
 

(A)   GE.10-63439    060111    070111 

  جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية
  الدورة التاسعة

  ٢٠١١فرباير / شباط٢٥-٢١بون، 
   من جدول األعمال املؤقت٨ البند

 ملساعدة مـؤمتر األطـراف يف       اإلجراءات أو اآلليات املؤسسية اإلضافية    
 معلومات مستوفاة عن التقدم     -استعراض تنفيذ االتفاقية استعراضاً منتظماً      

  ٩-م أ/٦  من املقرر٨ إىل ٥ ومن ٣ إىل ١احملرز يف تنفيذ الفقرات من 

 ٣ إىل   ١معلومات مستوفاة عن التقدم احملرز يف تنفيذ الفقرات مـن               
  ٩-م أ/٦ من املقرر ٨ إىل ٥ومن 

  مذكرة مقدمة من األمانة    

  موجز    
طلب مؤمتر األطراف إىل األمني التنفيذي واملدير العام لآللية العامليـة، مبوجـب               

 املستجدات فيما خيـص    يتضمن آخر    اً تقرير ُيعّدا معاً ، أن   ٩-م أ /٦ من مقرره    ١٠الفقرة  
أن يقـدماه إىل   املقرر و  هذا من   ٨ إىل   ٥ ومن   ٣  إىل ١الفقرات من   يف تنفيذ     احملرز تقدمال

  . دوراهتاالذي يعقد ما بني دورتني منجلنة استعراض تنفيذ االتفاقية اجتماع 
وقد ُوزعت املعلومات املستجدة املطلوبة، الواردة يف هذه الوثيقة، علـى بـابني               

رئيسيني اثنني، أحدمها يستعرض التقدم احملرز يف املهام اليت أسندت إىل األمانة وإىل اآللية              
، والثاين يركز على املهام     )٩-م أ /٦ من املقرر    ٧ و ٢ و ١الفقرات   (معاًطلعتا هبا   واليت اض 

  ). من املقرر ذاته٨ و٦ و٥ و٣الفقرات ( إىل اآللية املسندة خصيصاً
 إىل حتليل املعلومات الواردة يف هذه الوثيقة، رمبا تـود اللجنـة تقـدمي               واستناداً  

  .طراف يف مؤمترها العاشر األتنظر فيهاتوصيات يف دورهتا التاسعة كي 
  
  

  
 ICCD/CRIC(9)/14  األمم املتحدة

 Distr.: General مكافحة التصحراتفاقية  
15 November 2010 
Arabic 
Original: English 



ICCD/CRIC(9)/14 

GE.10-63439 2 

  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 

  ٣    ٩-١  ....................................................................مقدمة  - أوالً  
  التقارير املرحلية املشتركة ألمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التـصحر واآلليـة              - ثانياً  

  ٤  ١٩-١٠  ....................................................................العاملية     
  ٤  ١٤-١٠  .....................وضع برنامج عمل كامل وإمجايل التكلفة املقدرة  - ألف     
  ٥  ١٨-١٥  ..........................................وضع برامج عمل إقليمية  -  اءب     
  ٦  ١٩  ............................رسم استراتيجية مشتركة جلمع التربعات  - جيم     

  ٦  ٤٣-٢٠  ...............................حالة تنفيذ األنشطة املتعلقة بوالية اآللية العاملية  - ثالثاً  
  ٦  ٢٦-٢٠  وضع معايري ومبادئ توجيهية لتوزيع املوارد املالية من أموال اآللية العاملية  - ألف     
  تنفيذ مؤشرات األداء وتقييم األثر وضمان الشفافية يف نظـام اإلبـالغ              -  باء     
  ١٠  ٣٢-٢٧  .................بشأن األموال املعبأة واملصروفة على مجيع املستويات         
  ١٣  ٤١-٣٣  جتميع البيانات واملعلومات عن املصادر املالية املعبأة والتكنولوجيا املنقولة  - جيم     
  ١٥  ٤٣-٤٢  ............................ر العام لآللية العامليةالتقرير املرحلي للمدي  - دال     

  ١٥  ٤٤  ...................................................االستنتاجات والتوصيات  - رابعاً  

  املرفق
  تقديرات صرف النفقات التشغيلية لآللية العاملية حسب اهلدف التنفيذي بدوالرات الواليات املتحدة               
  ١٦  .................................................................................٢٠١٠لعام    
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  مقدمة  - أوالً  
 تقريـر   بشأن ٩-م أ /٦جب مقرره   طلب مؤمتر األطراف إىل األمانة وإىل اآللية، مبو         -١

برنامج وحدة التفتيش املشتركة عن تقييم اآللية العاملية، أن يتعاونا على إعداد تقرير يتضمن              
عمل كامل وإمجايل التكاليف املقدرة يف سياق فترة السنتني وبرنامج وخطة العمل املتوسطي             

  ).٩-م أ/٦ من املقرر ١الفقرة ( قصد إحالته على مؤمتر األطراف األجل
 من املقرر ذاته، طلب مؤمتر األطراف إىل اآللية العاملية أن تعـد،             ٢ومبوجب الفقرة     -٢

، برامج عمل إقليمية مفصلة، جتسد األولويات اليت حـددهتا          طراف واأل بالتشاور مع األمانة  
  .املناطق، كي ينظر فيها مؤمتر األطراف يف دوراته

،  مؤمتر األطراف إىل اآللية العاملية أيـضاً       ، طلب  نفسه  من املقرر  ٣ومبوجب الفقرة     -٣
آراء األطراف وغريها من املاحنني املهتمني، أن تضع معايري ومبادئ توجيهية  آخذًا يف احلسبان    
 من أموال اآللية العاملية، للبلدان النامية األطـراف املتـأثرة، وعنـد              مالية لتخصيص موارد 

 واضعة نصب أعينها كفالة  ،  روبا الوسطى والشرقية  أواالقتضاء يف البلدان األطراف املتأثرة يف       
 من االتفاقيـة،    ٧ وفقاً للمادة     لالتفاقية وضمن هذه املرفقات،    التوازن بني املرفقات اإلقليمية   

وأن تقدم هذه املعايري واملبادئ التوجيهية إىل مؤمتر األطراف لتقدمي مزيد من التوجيه بـشأهنا         
  .واعتمادها يف دورته العاشرة

 أن تطبق مؤشـرات      من القرار ذاته، طلب املؤمتر إىل اآللية أيضاً        ٥وجب الفقرة   ومب  -٤
األداء واألثر اليت وضعها مؤمتر األطراف يف اخلطة واإلطار االستراتيجيني للسنوات العشر من             

 ويـشار إليهـا الحقـاً     ) (٢٠١٨-٢٠٠٨(أجل االرتقـاء مبـستوى تنفيـذ االتفاقيـة          
 الشفافية يف نظام اإلبالغ بالنسبة لألموال اليت تعبئها وتدفعها          وأن تضمن ،  ")االستراتيجية" ب

  .على مجيع املستويات
 أن تعد جمموعة من      من املقرر نفسه، طلب املؤمتر إىل اآللية أيضاً        ٦ومبوجب الفقرة     -٥

ظر البيانات واملعلومات املتعلقة باملوارد املالية املعبأة والتكنولوجيا املنقولة وأن تقدمها لكي تن           
 اليت تتخلل دوراهتا، وإحالتها فيما بعـد إىل         اجتماعاهتافيها جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف       

وينبغي أن تتضمن تلك اجملموعة، على أقل تقدير، معلومات عـن تـدابري             . مؤمتر األطراف 
التدخل على الصعيد القطري يف كل فترة سنتني، تشمل وصفاً مفصالً لإلجراءات املؤدية إىل              

؛ بئة موارد مالية كبرية وتوجيهها، مبا يف ذلك املـوارد املخصـصة لنقـل التكنولوجيـا               تع
والتقديرات بشأن املوارد املالية املعبأة والتكنولوجيا املنقولة على املستوى القطـري وعلـى             

  . إىل معايري واضحة لتخصيص املوارد مبساعدة اآللية العاملية استناداًاملستوى اإلقليمي
، طلب مؤمتر األطـراف إىل األمانـة أن تـضع،            ذاته  من املقرر  ٧الفقرة  ومبوجب    -٦

بالتعاون مع اآللية العاملية، استراتيجية مشتركة جلمع التربعات تتعلق بتعبئة املـوارد لتمويـل    
األنشطة املكملة ألنشطة اآللية العاملية، تتناول كالً من احتياجات البلدان النامية األطـراف             
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 واملتطلبـات   أوروبا الوسطى والـشرقية   القتضاء البلدان األطراف املتأثرة يف      املتأثرة، وعند ا  
 الفرعيتني مع مراعاة والييت كل من األمانـة واآلليـة           وهيئتيها  االتفاقية الداخلية ملؤسسات 

العاملية على النحو املنصوص عليه يف االتفاقية، وأن تقدم األمانة هذه االستراتيجية إىل مـؤمتر          
  .أجل النظر فيها واعتمادهااألطراف من 

املدير العـام لآلليـة     ، طلب مؤمتر األطراف إىل       نفسه  من املقرر  ٨ومبوجب الفقرة     -٧
العاملية أن يقدم تقريره إىل مؤمتر األطراف يف كل دورة من دوراته لكي تدقق فيه األطـراف                 

  .وأن يكون مستعداً ملعاجلة شواغل األطراف
 إىل األمني التنفيذي واملـدير      ، طلب مؤمتر األطراف   ته ذا  من املقرر  ١٠ويف الفقرة     -٨

يف تنفيـذ   أن يتعاونا على إعداد تقرير يتضمن آخر ما استجد من تقـدم              لآللية العاملية    العام
جلنة اسـتعراض  اجتماع  من ذلك املقرر وأن يقدماه إىل ٨ إىل ٥ ومن   ٣  إىل ١الفقرات من   

  .تخلل دوراهتاي الذيتنفيذ االتفاقية 
أمـا البـاب    . د ُوزعت وثيقة املعلومات املستوفاة هذه على بابني رئيسيني اثنني         وق  -٩

األول فيستعرض التقدم احملرز يف املهام اليت أسندت إىل األمانة وإىل اآللية واليت اضطلعتا هبـا               
وأما الباب الثاين فريكز على املهام املـسندة        ). ٩-م أ /٦ من املقرر    ٧ و ٢ و ١الفقرات  (مًعا  

  ). من املقرر ذاته٨ و٦ و٥ و٣الفقرات (إىل اآللية  خصيصاً

التقارير املرحلية املشتركة ألمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر           - ثانياً  
  واآللية العاملية

  وضع برنامج عمل كامل وإمجايل التكلفة املقدرة  - ألف  
 أهـداف   أربعـة ن  ، تتضم ٨-م أ /٣إن االستراتيجية، اليت اعتمدت مبوجب املقرر         -١٠

ظروف عيش السكان املتأثرين، وحالة النظم البيئية املتـأثرة، وحتقيـق           استراتيجية تستهدف   
 مخسة أهداف تنفيذية تعـاجل      وتتضمن أيضاً . منافع عاملية، وتعبئة املوارد لدعم تنفيذ االتفاقية      

كنولوجيـا  العلـم والت  ) ٣(إطار السياسات؛   ) ٢(التوعية والدعوة والتثقيف؛    ) ١: (يلي ما
 ومن املنتظر أن ترشد أهـداف . التمويل ونقل التكنولوجيا  ) ٥(بناء القدرات؛   ) ٤(واملعرفة؛  

االستراتيجية األعمال اليت سيضطلع هبا مجيع أصحاب املصلحة والـشركاء يف االتفاقيـة يف              
  .٢٠١٨-٢٠٠٨الفترة 
 وإىل األمانـة،    ، إىل اآللية العاملية   ٨-م أ /٣وطلب مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره        -١١

إضافة إىل هيئيت املؤمتر الفرعيتني، أن تعد خطط عمل من أربـع سـنوات تنـسجم مـع                  
وينبغي حتديث  . ىل املؤمتر إ يف اإلدارة يقوم على النتائج وأن حتيلها         االستراتيجية وتنتهج هنجاً  

خطط العمل تلك بانتظام لكل دورة من دورات املؤمتر حبيث تغطي يف كل مـرة فتـرتني                 
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 إىل اآللية العاملية وإىل األمانـة أن        وطلب املؤمتر أيضاً  . تنيحقتني من الفترات املتخللة لدور    ال
 إىل خطط العمل ذات األربع سنوات،       عدا برامج عمل لفترة سنتني حمددة التكاليف، استناداً       ت

  .ومشروع برنامج عمل مشترك
وحتديث مانة يف إعداد    ، شرعت اآللية العاملية واأل    ٢٠١٠أكتوبر  /ويف تشرين األول    -١٢

 وما يقابل ذلك من برامج عمل لفترة سـنتني حمـددة            ٢٠١٥-٢٠١٢خطط عملها للفترة    
ىل إ هـذه الوثـائق      وستـستند . ىل الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف    إالتكاليف قصد إحالتها    

ية األهداف التنفيذية اخلمسة ونتائج االستراتيجية املتعلقة بذلك، حبسب واليات كل من اآلل           
  .العاملية واألمانة ومهامهما

وستسعى اآللية واألمانة إىل التركيز أكثر على خطط عملها عن طريق خفض عدد               -١٣
. اإلجنازات املتوقعة، وحتسني عرض مدى استيفاء أعماهلما املهام اليت تكلفها هبا األطـراف            

هات، واملـسامهة    تقدمي املزيد من التوجي    يف إىل تسهيل عمل األطراف      املبادراتوترمي هذه   
  .يف شفافية عمل اآللية واألمانة واتساقه

وستوفر برامج عمل فترة السنتني احملددة التكاليف أساس ميزانية االتفاقيـة، وقـد               -١٤
 وعمـالً . ٩-م أ /٩يف املرفق الثالث امللحق بـاملقرر       يرد   لعرضها   وضعت األطراف منوذجاً  

ألمانة على عرض برنامج عمل كامل، مبـا فيـه          ، ستتعاون اآللية العاملية وا    ٩-م أ /٦باملقرر  
وستبلَّغ األطـراف باملعلومـات     . إمجايل التكلفة املقدرة، يف الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف       

 على هامش الـدورة     ٢٠١٣-٢٠١٢ لفترة السنتني    األولية عن الربنامج وامليزانية املرسومني    
  .التاسعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية

   برامج عمل إقليميةوضع  - باء  
 مع التوجيهات الواردة من األطراف يف الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف، بدأت            متاشياً  -١٥

اآللية العاملية واألمانة، عن طريق وحدات التنسيق اإلقليمية، التشاور مع املناطق املتأثرة على             
ليمية امللحقـة باتفاقيـة     إعداد برامج عمل إقليمية، بناء على ما جاء يف مرفقات التنفيذ اإلق           

وقد جرت املداوالت مع الرؤساء واملمثلني اإلقليميني للجان التنفيذيـة          . )١(مكافحة التصحر 
اإلقليمية قصد حتديد أولويات كل منطقة وترمجة هذه األولويات إىل برامج عمـل إقليميـة               

ـ  ع شارياملوستناقش .  تنفَّذ يف سياق آليات التنسيق اإلقليميةاألهدافحمددة   ربامج األوليـة ل
 الـدورة التاسـعة     ستعقد أثناء العمل اإلقليمية إبان اجتماعات مرفقات التنفيذ اإلقليمية اليت         

  .للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية

__________ 

البحر الكارييب؛  واملرفق األول ألفريقيا؛ واملرفق الثاين آلسيا واحمليط اهلادئ؛ واملرفق الثالث ألمريكا الالتينية                )١(
 .واملرفق اخلامس ألوروبا الوسطى والشرقيةواملرفق الرابع لشمايل البحر األبيض املتوسط؛ 
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وجيري وضع برامج العمل اإلقليمية يف شكل أطر للتعاون موجهة حنو حتقيق النتائج               -١٦
ضطلع به لتحقيق األولويـات     ُيسلموس الذي   ومن املتوقع أن توضح العمل امل     . يف كل منطقة  

احملددة، وتنظيم الدعم التقين واملؤسسي ملختلف أصحاب املصلحة وعمليات التعاون، ودعم           
  .التنسيق على الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي

 إىل وحدات التنسيق    اليت سُتسند وستكون خطط عمل اآللية واألمانة، مبا فيها املهام           -١٧
وستعكس .  وثيقة الصلة بربامج العمل اإلقليمية اليت جيري إعدادها ومتكاملة معها          اإلقليمية،

 إىل بـرامج العمـل      خطط العمل تلك األولويات واالحتياجات اإلقليمية، اسـتناداً       
اإلقليمية، مع التركيز على تسهيل التعاون والتنسيق على املـستويني اإلقليمـي ودون           

 بالتقدم الذي يكون قد حتقـق يف هـذا          حاطة علماً ورمبا تود األطراف اإل   . اإلقليمي
السياق، أي مهام التنسيق والدعم اليت تكون وحدات التنسيق اإلقليمية قد اضطلعت            

  .هبا منذ الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف
وينعكس الدعم املقدم للتنسيق اإلقليمي بصورة عامة يف خطط عمل اآللية واألمانة              -١٨

مع تقدم آليات التنسيق اإلقليمية، خاصة عن طريق وضع بـرامج عمـل             و. وبراجمها احلالية 
إقليمية، ميكن توضيح مهام اآللية واألمانة ذات العالقة باملزيد من التفصيل، سـيما مهـام               

  .وحدات التنسيق اإلقليمية

  رسم استراتيجية مشتركة جلمع التربعات  - جيم  
اآللية وبرامج  وثيقة الصلة خبطط عمل مع التربعاتاملشتركة جلستراتيجية االستكون    -١٩

وعليه، فإن إعداد االستراتيجية    .  املذكورة آنفاً  ٨ إىل   ٤واألمانة املشار إليها يف الفقرات من       
 إىل جنب مع إعداد خطط العمل والربامج، وسيعرض         املشتركة جلمع التربعات سيسري جنباً    

  . دورته العاشرةمشروع االستراتيجية على مؤمتر األطراف كي ينظر فيه يف

  حالة تنفيذ األنشطة املتعلقة بوالية اآللية العاملية  - ثالثاً  

  آللية العامليةأموال امن املالية وضع معايري ومبادئ توجيهية لتوزيع املوارد   - ألف  
ترتكز العملية اليت تضع هبا اآللية العاملية برنامج عملها وميزانيتها اللذين سـيقرمها               -٢٠

وتتبع اآللية إجراءات   .  على التماس البلدان األطراف للتعاون      راسخاً ف ارتكازاً مؤمتر األطرا 
استراتيجيات "ويف املذكرة املفاهيمية املعنونة     . )٢(يف األقطار العمل الواردة يف أساليب العمل      

__________ 

 :ميكن االطالع على أساليب العمل يف األقطار يف موقع اآللية العاملية   )٢(

>www.global-mechanism.org/dynamic/documents/document_file/cemweb.pdf<. 
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هلـدف   ا يف لآللية العاملية    أساليب العمل يف األقطار    مجيع   وتكمن غاية  .)٣("التمويل املتكاملة 
وضع إطار استثماري متكامـل لـإلدارة       فيما يتعلق ب  ، خاصة    من االستراتيجية  ٥نفيذي  الت

  . املعنيةاملستدامة لألراضي يف البلدان
لمعـايري  ل املصدر األساسـي   وتعد املقررات اليت تتلقاها اآللية من مؤمتر األطراف         -٢١

سواء من امليزانيـة    ة العاملية،    توزيع املوارد املالية وخدمات اآللي      املتبعة يف  واملبادئ التوجيهية 
 أحـدث املعـايري     ذُكرتوقد  . لفائدة املناطق يف إطار االتفاقية    التربعات،   من   وأاألساسية  

 الذي خولت األطراف مبوجبه اآللية العاملية       ٨-م أ /٣ املقرر   يفواملبادئ التوجيهية األساسية    
  ذلـك   تعبئة املوارد املالية باعتبار    بشأن ٥ يف املسامهة يف حتقيق اهلدف التنفيذي         حمورياً دوراً

ويف املقرر ذاته، قدمت األطراف . ٢ و١ يف دعم اهلدفني التنفيذيني    أهم جمال عمل هلا، ودوراً    
، مثل التشديد على أمهية استكشاف سبل متويل مبتكرة، والتنسيق مع           توجيهات أكثر حتديداً  

  .لي للبلدان النامية األطرافالوكاالت املاحنة ومصادر التمويل الدويل، والتمويل احمل
 ا مه  تنفيذاً تفصيلياً   لآللية العاملية لتنفيذ مقررات مؤمتر األطراف      تني الرئيسي واألداتني  -٢٢

اللذين نظر فيهما مـؤمتر      )٤(خطة عملها ألربع سنوات وبرنامج عملها لسنتني احملدد التكلفة        
 اإلجنـازات   هـي موافقة املؤمتر    العناصر املعروضة على   بيد أن    .األطراف يف دورته التاسعة   

 فقـط املتوقعة، دون حتديد الربامج اإلقليمية اليت تعرض وتبحث بالتفصيل          والنواتج  والنتائج  
ـ      وتشمل .االتصال التابع ملؤمتر األطراف   أثناء اجتماعات فريق      ةالنقاشات املفـصلة يف أفرق

مـن  و األساسـية  امليزانيةكل من   منوامليزانية توزيع املوارد املالية، بالربنامج املعنية تصالاال
األطـراف يف دورتـه    إىل فترة السنتني احلالية، اختذ مؤمتر وبالنسبة. مصادر خارج امليزانية
يتعلـق   وفيمـا . ٩-م أ/٩ واملقـرر  ٩-م أ/١ املقرر يف هذا الصدد، التاسعة مقررين اثنني

، سـنوات ية علـى مـدى   العامل اآللية لعملياتاإلقليمي  باألولويات، حوفظ على التوازن
عـن  إىل خمتلف دورات مؤمتر األطراف  التقارير املرحلية اليت قدمتها اآللية وينعكس ذلك يف

  مـن ٧ املبدأ الوارد يف املادة أن أنشئت اآللية العاملية، ما فتئت تؤيد ومنذ. نيسنت كل فترة
عهـد   ومنـذ . أفريقيا ة يفاألولوية للبلدان األطراف املتأثر االتفاقية والقائل إنه ينبغي إعطاء

علـى  بقدر أكرب   مقررات مؤمتر األطراف الالحقة      ، شددت االستراتيجية وبعض   قريب جداً 
 .اآللية مع بلدان أوروبا الوسطى والشرقية تعاون

استراتيجيات التمويـل املتكاملـة،    اآللية أساليبها للعمل القطري ومفهوم ووضعت  -٢٣
 إجنازعايريها وتوجيهاهتا لتوزيع مواردها املالية من أجل        ومها أمران يشكالن اإلطار الرئيس مل     

__________ 

 :ميكن االطالع على استراتيجيات التمويل املتكاملة يف موقع اآللية العاملية   )٣(
>www.global-mechanism.org/dynamic/documents/document_file/ifs_eweb.pdf<. 
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هاتان الوثيقتان ورقتان تقنيتان داخليتان قُدمتا يف مناسبات عدة يف دورات جلنـة             و. واليتها
  .)٥(استعراض تنفيذ االتفاقية ومؤمتر األطراف، ومها متاحتان على موقع اآللية

 مع البلدان األطراف علـى حتقيـق   العملية إىل ذا النهج، تسعى اآللية العامل هل ووفقاً  -٢٤
 إىل  استراتيجيات التمويل املتكاملة، بناء على ما اتفق عليه يف إطار االسـتراتيجية واسـتناداً             

 يف   عملياهتـا   اآللية عادة  وتنفذ. معين بلد   بالتعاون مع كل  ضع  آللية يو لبرنامج دعم قطري    
املعلومـات  و  املعارفمات استشارية وتبادلدة سنتني أو ثالث عن طريق تقدمي خدملالبلدان  

دمج التمويل الدويل واحمللي يف    عن مصادر التمويل وسياسات وإجراءات توزيع األموال وعن       
 ويف هذا الصدد، تراعـي اآلليـة كـثرياً   . النهوج الربناجمية بشأن اإلدارة املستدامة لألراضي 

 والـشراكات الوطنيـة     ،)TerrAfrica(خمصصات مرفق البيئة العاملية، وشراكة أرض أفريقيا        
أو برامج التمويل   /وسط آسيا إلدارة األراضي و    بلدان  والشراكات دون اإلقليمية مثل مبادرة      

  .دون اإلقليمية كما هي احلال يف أمريكا الوسطى
، تأخذ اآللية العامليـة يف احلـسبان املعـايري          أساليب العمل يف األقطار    إىل   واستناداً  -٢٥

 فيما يتعلق بالعمليـات    بلد بعينه، سيما     يف العملجيهية التالية عند الشروع يف      واملبادئ التو 
  :الطويلة األجل

  السياق القطري  )أ(  
  صّدق البلد على اتفاقية مكافحة التصحر؛ '١'
  للحصول على املساعدة التقنية؛من البلد   رمسياًتلقت اآللية العاملية طلباً '٢'
م السياسي مبكافحة التـصحر وتنفيـذ        االلتزا اإلعالن على املستوى الوزاري عن     '٣'

  اتفاقية مكافحة التصحر، باعتبار ذلك أولوية من أولويات الربجمة اإلمنائية الوطنية؛
تنفيذ برنامج الدعم يف إطار اآللية العاملية، بنـاء        ل مواتياً السياق املؤسسي    أن يكون  '٤'

  لية؛على االتفاق بني البلد الطرف واآل

  ألمورامتالك البلدان زمام ا  )ب(  
  لتنسيق والتنفيذ؛بدور رائد يف جمال ا احلكومة اضطالع '١'
  وضع ترتيبات مؤسسية مناسبة إلشراك أصحاب املصلحة؛ '٢'
  املراعاة التامة خلطة العمل الوطنية القائمة؛ '٣'
النهوج الربناجمية يف تناول اإلدارة املستدامة لألراضي حتظى بـاالعتراف، وإطـار             '٤'

  ه؛جِّاالستثمار املتكامل هو اهلدف املو
__________ 

 .٣ و٢انظر احلاشيتني    )٥(
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  الشراكات  )ج(  
 مبا يف ذلك   ،بني الشركاء احملليني والدوليني   على شراكات قائمة     التنفيذ الفعال    يقوم  

، تـستحدث اآلليـة     اتالقطاع اخلاص ومنظمات اجملتمع املدين؛ وعند غياب تلك الشراك        
   الشراكات؛ هذهالعاملية مرحلة تسبق إقامة

  األموال املتاحة  )د(  
  بشرية لتلبية طلبات البلدان؛الالية واملوارد املية ما يكفي من متلك اآللية العامل  

  الشفافية واملساءلة  )ه(  
 برامج قطريـة متفـق      بفضل إن دعم اآللية العاملية ومنتجاهتا وخدماهتا شفافة متاماً         

، خاصة تركيز اآللية علـى       أدوار ومسؤوليات كل طرف     مجيع الشركاء  بينما يتفهم  ،عليها
  ملستدامة لألراضي؛متويل اإلدارة ا

  التفويض والتكامل  )و(  
 على حنو أفـضل علـى   إجنازها، بسبب طبيعتها أو نطاقها،  اليت ميكن  إن األنشطة  '١'

 املستوى اإلقليمي أو دون اإلقليمي ينبغـي أن         احمللي بدالً من  املستوى الوطين أو    
  تضطلع هبا املؤسسات أو أصحاب املصلحة املناسبون؛

 كان املستوى، ينبغي أن تدعم عملية التعلم عن طريق          أياًكل اإلجراءات املتخذة،     '٢'
  أنشطة إدارة املعرفة؛

  القيمة املضافة  )ز(  
التكرار والتـداخل  لدى تقدمي خدماهتا، على حتاشي  اآللية العاملية عن قصد،     تعمل '١'

   يف العمليات والربامج القائمة؛ها دعموعلى إدماجعلى الصعيد القطري 
عرفة وإجياد املعرفة بواسطة براجمهـا االسـتراتيجية املتعلقـة          تيّسر اآللية إدارة امل    '٢'

، مبا يف ذلك التقييم االقتصادي لألراضي وكذلك الـشبكات الدوليـة            بالتمويل
واإلقليمية ودون اإلقليمية، وبواسطة اجملتمعات احمللية االقتصادية اإلقليمية وغريهـا       

  من املؤسسات؛
 وتنـسيق االسـتثمارات     التمويل جمال   تقدم اآللية العاملية خدمات متخصصة يف      '٣'

 ختصيص اعتمادات  مسامهة يف وضع األولويات يف عمليات         تلك اخلدمات  باعتبار
 احمللية والربجمة اإلمنائيـة واملـشاركة يف أدوات حمـددة مثـل عمليـات               امليزانية

استراتيجيات احلد من الفقر واملبادرات اإلقليمية مثل الربنـامج الـشامل لتنميـة             
  . يف أفريقياالزراعة
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 كليةً مببادئ التعاون علـى النحـو الـذي          تتقيدإن اآللية العاملية     ،وخالصة القول   -٢٦
 البلدان األطراف مع الشركاء الثنائيني واملتعددي األطراف العاملني على املستوى           ا به وضعته
ان وميثل مفهوم وأداة استراتيجيات التمويل املتكاملة عملية تـتحكم فيهـا البلـد            . القطري

وشفافة وميكن التنبؤ هبا تفضي إىل زيادة متويـل اإلدارة املـستدامة لألراضـي يف إطـار                 
وحتدد البلدان األطراف   .  االستراتيجية توختهاستراتيجيات التمويل املتكاملة على النحو الذي       

امج يف الربامج الوطنية، وفـق  ن الربا إىل مستوى اندماج هذ    استناداً نامج العمل الوطين  دور بر 
  .ما تنادي به االستراتيجية

ـ تنفيذ مؤشرات األداء وتقييم األثر وضمان الشفافية يف نظام اإلبـالغ       - باء   شأن  ب
   على مجيع املستوياتاألموال املعبأة واملصروفة

 وضعت اآللية العامليـة نظامهـا لـإلدارة القائمـة علـى النتـائج لفتـرة                 -٢٧
ـ ف يف دورته الثامنـة؛ و      بناء على طلب مؤمتر األطرا     ٢٠١١- ٢٠١٠  السنتني شمل ي

، وفق ما جاء يف املقـرر       لآللية العاملية   املتوقعة جنازاتاإلمؤشرات أداء الربامج لرصد     
، يف اإلطار أدناه، تقرير مرحلي خمتصر عن أداء الربامج حىت الـساعة             ويرد. ٩- م أ /١

  .لفترة السنتني احلالية
ييم التنفيـذ مؤشـرات األداء      وعالوة على ذلك، يشمل نظام استعراض األداء وتق         -٢٨

  :، وهي٩-م أ/١٣ للمقرر  طبقاًبشأهناوتقييم األثر اليت ُعهد إىل اآللية العاملية بأن تبلغ 
عدد منظمات اجملتمع املدين ومؤسسات العلم والتكنولوجيا املـشاركة يف            )أ(  

  ؛عمليات االتفاقية
يف اتفاقيات ريو الثالث    الربجمة التآزريني   /دد املبادرات املتعلقة بالتخطيط   ع  )ب(  

  ؛أو آليات التنفيذ املشترك على مجيع املستويات
 تردي األراضي واجلفاف وعددها/ املعرفة املتصلة بالتصحرتبادلنوع أنظمة   )ج(  

الوارد وصفها على    ومستخدموها على املستويات العاملية واإلقليمية ودون اإلقليمية والوطنية       
  ؛املوقع الشبكي لالتفاقية

 عدد البلدان األطراف املتأثرة، والكيانات دون اإلقليمية واإلقليميـة الـيت            )د(  
 ات التمويـل  سـتراتيجي ا  االستثمار اخلاصة هبا واليت أقامتها اآللية العاملية ضمن        تعكس أطرُ 

 يف املـوارد الوطنيـة والثنائيـة        زيادةً املتكاملة أو ضمن استراتيجيات مالية أخرى متكاملة      
  . األراضيوتردي ف ملكافحة التصحرواملتعددة األطرا

وسـتقدم  . األهداف االستراتيجيةاملطبقة على ثر األومل حتدَّد بعد بالكامل مؤشرات     -٢٩
األمانة واآللية العاملية والبلدان األطراف تقاريرها يف هذا اإلطار ألول مرة يف دورة اإلبـالغ               

  ).٢٠١٣-٢٠١٢(املقبلة 
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مل مجيع املؤشرات يف نظام إدارهتا القائمـة علـى          وتراعي اآللية العاملية بالكا     -٣٠
). أعالهألف  -  انظر الباب الثاين(كل فترة سنتني ل لذلك النتائج وتنقح هذا النظام طبقاً

انظـر   (٩-م أ /١ منهجية لتقييم األثر، وفق ما طلبه املقرر          بصدد وضع  اآللية العاملية أيضاً  و
  ).ا حتقق من تقدم أدناه للوقوف على م١ - جيم - الباب الثاين

 إىل مؤمتر األطراف عن  تقريراً، تقدم اآللية العاملية     ٩-م أ /٦وبناء على ما طلبه املقرر        -٣١
برنامج عمل اآللية   املتوخاة يف   جنازات  اإلاألموال املصروفة على عمليات اآللية يف إطار مجيع         

الوارد يف املرفق مبثابـة     واملبالغ املفصلة يف اجلدول     . ٢٠١١-٢٠١٠وميزانيتها لفترة السنتني    
سـبتمرب  / أيلـول  ٣٠يناير إىل   / كانون الثاين  ١لفترة املمتدة من    املصروفة ل تقديرات األموال   

وجيدر باملالحظة  . ٢٠١٠أن هذه الوثيقة ُحررت قبل انتهاء السنة املالية         ، على اعتبار    ٢٠١٠
  .ة خارجيوال جهةراعية أن تلك التقديرات إمجالية ومل يراجعها الصندوق الدويل للتنمية الز

  اإلطار
  ٢٠١٠أغسطس / آب٣١يناير إىل / كانون الثاين١من : تقرير مرحلي

يف فترة السنتني احلالية، تعتمد اآللية العاملية على الزخم الكبري الذي حتقق يف املاضـي                 
باشرة استراتيجيات التمويل املتكاملة على الـصعيد القطـري         ملعلى الصعيد دون اإلقليمي     

، كانـت سـبعة بلـدان قـد     ٢٠١٠أكتوبر /ويف تشرين األول . استثماريةؤدية إىل أطر    امل
البحر و يف أمريكا الالتينية     ٤ يف أفريقيا و   ٣( استراتيجياهتا للتمويل املتكاملة     استكملت تقريباً 

 يف  ٧( آخر    بلداً ١٥ ،٢٠١٠يكون قد حذا حذوها يف هناية عام        ، ومن املتوقع أن     )الكارييب
اثنان مـن  ( بلدان ٤ وكانت   ).البحر الكارييب و يف أمريكا الالتينية     ٤ يف آسيا، و   ٤وأفريقيا،  

قد بلغت مستوى التنفيذ، ومن املتوقع أن تبلغ هذا املستوى          ) آسيا واثنان من أمريكا الالتينية    
 ثالثة بلدان أخرى يف أمريكا الالتينية والبحر الكارييب ومخـسة بلـدان             ٢٠١٠حبلول هناية   
سيا وبلد آخر يف أفريقيا، وبذلك يكون جمموع البلدان اليت بلغت مستوى التنفيذ             أخرى يف آ  

. ٢٠١٠ ستكون موجودة يف هناية      ية أطر استثمار  ١٠ وتقدر اآللية العاملية أن حنو       . بلداً ١٣
 يف دعم عملية نظام اسـتعراض األداء        منهمكة، كانت اآللية    ٢٠١٠ويف جزء كبري من عام      

. املقام األول عن طريق تطوير املرفق املايل املوحد والـدورات التدريبيـة  وتقييم التنفيذ، ويف  
 دراسات عدة علـى     ها على  وضع منهجيات وتطبيق   بصورة مكثفة على    اآللية أيضاً  وعملت

. الصعيد الوطين بشأن زيادة فهم املزايا االقتصادية لالستثمار يف اإلدارة املستدامة لألراضـي            
 يف أفريقيا، ٣البحر الكارييب وو منها يف أمريكا الالتينية ٤عة بلدان،   يف سب  حالياًوتعمل اآللية   

 ٣، اثنان من أفريقيـا و     ٢٠١٠ حبلول هناية     بلداً ١٢ومن املتوقع أن يرتفع هذا العدد إىل حنو         
  .البحر الكارييبومن أمريكا الالتينية 
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تكشاف مصادر  وواصلت اآللية العاملية، وفق ما طلب منها بواسطة االستراتيجية، اس           
ويتجلى ذلك بصورة أفضل يف . مبتكرة للتمويل وتقدمي املعلومات وإسداء املشورة إىل البلدان     

الوحدات اليت استحدثت مؤخراً لتمويل األعمال الرامية إىل مواجهة تغري املنـاخ والتمويـل         
 للتمويـل   واستكشفت اآللية أيضاً فرصاً   . املبتكر والنفاذ إىل األسواق وأدوات متويل التجارة      

املبتكر يف أفريقيا مع شركاء يف بعض األحباث الـيت صـدرت مـؤخراً يف إطـار وضـع                   
، ووضعت منهجية لتقييم مدى انطباق آليات تقوم على         )٧)(٦(استراتيجيات التمويل املتكاملة  

التحفيز، وتدعم بعض دراسات احلاالت، وألقت نظرة أيضاً على الطريقة الـيت ميكـن هبـا                
مع املدين أن تنخرط يف عملييت استراتيجيات التمويل املتكاملة وإطار االسـتثمار            ملنظمات اجملت 

ولتعزيز فرص احلصول على املعلومات     . املتكامل حبيث يستفاد أيضاً من أي زيادة يف االستثمار        
عن التمويل التقليدي، تضطلع اآللية العاملية حالياً ببعض العمل التحليلي لألدوات املالية، ومنافذ             

  .ملساعدة اإلمنائية الرمسية ملنظمات اجملتمع املدين، وعمليات امليزانية الفرانكفونيةا

 التجارية لرصـد    حتليل بيانات األعمال  وقد كانت اآللية العاملية تعمل بربجمية         -٣٢
 املصروفات حسب برنامج عمل وميزانية اإلدارة القائمة على النتائج لفتـرة الـسنتني            

يف جمال ختصيص ي أقْدر اآللية العاملية على حتديد االجتاهات ، األمر الذ٢٠١١- ٢٠١٠
  ).انظر الشكل أدناه(حسب برامج اآللية و املوارد حسب املناطق اجلغرافية

  الشكل
 ٢٠١١-٢٠١٠ التوزيع املقدر للنفقات املربجمة على املرفقات اإلقليمية لفترة السنتني

__________ 

" حتليل آليات التمويل املبتكرة لإلدارة املستدامة لألراضـي يف الكـامريون          "رعت اآللية العاملية دراسة عن         )٦(
 .، ياوندي)معهد البحوث الزراعية والتنمية(أعدها 

 تغري املناخ يف     األعمال الرامية إىل مواجهة    دارة املستدامة لألراضي ومتويل   اإل"رعت اآللية العاملية دراسة عن         )٧(
 .، أعدها األستاذ الدكتور بيو ياندا، معهد تقييم املوارد، جامعة دار السالم"ترتانيا

 أمريكا الالتينية والبحر الكارييب

 آسيا واحمليط اهلادئ

 أفريقيا
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  ة املعبأة والتكنولوجيا املنقولة املاليجتميع البيانات واملعلومات عن املصادر - جيم
ومبوجب الربنامج   .لية العاملية ، اتفق األطراف على خطة عمل اآل      ٩-م أ /١ يف املقرر   -٣٣

 لـألداء   الذي وضعته األمانة، أضاف األطراف مؤشـراً      " التوجيه التنفيذي واإلدارة  "الفرعي  
لآللية العاملية على تعبئـة املـوارد       توافر وتنفيذ منهجية لتقييم األثر الكمي       ": يلي نصه  فيما

ويتناسب هذا املؤشـر    . ")التطبيق األول لتقدمي التقارير إىل الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف        (
 للبيانـات   أن تعد وتقـدم جتميعـاً     ب األطراف إىل اآللية العاملية       الذي قدمه  طلبال مع   متاماً

، )٩-م أ /٦ من املقـرر     ٦ الفقرة( املنقولة   واملعلومات عن املوارد املالية املعبأة والتكنولوجيا     
ولتقدمي نظرة شاملة عن التدابري املتبعة حـىت        . وهو من بني املواضيع اليت تتناوهلا هذه الوثيقة       

 املـشار  املعلومات/ التقدم احملرز يف جتميع البيانات   من هذا التقرير    التالية األجزاء تعرضاآلن،  
  .٩-م أ/١  متطلبات املقررتستويف اليت األثر منهجية تقييم أعاله يف إطار وضع إليه

  األثرمنهجية تقييم   -١  
. لتقييم األثر لوضع منهجية   ٢٠١٠أكتوبر  /تشرين األول  جارياً، حىت     التخطيط كان  -٣٤

 املنظمـات،   أثـر ء يف قيـاس      عملية تشاورية مبشاركة خربا    حيدث من خالل   ذلك   وكان
ومن وجهة نظر اآللية العاملية، ال بد . ةومشاورات التحقق مع أعضاء املنظمات الشريك
معايري واضحة   بإعمال املتعلقطراف  األمن عملية تشاورية، سيما خبصوص تلبية طلب        

  . املواردخصيصلت
األثر، ُحدِّدت مصفوفات تبعـاً     تقييم  و شات داخلية عن سالسل النتائج     مناق وعقب  -٣٥

 يف شكل   لية العاملية والنتائج   من قبل اآل    سببية منطقية بني املخرجات واخلدمات املقدمة      لعالقة
، وتبادل املعارف واملعلومات واملشورة بشأن عمليات       مواتيةحشد موارد إضافية، وإجياد بيئة      

  .ية، واالستثمارات، والتمويلامليزان
  :، على اآليتضية عمل جملاالت سالسل النتائجوستركز املنهجية، بوصفها فر  -٣٦

نتيجة لدعم اآللية العامليـة     : "الفرضية: متويل اإلدارة املستدامة لألراضي     )أ(  
، زاد إمجـايل    أطر االستثمار املتكاملـة   /للحكومات يف وضع استراتيجيات التمويل املتكاملة     

  ؛")مبفهومها الواسع(املوارد املخصصة لإلدارة املستدامة لألراضي 
لية العاملية يف دعم اسـتراتيجيات      دور اآل ": الفرضية: بيئة مواتية للتمويل    )ب(  

  ؛" لإلدارة املستدامة لألراضي إضافياًكومات متويالًاحل تأمنيالتمويل املتكاملة يعزز فرص 
: معلومات ومشورة بشأن عمليات امليزانية، واالستثمارات، والتمويـل         )ج(  
لومـات وتقـدمي     اآللية العاملية عن طريق تبادل املعارف واملع        الذي تقدمه  دعمال": الفرضية

 متويـل  وآليـات فهم عمليات امليزانية، وأساليب االستثمار، وأدوات يعزز  خدمات املشورة   
  ".قة باإلدارة املستدامة لألراضياالستثمارات املتعل
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لدورة العاشرة ل يقدم تقرير منوذجي موضوع للمنهجية وسيكون التطبيق األول  -٣٧
  .ملؤمتر األطراف

  القطريالتدخالت على الصعيد   -٢  
ـ        ت، التمس ٩-م أ /٦ يف املقرر   -٣٨ ستوى  األطراف معلومات عن التدخالت علـى امل

 لإلجراءات املفضية إىل حشد موارد ماليـة         مفصالً تشمل وصفاً  القطري يف كل فترة سنتني    
 النسبة إىل فترة الـسنتني    بف. كبرية وتوجيهها، مبا يف ذلك املوارد املخصصة لنقل التكنولوجيا        

التاسـعة   تلك املعلومات إىل مؤمتر األطراف يف دورته         دمت اآللية العاملية  ق،  ٢٠٠٩-٢٠٠٨
عن األنـشطة وتـضمن    تقليدي    يف شكل تقرير   صيغ، الذي   )٨(ا عن أداء الربنامج   هتقريريف  

 حسب جماالت نتائج االستراتيجية اليت أسند مؤمتر         ألنشطة اآللية العاملية مرتباً     مفصالً وصفاً
 تقرير أداء برامج اآلليـة  وسيكون.  إىل اآللية العاملية املسؤولية عنهاامنةيف دورته الث  األطراف
املعلومات املقدمـة    على   اماً مت توقفاًم إىل الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف        الذي سيقدم  العاملية

  .٩-م أ/١  مؤشرات أداء الربامج اليت أقرها املقررعلى أساس

  ليمي  على الصعيدين القطري واإلقتقديرات  -٣  
 القطـري   ين معلومات عن التقديرات علـى الـصعيد        أيضاً ٩-م أ /٦ طلب املقرر   -٣٩

واإلقليمي، مبا يف ذلك بشأن املوارد املالية املعبأة والتكنولوجيا املنقولة، مبساعدة من اآلليـة              
هذا األمر وثيق الصلة بعملية اإلبـالغ       و.  إىل معايري واضحة لتخصيص املوارد     استناداًالعاملية  

  . استعراض األداء وتقييم التنفيذبواسطة نظام 
 لإلدارة املستدامة لألراضي على      بشكل ملموس  املخصصة املوارد املالية ب وفيما يتعلق   -٤٠

ُجعل نظام اسـتعراض    غري تكاليف تشغيل اآللية العاملية،      الصعيدين القطري ودون اإلقليمي،     
عدد البلدان األطـراف املتـأثرة،      "ت عن   ، على معلوما  األداء وتقييم التنفيذ للحصول، مثالً    

استحدثت يف   اليت   ،والكيانات دون اإلقليمية واإلقليمية اليت تعكس أطر االستثمار اخلاصة هبا         
 ، استراتيجيات مالية أخرى متكاملةيف إطار  أو    لآللية العاملية   االستراتيجية املالية املتكاملة   إطار

مث . )٩(" األراضي وتردي ملكافحة التصحر    تعددة األطراف زيادة يف املوارد الوطنية والثنائية وامل     
 القدرة علـى تعقـب       ستحسن بكثري أيضاً    امللحق املايل  يف  من األطراف  إن البيانات املقدمة  

  .حجم األطر االستثمارية مستقبالً
ومن دون منهجية تشمل معايري واضحة للتخصيص والتحقق من قبل احلكومـات،              -٤١
 بيانات عن املوارد املعبأة على      ٢٠١٠ أكتوبر/ية أن تنشر يف تشرين األول     ميكن اآللية العامل   ال

 ومع ذلك، ترصد اآللية االستثمارات والنفقات احلكومية احلالية واحملتملـة         . الصعيد القطري 
__________ 

 .ICCD/COP (9)/6/Add.2الوثيقة    )٨(
)٩(   5.1 CONS-O-14 ٩-م أ/١٣، مبوجب املقرر. 
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اليت تنفـذ   بلدان  الملتكاملة يف شىت     يف إطار استراتيجيات التمويل ا     كجزء من العمل اجلاري   
 ولن   الالزم تدقيقلل ختضع، لكن تلك االستراتيجيات، يف هذه املرحلة، مل         افيها اآللية عملياهت  

وهتدف اآلليـة   . عاملية منهجية    إىل عدم تطبيق   نظراًمقارنة بني البلدان واملناطق     تكون قابلة لل  
العاملية إىل تقدمي تقرير شفوي عن املنهجية والبيانات املالية األولية يف الدورة التاسعة للجنـة               

 يف الدورة العاشرة ملـؤمتر األطـراف،    كامالً وستقدم اآللية تقريراً  . ض تنفيذ االتفاقية  استعرا
  .االتفاقيةيف إطار مع دورات اإلبالغ  و٩-م أ/٦  مع املقرريتماشى متاماً

  لي للمدير العام لآللية العامليةالتقرير املرح  - دال  
ر على أن اآللية العاملية تعمل       من اتفاقية مكافحة التصح    ٢١ من املادة    ٤ تنص الفقرة   -٤٢

من املـادة   ) د(٥ ومبوجب الفقرة . حتت سلطة وتوجيه مؤمتر األطراف وتكون مسؤولة أمامه       
وقد اسـتوفت   .  إىل مؤمتر األطراف    عن أنشطتها  نفسها، مطلوب من اآللية أن تقدم تقارير      

 مـن املقـرر     ٨ة  ومبوجب الفقر . اآللية هذا الشرط بالكلية يف كل دورة من دورات املؤمتر         
 لآللية العاملية، بالنظر إىل مسؤولية اآلليـة أمـام     العامإىل املدير   " األطراف   ت، طلب ٩-أ م/٦

مؤمتر األطراف، أن يقدم تقريره إىل مؤمتر األطراف يف كل دورة من دورات املـؤمتر لكـي          
  ".تدقق فيه األطراف وأن يكون مستعداً ملعاجلة شواغل األطراف

 أن ترفع اآللية العاملية تقارير إىل       ٢٠٠٣ غري الرمسية املتبعة منذ عام    ومن املمارسات     -٤٣
 دورة مـن دورات مـؤمتر        كل دورات جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية اليت تنظم بالتزامن مع        

 إىل الدورة العاشرة ملـؤمتر األطـراف        مباشرةواآللية مستعدة الستئناف اإلبالغ     . األطراف
  . مؤمتر األطراف مستقبالًيدقق النظر فيهاي وتقدمي تقاريرها املرحلية ك

  تاجات والتوصياتاالستن  - رابعاً  
 ٣ إىل   ١ ود األطراف النظر يف التقدم الذي حتقق يف تنفيذ الفقـرات مـن            ترمبا    -٤٤

، وتقدمي توصيات عن اخلطوات الالحقة اليت       ٩-م أ /٦  من املقرر  ٨ إىل   ٥ والفقرات من 
  . يف دورته العاشرةبتمعن األطراف  مؤمترفيهاينبغي خطوها كي ينظر 
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  رفقامل

تقديرات صرف النفقات التشغيلية لآللية العامليـة حـسب اهلـدف               
  )١(٢٠١٠ التنفيذي بدوالرات الواليات املتحدة لعام

  املخرجات  اإلجناز املتوقع
  املصروفات التقريبية

بدوالرات الواليات املتحدة
  متويل اإلدارة  أن تتناول مسألة    ٠١-٢-١

   لألراضي يف احملافل ذات الصلةاملستدامة
إتاحة التربعات بـشأن اإلدارة املـستدامة       

  لألراضي يف احملافل الدولية ذات الصلة
١٠٨ ٧١١  

 ذات  أن ُتبلَّغ احملافل والعمليات     ١م-٢-١
 بأمهيـة متويـل اإلدارة املـستدامة        الصلة

  لألراضي

إتاحة املواد اإلعالمية وورقـات املواقـف       
ضايا الرئيسية املتعلقـة بالتـصحر      بشأن الق 

وتردي األراضي واجلفاف ذات الصلة بتعبئة      
  املوارد

٤٥ ٣٧٨  

إبالغ األطراف بشكل فعـال       ٢م-٢-١
بنتائج احملافل والعمليات الدولية، اليت حيتمل      

  أن تعزز تعبئة املوارد لتنفيذ برامج العمل

  ١٥ ١٢٦  لألطراف ة مشتركةمي إعالمنتوجاتإتاحة 

أن تشارك منظمات اجملتمـع       ٠١-٣-١
ر وتنفيذ استراتيجيات التمويل    املدين يف تطوي  

   املتكاملة االستثمار وأطرةاملتكامل

إتاحة اخلدمات االستشارية على الـصعيد      
القطري إىل أصحاب املصلحة بشأن فرص      
مــشاركة منظمــات اجملتمــع املــدين يف 
استراتيجيات التمويـل املتكاملـة وأطـر       

  املتكاملةاالستثمار 
 إتاحة تطوير القدرات ملنظمـات اجملتمـع      

  املدين

٧٥ ٦٣٢  

أن تشارك األوساط العلميـة       ٠٢-٣-١
ــات مجــعيف  ــادة البيان ــصادية لزي  االقت

االستثمارات يف اإلدارة املستدامة لألراضي     
  كنتيجة مباشرة ملدخالت اآللية العاملية 

تقدمي اخلدمات االستشارية واإلسـهامات     
التحليلية إىل املؤسسات العلمية بشأن متويل      
اإلدارة املستدامة لألراضي على الُصعد دون      

  قليمية والعاملية اإلقليمية واإل

٨٥ ٣٧٨  

ن تتاح ملنظمات اجملتمع املدين     أ  ١م-٣-١
أدوات حمـسنة للــدعوة إىل دعــم اإلدارة  

   املستدامة لألراضي

مواد إعالمية وورقات مواقف بشأن حشد      
  املوارد لإلدارة املستدامة لألراضي 

٤٥ ٣٧٨  

  ٣٧٥ ٦٠٣    ١اجملموع، اهلدف التنفيذي 

__________  
حظة أن هذه األرقام تقديرات أولية ومل يفحصها أو يراجعها الصندوق الدويل للتنمية الزراعية              يرجى مال   )١(

ويرجى أيضاً مالحظة أن هذه األرقام وردت بدوالر الواليـات املتحـدة ألن             . أو مدققون خارجيون  
 الذي سريفع إىل    وستقدم األرقام باليورو يف التقرير    . نفقات اآللية العاملية يسجلها الصندوق هبذه العملة      

 .مؤمتر األطراف
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  املخرجات  اإلجناز املتوقع
  املصروفات التقريبية

بدوالرات الواليات املتحدة
ــراف   ٠١-١-٢ ــدان األط ــي البل وع

تـردي  /بالعوامل املالية املؤثرة يف التـصحر     
األراضي واحلـواجز الـيت تعـوق اإلدارة        

   املستدامة لألراضي

تقييم العوامل املالية املؤثر واحلـواجز الـيت       
املـستدامة  تعوق االسـتثمارات يف اإلدارة      

  لألراضي 

١٢٠ ٨٤٨  

أن يسهم تطوير استراتيجيات      ٠١-٢-٢
التمويل املتكاملة لإلدارة املستدامة لألراضي     
يف مواءمة بـرامج العمـل الوطنيـة مـع          

  االستراتيجية 

تقييم برامج العمل الوطنية القائمة مبا يتفـق      
مع االستراتيجية وإدراجها يف استراتيجيات     

  التمويل املتكاملة 

١١٤ ١٨١  

ـ       ١م-٢-٢ ة أن يعتمد هنج متسق ملواءم
   تنفيذ برامج العمل مع االستراتيجية

إطار مشترك للدعم يف جمال مواءمة بـرامج    
  العمل 

٨٩ ٥١٥  

أن حتدد استراتيجيات التمويـل       ٠١-٣-٢
املتكاملة فرص االستثمار ألولويـات خطـط       
العمل الوطنية يف عمليات التنمية الوطنية مثـل        
ورقات استراتيجيات احلد من الفقر واخلطـط       

  القطاعية واالستثمارية ذات الصلة والسياسات 

ملقدم من اآللية العاملية إلدماج برامج      الدعم ا 
العمل الوطنية وتردي األراضي يف التخطيط      
اإلمنائي عن طريق الترشيد واألنـشطة ذات       

  الصلة 

١٨٤ ١٨١  

مراعــاة منظــور اإلدارة    ٠١-٤-٢
املستدامة لألراضي يف السياسات اإلمنائيـة      

  للبلدان األطراف املتقدمة 

اتباع هنج برناجمي يف اإلدماج املقترح مـن        
األدوات اآللية العاملية عن طريـق خمتلـف        

 املؤسـسات أنشطة جانبية مشتركة مـع      (
املاحنة، وحتاليل طرائـق اجلهـات املاحنـة        

 الـسياسات وضع  العمليات اليت تتبعها يف     و
وتنظيم أنشطة مشتركة إلجراء مشاورات،     

 املتعـددة    املاحنني وتقدمي مقترحات ملنتدى  
األطراف لآللية العاملية، والتعاون مع جلنـة       

  ) ة العامليةالتيسري التابعة لآللي

٩٦ ٨٤٨  

حتسني املعارف لدى مؤسسات      ١م-٤-٢
التعاون اإلمنائي الثنائية بشأن إدراج اإلدارة      

  املستدامة لألراضي يف براجمها اإلمنائية 

معلومات تتعلق بإدماج اإلدارة املـستدامة      
 لألراضي يف الربامج اإلمنائية للبلدان املتقدمة 

٣٤ ٥٠٥  

زيــادة متويــل اإلدارة    ٠١- ٥- ٢
املستدامة لألراضي عن طريـق التنفيـذ       

  ملتآزر التفاقيات ريو ا

فرص االسـتثمار يف  املتبعة إزاء   ُنُهجالحتليل  
اإلدارة املستدامة لألراضي ضـمن إطـار       

املنظمات (اتفاقيات ريو واملؤسسات الدولية     
األعضاء يف جلنة التيسري التابعة لآللية العاملية       
واملؤســسات املاحنــة الثنائيــة وكــذلك 

  ) حكومات البلدان النامية
تشارية لتطوير اسـتثمارات يف     خدمات اس 

اإلدارة املستدامة لألراضي تستهدف آليات     
التمويل اخلاصة باتفاقية األمـم املتحـدة        
اإلطارية بشأن تغري املناخ واتفاقية التنـوع       

  البيولوجي

١٥٢ ٥٢٤  
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  املخرجات  اإلجناز املتوقع
  املصروفات التقريبية

بدوالرات الواليات املتحدة
حتسني فهم سبل تفعيل التنفيذ       ١م-٥-٢

املتآزر التفاقيات ريو الثالث يف سياق برامج       
  العمل 

 أفضل املمارسـات املتعلقـة      عنمعلومات  
 املتآزر آلليات متويل االتفاقات     باالستخدام

  البيئية املتعددة األطراف 

١٢ ٩٤٠  

  ٨٠٥ ٥٤٢    ٢اجملموع، اهلدف التنفيذي 
تشغيل ودعم اآلليـة العامليـة        ٠١-١-٥

للمنتديات اإلقليمية ودون اإلقليميـة ذات      
  الصلة بتمويل اإلدارة املستدامة لألراضي 

 خاصة بتمويل   إقليميةوجود شراكات دون    
عثات بب مدعومةارة املستدامة لألراضي    اإلد

  استشارية وحلقات عمل وعمل حتليلي 

٤٢٧ ٩٠٨  

 جديدة تتعلـق   إقليميةإنشاء شراكات دون      
بتمويل اإلدارة املستدامة لألراضي بواسطة     

  بعثات استشارية وحلقات عمل 

  

بـشأن  تنظيم حلقات عمل دون إقليميـة         
تصميم استراتيجيات متويل متكاملة ملكافحة     

  التصحر 

  

 باالسـتناد إىل    دعم آليات التنسيق اإلقليمي     
   ٩-مقررات م أ

  

حلقة  تيسري أنشطة تبادل املعارف يف سياق       
العمل الدولية بشأن الالمركزية والتنميـة       

   )SolArid( الدولية يف املناطق القاحلة

  

 املعارف يف سياق حتالف     تبادلتيسري أنشطة     
  بلدان اجلنوب املعين بالتمويل 

  

ق مبادرة  تيسري أنشطة تبادل املعارف يف سيا       
  مجاعة البلدان الناطقة بالربتغالية 

  

اعتماد البلدان األطراف املتأثرة      ٠٢-١-٥
استراتيجيات التمويل املتكاملـة لـإلدارة      

  املستدامة لألراضي 

يف اآلليـة العامليـة     شكل عمليات   حتديد  
إعداد مـذكرات ملـسح احلالـة       ب األقطار

طرائق اليت تتبعهـا اآلليـة      لل وفقاًالقطرية  
   لتنفيذ عملياهتا يف األقطارعاملية ال

٩٦٥ ٨٥٠  

تعريف الدعم القطري املقّدم مـن اآلليـة          
برامج هبذا اخلـصوص    وضع طرائق   بالعاملية  

وفقاً للطرائق اليت تتبعهـا اآلليـة لتنفيـذ         
   عملياهتا يف األقطار

  

 تـصميم   بشأن حلقات عمل وطنية     تنظيم  
استراتيجيات متويـل متكاملـة ملكافحـة       

  ر التصح

  

تقدمي الدعم لتطوير استراتيجيات التمويـل        
  املتكاملة للبلدان األطراف املتأثرة 
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بدوالرات الواليات املتحدة
تنفيذ استراتيجيات التمويـل      ٠٣-١-٥

  املتكاملة اخلاصة باإلدارة املستدامة لألراضي
 استراتيجيات التمويـل    لتطويرتقدمي الدعم   

  املتكاملة للبلدان األطراف املتأثرة
٧٠ ٠٠٠  

 ةلبلدان األطراف املتأثر  وضع ا   ٠٤-١-٥
يف اإلدارة    متكاملـة  ية أطر استثمار  وإقرارها

   اآللية العاملية تدعمهااملستدامة لألراضي 

الدعم التقين املقدم من اآللية العاملية لوضـع    
   متكاملةيةأطر استثمار

٨٨٥ ٨٥٠  

 االتـصال التابعـة     جلهـات قدمي الدعم   ت  
 لالتفاقية إلعداد مقترحات استثمار تتعلـق     

   باإلدارة املستدامة لألراضي

  

شراكات القائمة اخلاصة بتمويـل     تيسري ال   
  اإلدارة املستدامة لألراضي

  

وضع شراكات جديـدة لتمويـل اإلدارة         
  املستدامة لألراضي

  

استناد جلنة استعراض تنفيـذ       ١م-١-٥
االتفاقية إىل معلومات سليمة لدى استعراض      

  حالة متويل تنفيذ االتفاقية

عداد وثيقة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية      إ
من حتليالً للمعلومات املالية الواردة يف      تتض

  التقارير الوطنية

١٠ ٠٠٠  

زيادة الفهم املشترك واملعارف      ٠١-٢-٥
 املتبادلــة بــشأن الفوائــد االقتــصادية

لالستثمارات يف اإلدارة املستدامة لألراضي     
  من أجل حتقيق األهداف اإلمنائية

إتاحة معلومات عن القضايا الرئيسية لتمويل      
اإلدارة املستدامة لألراضي للجنة استعراض     

  التفاقية وملؤمتر األطرافتنفيذ ا

٦٣٦ ٥٩١  

تقدمي الـدعم الـتقين لتـصميم وتنفيـذ           
ــات  ــوافظاستعراض   الوكــاالت ح

   املاحنة الثنائية

  

املعلومات املالية  جهاز   بياناتحتديث قاعدة     
راضي الذي تديره اآلليـة      األ اخلاص بتردي 

  العاملية

  

االضطالع بالتحليل االقتـصادي واملـايل        
املتعلق باألسـس املنطقيـة لالسـتثمار يف       

   ة لألراضياإلدارة املستدام

  

استشارة املؤسـسات الثنائيـة واملتعـددة         
األطراف بشأن زيادة االستثمار يف اإلدارة      

   املستدامة لألراضي

  

 الدول املتقدمة بـشكل     متول  ٠٢-٢-٥
متزايد وضع وتطوير استراتيجيات التمويـل      
املتكاملة لإلدارة املستدامة لألراضـي عـن       

   طريطريق التعاون الثنائي على الصعيد الق

ــة   ــة اخلاص ــتراتيجية التوعي ــذ اس تنفي
باستراتيجيات التمويل لإلدارة املـستدامة     

  لألراضي بالتعاون مع الشركاء اإلمنائيني

١٢٥ ٠٠٠  
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بدوالرات الواليات املتحدة
 الدعم لوضـع وتنفيـذ      العامليةتقدمي اآللية     

التمويـل   الربامج الثنائيـة السـتراتيجيات  
املتكاملة وهو الدعم املقّدم حبـسب كـل        

والوكـاالت   كومـات اتفاق يعقد بني احل
  املاحنة

  

أن تزيد البلدان املتقدمة مـن        ٠٣-٢-٥
متويل أُطر االسـتثمار املتكاملـة يف اإلدارة        

   املستدامة لألراضي

إجراء مشاورات مع البلدان املتقدمة بشأن      
فرص متويل استراتيجيات التمويل املتكاملة     

  لإلدارة املستدامة لألراضي

٤٨ ٥٤٦  

 التابعـة   االتـصال تقدمي الدعم جلهـات       
 لالتفاقية مـن أجـل وضـع مقترحـات        

إلدارة املـستدامة   ابرامج بـشأن    /مشاريع
  لألراضي

  

أن تتشاور جهات االتـصال       ٠١-٣-٥
التابعة لالتفاقية مع جهات االتصال التابعـة       

لمؤسسات املالية الوطنية والدوليـة علـى       ل
 املؤسسات  الصعيد القطري للدعوة إىل زيادة    

ستراتيجيات التمويل  ال ها متويل ةاملالية الدولي 
املتكاملة ملقاومة التصحر وتردي األراضـي      

  إدارة األرض بطريقة مستدامة/واجلفاف

 جهـات تقدمي اخلدمات االستـشارية إىل      
االتصال التابعة لالتفاقية عن طريق دعـم        
املشاورات وحلقات العمل املشتركة بـني      

   الوزارات

٣٦ ٥٠٠  

أن تزيد املعارف يف أوسـاط        ٠٢-٣-٥
سـاس   األبـشأن املؤسسات املالية الدوليـة     

لالستثمارات يف إدارة األرض بطريقة      املنطقي
  اإلمنائي مستدامة بغية حتقيق مقاصد التعاون

تقدمي الـدعم الـتقين لتـصميم وتنفيـذ         
استعراضات حوافظ املؤسـسات املاليـة      

  الدولية

٣٩ ١٦٦  

 أن تنخرط البلدان األطـراف      ٠٣-٣-٥
 يف الُنُهج الربناجمية لتعبئـة التمويـل        املتأثرة
  كاملشتر

تقدمي الدعم لتطوير االستثمارات املتعلقـة      
مبكافحــة التــصحر وتــرّدي األراضــي 

اإلدارة املستدامة لألراضـي، يف     /واجلفاف
سياق املقترحات الربناجمية للتمويل املشترك     
ملرفق البيئة العاملية وغريه مـن املرافـق أو         

  الصناديق

٥٠ ٠٠٠  

تنفيذ استراتيجية اآللية العاملية للتعاون مـع         
  مرفق البيئة العاملية

  

تمويـل  ال طرائـق    بشأنصياغة استراتيجية     
 اخلاص بـاإلدارة رفق البيئة العاملية    املشترك مل 

  املستدامة لألراضي

  

حتليل املعلومات املتعلقة بـُنُهج التمويـل         
الربناجمي لإلدارة املستدامة لألراضـي مـن     

   املرافق والصناديق
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  املخرجات  اإلجناز املتوقع
  املصروفات التقريبية

بدوالرات الواليات املتحدة
 يزيد متويل مرفـق البيئـة       أن  ٠٤-٣-٥

  تفاقيةالعاملية املتاح لالستجابة لشواغل اال
إتاحة املواد اإلعالمية وورقات املواقف اليت      
تدعو إىل زيادة خمصصات مرفـق البيئـة        

   املعنية بترّدي األراضيجملاالت العملالعاملية 

١٠ ٠٠٠  

أن حتسِّن جمالس إدارة مؤسسات       ١م-٣-٥
 التمويل الدولية، واملرافق والـصناديق فهمهـا      
لالحتياجات من املوارد اخلاصـة مبكافحـة       

  التصحر وترّدي األراضي واجلفاف

 وورقـات مواقـف بـشأن       ةمواد إعالمي 
االحتياجات من املوارد اخلاصة مبكافحـة      

  التصحر وترّدي األراضي واجلفاف

٤٦ ٨٥٩  

الزيــادة يف التمويــل املتــاح   ٢م-٣-٥
  لإلدارة املستدامة لألراضي

 بشأنيارات  خإعداد ورقة     ٠١-٢م-٣-٥
ترتيبات التمويل لقضايا التصحر وتـردي      

   األراضي واجلفاف

  

إقامة حوار رفيع املستوى      ٠٢-٢م-٣-٥  
ــاول الــسياسات  اخلاصــة باهلــدف يتن

  ٤االستراتيجي 

  

متكني البلدان األطراف مـن       ٠١-٤-٥
 والفـرص احملتملـة   املبتكـرة حتديد املوارد  

 وآليـات التمويـل     املبتكرةملصادر التمويل   
  املستدامة لألراضي ذات الصلة باإلدارة

تطوير األدوات التحليلية     ٠١-٠١-٤-٥
واملنهجية لتحديد واستدرار موارد التمويل     

بتكرة، وحتديد آليات التمويل وتطبيقهـا      امل
  على اإلدارة املستدامة لألراضي

١٩٦ ٣٣٣  

 لتطوير القدرات بغيـة     عملتنظيم حلقات     
    وتعبئتهااملبتكرةحتديد موارد التمويل 

  

أن ُتحشـد مـوارد اإلدارة       ٠٢-٤-٥
املستدامة لألراضي عن طريق تطبيق املوارد      

   لآلليات املالية وآليات التمويلاملبتكرة

االستـشارية   اخلدمات   العامليةإتاحة اآللية   
للبلدان بغية استكشاف آليـات التمويـل       
املبتكرة مبوجب اسـتراتيجيات التمويـل      

   املتكاملة وأُطر االستثمار املتكاملة 

١ ٠٢٠ ٩٦٣  

إتاحة اآللية العاملية اخلدمات االستـشارية        
وخدمات السمسرة لتعزيز االسـتثمار يف      
اإلدارة املستدامة لألراضي مـن جانـب       

هليئات ومنظمات اجملتمع   القطاع اخلاص وا  
  املدين يف أُطر االستثمار املتكاملة

  

تطوير شراكات مع املؤسـسات الدوليـة         
واإلقليمية لتيسري حشد املوارد االبتكاريـة      

  لآلليات املالية وآليات التمويل

  

 أن متكن الشراكات بني بلدان       ٠١-٥-٥
اجلنوب وبني بلدان الشمال واجلنوب البلدان      

أثرة من احلصول على املعارف     األطراف املت 
  اخلاصة بنقل التكنولوجيا

تناول نقل التكنولوجيا عن طريق احملافـل       
اإللكترونية، وحلقات العمل وغريها مـن      
األنشطة اليت تنظَّم يف سياق مبادرات تعاون       

 اآللية العامليـة أو     تطلقهابني بلدان اجلنوب    
حلقات العمل اخلاصة بالتـصحر وتـردي       

 اف اليت تنظمها اآللية العامليةاألراضي واجلف

٧٣ ٣٣٣  
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  املخرجات  اإلجناز املتوقع
  املصروفات التقريبية

بدوالرات الواليات املتحدة
 للبلــدان املتــأثرة تكــون أن  ١م-٥-٥

ــى    ــصول عل ــضل للح ــارات أف خي
  التكنولوجيات النظيفة

إعداد تقرير عن خيارات االسـتفادة مـن        
  التكنولوجيات النظيفة

٣٠ ٠٠٠  

 نقـل  يف جمـال  إطار لدعم التعاون     تصميم  
  التكنولوجيا

  

  ٤ ٦٧٢ ٨٩٩    ٥اجملموع، اهلدف التنفيذي 
اآللية العامليـة   تشارك   أن    ٠١-١-سني  

املسائل املتعلقـة بتمويـل    يف  فعالة مشاركة
 الراميـة   االتفاقية يف احلوارات الدولية   تنفيذ  

خدمـةً   واستراتيجيات شراكات   إىل وضع 
  لالتفاقية وألطرافها

إسهام اآللية العاملية يف تنفيذ برنامج العمـل    
   االتفاقيةاملشترك بالتعاون مع أمانة

٤٨٢ ١٩٢  

 بنود جدول العمل     يف إطار  إتاحة خدمات   
 مـؤمتر    أثنـاء دورات    اآللية العاملية  اليت هتم 

 ،األطراف وجلنة استعراض تنفيذ االتفاقيـة     
   وفقاً ملقررات مؤمتر األطراف 

  

إتاحة اخلدمات لألجزاء ذات الصلة باآللية        
اجمللـس  ودارة  اإلالعاملية من دورات جملس     

  لصندوق الدويل للتنمية الزراعية ليذي التنف

  

تنقيح والية وطرائق عمل جلنـة التيـسري          
  العامليةالتابعة لآللية 

  

اقتـراح إجـراءات تعـاونية تتعلــق      
بالتمويل واالستثمارات على أعضاء جلنـة      

  التيسري

  

    تنظيم اجتماعات للجنة التيسري  
 اإلدارة الفعالـة والـشفافة       ٠٢-١-سني
  ملوارد املاليةالعمل ومج الربنا

إعمال طرائق املشاركة القطرية ومتابعتـها      
 ألغراض اجلودة

١٧٧ ٦٦٦  

تقدمي التقارير املالية إىل الصندوق الـدويل         
 للتنمية الزراعية

  

عبئة املوارد املالية والبشرية الكافية والقابلة      ت  
للتنبؤ هبا من التربعات املطلوبة لتنفيذ برنامج       

العاملية عن طريق أمـور منـها       آللية  ا عمل
منتدى اجلهات املاحنة املتعـددة األطـراف       

 اهلادفةواملبادرات 

  

تطوير مهارات املوظفني لتزويد فريق اآللية        
العاملية باملهارات الشاملة اخلاصة بالتمويـل      

 روح العمل اجلماعي فيه لتنفيذ برنامج     وبث
 عمل اآللية العاملية
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  املخرجات  اإلجناز املتوقع
  املصروفات التقريبية

بدوالرات الواليات املتحدة
 املتعلقـة     نشر املعلومـات    ٠٣-١-سني

باخلدمات اليت تقدمها اآلليـة العامليـة إىل        
  االتفاقية على نطاق واسع

تقدمي إسهامات إىل أمانة االتفاقية يف إطـار      
   استراتيجية االتصال الشاملة لالتفاقية

٤٢١ ٩٨٨  

   صيانة موقع اآللية العاملية وحتديثه  
تطوير املواد اخلاصة بالتوعيـة وتعميمهـا         

ارية، النـشرات اإلخباريـة     الرسائل اإلخب (
الفصلية، املنشورات واألنشطة اجلانبيـة يف      
خمتلف احملافل على الـصعيدين اإلقليمـي       

 )والدويل

  

إتاحة الدعم للبلدان األطراف لإلبالغ عن        
أفضل املمارسات لتنفيذ االتفاقية واحلواجز     

 اليت تعترضه

  

   تطوير احملافل اإللكترونية وتيسريها  
 والتعـاون   التنسيق حتسني    ١ م -هاء-سني

   واالتصال بني املؤسستني بصورة كبرية
 اخلاصـة بربنـامج العمـل       الوثائقعرض  

املشترك على نظر جلنة اسـتعراض تنفيـذ        
   االتفاقية ومؤمتر األطراف

٢٧ ٦٦٦  

إطار تنفيذ برنامج العمل املشترك بني اآللية         
   العاملية وأمانة االتفاقية

  

  ١٢٣ ٠٠٠    نفقات التشغيل العامة
  ١ ٢٣٢ ٥١٢    اجملموع، التوجيه التنفيذي واإلدارة

      
  ٧ ٠٨٦ ٥٥٦    ٢٠١٠اجملموع الكلي لعام 

       


