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  احملتويات
  الصفحة  ـراتـالفق  

  ٣  ٣-  ١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عرض عام  - أوالً 

  ٣  ٢٠-  ٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . موجز احتياجات األمانة من املوارد  - ثانياً 
  ٤  ١٤-  ٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مالك املوظفني  - ألف  
  ٦  ١٧- ١٥  . . . . . . . التكاليف املتصلة باالنتقال إىل جممع األمم املتحدة يف بون  - باء   
  ٦  ٢٠- ١٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تكاليف دعم الربامج  - جيم  
  ٧  ٢١    . عرض عام لالحتياجات من املوظفني واملوارد لكل برنامج فرعي  - دال   

  ١٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )٢٠١١- ٢٠١٠(برنامج عمل األمانة احملدد التكاليف لفترة السنتني   - ثالثاً 
  ١٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الدعوة، وإذكاء الوعي والتثقيف: ١الربنامج الفرعي   - ألف  
  ١٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إطار السياسة العامة: ٢الربنامج الفرعي   - باء   
  ٢٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . العلم، والتكنولوجيا واملعرفة: ٣الربنامج الفرعي   - جيم  
  ٢٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بناء القدرات: ٤امج الفرعي الربن  - دال   
  ٢٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التمويل ونقل التكنولوجيا: ٥الربنامج الفرعي   - هاء   
  ٣٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الدعم اإلداري: ٦الربنامج الفرعي   - واو   

  املرفق

  ٣٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . االفتراضات واملصطلحات املستخدمة يف امليزانية

  اجلداول

  ٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠١١- ٢٠١٠التمويل املقترح لفترة السنتني   ١اجلدول 
  ٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ملالك املقترح لألمانة حسب الرتبا  ٢اجلدول 
  ٨  . . . . . . ٢٠١١- ٢٠١٠املالك املقترح : برنامج عمل األمانة احملدد التكاليف لفترة السنتني  ٣اجلدول 
موجز االحتياجات من املوارد حسب     : برنامج عمل األمانة احملدد التكاليف لفترة السنتني        ٤اجلدول 

  ٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠١١- ٢٠١٠الربنامج الفرعي وحسب بند النفقات، 
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   عرض عام-أوالً 
) ٢٠١٨- ٢٠٠٨(وفقاً للخطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية               -١
، يتطلب التنفيذ الناجح هلذه االستراتيجية تعزيز مهام        ٨- م أ /٣، اللذين اعتمدهتما األطراف يف املقرر       )االستراتيجية(

كافحة التصحُّر فيما يتعلّق بتقدمي اخلدمات األساسية، والدعوة، وحتديد جداول األعمال، أمانة اتفاقية األمم املتحدة مل
 قَصد َدعم األطراف، ومؤمتر األطـراف، واهليئـات الفرعيـة           -  مبا يتفق مع القدرات واملوارد املتاحة        - والتمثيل،  

  .لالتفاقية يف الوفاء بأدوارها
الستراتيجية ونتـائج حمـدَّدة     ل ١تفاقية دور رائد يف حتقيق اهلدف التنفيذي        ويف هذا السياق، أُسنَِد إىل أمانة اال        -٢

وكأدوات عملية للتخطيط، طُِلَب إىل األمانـة    . ؛ وكذلك يف دعم أهداف تنفيذية أخرى      ٣ و ٢لتحقيق اهلدفني التنفيذيني    
  .لى النتائجإعداد خطط عمل ألربع سنوات وبرامج عمل لفترة سنتني، باتباع هنج اإلدارة القائمة ع

 وإىل مزيد من التوجيه الصادر عن األطراف يف الدورة السابعة للجنـة اسـتعراض         ٨-م أ /٣واستناداً إىل املقرَّر      -٣
ـ      ٢٠١١-٢٠١٠تنفيذ االتفاقية، أعدَّت األمانة برنامج عملها احملدَّد التكاليف لفترة السنتني            . ةـ الوارد يف هـذه الوثيق

 الـوارد يف الوثيقـة      ٢٠١٣-٢٠١٠باالقتران مع مشروع خطة عمـل األمانـة للفتـرة           وينبغي أن ُتقرأ هذه الوثيقة      
ICCD/CRIC(8)/2/Add.1.  

   موجز احتياجات األمانة من املوارد-ثانياً 
 مليـون يـورو     ١٣,٨٧٤مليون يورو، منها     ٢٦,٠٩١،  ٢٠١١-٢٠١٠قترح لألمانة للفترة    يبلغ التمويل امل    -٤

لـدعم  ون يورو من املوارد اخلارجة عن امليزانية، باستثناء االحتياجات مـن املـوارد              ملي ١٢,٢١٧وللميزانية األساسية   
  .ملشاركة يف الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف عن طريق الصندوق اخلاصا
 يف املائة من تكاليف دعم الربامج، اليت كانت ترد يف فترات السنتني             ١٣ بنسبة   وتتضمن امليزانية األساسية مبلغاً     -٥

  .قة يف باب منفصل حتت جمموع األمانةالساب
 يورو  ٢٠٠ ٠٠٠ليون يورو للميزانية األساسية لألمانة، إضافة إىل الزيادة املطلوبة مببلغ            م ١٣,٨٧٤وميثل مبلغ     -٦

ـ       ١٥,٤٨يف احتياطي رأس املال العامل، نسبة زيادة قدرها          ـ  ـ يف املائة مقارنةً باملبالغ املقابلة مليزاني  ترة الـسنتني  ـة ف
ومتثِّـل  ). جمموع ميزانية األمانة زائد تكاليف دعم الربامج املوزَّعة واحتياطي رأس املال العامل املطلوب            (٢٠٠٩-٢٠٠٨

الزيادة أساساً املوارد البشرية املطلوبة لدعم تنفيذ اإلجنازات املتوقعة يف إطار االستراتيجية اخلاصة بربنامج العمـل لفتـرة                  
  . )١(اصة مبنظومة األمم املتحدة والزيادة املتوقَّعة يف التكاليف التشغيليةالسنتني، بل كذلك االلتزامات اخل

                                                      

 اليت تتبع هنجاً وشكالً جديدين مـع        ٢٠١١-٢٠١٠ال تتطابق متاماً أوجه اإلنفاق املدرجة يف امليزانية املقترحة للفترة            )١(
ويف هذا الصدد، ُيتاح اجلدول أدناه على سبيل البيـان لتوزيـع            . ٢٠٠٩-٢٠٠٨النهج والشكل املستعملني يف املقرَّر اخلاص بفترة السنتني         

 :الزيادة يف امليزانية األساسية لألمانة

 نسبة الزيادة املئوية ٢٠١١- ٢٠١٠ ٢٠٠٩- ٢٠٠٨ وجه اإلنفاق
 ٪١٣,٦ ١٠ ٠٥٩ ٨ ٨٥١ اليف املوظفنيتك

 ٪٢٠,٣ ٤٠٩ ٣٤٠ االستشاريون واخلرباء
 ٪٢٨,٩ ١ ٢٣٠ ٩٥٤ سفر الرمسي للموظفني 

 ٪٢٤,٢ ٢ ١٧٦ ١ ٧٥٢ نفقات تشغيل عامة
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  ٢٠١١-٢٠١٠ التمويل املقترح لفترة السنتني -١اجلدول 
  )بآالف اليوروات(

امليزانية األساسية            وجه اإلنفاق
املوارد اخلارجة 
 اجملموع عن امليزانية

١٠ ٠٥٩,٠               تكاليف املوظفني  ١٣ ٧٢٤,٠ ٣,٦٦٥  
١ ٢٦٨,٠ ٤٠٩٫٠                ستشاريون واخلرباء  اال  ١ ٦٧٧,٠  

١ ٢٣٠,٠                    السفر الرمسي للموظفني  ٢ ١٧٨,٠  ٩٤٨٫٠  
 ٧٦٥,٠  ٧٤٥٫٠  ٢٠٫٠                        الدعم اللوجسيت لالجتماعات

٢ ١٥٦,٠                    نفقات التشغيل األخرى  ٣ ٠٨١,٠  ٩٢٥٫٠  
  ٩٨١٫٠  ٩٨١٫٠ --                                 املوارد اخلارجة عن امليزانية فقط-                  تكاليف دعم الربامج 

   ٢٢       ٤٠٦,٠   ٨       ٥٣٢,٠   ١٣       ٨٧٤,٠  عاجملمو

    :بنود خاصة
  ٢٠٠٫٠  ٢٠٠٫٠ --  برنامج الزماالت

  ٣٥٠٫٠  ٣٥٠٫٠ -- فريق اخلرباء
  ٢       ٧١٠,٠   ٢       ٧١٠,٠ --   الدعم اللوجسيت لالجتماعات

 ٤٢٥٫٠  ٤٢٥٫٠ --                    البنود اخلاصة فقط-                  تكاليف دعم الربامج 

٣ ٦٨٥,٠ -- جمموع البنود اخلاصة  ٣ ٦٨٥,٠  

     
١٣ ٨٧٤,٠ اجملاميع الكلية  ١٢ ٢١٧,٠  ٢٦ ٠٩١,٠  

  فنيوظ مالك امل-ألف 

، إىل األمني التنفيذي، أن يأخذ بإدارة تقوم على النتائج، وأن يعيد تنسيق             ١-دإ-م أ /١طلبت األطراف يف املقرر       -٧
نطـاق امليزانيـة   يف  االسـتراتيجية، والعمـل   ، واختصاصات وظائف األمانة، لتيسري تنفيذ  هيكل املالك الربامج احلالية و  

  :املخصصة واالسترشاد باملبادئ التالية

  ضبط النفقات على النحو األمثل وحتسني الكفاءة، حسب االقتضاء؛  )أ(  
  إعادة توزيع املوارد لتعزيز القدرات الرئيسية؛  )ب(  
  احلاجة إىل الشفافية والوضوح يف احملاسبة؛  )ج(  
  .قدم إىل مؤمتر األطراف وإىل هيئتيه الفرعيتنيتعزيز الدعم امل  )د(  

وقدمت هـيكالً   . وتبعاً لذلك، وإىل جانب ختطيط يأخذ بإدارة تقوم على النتائج، قامت األمانة بتنقيح هيكلها               -٨
 مؤقتاً إىل األطراف يف الدورة السابعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية، وأدَخلَت على هذا اهليكـل تعـديالت إضـافية،                  

  .باالستناد إىل التعليقات اليت تلقتها
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، تعاقدت األمانة إلجراء )٢(لوحدة التفتيش املشتركة   ١٢، ووفقاً للتوصية    ٢٠٠٩أبريل  / نيسان -مارس  /ويف آذار   -٩
. دراسة عن حجم العمل على مستوى كل إدارة كجزء من عملية تقدير االحتياجات من املوارد البشرية واملالية الالزمـة                  

الذي أعدَّ التحليل إىل أن مالك موظفي األمانة يف حالته الراهنة هو دون املستوى األدىن املطلوب من                 ستشاري  االوخلص  
وأوصى بزيادة عدد مـوظفي  . املوارد لقيام األمانة مبهمتها، وأنه ال ميكن لألمانة أن تتحمل هذه احلالة على املدى الطويل       

، متوَّل من مـوارد     ) وظيفة من وظائف فئة اخلدمات العامة      ٢٥فما فوق، و  ة  الفني من الفئة    ٤١( وظيفة   ٦٦األمانة ليبلغ   
وأوصى، بصفة خاصة، بتعزيز وإعادة تنظيم املـالك الـوظيفي يف اإلدارة      . امليزانية األساسية واملوارد اخلارجة عن امليزانية     

ى احلاجة إىل وضع أسـاليب خلدمـة        كما شدَّد عل  . ، والتوجيه التنفيذي ودعم اإلدارة    التواإلعالم وتكنولوجيا االتصا  
  .ICCD/COP(9)/INF.6ويرد موجز لتقرير اخلبري يف الوثيقة . مرافق التنفيذ اإلقليمية؛ وتعيني موظف مكلف بإدارة املعرفة

. من املالك الوظيفي، وكذلك توزيع املوظفني على خمتلف املهـام         األمانة  ويف ضوء ما تقدَّم، ُحدِّدت احتياجات         -١٠
  :أربع وحدات فنية، هيوأُنشئت 

  وحدة إدارة املعرفة والعلم والتكنولوجيا؛  )أ(  
  وحدة التوعية واالتصاالت والتعليم؛  )ب(  
  وحدة سياسات الدعوة املتعلقة بالقضايا العاملية؛  )ج(  
  . وحدة التيسري وبناء القدرات ورصد التنفيذ  )د(  

نة على الصعيد اإلقليمي يف ضـوء االسـتراتيجية، وُربطـت      وُعزِّز حتديد وظائف التنسيق اليت تضطلع هبا األما         -١١
ـ             . جوهرياً بعمل الوحدات الفنية     اتوالغرض من هذا الربط، هو تعزيز قدرة األمانة على االستجابة الحتياجـات مرفق

 تنفيذ  التنفيذ اإلقليمي، قصد تقدمي خدمات مشتركة لألطراف إىل جانب اآللية العاملية كما دعت إىل ذلك جلنة استعراض                
وسيستند الوضع املؤسسي لالضطالع بوظائف التنسيق اإلقليمي إىل نتائج مداوالت مـؤمتر            .  يف دورهتا السابعة   االتفاقية

  .األطراف بشأن آليات التنسيق اإلقليمية

وتقوم وحدة التوجيه التنفيذي ودعم اإلدارة بتنسيق عمل األمانة، بدعم من خـدمات املـؤمترات واخلـدمات               -١٢
  .رية واملاليةاإلدا

األمانة مبوجب  مهام  ، أي    من املوارد  وحتدِّد عدَد موظفي األمانة وتوزيعهم أساساً احتياجاُت كل برنامج فرعي           -١٣
وميثل ذلك أيضاً إطار تقـدمي      . الستراتيجية والدعم ذي الصلة املقدَّم إىل األطراف وهيئات االتفاقية        لكل هدف تنفيذي    

وال تتواءم وحدات األمانة بالتحديد مع الربامج الفرعية، رغم أن الكثري منـها وثيـق               . ملقترحةاملوظفني يف هذه امليزانية ا    
 نظـيم بل متثل هذه الوحدات الوظائف الرئيسية يف األمانة على املدى الطويل، وتدَعم يف هذا الصدد التنسيق والت                . الصلة

  .واإلدارة على املستوى الداخلي

  
                                                      

 .ICCD/COP(7)/5يف الوثيقة ) ٢٠٠٥/٥تقرير وحدة التفتيش املشتركة (يرد استعراض شامل ألنشطة األمانة  )٢(
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  مانة حسب الرتب املالك املقترح لأل– ٢اجلدول 
ة ـامليزاني 

 األساسية
  املوارد اخلارجة
 اجملموع عن امليزانية

 ١,٠٠ ٠,٠٠ ١,٠٠ )أ ع م(أمني عام مساعد 
 ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠  ٢- مد
 ٢,٠٠ ٠,٠٠ ٢,٠٠ ١- مد
 ١٠,٠٠ ١,٠٠ ٩,٠٠ ٥- ف
 ١٠,٧٥ ٤,٠٠ ٦,٧٥ ٤- ف
 ١٠,٠٠ ٧,٠٠ ٣,٠٠ ٣- ف
 ٦,٠٠ ٢,٠٠ ٤,٠٠ ٢- ف

 ٣٩,٧٥ ١٤,٠٠ ٢٥,٧٥ ة الفنيةجمموع موظفي الفئ
 ٢٦,٠٠ ٤,٠٠ ٢٢,٠٠ جمموع موظفي فئة اخلدمات العامة

 ٦٥,٧٥ ١٨,٠٠ ٤٧,٧٥ اجملموع

  . وظيفة٤٣,٢٥ عليها حالياً مبوجب امليزانية األساسية وافقويبلغ عدد الوظائف امل  -١٤

   التكاليف املتصلة باالنتقال إىل جممع األمم املتحدة يف بون-باء 

 منظومة األمم املتحدة اليت تتخذ بون مقراً هلا، أماكن عمل    مؤسساتىل  إت حكومة أملانيا    قدم،  ٢٠٠٦عام  منذ    -١٥
ات مؤسـس وانتقلت األمانة وأكثريـة     . ألمم املتحدة ل اًجممعلتتخذها  ،  "Bundestag"لربملان األملاين،   السابقة ل باين  امليف  

، فيما بقيت أخرى يف املباين السابقة، وخباصـة       ٢٠٠٦يونيه  / حزيران منظومة األمم املتحدة األخرى يف بون إىل اجملمع يف        
  .أمانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ

. ٢٠١١ ات األمم املتحدة يف نفقات تشغيل معينة للمرافق حىت هناية عام      ؤسسوقد مجدت حكومة أملانيا حصة م       -١٦
وبعـد  .  إىل جممع األمم املتحـدة     ٢٠١٢مم املتحدة اإلطارية لتغري املناخ يف عام        ويتوقع أن تنتقل كذلك أمانة اتفاقية األ      

ومن املتوقع أن تكون املبالغ     .  األمم املتحدة  ؤسساتذلك، حيب التفاوض مع حكومة أملانيا بشأن املبالغ اليت ستتحملها م          
  .  هلا األمم املتحدة اليت تتخذ بون مقراًؤسساتأكرب من تلك اليت تتحملها حالياً م

ترتبط بصيانة وتشغيل املرافق املشتركة، ) حكومة أملانيا" مجدهتا"ال تشملها املبالغ اليت (ومثة نفقات تشغيل أخرى   -١٧
وتشمل تكاليف مرتبطة مبرافق االجتماعات الواقعة      .  األمم املتحدة  ؤسساتهي أكرب من نفقات تشغيل املرافق السابقة مل       و

 األمم املتحدة استخدامها، واالرتفاع الكـبري يف تكـاليف اسـتيفاء    ؤسسات ميكن جلميع م   يف جممع األمم املتحدة واليت    
وقد أُخذت هذه الزيادات يف االعتبار يف امليزانية املقترحـة          . املتطلبات األمنية اليت وضعت ملنظومة األمم املتحدة بأكملها       

  .٢٠١١-٢٠١٠لألمانة للفترة 

   تكاليف دعم الربامج-جيم 

 يف املائة على مجيـع      ١٣للقواعد املالية لألمم املتحدة، ختضع حسابات االتفاقية لرسم لدعم الربامج بنسبة            وفقاً    -١٨
ويعاد جزء من هـذا     . النفقات الفعلية، وهو رسم واجب السداد لألمم املتحدة لقاء اخلدمات اإلدارية املقدمة إىل األمانة             

  .يت تتحملهااملبلغ إىل األمانة لتغطية بعض نفقات التشغيل ال
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 مليون يورو، فإن رسم دعم      ١٣,٨٧٤ وقدرهاملقترح لألمانة   وعلى أساس املبلغ    امليزانية األساسية   فيما يتعلق ب  و  -١٩
 املالية لألمم املتحدة، سيستخدم هذا املبلغ لتغطية قواعدووفقاً لل.  مليون يورو١,٥٩٦ُيقَدَّر مببلغ ) النفقات العامة(الربامج 

وال ُيقدم يف باب منفصل من أبواب امليزانية، أسوة بوثـائق امليزانيـة             .  واإلدارة لألمانة  نظيمملتعلقة بالت نفقات املوظفني ا  
 وبرامج األمم املتحدة اليت تعمل أساساً على        ؤسساتالسابقة لألمانة وعلى غرار ما جيري به العمل يف غالب األحيان يف م            

ـ         . لربامجإدارة املشاريع وهلا بالتايل منظور واضح لدعم ا        درج يف مبلـغ    وبدل ذلك، فإن دعم الربامج يف ميزانية األمانة ُي
  . امليزانية األساسية، اليت تسعى لتعكس طبيعة عمل األمانة أفضل من التقدمي السابق

وبناًء على ما سبق، يستند تقدمي نفقات املوظفني املغطاة من امليزانية األساسية إىل معايري ختتلف عـن املعـايري                     -٢٠
ووفقاً للنهج السابق   . لواردة يف وثائق امليزانية السابقة، حيث تشمل اآلن كذلك نفقات املوظفني اليت يغطيها دعم الربامج              ا

 وظيفية لفترة السنتني احلالية؛ بينما ارتفع عدد الوظائف، مـع       ٣١,٢٥كان عدد الوظائف اليت تغطيها امليزانية األساسية،        
املقتـرح  عـدد  ال، يبلـغ  ٢٠١١-٢٠١٠وفيما يتعلق بفترة الـسنتني  .  وظيفة ٤٢,٧٥ إدماج تغطية دعم الربامج، ليبلغ    

 وظيفة عندما ُتؤخذ تغطية تكاليف دعم الربامج        ٤٧,٧٥ وظيفة، و  ٣٦,٢٥ة األساسية   ـلموظفني الذين تغطيهم امليزاني   ل
  .يف احلسبان

   عرض عام لالحتياجات من املوظفني واملوارد لكل برنامج فرعي-دال 

  .فرعي  برنامج  يف الصفحات التالية جداول تتعلق باملالك املقترح لألمانة وخمصصات امليزانية املقترحة لكلترد  -٢١



  

  

  ٢٠١١- ٢٠١٠ - املالك املقترح :  برنامج عمل األمانة احملدد التكاليف لفترة السنتني-  ٣اجلدول 
  )عدد املوظفني حسب الرتب لفترة السنتني(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:٦لفرعي الربنامج ا الربنامج الفرعي  

 الدعم اإلداري ٥ ٤ ٣  ٢ ١

  

الدعوة، وإذكاء 
الوعي والتثقيف

العلم، والتكنولوجيا إطار السياسات العامة
 واملعرفة

التمويل ونقل  بناء القدرات
 التكنولوجيا

 التوجيه التنفيذي
 ودعم اإلدارة

 اجملموع اخلدمات اإلدارية واملالية خدمات املؤمترات

 اجملموع العام

                     :الك املقترحامل

 اجملموع م خ م م أ م خ م م أ م خ م م أ م خ م م أ م خ م م أم خ م م أ م خ م م أم خ م م أ م خ م م أم خ م م أ  

    ٠٠ ٫ ١    ٠٠ ٫ ٠    ٠٠ ٫ ١    ٠٠ ٫ ٠ ١٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠    ٠٠ ٫ ٠    ٠٠ ٫ ٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠               أمني عام مساعد

  ١-   مد 
 ٠٠ ٫ ٢    ٠٠ ٫ ٠    ٠٠ ٫ ٢    ٠٠ ٫ ٠ ١٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٠    ٠٠ ٫ ٠    ٠٠ ٫ ٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٠    

    ٠٠ ٫  ١٠    ٠٠ ٫ ١    ٠٠ ٫ ٩    ٠٠ ٫ ٠ ٣٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٠٠    ٠٠ ٫ ٠    ٥٠ ٫ ٠ ٠٫٠٠ ١٫٠٠ ١٫٠٠ ١٫٥٠ ٠٫٠٠ ٢٫٠٠   ٥-  ف 

    ٧٥ ٫  ١٠    ٠٠ ٫ ٤    ٧٥ ٫ ٦    ٠٠ ٫ ٠ ٢٫٢٥ ٠٫٠٠ ١٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٢٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠    ٠٠ ٫ ٠    ٥٠ ٫ ٠ ١٫٥٠ ٢٫٠٠ ١٫٠٠ ٢٫٠٠ ١٫٥٠ ٠٫٠٠   ٤-  ف 

    ٠٠ ٫  ١٠    ٠٠ ٫ ٧    ٠٠ ٫ ٣    ٠٠ ٫ ١ ٢٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٠٠ ١٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠    ٠٠ ٫ ٠    ٠٠ ٫ ٠ ٣٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٠٠ ٠٫٠٠ ٢٫٠٠ ١٫٠٠   ٣-  ف 

    ٠٠ ٫ ٦    ٠٠ ٫ ٢    ٠٠ ٫ ٤    ٠٠ ٫ ٠ ٤٫٠٠ ٠٫٠٠ ٣٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٠ ٠٫٠٠    ٠٠ ٫ ٠    ٠٠ ٫ ٠ ٠٫٥٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٠٠ ٠٫٠٠   ٢-  ف 

          جمموع موظفي
             الفئة الفنية

٧٥ ٫  ٣٩    ٠٠ ٫  ١٤    ٧٥ ٫  ٢٥    ٠٠ ٫ ١ ١٣٫٢٥ ٠٫٠٠ ٦٫٠٠ ١٫٠٠ ٢٫٠٠ ٠٫٠٠ ٥٫٢٥ ٠٫٥٠ ١٫٥٠    ٠٠ ٫ ٠    ٠٠ ٫ ١ ٥٫٠٠ ٣٫٠٠ ٣٫٠٠ ٣٫٥٠ ٤٫٥٠ ٣٫٥٠    

          جمموع موظفي
          فئة اخلـدمات

       العامة

 ٠٠ ٫  ٢٦    ٠٠ ٫ ٤    ٠٠ ٫  ٢٢    ٠٠ ٫ ٢ ١٣٫٠٠ ٠٫٠٠ ٩٫٠٠ ١٫٠٠ ١٫٠٠ ١٫٠٠ ٣٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٠٠    ٠٠ ٫ ٠    ٥٠ ٫ ٠ ٠٫٠٠ ٣٫٠٠ ٢٫٠٠ ٠٫٥٠ ٠٫٠٠ ٤٫٠٠    

    ٧٥ ٫  ٦٥     ٠٠ ٫  ١٨    ٧٥ ٫  ٤٧    ٠٠ ٫ ٣ ٢٦٫٢٥ ٠٫٠٠  ١٥٫٠٠  ٢٫٠٠  ٣٫٠٠  ٢٫٥٠٠٫٥٠٨٫٢٥١٫٠٠    ٠٠ ٫ ٠    ٥٠ ٫ ١  ٦٫٠٠٥٫٠٠  ٤٫٥٠٤٫٠٠٥٫٠٠ ٧٫٥٠      اميع  اجمل
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  ٢٠١١- ٢٠١٠ -  رعي وحسب بند النفقاتموجز االحتياجات من املوارد حسب الربنامج الف:  برنامج عمل األمانة احملدد التكاليف لفترة السنتني-  ٤اجلدول 
  )بآالف اليوروات(

  

:٦الربنامج الفرعي  الربنامج الفرعي  

 الدعم اإلداري ٥ ٤ ٣ ٢ ١

 

الدعوة، وإذكاء الوعي 
 والتثقيف

إطار السياسات 
 العامة

العلم، والتكنولوجيا 
 واملعرفة

التمويل ونقل  بناء القدرات
 التكنولوجيا

 التنفيذيالتوجيه
 ودعم اإلدارة

اخلدمات اإلدارية خدمات املؤمترات
 واملالية

 اجملموع

 اجملموع العام

موعاجمل م خ م م أ م خ م م أم خ م م أم خ م م أم خ م م أم خ م م أم خ م م أم خ م م أم خ م م أم خ م م أ   

١ ١١٧٧ ٠١٤ ١٩٨١٩٩٨ ٥٣٦              تكاليف املوظفني  ١٠ ٥٤٧٣٠٥٩ ٤٠٥-- ٢ ٦٠١٣٤٤٨٦٩ ١١٢٩ ٨٦٩٣٥ ٦٠١ -- ١٣٤٢ ١١١  ١٣ ٣٧٢٤ ٦٦٥  

١ ١٦٧٧ ٢٦٨ ١٢٠٤٨٥٤٠٩-- ٧٠٤٨٥٤٠ -- ٤٦١٠ ٢٩ ٢٢١١٩٤٣ ٢٠٣٦٧ ١٠٦٢٧٠٦٨                  االستشاريون واخلرباء  

١ ١٩٤٩٢٢٣٠-- ٦١٧٠٣٥ ٢٠٩٨٢٢ ١٤٠ -- ٩٥٤٣ ١٧٥١٨٦ ٢٩٩٥٦٦٣٦٨                    السفر الرمسي للموظفني  ٢ ٩٤٨١٧٨  

 ٧٤٥٧٦٥ ٢٠-- -- -- -- -- --  -- -- --  ٢٠ -- -٢٦٠ -- ٣٦٥ -- ١٢٠--                         الدعم اللوجسيت لالجتمتعات

٢ ٢١٠٠١٥٦ ٢١٠٠١٣١ ١١٢-- --  -- ١٩--  --  -- ٥--  ٧٥١٠ ٧٥٠١٠--                     نفقات التشغيل األخرى  ٣ ٩٢٥٠٨١  

 ٩٨١٩٨١ -- ١٥٠-- ١٤-- ١١٦--  ٢٠-- ٢٠ --  ٦-- ٢١٩ -- ٢٣٧ -- ٣٤٩--                   تكاليف دعم الربامج

١ ٣٤٤٤ ١٠٣٦ ٩٤١      اجملموع  ١ ٢٤٤٠ ٠٦٩  ١٣ ١٨٧٤ ٧٣٠٠ ٥١١٤٨٥٠ ١٠٥٦ ٧٣٢٠١٥ ٢١٧١ ١٧٢٠٦٢ ٧٩٠ ١٤٠٩٤٩ ٩٠٦  ٢٢ ٨٤٠٦ ٥٣٢  

         :         بنود خاصة

 ٢٠٠٢٠٠ -- -- -- -- -- -- --  -- -- --  --  ٢٠٠-- --  -- --  -- -- --                برنامج الزماالت

 ٣٥٠٣٥٠ -- -- -- -- -- -- --  -- -- --  --  -- -- ١٦٠ -- ١٩٠ -- -- --            فريق اخلرباء

١ ١٢٠٠ ٣١٠ -- -- --                         الدعم اللوجسيت لالجتماعات  ٢ ٢٧١٠ ٧١٠ -- ١٠٠-- -- -- -- --  ١٠٠-- ١٠٠ --  -- -- ٢٠٠ ١  

 ٤٢٥٤٢٥ -- ١٣-- -- -- -- --  ١٣-- ١٣ --  ٢٦-- ١٧٨ -- ١٩٥ -- -- --                    البنود اخلاصة فقط-                  تكاليف دعم الربامج 

٣ ٣٦٨٥ ٦٨٥ -- ١١٣-- -- -- -- --  ١١٣-- ١١٣ --  ٢٢٦-- ١ ٥٣٨ -- ١ ٦٩٥ -- -- --                    جمموع البنود اخلاصة  

١ ٣٤٤٤ ١٠٣٦ ٩٤١              اجملاميع الكلية  ١ ٣٤٤٠ ٧٦٥  ١٣ ١٨٧٤ ٧٤١٣ ٥١١٤٨٥٠ ١٠٥٦ ٧٣٢٠١٥ ٢٢٨٤ ٠٦٢ ٧٩٠٢٨٥ ٣٤٠٩٢٧٥ ٤٤٤  ٢٦ ١٢٠٩١ ٢١٧  
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  )٢٠١١- ٢٠١٠( برنامج عمل األمانة احملدد التكاليف لفترة السنتني - ثالثاً 
  وظفني لفترة السنتنيترد مجيع املبالغ احلالية يف هذا الفصل بآالف اليوروات، وأرقام املالك الوظيفي هي عدد امل: ملحوظة

  الدعوة، وإذكاء الوعي والتثقيف : ١ الربنامج الفرعي –ألف 
  .تردي األراضي واجلفاف على حنو مناسب/التأثري بفعالية يف العمليات الدولية والوطنية واحمللية ويف اجلهات الفاعلة ذات الصلة لتناول املسائل املتعلقة بالتصحر

 النواتج  داء مؤشرات األ اإلجنازات املتوقعة 

 التيسري وبناء القدرات    -١
 ورصد التنفيذ 

أن تدعم األمانة بفعالية استعراض جلنة استعراض       
تنفيذ االتفاقية للهدف التنفيذي اخلاص بالدعوة      
وإذكاء الوعي والتثقيف يف سياق خطة وإطـار        
العمل االستراتيجيني للسنوات العشر من أجـل       

ــة  ــذ االتفاقي ــز تنفي ) ٢٠١٨-٢٠٠٨(تعزي
 ) االستراتيجية(

انعكاس املعلومات األساسية اليت أعدهتا األمانـة بـشأن         
الدعوة وإذكاء الـوعي والتثقيـف يف توصـيات جلنـة           

  استعراض تنفيذ االتفاقية 

يف املائـة مـن      ٥٠انعكاس نسبة    :٢٠١١اهلدف لعام   
 توصيات األمانة يف توصيات جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية

أن ـاستعراض تنفيذ االتفاقية بـش    إصدار وثيقة جلنة    
التقدم احملرز يف حتقيق اهلدف التنفيذي للدعوة وإذكاء        

 الوعي والتثقيف 
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 :االفتراضات/املخاطر :جمال النتيجة

إبالغ الفئات املعنية الرئيسية على الصعيد الدويل والوطين واحمللي على حنو فعال بقـضايا                ١-١
ختفيف آثـار تغـري     /اف وأوجه تفاعلها مع التكيف مع تغري املناخ       تردي األراضي واجلف  /التصحر

  .املناخ وحفظ التنوع البيولوجي

تردي األراضـي واجلفـاف     /دعم األطراف عمل األمانة يف اإلبالغ عن قضايا مكافحة التصحر         
 .وأوجه تفاعلها

 النواتج  مؤشرات األداء  اإلجنازات املتوقعة 

الدعوة وإذكاء    ١-١-١
 التثقيفالوعي و

 /أن ُيبلَغ على حنو فعال بأمهية مكافحة التصحر       
تردي األراضي واجلفاف كحـل للتحـديات       

 العاملية الرئيسية 

تكثيف أنشطة التوعية، مبا فيها املنـشورات واملعـارض         
  والندوات الصحفية والتغطية يف وسائط اإلعالم

 يف املائـة يف     ١٥الزيادة بنـسبة    : ٢٠١١األهداف لعام   
  املوقع يف الشبكة العاملية ترتيل من العمليات 

يف  البحـث    ات يف املائة يف إنذار حمرك     ١٥الزيادة بنسبة   
تردي األراضي واجلفـاف،    /مقاومة التصحر عن  اإلنترنت  

مكافحـة  أو رسائل اتفاقية    /واإلدارة املستدامة لألراضي و   
 التصحر

إصدار منتوجات وتنظيم أنشطة إذكاء الـوعي         -
تردي األراضي  /ة التصحر اخلاصة بقضايا مكافح  
  واجلفاف وأوجه تفاعلها

  االتصال بوسائط اإلعالم  -

 صحفياً على قضايا اإلدارة املستدامة      ٣٠تدريب    -
تـردي األراضـي    /لألراضي ومقاومة التصحر  

  واجلفاف

 مرافق نشر املعلومات   -
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 :االفتراضات/املخاطر :جمال النتيجة

ي األراضي واجلفاف يف إطار احملافل الدولية ذات الصلة         ترد/تناول قضايا مكافحة التصحر     ٢-١
باملوضوع، مبا يف ذلك احملافل املتعلقة بالتجارة الزراعية، والتكيف مع تغري املناخ، وحفظ التنوع               

ة، واحلد مـن    ـة املستدام ـة، والتنمي ـالبيولوجي واستغالله استغالالً مستداماً، والتنمية الريفي     
 .الفقر

ماً نشيطاً لدور ووالية اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة التـصحر ومواصـلة           دعم األطراف دع  
  .تأكيدمها، بصفتها أيضاً أطرافاً يف اتفاقيات ريو األخرى وأعضاء يف املؤسسات الدولية املعنية

تـردي األراضـي   /إبداء املنتديات الدولية املستهدفة االستعداد إلدراج قضايا مكافحة التـصحر       
  .أو مقرراهتا/باراهتا وواجلفاف يف اعت

 النواتج مؤشرات األداء اإلجنازات املتوقعة 

ــه  ١-٢-١ التوجيـ
 التنفيذي ودعم اإلدارة 

أن تدعو األمانة بفعالية إىل االعتراف باالتفاقية       
كمرجع معياري وجهة تنسيق عامليـة لقـضايا    

 تردي األراضي واجلفاف /مكافحة التصحر

 األمانة لرئاسة األنشطة    زيادة عدد الدعوات املوجهة إىل    
  الرفيعة املستوى أو للتحدث فيها

   يف املائة ١٠حتقيق زيادة بنسبة : ٢٠١١اهلدف لعام 
عدد حاالت اإلشـارة إىل االتفاقيـة يف اسـتنتاجات          
وقرارات اجتماعات األمم املتحدة، ويف عمل اهليئـات        

 اإلقليمية ودون اإلقليمية اليت تشارك فيها األمانة 

 تشمل الـدعوات    اًحدث ٣٠ موضوعية يف    مسامهات  -
  الرفيعة املستوى

 يـات مسامهات موضوعية يف ستة اجتماعات وعمل        -
  لألمم املتحدة

ـ الامـن    ٢٦مسامهات موضـوعية يف       -  اتجتماع
قليمية يف أفريقيا، ويف    اإلقليمية أو دون    اإلوالعمليات  

 ١٨ يف آسيا، و   العمليات من هذه االجتماعات و    ٢٢
ات والعمليات يف أمريكا الالتينيـة      من هذه االجتماع  

 من هـذه االجتماعـات      ٦ومنطقة البحر الكارييب و   
  أوروباالعمليات يفو

التوجيه  ١-١ب ع م    
 التنفيذي ودعم اإلدارة 

إبالغ املنتديات واهليئات ذات الـصلة بأمهيـة        
 متويل اإلدارة املستدامة لألراضي 

مواد إعالمية وورقات مواقف بـشأن القـضايا الرئيـسية            يات وعملالتربعات املشتركة ملا ال يقل عن أربعة حمافل
تردي األراضي واجلفاف ذات الصلة بتعبئة      /ملكافحة التصحر 

 ياتاملوارد ألربعة حمافل وعمل

ــام  ٢-١ب ع م  مه
التنسيق اإلقليمي الـيت    

 تضطلع هبا األمانة

إبالغ األطراف على حنو فعال بنتـائج احملافـل        
اليت ُيحتمل أن تعزز تعبئـة      الدولية   ياتعملالو

 املوارد لتنفيذ برامج العمل 

 إتاحة منتوجني إعالميني مشتركني إتاحة منتوجني إعالميني مشتركني إىل األطراف 
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 :االفتراضات/املخاطر :جمال النتيجة

  زيادة مشاركة منظمات اجملتمع املدين واألوساط العلمية يف الشمال واجلنوب، باعتبارهـا              ٣-١
تـردي  /صحاب املصلحة، يف العمليات املتعلقة باالتفاقية، وتناوهلا قضايا مكافحة التـصحر          من أ 

 .األراضي واجلفاف يف مبادراهتا املتعلقة بالدعوة وإذكاء الوعي والتثقيف

  .قبول البلدان األطراف ودعمها للدور النشيط واهلام ملنظمات اجملتمع املدين
مية التفاقية مكافحة التصحر على االضـطالع مببـادرات   القدرة املؤسسية للمنظمات غري احلكو  

 .رئيسية ومتابعتها

 النواتج مؤشرات األداء اإلجنازات املتوقعة

ـ  ـ التيس ١-٣-١ اء ـري وبن
 القدرات ورصد التنفيذ

نظمـات  مشاركة  االعتمادات املوجودة مل  حتسني  
 اتفاقيـة   ياتيف عمل  على حنو فعال     اجملتمع املدين 

 مكافحة التصحر

ادة متويل مشاركة منظمـات اجملتمـع املـدين يف          زي
  مؤمترات األطراف يف االتفاقية

 ممثالً مدعوماً من    ٦٠مشاركة  : ٢٠١١اهلدف لعام   
منظمات اجملتمع املدين يف الـدورة العاشـرة ملـؤمتر          

  األطراف
إدراج إسهامات منظمات اجملتمع املـدين يف تقـارير         

  اقيةمؤمتر األطراف وجلنة استعراض تنفيذ االتف
مراعاة إسـهامات منظمـات     : ٢٠١١اهلدف لعام   

فقـرات فرعيـة مـن      /  فقرات ١٠اجملتمع املدين يف    
 مقررات مؤمتر األطراف 

هنج استراتيجي لتحسني إسهام منظمات اجملتمع        -
  املدين يف تنفيذ االتفاقية

تقدمي املساعدة ملشاركة منظمات اجملتمع املـدين         -
  يف عمل هيئات االتفاقية

 منتجات مشتركة إلذكاء الوعي بالتعـاون       توفري  -
 مع منظمات اجملتمع املدين

ــشترك ــل م ــامج عم  برن
  )ب ع م(
 التوعية واالتـصاالت    ٣-١

 والتعليم

أن تتاح أدوات حمسنة ملنظمات اجملتمـع املـدين         
متكنها من الدعوة إىل دعـم اإلدارة املـستدامة         

 لألراضي

ة إىل  إتاحة جمموعتني من املواد اإلعالميـة املـشترك       
 منظمات اجملتمع املدين

إصدار مواد إعالمية وورقات مواقف بـشأن تعبئـة         
 املوارد لإلدارة املستدامة لألراضي

واالتصاالت ة  يالتوع ٢-٣-١
 والتعليم

/ إتاحة مواد تعليمية عن قضايا مكافحة التـصحر       
تردي األراضي واجلفاف لعدد متزايد من الطالب       

 وجمموعات الشباب

س واجلامعات معلومات عـن قـضايا      استخدام املدار 
تردي األراضي واجلفاف ألغـراض     /مكافحة التصحر 

  تعليمية
عرضاً عـن   / حماضرة ٢٠إلقاء  : ٢٠١١اهلدف لعام   

تردي األراضي واجلفاف يف املدارس     /مكافحة التصحر 
 واجلامعات 

تـردي األراضـي    / مواد تعليمية بشأن التصحر     -
  واجلفاف

 حماضرات وعروض  -
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   الدعوة، وإذكاء الوعي والتعليم- ١الربنامج الفرعي :  من املوارداالحتياجات

                            االحتياجات املتوقعة من املوارد                             االحتياجات املتوقعة من املوظفني
 اجملموع       م خ م     م أ       اجملموع       م خ م     م أ 
  ٢       ٥١٧,٠      ٩٨١,٠  ١       ٥٣٦,٠  تكاليف املوظفني     ٠٠ ٫ ٠    ٠٠ ٫ ٠    ٠٠ ٫ ٠ أ ع م

   ٠ ٫   ٣٧٦   ٠ ٫   ٢٧٠       ١٠٦,٠ االستشاريون واخلرباء     ٥٠ ٫ ٠    ٠٠ ٫ ٠    ٥٠ ٫ ٠ ١-مد 

   ٠ ٫   ٨٦٥   ٠ ٫   ٥٦٦   ٠ ٫   ٢٩٩ السفر الرمسي للموظفني     ٠٠ ٫ ٢    ٠٠ ٫ ٠    ٠٠ ٫ ٢ ٥-ف 

   ٠ ٫   ١٢٠   ٠ ٫   ١٢٠ -- الدعم اللوجسيت للمؤمترات     ٥٠ ٫ ١    ٥٠ ٫ ١    ٠٠ ٫ ٠ ٤-ف 

   ٠ ٫   ٧٥٠   ٠ ٫   ٧٥٠ -- نفقات التشغيل األخرى     ٠٠ ٫ ٣    ٠٠ ٫ ٢    ٠٠ ٫ ١ ٣-ف 

   ٠ ٫   ٣٤٩   ٠ ٫   ٣٤٩ -- من املوارد اخلارجة عن امليزانية فقط -تكاليف دعم الربامج     ٠٠ ٫ ١    ٠٠ ٫ ١    ٠٠ ٫ ٠ ٢-ف 

 ٠٠ ٫ ٨    ٥٠ ٫ ٤    ٥٠ ٫ ٣           
  ٤       ٩٧٧,٠  ٣       ٠٣٦,٠  ١       ٩٤١,٠ اجملموع     ٠٠ ٫ ٤    ٠٠ ٫ ٠    ٠٠ ٫ ٤ اخلدمات العامة

    :البنود اخلاصة     ٠٠ ٫  ١٢    ٥٠ ٫ ٤    ٥٠ ٫ ٧ اجملموع

 -- -- -- برنامج الزماالت     

 -- -- -- فريق اخلرباء     

 -- -- -- الدعم اللوجسيت للمؤمترات     

 -- -- -- البنود اخلاصة فقط -تكاليف دعم الربامج     

 -- -- -- جمموع البنود اخلاصة     

         

  ٤       ٩٧٧,٠  ٣       ٠٣٦,٠  ١       ٩٤١,٠ اجملاميع     
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  إطار السياسة العامة: ٢ الربنامج الفرعي - باء 
  تردي األراضي وختفيف آثار اجلفاف/ يئة بيئة مؤاتية لتعزيز احللول املتعلقة مبكافحة التصحرهت

 النواتج مؤشرات األداء اإلجنازات املتوقعة

ــاء  -٢ ــسري، وبن  التي
 القدرات ورصد التنفيذ

أن تدعم األمانة على حنو فعال استعراض جلنـة         
ق استعراض تنفيذ االتفاقية للهدف التنفيذي املتعل    

 بإطار السياسة العامة يف سياق االستراتيجية 

انعكاس املعلومات األساسية اليت تقدمها األمانة بشأن إطار      
  السياسة العامة يف توصيات جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية

 يف املائـة مـن      ٥٠انعكاس نسبة    :٢٠١١اهلدف لعام   
 توصيات األمانة يف توصيات جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية

دار وثيقة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقيـة بـشأن         إص
التقدم احملرز يف حتقيق اهلدف التنفيذي اخلاص بإطـار         

 السياسة العامة

  
 :االفتراضات/املخاطر :جمال النتيجة

تـردي  / تقييم العوامل املؤثرة سياسياً ومؤسسياً ومالياً واجتماعياً واقتصادياً يف التـصحر            ١-٢
 تعوق اإلدارة املستدامة لألراضي، والتوصية بالتدابري املناسبة إلزالة هـذه           األراضي واحلواجز اليت  

 .احلواجز

تردي األراضـي واجلفـاف     /استعداد األطراف لدعم تقييم العوامل املؤثرة يف مكافحة التصحر        
 .واحلواجز اليت تعوق اإلدارة املستدامة لألراضي؛ والتوصية بتدابري إلزالة هذه احلواجز

 النواتج مؤشرات األداء   املتوقعةاإلجنازات

 مهام التنـسيق    ١-١-٢
اإلقليمي اليت تضطلع هبـا     

 األمانة

دعم األمانة على حنو فعال للتعاون اإلقليمي يف        
/ التصدي للعوامل املؤثرة يف مكافحة التـصحر      

تردي األراضي واجلفاف واحلواجز اليت تعـوق       
 اإلدارة املستدامة لألراضي

  إلقليمية مع تنفيذ االستراتيجيةاتساق برامج العمل ا
 تنقيح ثالثة برامج عمل إقليمية: ٢٠١١اهلدف لعام 

إدماج وثائق جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية بشأن         -
االجتاهات اإلقليمية واإلسهامات يف اسـتعراض      

  اللجنة يف كل مرفق تنفيذ إقليمي 
تقدمي الدعم التساق برامج العمل اإلقليمية مـع          -

  تراتيجيةتنفيذ االس
  دعم التعاون األقاليمي  -

 سياسات الدعوة   ٢-١-٢
 املتعلقة بالقضايا العاملية

زيادة فهم أوجه الترابط بني تنفيـذ االتفاقيـة         
والتصدي لقضايا نـدرة امليـاه، واحلراجـة،        
واملساواة بني اجلنسني واهلجرة، على التـوايل،       
إضافة إىل ما يتصل بذلك من قضايا احلكم على         

 دد القطاعات صعيد متع

أو قضايا مكافحة   /اإلشارة على حنو متزايد إىل االتفاقية و      
أو اإلدارة املستدامة   /تردي األراضي واجلفاف و   / التصحر

لألراضي يف تقارير وقرارات األنشطة الرئيـسية املتعلقـة         
  بندرة املياه، واحلراجة، واملساواة بني اجلنسني واهلجرة

  

إصدار منشورات ومواد إعالمية عن التـصدي         -
  لندرة املياه

املنـشورات بـشأن    /إفادات السياسات العامة    -
اإلدارة املستدامة للحراجـة يف سـياق تنفيـذ         

  االتفاقية
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امة يف كل اجتمـاع     ورود إشارة ه  : ٢٠١١اهلدف لعام   
 عاملي إىل املوضوع املبني أعاله 

اجلنـسني  قضايا  منشورات ومواد إعالمية بشأن       -
   األراضي واجلفافتردي/يف مكافحة التصحر

منشورات مشتركة بني جامعة األمـم املتحـدة          -
واالتفاقية بشأن اهلجرة اليت منشؤها األراضـي       

  اجلافة
مواد إعالمية تتعلق باإلدارة اإلقليميـة والنـهج          -

/ القائم على احلقوق يف سياق مكافحة التـصحر  
تردي األراضي واجلفـاف واإلدارة املـستدامة       

 لألراضي

  
 :االفتراضات/املخاطر :جةجمال النتي

  قيام البلدان األطراف املتأثرة بتنقيح برامج عملها الوطنية بوضعها يف شكل             ٢-٢
وثائق استراتيجية تستند إىل معلومات أساسية بيوفيزيائية واجتماعية واقتـصادية،          

 .وإدراجها يف سياق أُطر متكاملة لالستثمار

  قيام البلدان األطراف املتأثرة بإدراج برامج عملها الوطنية وقـضايا اإلدارة             ٣-٢
املستدامة لألراضي وتردي األراضي يف ختطيط التنمية ويف غري ذلك من اخلطـط             

 .والسياسات العامة القطاعية واالستثمارية

 .د لربامج عملها الوطنية يف أُطرها الوطنية للتخطيط االستراتيجيدمج البلدان األطراف املتأثرة بشكل متزاي

 النواتج مؤشرات األداء ازات املتوقعةاإلجن

التيـسري، وبنـاء     ١-٣-٢
 القدرات ورصد التنفيذ

زيادة فعالية خدمة البلدان يف جمال تنسيق بـرامج         
العمل الوطنية وتعميمها عن طريق التعاون مـع        

 برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

العمل الوطنية مع   برامج   يف املائة من     ٨٠تنسيق نسبة   
  تيجية االسترا

إتاحـة أدوات ومعلومـات    : ٢٠١١اهلدف لعـام    
العمـل الوطنيـة    برامج  منهجية للبلدان تدعم تنقيح     

 وتنسيقها

إطار التعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي علـى         
 تعميم برامج العمل الوطنية وتنسيقها

مهام التنسيق اإلقليمي الـيت     
 تضطلع هبا األمانة

لبلدان املتأثرة بالتعاون مـع     تقدمي خدمات الدعم إىل ا      
 برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
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    مهام التنسيق١-٢ب ع م 
اإلقليمي اليت تـضطلع هبـا      

 األمانة

 لتنـسيق   )تتبعه اآللية العاملية واألمانة   (هنج متسق   
 تنفيذ برامج العمل 

من املنسق   بلداً متأثراً الدعم     ١٢تلقي ما ال يقل عن      
 ؤسستنيامل

 لدعم يف تنسيق برامج العمل تقاسم إطار ا

  سياسات الدعوة  ٢-٣-٢
 املتعلقة بالقضايا العاملية

قيام املنظمات والربامج الرئيسية للتعاون املتعـدد       
األطراف بدعم البلدان املتـأثرة إلدراج بـرامج        
عملها الوطنية، وإدارهتا املستدامة لألراضي وقضايا      
تردي األراضي يف ختطيط التنميـة ويف اخلطـط         

 والسياسات القطاعية واالستثمارية ذات الصلة

سياسات وُنهج الفاو وبرنامج األمم املتحـدة       جتسيد  
ربامج العمـل   لاإلمنائي وبرنامج األمم املتحدة للبيئة      

الوطنية وقضايا اإلدارة املستدامة لألراضي وتـدهور       
  األراضي 

تـردي  /مكافحـة التـصحر   : ٢٠١١اهلدف لعام   
اسة العامـة للمؤسـسات     األراضي واجلفاف يف السي   

 أو مبادئها التوجيهية الربناجمية/السالفة الذكر و

إطار التعاون مع الفاو بشأن تعميم مراعاة قضايا          -
تردي األراضـي واجلفـاف، وإقامـة       /التصحر

الشبكات اخلاصة باألراضي والزراعة، وتطـوير      
  السياسات العامة وتبادل املعلومات

ملتحدة اإلمنـائي   إطار تعاون مع برنامج األمم ا       -
 /بشأن وضع مفاهيم اقتصاد مكافحة التـصحر      

تردي األراضي واجلفاف، وإدارة خماطر اجلفاف      
وُنهج املسائل املشتركة بني العلوم والـسياسات       

  العامة وتبادل املعلومات
إطار التعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي          -

وفريق اإلدارة البيئية اخلاص بتعمـيم مقاومـة        
تردي األراضي واجلفـاف، والتنـسيق      /تصحرال

املؤسسي، وُنهج الـسياسات العامـة وتبـادل        
 املعلومات

        
 :االفتراضات/املخاطر :جمال النتيجة

  قيام البلدان األطراف املتقدمة بإدماج أهداف االتفاقيـة وتـدابري اإلدارة             ٤-٢
 اإلمنائي يف سـياق     مشاريعها اخلاصة بالتعاون  /املستدامة لألراضي يف صلب براجمها    

 .دعمها للخطط القطاعية واالستثمارية الوطنية

 .إبداء البلدان املتقدمة األطراف االستعداد إليالء أولوية أكرب ألهداف االتفاقية

 النواتج مؤشرات األداء اإلجنازات املتوقعة

  ب ع م
 التوجيه التنفيذي ودعم    ٢-٢

 اإلدارة

ـ      ة للتعـاون   حتسني املعارف لدى املؤسسات الثنائي
اإلمنائي وهي املعـارف اخلاصـة بإدمـاج اإلدارة         
املستدامة يف الربامج اإلمنائية الـيت تـضعها هـذه          

 اتاملؤسس

موافقة البلدان املتقدمة على املمارسات والطرائـق       
احملتملة لإلدماج الناجح لإلدارة املستدامة لألراضي      

 يف برامج التعاون اإلمنائية

دارة املستدامة لألراضـي    معلومات تتعلق بإدراج اإل   
 يف الربامج اإلمنائية للبلدان املتقدمة
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 :االفتراضات/املخاطر :جمال النتيجة

تردي األراضـي،   /  اعتماد أو تعزيز تدابري متضافرة على الصعيد برامج العمل املتعلقة بالتصحر            ٥-٢
 .أثر تدابري التدخلوالتنوع البيولوجي، وختفيف آثار تغري املناخ والتكيف معه، من أجل حتسني 

إبداء اتفاقيات أخرى االستعداد للتعاون والسعي بشكل نشيط إلجياد أوجه تفاعـل تـشمل              
  .جدول أعمال اتفاقية مكافحة التصحر وقضاياها

 النواتج مؤشرات األداء اإلجنازات املتوقعة

 سياســات الــدعوة ١-٥-٢
 املتعلقة بالقضايا العاملية

ي األراضـي  تـرد /حتسني فهم أمهية التصحر  
واجلفاف واإلدارة املـستدامة لألراضـي يف       

 التصدي لتغري املناخ والتنوع البيولوجي

تـردي  /اإلشارة على حنو متزايـد إىل التـصحر       
األراضي واجلفاف واإلدارة املستدامة لألراضي يف      
تقارير وقرارات االجتماعات املتعلقة بتغري املنـاخ       

  والتنوع البيولوجي
تردي /راج قضايا التصحر  إد: ٢٠١١اهلدف لعام   

اإلدارة املستدامة لألراضي يف    / األراضي واجلفاف 
املقررات املتعلقة بالعمل التعاوين الطويل األجـل،       
للدورتني السادسة عشرة والسابعة عشرة ملـؤمتر       

 األطراف يف االتفاقية

مسامهات موضوعية يف سبعة اجتماعات تتعلق بـتغري        -
  املناخ

الثة اجتماعات تتعلق بالتنوع    مسامهات موضوعية يف ث     -
  البيولوجي 

  مسامهات موضوعية يف فريق االتصال املشترك   -
مواد إعالمية عن التنفيذ التآزري لربامج العمل الوطنية          -

  للتكيف وبرامج العمل الوطنية 
منشوران يتعلقان بكربون األراضي اجلافة من منظور         -

  تنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر
اد إعالمية بشأن الفرص االقتـصادية      منشورات ومو   -

اخلاصة بغابات األراضي اجلافة يف سياق التكيف مـع    
 تغري املناخ والتخفيف من آثاره

  ب ع م
 مهام التنسيق اإلقليمـي      ٣-٢

 اليت تضطلع هبا األمانة

حتسني فهم كيفية تنشيط التنفيـذ التـآزري        
 التفاقيات ريو الثالث يف سياق برامج العمل

مات عن أفضل املمارسـات اخلاصـة       توزيع معلو 
باالستخدام التآزري آلليات متويل االتفاقات البيئية      
املتعددة األطراف على جهات التنـسيق الوطنيـة        

 التفاقيات ريو الثالث

معلومات تتعلق بأفضل املمارسات اخلاصـة باالسـتخدام        
 التآزري آلليات متويل االتفاقيات البيئية املتعددة األطراف

اســات الــدعوة  سي٢-٥-٢
 املتعلقة بالقضايا العاملية

إدماج التخفيف من آثار اجلفاف يف بـرامج        
 العمل مبوجب االتفاقية

إدراج البلدان املتأثرة تدابري للتخفيف مـن آثـار         
  اجلفاف يف برامج عملها الوطنية

اثنا عشر طرفاً متأثراً    تناول  : ٢٠١١اهلدف لعام   
أمهية التخفيف من أثر اجلفاف يف سياق بـرامج         

 العمل ملكافحة التصحر 

تقرير عاملي بشأن التخفيف من أثر اجلفاف يف سياق           -
  االستراتيجية 

 بوابة معلومات خاصة بالتخفيف من أثر اجلفاف  -
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   إطار السياسة العامة- ٢الربنامج الفرعي : االحتياجات من املوارد

                            االحتياجات املتوقعة من املوارد                             االحتياجات املتوقعة من املوظفني
 اجملموع       م خ م     م أ       اجملموع م خ م م أ 
  ٢       ٠١٢,٠  ١       ٠١٤,٠      ٩٩٨,٠  تكاليف املوظفني  -- -- -- أ ع م

      ٢٧١,٠      ٢٠٣,٠      ٦٨,٠ االستشاريون واخلرباء  -- -- -- ١-مد 

      ٥٤٣,٠      ١٧٥,٠      ٣٦٨,٠ وظفنيالسفر الرمسي للم      ٢,٥٠     ١,٠٠     ١,٥٠ ٥-ف 

      ٣٦٥,٠      ٣٦٥,٠ -- الدعم اللوجسيت للمؤمترات      ٣,٠٠     ١,٠٠     ٢,٠٠ ٤-ف 

     ٨٥,٠     ٧٥,٠     ١٠,٠ نفقات التشغيل األخرى      ١,٠٠     ١,٠٠ -- ٣-ف 

      ٢٣٧,٠      ٢٣٧,٠ --  من املوارد اخلارجة عن امليزانية فقط-تكاليف دعم الربامج  -- -- -- ٢-ف 

 ٦,٥٠     ٣,٠٠    ٥٠ ٫ ٣            
  ٣       ٥١٣,٠  ٢       ٠٦٩,٠  ١      ٤٤,٠ اجملموع      ٢,٥٠     ٢,٠٠     ٠,٥٠ اخلدمات العامة

    :البنود اخلاصة      ٩,٠٠     ٥,٠٠     ٤,٠٠ اجملموع

 -- -- -- برنامج الزماالت     

      ١٩٠,٠      ١٩٠,٠ -- فريق اخلرباء     

  ١       ٣١٠,٠  ١       ٣١٠,٠ --  ٢٠١١ و٢٠١٠اجتماعات إقليمية للفترة     

      ١٩٦,٠      ١٩٦,٠ --  البنود اخلاصة فقط-تكاليف دعم الربامج     

  ١       ٦٩٦,٠  ١       ٦٩٦,٠ --  جمموع البنود اخلاصة     

         

  ٣       ٢٠٩,٠  ٣       ٧٦٥,٠  ١      ٤٤,٠ اجملاميع     
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  العلم، والتكنولوجيا واملعرفة: ٣ الربنامج الفرعي - جيم 
  . تردي األراضي وختفيف آثار اجلفاف/قة بالتصحرالوصول إىل مستوى السلطة العاملية يف جمال املعرفة العلمية والتقنية املتعل

 النواتج مؤشرات األداء اإلجنازات املتوقعة 

التيسري، وبنـاء     -٣
ــد  ــدرات ورص الق

 التنفيذ

دعم األمانة على حنو فعال لالستعراض الذي تقوم به         
اهلـدف  فيمـا خيـص     جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية     

واملعرفة يف سـياق  بالعلم والتكنولوجيا  التنفيذي املعين 
 االستراتيجية 

ج معلومات أساسية عن حتقيـق اهلـدف        اقيام األمانة بإدر  
التنفيذي اخلاص بالعلم والتكنولوجيا واملعرفة يف توصـيات        

  جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية 
 يف املائـة مـن      ٥٠انعكاس نـسبة    : ٢٠١١اهلدف لعام   

 تفاقيةتوصيات األمانة يف توصيات جلنة استعراض تنفيذ اال

إصدار وثيقة جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية بشأن التقدم        
احملرز يف حتقيـق اهلـدف التنفيـذي املتعلـق بـالعلم            

 والتكنولوجيا واملعرفة

 
 :االفتراضات/املخاطر جمال النتيجة

 كفالة دعم الرصد على الصعيد الوطين وتقييم أوجه الضعف فيما يتعلق باالجتاهـات        ١-٣
 .  واالجتماعية واالقتصادية يف البلدان املتأثرةالبيوفيزيائية

إبداء البلدان املتأثرة االستعداد إلعداد تقييمات ودراسات حاالت إفرادية والقدرة على إتاحتها التفاقيـة              
 .مكافحة التصحر

 النواتج مؤشرات األداء اإلجنازات املتوقعة

التيسري، وبناء   ١-١-٣
 القدرات ورصد التنفيذ

 

طراف واجلهـات صـاحبة املـصلحة     استخدام األ 
الرئيسية األخرى لنهج موحد إزاء رصد واستعراض       

 التقدم احملرز يف تنفيذ االستراتيجية 

قابلية مقارنة املعلومات الـواردة يف تقـارير األطـراف           
واجلهات صاحبة املصلحة الرئيسية األخـرى ومالءمتـها        

  لرصد حالة األهداف التنفيذية 
 يف ٦٠ هنج موحـد يف نـسبة     اعاتب: ٢٠١١اهلدف لعام   

املائة على األقل من التقارير اليت تقدمها البلدان األطـراف          
 املتأثرة 

إصدار وثيقة جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية بشأن          -
  النهج املتبع يف استعراض حالة تنفيذ االستراتيجية

برنامج عمل جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية وتنظيم         -
  عملها

ة جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية اخلاصة      إصدار وثيق   -
  بالنهج املتبع يف رصد حالة األهداف التنفيذية

وضع ترتيبات لتمويل التقارير الوطنية يف البلـدان          -
 املتأثرة
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ـ     يمهام التنسيق اإلقليم
 اليت تضطلع هبا األمانة

 

 للبلـدان املتـأثرة لرصـد       إتاحة الدعم الـتقين     - 
رز حنـو تنفيـذ األهـداف    واستعراض التقدم احمل  

 التنفيذية 

إدارة املعرفة،    ٢-١-٣
 والعلم والتكنولوجيا

دعم األمانة بفعالية لوضع اجملموعة املوحـدة مـن         
 مؤشرات األداء 

األخذ باملعلومات األساسية املقدمة مـن األمانـة بـشأن          
اجملموعة املوحدة من مؤشرات األداء يف توصيات جلنة العلم         

  والتكنولوجيا
 يف املائـة مـن      ٥٠انعكاس نـسبة    : ٢٠١١دف لعام   اهل

التوصيات اليت قدمتها األمانة يف توصـيات جلنـة العلـم           
 والتكنولوجيا 

إصدار جلنة العلم والتكنولوجيا وثيقـتني بـشأن          -
  اجملموعة املوحدة من مؤشرات األداء

اإلسهام يف وثيقة جلنة استعراض تنفيذ االتفاقيـة          -
لإلبالغ اخلاصة مبجموعة   بشأن املبادئ التوجيهية    

  موحدة من مؤشرات األداء
 العامليـة،  البيئةمسامهات موضوعية يف عمل مرفق      -

واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية ومشروع تقيـيم       
 تردي األراضي اجلافة بشأن الرصد والتقييم 

إدارة املعرفة،    ٢-١-٣
 والعلم والتكنولوجيا

ـ         ة العلـم   دعم األمانة على حنو فعال لعمـل جلن
اسـتخدام  أسـاليب   والتكنولوجيا املتعلق بتنسيق    

 جمموعة موحدة من مؤشرات التأثري

األخذ باملعلومات األساسية املقدمة مـن األمانـة بـشأن          
اجملموعة املوحدة من مؤشرات التأثري يف توصيات جلنة العلم         

  والتكنولوجيا
 يف املائـة مـن      ٥٠انعكاس نـسبة    : ٢٠١١اهلدف لعام   
 أعدهتا األمانة يف توصـيات جلنـة العلـم          ليتالتوصيات ا 
 والتكنولوجيا

إصدار وثيقة جلنة العلم والتكنولوجيا اخلاصـة بتنـسيق         
 الالزمة الستخدام اجملموعـة املوحـدة مـن         األساليب

 مؤشرات التأثري
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 :االفتراضات/املخاطر :جمال النتيجة

ات املتوافرة بشأن االجتاهـات البيوفيزيائيـة        يستند إىل أقوى البيان    ي أساس يوضع إطار مرجع    ٢-٣
 .  العلمية ذات الصلة تدرجيياًتماعية واالقتصادية وتنسيق الُنهجواالج

 ي أساس شكلإبداء األطراف املشاركة االستعداد للتوفيق بني وجهات النظر املتباعدة من أجل            
 .مقبول عاملياً

 النواتج مؤشرات األداء اإلجنازات املتوقعة

، ةإدارة املعرف   ١-٢-٣
  والعلم والتكنولوجيا

 

دعم األمانة على حنو فعال لعمـل جلنـة العلـم           
والتكنولوجيا بشأن إعداد ُنهج علمية منسقة لوضع       

 أطر مرجعية أساسية وحتديد األهداف

األخذ باملعلومات األساسية املقدمة من األمانة بشأن مواءمة        
ة وحتديـد   النهج العلمية لوضع األطر املرجعيـة األساسـي       
  األهداف يف توصيات جلنة العلم والتكنولوجيا

 يف املائـة مـن      ٥٠انعكاس نـسبة    : ٢٠١١اهلدف لعام   
التوصيات املقدمة من األمانة يف توصـيات جلنـة العلـم           

 والتكنولوجيا

إصدار جلنة العلم والتكنولوجيا وثائق تتعلق بوضع مفهوم        
يـة   العلمية لوضع أطـر مرجع     لتدرجيي للُنهج للتنسيق ا 

 أساسية وحتديد األهداف 

  

 االفتراضات/املخاطر :جمال النتيجة

حتسني معرفة العوامل البيوفيزيائية واالجتماعية واالقتصادية وتفاعالهتا يف املناطق املتأثرة هبدف             ٣-٣
 .حتسني اختاذ القرارات

 .قارير الوطنيةقدرة البلدان املتأثرة على حتسني جودة املعلومات والبيانات املوجودة يف الت

 النواتج مؤشرات األداء اإلجنازات املتوقعة

 إدارة املعرفة،    ١-٣-٣
 والعلم والتكنولوجيا

دعم األمانة بفعالية لعمل جلنة العلم والتكنولوجيـا        
 بشأن املواضيع ذات األولوية 

  

 إتاحة املسامهات الواسعة النطاق املستمدة مـن األوسـاط        
م والتكنولوجيا يف أعماهلا املتعلقة     العلمية لتنتفع هبا جلنة العل    

  بالنظر يف املواضيع ذات األولوية
 عاملاً يف اجتماع جلنـة      ٦٠مشاركة  : ٢٠١١اهلدف لعام   

، إضافة إىل   يالعلم والتكنولوجيا املنظم يف شكل مؤمتر علم      
 مراسلني علميني وطنيني

 التنفيذية لتنظيم املـؤمتر     لطرائقطار متفق عليه ل   إ  -
   التفاقية مكافحة التصحر العلمي الثاين

 إصدار منشور يتعلق مبوضوع حيظى باألولوية  -
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 :االفتراضات/املخاطر :جمال النتيجة

حتسني معرفة التفاعالت بني التكيف مع تغري املناخ وختفيف آثار اجلفاف واستصالح األراضي               ٤-٣
  .ى اختاذ القراراتاملتردية يف املناطق املتأثرة إلتاحة وضع أدوات للمساعدة عل

أال تكون الطبيعة املستقلة للعمليات املتصلة بالتكيف مع تغري املناخ عامالً حيد من تطوير هـذه                
  .األدوات

 النواتج مؤشرات األداء اإلجنازات املتوقعة

ــة،   ١-٤-٣ إدارة املعرف
  والعلم والتكنولوجيا

دعم األمانة على حنو فعال للجنة العلم والتكنولوجيا        
ع طرائق للتعاون مع اهليئات الفرعية التفاقية       يف وض 

األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ واتفاقيـة         
  التنوع البيولوجي 

األخذ باملعلومات األساسية املقدمة من األمانـة بـشأن         
طرائق التعاون بني جلنة العلم والتكنولوجيـا واهليئـات         

التفاقيـة  الفرعية العلمية التفاقية التنوع البيولـوجي وا      
اإلطارية بشأن تغري املناخ يف توصـيات جلنـة العلـم           

  والتكنولوجيا
 يف املائـة مـن   ٥٠انعكاس نسبة  : ٢٠١١اهلدف لعام   

التوصيات اليت أعدهتا األمانة يف توصيات جلنـة العلـم          
  والتكنولوجيا

إصدار وثائق جلنة العلم والتكنولوجيا بـشأن طرائـق         
جيا واهليئـات الفرعيـة   التعاون بني جلنة العلم والتكنولو  

العلمية التفاقية التنوع البيولوجي واالتفاقيـة اإلطاريـة        
  بشأن تغري املناخ

ــة،   ٢-٤-٣ إدارة املعرف
  والعلم والتكنولوجيا

دعم األمانة على حنو فعال للجنة العلم والتكنولوجيا        
يف معاجلة أوجه الترابط بني جدول أعمـال جلنـة          

ـ     ال منظمـات  العلم والتكنولوجيا وجـداول أعم
وهيئات أخرى ذات صلة بعمليات التفاعـل بـني         
التكيف مع تغري املناخ والتخفيف من آثار اجلفاف        

  واستصالح األراضي املتردية

األخذ باملعلومات األساسية املقدمة من األمانـة بـشأن         
أوجه الترابط بني جدول أعمال جلنة العلم والتكنولوجيا        

ذات صـلة   وجداول أعمال منظمات وهيئات أخـرى       
بعمليات التفاعل بني التكيف مع تغري املناخ والتخفيـف         
من آثار اجلفاف واستـصالح األراضـي املترديـة يف          

  توصيات جلنة العلم والتكنولوجيا 
 يف املائـة مـن   ٥٠انعكاس نسبة  : ٢٠١١اهلدف لعام   

التوصيات اليت تعدها األمانة يف توصيات جلنـة العلـم          
  والتكنولوجيا 

العلم والتكنولوجيا وثائق بشأن أوجه     إصدار جلنة     -
الترابط بني جدول أعمال جلنة العلم والتكنولوجيا       
وجداول أعمال اهليئات الفرعية العلمية التفاقيـة       
التنوع البيولوجي واالتفاقية اإلطارية بشأن تغـري       

  املناخ 
إعداد تقرير إىل جلنة العلم والتكنولوجيـا بـشأن      -

ـ       ل جلنـة العلـم     أوجه الترابط بني برنـامج عم
والتكنولوجيا وجداول أعمال املنظمـة العامليـة       
لألرصاد اجلوية والفريق احلكومي الدويل املعـين       

  بتغري املناخ
  



 

 

IC
C

D
/C

O
P

(9)/5/A
dd.1 

P
age 24 

  
 :االفتراضات/املخاطر :جمال النتيجة

، على الصعيد العـاملي واإلقليمـي       )٣(توافر نظم فعالة لتشاطر املعرفة، مبا فيها املعرفة التقليدية          ٥-٣
إلقليمي والوطين هبدف دعم مقرري السياسات واملستعملني النهائيني، ويشمل ذلـك حتديـد     ودون ا 

  . ونشر أفضل املمارسات والتجارب الناجحة

  .إبداء البلدان املتأثرة االستعداد الستخدام واستحداث نظم لتبادل املعلومات

 النواتج مؤشرات األداء اإلجنازات املتوقعة

إدارة املعرفــة   ١-٥-٣
  العلم والتكنولوجيوا

التيسري، وبناء القـدرات    
  ورصد التنفيذ

مهام التنسيق اإلقليمي اليت    
  تضطلع هبا األمانة

التقاسم الفعال للمعلومات واملعارف املتعلقة باتفاقية      
/ األمم املتحدة ملكافحة التصحر وبقضايا التـصحر      

تردي األراضـي واجلفـاف واإلدارة املـستدامة        
أفضل املمارسات والتجارب   لألراضي، مبا يف ذلك     

  الناجحة

تشغيل نظام للوساطة يف تقاسم املعارف يف إطار اتفاقية         
األمم املتحدة ملكافحة التصحر يكـون حمكمـاً مـن          

  الناحيتني اجلغرافية واملواضعية
إنشاء نظام متكامل إلدارة املعرفة     : ٢٠١١اهلدف لعام   

  يف إطار اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر

  وضع مفهوم نظام إدارة املعرفة املتكاملة لالتفاقية  -
إبرام اتفاقات تعاون بشأن إدارة املعرفة وتقاسـم          -

  البيانات
  إقامة نظام إدارة معرفة متكامل لالتفاقية   -
  حتديث معلومات علمية موجودة يف الشبكة  -
وضع قاعدة بيانات موجودة يف الشبكة تتـضمن          -

ة من األطراف وغريها    معلومات عن التقارير املقدم   
  من أصحاب املصلحة اآلخرين

إتاحة معلومات إقليمية ودون إقليمية موجودة يف         -
  الشبكة

  

                                                      

 . التقليدية بشأن املوارد الوراثيةباستثناء املعرفة )٣(
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 :االفتراضات/املخاطر :جمال النتيجة

تـردي  /مشاركة الشبكات واملؤسسات العلمية والتكنولوجية ذات الصلة مبوضوع التصحر          ٦-٣
  .األراضي واجلفاف يف دعم تنفيذ االتفاقية

   .إبداء الوسط العلمي االستعداد لدعم عملية تنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر بشكل نشيط

 النواتج مؤشرات األداء اإلجنازات املتوقعة

ــة،   ١-٦-٣ إدارة املعرف
   اوالعلم والتكنولوجي

ك شبكات ومؤسـسات    اشرإلحتسني االعتمادات   
   والتكنولوجيالمالع

علميــة زيــادة مــشاركة الــشبكات واملؤســسات ال
  والتكنولوجية يف أعمال جلنة العلم والتكنولوجيا

تتناول األطراف يف مقرر صـادر      :  ٢٠١١اهلدف لعام   
عن مؤمتر األطراف الشروط املسبقة لتحسني مـشاركة        

  األوساط العلمية

حتديث قواعد البيانات اخلاصة باخلرباء املستقلني،        -
  والشبكات واملؤسسات 

التكنولوجيـا بـشأن   إصدار وثائق جلنة العلـم و      -
 الـشبكات واملؤسـسات   إلشراكالطرائق الفعالة  

العلمية يف عمل هيئات االتفاقيـة والتـدابري ذات    
  الصلة

  إصدار تقارير إقليمية عن إقامة الشبكات العلمية  -
  إصدار تقرير عن تقييم شبكات برامج مواضيعية  -
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  تكنولوجيا واملعرفة العلم، وال- ٣الربنامج الفرعي : االحتياجات من املوارد

                            االحتياجات املتوقعة من املوارد                             االحتياجات املتوقعة من املوظفني
 اجملموع       م خ م     م أ       اجملموع       م خ م     م أ 
  ٢       ٢٨٨,٠  ١       ١١١,٠  ١       ١٧٧,٠  تكاليف املوظفني  -- -- -- أ ع م

      ٢٨٨,٠      ٢٢١,٠      ٦٧,٠ االستشاريون واخلرباء  -- -- -- ١-مد 

      ٢٨١,٠     ٩٥,٠      ١٨٦,٠ السفر الرمسي للموظفني      ١,٠٠ --  ٠ ٠ , ١ ٥-ف 

      ٢٦٠,٠      ٢٦٠,٠ -- الدعم اللوجسيت للمؤمترات   ٠ ٥ , ٣  ٠ ٥ , ١     ٢,٠٠ ٤-ف 

     ١٠,٠ --     ١٠,٠ نفقات التشغيل األخرى     ٠٠, ٣    ٠٠, ٣ -- ٣-ف 

      ٢١٩,٠      ٢١٩,٠ --  من املوارد اخلارجة عن امليزانية فقط-تكاليف دعم الربامج      ٠,٥٠     ٠,٥٠ -- ٢-ف 

 ٨,٠٠    ٠٠, ٥   ٠ ٠ ٫ ٣            
  ٣       ٣٤٦,٠  ١       ٩٠٦,٠  ١       ٤٤٠,٠ اجملموع      ٣,٠٠     ٠,٠٠     ٣,٠٠ اخلدمات العامة

    :البنود اخلاصة     ٠٠,  ١١     ٥,٠٠    ٠٠, ٦ اجملموع

 -- -- -- برنامج الزماالت     

      ١٦٠,٠      ١٦٠,٠ -- فريق اخلرباء     

  ١       ٢٠٠,٠  ١       ٢٠٠,٠ --  املؤمتر العلمي الثاين لالتفاقية     

      ١٧٨,٠      ١٧٨,٠ --  البنود اخلاصة فقط-اليف دعم الربامج تك     

  ١       ٥٣٨,٠  ١       ٥٣٨,٠ -- جمموع البنود اخلاصة     

         

  ٤       ٨٨٤,٠  ٣       ٤٤٤,٠  ١       ٤٤٠,٠ اجملاميع     
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   بناء القدرات- ٤ الربنامج الفرعي –دال 
  .راضي وقلب اجتاهه والتخفيف من آثار اجلفافتردي األ/حتديد ومعاجلة احتياجات بناء القدرات املتعلقة مبنع حدوث التصحر

 النواتج  مؤشرات األداء اإلجنازات املتوقعة

ــاء    -٤ ــسري، وبن التي
  القدرات ورصد التنفيذ 

دعم األمانة على حنو فعال لالستعراض الذي تقوم        
به جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية بـشأن اهلـدف         
التنفيــذي املتعلــق ببنــاء القــدرات يف ســياق 

  ستراتيجية اال

اج املعلومات األساسية املقدمة من األمانة بشأن بنـاء         رإد
  القدرات يف توصيات جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية

 يف املائـة مـن      ٥٠انعكاس نسبة   : ٢٠١١اهلدف لعام   
  توصيات األمانة يف توصيات جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية

 التقدم  إصدار جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية وثيقة بشأن      
  احملرز يف حتقيق اهلدف التنفيذي املتعلق ببناء القدرات

  
 :االفتراضات/املخاطر :جمال النتيجة

قيام البلدان اليت أجرت التقييم الذايت للقدرات الوطنية بتنفيذ خطط العمل املترتبة على ذلـك                 ١-٤
تردي /لتناول مسائل التصحر  هبدف تطوير القدرات الالزمة على املستوى الفردي واملؤسسي والُنظُمي          

  . األراضي واجلفاف على الصعيدين الوطين واحمللي
شروع البلدان اليت مل يسبق هلا أن أجرت تقييمات الحتياجاهتا املتعلقة بالقـدرات يف إجـراء                  ٢-٤

تردي /عمليات التقييم ذات الصلة باملوضوع من أجل حتديد ما حتتاج إليه من قدرات ملكافحة التصحر              
  .ضي واجلفاف على الصعيدين الوطين واحمللياألرا

  .استعداد املنظمات واملؤسسات لدعم تطوير بناء القدرات ذات الصلة باالتفاقية

 النواتج  مؤشرات األداء اإلجنازات املتوقعة

التيسري، وبنـاء     ١-٤
  القدرات ورصد التنفيذ 

ــم  ــة، والعل إدارة املعرف
  والتكنولوجيا

 القدرات على حنو حمـدد     حتسن الفرص املتاحة لبناء   
اهلدف يف إطار اتفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة          

  التصحر 

مشاركة األطراف يف االتفاقية يف برنامج علمـي لبنـاء          
  القدرات

إنشاء برنـامج لبنـاء القـدرات       : ٢٠١١اهلدف لعام   
  وتشغيله

إجراء تقييم عاملي لالحتياجات من بناء القدرات         -
ية، مبا فيهـا خيـارات      املتعلقة بتنفيذ االستراتيج  
  الستيفاء هذه االحتياجات

تطوير برنامج علمي يستهدف بناء القدرات على         -
  الرصد والتقييم

إصدار جلنة العلم والتكنولوجيا وثيقـتني بـشأن          -
التدابري املتخذة لتناول احتياجات بناء القـدرات       
احملددة، مبا يف ذلك إعداد تقرير ُيقـدَّم إىل جلنـة           

لوجيا بشأن برنامج علمي موجه حنو      العلم والتكنو 
  بناء القدرات 
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   بناء القدرات- ٤الربنامج الفرعي :  االحتياجات من املوارد- ٨اجلدول 

                            االحتياجات املتوقعة من املوارد                             االحتياجات املتوقعة من املوظفني
 اجملموع       م خ م     م أ       اجملموع       م خ م     م أ 
      ٣٤٢,٠ --      ٣٤٢,٠  تكاليف املوظفني      ٠,٠٠     ٠,٠٠     ٠,٠٠ أ ع م

     ٦٢,٠     ٤٣,٠      ١٩,٠ االستشاريون واخلرباء      ٠,٠٠     ٠,٠٠     ٠,٠٠ ١-مد 

     ٤٣,٠ --     ٤٣,٠ السفر الرمسي للموظفني      ٠,٥٠     ٠,٠٠     ٠,٥٠ ٥-ف 

 -- -- -- الدعم اللوجسيت للمؤمترات      ٠,٥٠     ٠,٠٠     ٠,٥٠ ٤-ف 

    ٥,٠ --    ٥,٠ نفقات التشغيل األخرى      ٠,٠٠     ٠,٠٠     ٠,٠٠ ٣-ف 

    ٦,٠    ٦,٠ --  من املوارد اخلارجة عن امليزانية فقط-تكاليف دعم الربامج      ٠,٠٠   ٠٠ , ٠     ٠,٠٠ ٢-ف 

 ١,٠٠     ٠,٠٠     ١,٠٠            
      ٤٥٨,٠     ٤٩,٠      ٤٠٩,٠ اجملموع      ٠,٥٠     ٠,٠٠     ٠,٥٠ اخلدمات العامة

    :البنود اخلاصة      ١,٥٠     ٠,٠٠     ١,٥٠ اجملموع

      ٢٠٠,٠      ٢٠٠,٠ -- برنامج الزماالت     

 --  -- -- فريق اخلرباء     

 -- --  --  الدعم اللوجسيت للمؤمترات     

     ٢٦,٠     ٢٦,٠ --  البنود اخلاصة فقط-تكاليف دعم الربامج     

      ٢٢٦,٠      ٢٢٦,٠ -- جمموع البنود اخلاصة     

         

      ٦٨٤,٠      ٢٧٥,٠      ٤٠٩,٠ اجملاميع     
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  التمويل ونقل التكنولوجيا: ٥ الربنامج الفرعي - هاء 
  .رد املالية والتكنولوجية الوطنية والثنائية واملتعددة األطراف وحتسني انتقاء أهداف استخدامها وتنسيق ذلك لزيادة أثرها وفعاليتهاتعبئة املوا

  النواتج   مؤشرات األداء   اإلجنازات املتوقعة 
 التيسري، وبناء    -٥ ب ع م  

  القدرات ورصد التنفيذ
أن يستند استعراض جلنة استعراض تنفيـذ       

فاقية حلالة متويل تنفيـذ االتفاقيـة إىل        االت
  معلومات سليمة

 يف املائة من توصيات اآللية العاملية واألمانة        ٥٠انعكاس نسبة 
  يف توصيات جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية 

إصدار جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية وثيقـة تتـضمن         
   للمعلومات املالية الواردة يف التقارير الوطنيةحتليالً
ر معلومات بشأن القضايا الرئيسية املتعلقة باإلدارة       إصدا

املستدامة لألراضي للجنة استعراض تنفيـذ االتفاقيـة        
  ومؤمتر األطراف

  
  :االفتراضات/املخاطر  :جمال النتيجة

  قيام البلدان األطراف املتأثرة بوضع أُطر متكاملة لالستثمار من أجل تعبئة املوارد الوطنيـة           ١-٥
  تعددة األطراف لزيادة فعالية وأثار تدابري التدخلوالثنائية وامل

  تقدمي البلدان األطراف املتقدمة موارد مالية كبرية وكافية يف الوقت املناسب وموارد ميكن               ٢-٥
ترّدي األراضي ومنـع حدوثـه      /التنبؤ هبا دعماً للمبادرات احمللية الرامية إىل عكس اجتاه التصحُّر         

  .والتخفيف من آثار اجلفاف

كَون البلدان األطراف املتقدمة إلعطاء أولوية أكرب لتخصيص موارد لتحقيـق أهـداف             ستعداد  ا
  االستراتيجية

  النواتج  مؤشرات األداء  اإلجنازات املتوقعة
 التوجيه التنفيذي   -٢-٥ب ع م    

  ودعم اإلدارة
الزيادة يف التمويل املتاح لـإلدارة      

  املستدامة لألراضي
بات التمويل للقضايا ذات الـصلة      تناول األطراف خيارات ترتي   

  تردي األراضي واجلفاف/بالتصحر
إصدار ورقة خيارات بشأن ترتيبات التمويل للقـضايا        

  ترّدي األراضي واجلفاف/ذات الصلة بالتصحر
  ٤إجراء مشاورات بشأن اهلدف التنفيذي 

  :االفتراضات/املخاطر  : جمال النتيجة
املؤسسات واملرافـق والـصناديق     من  بئة املوارد املالية    بذل األطراف مزيداً من اجلهود لتع       ٣-٥

اإلدارة املـستدامة   /املالية الدولية، مبا فيها مرفق البيئة العاملية، عن طريق الترويج لربنامج االتفاقية           
  .لألراضي لدى جمالس إدارة هذه املؤسسات

 املرافق والصناديق االستعداد    إبداء املؤسسات املالية الدولية وجملس مرفق البيئة العاملية وغريها من         
  .ملنح أولوية أكرب لقضايا اإلدارة املستدامة لألراضي
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  النواتج  مؤشرات األداء  اإلجنازات املتوقعة
 التوجيه التنفيذي   ١-٣-٥

  ودعم اإلدارة
التيسري، وبنـاء القـدرات     

  ورصد التنفيذ 
التوجيه التنفيـذي ودعـم     

  اإلدارة
  

لصندوق الـدويل   إبالغ مرفق البيئة العاملية وا    
للتنمية الزراعية والبنك الدويل على حنو فعال       

تـردي األراضـي    /بأمهية موضوع التصحر  
  واجلفاف واإلدارة املستدامة لألراضي

تـرّدي األراضـي    /اإلشارة على حنو متزايد إىل التصحُّر     
اإلدارة املستدامة لألراضي يف االسـتراتيجيات      /واجلفاف

رفق البيئة العاملية، والصندوق    والتقارير واملقررات اخلاصة مب   
  الدويل للتنمية الزراعية، والبنك الدويل

مجيع اجتماعات هيئـات    إشارة  : ٢٠١١اهلدف يف عام    
تـرّدي  /اإلدارات اليت تشارك فيها األمانة إىل التـصحُّر       

  اإلدارة املستدامة لألراضي/األراضي واجلفاف

الس جملاجتماعات  مثانية  مسامهات موضوعية يف       -
  ارةداإل

إتاحة مواد إعالمية عن سياسات ومشاريع مرفق         -
تردي األراضي  /البيئة العاملية ذات الصلة بالتصحر    

اإلدارة املستدامة لألراضـي ودعـم      /واجلفاف
  الرصد والتقييم

إصدار تقرير عن الدعم املتعـدد األطـراف إىل           -
تردي األراضي واجلفاف واإلدارة    /قضايا التصحر 

  املستدامة لألراضي
ــه  ١-٥ م ع ب  التوجيـ

  التنفيذي ودعم اإلدارة
أن حتسِّن جمالس إدارة مؤسـسات التمويـل      
ــا  ــصناديق فهمه ــق وال ــة، واملراف الدولي
لالحتياجات من املوارد اخلاصـة مبكافحـة       

  التصحر وتردي األراضي واجلفاف

املواد وورقات املواقف بشأن االحتياجـات مـن        إتاحة  
ردي األراضي واجلفاف   املوارد اخلاصة مبكافحة التصحر وت    

على األقل من جمالس إدارة املؤسـسات املاليـة         جمللسني  
  الدولية أو املرافق أو الصناديق

إتاحة مواد إعالمية وورقات مواقف بشأن االحتياجات       
من املوارد املتعلقة مبكافحة التصحر وتردي األراضـي        

  واجلفاف

  :االفتراضات/املخاطر  : جمال النتيجة
تردي األراضي وختفيف آثـار     /ادر مالية وآليات متويل مبتكرة ملكافحة التصحر      حتديد مص   ٤-٥

اجلفاف، ويشمل ذلك القطاع اخلاص، وآليات السوق، والتجارة، ومؤسسات ومنظمات اجملتمع           
املدين، وغري ذلك من آليات التمويل املتعلقة بالتكيف مع تغري املناخ وختفيف آثـاره، وحفـظ                

 .غالله استغالالً مستداماً، واحلد من الفقر واجلوعالتنوع البيولوجي واست

  .مبتكرة والوصول إليها وآليات متويل مالية مصادرإمكانية حتديد 

  النواتج  مؤشرات األداء  اإلجنازات املتوقعة
مهام التنسيق    ٣-٥ب م ع    

 اإلقليمي اليت تـضطلع هبـا     
  األمانة

أن تكون للبلدان املتأثِّرة خيارات أفـضل       
  على تكنولوجيات نظيفةللحصول 

إعداد تقرير عـن خيـارات احلـصول علـى            -  إطار دعم التعاون لنقل التكنولوجياانطالق 
  التكنولوجيات النظيفة

وضع مفهوم إطار عمل لدعم التعاون على نقل          -
  التكنولوجيا

التوجيه التنفيذي    ١-٤-٥
  ودعم اإلدارة

تناول شروط زيادة إسهام القطاع اخلاص      
   املستدامة لألراضييف اإلدارة

اختاذ مؤمتر األطراف مقرراً بشأن إسهام القطاع اخلـاص يف          
  اإلدارة املستدامة لألراضي

إعداد مذكرة عن مفهوم إسهام القطـاع اخلـاص يف          
  اإلدارة املستدامة لألراضي
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   التمويل ونقل التكنولوجيا- ٥الربنامج الفرعي : االحتياجات من املوارد

                            االحتياجات املتوقعة من املوارد           من املوظفني                  االحتياجات املتوقعة 
 اجملموع       م خ م     م أ       اجملموع       م خ م     م أ 
      ٦٨٧,٠     ٨٦,٠      ٦٠١,٠  تكاليف املوظفني      ٠,٠٠     ٠,٠٠     ٠,٠٠ أ ع م

     ٧٥,٠     ٤٦,٠      ٢٩,٠ االستشاريون واخلرباء      ٠,٥٠     ٠,٠٠     ٠,٥٠ ١-مد 

      ١٦٠,٠     ٢٠,٠      ١٤٠,٠ السفر الرمسي للموظفني      ١,٠٠     ٠,٠٠     ١,٠٠ ٥-ف 

     ٢٠,٠ --     ٢٠,٠ الدعم اللوجسيت للمؤمترات      ٠,٠٠     ٠,٠٠     ٠,٠٠ ٤-ف 

 -- -- -- نفقات التشغيل األخرى      ٠,٠٠     ٠,٠٠     ٠,٠٠ ٣-ف 

     ٢٠,٠     ٢٠,٠ --  من املوارد اخلارجة عن امليزانية فقط-تكاليف دعم الربامج   ٠ ٥ , ٠  ٠ ٥ , ٠     ٠,٠٠ ٢-ف 

 ٢,٠٠     ٠,٥٠     ١,٥٠            
      ٩٦٢,٠      ١٧٢,٠      ٧٩٠,٠ اجملموع      ١,٠٠     ٠,٠٠     ١,٠٠ اخلدمات العامة

    :البنود اخلاصة      ٣,٠٠  ٠ ٥ , ٠    ٥٠, ٢ اجملموع

 -- -- -- برنامج الزماالت     

 --  -- -- فريق اخلرباء     

      ١٠٠,٠      ١٠٠,٠ --  الدعم اللوجسيت للمؤمترات     

     ١٣,٠     ١٣,٠ --   البنود اخلاصة فقط-تكاليف دعم الربامج     

      ١١٣,٠      ١١٣,٠ -- لبنود اخلاصةجمموع ا     

         

  ١       ٠٧٥,٠      ٢٨٥,٠      ٧٩٠,٠ اجملاميع     
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   الدعم اإلداري- ٦ الربنامج الفرعي - واو 
  :االفتراضات/املخاطر

  .التحفُّز وتعزيزهم لقدراهتم/ِحفاظ املوظفني على االلتزام
  التوجيه التنفيذي ودعم اإلدارة  )أ(  

  النواتج  داءمؤشرات األ  اإلجنازات املتوقعة
 التوجيه التنفيذي ودعم    ١-٦

  اإلدارة
تنسيق عمليات اختاذ القرار وتبـادل املعلومـات يف           -  إعراب األطراف عن الرضا   االتفاقية بالرتاهة واالتساقية اتسام عمل

  اتفاقية مكافحة التصحر
   توجيه وتنسيق اإلدارة  -

 التوجيـه   - ١هاء ب ع م هاء   
  التنفيذي ودعم اإلدارة

سني التنسيق والتعاون واالتـصال مـع       حت
  على حنو هامالعاملية اآللية 

عدد أحداث التنسيق املنظمة بـني اآلليـة العامليـة          
  واألمانة

إعداد وثائق بشأن برنامج العمل املشترك لتنظر فيهـا           -
  جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية

وضع إطار تنفيذ برنامج العمل املشترك بـني اآلليـة            -
  ألمانةالعاملية وا

 التوجيه التنفيذي ودعم    ٢ -٦
  اإلدارة 

إتاحة موارد مناسبة وميكن التنبؤ هبا لقيـام     
  األمانة مبهامها

  توافر املوارد جلميع جمموعات برامج عمل األمانة
 يف املائة مـن     ٨٠تغطية نسبة   : ٢٠١١اهلدف لعام   

  جمموعات برامج العمل

  وضع استراتيجية تعبئة املوارد  -
 اجتماعاً ثنائياً مـع     ٢٠مهات موضوعية يف    القيام مبسا   -

  شركاء التعاون 
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  التوجيه التنفيذي ودعم اإلدارة/ إدارة الدعم–) أ(٦الربنامج الفرعي : االحتياجات من املوارد

                            االحتياجات املتوقعة من املوارد                             االحتياجات املتوقعة من املوظفني
 اجملموع       م خ م     م أ       اجملموع       م خ م     م أ 

  ٢       ٠٦٤,٠      ١٢٩,٠  ١       ٩٣٥,٠  تكاليف املوظفني      ١,٠٠     ٠,٠٠     ١,٠٠  مأ ع

     ١٠,٠ --      ١٠,٠ االستشاريون واخلرباء      ١,٠٠     ٠,٠٠     ١,٠٠ ١-مد 

      ١٢٠,٠     ٢٢,٠     ٩٨,٠ السفر الرمسي للموظفني      ١,٠٠     ٠,٠٠     ١,٠٠ ٥-ف 

 -- -- -- الدعم اللوجسيت للمؤمترات      ١,٢٥     ٠,٠٠     ١,٢٥ ٤-ف 

     ١٩,٠ --     ١٩,٠ ت التشغيل األخرىنفقا      ١,٠٠     ٠,٠٠     ١,٠٠ ٣-ف 

     ٢٠,٠     ٢٠,٠ --  من املوارد اخلارجة عن امليزانية فقط-تكاليف دعم الربامج      ٠,٠٠     ٠,٠٠     ٠,٠٠ ٢-ف 

 ٥,٢٥     ٠,٠٠     ٥,٢٥            
  ٢       ٢٣٣,٠      ١٧١,٠  ٢       ٠٦٢,٠ اجملموع      ٤,٠٠     ١,٠٠     ٣,٠٠ اخلدمات العامة

    :البنود اخلاصة      ٩,٢٥     ١,٠٠     ٨,٢٥ اجملموع

 -- -- -- برنامج الزماالت     

 --  -- -- فريق اخلرباء     

      ١٠٠,٠      ١٠٠,٠ --  الدعم اللوجسيت للمؤمترات     

     ١٣,٠     ١٣,٠ --   البنود اخلاصة فقط-تكاليف دعم الربامج     

      ١١٣,٠      ١١٣,٠ -- جمموع البنود اخلاصة     

         

  ٢       ٣٤٦,٠      ٢٨٤,٠  ٢       ٠٦٢,٠ اجملاميع     
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  ات املؤمتراتخدم  )ب(
  النواتج  مؤشرات األداء  اإلجنازات املتوقعة

رضا األطراف عن حتسن ظروف اختاذ قرارات          خدمات املؤمترات٣-٦
مستنرية على صعيد مؤمتر األطـراف وهيئاتـه        

  الفرعية

عدم تقدمي شكاوى من األطراف فيما خيـص الترتيبـات    
  املتخذة لتنظيم دورات مؤمتر األطراف وهيئاته الفرعية

تقدمي مجيع الوثائق الرمسية يف الوقت املناسب وبفعالية إىل         
األطراف لتنظر فيها يف دورات مؤمتر األطراف وهيئاتـه         

  الفرعية

لصاحل دورات مؤمتر األطراف وهيئاته الفرعية يف عامي        
  :٢٠١١ و٢٠١٠

  إبرام اتفاقني مع بلدين مضيفني  -
تنظيم خدمات ومرافق املؤمترات وفقـاً ملعـايري          -

  ألمم املتحدة ا
اعتماد وتسجيل وتيسري املـشاركة يف أشـغال          -

  مؤمتر األطراف وهيئاته الفرعية
إعداد جداول األعمال املؤقتة مبا فيهـا تنظـيم           -

  أعمال مؤمتر األطراف وهيئاته الفرعية
   وثيقة١٢٠حترير ومعاجلة وإتاحة   -
إعداد تقارير عن دورات مؤمتر األطراف وهيئاته         -

  الفرعية
 اجتماعاً ملؤمتر األطراف، وجلنة العلـم       ١٤قد  ع  -

والتكنولوجيا ومكتب جلنة اسـتعراض تنفيـذ       
  االتفاقية

تيسري عملية التحاور بكفاءة بني ممثلي األطراف          خدمات املؤمترات٣-٦
أو غريهم مـن اجلهـات      /واخلرباء العلميني و  

  صاحبة املصلحة الرئيسية

حللقـات  تنظيم مجيع االجتماعات وحلقـات العمـل وا     
  الدراسية املطلوبة على الفور ويف حدود امليزانية املخصصة

جتهيز مجيع املنشورات والوثائق واملواد اإلعالمية املطلوبة       
  على الفور يف حدود امليزانية املخصصة

   مخسة اجتماعات عاملية أو أقاليميةعقد  -
   اجتماعاً إقليميا١٨ً عقد  -
   اجتماعاً لفريق اخلرباء١٣ عقد  -
   حلقة عمل وندوة٢٩ قدع  -
  معرضاً مواضيعياً/ ندوة٣٢ عقد  -
   منشورا١٢ًإصدار   -
  تثقيفية/ مادة إعالمية٥٨إصدار   -
   مخس مواد توثيقيةجتهيز  -
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  خدمات املؤمترات/ الدعم اإلداري–) ب(٦الربنامج الفرعي : االحتياجات من املوارد

              عة من املوارد              االحتياجات املتوق                             االحتياجات املتوقعة من املوظفني
 اجملموع       م خ م     م أ       اجملموع       م خ م     م أ 
      ٩٤٥,٠      ٣٤٤,٠      ٦٠١,٠  تكاليف املوظفني      ٠,٠٠     ٠,٠٠     ٠,٠٠ أ ع م

      ٥٥٥,٠      ٤٨٥,٠      ٧٠,٠ االستشاريون واخلرباء      ٠,٠٠     ٠,٠٠     ٠,٠٠ ١-مد 

      ١٣١,٠     ٧٠,٠     ٦١,٠ السفر الرمسي للموظفني      ١,٠٠     ٠,٠٠     ١,٠٠ ٥-ف 

 -- -- -- الدعم اللوجسيت للمؤمترات      ٠,٠٠     ٠,٠٠     ٠,٠٠ ٤-ف 

 -- -- -- نفقات التشغيل األخرى      ١,٠٠     ١,٠٠     ٠,٠٠ ٣-ف 

      ١١٦,٠      ١١٦,٠ --  من املوارد اخلارجة عن امليزانية فقط-تكاليف دعم الربامج      ١,٠٠     ٠,٠٠     ١,٠٠ ٢-ف 

 ٣,٠٠     ١,٠٠     ٢,٠٠            
  ١       ٧٤٧,٠  ١   ٠ ,   ٠١٥      ٧٣٢,٠ اجملموع      ٢,٠٠     ١,٠٠     ١,٠٠ اخلدمات العامة

    :البنود اخلاصة      ٥,٠٠     ٢,٠٠     ٣,٠٠ اجملموع

 -- -- -- برنامج الزماالت     

 --  -- -- فريق اخلرباء     

 -- -- --  الدعم اللوجسيت للمؤمترات     

 -- -- --   البنود اخلاصة فقط-تكاليف دعم الربامج     

 -- -- -- جمموع البنود اخلاصة     

         

  ١       ٧٤٧,٠  ١       ٠١٥,٠      ٧٣٢,٠ اجملاميع     
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  اخلدمات اإلدارية واملالية  )ج(  
  النواتج  مؤشرات األداء  اإلجنازات املتوقعة

  ية واألداءإصدار تقارير عن امليزانية الربناجم  -  أصداء إجيابية من مراجعي احلسابات اخلارجيني  حتسني فعالية وشفافية اإلدارة املالية  اخلدمات اإلدارية واملالية  ٥-٦

  إعداد البيانات املالية  -

  إصدار تقارير عن اإلدارة املالية  -

  املرافق العاملة لألمانة  -

  وضع ترتيبات السفر  -

  تطوير املوارد البشرية  -

  جتهيز املدفوعات   -

  تنفيذ املعايري احملاسبية الدولية يف القطاع العام  -

  تقدمي بالغات إىل األطراف بشأن التربعات  -

ع ترتيبات إدارية لدورات مؤمتر األطراف وهيئاتـه        وض  -
  الفرعية

حتسني خدمات تكنولوجيا املعلومـات        اخلدمات اإلدارية واملالية٦-٦
  واالتصاالت يف األمانة

  إتاحة خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  -   املوظفنيرضا
  إتاحة املعدات والرباجميات  -
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  اخلدمات اإلدارية واملالية/ الدعم اإلداري–) ج(٦امج الفرعي الربن: االحتياجات من املوارد

                            االحتياجات املتوقعة من املوارد                             االحتياجات املتوقعة من املوظفني
 اجملموع       م خ م     م أ       اجملموع       م خ م     م أ 
  ٢       ٨٦٩,٠ --  ٢       ٨٦٩,٠  تكاليف املوظفني      ٠,٠٠     ٠,٠٠     ٠,٠٠  أ ع م

     ٤٠,٠ --      ٤٠,٠ ن واخلرباءاالستشاريو      ٠,٠٠     ٠,٠٠     ٠,٠٠ ١-مد 

     ٣٥,٠ --     ٣٥,٠ السفر الرمسي للموظفني      ١,٠٠     ٠,٠٠     ١,٠٠ ٥-ف 

 -- -- -- الدعم اللوجسيت للمؤمترات      ١,٠٠     ٠,٠٠     ١,٠٠ ٤-ف 

  ٢       ٢١٢,٠      ١٠٠,٠  ٢       ١١٢,٠ نفقات التشغيل األخرى      ١,٠٠     ٠,٠٠     ١,٠٠ ٣-ف 

     ١٤,٠     ١٤,٠ -- اخلارجة عن امليزانية فقط من املوارد -تكاليف دعم الربامج      ٣,٠٠     ٠,٠٠     ٣,٠٠ ٢-ف 

 ٦,٠٠     ٠,٠٠     ٦,٠٠            
  ٥       ١٧٠,٠      ١١٤,٠  ٥       ٠٥٦,٠ اجملموع      ٩,٠٠     ٠,٠٠     ٩,٠٠ اخلدمات العامة

    :البنود اخلاصة       ١٥,٠٠    ٠٠, ٠    ٠٠,  ١٥ اجملموع

 -- -- -- برنامج الزماالت     

 --  -- -- فريق اخلرباء     

 -- -- --  اتالدعم اللوجسيت للمؤمتر     

 -- -- --  البنود اخلاصة فقط-تكاليف دعم الربامج     

 -- -- -- جمموع البنود اخلاصة     

         

  ٥       ١٧٠,٠      ١١٤,٠  ٥       ٠٥٦,٠ اجملاميع     
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  ٢٠١١- ٢٠١٠اهليكل التنظيمي لألمانة إىل جانب املالك الوظيفي املقترح للفترة 
  التوجيه التنفيذي ودعم اإلدارة 

  خ م٤، ) يف املائة٢٥ (٤ ف١).  يف املائة٥٠ (٤ ف١، ٥ ف٢ أ م ع، ١

 

  

    

 

     

   
 

 

  

 

  منسق سياسات رئيسي
  ١-  مد١
  ٤-  ف١
  خ م١

 

 مكتب التنسيق اإلقليمي
  ٥-   ف١
  خ م١

  

 

  
  ينائب األمني التنفيذ

  ١ -   مد١
  ٥-   ف١
  ٣-   ف١
 خ م ١

 

          

              

تيسري، وبناء القدرات ال
  ومتابعة التنفيذ

  ٥-  ف١
  ٤-  ف١
  ٣-  ف١
  ٢- ف١
  خ ع١

 

السياسة العامة للدعوة اخلاصة
  بالقضايا العاملية

  ٥-  ف١
  ٤-  ف٢
  خ م١

 

إذكاء الوعي واالتصال 
  والتثقيف

  ٥-  ف١
  ٤-  ف١
  ٢-  ف١
  خ م٢

 

إدارة املعرفة، والعلم 
  والتكنولوجيا

  ٥-  ف١
  ٤-  ف١
  ٣-  ف٢
  خ م١

 

تنسيق وظائف ال
  اإلقليمي

  ٤-  ف٤
  ٣-  ف٣
  خ م٤

 

 اخلدمات اإلدارية واملالية
  ٥-  ف١
  ٤-  ف١
  ٣-  ف١
  ٢-  ف٣
  خ م٩

 

  خدمات املؤمترات
  ٥-  ف١
  ٣-  ف١
  ٢-  ف١
  خ م٢
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  املرفق

  االفتراضات واملصطلحات املستخدمة يف امليزانية
   تكاليف املوظفني-أوالً 

، املستخدمة يف حتديد    )بدوالرات الواليات املتحدة  (املعيارية  إن التكاليف   : املرتبات وتكاليف املوظفني األخرى    -١
تكاليف املوظفني يف امليزانية املقترحة لألمانة، تستند إىل جداول رواتب األمم املتحدة املعدلة وفقاً لتسوية مقر العمل لبون                  

مـن كـانون    املمتدة    شهراً ١٦  فترة ، استناداً إىل  بلغت قيمته ، واليت   ٢٠١١-٢٠١٠ولسعر الصرف املتوقع أثناء الفترة      
  . دوالر من دوالرات الواليات املتحدة١,٤٣= يورو حوايل  ١، ٢٠٠٩أبريل / إىل نيسان٢٠٠٨يناير /الثاين

  لموظفني العامة لتكاليف الالرواتب و

  ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ 

  ١٫٤٣٠٠ ١٫٤٣٠٠  ١٫٣٥٠٠١٫٣٥٠٠ 

٢٩٥٫٠ ٢٥٣٫٠٢٦٦٫٠٢٧٠٫٠                       بدوالرات الواليات املتحدة      أ ع م
٢٠٦٫٣ ١٨٧٫٤١٩٧,٠١٨٨٫٨        باليورو 

٢٦٣٫٠ ٢٤٢٫٠٢٥٤٫٠٢٤٥٫٠                       بدوالرات الواليات املتحدة  ٢-    مد 
١٨٣٫٩ ١٧٩٫٣١٨٨٫١١٧١٫٣        باليورو 

٢٤٠٫٠ ٢٢٠٫٠٢٣١٫٠٢٢٥٫٠                       بدوالرات الواليات املتحدة  ١   مد 
١٦٧٫٨ ١٦٣٫٠١٧١٫١١٥٧٫٣        باليورو 

٢٠٨٫٠ ١٩٩٫٠٢٠٩٫٠٢٠٠٫٠                       بدوالرات الواليات املتحدة  ٥-   ف 
١٤٥٫٥ ١٤٧٫٤١٥٤٫٨١٣٩٫٩        باليورو 

١٨٣٫٠ ١٦٨٫٠١٧٦٫٠١٧٤٫٠                       بدوالرات الواليات املتحدة  ٤-   ف 
١٢٨٫٠ ١٢٤٫٤١٣٠٫٤١٢١٫٧        باليورو 

١٥٦٫٠ ١٤٧٫٠١٥٤٫٠١٤٨٫٠                       بدوالرات الواليات املتحدة  ٣-   ف 
١٠٩٫١ ١٠٨٫٩١١٤٫١١٠٣٫٥     يورو   بال 

١٢٥٫٠ ١١٠٫٠١١٦٫٠١٢٠٫٠                       بدوالرات الواليات املتحدة  ٢-   ف 
٨٧٫٤ ٨١٫٥٨٥٫٩٨٣٫٩        باليورو 

٩٢٫٠ ٩٨٫٠١٠٣٫٠٨٧٫٠                       بدوالرات الواليات املتحدة    خ م
٦٤٫٣ ٧٢٫٦٧٦٫٣٦٠٫٨        باليورو 

  . يف املائة من جمموع تكاليف املَرتَّبات١ساس نسبة  على أاملساعدة املؤقتة العامةُحسبت   -٢

 يف املائة، سنوياً، من مرتب شهري معياري لكـل وظيفـة مـن    ٢٠ على أساس بدل العمل اإلضايف وُحسب    -٣
  .وظائف فئة اخلدمات العامة
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   التكاليف غري املتعلقة باملوظفني-ثانياً 
الفردية للخدمات اليت تتطلب خربة متخصـصة ال توفرهـا          تشمل العقود املؤسساتية و   : اخلدمات االستشارية   -٤

  .وُتقدر التكاليف على أساس االحتياجات الفعلية والنفقات السابقة بشأن أنشطة مماثلة. األمانة

تشمل تكاليف سفر اخلرباء ومشاركتهم يف اجتماعـات اهليئـات املـشكَّلة            : تكاليف اخلرباء وأفرقة اخلرباء     -٥
  .وُتقدر التكاليف على أساس االحتياجات الفعلية والنفقات السابقة. جراء االستعراضاتواألعمال املتعلقة بإ

تكاليف مرافق االجتماعات وسفر املشاركني يف هذه االجتماعات الذين         : لمؤمتراتل الدعم اللوجسيت شمل  يو  -٦
وقد ختتلف اختالفاً شـديداً      إىل االجتماعات السابقة     تستندوالتكاليف هي تقديرات    . يستحقون الدعم يف كل اجتماع    

  .حسب مكان االجتماع

متثل تكاليف إجيار املباين وصيانتها واملعدات، وأجهزة االتصاالت، والشحن وغري ذلك           : التشغيل العامة  نفقات  -٧
  .من اخلدمات التعاقدية الالزمة لعمليات األمانة

وحيث إن تقدمي امليزانية    . امليزانية العامة لألمانة  متثل أحداثاً أو أنشطة حمددة تتطلب موارد هامة من          :بنود خاصة   -٨
على أساس النتائج يتضمن تفاصيل قليلة نسبياً، فقد قُدِّمت البنود اخلاصة منفصلة بغية تيسري فهم األطراف لتكلفة كـل                   

  .برنامج فرعي

- - - - -  


