  مبادئ توجيهية لإلبالغ

مــشروع املبــادئ التوجيهيــة
حتـديث الـصفحة و لإلبالغ،

  ترونيةاإللك

إدخال دعم وتيسري ألف- ١- ١- ٤
 جودة وشكل التقاريرات علىحتسين

 

وحدة تيسري وتنـسيق
  ورصد التنفيذ
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عدد البلدان األطراف املتأثرة
ــادئ ــستخدم املب ــيت ت ال
  التوجيهية اجلديدة لإلبالغ

 الـدورة التاسـعة من مقرر
ــشأن ــؤمتر األطــراف ب مل
اختصاصات جلنة استعراض

 تنفيذ االتفاقية

خطة العمل املتعددة الـسنوات
للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية،

 واختصاصاهتا، وتقاريرها 

 تقـدمي اخلـدماتباء- ١- ١- ٤
للعمليات املؤسسية للجنة استعراض

 تنفيذ االتفاقية

 تيسري وتنـسيقوحدة
 ورصد التنفيذ

ــشارك  ٢- ١- ٤ ــسامهة امل ــامجنيم  يف برن
الزماالت يف تنفيذ اتفاقية مكافحـة

 التصحر

إبالغ املشاركني يف برنامج
ــن ــاالت ع ــدىالزم  م

فادهتم مـن املعـارفاست
املكتسبة يف تنفيذ اتفاقيـة

 مكافحة التصحر 

ــوافر  ــراكة، ت ــات ش اتفاق
 زماالتالبرنامج وتنفيذ 

 حتديـد برنـامجلفأ- ٢- ١- ٤
 هاطبيقعمله وتأساليب الزماالت و

ــة ــدة إدارة املعرف وح
 والعلم والتكنولوجيا

 

 :االفتراضات/املخاطر :تيجةجمال الن

شروع البلدان اليت مل يسبق هلا أن أجرت تقييمـات الحتياجاهتـا  ٢- ٤
املتعلقة بالقدرات يف إجراء عمليات التقييم ذات الصلة باملوضوع من أجـل

تردي األراضي واجلفـاف/يد ما حتتاج إليه من قدرات للتصدي للتصحر       حتد
 .على الصعيد الوطين واحمللي

 .تعزُّز موقف اتفاقية مكافحة التصحر يف الوزارات املختصة وكذا موقف مركز التنسيق الوطين

 اجلهة املكلفة جمموعات األعمال النواتج مؤشرات األداء اإلجنازات املتوقعة

دام البلدان األطراف املتـأثرةاستخ  ١- ٢- ٤
جل تقييمأ من   واألدواتللمعلومات  

مناحتياجاهتا يف جمال بناء القدرات      
 تنفيذ االتفاقيةأجل 

عدد البلدان اليت تقوم بتقييم
احتياجاهتا يف جمـال بنـاء
القدرات من أجـل تنفيـذ

  االتفاقية

نأبش إعالمية وأدوات موادإتاحة  
 القدرات بناء جمال يف االحتياجات

 البلدان إشارة رهن

ــف- ١- ٢- ٤ ــة أدواتأل  إتاح
وموارد تقييم االحتياجات يف جمال
بناء القدرات للبلـدان األطـراف

 املتأثرة

ــة ــدة التوعيـ وحـ
 واالتصاالت والتعليم



 

 

IC
C

D
/C

R
IC

(7)/2/A
dd.2 

P
age 21 

حتديد وتقييم األطـراف ملختلـف  ٢- ٢- ٤
تـردي/العوامل املؤثرة يف التصحر   

األراضــي وللحــواجز دون اإلدارة
 لألراضياملستدامة 

عدد التقارير الوطنيـة الـيت
للعوامل املؤثرةاً  تتضمن تقييم 

يف التصحر وتردي األراضي
ــواجز دون اإلدارة وللحـ

  املستدامة لألراضي
توصية جلنة استعراض تنفيذ
ــؤمتر ــرر م ــة ومق االتفاقي

 األطراف

تقارير االجتماعات واسـتكمال
  الصفحة اإللكترونية

 

 

  منشوراتصدارإ

ــف- ٢- ٢- ٤ ــأل ــد تي سري عق
اجتماعات املديرين املكلفني مبهام يف
شبكة الربامج املواضيعية املعنـيني

 تلك العوامـل ونـشر تقييم بشأن
 النتائج على مراكز االتصال الوطنية

ـ    باء- ٢- ٢- ٤ املي إعداد تقييم ع
 للعوامل املؤثرة يف  التصحر

وحدة تيسري وتنـسيق
  ورصد التنفيذ

 

 

وحدة تيسري وتنـسيق
 ذورصد التنفي

   .      يورو   ٣٢٠     ٠٠٠           ما يقارب     ٢٠٠٩-     ٢٠٠٨                            التقديرية من املوارد لفترة  ٤                            تصل احتياجات الربنامج الفرعي 
             التكنولوجيا      ونقل         التمويل  - ٥        الفرعي         الربنامج

 :االفتراضات/املخاطر :تيجةجمال الن

قيام البلدان األطراف املتأثرة بوضع أطر متكاملة لالستثمار من أجل تعبئة  ١-٥
 .لوطنية والثنائية واملتعددة األطراف لزيادة فعالية وأثر تدابري التدخلاملوارد ا

 . لالستثمارإبداء البلدان األطراف االستعداد لوضع أطر متكاملة

 اجلهة املكلفة جمموعات األعمال النواتج مؤشرات األداء اإلجنازات املتوقعة

وضع عدد أكرب من البلدان األطراف  ١- ١- ٥
 الستثمار تكاملة لماً املتأثرة أطر

عدد البلدان األطراف اليت
غ عن وضع أطر متكاملةتبلِّ
 ستثمار لال

  املوضوعيةإتاحة التقارير 
 

نشر املواد واملنشورات اإلعالمية
 على الصفحة اإللكترونية

 تيسري تنفيذ املبادرةألف- ١- ١- ٥
ينااخلاصة من أجل أفريقيا يف بورك     

  فاسو والسنغال ومايل والنيجر
 القيام، بتعاون مع اآلليةباء-١-١-٥

طر املتكاملةوضع األ العاملية، بتشجيع   
الستثمار يف مجيع البلدان عن طريـقل

املبادئ التوجيهيـة والـدروسوضع  
 املستفادة

وحدة تيسري وتنسيق   
 ورصد التنفيذ

وحدة تيسري وتنسيق   
 ورصد التنفيذ
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 :االفتراضات/املخاطر :تيجةجمال الن

ة موارد مالية كـبرية وكافيـة يفـان األطراف املتقدم  تقدمي البلد   ٢- ٥
ن التنبؤ هبا دعماً للمبادرات احمللية الراميـة إىلـالوقت املناسب وموارد ميك   

.تردي األراضي ومنع حدوثه والتخفيف من آثار اجلفاف/اجتاه التصحرعكس 

 لتحقيـق أهـدافكون البلدان األطراف املتقدمة مستعدة إلعطاء أولوية أكرب لتخصيص موارد     
 .استراتيجية اتفاقية مكافحة التصحر

 اجلهة املكلفة جمموعات األعمال  النواتج مؤشرات األداء اإلجنازات املتوقعة

إدراج عدد أكـرب مـن البلـدان ١- ٢- ٥
تـردي/املتقدمة ملسائل التـصحر   

األراضي واجلفـاف يف براجمهـا
 الثنائي/للتعاون على الصعيد الوطين

 مـنمشاركة عدد أكـرب   
البلدان األطراف املتقدمـة
 يف منابر التشاور الوطنية

اتنشر املبادئ التوجيهية للسياس
  العامة

  

  عقد اجتماعات
 

 توقيع مذكرات تفاهم

 إعداد مبادئ توجيهيةألف-١-٢-٥
للسياسة العامة إلدراج البلدان ملسائل

تردي األراضي واجلفـاف يف/التصحر
  برامج التعاون الثنائي الوطنية

ــاء- ١- ٢- ٥ ــابرب ــد من  حتدي
 تــشاور وتيــسريهااجتماعــاتو

  واملشاركة فيها
وضـع ترتيبـات جيم- ١- ٢- ٥

 شراكة بشكل مشترك مع اآللية العاملية

وحدة التوجيه التنفيذي
  واإلدارة

 

وحدة التوجيه التنفيذي
  واإلدارة

 

وحدة التوجيه التنفيذي
 واإلدارة

 

 :االفتراضات/املخاطر :تيجةجمال الن

ذل األطراف مزيداً من اجلهود لتعبئة املوارد املالية علـى صـعيدب  ٣- ٥
املؤسسات واملرافق والصناديق املالية الدولية، مبا فيها مرفق البيئة العاملية، عن

اإلدارة املستدامة لألراضي لدى جمالس إدارة/طريق الترويج لربنامج االتفاقية   
 .هذه املؤسسات

 وجملس مرفق البيئة العاملية وغريها من املرافق والصناديق االستعدادإبداء املؤسسات املالية الدولية   
 .إليالء أولوية أكرب ملسائل اإلدارة املستدامة لألراضي
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 اجلهة املكلفة جمموعات األعمال النواتج مؤشرات األداء اإلجنازات املتوقعة

زيادة اعتـراف اجملـالس اإلداريـة  ١- ٣- ٥
ـ      رللمؤسسات املالية الدوليـة خبط
التصحر علـى حنـو مـا يـربز يف

 االستراتيجية

                      زيادة عدد قرارات اجملالس
                     اإلدارية اليت تعترف خبطر

        التصحر
 

                   عدد املؤسسات واملرافـق
         الدوليـة         املالية          والصناديق

                    واإلقليمية اليت تـستخدم
                       جوانب أساسية من اتفاقية
                    مكافحة التصحر كمعايري

                تقييم فيما يتعلق  ال /        للموافقة
          ريع املتـصلة            بتمويل املشا 

                باألراضي والتربة

  التأثري يف السياسات
 

 

 

إطالع األطراف عـن طريـق
 الوثائق وإحاطات السياسة العامة

 املـشاركة بـشكلألف-١-٣-٥
نشيط يف اجملالس اإلدارية للمؤسسات
املالية الدولية وغريها مـن عمليـات

 العامة اليت هلا صـلةاتصياغة السياس 
  فحة التصحرمباشرة بتنفيذ اتفاقية مكا

 القيـام، يف إطـارباء- ١- ٣- ٥
برنامج العمل املشترك لآللية العاملية،
بإعداد وثائق مـشتركة إلطـالع
األطراف على املسائل ذات الـصلة

 باملؤسسات املالية الدولية

وحدة التوجيه التنفيذي
  واإلدارة

 

 

وحدة التوجيه التنفيذي
 واإلدارة

األطرافشروع الدورة العاشرة ملؤمتر       ٢- ٣- ٥
ترتيبات إقرار/وضعيف العمل من أجل     

متويل حمددة موجهة لألراضي والتربة
 أو التصحر/واجلفاف و

                        مقرر الدورة العاشرة ملؤمتر
       األطراف

توفري الوثائق للدورة العاشـرة
  ملؤمتر األطراف

 

 التقرير

 إعــداد وثــائقألــف- ٢- ٣- ٥
  املعلومات األساسية

 

 تنظيم املـشاوراتباء- ٢- ٣- ٥
 ائهاوإجر

وحدة التوجيه التنفيذي
  واإلدارة

 

وحدة التوجيه التنفيذي
 واإلدارة
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 :االفتراضات/املخاطر :تيجةجمال الن

تـردي/حتديد مصادر مالية وآليات متويل مبتكرة ملكافحة التصحر         ٤- ٥
األراضي وختفيف آثار اجلفاف، ويشمل ذلك القطاع اخلاص، وآليات السوق،

نظمات اجملتمع املدين، وغري ذلك من آليات التمويلوالتجارة، ومؤسسات وم  
املتعلقة بالتكيف مع تغري املناخ وختفيف آثاره، وحفظ التنـوع البيولـوجي

 .واستغالله استغالالً مستداماً، واحلد من الفقر واجلوع

جرى اليت   وآليات التمويل  املالية   صادرامل إىل   امليسرأو الوصول   /القدرة على االستغالل الفعال و    
  .حتديدها

 اجلهة املكلفة جمموعات األعمال النواتج مؤشرات األداء اإلجنازات املتوقعة

ؤمتر األطـرافمل الدورة العاشرة    بتُّ  ١- ٤- ٥
 تعزيز مصادر التمويل املبتكرةلصاحل

 تنفيـذ اتفاقيـة مكافحـةمن أجل 
 التصحر

              آليات الوصول     إقرار /      اعتماد
                         إىل مصادر التمويل املبتكرة،

                  بيل متويل تغري املنـاخ     من ق 
                     واملدفوعات مقابل خدمات

              النظم البيئية

، يف إطارالشروع ألف- ١- ٤- ٥ تنظيم حلقة عمل حكومية دولية
برنامج العمل املشترك لآللية العاملية،
ــيم ــشراكات وتنظ ــاء ال يف بن

 املشاورات

وحدة التوجيه التنفيذي
 واإلدارة

حتديد مؤسسات وأطـراف اتفاقيـة  ٢- ٤- ٥
ة التصحر للفرص االقتصاديةمكافح

يف األراضي اجلافة والدعوة إليها يف
إطار منظمات التجـارة املتعـددة

 األطراف

                        درجة تواتر املناقشات بشأن
             الـسلع األساسـية     فرص  

              لألراضـــي اجلافـــة يف
          اجتماعــات            اجتماعــات و

                      منظمات التجارة املتعـددة
        األطراف 

إتاحة دراسة ووثائق ملؤسـسات
 كافحة التصحروأطراف اتفاقية م

 إجراء دراسات بـشأن     ألف-٢-٤-٥
 األراضـي    يف لزراعةلالفرص االقتصادية   

  األساسية وسلعها الزراعيةاجلافة ومنتجاهتا
الدعوة وتنظيم محالت باء- ٢- ٤- ٥

الــضغط إلدراج اجلوانــب املتعلقــة
باألراضي اجلافة يف املساعدة اإلمنائيـة

 الرمسية وأنشطة القطاع اخلاص

 السياسيةوحدة الدعوة 
  واملسائل العاملية

وحدة التوجيه التنفيذي
 واإلدارة

معرفة صناع القرار علـى الـصعيد  ٣- ٤- ٥
الوطين بكيفية استخدام أدوات تقييم

 اختاذ أي إجراءتكاليف عدم 

     دورات ل                    تنظيم عشرة بلدان    
             تدريب وتقييم

 التعاون مع اآلليةألف- ٣- ٤- ٥ توفري األدوات والقيام بالتدريب
ية يف وضع وتعميم أدوات تقييمالعامل

، مبا يفاختاذ أي إجراء  تكاليف عدم   
ذلك من خـالل قنـوات تبـادل
 املعلومات وتدريب مراكز االتصال

وحدة تيسري وتنـسيق
 ورصد التنفيذ

  . مليون يورو١,٤ ما يقارب ٢٠٠٩- ٢٠٠٨ التقديرية من املوارد لفترة ٥تصل احتياجات الربنامج الفرعي 
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 االستراتيجية لتنفيذ اإلداري الدعم -٦ فرعيال الربنامج

 :االفتراضات/املخاطر :تيجةجمال الن

 .التحفز وتعزيزهم لقدراهتم/ظ املوظفني على االلتزاماحف .دعم اإلدارة بشكل نشيط لتنفيذ االستراتيجية  - ٦

 اجلهة املكلفة جمموعات األعمال النواتج مؤشرات األداء اإلجنازات املتوقعة

 حتسن شروط اختـاذن األطراف ع  رضا  ١- ٦
قرارات مستنرية علـى صـعيد مـؤمتر

 األطراف واهليئات الفرعية

عدد األطراف اليت تعرب
عن رضاها عن الترتيبات
املتخذة لتنظـيم مـؤمتر
األطراف ودورات جلنـة
استعراض تنفيذ االتفاقيـة
 وجلنة العلم والتكنولوجيا

                       تقدمي عدد أكرب من الوثائق
            وفعاليـة إىل             الرمسية بسرعة 

               نظر فيها يف مؤمتر ت        األطراف ل
ــة                  األطــراف ودورات جلن
                      استعراض تنفيذ االتفاقيـة
                        وجلنة العلم والتكنولوجيا

التخطيط لالجتماعاتألف  - ١- ٦ عقد اجتماعات
اخلـدمات(واملؤمترات والدورات   

وتنظيمها وتقـدمي) ةـاللوجيستي
 الدعم هلا

                   وحدة خدمات املؤمترات

األمانة على تقدمي اخلدماتن قدرة   حتسُّ  ٢- ٦
 لألطراف

                      إعراب أغلبية املوظفني عن
        العمل،      أساليب           رضاهم عن   

                     مبا يف ذلك إدخـال اإلدارة
                    القائمة على النتائج

 إمتام عملية إصـالحألف- ٢- ٦ تنظيم األمانة
السياسات والعمليات ونظام(األمانة 
 )الرصد

وحدة التوجيه التنفيذي
 واإلدارة
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كافية وقابلة للتنبؤ ألنشطةتأمني موارد     ٣- ٦
 األمانة

                    زيادة التربعات مـن عـدد
ــشركاء ــن ال ــوع م                 متن
                        للصندوقني اخلاص والتكميلي

وضع أحدث اخلطط التنفيذيـة
 لنهج اإلدارة القائمة علـىوفقاً

 النتائج

 مقترحات التمويل

 ختطيط عمليات األمانةألف- ٣- ٦
  بطريقة شاملة ومتسقة وشفافة

ت التمويل إعداد مقترحاباء- ٣- ٦
وتنظيم محالت الضغط من أجـل

 التمويالت التكميلية

وحدة التوجيه التنفيذي
  واإلدارة

وحدة التوجيه التنفيذي
 واإلدارة

اعتماد آليات فعالة للتنـسيق اإلقليمـي  ٤-٦
مبوجب مقرر للـدورة التاسـعة ملـؤمتر

 األطراف

  تقدمي مقترحات من املناطق

 

        ملـؤمتر          التاسعة        الدورة      مقرر
     طراف  األ

اختصاصات ترتيبات التنـسيق
 اإلقليمية

،بــادالت القيــام مبألــف- ٤- ٦
ك مع اآللية العاملية، مبـا يفاشتراالب

ذلك عقد اجتماعات وحلقات عمل
ومنتديات إليكترونية على اإلنترنت   

 التنـسيقوعمليـات بشأن آليات   
 ستعراض التجارباإلقليمية ال

وحدة التوجيه التنفيذي
 واإلدارة

                             اعتماد املعايري احملاسبية الدولية املالية اإلدارة ةـوشفافي ةـفعالي نيحتس  ٥-٦
         للتكليف                 ً   للقطاع العام وفقاً  

                       الصادر عن األمم املتحدة

ـ  ـ     اعتم     جديـد    ام  ـ         اد نظ
                       إلدارة املعلومات على نطاق
                   األمــم املتحــدة بــاليورو

  )    ٢٠١١     حبلول  (

                      املعايري احملاسبية الدوليـةتنفيذ  
             للقطاع العام

إعـدادعديل عملية   تألف  - ٥- ٦
البيانــات والعمليــات األساســية
للبيانات والسجالت املالية لألمانة

ملعايري احملاسبية الدوليةءم مع ا  لتتوا
 للقطاع العام 

وحدة اإلدارة واملاليـة
 واملوارد البشرية
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 وزيـادة  التكاليف يف وفورات حتقيق  ٦- ٦
 فيما التعاون تعزيز طريق عن الكفاءة

 تتخذ اليت املتحدة مماأل منظمات بني
 هلا مقر بون من

                  وضع عمليات وسياسـات
           مع منظمـات           ً  أكثر اتساقاً 

   اليت       األخرى                األمم املتحدة   
      هلا                ً تتخذ من بون مقراً

ــدمات ــدد اخل ــادة ع                 زي
        املشتركة

      منظمـاتاالتفاقات املربمة مع    
                           األمم املتحدة اليت تتخذ من بون

     هلا    ً مقراً

ــف- ٦- ٦  وضــع سياســاتأل
اخلــدماتراءات بــشأن ـوإجــ

لفائـدةبتكـاليف أقـل     املشتركة  
منظمات األمم املتحدة اليت تتخـذ

  هلامن بون مقراً

وحدة اإلدارة واملاليـة
 واملوارد البشرية

حتسني أداء اخلدمات اإلدارية لألمانة، مبا  ٧- ٦
فيها خدمات إدارة املـوارد البـشرية

 واخلدمات ذات الصلة بالسفر

زيادة عدد املوظفني الـذين
بون عن رضـاهم عـنيعر

 العملأساليب 

خدمات تستجيب لالحتياجات
 اخلاصة لألمانة واملوظفني

 التخطيط للخـدماتألف- ٧- ٦
اإلدارية، مبا فيهـا خـدمات إدارة
املوارد البـشرية واخلـدمات ذات
 الصلة بالسفر، وتنفيذها ومراقبتها

وحدة اإلدارة واملاليـة
 واملوارد البشرية

وجيا املعلومـاتحتسني خدمات تكنول    ٨- ٦
واالتصاالت يف األمانـة كجـزء مـن
خدمات املوظفني، وكذا قدرهتا علـى

 تقدمي اخلدمات واالتصاالت

زيادة اإلملام العام للموظفني
ــات ــا املعلوم بتكنولوجي

 واالتصاالت 

 الشركاء املؤسـسينيرفع
لعدد الزيـارات ألغـراض

 البحث عن املعلومات

زيادة عدد املوظفني الـذين
ن عن رضـاهم عـنيعربو

خــدمات تكنولوجيــا
 املعلومات واالتصاالت

تؤدي حاسوبية حواسيب وبرامج
  وظيفتها

 

ــا ــذ خــدمات تكنولوجي تنفي
  املعلومات واالتصاالت

 

تدريب موظفي اتفاقية مكافحة
 التصحر

بي اقتنــاء احلواســألــف- ٨- ٦
  وتثبيتها احلاسوبية ربامجالو
 

ــاء- ٨- ٦ ــات ب ــوير تطبيق تط
مات واالتصاالتتكنولوجيا املعلو 

  تعديلهاأو/و

 تعزيز إملـام مـوظفيجيم- ٨- ٦
اتفاقية مكافحة التصحر بتكنولوجيا

 املعلومات واالتصاالت

وحدة اإلدارة واملاليـة
  واملوارد البشرية

 

وحدة اإلدارة واملاليـة
  واملوارد البشرية

وحدة اإلدارة واملاليـة
 واملوارد البشرية

   .    يورو       مليون     ١,٩       يقارب    ما      ٢٠٠٩-     ٢٠٠٨       لفترة        املوارد    من           التقديرية   ٦        الفرعي         الربنامج          احتياجات     تصل
 -  -  -  -  -  


