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  مقدمة-   ً أوال  

                                             ، القواعد املالية ملؤمتر األطراف وهيئاته الفرعية  ١-   م أ / ٢                                  ر األطراف يف دورته األوىل، مبوجب املقرر             اعـتمد مؤمت   - ١
                                                        من القواعد املالية، قام األمني العام لألمم املتحدة           ١٠    و  ٩     ً           ووفقاً للفقرتني     . (ICCD/COP(1)/11/Add.1)                  وأمانة االتفاقية   

                                                                 لومات عن األنشطة املزمع القيام هبا وما يتصل هبا من تقديرات                                  وتقدم هذه الوثيقة مع     .                                بإنشـاء الصـندوق التكميـلي     
  .                                   لالحتياجات من التمويل من هذا الصندوق

 ُ                                                                                                                وُيلتمس التمويل التكميلي لألنشطة املدرجة يف برنامج عمل األمانة لفترة السنتني القادمة واليت ال تتوفر هلا أموال              - ٢
   . ICCD/COP(7)/2/Add.1                     نامج العمل يف الوثيقة            ويرد شرح لرب  .                              كافية يف إطار امليزانية األساسية

    ً           ُ                                                                                                   وبناًء على ذلك، ُيلتمس التمويل التكميلي لعدة مهام منها، املهام املتصلة بتقدمي املشورة اخلاصة بالسياسيات يف                 - ٣
                ويني دون اإلقليمي                                                                                                         جمال التنفيذ، مبا يف ذلك تعزيز التنفيذ التآزري لالتفاقية، واملساعدة يف جمال التعاون والتنسيق على املست          

                                                                                                                               واإلقلـيمي؛ وإعـداد االستعراض القادم لتنفيذ االتفاقية، مبا يف ذلك إعداد التقارير الوطنية يف مناطق غري أفريقيا؛ ودعم                   
                                           ومتابعتها؛ والتعاون فيما بني املنظمات          ٢٠٠٦                                                                          تنسـيق وتنظيم أنشطة االحتفال بالسنة الدولية للصحارى والتصحر، عام           

   .                                                    ارة املعرفة، مبا يف ذلك العلم والتكنولوجيا وتوفري اإلعالم               غري احلكومية؛ وإد

  الصندوق التكميلي-     ً ثانيا  

 معلومات أساسية -ألف 

                                                                                                              قـد يالحظ األطراف أن التكاليف املقدمة لألنشطة اليت ينبغي متويلها يف إطار الصندوق التكميلي هي تقديرات                  - ٤
                                                       إال أن االحتياجات الفعلية من التمويل التكميلي لكل          .                اثلة يف السابق                                                    أولية موضوعة على أساس اإلنفاق على األنشطة املم       

                                                                                                                         نشـاط تعـتمد على جمموعة عوامل، مثل إمكانية وضع ترتيبات لتقاسم التكاليف مع الشركاء، أو أسعار تذاكر السفر                   
 ً            اً ملستوى اخلربة                                                                                                  بالطائـرات وبـدالت اإلقامة وقت انعقاد اجتماع من االجتماعات، أو رسوم اخلدمات االستشارية وفق            

      ويقدم   .     ً                                                                                                 وبـناًء على ذلك، فإن االحتياجات من التمويل التكميلي الواردة يف هذه الوثيقة هي إرشادية فقط                 .         املطلـوب 
           ً     ً                                                                                       أدناه عرضاً عاماً لتقديرات االحتياجات حبسب الربنامج، غري أن هذه االحتياجات غري مفصلة حبسب بنود                 ١         اجلـدول   

  .                                            ً                                   ت، حبسب السنة اليت يتم فيها اإلنفاق، وذلك نظراً الحتمال حدوث تغريات كبرية                                                اإلنفـاق، أو يف العديـد من احلاال       
ّ                     ً                                                                         وسـوف ُتقّدم تقديرات أكثر تفصيالً يف وثائق مستقلة تقدم إىل اجلهات املاحنة والشركاء اآلخرين املشاركني يف األنشطة       ُ     

   .                                 اليت ينبغي متويلها خالل فترة السنتني

                                                                                    نشطة املمولة من الصندوق التكميلي وتلك املمولة من امليزانية األساسية، قد يالحظ                                        وفيما يتصل بالعالقة بني األ     - ٥
       وينطبق   .            ً                                 ً                                                                األطـراف أيضاً أن التمويل التكميلي سيكون مطلوباً يف بعض احلاالت لتغطية اجلزء الرئيسي من النشاط املمول               

                                  راض تنفيذ االتفاقية، مبا يف ذلك تقدمي                                                                                  ذلـك عـلى واحـدة من املهام الرئيسية لألمانة، وهي بالتحديد دعم عملية استع           
                                                                       وتشمل االحتياجات من التمويل التكميلي يف هذا اجملال مساعدة البلدان            .                                                    املسـاعدة فـيما يتعلق بإعداد التقارير الوطنية       

           ، وتكاليف                                                                                                                  األطراف املعنية يف إعداد التقارير من الناحية الفنية، وتقدمي اخلدمات االستشارية لتيسري جتميع وحتليل التقارير              
                                   ومع ذلك، يكون التمويل التكميلي       .                                                                              السـفر واخلدمـات اللوجستية املرتبطة باجتماعات االستعراض اإلقليمي والعاملي         

      ً                                                                                                     جوهرياً يف الكثري من األحيان لتكملة املوارد اليت يتم احلصول عليها من امليزانية األساسية من أجل النجاح يف إكمال املهام 
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                                                                                      ويف هذه احلاالت، تستخدم موارد امليزانية األساسية، وال سيما املوارد املتصلة بتكاليف              .                             الـيت حددهـا مؤمتر األطراف     
  .                                                                                                                املوظفـني، يف تنفيذ األعمال التحليلية أو اإلشراف عليها، أو يف االتصال بالشركاء املعنيني أو يف جتميع ونشر املعلومات         

                                                   يم االجتماعات، أو طباعة التقارير واملنشورات أو                                                                          والـتمويل التكميـلي ضروري للمهام األخرى ذات الصلة، مثل تنظ          
   .                          االستعانة خبربات خارجية حمددة

  موجز لتقديرات االحتياجات من موارد الصندوق التكميلي حبسب الربنامج-١اجلدول 
 )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(

            بنود اإلنفاق /       الربنامج اجملموع

       الربامج 
                                                         طراف وهيئاته الفرعية، واملشورة القانونية والقضايا العاملية                  الدعم الفين ملؤمتر األ      ٩٣٠,٠

                   العلم والتكنولوجيا  ٣       ٨٢٣,٧
              تيسري التنفيذ   ٩       ٧٨٥,٠

                            العالقات اخلارجية وشؤون اإلعالم  ٣       ٧٣٨,٢
                    اجملموع الفرعي للربامج   ١٨       ٢٧٦,٩
               النفقات العامة  ٢       ٣٧٦,٠
                                جمموع االحتياجات املقدرة من املوارد   ٢٠       ٦٥٢,٩

                                                                                                                وسـتنفذ األنشطة اليت سيموهلا الصندوق التكميلي يف إطار برامج الدعم الفين ملؤمتر األطراف، وهيئاته الفرعية،                 - ٦
           ونورد فيما   .                                                                                                               واملشورة القانونية والقضايا العاملية، والعلم والتكنولوجيا، وتيسري التنفيذ والعالقات اخلارجية وشؤون اإلعالم           

   .                               قدرة لكي ينظر فيها مؤمتر األطراف                             يلي هذه األنشطة مع تكاليفها امل

 الدعم الفين ملؤمتر األطراف، وهيئاته الفرعية، واملشورة القانونية والقضايا العاملية -باء 

                                                                                                                      فيما يلي احتياجات برنامج الدعم الفين ملؤمتر األطراف، وهيئاته الفرعية، واملشورة القانونية والقضايا العاملية من                - ٧
  .ICCD/COP(7)/2/Add.1      ً                                  ، وفقاً ألهدافه وأنشطته الواردة يف الوثيقة     ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦           ترة السنتني                    التمويل التكميلي لف

 بناء القدرات فيما يتعلق باملشاريع املقترحة ملرفق البيئة العاملية

      لبيئة                                                                        ً      ً                                   نتـيجة ملقرر مجعية مرفق البيئة العاملية القاضي باختيار جمال تدهور األراضي جماالً جديداً يركز عليه مرفق ا                  - ٨
                                                                                                                                    العاملـية وما تاله من تعيني مرفق البيئة العاملية كآلية لتمويل اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، طلبت البلدان النامية                   
                                                                                                                               األطـراف املـتأثرة الدعـم لإلملام بطرائق عمل مرفق البيئة العاملية يف ضوء املتطلبات احملددة لعملية اتفاقية األمم املتحدة                   

            إنشاء حمافل    )  أ   : (    ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦                 ُ  ّ                                            وهلـذا الغرض، سوف ُتنفّذ األنشطة التالية خالل فترة السنتني             .  ر                 ملكافحـة التصـح   
                                                                هيئات التنسيق الوطنية التابعة التفاقية األمم املتحدة ملكافحة         /                                                      استشـارية قصـرية األجـل تركز على املنسقني الوطنيني         

        ملرفق    ١٥                                          ودور جهات التنسيق، والربنامج التنفيذي                                                        إعداد ونشر املواد اإلعالمية بشأن أنشطة التمكني          )  ب (           التصـحر؛   
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                                               االتصال مبرفق البيئة العاملية ووكاالته املنفذة        )  ج (                                                                               البيـئة العاملية، وإجراءات وخيارات التمويل اخلاصة مبرفق البيئة العاملية؛           
                           الوطنية، وتعزيز الدور                                                                                                     واملسـؤولة عـن التنفيذ واملشاركة يف اللجان الوجيهية واإلسهام يف بناء قدرات هيئات التنسيق              

   .                                املرتقب ملختلف اجلهات املعنية باألمر

                    دوالر الواليات املتحدة 

    ١٠٠     ٠٠٠                                                              بناء القدرات فيما يتعلق باملشاريع املقترحة ملرفق البيئة العاملية  

            هذا النظام        يسعى    :                                                                                              نظام املعلومات املتعلقة بالتصحر لدعم برامج العمل الوطنية يف منطقة البحر األبيض املتوسط             - ٩
                                                                                                               إىل حتسـني قـدرة اإلدارات الوطنية يف بلدان البحر األبيض املتوسط على وضع تدابري وسياسات فعالة ملكافحة التصحر             

                                          وستشمل النفقات األخرى خالل فترة السنتني        .     ٢٠٠٦                                       وسيستمر تطوير هذا النظام خالل عام         .                     وختفـيف آثار اجلفاف   
  .                                     ة وحتديث نظام املعلومات املتعلقة بالتصحر                                     سوف تشمل التدريب واملعدات الالزمة لصيان

                    دوالر الواليات املتحدة 

    ٢٥٠     ٠٠٠                                              التطوير اإلضايف لنظام املعلومات املتعلقة بالتصحر 

    ١٠٠     ٠٠٠                            التدريب ومعدات صيانة النظام

    ٣٥٠     ٠٠٠                                   جمموع نظام املعلومات املتعلقة بالتصحر

                                                                 ج العمل املشترك املتعلق باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر                ً                                        واتسـاقاً مع توصيات فريق اخلرباء املعين بربنام        -  ١٠
                                               ُ                                                                واتفاقـية التـنوع البيولوجي، ضمن عدة أمور أخرى، ُيلتمس الدعم لتيسري إعداد مقترحات املشاريع توطئة لتقدميها إىل       

                          دورات تدريبية خالل فترة          ً                    ُ             واستناداً إىل هذا الدعم، سوف ُتنظم مثاين        .                                                    مـرفق البيـئة العاملـية واملصادر األخرى احملتملة        
ّ                وُتقّدر متطلبات متويل   .      ُ                                                                         وسوف ُتعقد هذه الدورات بالتعاون مع املؤسسات املختصة على أساس تقاسم التكاليف        .       السنتني   ُ 

  .                                                       دوالر من دوالرات الواليات املتحدة، مبا يف ذلك مكافآت املدربني  ٦٠     ٠٠٠                    الدورة الواحدة مببلغ 

                    دوالر الواليات املتحدة 

    ٤٨٠     ٠٠٠                                  دورات تدريبية حول إعداد املشاريع   مثاين 

    ٩٣٠     ٠٠٠                                                                                جمموع الدعم الفين ملؤمتر األطراف وهيئاته الفرعية واملشورة القانونية والقضايا العاملية  

 العلم والتكنولوجيا -جيم 

               علقة بالتآزر،                                                                                                       ينـبغي مالحظة أن العديد من األنشطة اليت يشملها برنامج العلم والتكنولوجيا، وال سيما تلك املت                -  ١١
    ُ   ّ                                                                                                                 سـوف ُتـنفّذ مبشاركة قوية من املوظفني العاملني يف إطار برنامج الدعم الفين ملؤمتر األطراف وهيئاته الفرعية واملشورة                   

  .                          القانونية والقضايا العاملية
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  ، ICCD/COP(7)/2/Add.1                                        ً                                                  ويتطلـب برنامج العلم والتكنولوجيا، اتساقاً مع أهدافه وأنشطته الواردة يف الوثيقة              -  ١٢
  .    ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦                                    التمويل التكميلي التايل لفترة السنتني 

 دعم أعمال فريق اخلرباء التابع  للجنة العلم والتكنولوجيا

                                      هبدف إجراء استعراض متعمق لألنشطة          ٢٠٠٤        أكتوبر   /                                                   اجتمع فريق اخلرباء يف بيجني، الصني، يف تشرين األول         -  ١٣
                                                               ع بيجني على سبعة اقتراحات لتنفيذ اجلوانب األساسية من خطة                               واشتملت نتائج اجتما    .                                الـيت اضطلع هبا أعضاء الفريق     

                                                                        وقد مت بالفعل توفري التمويل اجلزئي لبعض املشاريع، بينما يتوقع بدء             .                             ُ                      العمـل اليت ستمتد لسنتني، كما سُيعرض فيما يلي        
   .                                املشاريع املتبقية خالل فترة السنتني

                    دوالر الواليات املتحدة 

    ٢١٨     ٠٠٠                          نة العلم والتكنولوجيا                           استراتيجية اتصال للج       وضع  

    ١٠٥     ٠٠٠                         ُ                                اإلطار االستراتيجي لتعزيز ُنهج التآزر بني اتفاقيات ريو       

   ٩٨     ٣٠٠                                                          دراسة وضع منهجية تقييم تكاملية للفقر وتدهور األراضي        

                       االقتصادية والثقافية -                                               دراسة عن املعارف الفيزيائية األحيائية واالجتماعية  
    ٢١٩     ٠٠٠                          وأنشطة مكافحة التصحر  

   ٩٣     ٠٠٠                                                                                   وضع منهجيات فعالة لتقييم التصحر على املستويات العاملي واإلقليمي والوطين واحمللي          

    ١٧٦     ٠٠٠                                                                      تقييم أحدث نظم املعايري واملؤشرات الشائعة لرصد التصحر وتقييمه            

                                                                                     إجراء تقييم والتقدم بتوصيات بشأن املبادئ التوجيهية لنظم اإلنذار املبكر يف               
    ١٣١     ٠٠٠            والطويل                  األجلني القصري  

ّ                                                             جمموع الدعم املقّدم لعمل فريق اخلرباء التابع للجنة العلم والتكنولوجيا                            ١     ٠٤٠     ٣٠٠  

ّ                                                                          الدعم املقد م جلمع ونشر املعلومات املتعلقة باملواضيع ذات األولوية للجنة العلم والتكنولوجيا           

                                             أجل وضع هنج وممارسات يف إطار هذه املواضيع            من    :                                                          املعارف التقليدية واملعايري واملؤشرات ونظم اإلنذار املبكر       -  ١٤
                                                                                        ً                                 الـثالثة ذات األولويـة بالنسـبة للجنة العلم والتكنولوجيا، دعا مؤمتر األطراف إىل قيام األطراف، فضالً عن املنظمات                   

ُ     كما ُدعي    .                                                                                                    واملؤسسـات املختصة بدراسات وجتارب أولية وتقدمي دراسات إفرادية ومعلومات بشأن الدروس املستفادة                 
                                                                                                                     طـراف واملنظمات الدولية واإلقليمية املختصة، والكيانات املعنية يف القطاعني العام واخلاص، إىل تيسري املبادرات اليت                  األ

ّ           وسوف ُيقّدم الدعم     .                                                                                                            تقـوم هبا البلدان النامية األطراف يف هذا الصدد واملسامهة فيها من النواحي العلمية والتقنية واملالية                  ُ     
  .                                           للمبادرات اليت تندرج حتت هذه املواضيع الثالثة    ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦                خالل فترة السنتني 
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                    دوالر الواليات املتحدة 

   ٤٠     ٠٠٠                    املعارف التقليدية    

   ٤٠     ٠٠٠                   املعايري واملؤشرات    

   ٤٠     ٠٠٠                     نظم اإلنذار املبكر     

    ١٢٠     ٠٠٠                                                                     جمموع املعارف التقليدية، واملعايري واملؤشرات، ونظم اإلنذار املبكر           

      ٢٠٠١ ُ                                                      أُبرم اتفاق بني وزارة البيئة اإليطالية واألمانة يف عام        :                      باملعارف التقليدية                               مركـز الـبحوث الدويل املعين      -  ١٥
 ُ                                               وُيزمع تشغيل املركز خالل فترة السنتني القادمة         .                                                    َ                     بغـرض إنشاء مركز للبحوث معين باملعارف التقليدية يف ماتَريا بإيطاليا          

                                                           يسية للمركز هي دراسة وتوثيق املعارف التقليدية واحمللية                    واملهمة الرئ   .                                                      لتمكيـنه من دعم العمل املتعلق باملعارف التقليدية       
   .                          وتكنولوجيات مكافحة التصحر

                    دوالر الواليات املتحدة 

    ١٥٠     ٠٠٠             تشغيل املركز 

                                                                                                                بـرنامج التدريب يف منطقة البحر األبيض املتوسط من أجل التنسيق بني نظم اإلنذار املبكر واألدوات التنفيذية                  -  ١٦
                                                                                  يهدف هذا املشروع إىل الدعم الفعال لقدرة هيئات التنسيق الوطنية يف بلدان البحر األبيض     :     تصحر                       لرصـد تغري املناخ وال    

                                                                                                               املتوسـط عـلى ختطيط السياسات والتدابري ملكافحة التصحر والتخفيف من آثار اجلفاف، من خالل تدعيم قدراهتا على              
                         ويبدأ العمل يف هذا املشروع   .                      د تغري املناخ والتصحر                                                                       االسـتفادة من نظم اإلنذار املبكر وغريها من األدوات التنفيذية لرص          

                                                                                                                          بالـتعاون مـع إدارة األرصـاد اجلوية اإليطالية، واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية، واملنظمة األوروبية الستغالل السواتل                 
                       لعاملية لألرصاد اجلوية،                                                                                                    املخصصة لألرصاد اجلوية، وشبكة املراكز اإلقليمية للتدريب على األرصاد اجلوية التابعة للمنظمة ا            

   .                                         وال سيما املراكز املوجودة يف اجلزائر وإسرائيل

                    دوالر الواليات املتحدة 

    ٥٦٤     ٤٠٠                  احللقات الدراسية 

    ١٧٥     ٥٠٠                                            حلقة العمل اخلاصة بالتغذية املرتدة باملعلومات

    ٣٠١     ٥٠٠                  الشبكة األقاليمية

  ١     ٠٤١   ٤  ٠٠                                              جمموع برنامج التدريب ملنطقة البحر األبيض املتوسط

     ً                                                                                 حتقيقاً هلدف تعزيز القاعدة املعرفية لنقل اخلربة الفنية والتكنولوجيا يف سبيل تنفيذ              :                                نقل اخلربة الفنية والتكنولوجيا    -  ١٧
ّ                                                                  اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، سوف ُيقّدم الدعم للدراسات التجريبية وجلمع املعلومات يف هذا اجملال                      وتتضمن   .                                        ُ  

                                                                                    املزيد من املعلومات عن أنشطة جلنة العلم والتكنولوجيا يف جمال نقل اخلربة الفنية               ICCD/COP(7)/CST/INF.2           الوثـيقة   
  .            والتكنولوجيا
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                    دوالر الواليات املتحدة 

   ٤٠     ٠٠٠                              نقل اخلربة الفنية والتكنولوجيا 

 دعم برنامج زماالت اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر

  ،     ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦                                                    اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر خالل فترة السنتني                               مـن املـزمع وضع برنامج زماالت    -  ١٨
               وسيوفر برنامج    .       ً                                                                                                      اتسـاقاً مـع برنامج زماالت اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ واتفاقية التنوع البيولوجي               

                وسيتألف برنامج    .                    احلة وشبه القاحلة                                                                                 زماالت اتفاقية مكافحة التصحر التدريب ألصحاب املصلحة العاملني يف املناطق الق          
                                                                                                                        التدريب من الدورات القصرية، واملشاركة يف املؤمترات الدولية ذات الصلة، واجلوالت الدراسية املتعلقة باالتفاقية وإعداد               

                                                                                                 وميكـن اإلطـالع عـلى تفاصيل برنامج زماالت اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف الوثيقة                  .                     الوثـائق التقنـية   
ICCD/COP(7)/CST/INF.1.  

                    دوالر الواليات املتحدة 

    ٥٠٠     ٠٠٠                    بدء برنامج الزماالت 

 التعاون مع املؤسسات األخرى، مبا يف ذلك أمانات االتفاقيات األخرى

    ً                                                                                                             سعياً إىل تنفيذ برنامج العمل املشترك بني اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر واتفاقية التنوع البيولوجي، بشأن            -  ١٩
  .                                              ُ  ّ                                                               وع البيولوجي يف األراضي اجلافة وشبه الرطبة سوف ُتنظّم حلقة عمل مشتركة بني االتفاقيتني خبصوص هذا الربنامج                    التن

                                                                                                                            وهـدف حلقة العمل هو تعزيز قدرة مراكز تنسيق اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر واتفاقية التنوع البيولوجي على                  
                                                                        بادل اخلربات ووحدات التدريب التفاعلي اليت تركز على اجلوانب األساسية                                                        تنفـيذ االتفاقيتني بطريقة تآزرية من خالل ت       

   .                    لربنامج العمل املشترك

                    دوالر الواليات املتحدة 

  ر                                                         تنظيم حلقة عمل مشتركة بني اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصح 
    ١٠٠     ٠٠٠                               واتفاقية التنوع البيولوجي 

     وعلى   .                                                                       ت العلمية واللجان التوجيهية يف سياق املبادرات الدولية ذات الصلة                                             ويرجى أن تشارك األمانة يف املناسبا      -  ٢٠
                                                                                                                   وجه التحديد األدق، سيستمر التعاون خالل فترة السنتني لتعزيز التآزر بني اتفاقيات ريو من خالل فريق االتصال املشترك           

                                       فريق ومعاجلتها بالتفصيل من أجل وضع                                                    وسيتواصل حبث املواضيع املختارة اليت حددها ال        .                             بني أمانات االتفاقيات الثالث   
   .                                                       برامج للتعاون، مبشاركة ممثلني عن األطراف يف االتفاقيات الثالث

                    دوالر الواليات املتحدة 

    ١٠٠     ٠٠٠                                                                عمليات التبادل العلمية وتطوير التآزر يف سياق فريق االتصال املشترك 
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                                                يكولوجية احلرجية بتحديد العناصر الالزمة لوضع                                                                    وسـتجرى متابعة حلقة عمل فيتربو بشأن الغابات والنظم اإل          -  ٢١
                                                                                                                 هنـج مشـترك يف القطاع احلرجي، وإجياد وسائل متكن صناع القرارات وأصحاب املصلحة يف اتفاقيات ريو الثالث من                   

                                     ومشروع فريق اخلرباء بشأن وضع إطار        .                                                                            حتديـد اخلطـوات الـيت متكن من صياغة قرارات وبرامج مالئمة هلذا القطاع             
ُ                       ً      ً                                 لتعزيز ُنُهج التآزر يرتبط ارتباطاً وثيقاً بإجراءات متابعة حلقة عمل فيتربو         استراتيجي  ُ        .  

                    دوالر الواليات املتحدة 

    ١٠٠     ٠٠٠                         متابعة حلقة عمل فيتربو  

 دعم الربط الشبكي بني املؤسسات ذات الصلة

                             ة الضرورية مع برنامج األمم                                ، اختاذ الترتيبات التعاقدي    ٥-    م أ  /  ١٣                                             طلب مؤمتر األطراف إىل األمانة، مبوجب املقرر         -  ٢٢
                                                                                                                        املـتحدة للبيـئة من أجل تنفيذ املرحلة الثانية من استقصاء وتقييم الشبكات واملؤسسات والوكاالت واهليئات املوجودة                 

(ICCD/COP(5)/11/Add.1)   الوثيقة         وتتضمن         ICCD/COP(7)/CST/10تفاصيل هذا املشروع                   .  

                    دوالر الواليات املتحدة 

    ٦٣٢     ٠٠٠              رحلة الثانية                 استقصاء وتقييم امل 

  ٣     ٨٢٣     ٧٠٠                         جمموع العلم والتكنولوجيا 

  تيسري التنفيذ-دال 

      ً                   ، وفقاً ألهدافه وأنشطته        ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦                                                                            حيـتاج برنامج تيسري التنفيذ إىل التمويل التكميلي التايل لفترة السنتني             -  ٢٣
   . ICCD/COP(7)/2/Add.1                  الواردة يف الوثيقة 

  أفريقيادعم إعداد التقارير يف مناطق غري

                                                                            ، ينبغي للبلدان األطراف املتأثرة يف مناطق غري أفريقيا أن توايف الدورة             ٥-    م أ  / ١                            مبوجـب مقرر مؤمتر األطراف       -  ٢٤
  .                                                                                         ُ                      اخلامسة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية، والدورة الثامنة ملؤمتر األطراف مبعلومات عن األنشطة اليت أُجنزت لتنفيذ االتفاقية   

ّ                                                                              إعداد التقارير، سوف ُتقّدم منح صغرية إىل مجيع البلدان األطراف املتأثرة املؤهلة يف آسيا وأمريكا                                      ومن أجل تيسري عملية        ُ                    
                                                                               وستستخدم هذه املنح يف تعيني خرباء لتحصيل وجتميع املعلومات املطلوبة للتقرير،             .                                       الالتينـية والـبحر الكارييب وأوروبا     

   .                        وى الوطين العتماد التقرير                                              وتعبئة اجلهات املستفيدة وتنظيم املشاورات على املست

ّ                                                                           كما سيقّدم الدعم إلعداد التقارير دون اإلقليمية يف منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب -  ٢٥        .  
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                    دوالر الواليات املتحدة 

    ٥٨٠     ٠٠٠       ً                          بلداً من البلدان األطراف يف آسيا  ٤٤             منح مقدمة ل   

    ٤٨٠     ٠٠٠                                  ة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب     ً                          بلداً من البلدان األطراف يف منطق  ٣٢             منح مقدمة ل   

    ٢٤٠     ٠٠٠       ً                            بلداً من البلدان األطراف يف أوروبا  ١٢             منح مقدمة ل   

   ٣٠     ٠٠٠                                                                دعم التقارير دون اإلقليمية ملنطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب 

  ١     ٣٣٠     ٠٠٠                            جمموع التقارير دون اإلقليمية 

 التفاقيةاألعمال التحضريية الستعراض تنفيذ ا

                                                                                                           لضـمان جتميع التقارير الواردة من األطراف واجلهات الفاعلة األخرى ذات الصلة يف الوقت املناسب وبصورة                 -  ٢٦
  .                                            فعالة، سيستعاض باخلربات اخلارجية ملساعدة الربنامج

      تنفيذ                     ُ                                                                             وعـالوة على ذلك، سوف ُتنظم اجتماعات استعراض إقليمية قبل انعقاد الدورة اخلامسة للجنة استعراض          -  ٢٧
                                                                                                                             االتفاقـية، من أجل النظر يف االجتاهات اإلقليمية اليت تظهرها التقارير وتعزيز االستجابة اإلقليمية للتحديات اليت يواجهها                 

  .                                       تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر

              ية األطراف يف                                                                                                  ويف أفريقـيا، سيعقد اجتماع للمكتب املوسع للمجموعة األفريقية من أجل دعم البلدان األفريق              -  ٢٨
   .                                                  التحضري للدورة اخلامسة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية

                    دوالر الواليات املتحدة 

   ٩٠     ٠٠٠                 اخلدمات االستشارية 

    ٢٨٠     ٠٠٠                                  اجتماعات االستعراض اإلقليمية يف آسيا 

    ١٥٠     ٠٠٠                                                            اجتماعات االستعراض اإلقليمية يف أمريكا الالتينية والبحر الكارييب 

    ١٦٠     ٠٠٠                                                             راض اإلقليمية يف منطقة مشال البحر األبيض وأوروبا الوسطى والشرقية              اجتماعات االستع 

     ٦٠     ٠٠٠                                     اجتماع املكتب املوسع للمجموعة األفريقية 

    ٧٤٠     ٠٠٠                                                                     جمموع األعمال التحضريية الستعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر 

 جب االتفاقيةتقدمي املساعدة إىل األطراف للوفاء بالتزاماهتا مبو

                     مجيع األطراف املتأثرة     )  ٤-    م أ  / ٨       املقرر   (                                                                         دعـا إعالن التعهدات املتصلة بتعزيز تنفيذ االلتزامات مبوجب االتفاقية            -  ٢٩
               وبالنسبة لبعض    . (ICCD/COP(4)/11/Add.1)      ٢٠٠٥                                                                   إىل اسـتكمال بـرامج عملها الوطنية يف موعد أقصاه هناية عام             

                    ً                                     ُ                         تلك اليت انضمت مؤخراً التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، ُيتوقع أن يتأخر إجناز                                         البلدان األطراف املتأثرة، وال سيما    
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           وعالوة على    .     ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦                                                                                              بـرامج العمل الوطنية، مبا يف ذلك عقد احملافل الوطنية للتصديق عليها، حىت فترة السنتني                
                                                   ية يف مرحلة مبكرة من عملية االتفاقية قد طلبت                                                                                     ذلـك، فإن العديد من البلدان املتأثرة اليت استكملت برامج عملها الوطن           

                                                                                                                     الدعم يف جمال استعراض وحتديث براجمها يف ضوء متطلبات عملية اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، وذلك من أجل                  
      إىل                                                                                                                   تنسـيق برنامج العمل الوطين مع االستراتيجيات والربامج الوطنية األخرى، ولتحويل أولويات برنامج العمل الوطين              

   .                                                                     مشاريع ملموسة وتكييف الربنامج لكي يستجيب بصورة أفضل إىل الظروف الراهنة

                    دوالر الواليات املتحدة  

    ٢١٠     ٠٠٠                                                                  أو حتديث برامج العمل الوطنية يف البلدان األطراف األفريقية             /          استكمال و  

  ٠  ١١     ٠٠٠                                                                أو حتديث برامج العمل الوطنية يف البلدان األطراف اآلسيوية            /          استكمال و  

                                                      أو حتديث برامج العمل الوطنية يف البلدان األطراف يف أمريكا /         استكمال و 
    ١٢٠     ٠٠٠                               الالتينية والبحر الكارييب    

                                                      أو حتديث برامج العمل الوطنية يف البلدان األطراف يف أوروبا /         استكمال و 
    ١٦٠     ٠٠٠                     الوسطى والشرقية  

    ٦٠٠     ٠٠٠                              جمموع برامج العمل الوطنية      

ّ             ً                                                                             سـوف يقّدم الدعم أيضاً لتحديث املوجزات القطرية واستخدام املعايري واملؤشرات لتنفيذ برامج                            ويف أفريقـيا،   -  ٣٠        
                                                                                                                                العمل القطرية هبدف تعزيز رصد وتقييم تنفيذ االتفاقية، مع أخذ توصيات الدورة الثالثة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف                  

                                                           تنفيذ برامج العمل الوطنية مع مخسة من البلدان األطراف                                                         وعالوة على ذلك، سوف جترى استعراضات متعمقة ل         .        االعتبار
   .                                           األفريقية، مع اختاذ آخر تقرير وطين نقطة بداية

 دوالر الواليات املتحدة

    ٣٩٠     ٠٠٠                                                        رصد وتقييم تنفيذ برامج العمل الوطنية يف أفريقيا          

                                       ساعدة إىل البلدان األطراف املتأثرة يف                                                                                  ويف أمريكا الالتينية والبحر الكارييب وأوروبا الوسطى والشرقية، ستقدم امل          -  ٣١
                                                                                                                            التوعـية باالتفاقية وتعزيز النهج القائم على املشاركة يف تنفيذ برنامج العمل الوطين من خالل إعداد املنشورات، وترمجة                  

   .                                املواد املوجودة وغري ذلك من األنشطة

 دوالر الواليات املتحدة

    ١٥٠     ٠٠٠               حر الكارييب                                          أنشطة التوعية يف منطقة أمريكا الالتينية والب

   ٥٠     ٠٠٠                                             أنشطة التوعية يف أوروبا الوسطى والشرقية 

    ٢٠٠     ٠٠٠                     جمموع التوعية

                                                            ً                                            ويف مـنطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب، سوف يقدم الدعم أيضاً من أجل تيسري دمج برامج العمل الوطنية        -  ٣٢
  .                          يف استراتيجيات احلد من الفقر
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 ت املتحدةدوالر الواليا

                                                                  دمج برامج العمل الوطنية يف استراتيجيات احلد من الفقر يف منطقة أمريكا 
    ٣٥٠     ٠٠٠                                   الالتينية والبحر الكارييب 

 تعزيز التنسيق والتعاون على املستوى دون اإلقليمي

                       فرعية يف آسيا، ويف       ُ                                                                                          اسـُتكملت بـرامج العمل دون اإلقليمية يف أربعة مناطق فرعية يف أفريقيا، وأربعة مناطق               -  ٣٣
                             ، سوف يتواصل التعاون دون         ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦                    وخالل فترة السنتني      .                                                     منطقتني فرعيتني يف أمريكا الالتينية والبحر الكارييب      

   .                                             ويتوقع تنظيم مخس حلقات عمل مواضيعية يف أفريقيا  .                                                     اإلقليمي بتنظيم حلقات عمل مواضيعية واجتماعات استشارية

                                                                       ً  الل فترة السنتني األنشطة اليت تشملها برامج العمل دون اإلقليمية املوجودة حالياً،                          ويف آسـيا، سوف تتواصل خ    -  ٣٤
                                       كما أن متابعة مبادرة أبو ظيب، اليت         .                                                                                 كمـا يسـتمر وضع برامج العمل دون اإلقليمية لشمال شرق آسيا واحمليط اهلادئ             

      ُ           وسوف ُتنظم ثالثة     .              دون اإلقليمية                              ، ستجرى من خالل املشاورات          ٢٠٠٣ ُ                                          أُطلقـت يف االجتماع اإلقليمي اآلسيوي عام        
   .                                               اجتماعات استشارية يف هذا السياق خالل فترة السنتني

                                                                                                               ويف أمريكا الالتينية والبحر الكارييب، سوف تتواصل خالل فترة السنتني األنشطة اليت تشملها برامج العمل دون                 -  ٣٥
  .                            قيت غران تشاكو وبونا أمريكانا                                                             اإلقليمية احلالية، كما يستمر وضع برامج العمل دون اإلقليمية يف منط

                                                                                            ويف جنوب شرق أوروبا، شرعت بلدان املنطقة الفرعية يف تأسيس مركز إلدارة اجلفاف، بالتعاون مع املؤسسات  -  ٣٦
               بشأن إنشاء       ٢٠٠٦     ُ                                وسوف ُيعقد اجتماع ختطيطي خالل عام         .                                                   العلمـية املختصـة ووكاالت األمم املتحدة املتخصصة       

  .     املركز

 تحدةدوالر الواليات امل

    ٢٥٠     ٠٠٠                                      حلقات العمل املواضيعية يف أفريقيا

    ٢٦٠     ٠٠٠                                                 مواصلة تطوير برامج العمل دون اإلقليمية يف آسيا

   ٨٠     ٠٠٠                                             االجتماعات االستشارية ملبادرة أبو ظيب يف آسيا
    ٢٠٠     ٠٠٠                                                                        مواصلة تطوير برامج العمل دون اإلقليمية يف أمريكا الالتينية والبحر الكارييب

   ٧٠     ٠٠٠                                                     قة العمل املتعلقة مبركز جنوب شرق أوروبا إلدارة اجلفاف  حل

    ٨٦٠     ٠٠٠                                                      جمموع تعزيز التنسيق والتعاون على املستوى دون اإلقليمي

 تعزيز التعاون والربط الشبكي على املستوى اإلقليمي

                                جتماعات حتضريية للدورة الثامنة        ُ        سوف ُتعقد ا    :                                                               دعم األعمال التحضريية اإلقليمية للدورة الثامنة ملؤمتر األطراف        -  ٣٧
                                                                                            يف أفريقيا وآسيا ومنطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب ومشال البحر األبيض املتوسط                 ٢٠٠٧                        ملؤمتر األطراف خالل عام     

  .                                                                            وأوروبا الوسطى والشرقية، من أجل دعم البلدان األطراف املتأثرة يف االستعداد للمؤمتر
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 دوالر الواليات املتحدة

    ٣٠٠     ٠٠٠                           اع اإلقليمي يف أفريقيا     االجتم

    ١٢٠     ٠٠٠                              االجتماع اإلقليمي يف آسيا

    ١٨٠     ٠٠٠                                                          االجتماع اإلقليمي يف منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب

   ٨٥     ٠٠٠                                             االجتماع اإلقليمي يف مشال البحر األبيض املتوسط

   ٦٠   ٠  ٠٠                                             االجتماع اإلقليمي يف أوروبا الوسطى والشرقية

    ٧٤٥     ٠٠٠                              جمموع االجتماعات اإلقليمية

                                                                   بدأ العمل يف مجيع شبكات الربامج املواضيعية يف اجملاالت الستة ذات             :                                          تعزيز شبكات الربامج املواضيعية اإلقليمية     -  ٣٨
             قائمة من خالل                                              ويستمر العمل يف إطار شبكات الربامج املواضيعية ال  .                                                       األولويـة لـربامج العمل اإلقليمية يف أفريقيا وآسيا        

                               ومع ذلك، هنالك حاجة جوهرية       .                                                                                      مواصلة تطوير حمور التركيز املواضيعي والقاعدة املعرفية، وإطالق املبادرات التجريبية         
   .                                             للدعم احلفاز بغية اإلبقاء على زخم هذه املبادرات

                         للربامج املواضيعية، وسوف                                                                                          ويف منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب، بدأ العمل يف أربع من الشبكات الست               -  ٣٩
                          وجتري االستعدادات املتعلقة     .                                                                                        يتواصـل الـتعاون اإلقلـيمي خالل فترة السنتني من أجل مواصلة تطوير هذه الشبكات              

   .                                     االجتماعات املتعلقة ببدء العمل فيهما    ٢٠٠٦                                 ُ             بالشبكتني املتبقيتني منذ فترة، وسوف ُتعقد خالل عام 

ـ         -  ٤٠       ُ          وسوف ُينظر خالل     .                                              تمل حتديد األولويات يف جمال التعاون اإلقليمي                                               ويف أوروبـا الوسـطى والشـرقية، اك
                                                                                                                  املشـاورات واجـتماعات العمل اليت تشارك فيها بلدان املنطقة يف تأسيس ثالث شبكات مواضيعية إقليمية، ومركزي                 

   .                                     تدريب من أجل تفعيل اجملاالت ذات األولوية

                                                              ور الزراعة العضوية وخصوبة التربة يف إطار تنفيذ اتفاقية                  حول د      ٢٠٠٦                                        ومن املزمع عقد مؤمتر مواضيعي يف عام         -  ٤١
  .                                  األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف أوروبا

 دوالر الواليات املتحدة

    ٢٠٠     ٠٠٠                                                  مواصلة تطوير شبكات الربامج املواضيعية يف أفريقيا

    ٥٣٠     ٠٠٠                                               مواصلة تطوير شبكات الربامج املواضيعية يف آسيا

    ٥٠٠     ٠٠٠                                                         الربامج املواضيعية يف منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب                   مواصلة تطوير شبكات 

    ١٣٠     ٠٠٠                                                                     تفعيل اجملاالت املواضيعية ذات األولوية اإلقليمية يف أوروبا الشرقية والوسطى

    ١٠٠     ٠٠٠                                    مؤمتر الزراعة العضوية يف أوروبا

  ١     ٤٦٠     ٠٠٠                                  جمموع شبكات الربامج املواضيعية
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 عاون على املستوى األقاليميتعزيز الت

                       سوف يستمر دعم منهاج      :                                                                                        االجتماع املتعلق مبنهاج التعاون بني أفريقيا ومنطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب           -  ٤٢
                                                                                                                                   التعاون بني أفريقيا ومنطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب من خالل عملية التوعية التقنية والسياسية، والتعاون بني بلدان                 

   ).                                                              بناء القدرات، وحتسني السياسات العامة وتنفيذ إجراءات حمددة        (                                                         املنطقتني على تنفيذ احملاور الثالثة الستراتيجية التعاون        
  ،     ٢٠٠٢             ، وفرتويال عام     ٢٠٠٠           ، ومايل عام     ١٩٩٨                                      ُ                   وهذه احملاور وضعت خالل احملافل السابقة اليت ُنظمت يف الربازيل عام 

   .                                         بالتعاون مع حكومة اجلمهورية الدومينيكية    ٢٠٠٦              ماع التايل عام      ُ         وسوف ُيعقد االجت  .     ٢٠٠٤          وتونس عام 

 دوالر الواليات املتحدة

    ٢٥٠     ٠٠٠                                                                             االجتماع اخلاص مبنهاج التعاون بني أفريقيا ومنطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب

 تعزيز أوجه التآزر

                                          ودون اإلقليمي يف أفريقيا ومنطقة أمريكا                                                                        سـوف تنظم حلقات عمل بشأن التآزر على املستوي احمللي والوطين             -  ٤٣
                                                                                                                              الالتينـية والكارييب وأوروبا الوسطى والشرقية بغرض تيسري التآزر يف تنفيذ برامج العمل الوطنية وتعزيز إمكانية اإلدارة                 

   .                                                                             املستدامة لألراضي هبدف احلد من تأثري تغري املناخ والتكيف معه ومحاية التنوع البيولوجي

 ملتحدةدوالر الواليات ا

    ٢١٠     ٠٠٠                                           حلقات العمل املتعلقة بالتآزر يف أفريقيا

    ١٥٠     ٠٠٠                                         حلقات العمل املتعلقة بالتآزر يف آسيا

    ٣٠٠     ٠٠٠                                                                     حلقات العمل املتعلقة بالتآزر يف منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب

   ١٨ ٠     ٠٠٠                                                        حلقات العمل املتعلقة بالتآزر يف أوروبا الوسطى والشرقية

    ٨٤٠     ٠٠٠                              جمموع تعزيز أوجه التآزر

 تيسري بناء الشراكات

ّ                                          بغية تعزيز بناء الشراكات لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، سوف ُيقّدم الدعم إلعداد وتنظيم حمافل                 -  ٤٤   ُ                                                                       
                                طى والشرقية، بغرض تعزيز دمج                                                                                                 استشارية وطنية يف أفريقيا وآسيا ومنطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب وأوروبا الوس           

ُ                                                    برامج العمل الوطنية يف اُألطر األخرى للتنمية الوطنية وتعزيز صلتها باحلد من الفقر                        .  

                                                                                                                  ويف أفريقيا، ستبذل اجلهود للربط بني برامج العمل الوطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية وبني املبادرات والعمليات                -  ٤٥
                                                       ، والشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا، ومشاريع         )TerrAfrica   " (        تريأفريكا "        مبادرة                                        اإلقليمية والعاملية ذات الصلة، مثل      

                  وسوف تشمل الطرق     .                                    ً                                      مرفق البيئة العاملية ألقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية          /                              بـرنامج األمم املتحدة اإلمنائي    
                                                              آسيا سيتم الربط بني وسائل الربجمة اخلاصة باالتفاقية وبرامج             ويف    .                                                        املتبعة يف هذا النشاط تنظيم املشاورات واملشاركة فيها       

   .                                                                                    تعبئة املوارد إلدارة املوارد الطبيعية، اليت تدعمها اجلهات املاحنة املتعددة األطراف والثنائية
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      كارييب                                               ُ                                                             ويف منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب، سوف ُتنظم مشاورات دون إقليمية بني بلدان منطقة البحر ال               -  ٤٦
                   ُ                                                                             وعالوة على ذلك، سوف ُيستهل برنامج لبناء القدرات على املستوى اإلقليمي من أجل التدريب يف                 .                  وأمـريكا الوسطى  
   .                 جمال تعبئة املوارد

   .       ُ                                                                                              وسوف ُتنفذ أنشطة تيسري بناء القدرات بالتعاون الوثيق مع مؤسسات جمموعة مرفق البيئة العاملية واآللية العاملية -  ٤٧

 ات املتحدةدوالر الوالي

    ٧٤٠     ٠٠٠                                           دعم احملافل االستشارية الوطنية يف أفريقيا

    ٢٣٠     ٠٠٠                                        دعم احملافل االستشارية الوطنية يف آسيا

    ٦٣٠     ٠٠٠                                                                     دعم احملافل االستشارية الوطنية يف منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب

    ١٢٠     ٠٠٠     ة                                                   دعم احملافل االستشارية الوطنية يف أوروبا الوسطى والشرقي

                                                                      تعزيز الروابط بني برامج العمل الوطنية وبرامج العمل دون اإلقليمية وبرامج
    ١٠٠     ٠٠٠                                                                     العمل اإلقليمية والعمليات اإلقليمية والعاملية ذات الصلة يف أفريقيا

                                                                         دعم األنشطة دون اإلقليمية واإلقليمية لبناء الشراكات يف منطقة أمريكا الالتينية
    ٢٠٠     ٠٠٠           ييب                والبحر الكار

  ٢     ٠٢٠     ٠٠٠                              جمموع تيسري بناء الشراكات

  ٩     ٧٨٥     ٠٠٠                                                             اجملموع الكلي لتيسري تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر

 العالقات اخلارجية واإلعالم -هاء 

  ،     ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦      سنتني                                                                                           فـيما يلي احتياجات برنامج العالقات اخلارجية واإلعالم من التمويل التكميلي لفترة ال             -  ٤٨
  .ICCD/COP(7)/2/Add.1    ً                                  وفقاً ألهدافه وأنشطته الواردة يف الوثيقة 

 دعم تنسيق وتنظيم األنشطة املتصلة بالسنة الدولية للصحارى والتصحر

                   بالسنة الدولية       ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦                                                                              ترتـبط غالبية األنشطة يف جمال العالقات اخلارجية واإلعالم خالل فترة السنتني              -  ٤٩
  .     لتصحر          للصحارى وا

  دوالر الواليات املتحدة
 
 
 
 

٣٠٠ ٠٠٠ 

                         سيقوم فريق من املتدربني      :                                                       دعـم تنسـيق السـنة الدولـية للصـحارى والتصحر          
                                                                               واالستشـاريني وموظفـي األمانـة مبساعدة األمني التنفيذي، بوصفه اجلهة املكلفة            

          لالحتفال                                                                        بالتنسـيق، يف أعمال التحضري واالحتفال واملتابعة املتعلقة باألنشطة املتوقعة    
                                     مبا يف ذلك تقدمي اخلدمات االستشارية،       (                                         بالسـنة الدولـية للصـحارى والتصحر        

   ).                      وتكاليف السفر واالتصاالت
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 ٧٠ ٠٠٠ 

    ُ                                                                                 سـوف ُيدعـم إنـتاج الربامج التلفزيونية املتعلقة بالتصحر وبثها بواسطة منظمات             
             لية للصحارى                                                                          وشبكات اإلعالم الرئيسية مع التركيز على الرسالة األساسية للسنة الدو         

   .        والتصحر
 
 

 ١٠٠ ٠٠٠ 

                                        على شبكة ويب العاملية بغية تعزيز           ٢٠٠٦     ُ                                   سـوف ُينشأ موقع املركز اإلعالمي لعام        
                                                                              تدفـق املعلومات، ويشتمل املوقع على أقسام حمددة خمصصة لرصد وسائط اإلعالم،            

  .                                                  وجتميع األنشطة القطرية واملعلومات لفائدة اجلهات املعنية
 
 
 
 

 ٢٠٠     ٠٠٠    

     بشأن   )         اليونسكو (                                                        يقـوم مؤمتر منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة            وسـوف   
     ً                                عاماً يف جمال الدراسات والسياسات        ٥٠             بتقييم خربة     "                          مسـتقبل األراضي القاحلة    "

                                                                                   وبرامج التنمية املتعلقة باألراضي اجلافة، وسوف يساعد على إعادة حتديد األولويات           
  .                            تدامة يف األراضي اجلافة يف العامل                                املستقبلية بغية تعزيز التنمية املس

 
 ١٥٨     ٢٠٠    

                                                                                     سـيتاح التدريب يف جمال الصحافة البيئية حلوايل مائة من الصحفيني البارزين الذين             
   .                                     لديهم شبكات إعالمية راسخة داخل بلداهنم

 
 
 
 

 ٢٥٠     ٠٠٠    

                                                                                      مـن املـزمع تنظيم حلقات عمل إقليمية أو وطنية بشأن العالقة بني التصحر واألمن               
  .                                                                                 ائـي بالتعاون مع املؤسسات املعنية مثل منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة               الغذ

                                                                                وحلقـات العمل هذه سوف توضح أمهية اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف             
  .                                                                     القضاء على اجلوع وتأكيد احلق يف الغذاء يف سياق حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية

 
 ٥٠     ٠٠٠   

                                                         لسنة الدولية للصحارى والتصحر يف قاعة اجلمعية العامة                                 وضـع منصـات إعالمية ل     
  )                               الدورتان الستون واحلادية والستون (

 
 
 
 
 

 ١٠٠     ٠٠٠    

        بشأن      ٢٠٠٦                                            من املزمع عقد املؤمتر العلمي الدويل لعام          :                            تعزيـز احلـوار األكـادميي     
  يف   "                 الصحارى والتصحر  "               وسيساعد مؤمتر     .                                         الصحارى والتصحر بالتعاون مع اليونسكو    

                                                                                    لسنة الدولية يف اجملتمع األكادميي، ويف تقييم إسهام العلم يف عملية اتفاقية األمم                    شهرة ا 
                                                                                       املـتحدة ملكافحة التصحر، وإقامة الشراكات من أجل العمل التعاوين يف املستقبل فيما             
                                                                                      بـني البلدان املتأثرة بالتصحر، وهيئات األمم املتحدة، والباحثني، والشركاء من القطاع         

   .             غري احلكومية             اخلاص واملنظمات
 
 
 

 ١٢٠     ٠٠٠    

                                                                                     سـيعكس اللقـاء املتعلق بالتصحر واهلجرة نتائج ندوة أملرييا بشأن التصحر واهلجرة             
                                                         وسوف يسعى إىل إجراء املزيد من الدراسة للوضع الراهن           .                         املنعقدة قبل عشر سنوات   

                                                                                  فيما يتعلق باهلجرة النامجة عن التصحر، وحيدد سبل ووسائل معاجلة الوضع مبساعدة            
                    اجملتمعني الوطين والدويل

 
 

                                                                                    اجتماع املائدة املستديرة الدويل بشأن تعزيز االستثمار يف اإلدارة املستدامة لألراضي           
                                                                                        التآزر يف تنفيذ اتفاقيات ريو الثالث، الذي سينعقد يف كيوتو باليابان، سوف يبني              -
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١٢٠     ٠٠٠    

                    روتوكول كيوتو امللحق                                                            خمتلف فرص االستثمار والربامج السوقية اليت نشأت يف إطار ب        
                                                                                      باتفاقـية األمـم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، وخارج آلية كيوتو، مثل سوق              
                                                                               وحـدات ختفيض االنبعاثات وفرص التمويل احملتملة، ويشمل ذلك املساعدة اإلمنائية           

   .                              الرمسية واستثمارات القطاع اخلاص
 
 

٤٠٠     ٠٠٠    

                                    ألمم املتحدة ملكافحة التصحر على املستوى                                             االجـتماع العـاملي لتقييم تنفيذ اتفاقية ا     
  :      املكان  .                                                 ّ                          العـاملي خـالل السـنوات العشـر اليت تلت دخول االتفاقية حّيز النفاذ             

  .       األرجنتني
 

٤٠٠     ٠٠٠    
  :      املكان  .                                     الدروس املستفادة واآلفاق يف أفريقيا      .                الشباب والبيئة   :                   االجـتماع اإلقليمي  

    مايل
 

٢٥٠     ٠٠٠    
  :      املكان  .                                      تقييم دور املرأة يف تنفيذ االتفاقية       :           والتصحر                               االجـتماع العاملي بشأن املرأة    

     الصني

 
 
 
 

٢٥٠     ٠٠٠    

                                                                        سيكون املهرجان السينمائي الدويل من املناسبات الثقافية الرئيسية اليت           :              ليايل الصحراء 
                            وسوف يسعى إىل توعية عامة       .                                                  تـنظم خـالل السـنة الدولية للصحارى والتصحر        

                                                االجتماعية والثقافية، وتعزيز اهلويات الثقافية                                             اجلمهـور بالتصـحر من زاوية األبعاد        
                                                                                 والقـدرات احمللية للمجتمعات اليت تعيش يف األراضي اجلافة، وحتديد وبدء إجراءات            

   .                                         حمددة لدعم البلدان األطراف النامية املتأثرة

                                                                   جمموع دعم تنسيق وتنظيم األنشطة املتصلة بالسنة الدولية للصحارى والتصحر  ٢     ٩١٨     ٢٠٠

 اركة املنظمات غري احلكومية يف عملية اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحردعم مش

                                                                                               إن مشاركة املنظمات غري احلكومية يف تنفيذ االتفاقية ومسامهتها يف اجتماعات مؤمتر األطراف وهيئاته الفرعية،  -  ٥٠
                                  ى ذلك، فإن مشاركة اجملتمع املدين               وعالوة عل   .                                                                     واالجتماعات اليت ينظمها األطراف شرط ضروري لتنفيذ االتفاقية بنجاح        

                                                  واالحتفال هبا هي شرط ال بد منه لضمان حتقيق              ٢٠٠٦                                                                بصورة فعالة يف اإلعداد للسنة الدولية للصحارى والتصحر عام          
  :                                                                   وفيما يلي األنشطة املزمع تنظيمها لتيسري مشاركة جمتمع املنظمات غري احلكومية  .                          النتائج املأمولة هلذه السنة

  ت املتحدةدوالر الواليا
                                                                       مشاركة املنظمات غري احلكومية يف الدورة اخلامسة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية ١٠٠ ٠٠٠
                                                       مشاركة املنظمات غري احلكومية يف الدورة الثامنة ملؤمتر األطراف ٣٠٠ ٠٠٠

 
٣٥ ٠٠٠ 

                                                                        استعدادات املنظمات غري احلكومية للمشاركة يف جلسات احلوار املفتوح خالل          
                   ثامنة ملؤمتر األطراف          الدورة ال

 
 

١٠٠ ٠٠٠ 

                                                                         مشـاركة املـنظمات غري احلكومية يف االجتماعات التحضريية للدورة اخلامسة           
                                                                                 للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية، والدورة الثامنة ملؤمتر األطراف، وحلقات العمل          

                                        املتصلة بشبكات الربامج املواضيعية اإلقليمية
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١٠ ٠٠٠ 

                                             أجل إرسال املعلومات إىل شبكات املنظمات غري                                    تعزيـز آليات االتصاالت من      
        احلكومية

                                                                     دعم مبادرات اجملتمع املدين من أجل االحتفال بالسنة الدولية للصحارى والتصحر ١٠٠ ٠٠٠

                                                                             جممـوع دعـم مشاركة املنظمات غري احلكومية يف عملية اتفاقية األمم املتحدة              ٦٤٥ ٠٠٠
               ملكافحة التصحر 

 إلعالماإلعالم واالتصال بوسائط ا

                                                                                                        إن السـنة الدولية للصحارى والتصحر سوف تزيد إىل حد كبري من الطلب على املواد اإلعالمية املتعلقة باتفاقية         -  ٥١
                                                                           وستتاح وثائق املعلومات األساسية عن التصحر، مبا يف ذلك الترمجات احلديثة للمنشورات   .                          األمم املتحدة ملكافحة التصحر

              ُ                                                                ام األول كما سُتتاح للحكومات واملنظمات غري احلكومية واجلهات الفاعلة األخرى                                            املوجـودة، لوسائط اإلعالم يف املق     
                                                  وستشمل إدارة احلمالت واإلعالن والتسويق واملطبوعات        .                                                           املشـاركة يف االحـتفال بالسنة الدولية للصحارى والتصحر        

                        عو احلاجة إىل االستعانة        وستد  .                                                                                          إعـداد وإنـتاج وطـباعة مـواد إعالمية متنوعة عن السنة الدولية للصحارى والتصحر              
                                                  ً                                                               باخلدمـات االستشارية اخلارجية إلنتاج املواد اإلعالمية، فضالً عن االتصال باجلهات املاحنة احملتملة ألنشطة السنة الدولية            

   .                للصحارى والتصحر

  دوالر الواليات املتحدة
    ُ                                       الكُتيب اخلاص بالسنة الدولية للصحارى والتصحر ٣٠ ٠٠٠ 
      عالنية          النشرات اإل ١٥ ٠٠٠ 
                              مخس محالت متتالية بواسطة امللصقات ٤٠ ٠٠٠ 
               امللفات الصحفية ٥ ٠٠٠ 
            بطاقات اجليب ٢٠ ٠٠٠ 
                 األشياء التذكارية ٤٠ ٠٠٠ 
                 اخلدمات االستشارية ٢٥ ٠٠٠ 
                                جمموع اإلعالم واالتصال بوسائط اإلعالم ١٧٥ ٠٠٠ 
                                   اجملموع الكلي للعالقات اخلارجية واإلعالم ٣ ٧٣٨ ٠٠٢ 

 االستنتاجات -   ً لثا  ثا

                                                   ً                                            قـد يرغب مؤمتر األطراف، يف دورته السابعة، يف اإلحاطة علماً باألنشطة اليت ينبغي متويلها يف إطار الصندوق    -  ٥٢
                وقد يرغب مؤمتر     .                                                      وما يتصل هبا من تقديرات لالحتياجات من التمويل            ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦                               التكميـلي خالل فترة السنتني      

  ً                                                                           ضالً عن حكومات الدول غري األطراف، واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري                      ً                      األطراف أيضاً يف دعوة األطراف، ف     
  .                                           احلكومية، إىل تقدمي مسامهات إىل الصندوق التكميلي

- - - - - 


