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  استعراض تنفيذ االتفاقيةة نجل
  الدورة الثامنة

  ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٣٠- ٢٣بوينس آيرس، 
  من جدول األعمال املؤقت) أ(٤البند 

   النظـر يف    -بليغ املعلومات ونوعية وشكل التقارير اليت يتعني تقدميها إىل مؤمتر األطراف            حتسني إجراءات ت  
  ٨-م أ/٨ة لكيانات اإلبالغ على النحو املشار إليه يف املقرر عدَّمشروع املبادئ التوجيهية املتعلقة باإلبالغ املُ   

  من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقيـة      املؤشرات ورصد اخلطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر         
   )٢٠١٨- ٢٠٠٨(  

حتسني إجراءات تبليغ املعلومات ونوعية وشكل التقارير اليت يـتعني          
   النظر يف مشروع املبـادئ التوجيهيـة        - تقدميها إىل مؤمتر األطراف     

  ٨- م أ/٨    املتعلقة باإلبالغ على النحو املشار إليه يف املقرر 
  مذكرة مقدمة من األمانة

  افةإض
  املرفق املايل وورقة الربنامج واملشروع

  موجز
أعدت اآللية العاملية هذه الوثيقة بناء على طلب من أمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر مبا يتمـشى مـع املقـرر                        

اح املبـادئ التوجيهيـة     وهي تصف الشكل املقترح واحملتوى املتوخى ملرفق مايل موحد ميثل أحد العناصر األساسية القتر             . ٨- م أ /٨
وتوضح الوثيقة أيضاً الشكل املقترح لورقة الربنامج واملشروع اليت ستستخدمها مجيع كيانـات اإلبـالغ               . اجلديدة املتعلقة باإلبالغ  

فاف تردي األراضي واجل  /املشاركة يف الربامج واملشاريع من أجل تقاسم قدر كاف من املعلومات املتعلقة باألنشطة املتصلة بالتصحر              
  .للتمكن من حتليل تدفقات التمويل

الدورة السابعة  (ويستجيب اقتراح املرفق املايل وورقة الربنامج واملشروع لتوصيات الدورة السابعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية                 
لدورة السادسة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقيـة،       ويستند إىل الدليل املنهجي لآللية العاملية املتعلق بتقدمي التقارير املالية الذي قُدم إىل ا             ) للجنة

  .  لتحسني إجراءات تبليغ املعلومات٧-م أ/٨كإضافة إىل التقرير الذي أعده الفريق العامل املخصص املنشأ مبوجب املقرر 
مي التقارير املالية املشار     اليت تتضمن الدليل املنهجي لتقد     ICCD/CRIC(6)/6/Add.1بالوثيقة  مقترنةً  ولذلك، ينبغي قراءة هذه الوثيقة        
 ١، وإضافاهتا   ادئ التوجيهية املتعلقة باإلبالغ    اليت تقدم مجيع العناصر ذات الصلة القتراح املب        ICCD/CRIC(8)/5 إضافة إىل الوثيقة     ،إليه أعاله 

 اليت تقـدم    ICCD/CRIC(8)/INF.2ة  إىل الوثيق أيضاً يف الرجوع    وقد ترغب األطراف    .  اليت ترد فيها تلك العناصر بالتفصيل      ٧ إىل   ٥ و ٣إىل  
  .حملة عامة عن البنية املقترحة للمبادئ التوجيهية اجلديدة املتعلقة باإلبالغ

Distr. 
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  احملتويات
  الصفحة  راتـالفق  

  ٣  ٧- ١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة  - أوالً 
  ٤  ١٠- ٨  . . . . . . . . . . . . دور اآللية العاملية يف تنقيح املبادئ التوجيهية املتعلقة باإلبالغ  - ثانياً 
  ٥  ٢١- ١١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . يل املوحداملرفق املا  - ثالثاً 
  ٨  ٢٧- ٢٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ورقة الربنامج واملشروع  - رابعاً 

  ٩  ٣٤- ٢٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تعزيز القدرات املتعلقة بتقدمي التقارير املالية  - خامساً 
  ١١  ٤٣- ٣٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حتليل التدفقات املالية  - سادساً 
  ١٢  ٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . االستنتاجات والتوصيات  - سابعاً 

  املرفقات
  املرفق

  ١٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املرفق املايل املوحد  - األول 
  ١٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ورقة الربنامج واملشروع  -  اينالث
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   مقدمة- أوالً 
ة يف إطار اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة       عدَّاملفضية إىل حتديث املبادئ التوجيهية املتعلقة باإلبالغ املُ       يف العملية     -١

. ات اإلبالغ املاضية  دت األطراف جمموعة من املسائل اليت تتصل باحملتوى املايل للتقارير املعدة من أجل دور             التصحر، حدّ 
 على سبيل املثال، تباين درجات التغطية، وتفاصيل املعلومات املالية، واملسائل املتعلقة باحلساب املزدوج يف            ،ويتضمن ذلك 

كبرية بني تقـارير    تباينات  واتضح أيضاً أن مثة     . أكثر من غرض واحد من األغراض السياساتية      تتناول  حالة املشاريع اليت    
  .)١(قدمة والبلدان النامية فيما خيص األنشطة املمولة مبزيج من املوارد احمللية واملساعدة اإلمنائية الرمسيةالبلدان املت

  وإضافة إىل ذلك، تقتضي اخلطة وإطار العمل االستراتيجيان للسنوات العشر من أجـل تعزيـز تنفيـذ                   - ٢
م يكون شامالً ودقيقاً ويعتمد بصورة أساسية إنشاء نظام للرصد والتقيي) االستراتيجية) (٢٠١٨- ٢٠٠٨(االتفاقية 

ومن هنا تنشأ الدعوة إىل . على املعلومات الواردة يف التقارير املتعلقة بتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر
  .حتسني إجراءات تبليغ املعلومات وجعلها أكثر صرامة

 أوصت الدورة السابعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية،  املايلإىل ضرورة حتسني اإلبالغوباإلشارة حتديداً   - ٣
، يف مجلة ما أوصت به، بإجياد طرق ملعاجلة مشكلة قياس املخصصات املاليـة ملكافحـة                )الدورة السابعة للجنة  (

 املتمثلة يف حـساب الـدعم املـايل   احملتملة  باملخصصات يف جماالت أخرى ذات صلة، واملشكلة     التصحر مقارنةً 
شكل موحد لإلبالغ املايل، حبيث ميكن مقارنة       إىل  اإلبالغ املايل   يستند  وأشارت أيضاً إىل أنه ينبغي أن        .)٢(مرتني

 البلدان األطراف الناميةِقبل من املبلغ عنها املعلومات املتعلقة باملساعدة املقدمة من البلدان األطراف املتقدمة بتلك 
أنه ينبغي أن تستخدم البلدان األطـراف املتـأثرة وشـركاؤها            خلصت اللجنة إىل     ،وإضافة إىل ذلك  . )٣(املتأثرة

على حتليـل  كذلك اإلبالغ على املسائل املالية وعملية وينبغي التأكيد يف . اإلمنائيون نظم إبالغ مايل متفقاً عليها     
  .)٤(تأثري األنشطة املضطلع هبا

م املتحدة ملكافحة التصحر، بـاقتراح      تقارير اتفاقية األم  حتسني  اإلسهام يف   هو  هذه الوثيقة   والغرض من     - ٤
جمموعة من التدابري الرامية إىل حتسني توافر املعلومات املالية املتعلقة بتنفيذ االتفاقية واالسـتراتيجية، وإمكانيـة                

  .املقارنة بينها، واستخدامها، وفقاً لتوصيات الدورة السابعة للجنة

البيانـات  جتميـع   يرمي إىل تيسري    ، وهو   الفصل الثالث ويتضمن ذلك مرفقاً مالياً موحداً يرد وصفه يف           - ٥
 وورقـة  املصادر املالية ذات الصلة فيما خيص األنشطة املتصلة بتنفيذ االتفاقيـة، جلميع املتعلقة بااللتزامات املالية    

  بتمويـل العمليـات   تستخدمها مجيع كيانات اإلبالغ املعنيـة  لكي  يف الفصل   الربنامج واملشروع الوارد وصفها   
 يف اإلحصائيات املاليـة،     احلساب املزدوج لتيسري التحقق من تدفقات التمويل واحلد من        أو تنسيقها أو تنفيذها     

                                                      

 .١١، الفقرة ICCD/CRIC(6)/6لوثيقة ا )١(

 .٩١، الفقرة ICCD/CRIC(7)/5الوثيقة  )٢(

 .٩٢املرجع نفسه، الفقرة  )٣(

 .٨٧املرجع نفسه، الفقرة  )٤(
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لتعزيز القدرات يرد وصفه يف املرفق اخلامس لتزويد األطراف، عند االقتضاء، باألدوات والدراية             مالزماً  وبرناجماً  
 اخلطوات اإلجرائية واملقاربات  غ عنها بطريقة منهجية، إضافة إىل       الفنية الضرورية ملتابعة املعلومات املالية واإلبال     

ضمان االستفادة من املعلومات املالية املبلغة يف إطار اتفاقيـة األمـم            ل يف الفصل السادس     املنهجية الوارد وصفها  
  .املتحدة ملكافحة التصحر، عن طريق إجراء حتليل شامل للتدفقات املالية لدعم عملية صنع القرارات

الدورة السادسة للجنة استعراض على اآللية العاملية ة اليت عرضتها نهجياملقاربة املويستند هذا االقتراح إىل   - ٦
 لتحسني إجراءات تبليغ    ٧- م أ /٨تنفيذ االتفاقية، كإضافة إىل تقرير الفريق العامل املخصص املنشأ مبوجب املقرر            

جتربة اآللية مع عدة بلدان أطراف ومنظمات شريكة باالستناد إىل  وقد ُوضع الدليل املنهجي بالتشاور      . املعلومات
املؤسسات من ِقبل اإلدارة املستدامة لألراضي االستثمار يف من استعراض حوافظ استخلصتها والدروس اليت العاملية 

وخضع . ألفريقي، ومصرف التنمية ا   الدويلالبنك  ، مثل الصندوق الدويل للتنمية الزراعية، و       الكربى املالية الدولية 
هذا الدليل املنهجي أيضاً الستعراض األقران الذي قامت به فرقة العمل املشتركة بني الوكاالت اليت أنشأهتا األمانة 

  .)٥(٨- م أ/٨عمالً باملقرر 

 اليت تتضمن الدليل ICCD/CRIC(6)/6/Add.1بالوثيقة مقترنةً  على ذلك، ينبغي قراءة هذه الوثيقة       وبناًء  - ٧
مجيع العناصر ذات الصلة القتراح     تعرض   اليت   ICCD/CRIC(8)/5لتقدمي التقارير املالية إضافة إىل الوثيقة       املنهجي  

  . اليت ترد فيها هذه العناصر بالتفصيل٧  إىل٥ و٣ ىلإ ١املبادئ التوجيهية املتعلقة باإلبالغ، وإضافاهتا 

دور اآللية العاملية يف تنقيح املبادئ       -  ثانياً
  تعلقة باإلبالغالتوجيهية امل

املصدر الرمسي الرئيسي للمعلومات ليست فقط التقارير املتعلقة باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر إن   - ٨
لتقاسم التجـارب الناجحـة     ، بل أيضاً إهنا متثل أداة أساسية        املتعلقة باألنشطة املضطلع هبا لدعم تنفيذ االتفاقية      

وفقاً وُتعد هذه التقارير . والشراكة والتنسيق وتعبئة املوارداإلدماج مثل   جماالتمناذج اإلجنازات احملققة يفوعرض 
كفالة حصول جلنة العلم والتكنولوجيا " حمددة لإلبالغ اعتمدها مؤمتر األطراف من أجل مجلة أمور منهاإلجراءات 

  .)٦("واآللية العاملية على املعلومات والبيانات الالزمة الضطالعهما بواليتهما

ولألسباب املشار إليها أعاله، وبالنظر إىل اخلربة احملددة اليت اكتسبتها اآللية العاملية يف التعامل مع البيانات   - ٩
كجزء ال يتجزأ مـن واليتـها       وحتليل تلك البيانات    املالية املتعلقة بتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر         

عاملية إىل تقدمي املشورة إىل الفريق العامل املخصص بشأن مداوالهتا يف هذا            املؤسسية، دعا مؤمتر األطراف اآللية ال     

                                                      

األمني " إىل ٨- م أ/٨ من املقرر ١طلب مؤمتر األطراف يف الفقرة . ICCD/COP(8)/16/Add.1الوثيقة  )٥(
وضع مشروع مبادئ توجيهية لإلبالغ قبل انعقاد الدورة السابعة للجنة التنفيذي أن يقوم، على ضوء آراء اآللية العاملية، ب

املطلوب منها تقدمي تقارير منتظمة إىل .. .استعراض تنفيذ االتفاقية، على أن يطلب دعماً خارجياً عند االقتضاء للكيانات 
 ."تنفيذ االتفاقيةدعم مؤمتر األطراف أو تقدمي معلومات بصورة أخرى عن 

 .٢، الفقرة ١- م أ/١١، املقرر ICCD/COP(1)/11/Add.1الوثيقة  )٦(



ICCD/CRIC(8)/5/Add.4 
Page 5 

 .)٨(مراعاة آراء اآللية العاملية عند إعداد املبادئ التوجيهية اجلديدة املتعلقة بـاإلبالغ       ، وطلب إىل األمانة     )٧(الشأن
  .)٩(يف هذا املسعىة وكررت الدورة السابعة للجنة تأكيدها أن األمانة ستتعاون مع اآللية العاملي

ووفقاً للمقررات والتوصيات املشار إليها أعاله، ميكن إجياز مشاركة اآللية العاملية يف عملية تنقيح املبادئ   - ١٠
  :التوجيهية املتعلقة باإلبالغ فيما يلي

  /مـارس وحزيـران   /آذار(إىل اجتماعات الفريق العامل املخصص      واإلسهامات  تقدمي املشورة     )أ(  
  ؛)٢٠٠٧يونيه 

دليل منهجي  : حنو املواءمة والتوحيد   " املعنونة ICCD/CRIC(6)/6/Add.1إعداد وتقدمي الوثيقة      )ب(  
  ؛"مقترح لتحسني عملية تقدمي التقارير املالية يف إطار اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر

عة للجنة استعراض تنفيـذ   متابعة النقاش املتعلق باإلبالغ يف الدورات اخلامسة والسادسة والساب          )ج(  
تـشرين  (االتفاقية، إضافة إىل مناقشات فريق االتصال التابع للدورة السابعة للجنة بشأن اإلبالغ واملؤشـرات               

  ؛)٢٠٠٨نوفمرب /الثاين
  /حزيـران (إىل اجتماعات فرقة العمل املشتركة بـني الوكـاالت          وإسهامات  تقدمي تعليقات     )د(  

  ؛)٢٠٠٩مايو / أيار٢٠٠٨يونيه 
 املتعلقـة بـاإلبالغ     إىل األمانة بشأن مقترحات املبادئ والعناصـر      وإسهامات  تقدمي تعليقات     )ه(  

  ). ٢٠٠٩مايو /أيار -  ٢٠٠٨أبريل /نيسان(

   املرفق املايل املوحد-  ثالثاً
شكل موحد لإلبالغ   إىل  اإلبالغ املايل   يستند  بأن  استعراض تنفيذ االتفاقية    أوصت الدورة السابعة للجنة       - ١١
ومتشياً مع التوجيهات العامة اليت تقـدمها جلنـة         . ملايل تستخدمه البلدان األطراف املتأثرة وشركاؤها اإلمنائيون      ا

وأن التكلفة، من حيث يكون استخدامه فعاالً أن استعراض تنفيذ االتفاقية، ينبغي أن يكون هذا الشكل بسيطاً، و   
أيضاً إىل أنه ينبغي التركيز يف التقارير على املسائل         لجنة  الوأشارت  . مضمونه قيمة إىل املعلومات املتاحة    يضيف  

  .املالية وكذلك على حتليل تأثري األنشطة املضطلع هبا

ولتحديد شكل يستويف هذه الشروط، استعرضت اآللية العاملية عدداً من نظم إعداد التقارير املالية ذات                 - ١٢
، إضافة إىل شكل املدخالت القياسـي        الكربى الية الدولية الصلة، مبا يف ذلك النظم اليت تستخدمها املؤسسات امل        

تقارير عن أنشطة الاملوحد الذي تستخدمه البلدان األعضاء يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي إلعداد 
  .املساعدة اإلمنائية الرمسية

                                                      

 .٢، الفقرة ٧- م أ/٨، املقرر ICCD/COP(7)/16/Add.1الوثيقة  )٧(

)٨( ICCD/COP(8)/16/Add.1 ٢ و١، الفقرتان ٨- م أ/ ٨، املقرر. 

 .١٠١ و٧٤، الفقرتان ICCD/CRIC(7)/5الوثيقة  )٩(
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ة مبوجب اتفاقيـة    عدَّلتقارير املُ بامن شأن إعداد مرفق ما يل موحد ُيرفق         أظهر هذا االستعراض أن     قد  و  - ١٣
. التكلفة لتحدي حتسني إعداد التقارير املالية     من حيث   ميثل حالً حيوياً وفعاالً     أن  األمم املتحدة ملكافحة التصحر     

وسيستخدم كل بلد طرف املرفق املايل املوحد كما ستستخدمه كيانات اإلبالغ األخرى لبيان مجيع االلتزامـات                
تزمت هبا خالل فترة اإلبالغ دعماً للمؤسسات والربامج واملشاريع وغريها من املبـادرات ذات               اليت ال  )١٠(املالية

  .الصلة املتخذة على املستوى الوطين أو الدويل لتنفيذ االتفاقية

ويتمثل اهلدف من املرفق املايل املوحد يف توحيد املعلومات املتعلقة باملوارد اليت تقوم البلدان األطـراف                  - ١٤
وستـستخدم هـذه    . رة وشركاؤها اإلمنائيون بتعبئتها يف إطار االستراتيجيات وبرامج العمل ذات الـصلة           املتأث

  .املعلومات لقياس التدفقات املالية واملوارد املتاحة لتنفيذ االتفاقية

ـ                   - ١٥ دورة ويستند الشكل الذي وضعته اآللية العاملية من أجل املرفق املايل املوحد إىل االقتراح املقـدم يف ال
وقد خضع هذا االقتراح     .)١١( كإضافة إىل تقرير الفريق العامل املخصص       استعراض تنفيذ االتفاقية   السادسة للجنة 

فرقة العمل  كذلك  للتحديث على ضوء التعليقات واالقتراحات اليت قدمتها األطراف يف الدورة السابعة للجنة، و            
  . منقح للمرفق املايل املوحدويرد يف املرفق األول اقتراح. املشتركة بني الوكاالت

املرفق املايل املوحد أن تقوم البلدان األطراف وغريها من كيانات اإلبالغ، فيما خيص كل التزام               ويقتضي    - ١٦
مايل ذي صلة تلتزم به أو ختصيص للموارد أثناء فترة اإلبالغ، بتحديد جمموعة دنيا من البيانات باستخدام شكل                  

  :يانات يف الفئات التاليةوتصنف بنود الب. منسق بسيط

   أي البيانات الالزمة لتعيني كيان اإلبالغ ومصدر التمويل واملبادرة املمولة؛،بيانات التعيني  )أ(  
  ونوع االلتزام املايل إضافة إىل البلـد املتلقـي         مبلغ  البيانات األساسية، أي البيانات اليت حتدد         )ب(  

  ة لبدء املبادرة املمولة وإهنائها وحتديد مدهتا، إن وجدت؛أو املنظمة املتلقية، والتواريخ املتوقع/و
 وترتيبها )١٢(بيانات التصنيف، أي البيانات املستخدمة لتصنيف املبادرات وفقاً ملعامل ريو للتصحر  )ج(  

  .)١٣(باستخدام رموز األنشطة ذات الصلة

                                                      

يقطعه دعم باألموال الضرورية، وهو التزام ابة وُير عنه كتعّبُيقاطع  هنا بأنه التزام "االلتزام املايل"يعّرف  )١٠(
 .صلةالذات من املبادرات عام أو خاص لدعم مبادرة على نفسه مصدر متويل 

 .، املرفق الثاينICCD/CRIC(6)/6/Add.1الوثيقة  )١١(

 .، املرفق األولICCD/CRIC(6)/6/Add.1يرد وصف معامل ريو يف الوثيقة  )١٢(

وتتاح آخر . ، املرفق الثالثICCD/CRIC(6)/6/Add.1ة يف الوثيقة ترد قائمة برموز األنشطة ذات الصل )١٣(
 .org.mechanism-global.www://http: نسخة من القائمة على املوقع الشبكي لآللية العاملية
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 األنشطة ذات الصلة، بالتشاور مع      وجتدر اإلشارة إىل أن اآللية العاملية هي اليت وضعت يف األصل رموز             - ١٧
وتستمد هذه الرموز    .)١٤( لتنظيم املعلومات يف نظام مصدر املعلومات املالية عن تردي األراضي          ،البلدان األطراف 

وتتضمن . من نص االتفاقية واالستراتيجية، وتقوم اآللية العاملية بتحديثها باستمرار ووضعها على موقعها الشبكي            
الرصد والبحث، والتخطيط وإدارة    :  أكثر من ستني رمزاً مصنفة يف أربعة جماالت رئيسية وهي          هذه الرموز حالياً  

  .املخاطر، والتخفيف واإلنعاش، واالستجابة يف حاالت الطوارئ

وفيما يتعلق مبعامل ريو، جتدر اإلشارة إىل أن أمانة جلنة املساعدة اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف   - ١٨
 هبدف  )١٥(١٩٩٧يدان االقتصادي هي اليت وضعتها بناء على طلب قدمته أمانات اتفاقيات ريو الثالث يف عام                امل

وقد وضعت  . تتبع أنشطة املساعدة اإلمنائية الرمسية اليت ترمي إىل حتقيق أهداف كل اتفاقية من االتفاقيات الثالث              
وقد اخُتربت معامل . مع أمانات االتفاقيات واآللية العامليةوثيق الجلنة املساعدة اإلمنائية منهجية معامل ريو، بالتشاور 

وباإلضافة . ١٩٩٨ االلتزام سنةريو لعدة سنوات من جانب البلدان األعضاء يف جلنة املساعدة اإلمنائية اعتباراً من 
 على إدراج معامل ٢٠٠٨ونيه ي/ختبارية، وافقت جلنة املساعدة اإلمنائية يف حزيراناالالنتائج اإلجيابية هلذه الفترة إىل 

  .الوطنية املتعلقة باملساعدة اإلمنائية الرمسيةإعداد التقارير ريو كبنود دائمة يف عملية 

وعلى غرار أي معامل أخرى لسياسات جلنة املساعدة اإلمنائية، وضعت معامل ريو لتوفري معلومات عـن                  - ١٩
). مثل الزراعة والصحة والتعليم وما إىل ذلك      (القطاعية  أهداف السياسات اخلاصة باملساعدة إضافة إىل أغراضها        

نشاطاً واحداً أو مبادرة واحدة ميكن أن يكونا يف واقع األمر متصلني يف آن واحد               وينبع ذلك من االعتراف بأن      
 وتوضع). الفقر، واملساواة بني اجلنسني، وتغري املناخ، ومكافحة التصحر  احلد من   مثل  (بأهداف سياساتية متعددة    

  :أهداف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحرباالستناد إىل العالمات التالية عند فحص نشاط معني 

اتفاقية األمـم املتحـدة     ال يتصل بأهداف    النشاط  أنه قد تبني أن     يعين  ) غري حمدد اهلدف  (صفر    )أ(  
  ملكافحة التصحر؛

  ثانوياً؛وإن كان اً هاماً من أهداف النشاط تردي األراضي متثل هدف/يعين أن مكافحة التصحر) هام (١  )ب(  
  تردي األراضي متثل هدفاً واضحاً من أهداف النـشاط         /يعين أن مكافحة التصحر   ) رئيسي (٢  )ج(  

  ؛)ون هذا اهلدفدضطلع به ُيما كان لأي أن النشاط (ال غىن عنه لتحديده 
تردي األراضي كهـدف  /لتصحريعين أن النشاط يضطلع به ملكافحة ا   ) يتعلق بربنامج العمل   (٣  )د(  
  ).قليمياإلقليمي أو اإلوطين أو دون العمل الأي برنامج (برنامج العمل الرامي إىل تنفيذ االتفاقية ولدعم رئيسي 

                                                      

  .info.gmfield.www://httpانظر العنوان  )١٤(

اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، واتفاقية التنوع البيولوجي، واتفاقية األمم املتحـدة               )١٥(
 .ملكافحة التصحر
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استخدام معامل ريو يف اإلبالغ "استعراض تنفيذ االتفاقية بأن أقرت األطراف يف الدورة السابعة للجنة قد و  - ٢٠
وتؤيد األطراف املناقشة اجلارية بشأن التحسينات اليت قد . نة لتقدير كمية املعلومات وحتليلهااملايل ُيعترب طريقة ممك

  .)١٦("يسفر عنها استخدام معامل ريو، وتدعو األمانةَ إىل النظر يف حصيلة تلك املناقشات

ية يف العـام املاضـي     أعاله إىل عملية حكومية دولية بدأهتا جلنة املساعدة اإلمنائ        املذكورة  وتشري املناقشة     - ٢١
وجتري هذه العملية بالتشاور مع اآللية العاملية من بني منظمات          . معامل ريو إطار  حتسني نوعية البيانات يف     لزيادة  

  أخرى، ومن املتوقع أن تفضي إىل حتسني التعاريف واملنهجيـة املـستخدمة لتحديـد األنـشطة ذات الـصلة                   
  .ووضع عالماهتا

  املشروع ورقة الربنامج و-  رابعاً
 إضافة إىل تتبع االلتزامات املالية، التحقق من التقدم احملرز يف استخدام املوارد املتاحة، ويف ،من الضروري  - ٢٢

وهلذه الغاية، يقترح أن . أهداف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحرحتقيق تنفيذ الربامج واملشاريع اليت تسهم يف 
أكثر تفصيالً فيما لصحائف الوقائع من أجل تقدمي معلومات خالصة وافية تفاقية اال بالتقارير املقدمة يف إطارُترفق 
. أثناء فترة اإلبالغ  اسُتهل أو أُجنز    ) كاقتراح رمسي املمولة  لكيانات  لمقدم  (بكل برنامج أو مشروع مصمم      يتعلق  

  لصلة صحائف الوقـائع تلـك      وتعد مجيع كيانات اإلبالغ املشاركة يف متويل أو تنفيذ الربامج واملشاريع ذات ا            
  . قدمتها بالتفصيل دورها احملدد أو املسامهة اليتوتقدمها مبينةً" ورقات املشاريع والربامج"أو 

صـورة  والغرض من ورقات الربامج واملشاريع هو تقاسم قدر كاف من املعلومات للتمكن من تكوين                 - ٢٣
ؤسسية، وحتديد كمية تدفقات االسـتثمار بـصورة أدق،         التقنية وامل ومنها   املالية   ،أفضل عن املوارد املستخدمة   

وتتيح هذه الورقات أيـضاً جلميـع       . وإجراء استعراض موضوعي للتقدم احملرز يف تنفيذ االتفاقية واالستراتيجية        
املنظمات اليت تشارك يف الربامج واملشاريع ذات الصلة إبراز دورها يف عملية اتفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة                   

وبناء على ذلك، ميكن هلذه الورقات تعزيز التعاون والربط الشبكي، إضافة إىل نقل املعارف واملـوارد                . التصحر
مبساعدة القيام  وأخرياً وليس آخراً، ستتيح ورقات الربامج واملشاريع للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية،            . بوجه عام 

 وإضفاء   والتأثريات وإثباهتا   لتقييم النتائج ومؤشرات األداء    املعلومات الضرورية مبقارنة  األمانة واآللية العاملية،    من  
  .الطابع املنهجي عليها

خدم يف استعراضات حوافظ شكالً لورقة الربنامج واملشروع اسُت ٢٠٠٦يف عام وقد وضعت اآللية العاملية   - ٢٤
ووجه اهتمام األمانة .  الكربىلدوليةاالستثمارات املتعلقة باإلدارة املستدامة لألراضي اليت جتريها املؤسسات املالية ا

العملية املفضية إىل تنقيح املبادئ التوجيهية املتعلقة       إطار  وفرقة العمل املشتركة بني الوكاالت إىل هذا الشكل يف          
ونتيجة هلذه املشاورات، جرى تكييف هـذا الـشكل         . اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر    مبوجب  باإلبالغ  
  .تنظر فيه جلنة استعراض تنفيذ االتفاقيةلكي  وهو يرد هنا يف املرفق الثاين ،وتبسيطه

                                                      

 .٩٤، الفقرة ICCD/CRIC(7)/5الوثيقة  )١٦(
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وهناك درجة صغرية جداً من التداخل يف املعلومات املطلوبة من أجل املرفق املايل املوحد وورقة الربنامج                  - ٢٥
بيد أنـه   . لتزام املايل املقابل  لتحديد الربنامج أو املشروع واال    الالزمة  سيما، فيما يتعلق بالبيانات      واملشروع، وال 

أن تلك الربامج واملشاريع اليت حتظى بالتزام مايل خالل الفترة املشمولة بالتقرير هي الوحيدة اليت               نبغي مالحظة   ي
وللتخفيف بدرجة أكرب من أعباء اإلبالغ، قد يكفي تقدمي صـحيفة وقـائع             . تظهر يف املرفق املايل املوحد أيضاً     

صحائف وقائع منفصلة للمشاريع الصغرية اليت تتسم بدالً من تقدمي الكربى " اجلامعة"ربامج واحدة فقط من أجل ال
  . نفسها اليت يتسم هبا الربنامج الذي تتفرع عنهباخلصائص 

تدمج يف صحيفة وقائع واحدة الفرصة لكي وجتدر اإلشارة أيضاً إىل أنه ستتاح ملؤسسات التنسيق الوطنية   - ٢٦
يف إطار   بربنامج أو مشروع تدعمه عدة مؤسسات أو منظمات وطنية ال تقدم تقارير منفصلة               املعلومات املتعلقة 

قيام كيانات إبالغ خمتلفـة بتقـدمي       ُيرجح أن يؤدي    ومن ناحية أخرى،    . اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر    
أوجه التعاون واستعراضات   العمليات التشاورية و  إىل تشجيع وحفز    معلومات تتعلق بالربنامج أو املشروع نفسه       

  .األقران بني مؤسسات التنسيق والشركاء اإلمنائيني خالل عملية اإلبالغ

بكل ومن السمات املميزة لورقة الربنامج واملشروع أهنا تتيح تصنيف فرادى األهداف واملكونات اخلاصة     - ٢٧
افة إىل ذلك، تفسح اجملال لكيانات إضهي، و. برنامج أو مشروع باستخدام معامل ريو ورموز األنشطة ذات الصلة

كمـا  . حتدد األهداف االستراتيجية والتنفيذية لالستراتيجية اليت يستهدفها كل برنامج أو مشروع          لكي  اإلبالغ  
ما إذا كان الربنامج أو املـشروع       بتحديد  باستخدام معامل ريو،    للقيام،  ورقة الربنامج واملشروع    استخدام  ميكن  

وهذا عامل هام يف التقييم النوعي للتقدم        .)١٧(اقيات متعددة من اتفاقيات ريو يف آن معاً       حتقيق أهداف اتف  يتوخى  
تـردي  /الربامج واملشاريع املتصلة بالتصحر   احملرز يف تنفيذ االستراتيجية بالنظر إىل التركيز على أوجه التآزر بني            

وأخرياً، تتـيح ورقـة     .  استخدام املوارد  األراضي واجلفاف، وتغري املناخ، والتنوع البيولوجي، إضافة إىل فعالية        
  .الربنامج واملشروع أيضاً لكيانات اإلبالغ تقدمي وصف سردي للنتائج املتوقعة أو احملققة

   تعزيز القدرات املتعلقة بتقدمي التقارير املالية-  خامساً
االلتزامـات املاليـة،    لتمكني البلدان األطراف من احلصول على الدراية الفنية واألدوات الالزمة لتتبع              - ٢٨

عن املعلومات املالية على حنو مبسط ومنـهجي،    اإلبالغ  واملعلومات املتعلقة باملشاريع وتدفقات االستثمار، ومن       
اإلبالغ على املـستوى    التقييم و رصد و قدرات ال قترح اختاذ جمموعة من التدابري املالزمة، عند االقتضاء، لتعزيز          ُي

  .اإلقليمي) دون(الوطين أو 

، االسـتفادة مـن املنـهجيات       من حيث التكلفة   ة والفعال ةاملستصوباألمور  وهلذه الغاية، يبدو أن من        - ٢٩
املتصلة عن املسائل   جلمع املعلومات املالية    ُصّممت حتديداً   تلك اليت   خصوصاً  واألدوات ونظم املعلومات القائمة،     

  .ونشرهاحليل تلك املعلومات ولتاإلدارة املستدامة لألراضي /تردي األراضي واجلفاف/بالتصحر
                                                      

تعاون والتنمية  تغري املناخ والتنوع البيولوجي، ينبغي اإلشارة إىل وثيقة منظمة ال         ألغراض  الستخدام معامل ريو     )١٧(
" Reporting Directives for the Creditor Reporting System - Addendum: Rio Markers"يف امليدان االقتـصادي املعنونـة   

 .(DCD/DAC(2002)21/ADD)الوثيقة 
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املعارف املتعلقة بتمويل   توليد وحتليل ونشر     اليت اكتسبتها اآللية العاملية يف       اتلدراية الفنية واخلرب  لوميكن    - ٣٠
 ، هلذا الغرض بالتعاون مع شركائها،     اآللية العاملية طّورت  وقد  .  أن تكون مفيدة للغاية    اإلدارة املستدامة لألراضي  

  .ستخدم منذ عدة سنواتُتاليت  من املنهجيات واألدوات ونظم إدارة املعارف جمموعة متنوعة

اإلدارة املستدامة لألراضي اخلاصة االستثمار يف وتشمل هذه اجملموعة املنهجيات املعدة الستعراض حوافظ   - ٣١
دامة لألراضي، وطرائق   باملؤسسات املالية الدولية، ومنهجيات استعراض االستثمارات احمللية يف جمال اإلدارة املست          

، واملعايري الالزمة لتحديد وبيان األدوات واآلليات املالية االبتكارية       وضع وحتديث قوائم جرد للربامج واملشاريع،       
حتديد األدوات االقتصادية واملالية ذات الصلة باإلدارة املستدامة لألراضي، ومناذج الدراسات االقتصادية            وطرائق  

حمرك املعلومات املالية بـشأن     عن نظم وحمركات البحث من أجل إدارة احملتويات، مثل          لتردي األراضي، فضالً    
يف وضع برامج لكي ُيسترشد هبا ستخدم املعلومات املستمدة من هذه األدوات، يف مجلة أمور، وُت. تردي األراضي
  .كاملةوضع استراتيجيات التمويل املت ملساعدة البلدان، ولكي تصاحب عملية اآللية العاملية

ولتقريب قدرات إدارة املعارف تلك من املستوى القطري، وضعت اآللية العاملية برناجماً لتعبئة املـوارد                 - ٣٢
. التقنية واملالية من أجل إنشاء مراصد وطنية ودون إقليمية بشأن االستثمارات املتعلقة باإلدارة املستدامة لألراضي

 التحتية لتكنولوجيا املعلومات، وتقنيات إدارة املعارف، ونظم تتبـع          وجيمع املرصد بني موارد املعلومات، والبىن     
  .شكال موحدة لتقدمي التقاريرأاملوارد، ومنهجيات التحليل املايل، وأدوات آلية لرسم اخلرائط، و

واهلدف من الربنامج هو تزويد مؤسسات التنسيق الوطنية بالوسائل واألدوات واملنهجيات والقـدرات               - ٣٣
وإدارة املعارف املتعلقة بتمويل اإلدارة املستدامة لألراضي اليت تعـد ضـرورية ملالزمـة عمليـة                توليد  لالالزمة  

وقد يشمل ذلك معرفة تكاليف عملية تردي األراضي، . استراتيجيات التمويل املتكاملة ووضع تقارير عن تنفيذها
ومعرفة ثغرات االستثمار والعقبات اليت تعترض      اإلدارة املستدامة لألراضي،    االستثمارات يف   من  املتأتية  والفوائد  

اإلدارة املستدامة لألراضي، ومعرفة مصادر التمويل القائمة واحملتملة، ومعرفة دورات امليزانيـة اخلاصـة هبـذه                
وتتوافر معظم هذه املعارف من . املؤسسات وأولويات براجمها، ومعرفة األدوات واآلليات االبتكارية، وما إىل ذلك

  .ات االستثمارات يف جمال اإلدارة املستدامة لألراضي اليت جترى على املستوى الوطيناستعراض

دمج مجيع املعلومات املالية املطلوبة إلعداد التقارير الوطنية مرناً يتيح وميكن تصميم هذه املراصد تصميماً   - ٣٤
يف شكل يتالءم مـع    ميع تلك املعلومات    وجتودون اإلقليمية املتعلقة بتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر          

وإضافة إىل ذلك، ترتبط املراصد الوطنية ودون اإلقليمية        . مواصفات املرفق املايل املوحد وورقة الربامج واملشاريع      
فيما بينها لتشكل شبكة عاملية من شأهنا تيسري احلصول على املعلومات وحفز التعاون بني مؤسـسات التنـسيق                  

أهداف نظـام الرصـد   بلوغ ولذلك، فإن املراصد ستسهم يف . ان خالل عملية تقدمي التقاريرواستعراضات األقر 
  .العاملي الذي جيري إنشاؤه لتقييم تنفيذ االتفاقية واالستراتيجية
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  املاليةتدفقات ال حتليل -  سادساً
لتصحر إىل إنتاج ومجع كمية   يف إطار اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة ا      لتقدمي التقارير   عملية املنقحة   الترمي    - ٣٥

ويشمل ذلك احلصول على بيانات عن االلتزامات املالية اليت تتصل بالتصحر أو تردي             . كبرية من البيانات القّيمة   
اإلدارة املستدامة لألراضي من مجيع مصادر التمويل اليت تقدم تقارير إىل مؤمتر األطراف، إضافة /األراضي واجلفاف

  .ساسية وغريها من املبادرات ذات الصلةاألشاريع امل وربامجالإىل بيانات عن 

اسـتعراض تنفيـذ االتفاقيـة      لكـي ُيـسترشد هبـا يف        وحتتاج جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية هلذه املعلومات          -٣٦
من ف،  القائمة على األدلة من ِقبل مؤمتر األطرا      لقرارات  االلجنة وتعزيز عملية اختاذ     وألغراض تيسري عمل    . واالستراتيجية

ويلزم أيضاً تقدميها بـصورة     . هج منسقة طرائق متفق عليها ونُ   وتوليفها مسبقاً باستخدام    الضروري حتليل هذه املعلومات     
  .املتاحةوالفرص جيداً لكي تتمكن البلدان األطراف من فهم التدفقات املالية وحتديد املسائل تفصيالً واضحة ومفصلة 

لآللية العاملية واخلربة اليت اكتسبتها يف معاجلة وتفسري البيانات املالية املتعلقة وبالنظر إىل الوظيفة املؤسسية   - ٣٧
تكليفها مبهمة مساعدة جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف حتليل ُيقترح بتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، 

وستقدم نتائج هذا التحليل ومجيع املعلومات . وعاملعلومات املستمدة من املرفق املايل املوحد وورقة الربنامج واملشر
 )١٨(١- م أ /١١ذات الصلة إىل األمانة لكي تدرجها يف الوثيقة التجميعية الشاملة اليت سُتعّد وفقاً للمقرر               األخرى  

  .اليت سيتخذها مؤمتر األطراف يف دورته التاسعةوفقاً للمقررات وتعرض على جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية 

وتوضيح  هذا الصدد، يقترح أيضاً أن تستخدم اآللية العاملية املعلومات املالية الناجتة عن التقارير لتحديد ويف  - ٣٨
إطار ويف  . واالجتاهات الناشئة يف جمال التمويل واالستثمارات املتصلة باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر           األمناط  

 بتحليل وتفسري األمناط الناشئة عن تطبيق رمـوز األنـشطة ذات            ،لة أمور  يف مج  ،هذه العملية، ستقوم اآللية العاملية    
  .ستخدام معامل ريونتيجة الالصلة يف التقارير، إضافة إىل درجة أمهيتها يف تناول أهداف االتفاقية 

ـ       ُيقترح  مجع البيانات وحتليلها،    عملية  ولتيسري    - ٣٩ شاريع إتاحة املرفقات املالية املوحدة وورقات الربامج وامل
ويتكون ذلك من ملف بسيط يقابل كل سطر فيه التزاماً مالياً           . لآللية العاملية بالشكل اإللكتروين كملف منفصل     

وميكن أن تقدم امللفات كجداول بيانات أو جداول أو ملفات بنسق النظـام األمريكـي   . أو برناجماً أو مشروعاً  
  ".لقيم مفصولة بفواص) "ASCII(املوحد لتبادل املعلومات 

قترح أن تقوم اآللية العاملية بقياس القيمة اإلمجالية لاللتزامات املاليـة           ويف إطار حتليل التدفقات املالية، يُ       - ٤٠
وسـيوجه  . واالستثمارات باستخدام املعلومات املستمدة من املرفقات املالية املوحدة وورقات الربامج واملشاريع          

ويف هذا  . ان إمكانية املقارنة بينها وتفادي االزدواجية يف احلساب       اهتمام خاص إىل طرائق إثبات املعلومات وضم      
 وأخرى غـري  ذات صلة   اخلصوص، سُتقسم القيمة اإلمسية الكلية لاللتزامات واالستثمارات املبلغ عنها إىل أجزاء            

وإن . فرت إن توا،املشروع/وستستخدم هلذا الغرض البيانات املتعلقة بتكاليف فرادى مكونات الربنامج. ذات صلة
  :مل تتوافر، فستستخدم معامل ريو خلفض قيمة االلتزامات واالستثمارات املبلغ عنها كالتايل

                                                      

 .١٧ و١٦، الفقرتان ١- م أ/١١، املقرر ICCD/COP(1)/11/Add.1الوثيقة  )١٨(
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   يف املائة من قيمتها؛ ٣٣ بنسبة "١معامل ريو "يف إطار  سُتقيد األنشطة املصنفة  )أ(  
   يف املائة من قيمتها؛ ٦٦ بنسبة "٢معامل ريو "يف إطار  سُتقيد األنشطة املصنفة  )ب(  
  . يف املائة من قيمتها١٠٠ بنسبة "٣معامل ريو "يف إطار  سُتقيد األنشطة املصنفة  )ج(  

وعند حتديد كمية التدفقات املالية وتفسري أمناطها واجتاهاهتا، يوصى بأن تواصل اآللية العاملية بـصورة                 - ٤١
اتفاقية األمم املتحـدة  دمة مبوجب املقتقارير الاستباقية مجع املعلومات اإلضافية والتكميلية من مصادر أخرى غري   

وسيشمل ذلك، على سبيل املثال، مصادر رمسية وموثوقة مثل نظـام           . ملكافحة التصحر، طبقاً لواليتها املؤسسية    
إبالغ الدائنني يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، فضالً عن نظم أخرى رمسية للمعلومات املاليـة،                 

  . االستثمار باملشاريع، واستعراضات حوافظوقواعد بيانات تتعلق

، ينبغي أيضاً أن يركز حتليل املعلومـات         استعراض تنفيذ االتفاقية   ووفقاً لتوصيات الدورة السابعة للجنة      - ٤٢
وهلذا الغرض، ستجمع املعلومات بصفة رئيسية عن طريق ورقات الربامج          . املالية على تأثري األنشطة املضطلع هبا     

إىل حتقيق األهداف االستراتيجية والتنفيذية لالستراتيجية املتصلة بالتمويـل ونقـل           حتديداً  اإلشارة  وب. واملشاريع
التماس معلومات إضافية من البلدان األطراف والشركاء اإلمنائيني واملنظمات بالتكنولوجيا، قد يؤذن لآللية العاملية 

  . عند االقتضاء،التقييمات املستقلةمن أو /ذات الصلة و

أداء هذه املهمة التحليلية وتقدمي نتائجها لدى االقتضاء، حبسب  وقد تلتمس اآللية العاملية دعماً خارجياً،         - ٤٣
 يف  ،اآللية العاملية واألمانة رمسيـاً    ستنوه  واملساءلة،  والعزو  ولضمان الشفافية   . إىل جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية    

مـدخالت  مبوجب اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر مـن         مبا تقدمه أي منظمة ال تقدم تقارير         ،عروضهما
  .جلنة استعراض تنفيذ االتفاقيةاليت تضطلع هبا ستعراض االومسامهات يف عملية 

   االستنتاجات والتوصيات-  سابعاً
  :قد يرغب مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة يف أن ينظر يف اختاذ اإلجراءات التالية  - ٤٤

  كجـزء  املبلِّغة  كيانات  الكل املقترح للمرفق املايل املوحد الذي ستستخدمه مجيع         أن يعتمد الش    )أ(  
األنشطة ذات الصلة   اخلاصة ب ال يتجزأ من إطار اإلبالغ اجلديد، لتيسري حتليل املعلومات املتعلقة بااللتزامات املالية             

  تردي األراضي واجلفاف؛/بالتصحر
املبلِّغـة  كيانـات   الامج واملشروع اليت ستستخدمها مجيع      أن يعتمد الشكل املقترح لورقة الربن       )ب(  

 جلمع قدر كاف من املعلومات لتيسري حتديد كميـة تـدفقات            ،تنفيذ الربنامج واملشروع   املشاركة يف متويل أو   
  االستثمار والتحقق منها وتقييم التقدم احملرز يف تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر؛

  بتحديث رموز األنشطة ذات الـصلة ووضـعها علـى          بانتظام  تقوم اآللية العاملية    أن يقرر أن      )ج(  
  موقعها الشبكي؛
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اتفاقية املقدمة مبوجب تقارير الث املنهجية املتبعة الستخدام معامل ريو يف سياق         أن يقرر أن ُتحدَّ     )د(  
حسني هذه املعامل اليت تتوىل تنسيقها      لتمبا يتمشى مع نتائج العملية اجلارية       وذلك  األمم املتحدة ملكافحة التصحر     

  ؛ن والتنمية يف امليدان االقتصاديمنظمة التعاو
أن يطلب إىل األمانة أن تضع، بالتعاون مع اآللية العاملية، مبادئ توجيهية واضحة السـتخدام                 )ه(  

مـن  لتمكينـهم   الغ  معامل ريو ورموز األنشطة ذات الصلة، وأن تتيحها لألطراف واملراقبني يف بداية عملية اإلب             
  ؛فيما يتصل بتقدمي التقاريراالمتثال لاللتزامات واملواعيد احملددة 

خاصـة  يف إنشاء مراصد بناًء على طلبها، أن يدعو اآللية العاملية إىل مساعدة البلدان األطراف،      )و(  
ساب الدراية الفنية والقدرات    اإلدارة املستدامة لألراضي لتيسري إعداد التقارير املالية واكت       جمال  باالستثمارات يف   

يف سياق نظام الرصـد العـاملي       إدارة منهجية   الالزمة إلدارة املعارف املتعلقة بتمويل اإلدارة املستدامة لألراضي         
  التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر؛

جتريه الذي  أن يكلف اآللية العاملية مبهمة مساعدة جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف االستعراض               )ز(  
لمعلومات الواردة يف املرفقات املالية وورقات الربامج       لللتدفقات املالية يف إطار االتفاقية، عن طريق توفري حتليل          

وهلذا الغرض، قد تلتمس    . تفاقيةاالوالتحليالت اإلمجالية اليت تعدها أمانة      التوليفات  واملشاريع، واليت ستدرج يف     
  .االقتضاءحبسب  ية دعماً خارجياًاآللية العامل
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  املرفق األول

 املرفق املايل املوحد

 تعينيال - ألف  

  املنظمة املبلغة/ البلد املبلغ-١ 
  مصدر التمويل/ الوكالة املاحنة للتمويل-٢ 

  عنوان املشروع أو املبادرة-٣ 

 تعيني أو رقم هوية املشروعال رمز -٤ 

  البيانات األساسية-باء 

 ) لبلدان املتلقيةا( البلد املتلقي -٥ 

 املتلقية) املنظمات( املنظمة -٦ 

 أو الوكالة املنفذة) املنظمات(املنظمة  

 )السنة - الشهر - اليوم( تاريخ االلتزام -٧ 

  العملة-٨ 

  املبلغ املايل امللتزم به-٩ 

منحة، قـرض، اسـتثمار يف األسـهم،        (نوع التمويل     -١٠ 
 )متويل آخر  

 )السنة - الشهر - اليوم(  تاريخ البدء-١١ 

 )السنة - الشهر -اليوم (اإلجناز  تاريخ -١٢ 

 )عدد السنوات( املدة -١٣ 

  التصنيف- جيم 

اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة        املتصلة ب معامل ريو     -١٤ 
 )٣، أو ٢، ١، ٠( التصحر  

  رموز األنشطة ذات الصلة-١٥ 
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  املرفق الثاين

 وعورقة الربنامج واملشر

  املشروع/ عنوان الربنامج-١

   املنظمة -٢

/  دور املنظمة يف الربنـامج     -٣
  املشروع

مثل املنظمة املمولة، أو املنفـذة      (
 )أو املتلقية، وما إىل ذلك

البلـدان  ( البلد املستفيد    -٤ 
 )املستفيدة

 

مثل عدد   ( الفئات املستهدفة  -٥
 )األشخاص أو األسر املعيشية

   تهدفةة املسـ املنطق-٦ 
 )مثل عدد اهلكتارات(

 

 رمز التعيني أو رقم هويـة       -٧
 املشروع/الربنامج

اقتراح، جـار،   ( الوضع   -٨ 
 )منجز

 

 -اليـوم    ( تاريخ البـدء   -٩
 ) السنة-الشهر 

    تاريخ اإلجناز-١٠ 
 ) السنة-الشهر -اليوم (

 

 املشروع/ل الربنامج متوي-١١ املبلغ  العملة  املصدر

   

اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة    
 التصحر

اتفاقية األمم املتحدة اإلطاريـة     اتفاقية التنوع البيولوجي
 بشأن تغري املناخ

فيمـا خيـص    (و   معامل ري  -١٢
 )املشروع بأكمله/الربنامج

   

   األهداف االستراتيجية-١٣
 )لالستراتيجية(

٤   ٣   ٢   ١   

   األهداف التنفيذية -١٤
 )لالستراتيجية(

٥   ٤   ٣   ٢   ١   

   

  املشروع/ أهداف الربنامج-١٥
 )، إن وجدت)األهداف احملددة(احملدد يرجى ذكر اهلدف العام واهلدف (

 معامل ريـو    -١٦
ــم  ــة األم التفاقي
املتحدة ملكافحـة   

  التصحر
 ) ٣، ٢، ١صفر، (

 رموز األنـشطة   -١٧
 ذات الصلة
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 املــشروع/ مكونــات الربنــامج -١٨
ــائق   ( ــي يف وث ــا ه ــدت، كم إن وج

 )املشروع/الربنامج

  العملــة-١٩
 )لكل مكون(

  املبلـــغ-٢٠
 )لكل مكون(

 معامل ريـو    -٢١
ــم  ــة األم التفاقي
املتحدة ملكافحـة   

   التصحر
  )٣، ٢، ١صفر، (

 رموز األنـشطة   -٢٢
 ذات الصلة

     

     

     

     

  النتائج املتوقعة أو احملققة-٢٣

 

 -  -  -  -  -  


