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  استعراض تنفيذ االتفاقيةة نجل
  الدورة التاسعة

  ٢٠١١فرباير / شباط٢٥-٢١، جنيف

 *عيلسرالدليل املرجعي ا    

  لخصامل    
بشأن حتسني إجراءات توصيل املعلومات      COP.9/13قرر مؤمتر األطراف بقراره       

وكذلك حتسني جودة وصياغة التقارير اليت ينتظر تقدميها إىل مؤمتر األطراف، أن رمـوز              
النشاط ذات الصلة ينبغي أن يتم حتديثها بشكل منتظم من قبل اآللية العاملية وأن تنـشر                 

  .إللكتروينا على موقعها
 األمانة العامة بوضـع     COP.9/13 وطالب مؤمتر األطراف من خالل نفس القرار        

مبادئ توجيهية واضحة، من خالل التعاون مع اآللية العاملية، الستخدام معامل ريو ورموز             
األنشطة ذات الصلة، على أن تكون متاحة لألطراف وغريها من الكيانات املبلغة يف بداية              

  .التقارير لتمكينهم من االمتثال اللتزامات رفع التقارير واملواعيد النهائيةعملية إعداد 
تشمل الوثيقة احلالية معلومات حول رموز األنشطة ذات الصلة، ومعـامل ريـو               

  .ورموز الغرض
  

  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 

  ٢  ١٤-١  .....................................................رمز النشاط ذات الصلة  - أوالً  
  ٤  ٣٥-١٥  ................................................................معـامل رمي  - ثانياً  
  ٩  ٤٥-٣٦  ...............................................................رموز الغرض  - الثاًث  

__________ 

والدعوة موجهة للكيانـات األطـراف   . مت نشر هذه الوثيقة للحصول على املعلومات واستخدامها كمرجع فقط        *  
  .املخصصة وغريها من الكيانات املبلغة لتحميل تقاريرهم من خالل بوابة نظام استعراض األداء وتقييم التنفيذ
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  األنشطة ذات الصلةموزر  -أوالً   

توضح رموز األنشطة ذات الصلة فئات التدابري األكثر مالئمة ملقاومـة التـصحر،               -١
 . وتردي األراضي واجلفاف

. )١()UNCCD(تنبثق تلك الفئات من نص اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التـصحر              -٢
تيجية العشرية وإطار العمل الذي يهدف إىل تعزيز تنفيذ االتفاقية          ستراوكذلك من اخلطة اال   

)٢()٢٠١٨-٢٠٠٨(.  
تعكس القائمة املوسعة لرموز األنشطة ذات الـصلة الطبيعـة املعقـدة لظـاهرة                -٣

 . تردي األراضي والنطاق الواسع للتدابري املالئمة للتعامل مع تلك الظاهرة املعقدة/التصحر

 الوطنية لوضع   )٣(رموز األنشطة ذات الصلة املشتقة من تقرير اللجنة       القائمة املبدئية ل    -٤
االستعداد ملواجهة اجلفاف يف القرن احلادي      "سياسة التعامل مع اجلفاف بالواليات املتحدة،       

 . ٢٠٠٠، نشر يف مايو من عام "والعشرين

ـ               -٥ درج حيتوي اإلصدار احلايل لرموز األنشطة ذات الصلة على أكثر من ستني رمز تن
 : حتت مخسة جماالت رئيسية

 الرصد والبحث؛  •

  تطوير وختطيط القدرات؛ •

 إدارة املوارد؛  •

 احلد من الظاهرة والتجديد؛ و  •

 . التعامل مع احلاالت الطارئة •

يتم احلفاظ على رموز األنشطة ذات الصلة، وحتديثها ونشرها على حنو منتظم عـن        -٦
يتم احلفاظ على رموز األنشطة ذات الصلة،       .الرمسي،طريق اآللية العاملية املتاحة على موقعها       

__________ 

أو تصحر خطرية، خاصـة يف      /تشهد حاالت جفاف و   اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف البلدان اليت          )١(
  .http://www.unccd.int/convention/menu.php إفريقيا

)٢( ICCD/COP(8)/16/Add.1 ، ٢٧-٨الصفحات.  
 )٢٠٠٠ مـايو " (االستعداد للجفاف يف القرن احلادي والعشرون     ): "NDMC(املركز القومي لتقليل اجلفاف      )٣(

http://drought.unl.edu/pubs/pfd21main.html.  
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 ، طبقاً )٤(وحتديثها ونشرها على حنو منتظم عن طريق اآللية العاملية املتاحة على موقعها الرمسي            
COP.9 ،(para. 10)/13 للقرار

 )٥(. 

 يف تصنيف املعلومات يف حمرك      ٢٠٠١تستخدم رموز األنشطة ذات الصلة منذ عام          -٧
، فـضال عـن     )٦()FIELD(ية للبحث عن املعلومات املالية حول تردي األراضي         اآللية العامل 

عن طريق  ) SLM(استخدامها يف مراجعة وحتليل سندات عمليات اإلدارة املستدامة لألراضي          
 . )٧()IFIs(املؤسسات الدولية املالية الرئيسية 

 ،٢٠٠٩ صحر يف عـام   تبىن مؤمتر األطراف التابع التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الت          -٨
رموز األنشطة ذات الصلة كجزء من مناذج اإلبالغ املالية، واليت يطلق عليها املرفـق املـايل                

، على أن ترفق بالتقارير الرمسية اخلاصـة        )٨()PPS(وورقة الربنامج واملشروع    ) SFA(املوحد  
ف والكيانات املبلغـة    بتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر املقدمة إىل البلدان األطرا         

 .  وما يليه٢٠١٠األخرى منذ بداية من عام 

جيب استخدام رموز األنشطة ذات الصلة بشكل أكثر حتديدا، يف املرفق املايل املوحد            -٩
لتصنيف االلتزامات املالية، ويف ورقة الربنامج واملشروع يف تـصنيف مكونـات الربنـامج              

 . املشروع أو

الية، جيب استخدام رموز األنشطة ذات الصلة يف حتديد أنواع          لتصنيف االلتزامات امل    -١٠
يف حالة ورقة الربنامج واملشروع، سوف يتم استخدام رموز        . األنشطة املالئمة للتمويل املقدم   

األنشطة ذات الصلة يف حتديد أنواع أساليب مكافحة التصحر، وتردي األراضي أو اجلفاف             
 . ع حمدد كمكونات مبدئية أو ثانويةاليت جيب إجيادها يف برنامج أو مشرو

جيب األخذ يف االعتبار أنه ميكن أن تنسب العديد من رموز األنشطة ذات الصلة إىل           -١١
التزام مايل أو مكون واحد من مكونات برنامج أو مشروع، وذلك اعتمادا علـى نطـاق                

ات الـصلة   سوف يضمن االستخدام املالئم لرموز األنشطة ذ      . النشاط واألهداف املقصودة  
إجياد وصفا دقيقا ملدى املسامهة اليت يقدمها نشاط بعينه يف تنفيذ اتفاقيـة األمـم املتحـدة                 

 . ملكافحة التصحر واألهداف اخلاصة هبا

__________ 

)٤( http://www.global-mechanism.org/RACs.  
قـرار  (حتسني إجراءات توصيل املعلومات وكذلك جودة وصياغة التقارير اليت سـتقدم ملـؤمتر األطـراف      )٥(

13/COP.9 .(ICCD/COP(9)/18/Add.1 ٩٨-٨٤، الصفحات من .  
)٦( http://www.gmfield.info. 
أمثلة املؤسسات املالية الدولية اليت تستخدم رموز األنشطة ذات الصلة يف مراجعاهتا لسندات اإلدارة املستدامة                )٧(

والبنك ) IFAD(صندوق الدويل للتنمية الزراعية     ، ال )AfDB(لألراضي واليت تشمل مصرف التنمية اإلفريقي       
  ).WB(الدويل 

 ). ٩٨-٨٤، الصفحات ICCD/COP(9)/18/Add.1( ،COP.9/13 القرار )٨(
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يف إطار إعداد املرفق املايل املوحد وورقة الربنامج واملشروع، يتم دعوة الكيانـات               -١٢
ة ذات الصلة املالئمة، والرموز الرقمية املوافقـة        املبلغة لتوضيح األمساء الكاملة لرموز األنشط     

إذا مت إعداد املرفق املايل املوحد وورقة الربنامج واملشروع من خالل  .هلا، أو توضيح كليهما
نظام استعراض األداء وتقييم التنفيذ، فسيتم تسهيل اختيار رموز األنشطة ذات الصلة مـن              

 .  املتوفرةخالل قائمة مت جتميعها مسبقا لكافة الرموز

 : بعض األمثلة  -١٣

األنـشطة املتعلقـة    ) ٤-٢-١: #RAC(االقتصادية  -البحوث والعلوم االجتماعية   •
أو اجلفاف، مثـل    /بالتقييم االقتصادي املتكامل آلثار التصحر، وتردي األراضي و       

حتليل التكاليف واملنفعة، وتقييمات االقتصاد الكلي لتكاليف اخلمـول، وحتليـل           
يات ومنـاذج   تشمل تنمية منهج  . االستثمارات ذات الصلة، وهكذا   العائدات على   

 ؛تنفيذ تلك التقييمات

أنشطة بناء القدرات، واليت تـشمل الـسياسة        ) ٢-٢-١: #RAC(بناء القدرات    •
التعزيز اإلقليمي املؤسسي، الدعم املقدم ملنظمات      /التعزيز املؤسسي، التنمية  /والدعم

خلدمات االستشارية حول التمويـل، والتـدريب       اجملتمع املدين، املساعدة الفنية، ا    
 .تردي األراضي واجلفـاف /وتبادل الزيارات، وهكذا، املتعلقة مبكافحة التصحر

 للخطة اإلستراتيجية العشرية    ٤تشمل األنشطة املدرجة حتت اهلدف التشغيلي رقم        
 .لتعزيز تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر

-http://www.global :موز األنشطة ذات الصلة متوفرة على الرابطالقائمة الشاملة لر  -١٤

mechanism.org/RACs/.  

 معامل ريو  -ثانياً   

معامل ريو هي مؤشرات تقيس مدى مالئمة نـشاط معـني يف حتقيـق أهـداف                  -١٥
  . )٩(ريو اتفاقية

__________ 

، واتفاقية األمـم    )UNCBD(إىل كل من اتفاقية األمم املتحدة بشأن التنوع البيولوجي          " اتفاقيات ريو "تشري   )٩(
). UNCCD(اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة التـصحر         و) UNFCCC(املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ      

مؤمتر األمم املتحدة حول البيئـة       (١٩٩٢واعتربت تلك االتفاقيات خالل فعاليات مؤمتر قمة األرض يف عام           
تعكس . كرد فعل للتهديدات البيئية العاملية    ) ١٩٩٢ يونيو   ١٤-٣يو دي جانريو، من     ، ر )UNCED(والتنمية  

م البلدان الدول املوقعة عليها بدمج مبادئ التنمية املستدامة واالهتمامات البيئية العاملية يف             تلك االتفاقيات التزا  
جداول عمل التنمية الوطنية اخلاصة هبا، يف حني تدعيم البلدان النامية باملوارد املالية والفنيـة للقيـام هبـذا                   

 http://www.cbd.int, http://unfccc.intللمزيــد مــن املعلومــات، ميكــن زيــارة الــرابط . الغــرض

  .http://www.unccd.intو
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 والتنمية  التابعة ملنظمة التعاون  ) DAC(وهي مؤشرات وضعتها جلنة املساعدة اإلمنائية         -١٦
يوجد . يف امليدان االقتصادي بالتشاور مع أمانات اتفاقيات ريو الثالث وكذلك اآللية العاملية           

بالنسبة للتنوع البيولوجي، وختفيـف تغـري املنـاخ،         : يف األصل ثالثة معامل من معامل ريو      
 . ، مت إجياد مؤشر إضايف للتكيف مع تغري املناخ٢٠١٠يف عام . والتصحر

امل ريو كمؤشرات لقياس املستوى اليت وصلت إليه البلـدان يف تنفيـذ             صممت مع   -١٧
وعلى غرار املعامل األخرى للسياسة اليت تطبق فعليـا للقـضايا           . السياسات اخلاصة برباجمها  

، تعترب معامل ريو وصفية أكثر      "املساواة بني اجلنسني  " و "االستدامة البيئية "املعقدة األخرى مثل    
ك املعامل لتوضيح أهداف السياسة املطلوب حتقيقها عن طريق نشاط          تستخدم تل . منها كمية 

معني، ولكنها على اجلانب اآلخر ال تسمح بالتحديد الدقيق لكمية االستثمار املايل املقـدم              
 . لتحقيق تلك األهداف

 : سيؤدي متابعة حتقيق نشاط ما ألهداف االتفاقية إىل وجود النتائج التالية  -١٨

 يعين أن النشاط ال يستهدف االتفاقية؛ : )ري مستهدفغ(صفر  •

يعين أن استهداف أهداف االتفاقية يعترب هاما غري أنه ميثل غرضا ثانويا            ): هام (١ •
 ؛)أي أنه ليس أحد األسباب الرئيسية لتنفيذ النشاط(للنشاط 

يعين أن استهداف أهداف االتفاقية هو هدف صريح وواضح للنشاط          ): رئيسي (٢ •
أي أن النـشاط مل يكـن لينفـذ دون وجـود            (يا يف تصميمه    وميثل عامال رئيس  

 ؛)اهلدف ذلك

يعين أنه قد مت االضـطالع   .للتصحر فقط ):متعلق بربنامج عمل/برنامج عمل (٣ •
تردي األراضي على أنه هدف رئيسي لتدعيم برنامج      /هبذا النشاط ملكافحة التصحر   

أو برنـامج العمـل دون   برنامج العمل الوطين، أو برنامج العمل اإلقليمي    (العمل  
 . لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر) اإلقليمي

من املهم األخذ يف االعتبار أن اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر هي فقط الـيت         -١٩
متلك مؤشرا حمددا لألنشطة اليت تشري بشكل خاص إىل عملية اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة              

جيب كذلك مالحظة   . )دون إقليمي (عمل وطين أو إقليمي     ليت تدعم برنامج    أو ا /التصحر و 
، جيـب تطـويره   "متعلق بربنامج عمـل "، أو "هام"، أو "رئيسي"أنه لتحديد نتيجة اهلدف     
 . بوضوح يف ملف املشروع

سوف يتم تطبيق النتائج طبقا للتعريفات ومعايري االستحقاق املوضحة يف الوثـائق              -٢٠
جلنة املساعدة اإلمنائية والـيت تتـضمن       /ة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي     الرمسية ملنظم 

 ).انظر أدناه(إرشادات اإلبالغ عن معامل ريو 

إذا كان النشاط املقصود يساهم يف حتقيق أهـداف         " ٢"أو  " ١"يتم حتديد النتائج      -٢١
لتصحر، على سبيل املثـال، إذا      يف حالة املشروع ذا الصلة با     . ريو املماثلة ) اتفاقيات(اتفاقية  
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باعتباره مكونـا   ) أي تقليل الضغط البيئي   (كان املشروع ميثل عمال وقائيا ملكافحة التصحر        
إذا كان املـشروع يـضم    ).هام (١فرعيا هاما، ففي تلك احلالة ينبغي تصنيفه يف الدرجة 

إذا  ).رئيسي( ٢مكونات رئيسية ذات صلة مبكافحة التصحر، فسوف يتم تصنيفه يف الدرجة 
تردي األراضي كهـدف رئيـسي ويـشري        /كان من املضطلع باملشروع أن يكافح التصحر      

 ٣بوضوح إىل عملية اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، فيجب تـصنيفه يف الدرجـة               
وعلى النقيض، إذا مل يتم حتديد مـسامهة مباشـرة للمـشروع يف     ).متعلقة بربنامج عمل(

  ).غري مستهدف (٠ف يتم تصنيفه يف الدرجة مكافحة التصحر، فسو

على سبيل املثال، جيب تصنيف املشروع      . جيب حتديد األنشطة طبقا ألهدافها احملددة       -٢٢
الذي يهدف إىل زيادة فرص إجياد العائد احمللي من خالل اإلدارة احملسنة واالستخدام املستدام              

ومع ذلك، إذا كان    . التنوع البيولوجي للتنوع البيولوجي، على أنه هدفا رئيسيا يف مؤشرات         
هناك مشروعا مماثال يهدف إىل زيادة فرص إجياد العائد احمللي، من خالل عدد من األنـشطة    
تشمل، على سبيل املثال تربية املاشية، والتصنيع الغـذائي، وزراعـة اخلـضروات، وإدارة              

أنه ميكن مراعـاة تطبيـق      واستخدام التنوع البيولوجي، فلن يتم تطبيق اهلدف الرئيسي، إال          
 . اهلدف اهلام

جدير بالذكر أن النشاط الذي يتعهد أو يسهل التعميم ميكن أن يصل إىل النتيجـة                 -٢٣
على سبيل املثال، جيب أن حيصل النشاط املصمم يف األساس لتدعيم دمج التنـوع              . الرئيسية

ودون الوطنية، أو يف أطر     البيولوجي، أو تغري املناخ أو تردي األراضي يف السياسات الوطنية           
 .)"٢"أي النتيجة (عمل االستثمار والتخطيط، على نتيجة اهلدف الرئيسي 

استخدمت معامل ريو من جانب البلدان األعضاء يف منظمة التعاون والتنمية يف اجملال               -٢٤
 يف حتديد أنـشطة املـساعدة املالئمـة         ١٩٩٨جلنة املساعدة اإلمنائية منذ عام      /االقتصادي

املتاحـة يف نظـام     ) ODA(اقيات ريو الثالث بني كافة بيانات املساعدة اإلمنائية الرمسية          التف
  ).CRS(اإلبالغ عن الدائنني 

 يف تـصنيف    ٢٠٠١استخدمت معامل ريو كذلك من جانب اآللية العاملية منذ عام             -٢٥
األراضـي  املعلومات يف حمرك البحث عن املعلومات املالية يف اآللية العاملية حـول تـردي               

)FIELD()ويف مراجعات سندات اإلدارة املستدامة لألراضي التابعة املؤسسات الدوليـة           )١٠ ،
 . املالية الرئيسية وكذلك يف التحاليل اإلحصائية للتمويالت وتدفقات االستثمار ذات الصلة

مهة على أهنا مسا  " رئيسية"ميكن النظر إىل الكميات الكلية لألنشطة املشار إليها بأهنا            -٢٦
" هامة"يشار إىل القيمة األقل من القيمة الكلية لألنشطة بأهنا         . يف اهلدف املقصود من السياسة    

__________ 

)١٠( http://www.gmfield.info .  
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واليت تنشد حتقيق اهلدف، ومن مث، فإن نسبة فقط من تلك املبـالغ هـي الـيت تـدرج يف                    
 . )١١(إحصائيات التدفقات املالية

الثالث عن دعمها ملنهجية    ، أعلنت األمانات التنفيذية التفاقيات ريو       ٢٠٠٤يف عام     -٢٧
معامل ريو يف خطاب مشترك مت تقدميه إىل رئيس منظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان                  

ال تتيح  "، مشريين، بني أشياء أخرى، إىل أن معامل ريو          )١٢(جلنة املساعدة اإلمنائية  /االقتصادي
ديد التوجهات، ولكنـها    فقط تقييم التدفقات املالية املقدمة من املساعدة اإلمنائية الرمسية وحت         

أيضا تعمل كأساس لتنظيم اإلبالغ عن األنشطة ذات الصلة باملساعدات طبقا التفاقيات ريو             
 . من جانب البلدان األطراف، وبالتايل ضمان توفري البيانات املتناسقة وجتنب اإلبالغ املزدوج

تصحر واملخولـة   أقرت جمموعة العمل املتخصصة التفاقية األمم املتحدة ملكافحة ال          -٢٨
أن استخدام معامل ريو رمبا يساعد يف توافق        ) AHWG(بتحسني إجراءات توصيل املعلومات     

وانسجام صيغ اإلبالغ، وأقرت كذلك أن حقيقة أن العديد من الدول األطراف ينبغـي أن               
 .  واحدة)١٣(تقدم التقارير ألكثر من اتفاقية ريو

، ٢٠٠٩تبىن مؤمتر األطراف التابع التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف عـام               -٢٩
رموز األنشطة ذات الصلة كجزء من مناذج اإلبالغ املالية اجلديدة، واليت يطلق عليها املرفـق   

، على أن ترفق بالتقـارير الرمسيـة        ١٤)PPS(وورقة الربنامج واملشروع    ) SFA(املايل املوحد   
فيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر املقدمة إىل البلدان األطراف والكيانات           اخلاصة بتن 

 .  وما يليه٢٠١٠املبلغة األخرى بداية من عام 

بشكل أكثر حتديدا، جيب استخدام رموز األنشطة ذات الصلة يف املرفق املايل املوحد            -٣٠
 ورقة الربنامج واملـشروع لتـصنيف       لتصنيف االلتزامات املالية املقدمة ملعامل التصحر، ويف      

باإلضافة إىل أن، كـل     . الربنامج أو املشروع الكامل املقابل لكافة رموز النشاط ذات الصلة         
مكون فرعي للمشروع ميكن أن يصنف يف مقابل معـامل التـصحر يف ورقـة الربنـامج                 

 . املشروع أو

__________ 

": حنو الوصول للتناغم والتنميط   "اب كثافة املوارد احملددة يف      املنهجية املستخدمة عن طريق اآللية العاملية حلس       )١١(
تقريـر جمموعـة    ". دليل منهجي مقترح لتحسني اإلبالغ املايل طبقا التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر           

 اآلليـة العامليـة،    ). ICCD/CRIC(6)/6/Add.1(العمل املتخصصة حول حتسني إجراءات توصيل املعلومات        
  . ٢٠٠٧ هيولي/متوز

رئيس جلنة املساعدة اإلمنائية، منظمـة      ( للسيد ريتشارد مانينج     ٢٠٠٤ يناير/ كانون الثاين  ٣٠خطاب بتاريخ    )١٢(
 ).التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي

)١٣( ICCD/CRIC(5)/9 .  
  .)٩٨-٨٤، الصفحات ICCD/COP(9)/18/Add.1( ،COP.9/13 قرارال )١٤(
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على الرغم مـن   .  مرة جيب األخذ يف احلسبان أنه ميكن اختيار نتيجة واحدة يف كل            -٣١
أن النتائج احملددة ملؤشرات التصحر على املستوى الفردي للمكونات الفرعية رمبا ختتلف من             

 . تلك احملددة على مستوى الربنامج أو املشروع الكلي

جيب األخذ يف احلسبان أيضا أن نفس النشاط ميكن أن حيدد ألكثر من مؤشر مـن                  -٣٢
ويف بعض احلـاالت،    . مل االتفاقيات وتدعم بعضها البعض    غالبا ما تك  . مؤشرات االتفاقية 

ميكن أن تتناول نفس السياسات أو التدابري لتغري املناخ، والتنوع البيولوجي وكذا أهـداف              
على . كما تشري أكثر األمثلة وضوحا يف ذلك إىل اإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية           . التصحر

دارة املستدامة للغابات يف احلفـاظ علـى التنـوع    سبيل املثال، ميكن أن يساهم مشروع اإل 
التكيف مع تغري   (ويف تقليل خماطرة املناخ     ) تقليل تغري املناخ  (البيولوجي، ويف تقليل الكربون     

 . يف األراضي اجلافة، ميكن أن يساعد مثل هذا املشروع يف مكافحة التصحر). املناخ

اط على أكثر من نتيجة هـدف   لذلك يف بعض احلاالت، ميكن أن حيصل نفس النش          -٣٣
لتقليـل  " ٢"للتنوع البيولوجي والنتيجة    " ٢"أي النتيجة   (رئيسي واحد أو هدف هام واحد       

 ). لتقليل تغري املناخ" ١" وللتنوع البيولوجي" ٢"تغري املناخ؛ أو 

يف إطار إعداد املرفق املايل املوحد وورقة الربنامج واملشروع، يتم دعوة الكيانـات               -٣٤
مشروع أو  /غة لتحديد املربع الذي يتوافق مع النتيجة املختارة لكل التزام مايل، أو برنامج            املبل

يف بوابة نظام استعراض األداء وتقييم التنفيذ، جيب اختيار النتائج املتاحة مـن             . مكون فرعي 
 . خالل القوائم اجملمعة مسبقا

الستحقاق، وتعليمـات   ميكن إجياد تعريفات رموز األنشطة ذات الصلة، ومعايري ا          -٣٥
جلنة /الرمسية التالية ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي        )١٥(وأمثلة التسجيل يف الوثائق   

 . املساعدة اإلمنائية

التعاون  مديرية( ملحق معامل ريو     -اصة بنظام اإلبالغ عن الدائنني      تعليمات اإلبالغ اخل   •
منظمة التعاون والتنميـة يف امليـدان    )ADD/٢١)٢٠٠٢(جلنة املساعدة اإلمنائية /اإلمنائي

 .http://www.oecd.org/dataoecd/44/46/35646074.pdf.٢٠٠٤. االقتصادي، أكتوبر

 ملحق مؤشر التكيف مع تغري املناخ       -تعليمات اإلبالغ لنظام اإلبالغ عن الدائنني        •
 ).ADD3/هنـائي /٣٩)٢٠٠٧(دة اإلمنائية   ـجلنة املساع /يرية التعاون اإلمنائي  مد(

ــة ــة يف ا منظم ــاون والتنمي ــر التع ــصادي، فرباي ــدان االقت  .٢٠١٠. ملي
http://www.olis.oecd.org/olis/2007doc.nsf/ENGDATCORPLOOK/NT0000FED

E/$FILE/JT03278398.PDF. 

 
__________ 

حول معامل ريو وميكن حتميلها كذلك من بوابة نظـام اسـتعراض            وثائق حتتوي على تعليمات رفع التقارير        )١٥(
  .http://www.unccd.int/prais/guidelines: األداء وتقييم التنفيذ على العنوان اإللكتروين التايل
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 رموز الغرض   -ثالثاً   

هي فئات معيارية تستخدم لتوضيح القطاع االقتصادي الـيت         ) PCs(رموز الغرض     -٣٦
 . تستفيد من متويل أو نشاط معني، مثل الصحة، الطاقة، الزراعة

ال تشري رموز الغرض لنوع البضائع أو اخلدمات املقدمة، ولكنها تشري إىل اجملاالت               -٣٧
ية للتحويل أو اليت يهدف النشاط إىل       احملددة للتنمية االقتصادية أو االجتماعية يف البلدان املتلق       

علـى  . مبعىن آخر، تصف تلك الرموز جهة الوصول النهائية أو نطاق نشاط معني           . تدعيمها
أو بناء  ) مثل التعليم الزراعي  (سبيل املثال، جيب اإلبالغ عن أنشطة التعليم اخلاص أو البحث           

تم املوجهة إليه، وليس تبعا لقطـاع  تبعا للقطاع اليت سي   ) مثل التخزين الزراعي  (البنية التحتية   
 . التعليم، البناء، اخل

ال تكون بعض املسامهات عرضة للتوزيع حسب القطاع ولذلك سيتم اإلبالغ عنها              -٣٨
وأمثلة ذلك هي املساعدة املقدمة ألغراض التنمية العامة، . على أهنا ليست موزعة تبعا للقطاع   

  .لة بالدين أو املساعدة يف حاالت الطوارئودعم امليزانية العامة والتصرفات ذات الص

التابعة ملنظمة التعاون ) DAC(وضعت رموز الغرض عن طريق جلنة املساعدة اإلمنائية        -٣٩
والتنمية يف امليدان االقتصادي هبدف التصنيف املعياري ألنشطة املساعدة يف نظام اإلبالغ عن             

تـصنيف  "ض، أو ما يعرف أيضا باسم       يتم التحكم يف استخدام رموز الغر     ). CRS(الدائنني  
 .)١٦(  خاصة باإلبالغ، عن طريق تعليمات"القطاع

صمم تصنيف القطاع خصيصا لتتبع تدفقات املساعدات وقياس حصة كل قطاع أو              -٤٠
غرض رئيسي،  / فئة قطاع  ٢٦وبشكل عام، هناك    . فئة الغرض األخرى يف املساعدات الكلية     
 ".رموز الغرض "يتم حتديد كال منها من خالل عدد من

تشري األرقام الثالثة األوىل مـن      . يتم ختصيص رموز مخاسية األرقام لرموز الغرض        -٤١
يكـون الرقمـان    . ينتمي كل رمز إىل فئة واحدة فقـط       . الرمز إىل القطاع أو الفئة املماثلة     

 . األخريان متسلسالن وليسا متدرجني

 يتوافق مع اإلرشادات املذكورة     بعض األمثلة اليت توضح استخدام رموز الغرض مبا         -٤٢
 :)١٧(أعاله تتبع

يكون الرمز : بناء املساكن للخرباء الذين يعملون يف مشروع التنمية الزراعية  )أ(  
 ؛"سة اإلسكان واإلدارة التنفيذيةسيا"وليس ) ٣١١٢٠" (التنمية الزراعية"املناسب هو 

__________ 

 وتعليمات  www.oecd.org/dac/stats/crs/directivesعلى  ) ٥ملحق  (انظر تعليمات نظام اإلبالغ عن الدائنني        )١٦(
  .www.oecd.org/dac/stats/dac/directivesعلى ) ٤-٥ إىل ١-٥الفقرات (جلنة املساعدة اإلمنائية 

  .)امليدان االقتصاديمنظمة التنمية والتعاون يف (تصنيف القطاع : رموز الغرض: املصدر )١٧(
http://www.oecd.org/document/21/0,3343,en_2649_34447_1914325_1_1_1_1,00.html.  
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 ؛)٢٥٠٢٠" (اخلصخصة"ب هو مز املناسالر. برنامج إعادة هيكلة املشاريع احلكومية  )ب(  

الرمز املناسب  : املساعدة املقدمة لوزارة التعليم إلعداد برنامج لقطاع التعليم         )ج(  
أو " اإلدارة احلكوميــة"ولــيس ) ١١١١٠" (سياســة التعلــيم واإلدارة التنفيذيــة"هـو  

 ؛"التخطيط االقتصادي والتنموي/اسةالسي"

الرمـز املناسـب هـو      : املشروعتدريب املسئولني احلكوميني على إعداد        )د(  
 ؛)١٥١١٠" (طيط االقتصادي والتنمويالتخ/السياسة"

 وليس  )٣١١٥٠" (املدخالت الزراعية "الرمز املناسب هو    : توزيع األمسدة   )ه(  
 ؛)"السلع(دعم الواردات "

الـسياسة  "الرمز املناسـب هـو    : دورة تدريبية بيئية لقسم املوارد املعدنية       )و(  
التدريب "أو  " التدريب البيئي /التعليم"وليس  ) ٣٢٢١٠" (ة واإلدارة التنفيذية  يالتعدين/املعدنية

 ."الفين واإلداري املتقدم

نظرا الستخدامها الواسع واملوثوق، فقد مت إدراج تصنيف القطاع يف مناذج اإلبالغ              -٤٣
نـامج  املالية اجلديدة التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، أو ما يطلق عليـه ورقـة الرب              

بشكل أكثر حتديدا، جيب أن تستخدم رموز الغرض يف ورقة الربنامج واملشروع            . واملشروع
 . لوصف األهداف املقصودة من قبل برنامج أو مشروع معني

وذلـك لتجنـب    . يوصى بتحديد رمز غرض واحد فقط للربامج أو املـشروعات           -٤٤
املـشاريع ذات الـصلة بعـدة       /امجبالنسبة للرب . احلسابات املزدوجة يف اإلحصائيات املالية    

قطاعات، جيب حينئذ استخدام إما رمز القطاعات املتعددة أو الرمز الذي يتوافق مع الغرض              
ويف حني جيب مالحظة أن ورقة الربنامج واملشروع تتيح إضافة أكثر من رمز غرض              . األهم

 .  ممارسة عامةواحد لنفس املشروع، إال أنه جيب األخذ يف احلسبان أن ذلك استثناء وليس

ميكن إجياد قائمة رموز الغرض، وكذلك توجيهات أخرى حول استخدام تـصنيف           -٤٥
 .)١٨(  التاليةالقطاع، يف الوثائق

 ): إصدار باللغة اإلجنليزية(رموز الغرض  •
http://www.oecd.org/document/18/0,3343,en_2649_34447_1914325_1_1_1_1,00.html.  

 ): غة الفرنسيةإصدار بالل(رموز الغرض  •
http://www.oecd.org/document/18/0,3343,fr_2649_34447_6866322_1_1_1_1,00.html.  

تقدم املذكرة املعلوماتية اخلاصة مبنظمة التنمية والتعاون يف امليدان االقتصادية قواعد            •
 :ول تكرار التحديثات لرموز الغرضح

http://www.oecd.org/dataoecd/25/9/42745930.pdf. 
       

__________ 

: لعنـوان اإللكتـروين التـايل     ميكن حتميل نفس الوثائق من بوابة استعراض األداء وتقييم التنفيـذ علـى ا              )١٨(
[http://www.unccd.int/prais/guidelines].  


