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  جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية
  الدورة العاشرة

  ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٢٠- ١١تشانغوون، مجهورية كوريا، 
  من جدول األعمال املؤقت) ب(٢البند 

 االتفاقية واخلطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات       استعراض تنفيذ 
  )٢٠١٨-٢٠٠٨(العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية 

  خطط العمل املتعددة السنوات ملؤسسات االتفاقية وهيئاهتا الفرعية

  )٢٠١٥-٢٠١٢(مشروع خطة العمل املتعددة السنوات لآللية العاملية     

  *مذكرة من األمانة    

  موجز    
 املقترحة خطة فترة السنتني     آللية العاملية للسنوات األربع   خطة عمل ا   دّعمت   لقد  

وتشكل خطة العمل هـذه،     . السابقة من أجل التركيز على العمل األساسي لآللية العاملية        
وخاصةً منها األهداف والنواتج، األساس الذي ُوضعت عليه امليزانية املقترحة لآللية العاملية            

  .٢٠١٣-٢٠١٢للفترة 

وجتب قراءة هذه الوثيقة باالقتران مع وثيقة امليزانية من أجل تكوين فكـرة عامـة                 
وتلخص الوثيقتان  . واقعية عن نطاق وحجم أنشطة اآللية العاملية يف املديني القصري واملتوسط          

 ٢٠١٥-٢٠١٢ املنقحة املقترحة على مدى الفترة       خطة عمل اآللية العاملية للسنوات األربع     
وتركز خطة العمـل علـى      . ٢٠١٣-٢٠١٢لنواتج اليت ستنظَّم يف الفترة      كما تلخصان ا  
خلطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل تعزيـز          ا من٥اهلدف التنفيذي

__________ 

 أن جّهزهتـا    ُترجى مالحظة أن هذه الوثيقة صدرت بالصيغة اليت وردت هبا من اآللية العاملية بعد               *  
 .األمانة ودون حترير رمسي
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 كما تتضّمن أهدافاً لإلجنازات املتوقعة فيما يتعلق باهلدفني         )٢٠١٨-٢٠٠٨(تنفيذ االتفاقية   
  .لتوجيه التنفيذي واإلدارة وفيما يتعلق با٢ و١التنفيذيني 

وتضم هذه الوثيقة توصيات لكي تنظر فيها جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية ويتخذ              
ومن بينها توصية باعتماد برنامج متعدد الـسنوات خـاص          . مؤمتر األطراف قراراً بشأهنا   

لعاملية على  باآللية العاملية، مرفَق مبجموعة من اخليارات بشأن اإلدارة االستراتيجية لآللية ا          
   .مدى السنوات األربع املقبلة

  
  
  



ICCD/CRIC(10)/5 

3 GE.11-62300 

  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 

  ٤  ٤-١  .....................................................................مقدمة  - أوالً  
  ٤  ١١-٥  ..............................................إطار اإلدارة القائمة على النتائج  - ثانياً  

  ٤  ٦-٥  .....................................................مبادئ أساسية  - ألف     
  ٦  ٧  .........................................................األولويات  -  باء     
  ٦  ١١-٨  ..............................................االفتراضات واملخاطر  - جيم     

لية العاملية يف األهداف التنفيذية خلطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات          مسامهة اآل   - ثالثاً  
  ٧  ٣٣-١٢  ..............)االستراتيجية) (٢٠١٨-٢٠٠٨(العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية 

  ٧  ٢٤-١٢  ............................التمويل ونقل التكنولوجيا: ٥اهلدف التنفيذي  - ألف     
  ١٤  ٢٧-٢٥  ............................التوعية والدعوة والتثقيف: ١اهلدف التنفيذي   -  باء     
  ١٥  ٣٢-٢٨  ...............................إطار السياسات العامة: ٢اهلدف التنفيذي   - جيم     
  ١٨  ٣٣  ...............................................التوجيه التنفيذي واإلدارة  -  دال     

  ٢١  ٣٥-٣٤  ......................................................................التوصيات  - رابعاً  
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  مقدمة  -أوالً   
خطـة   أول   ٢٠٠٩املعقودة يف عام    ) ٩-م أ (أقر مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة         - ١

إطار اإلدارة القائمـة     باالستناد إىل    ٢٠١٣-٢٠١٠ للفترة   نوات األربع  لآللية العاملية للس   عمل
 ،٨-م أ / ٣ووفقاً للمقـرر    . على النتائج اجلديد اخلاص باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر        

. بانتظام خطة عمل حمدثة لتوافق عليها البلدان األطـراف         إىل اآللية العاملية أن تقدم       ُيطلب
 وسُتعرض على نظر جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية  ٢٠١٥-٢٠١٢ة الفترة   وتتناول هذه الوثيق  

  .يف دورهتا العاشرة وستخضع ملوافقة مؤمتر األطراف يف دورته العاشرة
 على اخلربة اليت تراكمت لـدى اآلليـة         ٢٠١٥-٢٠١٢وتقوم خطة العمل للفترة       -٢

دة من استخدام نظـام اإلدارة      العاملية على مدى السنتني املاضيتني وتستوحي الدروس املستفا       
ومثلما حدث يف فتـرة الـسنتني       . القائمة على النتائج ونظامي الرصد واإلبالغ ذوي الصلة       

اخلطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر من       املاضية، ُوضع اإلطار املنطقي يف سياق       
خذ فكرة عامة عـن     مما يّسر أ  ) االستراتيجية) (٢٠١٨-٢٠٠٨(أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية     

خطة العمل الشاملة املتعددة السنوات اخلاصة باالتفاقية، وفق ما طلبه مؤمتر األطراف التاسع،             
  .ICCD/CRIC(10)/2واليت ميكن االطالع عليها يف الوثيقة 

       وجتدر اإلشارة إىل أن اآللية العاملية واألمانة قد وضعتا برنـامج عمـل مـشترك                 - ٣
. ICCD/CRIC(10)/4 وترد جمموعات العمل املتعلقة به يف الوثيقة         ،٢٠١٣- ٢٠١٢للفترة  

ويف هذه الوثيقة، تعلَّم النواتج اليت ترتبط هبا أي جمموعات عمل تتعلق بربنـامج العمـل                
آلية التنـسيق   "(إ"أو  ) برنامج العمل املشترك  "(م"املشترك أو بآلية التنسيق اإلقليمية حبرف       

ات امليزانية اليت تقدمت هبا األمانة واآللية العامليـة لكـي     وهي جزء من مقترح   ). اإلقليمية
  .يقرها مؤمتر األطراف العاشر

وقّررت األمانة واآللية العاملية أن تعرض مقترحاهتا املتعلقة خبطة عمـل الـسنوات               -٤
وعليه، فإن النواتج   .  يف وثيقة واحدة   ربنامج العمل احملدد التكاليف لفترة السنتني     األربع وب 
 وتشكل األساس الـذي     برنامج العمل احملدد التكاليف لفترة السنتني     داف حتيل إىل    واأله

  .ICCD/CRIC(10)/9تقوم عليه ميزانية الربنامج املقترحة املقدَّمة يف الوثيقة 

  إطار اإلدارة القائمة على النتائج  -ثانياً   

  مبادئ أساسية  –ألف   
تراتيجية، يتعلـق رابعهـا بالتمويـل       ترمي االستراتيجية إىل حتقيق أربعة أهداف اس        -٥

تعبئة املوارد لدعم تنفيذ االتفاقية عن طريق بناء شراكات فعالة          "وبوسائل التنفيذ حتت عنوان     
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أما على الصعيد التنفيذي، فترمي االستراتيجية       .)١("بني اجلهات الفاعلة الوطنية والدولية    
اهلدف ويتعلق . الت النتائجإىل حتقيق مخسة أهداف لكل واحد منها عدد خمتلف من جما

ويف حني أن االستراتيجية موجهة باألساس ". التمويل ونقل التكنولوجيا"  ب ٥التنفيذي 
 هلـدف امسؤولية حمورية يف اإلسهام يف      "إىل البلدان األطراف، أُسندت إىل اآللية العاملية        

 خطة عمل اآللية     لذلك، فإن  .)٢ ("٢ و ١ني  يعم للهدفني التنفيذ  ادور د ] و[ ...٥التنفيذي  
. ٥العاملية تتناول هذه األهداف التنفيذية الثالثة مع التركيز بشدة على اهلدف التنفيذي 

وترى اآللية العاملية أن دورها يتجلى يف مساعدة البلدان األطراف على حتقيق النتـائج        
  .واألهداف يف اجملاالت احملددة هلا

، ٢٠١٥-٢٠١٢ومؤشرات األداء للفتـرة  ويتضّمن الفصل أدناه اإلجنازات املتوقعة    -٦
وُتستخدم التعريفات التالية وفقاً إلطار عمل . ٢٠١٣-٢٠١٢وكذلك النواتج املتوقعة للفترة     

  :اإلدارة القائمة على النتائج

اإلجنازات املتوقعة هي النتائج اليت تتوقع اآللية العامليـة حتقيقهـا مـع شـركائها                •
، )واملستثمرون، والشركاء الفنيون، وغريهـم    حكومات البلدان، واجلهات املاحنة،     (

ومت . يف حال توفر التمويل التنفيذي من امليزانية األساسية ومن ميزانيـة التربعـات            
أقـل   (٢٠١٥-٢٠١٢ إجنازاً متوقَّعاً لآللية العاملية يف اجملموع للفتـرة          ١٨تعريف  

ملائة  يف ا  ٤٥، يركز   )٢٠١٣-٢٠١٠خبمسة إجنازات مقارنةً بإجنازات خطة عمل       
 يف املائة من امليزانيـة      ٨٠ يف املائة و   ٧٥بينما يركز   . ٥منها على اهلدف التنفيذي     

 .على هذا اهلدف

مؤشرات األداء حتصي اإلجنازات املتوقعة وينبغي أن تكون مؤشراً قابالً للقياس  •
ومت وضع مؤشر أداء واحد على األقل لكل      . يدل على النتائج اليت يتم حتقيقها     

 وتشكل األهداف املتعلقة بكل مؤشر من مؤشرات األداء األساس .إجناز متوقع
 .٢٠١٣- ٢٠١٢الذي تستند إليه امليزانية املقترحة لفترة السنتني 

النواتج هي منتجات اآللية العاملية اليت تكون أقرب إىل اختصاصات اآللية ومع ذلك              •
ة اتفاقية مكافحة   أو مع أمان  /يتم االضطالع هبا أحياناً بالتعاون مع بلدان أطراف، و        

   ناجتـاً يف اجملمـوع     ٣٧ومت اقتراح   . أو غريهم من أصحاب املصلحة    /التصحر، و 
، يركز  ) ناجتاً مقارنةً بنواتج خطة العمل السابقة      ٢٧    بأقل   (٢٠١٣-٢٠١٢للفترة  
  .٥ يف املائة منها على اهلدف التنفيذي ٤٥

__________ 

 .من االستراتيجية )١(
 .من االستراتيجية )٢(
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  األولويات  –باء   
رة السنتني املقبلة، كما يف فترة السنتني السابقة،        من ضمن أولويات اآللية العاملية لفت       -٧

  :وبصورة عامة، ما يلي
 وفق ما تدعو إليه     متكاملة أطر استثمار مساعدة البلدان األطراف على تيسري إنشاء        •

 االستراتيجية، عن طريق وضع استراتيجيات متويل باألساس؛

    يـة مـع االسـتراتيجية      مساعدة البلدان األطراف على تيسري مواءمة برامج عملها الوطن         •
 وإدراج أولويات برامج العمل الوطنية يف الربامج اإلمنائية         ٥فيما يتعلق باهلدف التنفيذي     

 الوطنية والقطاعية العامة؛

مساعدة الدول األطراف على إكثار فرص احلصول على التمويل من مـصادر وآليـات               •
 مبتكرة وغري تقليدية؛

منتجات املعارف وتبادهلا وكذلك التعاون بني عن طريق مساعدة البلدان األطراف  •
بلدان اجلنوب يف متويل املشاريع املتعلقة بالشواغل ذات الصلة باتفاقية مكافحة 

 مكافحة التصحر وتدهور األراضي واجلفاف؛/التصحر

اخلاص بالتقارير الوطنية فيما يتعلق     نظام استعراض األداء وتقييم التنفيذ      املسامهة يف    •
قات املالية واإلطار التحليلي واملفاهيمي لقياس األثر والنتـائج علـى           بتحليل التدف 

  .٥ واهلدف التنفيذي ٤اهلدف االستراتيجي 

  االفتراضات واملخاطر  –جيم   
، املقدمة  ٢٠١٥-٢٠١٢اكتنف العديد من أوجه عدم اليقني وضَع خطة العمل للفترة             -٨

  .ICCD/COP(10)/9دمة يف الوثيقة ، املق٢٠١٣-٢٠١٢يف هذا التقرير، وميزانيتها للفترة 
ويف العادة، تؤدي اإلدارة القائمة على النتائج ووضع امليزانية إىل بعض اليقني بشأن               -٩

املوارد املتوفرة للتنفيذ، لكن هذا ال ينطبق على خطة العمل هذه، فاألهداف احملددة فيها على               
وكما هي احلـال بالنـسبة      . فقط ال غري   سبيل االستدالل فقط وتكاد تعتمد على التربعات      

للعديد من املنظمات األخرى املعتمدة على التربعات، أصبح من الصعب أكثر فأكثر التنبـؤ              
بالتمويل، وأَخذ التمويل يف التضاؤل بسبب أثر األزمة املالية العاملية وخفض ميزانيات العديد             

  .من البلدان واملنظمات املاحنة
يقني عن التقييمات اليت ركّزت على اآللية العاملية        وينشأ وجه آخر من أوجه عدم ال        -١٠

وإذ . يف املاضي واليت شككت يف أمور منها منوذج أعماهلا التجارية ومالءمة إطارها املؤسسي
مل يتحقق حىت اآلن توافق آراء متني على منوذج أعمال اآللية العاملية وإطارها املؤسسي، فإنه               

يما يتعلق باإلدارة املوضوعية واالسـتراتيجية لآلليـة        ال تزال هناك بعض أوجه عدم اليقني ف       
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العاملية، األمر الذي أثّر ال حمالة يف عالقات اآللية العاملية مع شركائها ومع البلدان واجلهـات      
  .املاحنة واملؤسسة املستضيفة هلا

ولتلك األسباب، جتدر اإلشارة إىل أنه مت توخي احلذر يف إعداد خطة العمـل هـذه                  -١١
ونظراً للتعليقات اإلجيابية اليت وصلت بـشأن       . داً إىل منوذج األعمال احلايل لآللية العاملية      استنا

خدماهتا ومنتجاهتا، ميكن ملؤمتر األطراف أن يناقش احملتوى املوضوعي لآللية العاملية وإدارهتا من             
  .٢٠١٣-٢٠١٢أجل التوصل إىل فهم مشترك لربنامج عمل اآللية العاملية وميزانيتها لعامي 

خلطـة وإطـار العمـل    مسامهة اآللية العاملية يف األهداف التنفيذية         -  ثالثاً  
االستراتيجيني للسنوات العشر من أجـل تعزيـز تنفيـذ االتفاقيـة            

  )االستراتيجية ()٢٠١٨-٢٠٠٨(

  التمويل ونقل التكنولوجيا: ٥اهلدف التنفيذي   –ألف   
والثنائية واملتعددة األطراف وحتسني انتقاء أهداف      تعبئة املوارد املالية والتكنولوجية الوطنية      ل"

  ."استخدامها وتنسيق ذلك لزيادة أثرها وفعاليتها
باعتبار املسؤولية احملورية اليت أسندهتا االستراتيجية إىل اآللية العاملية عن دعم البلدان              -١٢

 املستدامة لألراضي   األطراف يف اجلهود اليت تبذهلا من أجل تعبئة قدر كبري من املوارد لإلدارة            
وتنفيذ االتفاقية، صاغت اآللية العاملية أغلب إجنازاهتا ونواجتها املتوقعة بالنسبة للسنتني املقبلتني  

  .حتت هذا اهلدف التنفيذي اخلامس

قيام البلدان األطراف املتأثرة بوضع أطر متكاملة لالستثمار مـن أجـل        ": ١-٥النتيجة      
  ".ئية واملتعددة األطراف لزيادة فعالية وأثر تدابري التدخلتعبئة املوارد الوطنية والثنا

هذه النتيجة هي األمشل مقارنةً جبل تدابري التدخل اليت تتخذها اآللية العاملية علـى                -١٣
 وهي أداة هامـة     -الصعيد القطري، واليت ترمي إىل حتقيقها استراتيجياهتا املتكاملة للتمويل          

وباملثـل فـإن    . ن على تطوير استراتيجيات التمويل املتكاملة     هليكلة هنجها يف مساعدة البلدا    
العديد من جماالت النتائج األخرى والنواتج ذات الصلة تشكل جزءاً ال يتجزأ من األنـشطة               

  .املتعلقة بتيسري وضع استراتيجيات التمويل املتكاملة

تمويـل اإلدارة   اهلياكل اإلقليمية ودون اإلقليمية املتصلة ب      :٠١-١-٥اإلجناز املتوقع       
   لألراضي العاملة واملدعومة من ِقبل اآللية العامليةاملستدامة

الغرض من هذا اإلجناز توضيح أمهية اهلياكل اإلقليمية ودون اإلقليمية بالنسبة لعمل              -١٤
وقد تبّين أن هذه وسيلة ناجعة للتفاعـل بـني          . اآللية العاملية فيما يتعلق باألراضي والتمويل     
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الربنامج الشامل لتنميـة الزراعـة يف       ؛ و "تريأفريكا"هم من الشركاء، كمبادرة     البلدان وغري 
مبادرة دول آسيا الوسطى بشأن إدارة األراضي؛ ومبادرة أمريكا الوسطى لتشجيع           ؛ و أفريقيا

 وغري ذلك من مبادرات التعاون بني بلدان اجلنوب         االستثمار يف اإلدارة املستدامة لألراضي؛    
ويقع ضمن إطار هذا اإلجناز أيضاً عمل اآللية العاملية مع األمانـة            .  العاملية املدعومة من اآللية  

  .على دعم آليات التنسيق اإلقليمية املنصوص عليها يف االتفاقية

  ٠١-١-٥اإلجناز املتوقع 
ل اهلياكل اإلقليمية ودون اإلقليمية املتصلة بتمويل اإلدارة املستدامة لألراضي العاملة واملدعومة من ِقب

  اآللية العاملية 
 النواتج مؤشرات األداء

- دعم شراكات إقليمية ودون    ٠١-٠١-١-٥
 ارة املستدامة لألراضيإقليمية متصلة باإلد

 دعم آليات تنسيق حملية استناداً      ٠٢-٠١-١-٥
  "إ" و"م"إىل برامج العمل اإلقليمية 

عدد اهلياكل اإلقليمية ودون اإلقليمية املتصلة      
بتمويل اإلدارة املستدامة لألراضي العاملـة      
واملدعومة من ِقبل اآللية العاملية من خـالل        

  الشراكات
  
  
  

 ٢٦: ٢٠١٣-٢٠١٢اهلدف 

 أُجنزت وُسهلت أنشطة تبـادل     ٠٣-٠١-١-٥
املعارف بشأن التمويـل واالسـتثمارات علـى        

  "إ"الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي 

 اسـتثمار   طراف املتأثرة أكثر فـأكثر أطـرَ      إنشاء البلدان األ   :٠٢-١-٥اإلجناز املتوقع       
  متكاملة ألغراض اإلدارة املستدامة لألراضي

يوضح هذا اإلجناز املتوقع العمل الذي تضطلع به اآللية العاملية على الصعيد القطري               -١٥
يف تطوير وتنفيذ استراتيجيات متويل متكاملة وأطر اسـتثمار متكاملـة ألغـراض اإلدارة              

وتعطي النواتج فكرة عامة عن العملية املتبعة يف العديد مـن البلـدان،             . ياملستدامة لألراض 
ومن أهـم املعـامل     . املؤدية إىل إنشاء إطار استثمار متكامل، وفق ما تدعو إليه االستراتيجية          

البارزة ضمن تلك العملية، استراتيجية التمويل املتكاملة اليت تبّين بإجياز الفـرص والقيـود              
ولوية اليت تؤدي إىل تعبئة املوارد ألغراض اإلدارة املـستدامة لألراضـي            واألنشطة ذات األ  

ويتم عادةً حتضري الوثيقة بدعم من اآللية العاملية وشركاء         . وتعزيز تنفيذ خطط العمل الوطنية    
آخرين وُيتوقع أن تقّرها البلدان األطراف، مثالً، عن طريق املؤسسة الوطنية اليت هي جهـة               

وتدعم اآللية العاملية كذلك إنشاء أطر استثمار       . ق باتفاقية مكافحة التصحر   االتصال فيما يتعل  
متكاملة ضمن أطر أخرى تتعلق هبذا اإلجناز املتوقع، كأطر االستثمار االستراتيجية القطريـة             

  ".تريأفريكا"ضمن مبادرة 
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  ٠٢-١-٥اإلجناز املتوقع 

ثمار متكاملة ألغراض اإلدارة املستدامة إنشاء البلدان األطراف املتأثرة أكثر فأكثر أطر است
  لألراضي

 النواتج مؤشرات األداء
 ُنظمت حلقات عمل لتطـوير      ٠١-٠٢-١-٥

 استراتيجية التمويل املتكاملة على الصعيد القطري
 قُدم الدعم من أجـل تطـوير        ٠٢-٠٢-١-٥

إطـار االسـتثمار    /استراتيجية التمويل املتكاملة  
  املتكامل لفائدة البلدان األطراف املتأثرة

 قُّدم الدعم إىل البلدان األطراف      ٠٣-٠٢-١-٥
ـ     ذ اسـتراتيجية التمويـل   املتأثرة من أجـل تنفي

  "م"إطار االستثمار املتكامل /املتكاملة
 قُّدم الدعم من أجـل وضـع        ٠٤-٠٢-١-٥

  وتنفيذ أطر االستثمار املتكاملة

عدد استراتيجيات التمويل املتكاملة وأطـر      
االستثمار املتكاملة اخلاصة باإلدارة املستدامة     
لألراضي، اليت دعمتها اآللية العاملية وأقرهتـا      

  البلدان األطراف املتأثرة
  
  

 ٢٥: ٢٠١٣-٢٠١٢اهلدف 

 ُدعمت الـشراكات الوطنيـة      ٠٥-٠٢-١-٥
  "م"املعنية بتمويل اإلدارة املستدامة لألراضي 

ية لدعم االسـتثمارات يف اإلدارة   مت التوصل إىل حجج اقتصاد     :٠٣-١-٥اإلجناز املتوقع       
  املستدامة لألراضي

خيتزل هذا اإلجناز املتوقع ما كان، يف فترة السنتني السابقتني، عبارةً عـن إجنـازين                 -١٦
ويشمل العمل الذي قامت به اآلليـة العامليـة مـع           . منفصلني لكل منهما نواجته املتعلقة به     

 األراضي اجلافة بغية التوصـل إىل حجـة         املؤسسات يف سبيل تطوير منهجيات لتقدير قيمة      
. ُيستند إليها يف تثبيت االستثمارات وزيادة حجم املخصصات من املوارد يف هذه اجملـاالت             

وال غىن عن تلك احلجة للنجاح يف إدماج خطط العمل الوطنية واالتفاقية يف صلب األطـر                
ملستثمرين بعائد االستثمار اإلجيايب    السياساتية الوطنية وعمليات امليزانية ذات الصلة، مبا ُيقنع ا        

ة املستدامة لألراضي والتصحر وتدهور األراضي واجلفاف، وجعل        اريف الشواغل املتصلة باإلد   
املشاكل املتعلقة باتفاقية مكافحة التصحر يف صدارة جدول األعمال الدويل، حيـث ميكـن     

اإلجناز أيضاً عمل اآلليـة     ويشمل هذا   . إجياد مزيد من األموال عن طريق متويل ثنائي إضايف        
العاملية على الصعيد القطري املتمثل يف االضطالع هبذه الدراسة يف شراكة مـع مؤسـسات               

  .وطنية كجزء من عملية إطار االستثمار املتكامل
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  ٠٣-١-٥اإلجناز املتوقع 
  مت التوصل إىل حجج اقتصادية لدعم االستثمارات يف جمال اإلدارة املستدامة لألراضي

 النواتج مؤشرات األداء
عدد البلدان األطراف اليت قدرت القيمـة       

  االقتصادية لألراضي
 ٢١: ٢٠١٣-٢٠١٢اهلدف 

 ُدعمت عمليـات تقـدير      ٠١-٠٣-١-٥
  القيمة االقتصادية لألراضي

  

كبرية وكافيـة يف الوقـت      تقدمي البلدان األطراف املتقدمة موارد مالية       ": ٢-٥النتيجة      
 التنبؤ هبا دعماً للمبـادرات احملليـة الراميـة إىل قلـب اجتـاه               ميكناملناسب وموارد   

  ".التخفيف من آثار اجلفافإىل ر األراضي ومنع حدوثه ودهوت/التصحر

بذل األطراف مزيداً من اجلهود لتعبئة املـوارد املاليـة علـى صـعيد              : "٣-٥النتيجة      
طريـق   البيئة العاملية، عـن   املؤسسات واملرافق والصناديق املالية الدولية، مبا فيها مرفق         

  "اإلدارة املستدامة لألراضي لدى جمالس إدارة هذه املؤسسات/االتفاقيةربنامج الترويج ل
ويف هذه احلالة مجعت اآللية العاملية جمموعة من اإلجنازات املتعلقة بالتفاعالت مـع               -١٧

تـائج احملـددة يف     الشركاء اإلمنائيني ومؤسسات التمويل الدولية يف جمالني من جمـاالت الن          
ويتجلى السبب يف جتميع اإلجنازات املتوقعة على هذا النحو يف كون األنشطة            . االستراتيجية

      أو املستثمرين علـى الـصعيد القطـري        /اليت تقوم هبا اآللية العاملية مع الشركاء اإلمنائيني و        
  .ال تتمايز بالضرورة من حيث النوع

  ل البلدان املتقدمة ومؤسسات التمويل الدوليـة،       يمتود  يتزاي: ٠١-٢-٥اإلجناز املتوقع       
  .اإلدارة املستدامة لألراضيطر االستثمار املتكاملة املتعلقة بألمبا فيها مرفق البيئة العاملية، 

من أهم عناصر العمل الذي تقوم به اآللية العاملية إشراك الشركاء اإلمنائيني واملـستثمرين              -١٨
دة مسامهاهتم يف متويل اإلدارة املستدامة لألراضي ويف إطار االسـتثمار           على الصعيد القطري لزيا   

أو منتديات  /فهم، بوصفهم من أصحاب املصلحة، جزء ال يتجزأ من هياكل التمويل و           . املتكامل
ذات الصلة  بحث عن املعلومات املالية     الحمرك  ويضم  . التشاور والتنسيق املدعومة من اآللية العاملية     

ي بيانات ومعلومات عن وكالء وآليات التمويل وعن شروطه بينما يتضمن نظـام   بتدهور األراض 
  .استعراض األداء وتقييم التنفيذ بيانات مالية ُتجمع من التقارير الوطنية

وتساهم اآللية العاملية، عندما ُيطلب منها ذلك، يف حتديد حمور العمل الرئيسي لتـدهور                -١٩
مع أمانيت   ة ويكون ذلك عادةً عن طريق إجراء مشاورات         ـملية العا ـاألراضي اخلاص مبرفق البيئ   

ويتم هذا على الصعيد التقين بوصفه مـسامهة مـن          . اتفاقية مكافحة التصحر ومرفق البيئة العاملية     
ـ    اآللية العاملية يف الرفع من أمهية اإلدارة املستدامة لألراضي واملسائل          ور ـاملتعلقة بالتصحر وتده

  .العاملية نسبة للتمويل الذي يقدمه مرفق البيئةاألراضي واجلفاف بال
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  ٠١-٢-٥اإلجناز املتوقع 
يتزايد متويل البلدان املتقدمة واملؤسسات املالية الدولية، مبا فيها مرفق البيئة العاملية، ألطر 

  باإلدارة املستدامة لألراضياملتعلقة االستثمار املتكاملة 
 النواتج مؤشرات األداء

 يف حجم التمويل الذي تقدمـه       نسبة الزيادة 
البلدان املتقدمة ومسامهات املؤسسات املالية     
الدولية ومرفق البيئة العاملية يف دعـم أطـر         
االستثمار املتكاملة اخلاصة باإلدارة املستدامة     

بحـث عـن    الحمـرك   حـسب   (لألراضي  
ذات الصلة بتدهور األراضي    املعلومات املالية   

  )لتنفيذنظام استعراض األداء وتقييم او
  
  

  يف املائة٥: ٢٠١٣-٢٠١٢اهلدف 

حمـرك   حتديث قاعدة بيانـات     ٠١-٠١-٢-٥
ذات الصلة بتـدهور    بحث عن املعلومات املالية     ال

األراضي، ودعم مجع البيانات املالية بواسطة نظام       
استعراض األداء وتقييم التنفيذ وإجراء دراسـات       

  "م"حتليلية 
 أُُجريت مشاورات مع بلـدان      ٠٢-٠١-٢-٥
طراف متقدمة ومع مؤسسات مالية دولية بشأن       أ

فرص التمويل املتاحة ألطر االسـتثمار املتكاملـة        
  املتعلقة باإلدارة املستدامة لألراضي

دعم البلدان األطراف يف رفـع       ٠٣-٠١-٢-٥
التمويل األساسي ألغراض تدابري التـدخل الـيت        

  "م"يتخذها مرفق البيئة العاملية 
واتج املوضوعية   املشاورات والن  ٠٤-٠١-٢-٥

ألمانيت مرفق البيئة العاملية واتفاقية مكافحة التصحر 
بغرض زيادة خمصصات مرفق البيئة العاملية جملـال        

  "م"التركيز على تدهور األراضي 

 األراضـي   هورتد/كافحة التصحر ملحتديد مصادر وآليات متويل مبتكرة      : ٤-٥النتيجة      
اخلاص، واآلليـات الـسوقية، والتجـارة،       وختفيف آثار اجلفاف، ويشمل ذلك القطاع       

ومؤسسات ومنظمات اجملتمع املدين، وغري ذلك من آليات التمويل املتعلقة بالتكيف مع             
تغري املناخ وختفيف آثاره، وحفظ التنوع البيولوجي واستغالله استغالالً مستداماً، واحلد           

   .من الفقر واجلوع
ستثمارات وتدفقات األموال يف استصالح     يعدُّ البحث عن وسائل مبتكرة لزيادة اال        -٢٠

. زاوية يف عمل اآللية العاملية على الصعيد القطري       الاألراضي وإدارهتا بصورة مستدامة حجر      
ويف بعض احلاالت، يتخذ ذلك شكل نشاط قائم بذاته إذا كـان البلـد املعـين ال ينفّـذ                   

أّما فيمـا يتعلـق     . اخلاص به استراتيجية مالية متكاملة تامة األركان لوضع إطار االستثمار         
باالستراتيجية، فإن اآللية العاملية تدعم الدراسات وتطوير املنهجيات لتقييم مـدى مالءمـة             

وميكن االطالع على معظم هذه املعلومات مـن        . املصادر واآلليات املبتكرة لسياقات معّينة    
  .ماتخالل املوقع اإللكتروين لآللية العاملية وغريه من وسائل نشر املعلو

 األطراف من حتديد موارد مبتكرة ومـداخل        البلدانمتكني  : ٠١-٤-٥اإلجناز املتوقع       
  .ممكنة ملصادر وآليات التمويل املبتكرة ذات الصلة باإلدارة املستدامة لألراضي
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من أبرز ما جاءت به االستراتيجية، إىل جانب التوجيهات التنفيذيـة املوجَّهـة إىل                -٢١
دان األطراف، تعقد اآللية    وملساعدة البل . عمل على إجياد مصادر متويل مبتكرة     اآللية العاملية، ال  

العاملية شراكات عامة ومواضيعية مع منظمات متخصصة تتمتع خبربة حمددة يف هذا اجملـال،              
كما تعمل على وضع منهجيات لتقييم املصادر واآلليات اليت ليس هلـا ارتبـاط تقليـدي                

بـه  بالتصحر وتدهور األراضي واجلفاف، وذلك باإلضافة إىل العمل القطري الذي تضطلع            
  .وتأسيساً له) ٠٢-٤-٥انظر اإلجناز املتوقع (

  ٠١-٤-٥اإلجناز املتوقع 
 األطراف من حتديد موارد مبتكرة ومداخل ممكنة ملصادر وآليات التمويل املبتكرة ذات البلدانمتكني 

  الصلة باإلدارة املستدامة لألراضي
 النواتج مؤشرات األداء

يتعلق عدد النماذج والنُّهج اليت ُوضعت فيما       
  بالتمويل املبتكر

  ١٧: ٢٠١٣-٢٠١٢اهلدف 
  

عدد املنظمات األطراف اليت دخلت مع اآللية 
  العاملية يف شراكات تتعلق بالتمويل املبتكر

  
 : ٢٠١٣-٢٠١٢اهلدف 

 طُُورت أدوات حتليلية ومنهجية     ٠١-١١-٤-٥
من أجل حتديد مصادر التمويل املبتكرة واالستفادة       

يق آليـات التمويـل     منها، ومن أجل حتديد وتطب    
  املبتكرة يف اإلدارة املستدامة لألراضي

  
ــع   ٠١-١٢-٤-٥ ــراكات م ــت ش أُقيم

مؤسسات دولية وإقليمية لتيسري تعبئة مصادر      
  "إ"وآليات التمويل املبتكرة 

اللجوء إىل  ب اإلدارة املستدامة لألراضي      ألغراض واردامل تعبئة: ٠٢-٤-٥اإلجناز املتوقع       
  مبتكرة  وآليات متويلمصادر
 العمل الذي تضطلع به اآللية العاملية على        إعطاء فكرة عن  القصد من هذا اإلجناز هو        -٢٢

الصعيد الوطين يف شراكة مع البلدان األطراف بشأن حتديد وسائل التمويل املبتكرة اخلاصـة              
  .باإلدارة املستدامة لألراضي

  ٠٢-٤-٥اإلجناز املتوقع 
   مبتكرة وآليات متويلباللجوء إىل مصادرستدامة لألراضي  اإلدارة امل ألغراضواردامل تعبئة

 النواتج مؤشرات األداء
عدد البلدان واملناطق دون اإلقليميـة الـيت        
ساعدهتا اآللية العاملية يف تعبئة مصادر التمويل 

  املبتكرة
  

 ٣٩: ٢٠١٣-٢٠١٢اهلدف 

املساعدة التقنيـة وخـدمات      ٠١-٠٢-٤-٥
العاملية للبلـدان بـشأن    املشورة اليت قدمتها اآللية     

مصادر وآليات التمويل املبتكرة ألغـراض اإلدارة       
  املستدامة لألراضي
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تسهيل حصول البلدان األطراف املتأثرة على التكنولوجيا عـن طريـق           : ٥-٥النتيجة      
سـيما يف     والدعم التقين، وال   ،التمويل املناسب، واحلوافز االقتصادية والسياسية الفعالة     

   .الشمال واجلنوب  فيما بني بلدان اجلنوب وبني بلدانإطار التعاون
ويف كثري من األحيان، هتدف     . ُيعترب نقل التكنولوجيا من أهم وسائل تنفيذ االتفاقية         -٢٣

التدفقات املالية واالستثمارات إىل هذا القطاع، جزئياً على األقل، إىل إكثار فرص احلـصول     
ت التمويل واألنشطة ذات الصلة، اليت قد ُتـذكر         وهكذا فإن استراتيجيا  . على التكنولوجيا 

حتت عنوان نتائج أخرى عديدة يف هذا اإلطار، تساهم غالباً يف التمكني من احلصول علـى                
وقد أتاحت اآللية العاملية كذلك فرصاً الستجالء التحديات والفرص املتعلقـة           . التكنولوجيا

قليمي ودون اإلقليمي، وكثرياً ما يـتم       بنقل التكنولوجيا عن طريق إنشاء هياكل للتعاون اإل       
  .ذلك يف إطار التعاون بني بلدان اجلنوب

البلدان األطراف املتأثرة من احلصول على املعارف اخلاصة        متكني  : ٠١-٥-٥اإلجناز املتوقع       
  الشراكات بني بلدان اجلنوب وبني بلدان الشمال واجلنوب عن طريق بنقل التكنولوجيا

بيد أن جهـود اآلليـة      . ملية دور يف نقل التكنولوجيا بشكل مباشر      ليس لآللية العا    -٢٤
وقـد  . العاملية من أجل زيادة التمويل تشتمل، جزئياً على األقل، على متويل نقل التكنولوجيا     

  .تبّين أن التعاون بني بلدان اجلنوب وسيلة شديد الفعالية لتشجيع نقل التكنولوجيات املناسبة

  ٠١-٥-٥اإلجناز املتوقع 
 عـن طريـق     البلدان األطراف املتأثرة من احلصول على املعارف اخلاصة بنقل التكنولوجيـا          متكني  

  الشراكات بني بلدان اجلنوب وبني بلدان الشمال واجلنوب
 النواتج مؤشرات األداء

حتسَّن فهم نقل التكنولوجيا يف سياق التصحر 
وتدهور األراضي واجلفاف بفضل عدد من      

 املبادرات 
  
  
 ٧: ٢٠١٣-٢٠١٢ف اهلد

ل نقل التكنولوجيـا عـن      تناُو ٠١-٠١-٥-٥
أو  ،حلقات العمل  وأاإللكترونية،  نتديات  طريق امل 

اليت تنظَّم وسائل، غريها من ال وهياكل الشراكات أ
اليت تعاون بني بلدان اجلنوب     اليف سياق مبادرات    

 اآللية العاملية أو حلقات العمل اليت تنظمها        تطلقها
  "إ"و "م" ةاآللية العاملي

   التوعية والدعوة والتثقيف:١اهلدف التنفيذي   –باء   
التأثري بفعالية يف العمليات الدولية والوطنية واحمللية ذات الصلة ويف اجلهات الفاعلة املعنية من        "

  ."أجل التصدي بشكل مالئم للقضايا املتعلقة بالتصحر وتدهور األراضي واجلفاف
التنفيذي، أُسند إىل اآلليـة العامليـة دور مـساعد يف           من أجل حتقيق هذا اهلدف        -٢٥

فمعظم اإلجنازات املتوقعة وما يتصل هبا من نواتج مذكورة أدنـاه تـستهدف        . االستراتيجية
  .أو اإلقليمي/الصعيدين الدويل و
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 الدوليـة   احملافلر األراضي واجلفاف يف إطار      دهوت/تناول مسائل التصحر  : ٢-١النتيجة      
 املتعلقة بالتجارة الزراعية، والتكيف مع تغـري        احملافلضوع، مبا يف ذلك     ذات الصلة باملو  

املناخ، وحفظ التنوع البيولوجي واستغالله استغالالً مستداماً، والتنمية الريفية، والتنمية          
  .املستدامة، واحلد من الفقر

الـيت  يكتسي هذا اجملال من جماالت النتائج أمهية خاصة بالنسبة للمحافل الدوليـة               -٢٦
وتنصب معظم جهود اآللية العامليـة علـى        . تتناول تنفيذ املسائل املؤثرة يف تدهور األراضي      

الصعيد التقين بقصد تبادل التجارب املتعلقة بالتمويل مع أصحاب املصلحة الذين يشاركون            
 وتتمثل مسامهة اآللية العاملية يف تنظيم املشاورات ويف تقدمي        . بشكل مباشر يف خمتلف احملافل    

  .املعلومات واملشورة

  ٠١- ٢- ١اإلجناز املتوقع 
  تناول احملافل الدولية ذات الصلة مسألة متويل اإلدارة املستدامة لألراضي

 النواتج مؤشرات األداء
عدد احملافل الدولية ذات الصلة اليت تتنـاول        
 مسألة متويل اإلدارة املـستدامة لألراضـي      

  مبسامهة اآللية العاملية 
  
  

 ٦: ٢٠١٣-٢٠١٢اهلدف 

حلل املـسائل    التربعات   تقدمي ٠١-٠١- ٢- ١
اإلدارة املستدامة لألراضـي يف احملافـل       املتعلقة ب 
  "م" ذات الصلة الدولية

  

ـ   مشاركةزيادة  : ٣-١النتيجة       ـ      ـ منظمات اجملتم    ة يف  ـع املـدين واألوسـاط العلمي
 باالتفاقيـة،   ن أصحاب املصلحة يف العمليات املتعلقـة      ـالشمال واجلنوب باعتبارها م   

 األراضي واجلفاف يف مبادراهتا املتعلقة بالدعوة وإذكـاء         ردهوت/وتناوهلا مسائل التصحر  
  .الوعي والتثقيف

يف هذا اجملال من جماالت النتائج، تقّدم اآللية العاملية فكرة عن إجنازاهتا املتوقعة بفـضل       -٢٧
ي اآللية العاملية إىل إشراك منظمـات       وترم. تعاوهنا مع منظمات اجملتمع املدين واألوساط العلمية      

 اجملتمع املدين يف رسم استراتيجية متويل متكاملة على الصعيد القطـري لتـشجيعها علـى أن                
تتحول إىل هيئات داعية إىل االستثمار ومشارِكة يف أطر االستثمار املتكاملة اخلاصة بـاإلدارة              

اوهنا مع األوساط العلميـة إىل تـشجيع        وترمي اآللية العاملية من خالل تع     . املستدامة لألراضي 
اإلدارة  األحباث املتخصصة والدراسات التحليلية بغية إجياد حجج تدعم تعبئة املوارد ألغـراض           

وُينجز هذا العمل أساسـاً بالتعـاون مـع ائتالفـات دوليـة متعـددة               . املستدامة لألراضي 
  .االختصاصات
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  ٠١- ٣- ١اإلجناز املتوقع 
  ع املدين يف عمليات استراتيجيات التمويل املتكاملة وأطر االستثمار املتكاملةمشاركة منظمات اجملتم

 النواتج مؤشرات األداء
عدد منظمات اجملتمع املـدين املـشارِكة يف        
عمليات استراتيجيات التمويل املتكاملة وأطر     

  االستثمار املتكاملة
  
  

 ٢٣: ٢٠١٣-٢٠١٢اهلدف 

مـشاركة منظمـات    تيسري   ٠١- ٠١- ٣- ١
مع املدين يف عمليات استراتيجيات التمويـل       اجملت

املتكاملة وأطر االستثمار املتكاملة املدعومة مـن       
  "م"اآللية العاملية 

  

  ٠٢- ٣- ١اإلجناز املتوقع 
احلجج االقتصادية من أجل زيادة االستثمارات يف اإلدارة املستدامة  يف مجع األوساط العلميةمشاركة 
  لألراضي

 النواتج مؤشرات األداء
عدد املؤسـسات العلميـة املـشاركة يف        
العمليات ذات الصلة بـاإلدارة املـستدامة       

   املدعومة من اآللية العامليةلألراضي
  
  

 ٧: ٢٠١٣-٢٠١٢اهلدف 

التعاون مع املؤسسات العلمية فيمـا       ٠٢- ٣- ١
 "إ"يتعلق بتمويل اإلدارة املستدامة لألراضي 

  

  عامةإطار السياسات ال: ٢اهلدف التنفيذي   -جيم   
ر األراضي وختفيـف  دهوت/لتعزيز احللول املتعلقة مبكافحة التصحر هتيئة بيئة مواتية    دعم  "

  ".آثار اجلفاف
مع أنه مل ُيسَند إىل اآللية العاملية سوى دور مساعد يف حتقيق هذا اهلدف التنفيذي،                 -٢٨

فقات املالية ألغراض فإن املرامي من هذا اهلدف بالغة األمهية بالنسبة لزيادة االستثمارات والتد  
وإن حتديـد   . وهي أساس أي عمل ُينَجز على الصعيد الـوطين        . اإلدارة املستدامة لألراضي  

نطاق التحديات واملشاكل والروابط والعمليات اليت من الضروري التأثري فيها للحصول على            
حة التـصحر   االستثمارات وحتقيق التغيري اإلجيايب يقع يف صميم تنفيذ اتفاقية كاتفاقية مكاف          

  .ويتطلب تعاوناً قوياً بني مجيع مؤسسات االتفاقية
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تقييم العوامل املؤثرة سياسياً ومؤسسياً ومالياً واجتماعيـاً واقتـصادياً يف     : ١-٢النتيجة      
ر األراضي واحلواجز اليت تعوق اإلدارة املستدامة لألراضـي، والتوصـية           دهوت/التصحر

  . اجزبالتدابري املناسبة إلزالة هذه احلو

قيام البلدان األطراف املتأثرة بتنقيح برامج عملها الوطنيـة لوضـعها يف            : ٢-٢النتيجة      
شكل وثائق استراتيجية مستندة إىل معلومات أساسية بيوفيزيائية واجتماعية واقتـصادية،      

  . وإدراجها يف سياق أطر متكاملة لالستثمار
.  بني جمالني مترابطني من جماالت النتائج      هذا مثال آخر على قرار اآللية العاملية اجلمع         -٢٩

فعمل اآللية العاملية على استراتيجية التمويل املتكاملة بوصفها جزءاً من مواءمة خطط العمل             
الوطنية مع االستراتيجية قد أدى إىل حتديد العوائق والدوافع املتعلقة بتمويل اإلدارة املستدامة             

وُتعتـرب  . ٍت لتعبئة املوارد من أجل تنفيذ االتفاقيةموا لألراضي ووضع إطار للسياسات العامة  
خطط العمل الوطنية املواَءمة، مبا فيها استراتيجية التمويل املتكاملة لتيسري وضع إطار استثمار             

  .متكامل، وسيلة ممتازة لتحقيق ذلك

  ٠١- ١- ٢اإلجناز املتوقع 
 املستدامة لألراضي يف مواءمة بـرامج   إلدارةاخلاصة با  تطوير استراتيجيات التمويل املتكاملة      مسامهة

  العمل الوطنية مع االستراتيجية
 النواتج مؤشرات األداء

عدد العمليات املتعلقة باستراتيجية التمويـل      
املتكاملة اليت تساهم يف تنقيح ومواءمة خطة       

  العمل الوطنية
  
  

 ١٢: ٢٠١٣-٢٠١٢اهلدف 

 املساعدة التقنية املقدَّمـة يف سـياق        ٠١- ١- ٢
يات املتعلقة باستراتيجية التمويل املتكاملـة      العمل

لوضع وتنقيح خطة العمل الوطنية العاملية ومواءمتها 
 "إ" و"م"مع االستراتيجية 

  

قيام البلدان األطراف املتأثرة بإدراج برامج عملـها الوطنيـة ومـسائل           : ٣-٢النتيجة      
يف غري ذلك من اخلطـط      اإلدارة املستدامة لألراضي وتردي األراضي يف ختطيط التنمية و        

   .والسياسيات العامة القطاعية واالستثمارية
إن إدراج املسائل املتعلقة خبطة العمل الوطنية يف العمليات واخلطط القُطرية، الـيت               -٣٠

حتدد األولويات وتنبين عليها قرارات ختصيص املوارد، أمر يف غاية األمهية بالنـسبة لزيـادة               
 تزايدت أمهية هذه اجلهود بقدر ما تكيَّف جمموع املاحنني مـع    وقد. التدفقات واالستثمارات 

حتديد األولويات القطرية ألغراض اختاذ القرارات املتعلقة باالستثمار، مبا يف ذلك اعتماد هنج             
  .الدعم املباشر للميزانية والنهج القطاعي
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  ٠١- ٣- ٢اإلجناز املتوقع 
ل الوطنيـة يف عمليـات   ـتثمار ألولويات خطط العم ة فرص االس  ـحتدد استراتيجيات التمويل املتكامل   

ورقات استراتيجيات احلد من الفقر واخلطط والسياسات القطاعيـة واالسـتثمارية           كة  ـالتنمية الوطني 
  ذات الصلة

 النواتج مؤشرات األداء
البلدان األطراف املتأثرة املدعومة من عدد 

اآللية العاملية من أجل التركيز بشكل 
 على الروابط املتبادلة بني التنمية استراتيجي

تدهور /واحلد من الفقر ومتويل التصحر
  اإلدارة املستدامة لألراضي/األراضي واجلفاف

  
  

 ١٧: ٢٠١٣-٢٠١٢اهلدف 

الدعم املقدم من اآللية العاملية إلدماج  ٠١- ٣- ٢
ـ      ر األراضـي يف    دهوبرامج العمل الوطنيـة وت

ـ       شطة التخطيط اإلمنائي عن طريق الترشيد واألن
 "إ" ذات الصلة

  

خل من أجل تدتدابري ال  البلدان األطراف املتقدمة أهداف االتفاقية و      إدماج: ٤-٢النتيجة      
لتعاون اإلمنائي يف سياق    اخلاصة با ها  يعمشار/براجمهاصلب  إلدارة املستدامة لألراضي يف     ا

  .دعمها للخطط القطاعية واالستثمارية الوطنية
 العمل إعطاء فكرة عنقع يف هذا اجملال من جماالت النتائج هو      القصد من اإلجناز املتو     -٣١

الذي تضطلع به اآللية العاملية مع شركائها اإلمنائيني يف حماولة إلعطاء أولوية أكرب يف بـرامج           
ويشتمل ذلك العمل علـى املـشاركة يف املناقـشات          . تدخلها لإلدارة املستدامة لألراضي   
  .احنة، الرمسية منها وغري الرمسيةواملشاورات يف منتديات اجلهات امل

  ٠١- ٤- ٢اإلجناز املتوقع 
  مراعاة منظور اإلدارة املستدامة لألراضي يف السياسات اإلمنائية للبلدان األطراف املتقدمة

 النواتج مؤشرات األداء
منتديات اجلهات املاحنة وعدد املـاحنني      عدد  

املنفردين الذي يراعون مسائل اإلدارة املستدامة     
  ألراضي يف سياساهتم اإلمنائيةل

  
  

 ٧: ٢٠١٣-٢٠١٢اهلدف 

التشاور والتوعية باالشـتراك مـع       ٠١- ٤- ٢
ومع  املنتدى العاملي للماحنني من أجل التنمية الريفية

منتديات ماحنني متعددين وماحنني منفردين خمتارين      
من أجل تعزيز مراعاة اإلدارة املستدامة لألراضـي       

  "م" يف السياسات اإلمنائية
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اعتماد أو تعزيز تدابري متضافرة على صـعيد بـرامج العمـل املتعلقـة              : ٥-٢النتيجة      
ر األراضي، والتنوع البيولوجي، وختفيف آثار تغري املناخ والتكيف معـه،           دهوت/بالتصحر

  .من أجل حتسني أثر تدابري التدخل
وطين، فإن تـدابري    يتضح أكثر فأكثر أنه عندما يتعلق األمر بالتنفيذ على الصعيد ال            -٣٢

معاجلة شواغل اتفاقيات ريو الثالث، املنفصلة عن بعضها قانوناً، تتشابه إىل حد كبري، خاصة           
وعليه فإن اآللية العاملية ترى أن اسـتراتيجيات        . عندما يتعلق األمر بالعمل املتصل باألراضي     

تكاملة قـدر   التمويل اخلاصة بكل من تلك االتفاقيات جيب أن تكون متسقة ومتماسكة وم           
ويركز جمال النتيجة   . اإلمكان من أجل حتقيق أكرب استفادة ممكنة من أوجه التآزر املالزمة هلا           

هذا على عمل اآللية العاملية على الصعيدين العاملي واإلقليمي من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقيات              
ملوارد لتحقيـق   الثالث على حنو متآزر عن طريق تنفيذ أعمال تؤدي إىل تضافر جهود تعبئة ا             

  .أهداف مشتركة

  ٠١- ٥- ٢اإلجناز املتوقع 
  زيادة متويل اإلدارة املستدامة لألراضي عن طريق التنفيذ املتآزر التفاقيات ريو

 النواتج مؤشرات األداء

الفعاليات العاملية واإلقليمية ذات الـصلة      عدد  
باتفاقية تغري املناخ واتفاقية التنوع البيولوجي،      

  يها اآللية العامليةاليت تساهم ف
  
  
  

 ١١: ٢٠١٣-٢٠١٢اهلدف 

تشجيع إدماج اإلدارة املستدامة  ٠١- ٠١- ٥- ٢
لألراضي يف برامج العمل الوطنية للتكيـف، ويف        
االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية حلفظ التنوع    
البيولوجي، ويف السياسات املتعلقة باتفاقية تغـري       

مبنتدى األمم  و-املناخ، وباتفاقية التنوع البيولوجي 
 على الصعيدين العـاملي     -املتحدة املعين بالغابات  

 "إ"و "م"واإلقليمي 

  التوجيه التنفيذي واإلدارة  –دال   
تلخِّص اإلجنازات املتوقعة املبيَّنة أدناه أهم أنشطة إدارة اآللية العاملية لضمان تـوفري               -٣٣

رة فعالة، وذلك وفقاً لإلجراءات     اخلدمات اليت يطلبها مؤمتر األطراف يف الوقت احملدد وبصو        
وترمي تلـك   . اإلدارية املتبعة يف املؤسسة املضيفة هلا وهي الصندوق الدويل للتنمية الزراعية          

ـ        )١: (اإلجنازات إىل حتقيق ما يلي     دم االتفاقيـة   إعطاء اآللية العاملية مكانة شريك فعال خي
تقـدمي   )٣(ألساسية والتربعـات؛    ضمان إدارة مالية سليمة للميزانية ا      )٢(واألطراف فيها؛   

معلومات حمدَّثة عن متويل اإلدارة املستدامة لألراضي جلميع أصحاب املصلحة بواسطة أدوات         
  .وآليات اتصال سليمة
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  ٠١-١-سني اإلجناز املتوقع 
 شـراكات    ويف وضع  االتفاقية يف احلوارات الدولية   متويل تنفيذ أحكام     يف   فعال شريكاآللية العاملية   

  خدمةً لالتفاقية وألطرافها راتيجياتواست
 النواتج مؤشرات األداء

  أُكمل وُنفِّذ: برنامج العمل املشترك
  

  نعم: ٢٠١٣-٢٠١٢اهلدف 

 املدخالت املقدَّمة من اآللية العاملية      ٠١-١-سني  
بغرض تنفيذ برنامج العمل املشترك بالتعاون مـع        

   "م" أمانة اتفاقية مكافحة التصحر

زانية األساسية الـذي اعتمـده      اجلزء من املي  
مؤمتر األطراف ومت تلقيه ألغراض عمليـات       

  اآللية العاملية
  

   يف املائة٢٥: ٢٠١٣-٢٠١٢اهلدف 

 بنـود    املقدَّمة يف إطار   دمات اخل ٠٢-١-سني  
  أثناء دورات   اآللية العاملية  اليت هتم ل  اعمجدول األ 

 ،مؤمتر األطراف وجلنة استعراض تنفيذ االتفاقيـة      
  "م"ف قررات مؤمتر األطرا ملوفقاًً
  

موافقة رئيس الـصندوق الـدويل للتنميـة        
  الزراعية على نواتج اآللية العاملية

  
  نعم: ٢٠١٣-٢٠١٢اهلدف 

ألجزاء من  تلك ا لاملقدَّمة  اخلدمات   ٠٣-١-سني  
لصندوق لاجمللس التنفيذي   ودارة  اإلدورات جملس   

    باآللية العاملية املتعلقةالدويل للتنمية الزراعية

عدد االجتماعات اليت عقدها األعـضاء يف       
  جلنة التيسري

  
 ٢: ٢٠١٣-٢٠١٢اهلدف 

  تنظيم اجتماعات جلنة التيسري ٠٤-١-سني 
 

  
  ٠١-٢-سني اإلجناز املتوقع 

  ملوارد املاليةالعمل ولربنامج ااإلدارة الفعالة والشفافة 
 النواتج مؤشرات األداء

 القائمة على مت تقييم األداء املستند إىل اإلدارة    
  النتائج والنوعية

  
  نعم: ٢٠١٣-٢٠١٢اهلدف 

 رصد وتقييم أنشطة اآلليـة      ٠١-٢١-١-سني  
  العاملية

  

مدى رضا البلدان األطراف علـى الـدعم        
  )استقصاء(املقدم من اآللية العاملية 

  
  يف املائة ٦٠: ٢٠١٣-٢٠١٢اهلدف 

  أُجنز استقصاء العمالء ٠١-٢٢-١-سني 
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 أجراه الصندوق الـدويل     نتائج التدقيق الذي  
  للتنمية الزراعية بشأن اآللية العاملية ُمرضية

  
  نعم: ٢٠١٣-٢٠١٢اهلدف 

 قُدمت التقارير املاليـة إىل      ٠١-٢٣-١-سني  
  الصندوق الدويل للتنمية الزراعية 

  

  مبلغ التربعات من اجلهات املاحنة
  

   ماليني يورو٧: ٢٠١٣-٢٠١٢اهلدف 

ملالية والبشرية   تعبئة املوارد ا   ٠١-٢٤-١-سني  
الكافية والقابلة للتنبؤ هبا من التربعـات املطلوبـة       

  لتنفيذ برنامج عمل اآللية العاملية

عدد املبادرات اليت ُنفـذت هبـدف تطـوير         
مهارات املوظفني ونفث روح العمل اجلماعي      

  فيهم
  

 ١٥: ٢٠١٣-٢٠١٢اهلدف 

 تطوير مهارات املوظفني من     ٠١-٢٥-١-سني  
لية العاملية باملهارات الـشاملة     أجل تزويد فريق اآل   

اخلاصة بالتمويل ونفث روح العمل اجلماعي فيهم       
 لتنفيذ برنامج عمل اآللية العاملية

  
  ٠١-٣-سني اإلجناز املتوقع 

  إبالغ مجاهري عريضة باخلدمات اليت قدمتها اآللية العاملية إىل االتفاقية
 النواتج مؤشرات األداء

  وين يومياًعدد زوار املوقع اإللكتر
  

  ٣٠٦: ٢٠١٣-٢٠١٢اهلدف 

تقدمي إسهامات إىل أمانـة      ٠١-٣١-١-سني  
االتفاقية لتنفيذ استراتيجية االتصال الشاملة اخلاصة      

  "م" باالتفاقية

 صيانة موقع اآللية العامليـة      ٠١-٣٢-١-سني   
  وحتديثه

 تطوير املواد اخلاصة بالتوعية     ٠١-٣٣-١-سني   
ة، النشرات اإلخبارية   الرسائل اإلخباري (وتعميمها  

الفصلية، املنشورات واألنشطة اجلانبية يف خمتلـف       
  )احملافل على الصعيدين اإلقليمي والدويل

 دعم البلدان األطراف من     - ٠١-٣٤-١-سني   
أجل اإلبالغ عن أفضل املمارسات لتنفيذ االتفاقية       

  "م"والعوائق اليت تعترضه 

 إنشاء وتيـسري املنتـديات      ٠١-٣٥-١-سني   
 اإللكترونية

  



ICCD/CRIC(10)/5 

21 GE.11-62300 

  التوصيات  –رابعاً   
ُيطلب إىل جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية أن تنظر يف هذا املقترح وأن تقدم توصيات                -٣٤

لتكون أساساً ُيستند إليه يف إرشاد مؤمتر األطراف ويف صنع القـرارات املتعلقـة باملـسائل                
  .ةالربناجمية وتلك املتعلقة بامليزانية اخلاصة باآللية العاملي

  : ر األطراف يفوقد يرغب مؤمت  -٣٥

  املية كما ورد يف خطة العمل هذه؛ على التوجه االستراتيجي لآللية العأن يوافق  )أ(  

 إىل اآللية العاملية أن تركّز باألساس على األنشطة اليت تؤدي إىل            لبيطأن    )ب(  
مال اليت تؤدي إىل     من االستراتيجية، وذلك عن طريق تعزيز األع       ٤إجناز اهلدف االستراتيجي    

  زيادة قاعدة التمويل اخلاصة بتنفيذ االتفاقية عرب عقد شراكات فعالة؛

 إىل اآللية العاملية أن تركز على تعزيز األعمال اليت تؤدي إىل زيادة لبيطأن   )ج(  
  التدفقات املالية واالستثمارات ألغراض تنفيذ االتفاقية؛

تيسري إنشاء البلدان األطراف أُطر اسـتثمار        اآللية العاملية على مواصلة      حيثأن    )د(  
  متكاملة مبا يتالءم مع االحتياجات املعّبر عنها يف برامج العمل الوطنية اخلاصة بتلك البلدان؛

 إىل اآللية العاملية أن تبدي مهّة يف تعزيز الـشراكات يف جمـال              لبيطأن    )ه(  
راف، ومع مؤسسات مالية دوليـة،  التمويل اليت تعقدها مع جهات ماحنة ثنائية ومتعددة األط  

ومع مصارف تنمية عاملية وإقليمية، مبا يف ذلك املنظمات األعضاء يف جلنة التيسري، أو صـنع      
تلك الشراكات أو االنضمام إليها، وذلك من أجل االرتقاء باالستثمارات ألغراض برنـامج             

  ادية املستدامة؛اإلدارة املستدامة لألراضي إىل مستوى التنمية االجتماعية واالقتص

 إىل اآللية العاملية أن تواصل تقدمي خـدمات املـشورة املاليـة             لبيطأن    )و(  
املتخصصة للبلدان األطراف بغرض دعم الُنهج احمللية لتمويل اإلدارة املستدامة لألراضي عـن     
طريق املساعدة يف وضع وتنفيذ استراتيجيات متويل متكاملة تؤدي إىل أُطر استثمار متكاملة             

  اصة باإلدارة املستدامة لألراضي؛خ

 إىل اآللية العاملية أن تعزز قدرهتا على استكشاف مصادر متويـل            طلبأن ي   )ز(  
  جديدة ومبتكرة وأدوات وآليات متويل ميكن تطبيقها ملعاجلة الشواغل اليت تتناوهلا االتفاقية؛

املتعلقـة   إىل اآللية العاملية أن تشجع إدراج وتعميم األولويـات           لبأن يط   )ح(  
باإلدارة املستدامة لألراضي يف استراتيجيات تعبئة املوارد اليت ُوضعت مبوجب اتفاقيات ريو،            

  وأن تشجع اتِّباع ُنهج تآزرية يف تنفيذ االتفاقات البيئية املتعددة األطراف؛
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 املدير العام لآللية العاملية على توطيد التعاون مع املنظمات األعضاء           ثأن حي   )ط(  
 التيسري وعلى املشاركة بصفة مراقب يف جملس مرفق البيئة العاملية ويف جمـالس إدارة               يف جلنة 

  املؤسسات األعضاء األخرى، حسب االقتضاء؛

 إىل اآللية العاملية أن تدعم جهود تعبئة املوارد اليت تقـوم هبـا              لبيطألن    )ي(  
متخصصة تساعد  البلدان األطراف وأن متدها باحلجج عن طريق مجع وإنتاج ونشر معارف            

  :يف تعبئة املوارد، ومنها

املعلومات املتعلقة مبصادر التمويل احمللي، ومتويل التنمية، ومتويـل القطـاع            '١'
 اخلاص، املتاحة لألنشطة املستهدفة يف إطار أهداف االتفاقية؛

إجراء دراسات حتليلية للتدفقات املالية املتعلقة بتنفيذ االتفاقية واالستراتيجية،          '٢'
اخلصوص بواسطة التقارير الوطنية للبلدان األطراف عن التدفقات        وذلك على   

 املالية؛

عمليات التقييم على الصعيد القطري إلمكانيات زيادة االستثمارات اخلاصة          '٣'
باإلدارة املستدامة لألراضي عن طريق تقدير القيمة االقتـصادية لألراضـي           

 وخلدمات النُّظم اإليكولوجية؛

ات وآليات وفرص التمويـل املبتكـرة املتعلقـة         إجناز دراسات تتناول خيار    '٤'
باإلدارة املستدامة لألراضي، ومنها آليات التمويـل التحفيزيـة والـسوقية،           

  .والتمويل عن طريق القروض الصغرى، وغري ذلك من اخليارات واآلليات

        


