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 ندوق التكميلي املقترحة أنشطة الصة عنعامحملة  - أوالًً

  مقدمة-ألف 

 القواعد املالية ملؤمتر األطراف وهيئاته الفرعية وأمانة        ١-م أ /٢عـتمد مؤمتـر األطراف مبوجب مقرره        ا -١
وتتضمن .  من القواعد املالية، قام األمني العام لألمم املتحدة بإنشاء الصندوق التكميلي           ٩ووفقاً للفقرة   . االتفاقية

.  وما يتصل هبا من تقديرات لالحتياجات من التمويل من هذا الصندوقاملقررةلومات عن األنشطة هذه الوثيقة مع
 اليت تعرض اإلطار العام لربنامج وميزانية اتفاقية األمم    ICCD/COP(8)/2/Add.1وينـبغي قراءهتا مقترنة بالوثيقة      

 . قتراحات املفصلة للميزانية األساسية، مبا يف ذلك اال٢٠٠٩-٢٠٠٨املتحدة ملكافحة التصحر يف فترة السنتني 

  واليت  ٢٠٠٩-٢٠٠٨وُيلتمس التمويل التكميلي لألنشطة املدرجة يف برنامج عمل األمانة لفترة السنتني             -٢
وترد يف مرفق هذه الوثيقة قائمة مبواد االتفاقية ومقررات مؤمتر . ال تتوفر هلا أموال كافية يف إطار امليزانية األساسية

 .ذات الصلة باملوضوع اليت تستند إليها الوالية التشريعية املتعلقة بتلك األنشطةاألطراف 

  التوجه- باء

الصندوق التكميلي إىل النهوض بتنفيذ االتفاقية يف ضوء توجيهات مؤمتر        يف إطار   ترمي األنشطة املقترحة     -٣
، ُيلتمس ICCD/COP(8)/2/Add.1 الوثيقة وبالـتايل، وفقاً للتوجه العام للربنامج وامليزانية املقدم يف   . األطـراف 

الوعي املنفذة  إذكاء  الـتمويل اإلضايف للمهام املتعلقة خبدمة هيئات االتفاقية؛ وأنشطة الدعوة للسياسات العامة و            
على إثر السنة الدولية للصحارى والتصحر؛ وتيسري عمليات التنفيذ ذات األولوية، مبا فيها دمج أهداف االتفاقية                

ستراتيجيات التنمية ذات الصلة على الصعيد اإلقليمي ودون اإلقليمي والوطين، وتعزيز تنفيذ االتفاقية             يف خطط وا  
 عـلى حنـو متآزر؛ وتسهيل إدارة املعرفة، مبا يف ذلك العملية اجلارية املتعلقة بالرصد والتقييم والتعاون يف جمال                   

 .العلم والتكنولوجيا

 أعوام لتعزيز ١٠ يف سياق مشروع اخلطة وإطار العمل االستراتيجيني ملدة    نظر إىل هذه األنشطة   وينـبغي أن يُ    -٤
، وهو مشروع يعرضه الفريق احلكومي الدويل العامل        )٢٠١٨-٢٠٠٨(تنفـيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر        

 :التاليةويقترح مشروع اخلطة وإطار العمل األهداف  .بني الدورات على مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة

 :األهداف االستراتيجية )أ( 

 حتسني الظروف املعيشية للسكان املتأثرين؛ :١اهلدف  `١`

 حتسني حالة النظم اإليكولوجية املتضررة؛ :٢اهلدف  `٢`

 حتقيق فوائد عامة بتنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر تنفيذاً فعاالً؛ :٣اهلدف  `٣`

تفاقية عن طريق بناء شراكات فعالة بني اجلهات الفاعلة تعبئة املوارد لدعم تنفيذ اال :٤اهلدف  `٤`
 .الوطنية والدولية
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 :األهداف التنفيذية )ب( 

 الوعي والتثقيف؛إذكاء الدعوة و :٥اهلدف  `١`

 إطار السياسات العامة؛ :٦اهلدف  `٢`

 العلم والتكنولوجيا واملعرفة؛ :٧اهلدف  `٣`

 بناء القدرات؛ :٨اهلدف  `٤`

 .التمويل ونقل التكنولوجيا :٩اهلدف  `٥`

اآلن، ميكن ترمجة األهداف املذكورة إىل      حىت   إىل هيكل االتفاقية والعمل الذي قامت به األطراف          ونظراً -٥
 : من قبيل ما يلي صلة بأنشطة األمانةذاتأهداف استراتيجية إقليمية ودون إقليمية 

 شاور تتيح حتديث برامج العمل     الـتعاون اإلقليمي عن طريق عمليات ت       تعزيـز    :١٠اهلـدف    )أ( 
 اإلقليمية وتنفيذها؛

 برامج   وتنفيذ  اإلقليمي عن طريق عمليات تشاور تتيح صياغة        دون التعاون تعزيز   :١١اهلـدف    )ب( 
 األقاليمي؛و للتعاون العابر للحدود ومناهجعمل دون إقليمية 

 أنشطة إعدادعن طريق خدمـة االحتياجات اخلاصة لألطراف، بناء على طلبها،         : ١٢اهلـدف    )ج( 
 .تكييفها وأتنفيذها  وأوبرامج مواضيعية إقليمية 

 :توقع منها ما يليويف سياق سعي أمانة االتفاقية إىل بلوغ أهدافها، ُي -٦

 على طلب احلكومات ووفقاً للمحاور االستراتيجية اليت تركز عليها االتفاقية،           العمـل، بـناءً    )أ( 
 واألوساط عملية تنفيذ االتفاقية وما يتصل بذلك من مبادرات تتخذها األطراف            خلدمةز  حفِّم خدمات ومُ  قدِّكُم

  الوكاالت احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية املعنية؛، فضالً عنالعلمية

 يف اخلطوات الالزمة لتعزيز      واملساعدةُ ،عية لرصد تنفيذ االتفاقية   اإلسـهام يف بلـورة عملية تتبُّ       )ب( 
 االتفاقية على الصعيد الوطين ودون اإلقليمي واإلقليمي والعاملي؛قدرات تنفيذ 

 استراتيجية  تنفيذ ، إىل جانب  الوعيإذكاء  لسياسات العامة و  إىل ا الدعوة  تأديـة دور ريادي يف       )ج( 
 دعم تطبيق األساليب اليت تدعو إليها االتفاقية مثل النهج التشاركية والتآزرية، والتنسيق مع            و ،إعالمـية شاملة  

 اآلليات الدولية ذات الصلة؛

القيام باستعراض إداري يف ضوء التوجيه االستراتيجي الصادر عن مؤمتر األطراف، والسعي إىل              )د( 
 .تها وفعاليءهتا لتحسني كفا ذات الصلة بذلكتدابريالتعديالت والاعتماد 
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  العوامل اخلارجية-جيم 

  العمل  النهائي إىل األمانة بشأن اخلطة وإطار      هتوجيه طرافمؤمتر األ تقدمي  ُيقدَّم برنامج العمل هذا قبل       -٧
توقع أن حيقق الربنامج وبالتايل، ُي.  أعوام لتعزيز تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر١٠ستراتيجيني ملدة اال

 : افتراض ما يليبهدفه ونواجته املتوقعة 

 اهليكل والربامج، استناداً إىل نتائج من حيث،  االستراتيجيني العمل مشروع اخلطة وإطار تكييف )أ( 
 ؛الدورة الثامنة ملؤمتر األطراف

 ؛التكميلية القدر الالزم من املسامهات  تقدميقبول البلدان األطراف )ب( 

 امليزانية واألطر   اعتمادات من   و مناسب  ما ه  بإتاحةالـتزام احلكومـات وأصـحاب املصلحة         )ج( 
 .طة املقررة والتعاون فيها على أكمل وجهدعم األنشاملؤسسية مبا يكفل 

  موجز لتقديرات االحتياجات من موارد الصندوق التكميلي حبسب الربامج- دال

 : مبوبة حبسب الربامج٢٠٠٩-٢٠٠٨يرد أدناه موجز باالحتياجات املالية املتوقعة لفترة السنتني  -٨

  االحتياجات من املوارد حبسب الربامج
  واليات املتحدةبدوالرات ال باليورو

 التوجيه التنفيذي واإلدارة -١ ٤٠٠ ٠٠٠ ٢٩٦ ٠٠٠
الدعـم الفين ملؤمتر األطراف وهيئاته الفرعية واملشورة القانونية          -٢ ١ ٤٨٨ ٠٠٠ ١ ١٠٢ ٠٠٠

 والقضايا العاملية
 العلم والتكنولوجيا -٣ ٢ ٣٠١ ٠٠٠ ١ ٧٠٤ ٠٠٠

 تيسري التنفيذ  -٤  
 أفريقيا )أ(   ٤ ٢٤٢ ٠٠٠ ٣ ١٤٢ ٠٠٠
 آسيا )ب(   ٣ ٠٠٤ ٠٠٠ ٢ ٢٢٥ ٠٠٠
 الكارييبوأمريكا الالتينية  )ج(   ٢ ٥١٤ ٠٠٠ ١ ٨٦٢ ٠٠٠
 باوأور )د(   ١ ٢٦٠ ٠٠٠ ٩٣٣ ٠٠٠

 تيسري التنفيذل الفرعي اجملموع    ١١ ٠٢٠ ٠٠٠ ٨ ١٦٢ ٠٠٠

 اإلعالموالعالقات اخلارجية  -٥  
 ة واإلعالمالعالقات اخلارجي )أ(   ١ ٢١٥ ٠٠٠ ٩٠٠ ٠٠٠
 خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )ب(   ١١٢ ٠٠٠ ٨٣ ٠٠٠

 لعالقات اخلارجية وشؤون اإلعالمل الفرعي اجملموع    ١ ٣٢٧ ٠٠٠ ٩٨٣ ٠٠٠

 اخلدمات اإلدارية -٦ ٦٥٠ ٠٠٠ ٤٨١ ٠٠٠

 جمموع االحتياجات املالية املتوقعة ١٧ ١٨٦ ٠٠٠ ١٢ ٧٢٨ ٠٠٠
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  سرد الربامج- ثانياً

 هذه  وصفرد فيما يلييو.  مجيعهاستنجز األنشطة املمولة من الصندوق التكميلي يف إطار فرادى الربامج -٩
 .تكاليفها املقدرة لكي ينظر فيها مؤمتر األطرافإىل جانب األنشطة 

 :  املعلومات املقدمة أدناههاا يلي عند استعراضترغب يف أن حتيط علماً مبولعل األطراف  -١٠

 ؛التكميلي األغراض اليت ُيلتمس من أجلها التمويل األنشطة املقررة متثل )أ( 

  النتائج الرئيسية لكل نشاط؛النواتج املتوقعةتوجز  )ب( 

 ؛)مهمةمثل حلقة عمل أو (املُنَجز الرئيسي يف النشاط  وحدة القياس تبني )ج( 

، حلقة  مثالً (٢٠٠٩ أو   ٢٠٠٨  حبلول هناية عام   إمتامها عدد املنجزات اليت ينبغي      األهدافمتثل   )د( 
 ؛)مهمتانعمل واحدة أو 

 . تقدير التمويل الالزماالحتياجات املالية املتوقعةتبني  )ه ( 
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 التوجيه التنفيذي واإلدارة -ألف 

وخالل .  االتفاقية ومن مؤمتر األطرافمبوجب للمهام املوكلة إليها املسؤولية املؤسسية عن إدارة شؤون األمانة واستجابتهاب يشمل برنامج التوجيه التنفيذي واإلدارة االضطالع :ف الربنامجهد
 .مؤمتر األطرافذات الصلة الصادرة عن قررات امل الحتياجات األطراف وفقاً لالتفاقية وحينهها واستجابتها يف ، سيسعى الربنامج إىل كفالة حتسني األمانة فعاليَت٢٠٠٩-٢٠٠٨فترة السنتني 
يف ضوء النتائج اليت توصل إليها الفريق احلكومي الدويل سري أعماهلا  يف مواصلة حتسني فعالية عمل األمانة عن طريق تطوير ٢٠٠٩-٢٠٠٨االستراتيجية يف فترة السنتني تتمثل  :االستراتيجية

 .  الصعيد العامليلسياسات العامة، وال سيما علىإىل ا عن طريق تكثيف مهام الدعوة التفاقيةالعامل بني الدورات؛ وتعزيز الوعي با
 :العوامل اخلارجية

 . جيم-توقع أن حيقق الربنامج هدفه ونواجته املتوقعة رهناً باالفتراضات الواردة يف اجلزء أوالً ُي
 
 

 االحتياجات املالية املتوقعة

ديسمرب /كانون األول
٢٠٠٩ 

 )اهلدف(

ديسمرب /كانون األول
٢٠٠٨ 

 ألنشطة املقررةا النواتج املتوقعة وحدة القياس )اهلدف(
ــن ٢٠٠ ٠٠٠  دوالر م

دوالرات الواليــــات 
 املتحدة

تعزيز الدعوة املتصلة باالتفاقية يف سياق       نشاط خاص ١ ١
الدورتني السادسة عشرة والسابعة عشرة     

 للجنة التنمية املستدامة

أنشـطة بـني الدورات حتضرياً        -١
  جلنة التنمية املستدامةيتلدور

ــن ٢٠٠ ٠٠٠  دوالر م
 الواليــــات دوالرات
 املتحدة

منتدى ألصحاب  ١ ١
 املصلحة

قـبول مقـترح بشـأن مشروع برنامج      
 لإلدارة القائمة على النتائج

لفريق احلكومي الدويل العامل      قيام ا   -٢
 بأنشطة متابعة بني الدورات     بني الدورات 

 االتفاقية يف إطار ربامج الوضع لتعزيز 
ــن ٤٠٠ ٠٠٠  دوالر م

 دوالرات الواليات املتحدة
 امجنجمموع الرب
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  والقضايا العاملية،الدعم الفين ملؤمتر األطراف، وهيئاته الفرعية، واملشورة القانونية -اء ب

القانونية إىل مؤمتر األطراف وهيئاته     فين واملشورة   التنظيمي و الدعم  ال تقدمي   " والقضايا العاملية  ،الدعم الفين ملؤمتر األطراف، وهيئاته الفرعية، واملشورة القانونية       "يشمل برنامج    :هدف الربنامج 
ويشمل أيضاً مساعدة األطراف يف تنفيذ مقررات مؤمتر األطراف عن طريق تقدمي خدمات استشارية ودعم تعاوهنا مع املنظمات واملؤسسات ذات                    . الفرعـية وأجهـزة صنع السياسات العامة      

 مرافق املؤمترات والوثائق واخلدمات ذات الصلة بصورة فعالة جلميع دورات اهليئات املنشأة مبوجب االتفاقية، وتقدمي حةإتا الربنامج إىل سيسعى، ٢٠٠٩-٢٠٠٨وخالل فترة السنتني  . الصـلة 
تفاقيات ريو وغريها من االتفاقات املتعددة  أيضاً إىل تعزيز الربجمة التآزرية فيما بني اوسيسعى. املشورة القانونية والدعم إىل األطراف يف املسائل املتعلقة بتفسري مقررات مؤمتر األطراف وتنفيذها

 . األطراف ذات الصلة

 وذلك عن طريق تيسري األنشطة ، دورات مؤمتر األطراف وجلنة استعراض تنفيذ االتفاقيةلدعم يف حتسني مهام تقدمي اخلدمات ٢٠٠٩-٢٠٠٨تتمثل االستراتيجية يف فترة السنتني  :االستراتيجية
وستنفذ العديد .  التقليديةواملعارف ، واهلجرة، والتأهب للجفاف،الدورات السابقة؛ وتعزيز التعاون والشراكات عن طريق القيام بأنشطة تتعلق مبجاالت التنفيذ التآزريالتحضريية ومتابعة نتائج 

 .من األنشطة املقررة ضمن إطار مشترك مع برنامج العلم والتكنولوجيا

 . جيم-نامج هدفه ونواجته املتوقعة رهناً باالفتراضات الواردة يف اجلزء أوالً توقع أن حيقق الربُي :العوامل اخلارجية

االحتياجات املالية 
 املتوقعة

ديسمرب /كانون األول
٢٠٠٩ 

 )اهلدف(

كانون 
ديسمرب /األول

٢٠٠٨ 

 األنشطة املقررة النواتج املتوقعة وحدة القياس )اهلدف(

 دوالر من   ٢٥٠ ٠٠٠
دوالرات الواليـــات 

 املتحدة

 دورة ١ ٢

 

ــدورة التاســعة ملؤمتــر  تنظــيم ال
األطراف، والدورتني السابعة والثامنة 

 للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية

ن االـدورة التاسعة ملؤمتر األطراف، والدورت       -١
 - السابعة والثامنة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية      

  التمهيديةواألنشطة . تنظيمال

 دوالر من   ٢٥٠ ٠٠٠
اليـــات دوالرات الو

 املتحدة

عقد مخسة اجتماعات متابعة للفريق      اجتماع ٣ ٢
 العامل املخصص

ألنشطة املؤسسية الصادر هبا تكليف من      ادعم    -٢
لفريق العامل  نشاط ا مؤمتـر األطـراف، وال سيما       

 املخصص
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االحتياجات املالية 
 املتوقعة

ديسمرب /كانون األول
٢٠٠٩ 

 )اهلدف(

كانون 
ديسمرب /األول

٢٠٠٨ 
 األنشطة املقررة النواتج املتوقعة وحدة القياس )دفاهل(

 دوالر من   ٢٠٠ ٠٠٠
دوالرات الواليـــات 

 املتحدة

تسـهيل حصـول األطـراف على        برنامج ٢ ١
الـتمويل عـن طريق الربامج الثالثة    

 لالستفادة من الصناديق    املوضـوعة 
 املذكورة

وضع برامج يف إطار االتفاقية هبدف االستفادة         -٣
الصندوق اخلاص ألقل   (ناديق التكيف   من خمتلف ص  

؛ والصـندوق اخلاص لتغري املناخ؛      الـبلدان منـواً   
وذلك بالتعاون مع اآللية العاملية ) وصندوق التكيف

التعاون مع اتفاقية التنوع البيولوجي من أجل         -٤     
 املتعلقة بالتنوع   ٢٠١٠حتقيق األهداف احملددة لعام     
  وشبه الرطبةالبيولوجي يف املناطق اجلافة 

١٩٩٨يوليه/ متوز٣١ يف موقعةمذكـرة تفاهم(
بشأن التعاون املؤسسي، وتبادل املعلومات واخلربة
الفنية، وتنسيق برامج العمل، واألعمال املشتركة،

 )وترتيبات االتصال
 دوالر من   ١٠٠ ٠٠٠

دوالرات الواليـــات 
 املتحدة

َتعزُّز تنفيذ أهـداف برنامج     �  عملحلقة ١ 
ل املشترك من خالل نتائج     العم

 حلقة العمل

 وتنظيم حلقة عمل تعقد يف إيطاليا       إعداد �
 ٢٠٠٨فرباير /يف شباط

 دوالر مــن ٥٠ ٠٠٠
دوالرات الواليـــات 

 املتحدة

وضـع مؤشـرات حمددة لربنامج العمل        � وضع املؤشرات � خدمة استشارية ٢ ٢
 املشترك مع اتفاقية التنوع البيولوجي



 

 

IC
C

D
/C

O
P(8)/2/A

dd.3 
P

age 10 
 

الية االحتياجات امل
 املتوقعة 

كانون 
ديسمرب /األول

٢٠٠٩ 
 )اهلدف(

ديسمرب /كانون األول
٢٠٠٨ 

 األنشطة املقررة النواتج املتوقعة وحدة القياس )اهلدف(
 دوالر مـن  ٢٠ ٠٠٠

دوالرات الواليــات  
 املتحدة

لة رسا"الـتعاون مـع اتفاقـية التنوع البيولوجي بشأن            -٥ "رسالة باريس"تصميم برنامج بشأن  مهمة ٢ ٢
 ".باريس

 

 

 دوالر مـن  ٣٠ ٠٠٠
دوالرات الواليــات  

 املتحدة

 

 

٣ 

 

 

٣ 

 
 
 

 مهمة

حفظ التنوع البيولوجي يف املناطق      -١
احلدودية بني تشاد والنيجر حفظاً جيداً      
عـن طـريق إشـراك اجملتمعات احمللية        

 الرعوية يف العملية
اشـتراك اجملتمعات احمللية يف إبراز     -٢

على  الربية   استصالح احلياة أثـر   أمهـية   
 قتصاديةاالجتماعية واالظروف ال

الـتعاون مع اتفاقية حفظ أنواع احليوانات الربية املهاجرة يف            -٦
يف فظ التنوع البيولوجي    حلإطـار بـرنامج منوذجي عابر للحدود        

والنظم البيئية الصحراوية يف تريميت بالنيجر،      الصـحراء الكـربى     
 وخباصة عن طريق أنشطة      وإدارهتما إدارة مستدامة،   ،بتشادغي  وإي

  .  من الظبيان الناجية من االنقراض٢٠٠تركز على حفظ حوايل 
بني أمانة٢٠٠٣سبتمرب/ أيلول٢يفتفاهم موقعةمذكرة

اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر وأمانة اتفاقية حفظ        
 أنواع احليوانات الربية املهاجرة

 
 
 
 
 

 دوالر مـن  ٤٠ ٠٠٠
ـ  ات دوالرات الواليـ

 املتحدة

ــن ٣ ٠٠٠  دوالر م
دوالرات الواليــات  

 املتحدة

 
 
 
 
 

٢ 
 
 

١ 
 

 
 
 
 
 

٢ 
 
 

١ 

 
 
 
 
 

 موقع تراث عاملي
 
 

 مهمة

 
 
 
 
 

حتديـد أربعة مواقع تراث عاملي مزودة       
 مبشاركةبنظام مناسب ملكافحة احلرائق     

 اجملتمع احمللي
 

 إسهام فعال يف أعمال فريقني عاملني

لعاملي التابع ملنظمة األمم   الـتعاون مـع مركـز التراث ا         -٧
بشأن مسألة أسباب   ) اليونسكو. (املتحدة للتربية والعلم والثقافة   

 :املعيشة املستدامة يف مواقع التراث العاملي
نوفمرب / تشرين الثاين  ٢٥مذكـرة تفـاهم موقعـة يف        (

 بشأن حتديد إطار للتعاون بني اليونسكو واتفاقية        ١٩٩٩
 )األمم املتحدة ملكافحة التصحر

الـتعاون مـع اليونسـكو بشأن تعزيز أسباب املعيشة           �
 املستدامة يف مواقع التراث العاملي، مع حفظ تلك املواقع

املشـاركة يف اجتماعني ألفرقة عاملة بشأن تغري املناخ          �
ومواقع التراث العاملي، إىل جانب اتفاقية األمم املتحدة        

ع اإلطاريـة املـتعلقة بـتغري املـناخ، واتفاقية التنو         
 ومركز التراث العاملي. البيولوجي،
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االحتياجات املالية 

 املتوقعة

ديسمرب /كانون األول
٢٠٠٩ 

 )اهلدف(

ديسمرب /كانون األول
٢٠٠٨ 

 األنشطة املقررة النواتج املتوقعة وحدة القياس )اهلدف(
 دوالر مـن  ٥٠ ٠٠٠

دوالرات الواليــات  
 املتحدة

ر هتيـئة سـبل للتصدي على حنو متآزِ        مهمة ٣ ٤
حلـرائق الرباري اليت هتدد األراضي، عن       
طـريق عقد ندوات ومؤمترات وحلقات    

 عمل

مشـاركة أمانـة االتفاقـية، بصفتها عضواً يف الفريق             -٨
ستراتيجية االستشـاري املعـين حبرائق الرباري املنشأ يف إطار ا         

الشبكة العاملية حلرائق   /األمم املتحدة الدولية للحد من الكوارث     
 نـدوات ومؤمتـرات وحلقات عمل ذات صلة         الـرباري، يف  

بأنشـطة املركـز العاملي لرصد احلرائق ومنهاج تعزيز اإلنذار          
 املبكر لالستراتيجية الدولية للحد من الكوارث

 
 
 

 دوالر مـن  ٥٠ ٠٠٠
دوالرات الواليــات  

 املتحدة

١ 
 
 
٢ 
 
 

١ 
 
 

٢ 
 
 

 مهمة
 
 
 مهمة

إتاحة أدوات لرصد اجلفاف والتنبؤ على      
يف املعنية  سات  للمؤسي  أساس شبه فور  
 البلدان املشاركة

تعزيز القدرة التقنية والعلمية فيما يتعلق       
 إدارتهبالتأهب للجفاف ورصده و

، مساعدة البلدان األطراف النامية     ٧-م أ /١٨وفقاً للمقرر     -٩
يف وضع نظم لإلنذار املبكر عن طريق مّدها بدعم تكنولوجي          

وسيضم الشركاء  . فافومايل، وال سيما فيما يتصل بإدارة اجل      
 -املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية، ومنهاج تعزيز اإلنذار املبكر         

االسـتراتيجية الدولية للحد من الكوارث، وشبكة الكفاءات        
 )DesertNet(` ديزرتنت`ملكافحة التصحر 

 دوالر من   ٢٠٠ ٠٠٠
دوالرات الواليــات  

 املتحدة

قليص اإلسـهام يف آلـيات ترمي إىل ت        عملحلقة  ٢ ٢
استناداً اهلجـرة القسرية بسبب التصحر      

ــل  إىل  ــات عم ــع حلق ــتائج أرب ن
 تقنية/استشارية

اسـتعراض مسألة اهلجرة بسبب التصحر، على الصعيد          -١٠
أنشطة `عن   الناشئة   احملـلي واإلقليمي والعاملي، وفقاً للتوصيات     

، بالتعاون مع شركاء مثل معهد األمم ا ملتحدة للبيئة          `املريةبيان  
 االستراتيجية - ألمـن البشـري، ومنهاج تعزيز اإلنذار املبكر     وا

نظمة املالدولـية للحد من الكوارث، ومنظمة الدولية للهجرة، و        
 األمن والتعاون يف أوروبا، ومنظمة العمل الدولية

 
 
 
 
 
 
 
 

 دوالر من   ٢٠٠ ٠٠٠
دوالرات الواليــات  

 املتحدة

 
 
 
٣ 
 
 
١ 
 
 

 
 
 
٣ 
 
 
١ 
 
١ 

 

 
 
 
 مهام
 
 

 جتماعا
 
 ماعاجت

تعزيز التعاون الدويل يف جمال      �
  التقليديةاملعارف

 
 املعارفكفالـة تعميم مراعاة      �

التقليدية يف األطر االستراتيجية    
احمللـية ويف سـياق عمليات      

 وضع السياسات 

دعـم املركـز الدويل للمعارف التقليدية بفلورنسا يف           -١١
لربامج نة صالت بشبكات ا   َماملـرحلة التنفيذية املتض   (إيطالـيا   

 :وتتمثل األنشطة فيما يلي). املواضيعية لالتفاقية
بشـركاء حمتملني من اجملال التقين      إقامـة صـالت      �

تعدد املثنائي أو   الصعيد  الوالعلمي واملايل، سواء على     
األطـراف، هبـدف صياغة برامج تنفيذية مشتركة        

 وإقامة حتالفات استراتيجية
رحات عقـد اجـتماعات للخرباء الستعراض املقت       �

 املتعلقة باملوضوع الرئيسي حمط اهتمام املركز
عقـد اجتماع وزاري الستعراض اهليكل املؤسسي        �

لـلمركز األكثر مالءمة يف األجل الطويل واعتماد        
 املبادرة على الصعيد السياسي الدويل
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االحتياجات املالية 
 املتوقعة 

كانون 
ديسمرب /األول

٢٠٠٩ 
 )اهلدف(

ديسمرب /كانون األول
٢٠٠٨ 

 األنشطة املقررة النواتج املتوقعة وحدة القياس )اهلدف(
 دوالر مــن ٢٥ ٠٠٠

دوالرات الواليـــات 
 املتحدة

 اجتماع ٢ ٢
 

أنشطة توعية يف إيطاليا من أجل تعزيز مشاركة اجملتمع           -١٢ ناجح إذكاء الوعي على حنو برامج إجناز
 تفاقية  تنفيذ االاملدين والتعاون الالمركزي يف عملية

 دوالر مــن ٢٠ ٠٠٠
دوالرات الواليـــات 

 املتحدة

إسـهام إقامة التعاون يف اختاذ مبادرات        مهمة ٥ ٥
 شراكة

الـتعاون مـع املؤسسات الوطنية والدولية اليت يوجد           -١٣
 مقرها يف إيطاليا

 دوالر  ١ ٤٨٨ ٠٠٠
من دوالرات الواليات   

 املتحدة

 امجنجمموع الرب

 



 
IC

C
D

/C
O

P(8)/2/A
dd.3 

P
age 13 

 العلم والتكنولوجيا -يم ج

ـ  يف امليدانني العلمي والتقين، وإعداد وحتديث قائمة       الربط الشبكي     كما يشمل إدارة االتصاالت و    . يشمل برنامج العلم والتكنولوجيا تقدمي الدعم الفين للجنة العلم والتكنولوجيا وفريق خربائها             :الربنامجدف  ه
يف حينه   الربنامج إىل كفالة أن يتاح       سيسعى،  ٢٠٠٩-٢٠٠٨وخالل فترة السنتني    . األوساط العلمية الدولية  والتنسيق مع   لتنفيذ التآزري   ُنُهج ومنهجيات ل  أيضاً إىل دعم تطوير دعم       يرميوهو  . اخلرباء املستقلني 

حتسني التعاون مع املنظمات واهليئات والوكاالت ذات الصلة يف جمايل    إىل  ة، و  وثيقاً بتنفيذ االتفاقي   تفاقية ما يلزم من املعلومات والبيانات املتعلقة بالعلم والتكنولوجيا واملرتبطة ارتباطاً           تنفـيذ اال   لعملـية وبفعالـية   
 .العلم والتكنولوجيا

مجع وجتميع وتقدمي املعلومات    عن طريق تيسري    للجنة العلم والتكنولوجيا     يف حتسني اخلدمات املقدمة يف إطار الربنامج         ٢٠٠٩-٢٠٠٨تتمثل استراتيجية برنامج العلم والتكنولوجيا لفترة السنتني          :االسـتراتيجية 
للمنح تفاقية عن طريق تعزيز الشروع يف برنامج        اال  تنفيذ تعزيز البعد العلمي لعملية   و، وال سيما تلك املدرجة يف برنامج عمل فريق اخلرباء؛           ةاملـتعلقة مبجموعـة متـنوعة من املسائل ذات األولوية بالنسبة للجن           

 .آِزرة ذات الصلةنشطة املُاالتفاقية وتنفيذ األيف إطار  الدراسية
 . جيم-يتوقع أن حيقق الربنامج هدفه ونواجته املتوقعة رهناً باالفتراضات الواردة يف اجلزء أوالً  :العوامل اخلارجية

االحتياجات املالية 
 املتوقعة 

كانون 
ديسمرب /األول

٢٠٠٩ 
 )اهلدف(

ديسمرب /كانون األول
٢٠٠٨ 

 األنشطة املقررة توقعةالنواتج امل وحدة القياس )اهلدف(
 دوالر من   ٢٥٠ ٠٠٠

دوالرات الواليــات  
 املتحدة

لتحضري أنشطة  ١ ١
 لوثيقةا

 

وثـيقة نوعية ُمحدَّثة    
عرض على جلنة العلم    ُت

والتكنولوجيا يف الدورة  
 التاسعة ملؤمتر األطراف

 يف  لكي تنظر جلنة العلم والتكنولوجيا    إىل  تقـدمي مـواد معلومات أساسية         -١
وسيشمل هذا النشاط . ٢٠٠٩-٢٠٠٨ولويـة لفترة السنتني  ذي األ  وضـوع امل

 .)٢٠٠٩(وتنظيم حلقة عمل ) ٢٠٠٨(خدمات استشارية 

 
 

تيسري عمل فريق اخلرباء التابع للجنة العلم والتكنولوجيا يف اجملاالت التالية،             -٢    
 وفقاً لربنامج عمله

 دوالر من   ١٠٠ ٠٠٠
دوالرات الواليــات  

 املتحدة

 تراتيجيةاس  ١
 

ــتراتيجية اتصــال  اس
 عملية

 

باالعتماد على  . وضع استراتيجية االتصال للجنة العلم والتكنولوجيا       ١-٢
نشر وثائق مستمدة من دوريات ومواقع شبكية    و،  "ثيمانيت"شبكة البيانات   

 االتفاقية املعتمدونشرات إخبارية وغريها من املصادر على موقع 
ــن ١٢٠ ٠٠٠  دوالر م

واليـــات  دوالرات ال
 املتحدة

ثبـتة ملعايري   حـاالت مُ   دراسة حالة إفرادية ٣ ٣
ةمرجعية ومؤشرات عملي

) ٢٠٠٨(انتقاء دراسات حاالت إفرادية  :معايري مرجعية ومؤشرات  ٢-٢
 )٢٠٠٩(عدد حمدود من البلدان بالنسبة ل متحيصهاومواصلة 

ــن ١٨٠ ٠٠٠  دوالر م
دوالرات الواليـــات  

 املتحدة

ــدَّث   إعداد منشور ١ ١ُ ــدار ُمَح إص
ــاملي   ــس الع لألطل

 للتصحر

 الشركاء ما يتطلب عقد اجتماع مع       ألطلس العاملي للتصحر،  إعداد ا   ٣-٢
 .ثاملعنيني ونشر األطلس احملدَّ

 دوالر مـــن ٢٥ ٠٠٠
دوالرات الواليـــات  

 املتحدة

وثيقة متاحة على   ١
 الشبكيوقع امل

ــرد  ــداد مسـ إعـ
 مصطلحات

شائعة االستعمال إلتاحته على موقع      باملصطلحات ال  مسردإعـداد     ٤-٢
 الشبكياالتفاقية 
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االحتياجات املالية 
 املتوقعة 

كانون 
ديسمرب /األول

٢٠٠٩ 
 )اهلدف(

ديسمرب /كانون األول
٢٠٠٨ 

 األنشطة املقررة النواتج املتوقعة وحدة القياس )اهلدف(
 دوالر من   ٢٠ ٠٠٠

دوالرات الواليــات 
 املتحدة

نشـر تقريـر يعرض      وثيقة  ١
ــاالت د ــات احل راس

  الناجحةاإلفرادية

 احلفظ  بشأنجتمـيع وحتلـيل ونشـر دراسـات حاالت إفرادية             ٥-٢
 تاحتها للمستعملنيإلواالستصالح 

من  دوالر   ١٦٠ ٠٠٠
دوالرات الواليـــات 

 املتحدة

تقريـر بشأن دراسات     وثيقة  ١
  منوذجية إفراديةحاالت

نتقاء ومتحيص  ا تشمل   نهجية متكاملة لتقييم الفقر وتردي األراضي     م  ٦-٢
 )٢٠٠٩(وإعداد تقرير على هذا األساس ) ٢٠٠٨(حاالت 

 دوالر من   ١٢٠ ٠٠٠
دوالرات الواليــات 

 املتحدة

إتاحة دراسات حاالت    وثيقة  ١
إفـرادية وجتميعها يف    

 تقرير

االقتصادية  -  إعـداد تقريـر عن املعارف البيوفيزيائية واالجتماعية         ٧-٢
الثغرات اليت تالحظ فيما    مع مراعاة   التصحر،  والثقافـية وأنشطة مكافحة     

وتنظيم ) ٢٠٠٨( بيـنها، ويشـمل ذلك الدراسات النموذجية يف البلدان        
 )٢٠٠٩(حلقة عمل 

 دوالر من   ١٤٠ ٠٠٠
دوالرات الواليــات 

 املتحدة

إتاحة دراسات حاالت    وثيقة  ١
إفـرادية وجتميعها يف    

 تقرير

لى املستوى العاملي   حتديـد منهجـيات فعالـة لتقيـيم التصحر ع           ٨-٢
واإلقلـيمي والوطين واحمللي، ويشمل ذلك الدراسات النموذجية يف بلدان          

 ) ٢٠٠٩(وإعداد تقرير على هذا األساس ) ٢٠٠٨(منتقاة 
 دوالر من   ١٥٠ ٠٠٠

دوالرات الواليــات 
 املتحدة

إتاحـة مشروع مبادئ     وثيقة  ١
توجيهـية للموجزات   

 القطرية

 معيهية جديدة للموجزات القطرية،      مبادئ توج  ومتحـيص إعـداد     ٩-٢
وإعداد تقرير على هذا األساس     ) ٢٠٠٨(بلدان منتقاة   متحيصـها بالنسـبة ل    

)٢٠٠٩( 
 دوالر من   ٢٠٠ ٠٠٠

دوالرات الواليــات 
 املتحدة

 ممحَّصةمبادئ توجيهية    وثيقة  ١
 لنظم اإلنذار املبكر 

 والطويل، مـبادئ توجيهية لنظم اإلنذار املبكر يف األجلني القصري         ١٠-٢
وإعداد تقرير على هذا    ) ٢٠٠٨(بلدان منتقاة   مـع متحيصـها بالنسـبة ل      

 )٢٠٠٩(حلقة عمل استشارية من خالل عقد األساس 
 دوالر من   ٥١٦ ٠٠٠

دوالرات الواليــات 
 املتحدة

تعزيـز قـدرة البلدان      تقدمي منح دراسية ٢٨ ٢٨
األطراف املشاركة على   
مواجهة حتدي مكافحة   

 التصحر بفعالية

 وضع برنامج للمنح الدراسية  -٣
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 دوالر من   ١٨٠ ٠٠٠
ــات  دوالرات الواليـ

 املتحدة

املشاركة يف األنشطة  ٣ ٣
 ذات الصلة

ة أنشــطة  زيــاد١-٤
التعاون بني اتفاقية األمم    
ــة   ــتحدة ملكافح امل
التصحر واتفاقية التنوع   

 البيولوجي
ــن ٨٠ ٠٠٠  دوالر م

ــات  دوالرات الواليـ
 املتحدة

املشاركة يف األنشطة  ٢ ٢
 ذات الصلة

 زيــادة أنشــطة ٢-٤
التعاون بني اتفاقية األمم    
ــة   ــتحدة ملكافح امل
التصحر واتفاقية األمم   

حدة اإلطارية املتعلقة   املت
 بتغري املناخ

أنشـطة تعاون مع أمانات اتفاقية التنوع البيولوجي، واتفاقية األمم املتحدة             -٤
 املتعلقة بتغري املناخ، وفريق االستعراض العلمي والتقين التفاقية رامسار         اإلطاريـة 

لرطبة، والفريق االستشاري العلمي والتقين ملرفق البيئة العاملية،        املتعلقة باألراضي ا  
 واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية

ــن ٦٠ ٠٠٠  دوالر م
ــات  دوالرات الواليـ

 املتحدة

املشاركة يف األنشطة  ١ ١
 ذات الصلة 

 حتسـني التعاون    ٣-٤
مـع املـنظمة العاملية     
ــة،   ــاد اجلوي لألرص

 العلمية ملرفق  واهليـئات 
البيـئة العاملية، واتفاقية    

 رامسار

 

 دوالر  ٢ ٣٠١ ٠٠٠
يات من دوالرات الوال  

 املتحدة

 جنامجمموع الرب

 

االحتياجات املالية 
 املتوقعة 

كانون 
ديسمرب /األول

٢٠٠٩ 
 )اهلدف(

ديسمرب /كانون األول
٢٠٠٨ 

 األنشطة املقررة النواتج املتوقعة وحدة القياس )اهلدف(
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 تيسري التنفيذ -دال 

بلدان مشال البحر األبيض املتوسط، وبلدان وسط وشرق أوروبا، وغريها من (يتألف برنامج تيسري التنفيذ من أربعة برامج فرعية وهي برامج أفريقيا، وآسيا، وأمريكا الالتينية والكارييب، وأوروبا    : هـدف الربنامج  
ـ   وخالل فترة  .سيما تلك املتصلة بأحكام مرفقات التنفيذ اإلقليمي يشمل الربنامج مساعدة البلدان األطراف على الوفاء بالتزاماهتا مبوجب االتفاقية، والو ).راف املـتأثرة والبلدان األطراف املتقدمة  الـبلدان األط

 . وتيسري املبادرات ذات األولوية ملساعدة األطراف على الوفاء بالتزاماهتا املتعلقة بتنفيذ االتفاقيةالعامة  الربنامج إىل كفالة تقدمي املشورة بشأن السياساتسيسعى، ٢٠٠٩-٢٠٠٨السنتني 
 .ت االستشارية يف التركيز على حتسني رصد تنفيذ االتفاقية، وتعزيز التنسيق واحلوار على خمتلف الُصُعد، وتطوير العمليا٢٠٠٩-٢٠٠٨ تتمثل استراتيجية فترة السنتني :االستراتيجية

 . جيم-  باالفتراضات الواردة يف اجلزء أوالًتوقع أن حيقق الربنامج هدفه ونواجته املتوقعة رهناًُي :العوامل اخلارجية
  األنشطة املقررة ألفريقيا-١

االحتياجات املالية 
 املتوقعة 

كانون 
ديسمرب /األول

٢٠٠٩ 
 )اهلدف(

ديسمرب /كانون األول
٢٠٠٨ 

 األنشطة املقررة النواتج املتوقعة لقياسوحدة ا )اهلدف(
 دوالر  ١ ٨٠٠ ٠٠٠

من دوالرات الواليات   
 املتحدة

إجناز تقارير وطنية دقيقة يف حينها وإتاحة        تقرير وطين ٥٣ 
 االجتماع  نجز يف العمـل التحليـلي امل    

 اإلقليمي الستعراض النظراء 

ر دعم رصد تنفيذ االتفاقية عن طريق عملية تقدمي التقاري          -١
الوطنـية، مبا يف ذلك املساعدة يف إعداد التقارير على الصعيد           
الوطـين، وتنظـيم حلقات العمل والتنسيق على الصعيد دون          

 اإلقليمي
 دوالر من   ٢٠٠ ٠٠٠

دوالرات الواليـــات 
 املتحدة

 حلقة عمل وطنية ٥ ٥
نشاط منوذجي 

 ميداين

 تنفيذ مقررات مؤمتر األطراف
تعراض نشـر وتطبيق استنتاجات جلنة اس   

 تنفيذ االتفاقية

مـتابعة ودعـم البلدان فيما يتعلق بتنفيذ مقررات مؤمتر            -٢
األطـراف ونشـر أفضل املمارسات املستمدة من استنتاجات         

 جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية ) أفضل ممارسات(

 دوالر من   ١٤٠ ٠٠٠
دوالرات الواليـــات 

 املتحدة
 

وضع الصيغة النهائية    ٥ ٥
ــل  ــربنامج العم ل

 وطينال
 

لوائح /تشريعات/سياسات/إجيـاد وسائل  
 ترمي إىل كفالة اإلدارة      مناسبة تنظيمـية 

 املستدامة للموارد الطبيعية

ربنامج العمل  لدعم البلدان يف عملية وضع الصيغة النهائية          -٣
الوطين، وتيسري بناء القدرات يف سياق أولويات جلنة استعراض         

 وجياتنفيذ االتفاقية وجلنة العلم والتكنول

 دوالر من   ١٢٠ ٠٠٠
دوالرات الواليـــات 

 املتحدة
 

استعراض برنامج  ٦ 
العمل الوطين 
 وتكييفه

إجناز التقييم البيئي االستراتيجي التفاقية     
 مكافحة التصحر

دعـم البلدان يف مواءمة وتنسيق اآلليات القائمة واجلاري           -٤
 بيئيةإعدادهـا من أجل كفالة إدارة املوارد الطبيعية واحلماية ال         

 الوطنية  ، مبا يف ذلك استعراض برامج العمل      عـلى حنـو فعال    
ثل برامج العمل الوطنية    مصلة  الربامج ذات   الإقامة صالت مع    و
 لتكيف، وذلك بالتعاون مع اآللية العامليةل
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age 17  االحتياجات املالية

 املتوقعة 

كانون 
ديسمرب /األول

٢٠٠٩ 
 )اهلدف(

ديسمرب /كانون األول
٢٠٠٨ 

 األنشطة املقررة النواتج املتوقعة القياسوحدة  )اهلدف(
 دوالر من   ١٠٨ ٠٠٠

دوالرات الواليـــات 
 املتحدة

برنامج شراكة وطين ٢  إقامـة وتعزيـز الشراكات والتعاون مع       
املنظمات الوطنية والدولية   /املؤسسـات 

 والبلدان

  دعـم الـبلدان يف حماكاة اآلليات املناسبة للشراكة مثل            -٥
ذجية القطرية ملرفق البيئة العاملية، مبشاركة      جتارب الشراكة النمو  

مجهورية ترتانيا املتحدة،   (جهـات رائـدة يف بلـدان منتقاة         
 وبالتعاون مع اآللية العاملية) والكامريون، وموريتانيا، والنيجر

 دوالر من   ١١٢ ٠٠٠
دوالرات الواليـــات 

 املتحدة

منهاج وطين  ٢ ٢
 ألصحاب املصلحة

حة الوطنيني  حتسُّن قدرات أصحاب املصل   
عـلى تنفيذ برامج العمل الوطنية حتسنا       

 كبريا

تتيح االخنراط الفعلي    يف وضـع مناهج      لـبلدان دعـم ا    -٦
صحاب املصلحة املعنيني على الصعيد     أل واملشـاركة الفعالـة   

اجملتمع املدين، والقطاع اخلاص، واهلياكل الالمركزية،      (الوطين  
رية الكونغو   وذلـك يف بوتسوانا، وتوغو، ومجهو      ،)وغريهـا 

 .الدميقراطية، واملغرب
 دوالر من   ٦٤٠ ٠٠٠

دوالرات الواليـــات 
 املتحدة

الشـروع يف مشـاريع منوذجية إلشراك       مبادرة منوذجية ٥ ٥
الشـباب والنسـاء يف أنشطة مكافحة       

 التصحر وتعزيز الربامج العامة

  بلدان أفريقية١٠دعم تعزيز املبادرات التمكينية يف   -٧

 دون  الصعيدأو حتسـني التعاون على      /طويـر و   دعـم ت   -٨     
 اإلقليمي واإلقليمي واألقاليمي والدويل

من دوالر   ١٣٨ ٠٠٠
دوالرات الواليـــات 

 املتحدة

 برنامج ١ 
 

إمتـام بـرنامج العمل اإلقليمي ألفريقيا       
والشـروع يف تنفـيذه عن طريق تنفيذ        
الـربامج ذات األولوية يف شبكة الربامج       

 الربامج  اتشبك( به   املواضـيعية املتعلقة  
 )٦ و٣ و٢و ٥ املواضيعية

 

من دوالر   ٣٥٠ ٠٠٠
دوالرات الواليـــات 

 املتحدة

اجتماع لوضع  ١ ١
 منهاج أقاليمي

حتسـني التعاون األقاليمي بني أفريقيا      
وآسـيا، وبني أفريقيا ومنطقة أمريكا      
الالتينـية والكارييب، وتنفيذ أنشطة      

التدريب، واملساعدة  (تعاون ملموسة   
 )قنيةالت
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االحتياجات املالية 
 املتوقعة 

كانون 
ديسمرب /األول

٢٠٠٩ 
 )اهلدف(

ديسمرب /كانون األول
٢٠٠٨ 

 األنشطة املقررة النواتج املتوقعة وحدة القياس )اهلدف(
 دوالر من   ٤٠ ٠٠٠

ــات  دوالرات الوالي
 املتحدة

تعزيـز ودعم مبادرات إقليمية حمددة       مهمة ٥ ٥
 ةوطنيالل  عمالتسهم يف تنفيذ برامج     

مبادرة  (اإلقليميةوبرامج العمل دون    
اجلدار األخضر  "االحتـاد األفـريقي     

، ومبادرة األرض   "الكـبري للصحراء  
األفريقية، واملبادرات البيئية للشراكة    
 اجلديـدة مـن أجـل تنمية أفريقيا،       

 )وغريها

 

من دوالر   ٢٥٠ ٠٠٠
دوالرات الواليـــات 

 املتحدة

راف األفريقية على حنو    استعداد األط  مؤمتر إقليمي  ١
تـام للمشـاركة يف مؤمتر األطراف       

 التاسع

 

من دوالر   ٣٤٤ ٠٠٠
دوالرات الواليـــات 

 املتحدة

وحدة تنسيق   
 إقليمي

 نواتج تنفذ عمليةوحدة تنسيق إقليمية 
رفق التنفيذ فعالة ويف حينها يف سياق ُم
 اإلقليمي اخلاص بأفريقيا

ى طلبها يف  تقـدمي خدمـات إىل األطراف بناء عل         -٩
برامج العمل دون   /سـياق بـرنامج العمـل اإلقليمي      

 برامج العمل الوطنية/اإلقليمية
ــن ٤ ٢٤٢ ٠٠٠  م

ــات  دوالرات الوالي
 املتحدة

 امجنجمموع الرب
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  األنشطة املقررة آلسيا-٢

 
 االحتياجات املالية املتوقعة

ديسمرب /كانون األول
٢٠٠٩ 

 )اهلدف(

ديسمرب /كانون األول
٢٠٠٨ 

 األنشطة املقررة النواتج املتوقعة وحدة القياس )هلدفا(
دوالر من   ٨٨٠ ٠٠٠

ــات  دوالرات الواليـ
 املتحدة

إجناز تقارير وطنية دقيقة يف حينها وإتاحة  تقرير وطين  ٤٥
 االجتماع  نجز يف العمـل التحليـلي امل    

 اإلقليمي الستعراض النظراء

دعـم رصد تنفيذ االتفاقية عن        -١
 التقارير الوطنيةد إعداطريق عملية 

من دوالر   ٢٠٠ ٠٠٠
ــات  دوالرات الواليـ

 املتحدة
 

وضع الصيغة النهائية  ٥ ١٠
لربامج العمل الوطنية 

 وتقوميها

إجناز التقييم البيئي االستراتيجي التفاقية     
مكافحـة التصـحر مبا يتيح زيادة عدد        
ــتم  ــية الــيت ت ــرامج العمــل الوطن ب

 تقوميها/صياغتها

تنفيذ قدم احملرز ل  التاإلسهام يف     -٢
االتفاقية، مبا يف ذلك يف صياغة برامج       

 عملية صياغة   وتقوميالعمـل الوطنية    
 برامج العمل

ــن دوالر  ٦٠ ٠٠٠ م
ــات  دوالرات الواليـ

 املتحدة

إنشاء قاعدة بيانات  ١ 
 آلسيا

اطِّـالع األطـراف على حمتوى قاعدة       
  أفضل املمارسات تضمبيانات

ن طريق  تعزيز القاعدة املعرفية ع     -٣
تـبادل املعلومـات بشأن الدروس      

 املستخلصة وأفضل املمارسات

 
دورات /حلقات عمل ١ ١

 تدريبية
زيـادة فرص تبادل املعلومات عن طريق       
وسائل متنوعة، منها اإلنترنت وحلقات     

 العمل
 

ــن دوالر  ٥٠ ٠٠٠ م
ــات  دوالرات الواليـ

 املتحدة

 النهج  زيادة عدد الشراكات اجلديدة أو     مبادرة شراكات ١ ١
 الرامية إىل بناء شراكات

استطالع وسائل مبتكرة للشراكة      -٤
 بالتعاون مع اآللية العاملية

ــن دوالر  ٦٠ ٠٠٠ م
ــات  دوالرات الواليـ

 املتحدة

   شراكة ٢ ٢
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 االحتياجات املالية املتوقعة

ديسمرب /كانون األول
٢٠٠٩ 

 )اهلدف(

ديسمرب /كانون األول
٢٠٠٨ 

 األنشطة املقررة نواتج املتوقعةال وحدة القياس )اهلدف(
مــــن دوالر  ٨٠ ٠٠٠

 دوالرات الواليات املتحدة
زيـادة عدد األعمال التشاركية بالتعاون       حلقة عمل ١ ١

 مع خمتلف أصحاب املصلحة
سيما عن   تعزيز هنج تشاركي، وال     -٥

طـريق زيـادة مشاركة خمتلف الفئات       
االجتماعـية، مثل الشباب والنساء، من      

  فعاالًاالتفاقية تنفيذاًأجل تنفيذ 
 دوالر مـــن ٢٠٠ ٠٠٠

 دوالرات الواليات املتحدة
برنامج عمل دون  ١ ١

 إقليمي جديد
برامج عمل دون إقليمية جديدة يف مشال       
شرق آسيا وجنوب منطقة احمليط اهلادئ      

ــجمة ــام منس ــع أحك ــية اال م تفاق
االستراتيجية الطويلة األجل لتنفيذ االتفاقيةو

رية بشأن التنسيق   عملية استشا   -٦
والتعاون على املستوى دون اإلقليمي     

 واإلقليمي واألقاليمي

 دوالر مـــن ٦٠٠ ٠٠٠
 دوالرات الواليات املتحدة

الشروع يف نشاط من  ٦ 
 أنشطة التعاون

تعزيـز دعـم األنشـطة على املستوى        
اإلقليمي عن طريق إعادة تقومي شبكات      

 الربامج املواضيعية

 

 دوالر مـــن ٢٠٠ ٠٠٠
 رات الواليات املتحدةدوال

 - فريقياأمشاركة فعالة آلسيا يف منتدى       مهمة ١ 
 آسيا الذي سيعقد يف كوريا اجلنوبية

 

مـــن دوالر  ١٥٠ ٠٠٠
 دوالرات الواليات املتحدة

 من أجل إجناح تنفيذ     النارصد وتقييم فعّ   مهمة وتقرير ٢ ٣
 املشروع

دعم املشروع اجلاري عرضه املتعلق       -٧
راضي املتردية وختفيف   باستصـالح األ  

 آثار اجلفاف يف منطقة احمليط اهلادئ
مـــن دوالر  ١٨٠ ٠٠٠

 دوالرات الواليات املتحدة
مهمة مشتركة  ٢ ٢

 توصيات/وتقرير
 شـبكات الـربامج املواضيعية      تنشـيط 

 ، وإجياد حلول للمضي قدماً   املتوقفة حالياً 
بـربنامج العمل اإلقليمي على الرغم من       

 قلة موارد امليزانية

دراسـة كيفية حتسني وإعادة حبث        -٨
 هيكل شبكات الربامج املواضيعية

مـــن دوالر  ٣٤٤ ٠٠٠
 دوالرات الواليات املتحدة

قدم نواتج  ت عمليةوحـدة تنسيق إقليمية      وحدة تنسيق إقليمي  
رفق التنفيذ  فعالـة ويف حينها يف سياق مُ      

 اإلقليمي اخلاص بآسيا

تقـدمي خدمات إىل األطراف بناء        -٩
ـ  لى طلـبها يف سياق برنامج العمل       ع

بــرامج العمــل دون  /اإلقلــيمي
 برامج العمل الوطنية/اإلقليمية

 دوالر من   ٣ ٠٠٤ ٠٠٠
 دوالرات الواليات املتحدة

 جمموع الربنامج    
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  األنشطة املقررة ألمريكا الالتينية والكارييب-٣

 
االحتياجات املالية 

 املتوقعة

ديسمرب /كانون األول
٢٠٠٩ 

 )اهلدف(

ديسمرب /كانون األول
٢٠٠٨ 

 األنشطة املقررة النواتج املتوقعة وحدة القياس )اهلدف(
دوالر من   ٤٠٠ ٠٠٠

ــات  دوالرات الواليـ
 املتحدة

إجناز تقارير وطنية دقيقة يف حينها وإتاحة  تقرير وطين  ٣٣
 االجتماع  نجز يف العمـل التحليـلي امل    

 اإلقليمي الستعراض النظراء

نفيذ االتفاقية عن طريق    دعم رصد ت    -١
 التقارير الوطنيةإعداد عملية 

ــن ٤٠ ٠٠٠  دوالر م
ــات  دوالرات الواليـ

 املتحدة

وضـع الصـيغة النهائـية لربامج العمل         برنامج عمل وطين ١٠ 
  واعتمادهاةالوطني

دعـم الـبلدان األطراف يف أمريكا         -٢
الالتينية والكارييب يف إعداد برامج العمل      

 الوطنية
 دوالر من   ٢٣٠  ٠٠٠

ــات  دوالرات الواليـ
 املتحدة

تنفـيذ بـرامج العمل الوطنية عن طريق         مبادرة جديدة ١٠ ١٣
 الشروع يف مبادرات حمددة

اإلسـهام يف الـتقدم احملـرز يف تنفيذ           -٣
تنفيذ برامج  /تفاقـية عـن طريق استعراض     اال

 ةالعمل الوطني
 دوالر من   ١٠٠ ٠٠٠

ــات  دوالرات الواليـ
 املتحدة

 جديدة متعلقة مبادرة ٤ ٤
باملنظمات غري 
 احلكومية

مشاركة شبكات املنظمات غري احلكومية     
بفعالية يف أنشطة اتفاقية مكافحة التصحر

 تعزيز مشاركة اجملتمع املدين  -٤

 دوالر من   ١٤٠ ٠٠٠
ــات  دوالرات الواليـ

 املتحدة

صياغة خطة لربنامج العمل دون اإلقليمي       برنامج ٢ 
  األعضاء يف  والبلدانألمـريكا الوسطى    

 السوق املشتركة لبلدان املخروط اجلنويب

عملية استشارية بشأن التنسيق والتعاون       -٥
عـلى الصـعيد دون اإلقلـيمي واإلقليمي        

 واألقاليمي
 دوالر من   ٤٠٠ ٠٠٠

ــات  دوالرات الواليـ
 املتحدة

تنفيذ برامج العمل دون اإلقليمية ومنهاج       مبادرة جديدة ٤ ٤
ا الالتينــية  مــنطقة أمــريك-أفريقــيا 

والكارييب عن طريق الشروع يف مبادرات      
 حمددة

دعـم تنفيذ برامج العمل دون اإلقليمية         -٦
ومـنهاج التعاون بني أفريقيا ومنطقة أمريكا       

املشروع البيئي لشباب   (الالتينـية والكارييب    
 ) الكارييب، تشاكو و بونا

 دوالر من   ٦٠٠ ٠٠٠
ــات  دوالرات الواليـ

 املتحدة

شـبكات بـرامج مواضيعية عملية تقدم        نشطة املنفذةعدد األ ٦ ٦
  إىل األطراف املطلوبةاخلدمات 

تسـهيل ودعـم تنفيذ شبكات الربامج         -٧
 املواضيعية 

 دوالر من   ١٨٠ ٠٠٠
ــات  دوالرات الواليـ

 املتحدة

حتديـد استراتيجيات مشتركة ملكافحة      حلقة عمل ٢ ١
تـردي األراضي على الصعيد اإلقليمي       

 مل وإعداد خطط ع

تعزيـز أوجه التآزر بني االتفاقيات على         -٨
 الصعيد اإلقليمي
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االحتياجات املالية 

 املتوقعة

ديسمرب /كانون األول
٢٠٠٩ 

 )اهلدف(

ديسمرب /كانون األول
٢٠٠٨ 

 األنشطة املقررة النواتج املتوقعة وحدة القياس )اهلدف(
 دوالر من   ٨٠ ٠٠٠

دوالرات الواليــات 
 املتحدة

ى إلكتروين تنظيم منتد ٢ ٢
 وتشغيله

شبكة املعلومات اإلقليمية   "تعزيز تطوير   
بشـأن مكافحـة اجلفاف والتصحر يف       

 "منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب

تعزيـز القاعدة املعرفية واملعلومات عن        -٩
 طريق تقاسم وتبادل املعلومات

 دوالر من   ٣٤٤ ٠٠٠
دوالرات الواليــات 

 املتحدة

وحدة تنسيق إقليمية عملية لتقدمي نواتج       ميوحدة تنسيق إقلي  
رفق التنفيذ  فعالـة ويف حينها يف سياق مُ      

 اإلقليمي اخلاص بأفريقيا

 تقدمي خدمات إىل األطراف بناء على        -١٠
برامج /طلبها يف سياق برنامج العمل اإلقليمي     

 برامج العمل الوطنية/العمل دون اإلقليمية
 دوالر  ٢ ٥١٤ ٠٠٠

يات من دوالرات الوال  
 املتحدة

 جمموع الربنامج    
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  األنشطة املقررة ألوروبا-٤

 
االحتياجات املالية 

 املتوقعة

ديسمرب /كانون األول
٢٠٠٩ 

 )اهلدف(

ديسمرب /كانون األول
٢٠٠٨ 

 األنشطة املقررة النواتج املتوقعة وحدة القياس )اهلدف(
دعم رصد تنفيذ االتفاقية عن طريق        -١     

 :على النحو التايللتقارير اإعداد عملية 

 دوالر من   ١٠٠ ٠٠٠
دوالرات الواليـــات 

 املتحدة

 

 
 
 
٢٨ 
 
٣٢ 

إجنـاز تقارير وطنية دقيقة وعرضها يف        تقرير وطين 
حيـنها عـلى أمانـة اتفاقية مكافحة        

 :التصحر، وهي تقارير مقدمة من
بلدان مشال البحر األبيض املتوسط،      ●

وبلـدان وسـط وشـرق أوروبا،        
 ن البلدان األطراف املتأثرةوغريها م 
 البلدان األطراف املتقدمة ●

 دعم البلدان :الصعيد الوطين  ١-١

ــن ٢٤ ٠٠٠  دوالر م
دوالرات الواليـــات 

 املتحدة
 

٦ 
 
 
 
 
 
 
١ 

إجنـاز تقاريـر وطنية دقيقة وعرضها يف         وثيقة 
حينها على أمانة اتفاقية مكافحة التصحر، 

 :وهي تقارير مقدمة من
بحر األبيض املتوسط  بلدان مشال ال   ●

 وغريها من البلدان األطراف املتأثرة
 بلدان وسط وشرق أوروبا املتأثرة ●
 البلدان املتقدمة ●

تقريـر بشـأن التقدم احملرز يف األنشطة        
اإلقليمـية يف بلدان مشال البحر األبيض       

 املتوسط وبلدان وسط وشرق أوروبا

 إعداد الوثائق : الصعيد اإلقليمي٢-١

الر من   دو ١٨٠ ٠٠٠
دوالرات الواليـــات 

 املتحدة

الـنظر يف مسائل رئيسية تتعلق باالتفاقية     منتدى ١ ١
  فيما بني بلدان املنطقةوالتنسيق بشأهنا

 لدورات   اجـتماعات إقليمية حتضرياً     ٣-١
جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية ومؤمتر األطراف      

 التاسع
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االحتياجات املالية 

 املتوقعة

 ديسمرب/كانون األول
٢٠٠٩ 

 )اهلدف(

ديسمرب /كانون األول
٢٠٠٨ 

 األنشطة املقررة النواتج املتوقعة وحدة القياس )اهلدف(
 تقدمي دعم تقين ومايل إىل البلدان املؤهلة         -٢     

يف منطقة وسط وشرق أوروبا ومنطقة مشال       
البحر األبيض املتوسط وغريها من البلدان، يف       

ية سـياق عملـية إعداد برامج العمل الوطن       
 وتنفيذ االتفاقية

ــن ٢٥ ٠٠٠  دوالر م
دوالرات الواليـــات 

 املتحدة

التوعية املؤدية إىل اإلعداد الفعال لربامج       دراسيةحلقة  ٢ ١
 العمل الوطنية

حلقـات دراسية للتوعية على الصعيد        ١-٢
 الوطين يف البلدان املنضمة اجلديدة

ــن ١٤٠ ٠٠٠  دوالر م
 دوالرات الواليات املتحدة

مج عمل وطين أو برنا ٩ ٩
 استراتيجية

الصيغة النهائية لربامج العمل  اعتماد/وضع
الوطنـية أو االسـتراتيجيات يف البلدان       

 املتأثرة 

 اإلعداد لربامج العمل الوطنية  ٢-٢

ــن ٧٥ ٠٠٠  دوالر م
دوالرات الواليـــات 

 املتحدة

حتديد جهات شريكة متقدمة ومؤسسات      حلقة عمل ٣ ٣
 تقاةدولية معنية يف بلدان من

دعـم حلقات العمل الوطنية يف بناء         ٣-٢
الشـراكات مـن أجـل تنفيذ برامج العمل         

 الوطنية بالتعاون مع اآللية العاملية
ــن ١٦ ٠٠٠  دوالر م

دوالرات الواليـــات 
 املتحدة

 

زيادة الترابط بني املرفقني الرابع واخلامس مهمة ٣ ٣ تقدمي مساعدة مالية إىل ثالثة بلدان       ٤-٢
نطقة مشال البحر املتوسط    مؤهلـة مـن م    

مدرجة يف املرفق اخلامس كيما تشارك يف       
 أنشطة ذات صلة باملرفق الرابع

 تقدمي الدعم من أجل تنفيذ االتفاقية        -٣     
 على الصعيد دون اإلقليمي

ــن ١٦٥ ٠٠٠  دوالر م
دوالرات الواليــــات 

 املتحدة

 الدروس املستخلصة على    االستفادة من    حلقة عمل ٢ ١
إعداد يف تسهيل    دون اإلقليمي    الصـعيد 

 ويف  واسـتعراض بـرامج العمل الوطنية     
 تقدمي املساعدة بشأهنا

دعم حلقات عمل دون إقليمية بشأن        ١-٣
 القوقاز،  جنوبالعوامـل املؤاِزرة يف منطقة      

 وجنوب شرق أوروبا، وشرق أوروبا
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االحتياجات املالية 

 املتوقعة

ديسمرب /كانون األول
٢٠٠٩ 

 )اهلدف(

ديسمرب /ون األولكان
٢٠٠٨ 

 األنشطة املقررة النواتج املتوقعة وحدة القياس )اهلدف(
 دوالر مــن ٣٥ ٠٠٠

دوالرات الواليـــات 
 املتحدة

حتسـني إعـداد االستراتيجيات الوطنية       دورة تدريبية  ١
ملكافحـة اجلفاف يف إطار برنامج العمل       

 الوطين

تدريب على الصعيد دون اإلقليمي يف        ٢-٣
اف يف إطار مركز إدارة اجلفاف يف       جمال اجلف 

 جنوب شرق أوروبا 
 دوالر مــن ٣٥ ٠٠٠

دوالرات الواليـــات 
 املتحدة

إعـداد مبادئ توجيهية للتعاون يف جمال        دورة تدريبية ١ 
 القوقاز جنوبالتحريج بني بلدان منطقة 

تدريب على الصعيد دون اإلقليمي يف        ٣-٣
 جنوب يف منطقة    التحريجأرمينـيا بشـأن     

 قوقازال
 النهوض بالتعاون اإلقليمي  -٤     

 دوالر مــن ١٠٠ ٠٠٠
دوالرات الواليـــات 

 املتحدة

إتاحـة مزيد من الفرص جلهات التنسيق        دورة تدريبية  ٣
 القوقاز، جنوبالتابعة لالتفاقية يف منطقة 

وجـنوب شرق أوروبا، وشرق أوروبا      
للحصـول عـلى موارد مالية لتسخريها       

برامج العمل  /يميلـربنامج العمـل اإلقل    
 الوطنية

أنشـطة تدريبية يف إطار متابعة حلقة         ١-٤
العمـل اإلقليمية ملنطقة وسط وشرق أوروبا       
بشأن تعبئة املوارد املالية لتعزيز تنفيذ االتفاقية       

 ة العامليآلليةإىل جانب ا

 دوالر مــن ٢٠ ٠٠٠
دوالرات الواليـــات 

 املتحدة

اء من منطقة وسط    تدريب املزيد من اخلرب    دورة تدريبية ١ 
وشـرق أوروبـا على أساس منتظم يف        
املركز اإلقليمي للتدريب يف منطقة وسط      

 وشرق أوروبا املوجود يف بلغاريا

دورات تدريبـية لبلدان وسط وشرق        ٢-٤
 أوروبا تنظمها بلغاريا

 دوالر مــن ٢٠ ٠٠٠
دوالرات الواليـــات 

 املتحدة

ة وسط وشرق   حتسـني التعاون يف منطق     اجتماع بدء العملية ١ 
أوروبـا بفضـل وضـع برنامج للعمل        

 ومشاركة عدد من اخلرباء يف الشبكة

تقـدمي خدمات لعملية البدء يف إنشاء         ٣-٤
شـبكة إقليمية للتحريج يف البلدان األوروبية       

 املتأثرة
 دوالر مــن ٢٠ ٠٠٠

دوالرات الواليـــات 
 املتحدة

 حتديـد وحتسـني قـنوات تقاسم ونشر        اجتماع بدء العملية ١ 
 املعلومات بشأن حفظ التربة

 يف إنشاء   بدءتقـدمي خدمات لعملية ال      ٤-٤
مركـز مرجعي إقليمي لبلدان وسط وشرق       

 أوروبا تستضيفه اجلمهورية التشيكية
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االحتياجات املالية 

 املتوقعة

ديسمرب /كانون األول
٢٠٠٩ 

 )اهلدف(

ديسمرب /كانون األول
٢٠٠٨ 

 األنشطة املقررة النواتج املتوقعة وحدة القياس )اهلدف(
 دوالر مــن ٤٥ ٠٠٠

دوالرات الواليـــات 
 املتحدة

منهاج ألصحاب   ١
 املصلحة

بلـوغ حتسُّـن كـبري من حيث اخنراط         
أصحاب املصلحة الوطنيني يف تنفيذ برامج 

سيما عن  العمـل الوطنية يف أوروبا، وال   
طريق استشارة املكتب اإلقليمي ألوروبا     

ربنامج ورابطـة الـدول املستقلة التابع ل      
األمم املتحدة اإلمنائي، ومبادرة التواصل     
األوروبية بشأن التصحر، وغري ذلك من      

 الشركاء احملتملني

تقدمي خدمات إلجياد منهاج لالخنراط       ٥-٤
الفعـلي واملشاركة الفعالة للمجتمع املدين يف       
مـنطقة مشال البحر األبيض املتوسط ووسط       

يف  االتفاقية    تنفيذ وشـرق أوروبـا يف عملية     
أوروبـا، بالـتعاون مـع برنامج العالقات        

 اإلعالمواخلارجية 

 دوالر مــن ١٤٠ ٠٠٠
دوالرات الواليـــات 

 املتحدة

الشروع يف مبادرات متكينية على الصعيد       مبادرة جديدة ١ ٢
 احمللي يف عدد من البلدان املتأثرة

تيسـري مشـاريع منوذجـية إلشراك         ٦-٤
 الشـباب والنسـاء يف أنشطة مكافحة تردي      

 األراضي
 دوالر مــن ١٢٠ ٠٠٠

دوالرات الواليـــات 
 املتحدة

إذكاء الوعي مبسألة فقدان خصوبة التربة       مؤمتر  ١
 املعرفة املتعلقة بسبل  ودمـج يف أوروبـا    

مكافحة تردي األراضي يف برامج العمل      
 .الوطنية

مؤمتـر إقلـيمي بشـأن دور الزراعة          ٧-٤
 العضـوية يف تنفيذ االتفاقية باعتبارها خطوة      
أوىل حنو ربط رصد خصوبة التربة يف أوروبا        

  االتفاقية تنفيذبعملية
 دوالر من   ١ ٢٦٠ ٠٠٠

 دوالرات الواليات املتحدة
 جمموع الربنامج    
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  العالقات اخلارجية واإلعالم-هاء 

 معلومات عامة ميقدت و،املنظمات غري احلكومية وغريها من هيئات اجملتمع املدين يف عملية تنفيذ االتفاقية ودعم مشاركة  ، التنسيق بني الوكاالت    تيسر  برنامج العالقات اخلارجية واإلعالم    يشمل :هـدف الربنامج  
 عتبارإيالء االؤمتر األطراف ومع  االستراتيجي ملالتوجيهتصال يف ضوء  لوضع استراتيجية شاملة لالاً خاصاً اهتمام الربنامج أيضاً، سيويل٢٠٠٩-٢٠٠٨يف أثناء فترة السنتني  .تفاقيةالوحمـددة اهلـدف بشأن ا  

وتشمل . عشرة للجنة التنمية املستدامة السياسات، مثل الدورتني السادسة عشرة والسابعة لفرص اجلديدة اليت تتيحها االجتماعات اهلامة املعنية بصياغة لنتائج السنة الدولية للصحارى والتصحر، وكذلك       ل الـالزم 
إدارة اإلعالم؛ وتكنولوجيا املعلومات على صعيد  احتياجات األطراف من املعلومات و كمرجع يف سياق املنتديات الدولية؛ وتلبيةَيهازيادة االستناد إلل االتفاقيةل إلسهام   الفعا أهـداف فـترة السـنتني الـترويجَ       

 التوجيه التنفيذي واإلدارة وغري ذلك من وحدات األمانة يف املسائل املتعلقة باإلعالم والعالقات              ودعَمواملكتـبات والعالقـات اخلارجـية، هبدف تعزيز الوعي باالتفاقية على الصعيد العاملي وتعزيز االلتزام هبا؛                 
 .بوجه عاماإلعالم يف اخلارجية، و

اط اجملتمع املدين يف عملية تنفيذ االتفاقية، وتعزيز         يف زيادة أنشطة التوعية والدعوة على الصعيد الدويل ومواصلة حتسني اخنر           ٢٠٠٩-٢٠٠٨فترة السنتني   يف  ستراتيجية  ال تتمثل ا  :االسـتراتيجية 
 .إعداد ونشر مواد التثقيف والتوعية العامة

 . جيم-  باالفتراضات الواردة يف اجلزء أوالًتوقع أن حيقق الربنامج هدفه ونواجته املتوقعة رهناًُي :العوامل اخلارجية

 
 االحتياجات املالية املتوقعة

ديسمرب /كانون األول
٢٠٠٩ 

 )اهلدف(

ديسمرب /كانون األول
٢٠٠٨ 

 األنشطة املقررة النواتج املتوقعة وحدة القياس )اهلدف(
ــن ٧٥ ٠٠٠  دوالر مــ

 دوالرات الواليات املتحدة
 

قيام جلنة التنمية املستدامة  ٣ ٣
واجلمعية العامة لألمم 

املتحدة بصياغة توصيات 
تدعم عملية تنفيذ 

االتفاقية على الصعيد 
 الدويل

اة إسـهام االتفاقية عن طريق عملية       مـراع 
صـياغة السياسـات يف إطـار جلنة التنمية        

 .املستدامة
اختـاذ جلنة التنمية املستدامة قرارات هامة يف      

أفريقيا، (إطار املواضيع اليت جتري مناقشتها       
والـزراعة، واجلفـاف، والتصحر، ومسألة      

 ).األراضي والتنمية الريفية
 يتيح  إضافياً تلقي مؤمتر األطراف إسهاماً   

 زيادة تعزيز االتفاقية

التحضـري الجـتماعات وأنشطة       -١
األمـم املـتحدة اهلامة يف جمال التنمية        

باالتفاقية املسـتدامة املتصـلة مباشـرة     
الدورتـان السادسة عشرة    (ومتابعـتها   

والسابعة عشرة للجنة التنمية املستدامة،     
والدورتـان الثالـثة والستون والرابعة      

، مبا يف ذلك    )ية العامة السـتون للجمع  
االجـتماعات التحضـريية، واملعارض،     

 . اجلانبيةواألنشطةوأنشطة املتابعة، 

ــن ٥٢٠ ٠٠٠  دوالر مـ
 دوالرات الواليات املتحدة

مشاركة يف املناسبات  ١ ١
املتعلقة باالتفاقية 

واألنشطة التحضريية 
 ذات الصلة

نقل آراء وإسهامات ممثلي اجملتمع املدين      
شـات مؤمتر   قصـب يف منا   بفعالـية لت  

  الفرعيةوهيئاتهاألطراف 
مـراعاة القـرارات الـيت تتخذها هذه        
ــبات  ــياجات ومتطل املؤسســات الحت

 اجملتمعات احمللية

دعـم مشـاركة املـنظمات غري         -٢
احلكومية وممثلي اجملموعات الرئيسية يف     
االتفاقية يف تنفيذ االتفاقية ودعم إسهام      

طراف هذه اجلهات يف دورات مؤمتر األ     
 الفرعية ويف االجتماعات اليت     وهيـئاته 

 تنظمها األطراف
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 االحتياجات املالية املتوقعة

ديسمرب /كانون األول
٢٠٠٩ 

 )اهلدف(

ديسمرب /كانون األول
٢٠٠٨ 

 األنشطة املقررة النواتج املتوقعة وحدة القياس )اهلدف(
 دوالر مــــن ٢٥٠ ٠٠٠

 دوالرات الواليات املتحدة
ية الفئات الرئيس ٢ ٢

 املشاركة
 

تعزيـز مشاركة الفئات الرئيسية ألصحاب      
املصلحة يف عملية تنفيذ االتفاقية على مجيع        

 دُعالُص

 دعـم إنشـاء شـبكات للفئات        -٣
أصحاب املصلحة الرئيسيني   /الرئيسـية 

النساء، والشباب،  (التفاقـية    ل ةبالنسـب 
ر ا يف إط  ،)واملـزارعون، ومربو املاشية   

قوائم بريد  االتفاقية، ويشمل ذلك وضع     
إلكـتروين وختصيص حيز تفاعلي ضمن      

 املواقع الشبكية
 دوالر مــــن ٢٠٠ ٠٠٠

 دوالرات الواليات املتحدة
حتسني قدرة الصحفيني على تغطية مواضيع       دورة تدريبية ٢ ٢

إىل التصـحر والتنمـية املستدامة وتبليغها       
 جلمهورا

 املهتمني بالبيئة تدريـب الصحفيني      -٤
ة باالتفاقية عن طريق    يف اجملـاالت املتصل   

 تنظيم دورات يف خمتلف املناطق
 دوالر مــــن ١٥٠ ٠٠٠

 دوالرات الواليات املتحدة
ن وصول حتسُّ .الـنهوض مبكانة االتفاقية  أدوات إعالمية ٦ ٥

إىل  األطـراف ووسائط اإلعالم عموماً    
 ملعلومات اهلامة املتعلقة باالتفاقيةا

تيسري إعداد ونشر مواد التثقيف وتوعية      
 اجلمهور

 التوعية مبشكلة التصحر

إعـداد ونشر وثائق معلومات       -٥
أساسية بشأن التصحر وتصميم وطبع     

 مواد معلوماتية ومنتجات إعالمية
 

 دوالر مــــن ٢٠ ٠٠٠
 دوالرات الواليات املتحدة

أنشطة لتطوير مكتبة  ٣ ٣
 االتفاقية

تسـهيل نشـر مـواد التثقيف وتوعية        
 اجلمهور

ت املنشورات،  اقتـناء آخر إصدارا     -٦
واستكمال مكتبة االتفاقية، واالشتراك يف    

دفع رسوم  و .أهم املنشورات املتخصصة  
إمتام إعداد قاعدة بيانات     و .االشـتراك 

متكاملة مزودة بواجهة استخدام كاملة     
 اإلنترنتللتشغيل على 

 دوالر مــن ١ ٢١٥ ٠٠٠
 دوالرات الواليات املتحدة

 جمموع الربنامج    
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 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت خدمات - واو

 
االحتياجات املالية 

 املتوقعة

ديسمرب /كانون األول
٢٠٠٩ 

 )اهلدف(

ديسمرب /كانون األول
٢٠٠٨ 

 األنشطة املقررة النواتج املتوقعة وحدة القياس )اهلدف(
 دوالر من   ٤٠ ٠٠٠

ــات  دوالرات الوالي
 املتحدة

برامج حاسوبية   
 وتدريب

 أن   إىل ً نظرا داخليةكفالـة اشتغال الشبكة ال    
مايكروسـوفت سـتتوقف عن دعم نظام       

ــندوز ــانون  ٢٠٠٠ - وي ــة ك  يف هناي
 ٢٠٠٧ديسمرب /األول

االنـتقال إىل نظام التشغيل ويندوز        -١
 )Windows Vista(فيستا 

ــن ٣ ٠٠٠  دوالر م
ــات  دوالرات الوالي

 املتحدة

يف رسال الفيديوي   كفالـة إتاحة استخدام املِ     خدمة استشارية ١ 
 التابع لألمانة  ،رسائل اآلنية لل ظـام لوتـس   ن

 العامة لألمم املتحدة

تشـغيل نظـام الرسائل اآلنية على         -٢
 )Lotus Domino(لوتس دومينو 

 دوالر من   ٥٠ ٠٠٠
ــات  دوالرات الوالي

 املتحدة

 ختزين البيانات ملدة    يتيحاحلفـظ االحتياطي     خادوم ٣ ٣
، أي حفظ    هو متاح حالياً   مباأطـول مقارنة    

 تياطي ملدة شهر واحداح

اقتناء خوادم جديدة من أجل تطبيق        -٣
تقنيات أفضل وأكثر فعالية يف إجناز احلفظ       

 لبيانات احلساسة لألمانةلاالحتياطي 
 دوالر من   ١٠ ٠٠٠

ــات  دوالرات الوالي
 املتحدة

ندوز ياالنتقال إىل نظام و   اقتران  كفالـة    تدريب  
 فيستا باشتغال مجيع العناصر الضرورية يف  

النطاق احلاسويب لالتفاقية بصورة كاملة     
 وبدون فترات تعطل

بروتوكول الوصول املبسط   (تدريب    -٤
simple object[، )سوب(الكائين املنحى 

access protocol (SOAP)[هـيكل و ؛ 
 ) ونقاط فحص النظام؛ندوز فيستاينظام و

ــن ٩ ٠٠٠  دوالر م
ــات  دوالرات الوالي

 املتحدة

مجيع إجراءات تكنولوجيا   ام  انسجكفالة   مهمة ١ ١
املعلومـات مـع املبادئ التوجيهية اليت       
تضـعها فـرقة العمل املعنية بتكنولوجيا       
املعلومـات واالتصـاالت يف مقر األمم       
املـتحدة، ومناقشة تنفيذ مشاريع أخرى      

، `األصول اإللكترونية ` ب     تـتعلق مـثالً   
أهـداف الرقابة ألغراض    `وإجـراءات   

التكنولوجيا تكنولوجـيا املعلومـات و    
، وغـري ذلك من مسائل      `املتصـلة هبـا   

 التشغيل املتالئم للنظم املطورة حديثاً

حضور االجتماع السنوي لفرقة عمل   -٥
تكنولوجيات املعنـية ب  األمـم املـتحدة     

املعلومات واالتصاالت، الذي يعقد يف مقر 
 األمم املتحدة

 دوالر من   ١١٢ ٠٠٠
دوالرات الواليـــات 

 املتحدة

  الربنامججمموع    
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  اخلدمات اإلدارية-زاي 

 فترة السنتني  يف أثناء. الفرعيةوهيئاتهتسـاعد اخلدمـات اإلداريـة األمـني التنفيذي يف ختطيط موارد األمانة وتطويرها وتنسيقها ومراقبتها وإدارهتا، ويف تقدمي دعم مناسب لعمل مؤمتر األطراف                         : هـدف الـربنامج   
 . لقواعد وأنظمة األمم املتحدة، واألنظمة املالية لالتفاقية، والتعليمات اإلدارية والسياسات العامة ذات الصلةارية السعي إىل كفالة إدارة عمليات األمانة بفعالية وكفاءة وفقاً، ستشمل اخلدمات اإلد٢٠٠٩-٢٠٠٨

 للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام، ومسك تلك السجالت         ك السجالت احملاسبية وفقاً   ْسترفيع نظام احملاسبة ليتسىن مَ    يف   ٢٠٠٩-٢٠٠٨ استراتيجية فترة السنتني     تتمثل :االسـتراتيجية 
 .احملاسبية باليورو
 . جيم-  باالفتراضات الواردة يف اجلزء أوالًتوقع أن حيقق الربنامج هدفه ونواجته املتوقعة رهناًُي :العوامل اخلارجية

 
 االحتياجات املالية املتوقعة

ديسمرب /ولكانون األ
٢٠٠٩ 

 )اهلدف(

ديسمرب /كانون األول
٢٠٠٨ 

 األنشطة املقررة النواتج املتوقعة وحدة القياس )اهلدف(
 دوالر من   ٤٥٠ ٠٠٠

ــات  دوالرات الواليـ
 املتحدة

نظام حماسيب جاهز  - ١
 وعملي

نظـام حماسـيب حمدَّث ومنسجم مع املعايري        
احملاسـبية الدولية للقطاع العام، وقادر على       

 السجالت احملاسبية لألمانة باليوروإتاحة 

أو تكييف  /أو تعديل و  /ترفيع و   -١
الـنظام احملاسـيب يف نظام املعلومات       

، )IMIS( لـة املــتكامـــاإلداري
لتكيـيفه مع املعايري احملاسبية الدولية      
للقطــاع العــام، وإتاحــة مســك 
ــية   ــبية األساس ــجالت احملاس الس

 زانية باليورويوسجالت امل
ر من   دوال ٢٠٠ ٠٠٠

ــات  دوالرات الواليـ
 املتحدة

سيما يف   رفـع مسـتوى تدريب املوظفني، وال       إتاحة دورات تدريبية ٥ ٥
جمال استعمال الربجميات احلالية واجلديدة، ليكون      

، وإتاحة   للمسـتويات املطلوبة حالياً    مسـاوياً 
 دورات لتجديد املعارف يف جماالت حمددة

 تقدمي التدريب ملوظفي األمانة  -٢

 دوالر من   ٦٥٠ ٠٠٠
ــات  دوالرات الواليـ

     املتحدة

 جمموع الربنامج
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  االستنتاجات- ثالثاً

 متويلها يف إطار الصندوق قررلعل مؤمتر األطراف يرغب، يف دورته الثامنة، يف اإلحاطة علماً باألنشطة امل  -١١
ولعل مؤمتر  .من التمويل وما يتصل هبا من تقديرات لالحتياجات ٢٠٠٩-٢٠٠٨التكميـلي خالل فترة السنتني  

 حكومات الدول غري األطراف واملنظمات احلكومية الدولية        وكذلكاألطـراف يرغب أيضاً يف دعوة األطراف،        
 .واملنظمات غري احلكومية، إىل تقدمي مسامهات إىل الصندوق التكميلي
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 املرفق

 الواليات التشريعية

  .اد االتفاقية ومقررات مؤمتر األطراف اليت تستند إليها الوالية التشريعية ألنشطة األمانةترد أدناه قائمة مبو 

  مواد االتفاقية-ألف 

 ٢٣املادة  �

  مواد مرفقات التنفيذ اإلقليمي-باء 

 ١٨املادة   :املرفق األول �
 ٨املادة   :املرفق الثاين �
 ٧املادة   :املرفق الثالث �
 ٨ادة امل  :املرفق اخلامس �

 مقررات مؤمتر األطراف -جيم 

  ١٣ و١٢ و١١ و٩ و٣ و٢ و١املقررات  :الدورة األوىل ملؤمتر األطراف �
 ١٣ و٩ و٨ و٦ و٢ و١املقررات  :الدورة الثانية ملؤمتر األطراف �
  ١٧ و١٥ و١٢ و٥ و٤ و٣ و٢املقررات  :الدورة الثالثة ملؤمتر األطراف �
 ١٨ و١٥ و٤املقررات  :الدورة الرابعة ملؤمتر األطراف �
  ١٩ و١٥ و١١ و٩ و٨ و٤ و١املقررات  :الدورة اخلامسة ملؤمتر األطراف �
  ٢٣ و١٩ و١٣ و١٢ و٨ و٥ و٤ و٣ و٢ و١املقررات  :الدورة السادسة ملؤمتر األطراف �
  ٢٣ و١٩ و١٧ و١٥ و١٣ و١٢ و٨ و٣ و٢املقررات  :الدورة السابعة ملؤمتر األطراف �

_ _ _ _ _ 


