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  موجز

أُعّدت هذه الوثيقة استجابة لطلبني موجهني إىل اآللية العاملية قُدِّما يف الدورة الثامنة ملؤمتر األطراف يف اتفاقية   
  : األمم املتحدة ملكافحة التصحر، وهذان الطلبان مها

  إعداد مشروع خطة عمل متعددة السنوات؛  )أ(  
  . وتعاوهنا معهدورها املكمل ملرفق البيئة العامليةلتفعيل ية استراتيجية  اآللية العاملوضع  )ب(  

التابعة لآللية العاملية الردود اليت قُدمت يف الدورة        ) ٢٠١٣- ٢٠١٠(وتعكس خطة العمل املتعددة السنوات        
ية بـشأن اإلدارة    السابعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية، حيث علّقت األطراف على مشروع مقترحات اآللية العامل            

وبذلك كانت اإلجنازات املتوقَّعة اليت قُدمت أكثر عدداً وأكثر تفصيالً إلتاحة . القائمة على النتائج لفترة األربع سنوات
ووفقاً لتوصيات جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، قلّصت اآللية . مزيد من الوضوح لعمليات اآللية العاملية وفهم أفضل هلا

 اإلمكان من اجلهود اليت تبذهلا يف سبيل األهداف التنفيذية اليت تتناول التوعية وإطار السياسات العامـة،                 العاملية قدر 
  .وكثّفت جهودها اليت تتصل مباشرة بتعزيز االستثمار واملخصصات املالية

زيادة التقـارب بـني     وُتجمل االستراتيجية املعنية بالتكامل والتعاون بني مرفق البيئة العاملية واآللية العاملية              
تدخالهتما مبوجب استراتيجيات التمويل املتكاملة للزيادة يف االستثمار املشترك يف مشاريع مرفق البيئة العاملية ودعـم                

وسُتطوَّر االستراتيجية التنفيذية تطويراً كامالً باالستناد إىل املقررات اليت . جهود تعبئة املوارد لإلدارة املستدامة لألراضي
  . أثناء الدورة التاسعة ملؤمتر األطرافستتخذ
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  احملتويات

  الصفحة  راتـالفق  
  ٤  ١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة  - أوالً 
  ٤  ٢٣- ٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عرض خطة عمل اآللية العاملية للسنوات األربع  - ثانياً 

  ٤  ٨- ٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املعلومات األساسية والسياق  - ألف   
  ٥  ١٤- ٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . توجه اآللية العاملية  - باء   
  ٦  ٢٠- ١٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ية العامليةاألهداف الطويلة األجل لآلل  - جيم   
  ٧  ٢٣- ٢١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . االتساق مع االستراتيجية  - دال   

  ٩  ٢٨- ٢٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خطة عمل اآللية العاملية للسنوات األربع  - ثالثاً 
  ٩  ٢٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . استراتيجية التنفيذ  - ألف   
  إطــار اآلليــة العامليــة لــإلدارة القائمــة علــى النتــائج،   - باء   
  ١٠  ٢٨- ٢٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠١٣- ٢٠١٠للفترة     

  ٢١  ٣٢- ٢٩  . . . . . . . . .  تعزيز التكامل بني اآللية العاملية ومرفق البيئة العامليةاستراتيجية  -  رابعاً
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   مقدمة- أوالً 
يف اتفاقيـة األمـم     ) ٨- م أ (يف الدورة الثامنة ملؤمتر األطراف      قُدِّما  أُعّدت هذه الوثيقة استجابة لطلبني        - ١

، أوالً، للطلب الوارد     الوثيقة جيبوتست. ٢٠٠٧، املعقودة يف مدريد يف عام       )االتفاقية(املتحدة ملكافحة التصحر    
ويقترن هبذا الطلب،   . )١()أربع سنوات (إعداد مشروع خطة عمل متعددة السنوات       واخلاص ب  ٨- م أ /٣يف املقرر   

إعداد برنـامج عمـل حمـدد       دعت فيه إىل    طلب وّجهته الدورة الثامنة ملؤمتر األطراف كذلك إىل اآللية العاملية           
ويرد برنامج العمل والتنقـيح يف الوثيقـة        . قيح استراتيجيتها املوحدة وهنجها املعزز    التكاليف لفترة السنتني وتن   
ICCD/COP(9)/5/Add.2 .    دورها املكمِّل ملرفق لتفعيل كما طلب املقرر نفسه إىل اآللية العاملية وضع استراتيجية

  .ويرد موجز هلذه االستراتيجية يف الفصل الرابع أدناه. )٢(البيئة العاملية

   عرض خطة عمل اآللية العاملية للسنوات األربع- ياً ثان
   املعلومات األساسية والسياق- ألف 

وتستمد اآللية واليتها الرئيسية    .  من االتفاقية  ٢١أُنشئت اآللية العاملية بوصفها هيئة فرعية مبوجب املادة           - ٢
الية األساسية، وتسترشد باملقررات املتخذة يف  اآللية العاملية وفقاً هلذه الووتعمل.  االتفاقية من٢١ املادة  منأيضاً  

وتعمل اآللية العاملية كهيئة ُمناظرة ملؤسسات التنسيق التابعة لالتفاقية وغريها من اهليئات   . دورات مؤمتر األطراف  
  .احلكومية، وال سيما وزارات املالية

امج العمل والتوجه االستراتيجي الذي يشرف كذلك على بر ،مؤمتر األطرافأمام   مسؤولة العامليةواآللية  - ٣
 مكاتب اآللية العاملية ويستضيف الصندوق الدويل للتنمية الزراعية. العاملية ويصادق على ميزانيتها األساسية لآللية

ربمة مـع مـؤمتر     املتفاهم  ال، استناداً إىل مذكرة      على اآللية  ، وهو مسؤول عن اإلشراف املايل واإلداري      يف مقره 
اآللية العاملية عن كثب مع الصندوق الدويل للتنمية الزراعية، ال سيما الدائرة املعنية باالستثمار              وتعمل  . األطراف

  .التنفيذي وكذلك مع إدارات أخرى داخل الصندوق مثل وحديت السياسات واالتصاالت

، )١- م أ /٢٥املقرر  (  وىلاليت أنشأها مؤمتر األطراف يف دورته األ      و،   التابعة لآللية العاملية   جلنة التيسري تقوم  و  - ٤
ج واستراتيجيات اآللية العاملية وتعمل بوصفها جمموعة لتبادل اخلربات واملعلومـات بـشأن   ُهاملشورة بشأن نُ  بتقدمي  

وتدعم الوكاالت الثالث املؤسِّسة للجنة     . التفاقيةاخلاصة با فرص املالية واالستثمار    العلى صعيد   التطورات اجلديدة   
 اآلليـة   -  والبنك الدويل وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي     ) اإليفاد( الدويل للتنمية الزراعية      وهي الصندوق  -  التيسري

  .أكرب املاحننيعلماً بأن اإليفاد هو العاملية بصورة مباشرة بدرجة أكرب، مبا يف ذلك عن طريق املسامهات املالية، 

                                                      

)١( ICCD/COP(8)/16/Add.1 ١٧، الفقرة ٨- م أ/٣، املقرر. 

)٢( ICCD/COP(8)/16/Add.1 ١٨، الفقرة ٨- م أ/٣، املقرر)٣‘)ب‘. 
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كما تقضي بذلك   دية إىل تعبئة املوارد املالية،      ومبا أن عمل اآللية العاملية يركز على تشجيع األنشطة املؤ           - ٥
تحول الُنهج حنو ختصيص املوارد ألغراض التنمية تأثري كبري يف عمل اآللية العاملية، ونشأت              لفقد كان   ،  ٢١املادة  

 باسـتحداث ُنهـج     ٢٠٠٥وواجهت اآللية العاملية هذه التحديات املختلفـة منـذ عـام            . عنه حتديات كبرية  
وقد سلمت البلدان األطراف هبذا السياق املتغري، وشجعت        . املتأثرةاألطراف  لبلدان  تدعم ا يدة  واستراتيجيات جد 

استراتيجيتها املوحدة والنهج ، على تنفيذ ٢٠٠٥اآللية العاملية يف الدورة السابعة ملؤمتر األطراف يف نريويب يف عام          
  .اجلديدة استجابة تنفيذية للتحديات لمثَّوهو ما ، املعزز

  تـشكل اخلطـة وإطـار العمــل االسـتراتيجيان للـسنوات العـشر مــن أجـل تعزيـز تنفيــذ        و  - ٦
، األساس   الدورة الثامنة ملؤمتر األطراف    ، اليت اعتمدت يف   )٣()االستراتيجية(اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر      

ا ، ولتنقيح استراتيجياهت األربعسنواتلالنظام اإلدارة القائمة على النتائج اخلاص باآللية العاملية، وخلطة عملها لفترة 
  .٨- م أ/٣املوحدة والنهج املعزز، وفقاً للطلب الوارد يف املقرر 

  :وأوصت الدورة السابعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية اآللية العاملية، يف خطتها املتعددة السنوات، مبا يلي  - ٧

يف اآللية العاملية وجماالت التركيز لديها ن حسن فهم مبا ميكّن األطراف متنقيح اإلجنازات املتوقَّعة   )أ(  
  أمانة االتفاقية؛مقابل 

  استعمال مؤشرات األداء الكمي إىل أبعد احلدود املمكنة؛  )ب(  
وملموسة وقابلة للقيـاس    حقيقية  نتائج  توخي  استخدام عبارات ومصطلحات أدق، فضالً عن         )ج(  

  بدرجة أكرب؛
يف تـوفري    من االستراتيجية    ٢ و ١ العاملية مبوجب اهلدفني التنفيذيني      أعمال اآللية ضرورة إسهام     )د(  

  . ٥مبوجب اهلدف التنفيذي التمويل ودعم جمال التركيز الرئيسي لآللية 

وبينما . كما ناقشت الدورة السابعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية كيفية قياس أثر عمليات اآللية العاملية  - ٨
املنهجيات املطلوب اتباعها  صدور تقرير وحدة التفتيش املشتركة، الذي سيقدم توصيات بشأن تنتظر اآللية العاملية

املتكاملة أطر االستثمار يف واملستثمرين املشاركني يف هذا الصدد، تزمع اآللية العاملية إجراء مشاورات مع شركائها 
  . طريقة وأكثرها عدالً لقياس أثر اآللية العامليةعلى الصعيد القطري املتوخاة يف االستراتيجية عن كيفية إجياد أفضل 

   توجه اآللية العاملية- باء 

 اليت حتتـوي   االتفاقية التوجهات اخلاصة هبا من استراتيجية   ،٢٠١٣- ٢٠١٠تستمد اآللية، خالل الفترة       - ٩
توسـطة  قـصرية وم (ومخسة أهداف تنفيذيـة  ) طويلة األجل(على جمموعة تتكون من أربعة أهداف استراتيجية     

زيادة فعالية ة إىل  مشترك بصورةدفهت ، موّجهة إىل مجيع البلدان األطراف وغريها من أصحاب املصلحة،      )األجل
  .٢٠١٨ إىل عام ٢٠٠٨  عام الفترة منيفتنفيذ االتفاقية 

                                                      

  .٨- م أ/٣يف مرفق املقرر " االستراتيجية"ترد  )٣(
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يف سياق   أن تكون لآللية العاملية،      ٨- م أ /٣ويف ضوء والية اآللية العاملية، قرر مؤمتر األطراف مبوجب مقرره             - ١٠
تعبئـة  ل "-  التمويل ونقل التكنولوجيا  : ٥اهلدف التنفيذي   بلوغ  االستراتيجية، مسؤولية رئيسية فيما خيص اإلسهام يف        

املوارد املالية والتكنولوجية الوطنية والثنائية واملتعددة األطراف وحتسني انتقاء أهداف استخدامها وتنسيق ذلك لزيـادة             
  ."أثرها وفعاليتها

الدعوة : ١اهلدف التنفيذي بلوغ إلسهام يف يف ار مؤمتر األطراف أن يكون لآللية العاملية دور مساند كما قر  - ١١
 يف العمليات الدولية والوطنية واحمللية ويف اجلهات الفاعلـة ذات الـصلة          بفعاليةلتأثري  ل "-  وإذكاء الوعي والتثقيف  

إطار الـسياسات  : ٢اهلدف التنفيذي و "لى حنو مناسب  تردي األراضي واجلفاف ع   /لتناول املسائل املتعلقة بالتصحر   
  ."تردي األراضي وختفيف آثار اجلفاف/لتعزيز احللول املتعلقة مبكافحة التصحرهتيئة بيئة مواتية دعم ل" -  العامة

اسـتراتيجيتها   نقّحت اآللية العامليـة   ونتيجة للمقررات اليت اعتمدت يف الدورة الثامنة ملؤمتر األطراف،            - ١٢
. استراتيجية تنفيذية للتعاون مع مرفق البيئة العاملية وفقاً لطلب مؤمتر األطـراف           ووضعت  وحدة والنهج املعزز    امل

ويرد يف الفصل الرابع أدناه موجز       ICCD/COP(9)/5/Add.2وترد االستراتيجية املنقّحة لآللية العاملية يف الوثيقة        
  .البيئة العامليةلالستراتيجية بشأن تعاون اآللية العاملية مع مرفق 

املنظمات الدولية  ومؤسسات التمويل الدولية    مع  تحسني التعاون   لالستراتيجية ب  وتستجيب اآللية العاملية    - ١٣
ويكتسي ذلك أمهية قصوى يف بيئة التمويل احلالية، . األخرى، مبا يف ذلك أعضاء جلنة التيسري التابعة لآللية العاملية

 التشديد على العروة الوثقى بني زيادة التمويـل واالسـتثمار يف اإلدارة املـستدامة               اليت حتتاج فيها االتفاقية إىل    
ويتمثل العنصر اهلام يف    . لألراضي ومعاجلة تغري املناخ، واألمن الغذائي وغريها من القضايا اليت تبعث على القلق            

ملقررات املتخذة يف الدورة الثامنـة      اوتتوخى  . هذه العملية يف جتديد وتعزيز التنسيق والتعاون مع أمانة االتفاقية         
فهم لتحقيق  عملية  ، وتعمل اآللية العاملية واألمانة حالياً يف        للتنفيذإطار  وضع  ملؤمتر األطراف بشأن االستراتيجية     

  .خلصوصيات ما سيترجم على أرض الواقعمتبادل أعمق 

علـى  بعد  ومل تطّلع اآللية العاملية     . روال يزال تقييم وحدة التفتيش املشتركة جارٍ عند صياغة هذا التقري            - ١٤
وبالتايل، صيغ هذا التقرير على افتراض أن خطة العمل للسنوات          . استنتاجات وتوصيات وحدة التفتيش املشتركة    

األربع املقدمة يف هذه الوثيقة ستتواءم يف خطوطها العريضة مع توصيات وحدة التفتيش املشتركة وتستويف توقعات 
  .نوات األربع القادمةمؤمتر األطراف للس

  طويلة األجل لآللية العامليةال األهداف - جيم 

 مـع اهلـدف    ٢٠١٣- ٢٠١٠األربع  سنوات  اليتوافق اهلدف الشامل الطويل األجل لآللية العاملية لفترة           - ١٥
هـات  تعبئة املوارد لدعم تنفيذ االتفاقية عن طريق بناء شراكات فعالة بني اجل           :  من االستراتيجية  ٤االستراتيجي  

  . الفاعلة الوطنية والدولية

آللية العاملية، بصيغتها الواردة يف االستراتيجية املنقحة املشار إليها أعـاله إىل            اجململة ل هداف  األوترمي    - ١٦
  :حتقيق ما يلي



ICCD/CRIC(8)/2/Add.3 
Page 7 

تكاملة للتصدي للتـصحر وتـردي األراضـي        االستثمار امل دعم البلدان األطراف لتحقيق أطر        )أ(  
  ستدامة لألراضي؛واجلفاف واإلدارة امل

 مع املؤسسات الوطنية واملنظمات بالشراكةبالتعاون والتمويل حتديد وتيسري االستفادة من فرص   )ب(  
  .املستدامة لألراضي على الصعيد القطريلزيادة التمويل املتاح لإلدارة بتكاري االالدولية، وال سيما التمويل 

اآللية العاملية الواردة يف الوثيقة     ونتائج  قدَّمة يف هذه الوثيقة،      لذلك، ستسهم اإلجنازات املتوقعة، امل     وتبعاً  - ١٧
ICCD/COP(9)/5/Add.2 لالستراتيجية٤، بشكل أساسي يف حتقيق اهلدف االستراتيجي .  

خبدمات الدعم يف املسائل مؤسسات التنسيق تزويد ، ستواصل اآللية العاملية ٢٠١٣- ٢٠١٠وخالل الفترة   - ١٨
.  واالستثمارات اخلاصة  ،االبتكاريةالتمويل   ومصادر   ،امليزانية العامة عمليات ختصيص أبواب    ك   مبا يف ذل   -  املالية

أطـر متكاملـة    "وضـع    اسـتجابة مباشـرة لالسـتراتيجية الـيت تنـادي ب           العاملية بذلك  اآللية   وستستجيب
. ادة يف حجم االسـتثمار    ىل الزي إباستعمال استراتيجيات التمويل املتكاملة بغية دفع البلدان األطراف         "لالستثمار

تعبئة املوارد وختصيصها، وزيادة أمهية األولويات اإلمنائية الوطنية يف         يف جمال   ونتيجة للواقع الذي تواجهه البلدان      
، وكذلك الصناديق العموديـة     يف جمال التعاون اإلمنائي   التأثري يف هذه العمليات، ال سيما االستفادة من التمويل          

دة على الصعيد الدويل، تسعى اآللية العاملية إلجياد موقع هلا بوصفها هيئة ابتكاريـة ومرنـة                اخلاصة والعامة احملد  
  .التمويل واالستثمارسبل ملساعدة البلدان األطراف على االستفادة من جمموعة واسعة من 

 تتمثل يف ع القادمةالوسيلة الرئيسية اليت تدعم هبا اآللية العاملية البلدان األطراف يف السنوات األربوستظل   - ١٩
أن تيـسر تعزيـز الـسياسة       االستراتيجيات، لكي تكون ناضجة،     وينبغي هلذه   . املتكاملة التمويل   اتاستراتيجي

 على النحـو الـذي دعـت إليـه         ،التمكينية واألطر التشريعية واملؤسسية والتحفيزية اليت تؤثر يف تعبئة املوارد         
  .٥االستراتيجية يف إطار اهلدف التنفيذي 

 لواليتها، جمموعة من اخلدمات االستشارية املالية يف شكل بـرامج وطنيـة             وفقاً،   العاملية ستقدم اآللية   - ٢٠
احلـوافظ  أدوات استراتيجيات التمويل املتكاملة؛ وستتوىل حتليل       على  أساساً  ، باالعتماد    إقليمية  دون ومبادرات

شارك يف مجع البيانات وحتليل التـدفقات املاليـة؛         الثنائية؛ وست املؤسسات  للمؤسسات املتعددة األطراف و   املالية  
 .وستستكشف مصادر وآليات جديدة وابتكارية؛ وستقّيم مدى االستعداد للوصول إىل آليات قائمة على السوق             

الذي يشمل عقد حلقات عمل يف جمـال        برنامج تبادل املعارف وتعزيز القدرات التابع لآللية العاملية،         سيكون  و
حمل توسيع وحتسني وفقاً لوترية زيادة أنشطة اآللية العاملية يف جمال مجـع             ت التمويل املتكاملة،    استراتيجياتطوير  

  .وحتليلهاالبيانات 

   االتساق مع االستراتيجية- دال 

فت اآللية العاملية هنجها يف اإلدارة القائمة على النتائج مع االستراتيجية، كما جعلتها متسقة مع اإلطار كّي  - ٢١
  .مانة االتفاقية من حيث التسمية والنهجاملنطقي أل
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، فإن نظام اإلدارة القائمة على النتائج الذي تتبعه اآللية العاملية يتمشى بالكامل مع              ١وكما يبني الشكل      - ٢٢
جنازات، ينبغي مالحظة أن االجنازات املتوقعة هـي مـسؤولية          وفيما خيص املسؤوليات املتصلة باإل    . االستراتيجية

 اآللية  أن تكون آللية العاملية والشركاء الذين تعمل معهم، مبا يف ذلك أمانة االتفاقية، يف حني ينبغي               مشتركة بني ا  
 األهـداف  بلـوغ  هو أن مـسؤولية  وما جتدر مالحظته أيضاً.  نتائجهاحتقيق عن   ةكاملمسؤولة بصورة   العاملية  

ئر املعنية باالتفاقية، وال سيما البلدان األطراف التنفيذية لالستراتيجية تقع على مجيع الدوا     األهداف  االستراتيجية و 
  . واملنظمات الدولية، والوكاالت املاحنة،اليت تدعمها اهليئات الفرعية التابعة لالتفاقية

   اتساق اآللية العاملية مع االستراتيجية- ١الشكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تشكل جـزءاً   ع بالتعاون مع األمانة     الذي وض وجتدر اإلشارة إىل أن مجيع نتائج برنامج العمل املشترك            - ٢٣
يف " م"ويشار إليها حبـرف  . برنامج العمل وامليزانية الثنائية السنوات لكل من األمانة واآللية العاملية ال يتجزأ من    

كما تشكل خمصصات امليزانية لألنشطة يف إطار برنامج العمل املشترك جزءاً من امليزانيات  . اجلداول الواردة أدناه  
  . لألمانة واآللية العامليةالعامة

V ision
And 

Missio n Vision
And 

Mission

اهتااجملتمع الدويل؛ األطراف؛ مؤسسات االتفاقية وهيئ     
الفرعية؛ املنظمات املتعددة األطـراف واملنظمـات
الثنائية؛ املؤسسات املالية الدولية؛ القطاع اخلـاص؛

  اجملتمع املدين وأصحاب املصلحة اآلخرين

 الرؤية
  و

  املهمة

 ٤اهلدف االستراتيجي

األهداف املؤسسية لآللية العاملية

 توقعة لآللية العامليةاإلجنازات امل

 اآللية العاملية

األهداف 
 التنفيذية

نتائج 
األهداف 
 التنفيذية

 سنوات٥-٣

  استراتيجية االتفاقية 
   سنوات١٠لفترة

اآللية العاملية وشركاؤها

 اهلدف الطويل األجل

 اهلدف اإلمنائي

  سنوات٤
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   خطة عمل اآللية العاملية للسنوات األربع- ثالثاً 
؛ إىل ٥ يف إطار اهلدف التنفيذي ،االستراتيجية اآللية العامليةتدعو استناداً إىل الوالية العامة لآللية العاملية،   - ٢٤

  :)٤( ما يليبرنامج عمل يهدف إىلتنفيذ 

   التمويل املتكاملة؛اتيل العامة والقطاع اخلاص يف استراتيجياملشاركة مع مؤسسات التمو  )أ(  
ستثمار بغية تعبئـة    لالتقدمي املشورة إىل البلدان األطراف املتأثرة ومساعدهتا على وضع أطر متكاملة               )ب(  

  املوارد الوطنية والثنائية واملتعددة األطراف؛
  البحث عن مصادر وآليات جديدة للتمويل؛  )ج(  
  .ع مناهج للتمويل على الصعيد دون اإلقليميدعم وض  )د(  

التدفقات املالية، فإن   الرامية إىل زيادة    ربامج  الطر و األحلاجة إىل دمج املسائل ذات الصلة يف        إىل ا ونظراً    - ٢٥
، من حيث التـأثري يف العمليـات   ١يف حتقيق اهلدف التنفيذي    أيضاً  لآللية العاملية، كما ذُكر آنفاً، دوراً مسانداً        

ائل املتـصلة   أصحاب املصلحة من أجل التصدي بـشكل مالئـم للمـس          كذلك يف   دولية والوطنية واحمللية و   ال
من حيث هتيئة البيئة اليت تتيح مراعـاة متويـل اإلدارة           : ٢تردي األراضي واجلفاف؛ واهلدف التنفيذي      /بالتصحر

  . املستدامة لألراضي يف القطاعات ذات الصلة ومن جانب أصحاب املصلحة

   استراتيجية التنفيذ-  ألف

  :مبا يليحتقيق األهداف العامة واالجنازات املتوقعة، ستقوم اآللية العاملية يف سبيل   - ٢٦

استحداث استراتيجيات متويل شاملة ومتكاملة جتمع وتشجيع تبادل املعارف من أجل تقدمي دعم   )أ(  
 من ، يف السنوات األربع القادمة،العاملية لالستفادةستسعى اآللية و. بني مصادر التمويل العامة واخلاصة واالبتكارية

 واالنتقـال إىل    ٢٠٠٩- ٢٠٠٨تكاملة اليت ُنظمت يف الفترة      املتمويل  الاستراتيجيات  بشأن تطوير   عمل  الحلقات  
عملية  ١٥- ١٠بنحو  بوترية متزايدة إىل حد كبري، أي       التطوير الفعلي الستراتيجيات التمويل املتكاملة يف البلدان        

  كل سنتني حسب التقديرات؛يف 
تقدمي اخلدمات االستشارية االستراتيجية لتوسيع نطاق احلصول على التمويل مـن املـصادر غـري                 )ب(  

 ،التقليدية، وذلك مثالً من خالل التعويض عن اخلدمات البيئية، وتنفيذ االتفاقات البيئية املتعددة األطراف بشكل متآزر             
ويف هـذا  . عن تغري املناخ، والتجارة، والقطاع اخلاص، واحلراجة، واجملتمع املـدين    تنجموالتمويل واالستثمارات اليت    

الصدد، تزمع اآللية العاملية استكشاف وحتديد جمموعة من املوارد واآلليات االبتكارية وإدماجهـا يف اسـتراتيجيات                
آللية العاملية إىل تغطيـة حنـو   وهتدف ا.  املتكاملةالستثمارايف هناية املطاف كجزء من أطر      إدراجها  التمويل املتكاملة و  

وتأمل .  بلداً حبلقات عمل متعمقة تتناول آليات حمددة للتمويل االبتكاري تتصل بالقضايا الوارد ذكرها أعاله      ١٥- ١٠
  ؛ املتكاملةالستثمارااآللية العاملية، أثناء فترة السنتني الثانية، أن تكون قد يّسرت إدماج هذه اآلليات يف أطر 

                                                      

)٤( ICCD/COP(8)/16/Add.1 ١٨ الفقرة ،٨- م أ/٣، املقرر)ب.( 
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 من موغريهالتعاون مع الشركاء املاحنني الوطنيني واملنظمات واملؤسسات املالية املتعددة األطراف   )ج(  
مع اإلجراءات املتصلة بأطر االستثمار املتكاملة وتكيفها والدخول يف شراكات لتسهيل اتساق املستثمرين احملتملني 

ويندرج ذلك يف صميم هنج اآللية العاملية على        . التصحركافحة  األمم املتحدة مل  األولويات الوطنية يف إطار اتفاقية      
أن تستخدم قـدر    ، بالنظر إىل رغبتها يف      تنشط فيها اآللية العاملية   الصعيد الوطين، وينطبق على مجيع البلدان اليت        

نتشار اآلخذة يف االواملشاورة جديدة للتنسيق إضافة هياكل وأطر عمل لتفادي اهلياكل القائمة يف البلدان اإلمكان 
يف العملية اجلارية على املـستوى      املستثمرين احملتملني يف مرحلة مبكرة جداً       إلشراك  وتسعى اآللية العاملية    . أصالً

أمهية يكتسي  فإن ذلك   وحيث إن اآللية العاملية ليست وكالة مقيمة،        . الستثمارالقطري لتأمني اخنراطهم يف أطر ا     
  .ى الطويلالدعم على املدحيوية الستدامة واستمرار 

استحداث منتجات معرفية مع الشركاء، ال سيما حتليل جوانب تدهور األراضي املرتبطة بالتمويل،   )د(  
اإلنفاق العام واحلـوافظ،  قتصادية، وتعقب التدفقات املالية واالستثمارات، واستعراضات كاستعراضات السياسة اال  

وأثناء فترة السنوات األربع القادمة، تزمع اآللية العاملية حتسني         . والتخطيط املؤسسايت، واإلجراءات املتصلة بامليزانية    
اسـتناداً إىل   تلك املنهجيـة،    استعراضاهتا للحافظات وأن تكون قادرة بصفة متزايدة على تطبيق          منهجيتها املتصلة ب  

فترة كل    وتأمل يف أن تنجز ما ال يقل عن استعراضني للحافظات يف          . ٢٠٠٩- ٢٠٠٨العمل الذي أجنزته يف الفترة      
. سنتني وتوسيع منهجيتها جلعلها تنطبق على املستويات الثنائية وكذلك على الصعيد القطري ملتابعة التدفقات املالية              

أن تشارك عـن كثـب      أيضاً  وحسب املقررات اليت ستتخذها الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف، تتوقع اآللية العاملية            
  . الواردة يف التقارير الوطنية املقدمة إىل مؤمتر األطراف مستقبالًبصورة أكرب يف حتليل البيانات املالية

إطار اآللية العاملية لإلدارة القائمة علـى النتـائج،           - باء 
  ٢٠١٣- ٢٠١٠للفترة 

  يرد أدناه تفسري لبعض العبارات وكذلك ألطر النتائج اللوجستية املقترحة لآلليـة العامليـة للـسنوات                  - ٢٧
  .األربع القادمة

  .٢٠١٨- ٢٠٠٨هي األهداف التنفيذية املعتمدة يف االستراتيجية للفترة : اف التنفيذية لالتفاقيةاألهد

ميع األطراف وأصحاب املصلحة يف االتفاقية، حسبما هو حمدد يف احملددة جلنتائج الهي  : االتفاقيةمبوجب  نتائج  ال
  .كل واحد من األهداف التنفيذية يف االستراتيجية

ما ُيتوقع أن تنجزه اآللية العاملية مع شركائها، مبا يف ذلك الشركاء من البلدان النامية املتأثرة                : اإلجنازات املتوقعة 
  .وشركاء التعاون من أجل التنمية واملستثمرين

أو النوعي لإلجنازات املتوقعة، اليت تأمل اآللية العاملية يف أن تكون قادرة علـى              /البعد الكمي و  : مؤشرات األداء 
 تقريبية نظراً إىل    ٢٠١٣- ٢٠١٢م اهلدف للفترة    َيوِق. القادمةاألربع  السنوات  السنتني إىل   فترة  مدى  على  قياسها  

أنه ال ميكن لآللية العاملية أن تتنبأ حبجم التربعات املقدمة لعملياهتا من البلدان األطراف أثناء فترة السنوات األربع، 
  .سنتنيبل فقط من خالل دورة ختطيط مؤمتر األطراف لفترة ال
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هلـدف  املتعلقـة با  ألربـع   السنوات ا خطة عمل    - ١اجلدول 
  التمويل ونقل التكنولوجيا: ٥التنفيذي 

  التمويل ونقل التكنولوجيا: ٥اهلدف التنفيذي 
تعبئة املوارد املالية والتكنولوجية الوطنية والثنائية واملتعددة األطراف وحتـسني انتقـاء أهـداف اسـتخدامها وتنـسيق ذلـك لزيـادة                      

  أثرها وفعاليتها
  : االفتراضات/املخاطر  جمال النتائج 

  مؤشرات األداء  اإلجنازات املتوقعة
املتصلة بتمويل اإلدارة   دون اإلقليمية   اهلياكل    -٠١-١-٥

العاملة واملدعومة من ِقبل    املستدامة لألراضي   
  اآللية العاملية

اهلياكل دون اإلقليمية املتصلة بتمويل اإلدارة املستدامة لألراضي العاملة         # 
   واملدعومة من ِقبل اآللية العاملية

  ١٢: ٢٠٠٩-٢٠٠٨القيمة 
  ١٨: ٢٠١١- ٢٠١٠اهلدف 
  ١٥: ٢٠١٣- ٢٠١٢اهلدف 

اعتماد البلدان األطراف املتأثرة استراتيجيات       -٠٢-١-٥
  لألراضيالتمويل املتكاملة لإلدارة املستدامة 

اعتماد البلدان األطراف املتأثرة استراتيجيات التمويل املتكاملـة الـيت          # 
  وضعتها اآللية العاملية

  ٥: ٢٠٠٩-٢٠٠٨القيمة 
  ١٧: ٢٠١١- ٢٠١٠اهلدف 
  ٢٠: ٢٠١٣- ٢٠١٢اهلدف 

اختتام تنفيذ استراتيجيات التمويل املتكاملـة        -٠٣-١-٥
  لإلدارة املستدامة لألراضي

طراف املتأثرة استراتيجيات التمويل املتكاملة لـإلدارة       البلدان األ تنفيذ  # 
  املستدامة لألراضي اليت وضعتها اآللية العاملية

  ٤: ٢٠٠٩-٢٠٠٨القيمة 
  ١٨: ٢٠١١- ٢٠١٠اهلدف 
  ١٨: ٢٠١٣- ٢٠١٢اهلدف 
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  : االفتراضات/املخاطر  جمال النتائج 

 األطراف املتقدمة موارد مالية كبرية      البلدانتقدمي    ٢-٥
ة يف الوقت املناسب وميكن التنبؤ هبا دعماً للمبـادرات     وكافي

تردي األراضـي ومنـع   /احمللية الرامية إىل قلب اجتاه التصحر   
 حدوثه والتخفيف من آثار اجلفاف

عدم تقييد البيئة االقتصادية والسياسية لتحقيق األولويات اليت تضعها البلدان          
  األطراف املتقدمة

 الرئيسية يف وضـع اسـتراتيجيات متكاملـة         تويل البلدان النامية األدوار   
 لالستثمار يف اإلدارة املستدامة لألراضي

 مؤشرات األداء اإلجنازات املتوقعة

ــشتركة   ٠١-٢-٥ ــارف امل ــم واملع ــادة الفه زي
للفوائــد االقتــصادية لالســتثمارات يف 
ــق  ــستدامة لألراضــي لتحقي اإلدارة امل

 األهداف اإلمنائية

طراف املتقدمة منهجيات اآللية العاملية ومنتجـات       استخدام البلدان األ  # 
  املعرفة لتقييم االستثمارات يف اإلدارة املستدامة لألراضي

  ٩: ٢٠٠٩-٢٠٠٨القيمة 
  ١٠: ٢٠١١- ٢٠١٠اهلدف 
 ١١: ٢٠١٣- ٢٠١٢اهلدف 

زيادة متويل البلدان املتقدمة إعداد وتطـوير         ٠٢-٢-٥
 أطر االستثمار املتكاملة يف اإلدارة املـستدامة     
لألراضي عن طريق التعاون الثنـائي علـى        

 الصعيد القطري

التمويل املباشر من الشركاء اإلمنائيني للربامج اليت تدعمها اآللية العاملية           # 
  املعنية بإعداد وتنفيذ أطر االستثمار املتكاملة يف اإلدارة املستدامة لألراضي 

  ٨: ٢٠٠٩-٢٠٠٨القيمة 
  ١٠: ٢٠١١- ٢٠١٠اهلدف 
 ١١: ٢٠١٣- ٢٠١٢اهلدف 

زيادة متويل البلدان املتقدمة ألطر االسـتثمار         ٠٣-٢-٥
 املتكاملة يف اإلدارة املستدامة لألراضي

إسهام زيادة النسبة املئوية حلجم التمويل من البلدان املتقدمة يف دعم أطـر             
االستثمار املتكاملة يف اإلدارة املستدامة لألراضي اليت تروج هلا اآللية العاملية           

  هاز املعلومات املالية اخلاص بتردي األراضيوفقاً جل

  ال توجد: ٢٠٠٩-٢٠٠٨القيمة 
   باملائة١٠نسبة : ٢٠١١- ٢٠١٠اهلدف 
  باملائة ١٥نسبة : ٢٠١٣- ٢٠١٢اهلدف 



ICCD/CRIC(8)/2/Add.3 
Page 13 

 
 االفتراضات/املخاطر :جمال النتائج

بذل األطراف مزيداً من اجلهود لتعبئة املوارد املالية مـن            ٣- ٥
يق املالية الدولية، مبا فيها مرفق البيئـة        املؤسسات واملرافق والصناد  

 لألراضي لدى   اإلدارة املستدامة /العاملية، بالترويج لربنامج االتفاقية   
 ملؤسساتجمالس إدارات هذه ا

إيالء املؤسسات واملرافق والصناديق املالية الدولية أولوية       
ومستويات عليا من االستثمار يف قضايا اإلدارة املستدامة 

 لألراضي

 مؤشرات األداء جنازات املتوقعةاإل

 التنسيق التابعة لالتفاقية مع نظرياهتـا       جهاتتشاور    ٠١- ٣- ٥
لدى املؤسسات املالية الوطنية والدولية على الصعيد       
القطري للدعوة إىل زيادة التمويل يف أطر االستثمار        

تــردي األراضــي /املتكاملــة ملقاومــة التــصحر
 ياإلدارة املستدامة لألراض/واجلفاف

تدخل جهات التنسيق التابعة للمؤسسات املالية الدولية       # 
ــي   ــردي األراض ــصحر وت ــة الت ــات مقاوم يف عملي

اإلدارة املستدامة لألراضي مببادرة مـن جهـات        /واجلفاف
  التنسيق التابعة لالتفاقية بدعم من اآللية العاملية 

  ٥: ٢٠٠٩- ٢٠٠٨القيمة 
  ٥: ٢٠١١- ٢٠١٠اهلدف 
 ١٠: ٢٠١٣- ٢٠١٢اهلدف 

زيادة املعارف لدى املؤسسات املالية الدولية اخلاصـة          ٠٢- ٣- ٥
باألساس املنطقي لالسـتثمارات يف اإلدارة املـستدامة        

  لألراضي لتحقيق أهداف التعاون اإلمنائي

استعراضات احلافظات من جانب املؤسـسات املاليـة        # 
  الدولية واملنظمات الثنائية بالتعاون مع اآللية العاملية

  ٢: ٢٠٠٩- ٢٠٠٨القيمة 
  ٢: ٢٠١١- ٢٠١٠اهلدف 
 ٢: ٢٠١٣- ٢٠١٢اهلدف 

مشاركة البلدان األطراف املتأثرة يف الُنَهج الربناجمية         ٠٣- ٣- ٥
 لتعبئة التمويل املشترك 

نسبة التمويل املشترك املتأيت من استثمارات مرفق البيئة        
العاملية واستثمارات املرافق والصناديق األخرى يف برامج       

  ة العامليةتشارك فيها اآللي

  ٢:١: ٢٠٠٩- ٢٠٠٨القيمة 
  ٤:١: ٢٠١١- ٢٠١٠اهلدف 
 ٤:١: ٢٠١٣- ٢٠١٢اهلدف 
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 االفتراضات/املخاطر  جمال النتائج

حتديد مصادر مالية وآليات متويل ابتكاريـة ملكافحـة           ٤- ٥
تردي األراضي وختفيف آثار اجلفـاف، ويـشمل ذلـك      /التصحر

املؤسـسات،  القطاع اخلاص، واآلليات الـسوقية، والتجـارة، و       
ومنظمات اجملتمع املدين، وغري ذلك من آليات التمويـل املتعلقـة           
بالتكيف مع تغري املناخ وختفيف آثاره، وحفظ التنوع البيولـوجي          

 واستغالله استغالالً مستداماً، واحلد من الفقر واجلوع

إمكانية تقييم مصادر وآليات متويل ابتكارية على النحـو         
ة معقولـة اإلدارة املـستدامة      الوايف لتستفيد منها بصور   

  االتفاقية/لألراضي
ــوارد   ــة يكمــل م ــوارد االبتكاري ــن امل ــل م التموي

 التمويل األخرى

 مؤشرات األداء اإلجنازات املتوقعة

متكني البلدان األطراف من حتديد املوارد االبتكارية    ٠١-٤-٥
واملداخل اجلديدة احملتملة للموارد املالية االبتكارية      

تمويل ذات الصلة بـاإلدارة املـستدامة       وآليات ال 
 لألراضي

وضع مناذج قطاعية حمددة للموارد االبتكارية وإتاحتـها        
  للبلدان
  ١: ٢٠٠٩- ٢٠٠٨القيمة 
  ٥: ٢٠١١- ٢٠١٠اهلدف 
 ٤: ٢٠١٣- ٢٠١٢اهلدف 

حشد املوارد لإلدارة املستدامة لألراضـي بتطبيـق          ٠٢-٤-٥
 . لآلليات املالية والتمويلاالبتكاريةاملوارد 

مساعدة اآللية العاملية للبلدان واملناطق دون اإلقليميـة        # 
  على حشد التمويل االبتكاري

  ١٠: ٢٠٠٩- ٢٠٠٨القيمة 
  ١٦: ٢٠١١- ٢٠١٠اهلدف 
 ١٦: ٢٠١٣- ٢٠١٢اهلدف 

  
 :االفتراضات/املخاطر  :جمال النتائج

تسهيل حصول البلدان األطراف املتأثرة على التكنولوجيا         ٥- ٥
ناسب، واحلوافز االقتصادية والسياساتية الفعالة     عن طريق التمويل امل   

والدعم التقين، وال سيما يف إطار التعاون فيما بني بلـدان اجلنـوب        
 وبني بلدان الشمال واجلنوب

إتاحة احلصول على التكنولوجيـات املناسـبة لـإلدارة         
  املستدامة لألراضي وتوفر التمويل

بني بلدان وجود اهتمام وقلق مشتركني لدى الشركاء فيما 
 اجلنوب وبني بلدان الشمال واجلنوب

 مؤشرات األداء اإلجنازات املتوقعة

الشراكات فيما بني بلدان اجلنوب وبني بلدان الشمال          ٠١-٥-٥
واجلنوب متكن البلدان األطراف املتأثرة من احلـصول        

 على املعارف املتعلقة بنقل التكنولوجيا

ـ         ياق مقاومـة   زيادة فهم مسألة نقل التكنولوجيـا يف س
اإلدارة املـستدامة   /التصحر وتردي األراضي واجلفـاف    

  املبادرات# لألراضي عن طريق 
  ال توجد: ٢٠٠٩- ٢٠٠٨القيمة 
  ٤: ٢٠١١- ٢٠١٠اهلدف 
 ٤: ٢٠١٣- ٢٠١٢اهلدف 



ICCD/CRIC(8)/2/Add.3 
Page 15 

املتعلقـة باهلـدف    لسنوات األربـع    اخطة عمل    - ٢اجلدول 
  الدعوة وإذكاء الوعي والتثقيف:١التنفيذي 

  الدعوة وإذكاء الوعي والتثقيف: ١اهلدف التنفيذي 
تـردي  /التأثري بفعالية يف العمليات الدولية والوطنية واحمللية ويف اجلهات الفاعلة ذات الصلة لتناول املسائل املتعلقة بالتـصحر                

  .األراضي واجلفاف على النحو املناسب
  :االفتراضات/املخاطر  : جمال النتائج

   مؤشرات األداء  اإلجنازات املتوقعة
أن تتوفر لدوائر املناصرة الرئيـسية جمموعـة          ٠١- ١- ١

خمتارة من املواد املتعلقة مبقاومة التصحر وتردي 
األراضي واجلفاف ومـا يتـصل هبـا مـن          

  أوجه التآزر |

نشر مواد اإلعالم الزمنية املتعلقة مبقاومة التصحر وتـردي          #
  األراضي واجلفاف وما يتصل هبا من أوجه التآزر

  ٨: ٢٠٠٩- ٢٠٠٨القيمة 
  ٨: ٢٠١١–٢٠١٠اهلدف 
  حيدد فيما بعد: ٢٠١٣- ٢٠١٢اهلدف 

  
  :االفتراضات/املخاطر  :جمال النتائج

تـردي  /جرى تناول املسائل املتعلقـة بالتـصحر        ٢- ١
األراضي واجلفاف يف احملافل الدولية ذات الصلة، مبا يف ذلك          
تلك املتعلقة بالتجارة الزراعية، والتكيف مع تغيري املنـاخ،         

 واستغالله استغالالً مستداماً، وتنمية يحفظ التنوع البيولوجو
  الريف، والتنمية املستدامة، وختفيف حدة الفقر 

تدعم األطراف بنشاط وتعزز تأكيد دور ووالية االتفاقية فيما         
  يتعلق بعالقاهتا مع حمافل أخرى 

رغبة احملافل الدولية املستهدفة يف إدماج قضايا اإلدارة املستدامة        
  أو مقرراهتا وإقامة صلة هبذه القضايا/ألراضي يف اعتباراهتا ول

  مؤشرات األداء  اإلجنازات املتوقعة 
تناول احملافل ذات الصلة مسألة متويل اإلدارة         ٠١- ٢- ١

  املستدامة لألراضي
أن تتناول احملافل ذات الصلة اليت ُتشارك فيها اآللية العاملية           #

   املستدامة لألراضي قضايا التمويل اخلاصة باإلدارة

  ١٤: ٢٠٠٩- ٢٠٠٨القيمة 
  ١٥: ٢٠١١- ٢٠١٠اهلدف 
  ١٥: ٢٠١٣- ٢٠١٢ اهلدف
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  :االفتراضات/املخاطر  :جمال النتائج

 زيادة مشاركة منظمات اجملتمع املدين واألوسـاط         ٣- ١
العملية يف الشمال واجلنوب، باعتبارها من أصحاب املصلحة،       

تردي / وتناوهلا مسائل التصحر   يف العمليات املتعلقة باالتفاقية،   
األراضي واجلفاف يف مبادراهتا املتعلقـة بالـدعوة وإذكـاء          

  الوعي والتثقيف

اعتراف البلدان األطراف بدور منظمات اجملتمع املدين كشريكة        
  يف وضع أطر متكاملة لالستثمار وتنفيذها 

وجود ما يكفي من احلوافز لتمكني منظمات اجملتمـع املـدين           
كة واسـتثمار مـوارد يف وضـع أطـر متكاملـة            من املشار 

  لالستثمار وتنفيذها 
  مؤشرات األداء  اإلجنازات املتوقعة 

مشاركة منظمات اجملتمع املـدين يف تطـوير          ٠١- ٣- ١
وتنفيذ استراتيجيات التمويل املتكاملة وأطـر      

  االستثمار املتكاملة

ار االستثمعمليات استراتيجيات التمويل املتكاملة وأطر عدد # 
تشارك فيها منظمات   واليت  العاملية،  املدعومة من اآللية    تكاملة  امل

  اجملتمع املدين 
  ٩: ٢٠٠٩- ٢٠٠٨القيمة 
  ٢٤: ٢٠١١- ٢٠١٠اهلدف 
  ٢٤: ٢٠١٣- ٢٠١٢اهلدف 

مشاركة األوساط العلمية يف وضـع األدلـة          ٠٢- ٣- ١
االقتصادية لزيـادة االسـتثمارات يف اإلدارة       

شرة إلسهامات  املستدامة لألراضي كنتيجة مبا   
  اآللية العاملية

اسـتراتيجيات  خـالل    مـن    ،إسهامات اآللية العاملية  عدد  # 
، جهـاز املعلومـات   االستثمار املتكاملة أطر  /التمويل املتكاملة 

املالية اخلاص بتردي األراضي والتحاليل املالية مثل استعراضات        
 الداعمـة   ،احلافظات واستعراضات نفقـات القطـاع العـام       

 متويـل   ما خيـص  اليت تتخذها املؤسسات العلمية في    للمبادرات  
  اإلدارة املستدامة لألراضي 

  ٣: ٢٠٠٩- ٢٠٠٨القيمة 
  ٣: ٢٠١١- ٢٠١٠اهلدف 
  ٣: ٢٠١٣- ٢٠١٢اهلدف 
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املتعلقـة باهلـدف    نوات األربـع    السخطة عمل    - ٣اجلدول 
  إطار السياسات العامة: ٢التنفيذي 

  إطار السياسات العامة : ٢اهلدف التنفيذي 
  .تردي األراضي وختفيف آثار اجلفاف/ هتيئة بيئة مواتية لتعزيز احللول املتعلقة مبكافحة التصحردعم

  :االفتراضات/املخاطر  : جمال النتائج
تقييم العوامل املؤثرة سياسياً ومؤسـسياً وماليـاً          ١- ٢

تردي األراضي واحلـواجز    /واجتماعياً واقتصادياً يف التصحر   
امة لألراضي، والتوصـية بالتـدابري      اليت تعوق اإلدارة املستد   

  املناسبة إلزالة هذه احلواجز

تعزيز موقف االتفاقية يف الوزارات املختصة وكذلك يف جهات         
  التنسيق الوطنية

لعوامـل الـسياسية    جملمـوع ا  إجياد اإلرادة السياسية للتصدي     
  قتصادية املؤثرة يف تردي األراضياال -  واالجتماعية

  شرات األداء مؤ  اإلجنازات املتوقعة
وعي البلدان األطراف بالعوامل املالية املؤثرة        ٠١- ١- ٢

تردي األراضي واحلـواجز الـيت      /لتصحريف ا 
  تعوق اإلدارة املستدامة لألراضي

تقييم البلدان األطراف احلوافز املالية املؤثرة يف سياق عمليـات           #
  استراتيجيات التمويل املتكاملة اليت تضعها اآللية العاملية

  ١٣: ٢٠٠٩- ٢٠٠٨قيمة ال
  ١٤: ٢٠١١- ٢٠١٠اهلدف 
  ١٠: ٢٠١٣- ٢٠١٢اهلدف 

 
  :االفتراضات/املخاطر  : جمال النتائج

قيام البلدان األطراف املتأثرة بتنقيح برامج عملـها      ٢- ٢
الوطنية لوضعها يف شكل وثائق اسـتراتيجية مـستندة إىل          

 اقتصادية، وإدراجها/معلومات أساسية بيو فيزيائية واجتماعية
  تكاملة االستثمار امليف أطر 

استخدام البلدان األطراف استراتيجيات التمويـل املتكاملـة        
  والنُّهج املماثلة كأدوات لتعزيز تنشيط برامج العمل الوطنية 

  مؤشرات األداء   اإلجنازات املتوقعة
إسهام تطوير استراجتيات التمويل املتكاملـة        ٠١- ٢- ٢

واءمة بـرامج   لإلدارة املستدامة لألراضي يف م    
  العمل الوطنية مع استراتيجية االتفاقية

إدراج نتائج عمليات استراتيجيات التمويـل املتكاملـة يف         # 
  تنقيح ومواءمة برامج العمل الوطنية 

  ١١: ٢٠٠٩- ٢٠٠٨القيمة 
   حسب طلب البلد٢٨ إىل غاية :٢٠١١- ٢٠١٠اهلدف 
   حسب طلب البد٢٥ إىل غاية: ٢٠١٣- ٢٠١٢اهلدف 
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  :االفتراضات/املخاطر  :نتائججمال ال
قيام البلدان األطراف املتأثرة بإدراج بـرامج عملـها           ٣-٢

الوطنية وقضايا اإلدارة املستدامة لألراضي وتـردي األراضـي يف         
ختطيط التنمية ويف غري ذلك من اخلطـط والـسياسات العامـة            

  القطاعية واالستثمارية 

 عملها الوطنية يف أطـر      َجتزايد إدماج البلدان األطراف املتأثرة برامِ     
  ختطيطها االستراتيجي الوطين 

  مؤشرات األداء  اإلجنازات املتوقعة 
حتديد استراتيجيات التمويـل املتكاملـة فـرص          ٠١-٣-٢

االستثمار اليت تستجيب ألولويات برامج العمـل       
الوطنية يف عمليات التنمية الوطنية مثل ورقـات        

لـك مـن   جية احلد من الفقر ويف غـري ذ    ياسترات
  اخلطط والسياسات العامة القطاعية واالستثمارية

، بدعم مـن اآلليـة      االستراتيجيتركيز البلدان األطراف املتأثرة     # 
العاملية، على الصالت القائمة بني التنمية واحلد من الفقـر ومتويـل            

اإلدارة املـستدامة   /مكافحة التصحر وتردي األراضـي واجلفـاف      
  لألراضي 

  ٢٦: ٢٠٠٩-٢٠٠٨القيمة 
  ٣٢: ٢٠١١- ٢٠١٠اهلدف 
  ٣٠: ٢٠١٣- ٢٠١٢اهلدف 

 
  :االفتراضات/املخاطر  :جمال النتائج

قيام البلدان املتقدمة األطراف بإدمـاج أهـداف          ٤- ٢
االتفاقية وتـدابري اإلدارة املـستدامة لألراضـي يف صـلب       

مشاريعها اخلاصة بالتعاون اإلمنائي يف سياق دعمهـا        /براجمها
  مارية الوطنية للخطط القطاعية واالستث

إعطاء البلدان املتقدمة األطراف أولوية ومستويات عليـا مـن       
  االستثمار ألهداف االتفاقية 

  مؤشرات األداء  اإلجنازات املتوقعة 
السياسات يف  إدماج اإلدارة املستدامة لألراضي       ٠١- ٤- ٢

  اإلمنائية للبلدان األطراف املتقدمة
األطـراف مبـادرات    تقدمة  املتنفيذ اآللية العاملية والبلدان     # 

  مشتركة 
  ٩: ٢٠٠٩- ٢٠٠٨القيمة 
  ٩: ٢٠١١- ٢٠١٠اهلدف 
  ٩: ٢٠١٣- ٢٠١٢اهلدف 

  
 االفتراضات/املخاطر :جمال النتائج

اعتماد أو تعزيز تدابري متضافرة على صعيد برامج          ٥- ٢
تردي األراضي، والتنوع البيولوجي،    /العمل املتعلقة بالتصحر  

لتكيف معه، من أجل حتسني أثـر       وختفيف آثار تغري املناخ وا    
 تدابري التدخل 

  رغبة املؤسسات املنفذة يف التعاون والسعي بنشاط ألوجه التآزر
ـ اعتبار إعادة إحياء األراضي أداة لتناول شـواغل اتفاق         ات ي

 ريو األخرى

 مؤشرات األداء اإلجنازات املتوقعة

 زيادة متويل اإلدارة املستدامة لألراضي بالتنفيذ    ٠١- ٥- ٢
  ريو التفاقياتاملتآزر 

عدد مبادرات التنفيذ املتآزر الرامية إىل زيادة متويل اإلدارة         # 
  املستدامة لألراضي املنفذة بدعم من اآللية العاملية

  ١٤: ٢٠٠٩- ٢٠٠٨القيمة 
  ١٣: ٢٠١١- ٢٠١٠اهلدف 
 ١٣: ٢٠١٣- ٢٠١٢اهلدف 
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، قُدمت معلومات عن مهامهـا      ٢ و ١ و ٥فيذية  وباإلضافة إىل عمل اآللية العاملية يف إطار األهداف التن          - ٢٨
  .وُتعرض هذه املعلومات أدناه وتسمى اإلدارة التنفيذية والتنظيم اإلداري. املتصلة بالتنظيم واإلدارة

املتعلقة لسنوات األربع اخطة عمل   - ٤اجلدول 
  التنفيذية والتنظيم اإلداريباإلدارة 

  ظيم اإلدارياإلدارة التنفيذية والتن: اهلدف التنفيذي سني

 :االفتراضات/املخاطر :جمال النتائج

إتاحة املوارد واملهارات لتقدمي اإلسهام املناسب ألداء اآللية          اإلدارة التنفيذية والتنظيم اإلداري: ١- سني
 العاملية

 مؤشرات األداء اإلجنازات املتوقعة

  املشاركة يف أفرقة العمل وأنشطة التعاون والتنسيق واملتابعة
  ٣: ٢٠٠٩- ٢٠٠٨القيمة 
  ٤: ٢٠١١- ٢٠١٠اهلدف 
 ٤: ٢٠١٣- ٢٠١٢اهلدف 

اعتمـدها مـؤمتر    تلقي حصة من امليزانية األساسية الـيت        
  األطراف لتنفيذ عمليات اآللية العاملية

  ٠,٢٥: ٢٠٠٩- ٢٠٠٨القيمة 
  ٠,٢٥: ٢٠١١- ٢٠١٠اهلدف 
 ٠,٢٥: ٢٠١٣- ٢٠١٢اهلدف 

أن تكون اآللية العاملية شريكاً فعاالً لالتفاقية يف          ٠١- ١- سني
ال التمويل، يف احلوارات والشراكات والتطوير جم

االستراتيجي على الصعيد الدويل خدمة لالتفاقية      
 واألطراف فيها

  على إسهام اآللية العامليةاإليفاد موافقة رئيس 
  ٢: ٢٠٠٩- ٢٠٠٨القيمة 
  ٢: ٢٠١١- ٢٠١٠اهلدف 
 ٢: ٢٠١٣- ٢٠١٢اهلدف 
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 داءمؤشرات األ اإلجنازات املتوقعة

عدد املبادرات املتعلقة بتمويل اإلدارة املستدامة لألراضي       #  ٠١- ١- سني
  بني جلنة التيسري واآللية العاملية املنفذة 
  ٣: ٢٠٠٩- ٢٠٠٨القيمة 
  ٤: ٢٠١١- ٢٠١٠اهلدف 
 ٤: ٢٠١٣- ٢٠١٢اهلدف 

  أداء اإلدارة القائمة على النتائج إنفاذ النوعية و
  ال توجد: ٢٠٠٩- ٢٠٠٨القيمة 
  وضع النظام: ٢٠١١- ٢٠١٠اهلدف 
 تنفيذ النظام: ٢٠١٣- ٢٠١٢اهلدف 

نتائج مراجعـة حـسابات اآلليـة العامليـة مـن جانـب             
  اإليفاد ُمرضية

  نعم: ٢٠٠٩- ٢٠٠٨القيمة 
  نعم: ٢٠١١- ٢٠١٠اهلدف 
 نعم: ٢٠١٣- ٢٠١٢اهلدف 

  عات اجملمعة من اجلهات املاحنة، باليورو مبلغ الترب
   ماليني٨: ٢٠٠٩- ٢٠٠٨القيمة 
   ماليني١٠: ٢٠١١- ٢٠١٠اهلدف 
  مليونا١٢ً: ٢٠١٣- ٢٠١٢اهلدف 

اإلدارة الفعالة والشفافة لربنامج العمل واملوارد   ٠٢- ١- سني
 املالية 

لتطوير مهارات املـوظفني وروح     املتخذة  بادرات  عدد امل # 
  العمل اجلماعي

  ٤: ٢٠٠٩- ٢٠٠٨القيمة 
  ٥: ٢٠١١- ٢٠١٠اهلدف 
 ٥: ٢٠١٣- ٢٠١٢اهلدف 

إبالغ مجهور عريض باخلدمات اليت تقـدمها         ٠٣- ١- سني
 اآللية العاملية إىل االتفاقية

  عدد الزائرين يومياً إىل املوقع على الشبكة العاملية
  ٤٠٠: ٢٠٠٩- ٢٠٠٨القيمة 
  ٥٠٠: ٢٠١١- ٢٠١٠اهلدف 
 ٦٠٠: ٢٠١٣- ٢٠١٢اهلدف 
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استراتيجية تعزيز التكامل بني اآللية      -  رابعاً
  لعامليةالعاملية ومرفق البيئة ا

 العاملية إىل وضع استراتيجية لتنشيط دورها املكمل ملرفق البيئة العامليـة            االتفاقية اآلليةَ استراتيجيةُ   تدعو  - ٢٩
، جتمل استراتيجية تعزيز التكامل والتعاون بني اآللية العاملية الدعوة ونتيجة هلذه . مجيع املستوياتيفوتعاوهنا معها 

بني تدخالت مرفق البيئة العاملية التقارب ، زيادة )مرفق البيئة العاملية/اتيجية اآللية العامليةاستر(ومرفق البيئة العاملية 
واآللية العاملية يف إطار استراتيجيات التمويل املتكاملة لزيادة االستثمار املشترك ملشاريع املرفق وتعزيـز اجلهـود             

فق البيئة العاملية بـصورة     مر/ضع استراتيجية اآللية العاملية   وستو. املبذولة لتعبئة املوارد لإلدارة املستدامة لألراضي     
  .تخذ يف الدورة التاسعة ملؤمتر األطرافيت ست الات إىل القراراًستنادكاملة ا

  :مرفق البيئة العاملية هدفان مها/والستراتيجية اآللية العاملية  - ٣٠

مزيد من تـدفقات التمويـل املـشترك        لتحصيل  يف مجيع املناطق    احملفزة  زيادة عدد اإلجراءات    : "١اهلدف  
  ". اإلقليمي)دون(االتفاقية على الصعيدين الوطين و/لتدخالت مرفق البيئة العاملية

حتسني وضوح : ، مثلمتكينيةمساعدة البلدان على هتيئة ظروف إىل تسعى األنشطة املتخذة مبوجب هذا اهلدف   - ٣١
؛  وااللتزام هبااملشاركة يف عمليات اإلصالح األساسيةزمام لك البلدان األهداف الربناجمية لإلدارة املستدامة لألراضي؛ مت

. والتأكد من دعم الشركاء احملليني والدوليني ومـن مـشاركتهم املاليـة           سياسات قطاعية ومتكاملة راسخة اجلذور؛      
تغطية تكاليف خـط    وستضطلع اآللية العاملية، عن طريق هذا اهلدف، بدور رئيسي يف تعبئة التمويل املشترك املصمم ل              

مكونـات الفوائـد    لتوسيع  لتدخالت مرفق البيئة العاملية، وكذلك التمويل املكمل        ) بالتنميةاملتعلق  زء  اجلأو  (األساس  
التمويـل  املتكاملة األداة األولية لتعبئة     االستثمار  وستتيح استراتيجيات التمويل املتكاملة وأطر      .  على نطاق العامل   البيئية

وسيجري . جراءات إقامة منتديات شراكة متويل ابتكارية على الّصعد الوطنية واإلقليمية ودون اإلقليميةبينما ستتواصل إ
  . ذلك بالتعاون الوثيق بني مؤسسات مرفق البيئة العاملية وغريها من أصحاب املصلحة على الصعيدين احمللي والدويل

مليات مرفق البيئة العاملية واالتفاقية بغيـة       عوبني سياسات واستراتيجيات    التقارب  زيادة أوجه   : "٢اهلدف  
حتسني كفاءة وفعالية متويل اإلدارة املستدامة لألراضي وحتسني تدفقات التمويل الشاملة لإلدارة املـستدامة              

  ".لألراضي على الصعيد الدويل

 وعمليـات  بني سياسات واسـتراتيجيات التقارب لزيادة يف األطوار األوىل  هذا اهلدف العمليات     يغطّي  - ٣٢
مع أمانة احلثيث وستعمل اآللية العاملية بالتعاون  . االتفاقية ومرفق البيئة العاملية اخلاصة باإلدارة املستدامة لألراضي       

وستتخذ إجراءات لتعزيز التفاهم لدى اجلهات      . ي الصلة على حتقيق هذا اهلدف     واالتفاقية والشركاء الرئيسيني ذ   
سياسات واستراتيجيات  بضرورة إدماج   عد القطرية واإلقليمية ودون اإلقليمية      الّصاملناصرة التابعة لالتفاقية على     

مبالغ ماليـة إضـافية لـإلدارة       من أجل حتصيل    وعمليات مرفق البيئة العاملية يف استراتيجيات التمويل املتكاملة         
املية عن طريق استخدام نتائج  بناء تدخالت أقوى ملرفق البيئة الع     وستساعد اآللية العاملية على     . راضياملستدامة لأل 

وأخـرياً،  . املوارد املالية الناشئة للتمويلحتصيل حبوثها يف التنفيذ التآزري لالتفاقات البيئية املتعددة األطراف ويف   
السياسات اخلاصة باإلدارة املستدامة لألراضي التابعة ملرفق البيئة العاملية والدعوة          إرشاد  ستسهم اآللية العاملية يف     

  . مكافحة تردي األراضي الذي حيظى بالتركيزال جمل زيادة التمويل إىل
 -  -  -  -  - 


