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  مقدمة  - أوالً   
األمانـة  على التـوايل    ،  ٥ة   فقر COP.9/13و ٨فقرة   COP.9/1 ان رقم لب القرار اط  -١

ربنـامج  ب  اخلاصة مبادرة بناء القدرات  مع   العاملية وبالتعاون    ة اآللي  جنب مع   إىل اًجنب ،العامة
تسهيل عملية رفع التقارير لألطراف والكيانـات       بصندوق البيئة العاملية،    /األمم املتحدة للبيئة  
  .٢٠١٠ التقارير للدورة الرابعة لرفع التقارير يف عام رفع أدوات لإعدادبواملعنية برفع التقارير 

 مراجعة ال يتجزأ من     اً جزء  من خالل تقاريرهم   ثل املعلومات املقدمة من األطراف    مت  -٢
. COP/12 بقـرار  ؤسـس امل) نظام استعراض األداء وتقييم التنفيذ  (داء وتقييم نظام التنفيذ     األ
للجنة استعراض تنفيـذ االتفاقيـة      سوف تتيح   هذه املعلومات   فإن  ،  COP.9/11لقرار  ل وفقاًو

، واستعراض وجتميع أفضل    )٢٠١٨-٢٠٠٨ (ستراتيجيةييم تنفيذ االتفاقية واال   القيام مبهام تق  
  .املمارسات املتعلقة بتنفيذ االتفاقية

، ١٦، الفقرة   COP.9/13 اهليكل العام للتقارير، على النحو الذي حدده القرار          أخذي  -٣
  . ات أفضل املمارسحول آخر عنصر رئيسية سيتم استكماهلا بعناصرمثانية يف احلسبان 

  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  
  
  

  معلومات عامة-١

   جدول احملتويات-٢

 )ملف معلومات التصحر، وتدهور األراضي واجلفاف(٣ و١،٢ مؤشرات اآلثار على األهداف االستراتيجية-٣

  مؤشرات اآلثار على اهلدف االستراتيجي الرابع-٤

  مؤشرات األداء-٥

  امللحق املايل املعياري-٦

 ملشروع صحيفة الربنامج وا-٧

  معلومات إضافية-٨

  أفضل املمارسات-٩
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رتبطـة  املوألطراف املتـأثرة    لبلدان ا تقدم هذه الوثيقة املبادئ التوجيهية لرفع التقارير ل         -٤
 بلدان من بني ال   تأثرة األطراف امل  دانلبالوتعد   ).ظللةامل عناصرال (٩  وحىت ٥، و ٢ و ١ بالعناصر

  .COP.9/11 يف ملحق القرار ملفاقية، كما هو جم تقييم تنفيذ االتاخلاضعة للمراجعة يفة عنيامل
 وبشكل مؤقت املؤشـرات، واملنـهجيات       COP.9/13 القرار   يفوقد تبنت األطراف      -٥

. Add.7  إىل CRIC(8)/5/Add.1/ و ICCD/CRIC(8)/5وثـائق   الها يف   توضيحواإلجراءات اليت مت    
ـ  حكام  األإىل   ،وتستند هذه املبادئ التوجيهية لرفع التقارير على وجه اخلصوص         املرفق الواردة ب

 الذي حيـدد مؤشـرات األداء،   COP.9/13  رقملقرارواخلاصة باالثالث والرابع واخلامس    وهي  
، (SFA) التصميمات للمرفق املايل املوحد   خط األساس واألهداف األساسية و    ووإسناد التقارير   

  . اجملمعةضل املمارساتتشملها أفاجلذرية اليت ، واملواضيع (PPS) وورقة الربنامج واملشروع
لتقارير األخرى املقدمة ل  كيانات  ال، األطراف و  ٨ الفقرة   COP.9/13رقم  يدعو القرار     -٦

لذا، جيب قراءة هذه املبـادئ التوجيهيـة         .ةالشائعصطلحات  املتعريفات و الإىل الرجوع إىل    
  .ة منفصلةلتقارير وتقدم يف وثيقاملقدمة لكيانات الباالستعانة مبسرد، مشترك بني مجيع 

  املبادئ التوجيهية لرفع التقارير - ثانياً   

  جدول احملتويات  -ألف   
  :يتضمن جدول حمتويات التقارير املقدمة من قبل البلدان األطراف املتأثرة ما يلي  -٧

  ) من املبادئ التوجيهية)أ(٣انظر الفقرة (  املبلغكيانالمعلومات عامة عن   )أ(  
  ) من املبادئ التوجيهية)ج(٢انظر الفقرة (عن مؤشرات األداء تقرير   )ب(  

 CONS-O-1منوذج  '١'

  CONS-O-3منوذج  '٢'
 CONS-O-4منوذج  '٣'

 CONS-O-5منوذج  '٤'

  CONS-O-7 منوذج '٥'
  CONS-O-8 وذجمن '٦'
 CONS-O-9 منوذج '٧'

 CONS-O-10 منوذج '٨'

 CONS-O-11 منوذج '٩'
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 CONS-O-13 منوذج '١٠'

 CONS-O-14 منوذج '١١'

 CONS-O-16 منوذج '١٢'

 CONS-O-17 منوذج '١٣'

 CONS-O-18 منوذج '١٤'

  ) من املبادئ التوجيهية)د(٢انظر الفقرة  (املرفق املايل املوحدتقرير حول   )ج(  
   املرفق املايل املوحدمناذج    
  ) من املبادئ التوجيهية)د(٢انظر الفقرة  (ورقة الربنامج واملشروعتقرير حول   )د(  
 ورقة الربنامج واملشروعمناذج   

 ) من املبادئ التوجيهية)ه(٢ة انظر الفقر( القسم اإلضايف حولتقرير   )ه(  

  القسم اإلضايفمنوذج    

 ) من املبادئ التوجيهيـة    )ز(٢انظر الفقرة   (تقرير حول أفضل املمارسات       )و(  
 فضل املمارساتألمناذج 

  معلومات عامة  -باء   

  املبلغةكيانات المعلومات عامة عن 
    قدمة للتقرير املبلدال

  
االسم األول واألخري للشخص 

  لتقريرلقدم امل
  

    االنتماء وتفاصيل االتصال

   األداءاتمؤشر -جيم   
لية يباملقارنة مع األهداف التـشغ    احملرز  التقدم  هو قياس   مؤشرات األداء   اهلدف من     -٨

أول عـام    (٢٠٠٨عـام   وميثـل    .COP.8/3 مع قـرار     ماشى، مبا يت  ستراتيجيةاخلمس لال 
 .األساسعام خط ) ستراتيجيةلال

ربعـة  مؤشـرات األداء األ   تقارير بـشأن    بتقدمي   املتأثرة   األطرافبلدان   ال ةلباطم  - ٩
ـ املوة  بلـور مثانيـة عـشر امل    املؤشـرات البالغـة      التاليـة مـن بـني       عشر  ة يف عروض

ICCD/CRIC(8)/5/Add.1و Add.2.  
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  اسم املؤشر °رقم املؤشر النتائج
١-١ CONS-O-1 أو /دهور األراضي واجلفاف واملنظمة حول موضوع التصحر وت األنشطة اإلعالمية عدد وحجم

العوامل املؤدية إىل للتصحر وتدهور األراضي واجلفاف جبانب التغري املناخي والتنوع البيولوجي، 
واجلمهور الذي ختاطبه وسائل اإلعالم اليت تعاجل قضية التصحر وتدهور األراضي واجلفاف وتآزر 

 .جهود مواجهة التصحر وتدهور األراضي واجلفاف
CONS-O-3 ٣-١ .عدد منظمات اجملتمع املدين ومؤسسات العلوم والتكنولوجيا اليت تشارك يف عمليات االتفاقية  
CONS-O-4  عدد املبادرات املتعلقة بالتصحر وتدهور األراضي واجلفاف اليت تقوم هبا منظمات اجملتمع املدين

 .ومؤسسات العلوم والتكنولوجيا يف جمال التعليم
١-٢ 
٢-٢ 
٣-٢ 

CONS-O-5  عدد البلدان األطراف املتأثرة، والكيانات ما دون اإلقليمية واإلقليمية اليت انتهت من تشكيل
برنامج العمل اإلقليمي وتنسيقها مع /برنامج العمل دون اإلقليمي/ومراجعة خطة العمل الوطنية

 والتخطيط  واالقتصادية، والسياسات- ، مع األخذ يف االعتبار املعلومات االجتماعيةستراتيجيةاال
  . عمل استثماريةأطرالوطين، وتكاملها يف 

٥-٢ CONS-O-7 ووضع الربامج اخلاصة باتفاقيات ريو الثالث أو اآلليات اخلاصة /افرضعدد مبادرات التخطيط املت
 بالتنفيذ املشترك على كافة املستويات

CONS-O-8 ليمية واإلقليمية اليت وضعت ودعمت نظام عدد البلدان األطراف املتأثرة، والكيانات ما دون اإلق
 .اإلقليمي/وما دون اإلقليمي/رصد للتصحر وتدهور األراضي واجلفاف على املستوى الوطين

١-٣ 
٢-٣ 

CONS-O-9  عدد البلدان األطراف املتأثرة، والكيانات اإلقليمية وما دون اإلقليمية اليت ترفع التقارير عن
هية اخلاصة برفع التقارير اليت متت مراجعتها على أساس االتفاقية باإلضافة إىل املبادئ التوجي

 .املؤشرات املتفق عليها
٣-٣  
٤-٣ 

CONS-O-10 برامج العمل اإلقليمي اليت تعكس املعرفة /برامج العمل دون اإلقليمي/عدد خطط العمل الوطنية
اضي بدوافع التصحر وتدهور األراضي واجلفاف وتفاعالهتا، وتفاعالت التصحر وتدهور األر

 .واجلفاف مع التغري املناخي والتنوع البيولوجي
٥-٣ CONS-O-11  نوع، وعدد مستخدمي نظم مشاركة املعلومات اخلاصة بالتصحر وتدهور األراضي واجلفاف على

  .املستويات العاملية، واإلقليمية، ومادون اإلقليمية والوطنية املوصوفة على موقع االتفاقية
١-٤ 
٢-٤ 

CONS-O-13  لدول، والكيانات اإلقليمية وما دون اإلقليمية املقدمة للتقارير املشاركة يف بناء القدرات عدد ا
 (NCSA)ملكافحة التصحر وتدهور األراضي واجلفاف على أساس التقييم الذايت للقدرات الوطنية 

  . أو غريها من املنهجيات واألدوات
١-٥ CONS-O-14 ات اإلقليمية وما دون اإلقليمية اليت من شأن أطر عمل عدد البلدان األطراف املتأثرة، والكيان

االستثمار اخلاصة هبا، اليت أنشئت يف إطار املؤسسة الدولية للعلوم واليت وضعتها اآللية العامة 
غريها من استراتيجيات التمويل املتكاملة، أن تعكس مدى االستفادة من املوارد الوطنية والثنائية   أو

  .كافحة التصحر وتدهور األراضيواملتعددة األطراف مل
٢-٥ CONS-O-16  مدى االتساق ودقة التوقيت والتنبؤ باملوارد املالية املتاحة من جانب البلدان األطراف املتقدمة

  .وتدهور األراضي واجلفافملكافحة التصحر 
٣-٥ CONS-O-17 دمة بنجاح للمؤسسات عدد مقترحات املشاريع املتعلقة بالتصحر وتدهور األراضي واجلفاف املق

 .املالية الدولية واملرافق والصناديق لتمويلها، مبا يف ذلك صندوق البيئة العاملية
٥-٥ CONS-O-18 حجم املوارد املالية ونوع احلوافز اليت مكنت البلدان األطراف املتأثرة من الوصول إىل التكنولوجيا. 

واحد لكل مؤشـر  منوذج ج، حيث يتوفر يتم توجيه علمية رفع التقارير عن طريق النماذ   -١٠
 ، على معلومات ونصوص تفـسريية     املناطق املظللة  النماذج، حتتوي    ويف هذه  .من مؤشرات األداء  

 األطراف بلدانها بالنسبة للؤألغراض إعداد التقارير ويلزم استيفافهي خمصصة  املناطق البيضاء بينما
  . السرديةبعات االختيار من متعدد، أواملعلومات مرحتديد، واملناسبةالبيانات الكمية باملتأثرة 
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  ١-  CONS-O-1  
 ، ورفع مستوى الوعي والتعليمدفاعال :١ رقم دف التشغيلياهل

 ١-١ للنتيجة CONS-O-1مؤشر األداء 
وتدهور لتصحر ل العوامل املؤدية إىلأو /والتصحر وتدهور األراضي واجلفاف  حول موضوع نظمةاملاألنشطة اإلعالمية عدد وحجم 

التصحر وتدهور األراضي وسائل اإلعالم اليت تتناول الذي ختاطبه مهور اجلالتغري املناخي والتنوع البيولوجي، وجبانب األراضي واجلفاف 
 التصحر وتدهور األراضي واجلفاف العوامل املؤدية إىلو

 فهم املؤشر
مبسألة إذا ما كان يتم  تعلقالتصال املتعلقة باالتفاقية، وال سيما فيما ي الوطين واحمللي، أداء استراتيجيات اينييقيس املؤشر على املستو

 ت مسألة اإلبالغإذا كانمعرفة وإذا كان األمر كذلك، هلا أم ال  ةؤازرالعوامل املو التصحر وتدهور األراضي واجلفافاإلبالغ عن قضايا 
ّ فع الويتم تقييم  .لة أو الفعا احلمالت اإلعالمية بشأن كلما كانت فترض أن  ُي وسائل اإلعالم، وتقوم هبا  اليت مالتاحلاليه من خالل تقييم  

ز يركنصب توي .رسائل إىل اجلمهور املستهدفال نقل احتمال زداد، اعوامل املؤازرة هلا أقوىقضايا التصحر وتدهور األراضي واجلفاف وال
لتصحر وتدهور ل العوامل املؤدية إىلوأو /ور األراضي واجلفاف وكافحة التصحر وتدهعنية بشكل خاص مباملؤشر على األنشطة اإلعالمية امل

لتقارير على استيفاء املعلومات اليت قدمتها ملقدمة لوستعمل الكيانات األخرى ا .التغري املناخي والتنوع البيولوجيجبانب األراضي واجلفاف 
 .ة والعامليةاإلقليمي ويةملتعلقة باالتفاقية على املستويات دون اإلقليمي رفع تقرير عن استراتيجيات االتصال امن خالل األطراف املتأثرة بلدانال
                      التـصحر وتـدهور           قـضية                                               وسائل اإلعالم اليت تتناول على وجه التحديد         /                حول املسابقات         معلومات  ات املطلوبةبيانال

   ي       املنـاخ      تغري    ال      جبانب                                   التصحر وتدهور األراضي واجلفاف        إىل   ة    دي ؤ           العوامل امل     أو   /                 األراضي واجلفاف و  
   .                 والتنوع البيولوجي

        اخلاصـة         وثائق    ال /          ، والربامج  )                           العمل واحللقات الدراسية      ورش            االجتماعات و    (       مسابقات                قوائم احلضور لل   
                              احلمـالت والـربامج اإلذاعيـة       (             الرئيسية     ية        اإلعالم        مسابقات                          تقدير اجلمهور املستهدف لل    و        املشاريع، ب

      ).                   فزيونية، وما إىل ذلك ي     والتل
         تقـدمها   /           يت تنظمهـا             أو تلك ال    UNCCD                      حلقة الوصل الوطنية            يقدمها             إلعالمية اليت               واملواد ا        سابقات  امل 

  . )    إخل                                  قنوات التلفزيون ورؤساء حترير الصحف، (                                 تقدم تقاريرها مباشرة إىل االتفاقية   ال             أطراف ثالثة 
مصادر البيانات 

 )توضيحية فقط(
 على املستويات الوطين واحمللي، وعلى اإلنترنت، تسابقااليت تعلن عن امل) الصحف(وسائل اإلعالم العاملية والوطنية 

 املشروعات/الربامجبشأن التقارير النهائية منظموا املسابقات وو

راجــع املــسرد 
 بشأن

نظم مؤسسات "، واد اإلعالميةامل" ،"األنشطة اإلعالمية"، "تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت"، "حلقة الوصل الوطنية"
 "نظمات اجملتمع املدينم" و"العلم والتكنولوجيا

  
 العام

 األنشطة اإلعالميةعدد املشاركني يف   األنشطة اإلعالميةعدد 

٢٠٠٨     
٢٠٠٩     
٢٠١٠     
٢٠١١     
٢٠١٢     
٢٠١٣     
٢٠١٤     
٢٠١٥     
٢٠١٦     
٢٠١٧     
٢٠١٨     
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 والنشرات راتونشامل واإلصدارات الصحفيةواملقاالت (ة  إعالمية مطبوعمواد) أ(: مت تنظيم املواد اإلعالمية يف جمموعات على النحو التايل
تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت وسائل ) ج(الربامج اإلذاعة والتليفزيونية؛ ) ب(؛ )ية، وغريهازل اهلرسوم، واليبات والكتاإلعالنية

  ).املواقع اإللكترونية، واالسطوانات املدجمة، والدي يف دي، وغريها(األخرى 
 ة الرئيسياجلهات املعنيةرييب لألشخاص الذين يتم الوصول إليهم من قبل املواد اإلعالمية والعدد التق

  
 العام

  
 يةنهة املعاجل

 يةإلعالماملواد ا
 املطبوعة

            الراديــــو 
            والتليفزيون

                     تكنولوجيات املعلومات         وسائل  
                  واالتصاالت األخرى

       اجلمهور على نطاق واسع
         منظمات اجملتمع املدين

  
٢٠٠٨ 

       مؤسسات العلوم والتكنولوجيا
       اجلمهور على نطاق واسع

       منظمات اجملتمع املدين
  
٢٠٠٩ 

       مؤسسات العلوم والتكنولوجيا
       اجلمهور على نطاق واسع

       منظمات اجملتمع املدين
  
٢٠١٠ 

       مؤسسات العلوم والتكنولوجيا
       اجلمهور على نطاق واسع

       ات اجملتمع املدينمنظم
  
٢٠١١ 

       مؤسسات العلوم والتكنولوجيا
       اجلمهور على نطاق واسع

       منظمات اجملتمع املدين
  
٢٠١٢ 

       مؤسسات العلوم والتكنولوجيا
       اجلمهور على نطاق واسع

       منظمات اجملتمع املدين
  
٢٠١٣ 

       مؤسسات العلوم والتكنولوجيا
       اق واسعاجلمهور على نط

       منظمات اجملتمع املدين
  
٢٠١٤ 

       مؤسسات العلوم والتكنولوجيا
       اجلمهور على نطاق واسع

       منظمات اجملتمع املدين
  
٢٠١٥ 

       مؤسسات العلوم والتكنولوجيا
       اجلمهور على نطاق واسع

       منظمات اجملتمع املدين
  
٢٠١٦ 

       مؤسسات العلوم والتكنولوجيا
       اجلمهور على نطاق واسع

         منظمات اجملتمع املدين
  
٢٠١٧ 

       مؤسسات العلوم والتكنولوجيا
       اجلمهور على نطاق واسع

       منظمات اجملتمع املدين
  
٢٠١٨ 

       مؤسسات العلوم والتكنولوجيا
 تقدميكان  إذا )ضاف الصفوف حسب احلاجةت(حدد نوع املصادر املستخدمة الستخالص البيانات املقدمة أعاله 

 . الوثائق األخرى ذات الصلةحتميل أيضاًالتقارير سيتم عن طريق اإلنترنت، ميكنك 
١- 
٢- 

 مصادر املعلومات

٣- 
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إىل ة العوامل املؤديلتصحر وتدهور األراضي واجلفاف و باملائة من السكان على علم با٣٠يكون س، ٢٠١٨حبلول عام  اهلدف الشامل
   التغري املناخي والتنوع البيولوجيجبابور األراضي واجلفاف التصحر وتده

اإلسهامات 
الوطنية يف 

 اهلدف

 للسكان يف دولتك الذين سيكونون على (%)رجى تقدير النسبة املئوية بناًء على املعلومات اليت قدمتموها أعاله، ُي
 التغري املناخي جبانبوتدهور األراضي واجلفاف  التصحر العوامل املؤدية إىللتصحر وتدهور األراضي واجلفاف وباعلم 

  وقت رفع التقارير؟ والتنوع البيولوجي
       =احلصة املقدرة إلمجايل عدد سكان الدولة

  
  التقييم النوعي

  
  
  
  

    االتصال اليت تعاجل مشكالت البيئة؟استراتيجية من جزءاًاالتصال متثل  ليةهل املعلومات اليت قدمتموها حول عم
  

    
 نعم  
  ال  

  
 
  

  

  
  
  

% 



ICCD/CRIC(9)/INF.2 

9 GE.10-61651 
 

  ٢-  CONS-O-3 
 ، ورفع مستوى الوعي والتعليمدفاعال :١اهلدف التشغيلي 

 ٣-١للنتيجة  CONS-O-3 مؤشر األداء
 . يف عمليات االتفاقيةةشاركاملاليت والتكنولوجيا عدد منظمات اجملتمع املدين والعلوم 

  
  فهم املؤشر

  
 على الصعيد الوطين عن طريق (STIs) ومؤسسات العلوم والتكنولوجيا (CSOs)ين يقيس املؤشر مستوى مشاركة منظمات اجملتمع املد

هات  املشاركة النشطة من جانب اجلتوسوف يوضح املؤشر ما إذا كان .التصحر وتدهور األراضي واجلفافاملتعلقة بشاريع املربامج وال
، وتلقي  يفا كانت الربامج واملشاريع تعد أدوات صاحلة للمشاركة قد ازدادت مبرور الوقت وما إذلة الدو مستوى يف املبادرات علىاملعنية

وستعمل الكيانات األخرى لرفع التقارير على  .ات من منظمات اجملتمع املدين ومؤسسات العلوم والتكنولوجيا على املستوى امليداينسامهامل
رير عن مشاركة منظمات اجملتمع املدين ومؤسسات العلوم رفع تقامن خالل  األطراف املتأثرة بلداناستيفاء املعلومات اليت قدمتها ال

ً سوف تقدم األمانة العامة واآللية العاملية تقرير ف، وبالتحديد، ة والعاملية، واإلقليميةوالتكنولوجيا على املستويات دون اإلقليمي ا عن مشاركة                                           
  .منظمات اجملتمع املدين ومؤسسات العلوم والتكنولوجيا على املستوى املؤسسي 

  
 . ورقة الربنامج واملشروعيفمذكور املشاريع كما هو /د املنظمات املشاركة يف الربامجيحتد البيانات املطلوبة

مصادر البيانـات   
 )توضيحية فقط(

   . ممارسة رع التقارير كجزء منUNCCDع إىل يرا الربامج واملشصحفقدمت 
  

 "عمليات االتفاقية"،"ورقة الربنامج واملشروع"، "ات اجملتمع املدينمنظم"، "مؤسسات العلم والتكنولوجيا" راجع املسرد بشأن

 عدد منظمات اجملتمع املدين ومؤسسات العلوم والتكنولوجيا املشاركة يف ورقة الربنامج واملشروعلقد حددمت يف   
 . يف اجلدول املوضح أدناهالرقم اإلمجايلكتب اأضف تلك األعداد و.املشروع/الربنامج

  
 العام

 منظمات اجملتمع املدين املشاركة يفد عد
   التصحر وتدهور األراضي واجلفافمشاريع/برامج

 مؤسسات العلوم والتكنولوجيا املشاركة يفعدد 
  التصحر وتدهور األراضي واجلفافمشاريع/برامج

٢٠٠٨     
٢٠٠٩     
٢٠١٠     
٢٠١١     
٢٠١٢     
٢٠١٣     
٢٠١٤     
٢٠١٥     
٢٠١٦     
٢٠١٧     
٢٠١٨     

 صادر املعلوماتم .حدد املصادر املستخدمة الستخالص البيانات املقدمة أعاله
 UNCCD إىل ةقدمامل اليت (PPSs) املشروع/صحف الربنامج
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 يف مشاركة منظمات اجملتمع املدين ومؤسسات العلوم والتكنولوجيا يف عمليات االتفاقية وهذا منتظمهناك منو  اهلدف الشامل
 .ستراتيجيةيذ االل فترة تنفامسجل طو

اإلسهامات الوطنية 
  يف اهلدف

  
  
  

الة لزيادة مشاركة منظمات اجملتمع املدين ومؤسسات العلوم ك تتبىن مبادرات فّعبلدهل كانت احلكومة يف 
  ؟التصحر وتدهور األراضي واجلفاف املرتبطة بشاريعاملربامج والوالتكنولوجيا يف 

 نعم  
   ال  

ض توجه مشاركة منظمات اجملتمع املدين ومؤسسات العلوم افاخنأو /باب اليت أدت إىل زيادة وحدد األس   التقييم النوعي
قم بالتأشري على مربعات متعددة . (التصحر وتدهور األراضي واجلفافاملرتبطة بشاريع املربامج والوالتكنولوجيا يف 

  ).حسب االقتضاء وحدد مستوى األمهية
  

  أسباب الزيادة
  

 للغايةهم م همم هممغري 

       زيادة فرص التواصل والتعاون
الوطنية فرص التمويل ىل املعلومات وإصول وزيادة فرص ال

 أو الدولية/و
      

       زيادة رغبة احلكومة يف العمل مع منظمات اجملتمع املدين
       زيادة اهتمام اجلهات املاحنة بالعمل مع منظمات اجملتمع املدين

والقدرة على مجع  التنظيمية واإلدارة إدارة املشاريع دعم
 األموال ملنظمات اجملتمع املدين على املستوى املؤسسي

      

زيادة فرص التمويل اليت تتطلب شراكة مع مؤسسات العلوم 
  والتكنولوجيا

      

القدرة على مجع والدعم التنظيمي و إدارة املشاريع ودعم
 سسياألموال ملؤسسات العلوم والتكنولوجيا على املستوى املؤ

      

 ) كلمة٣٠حبد أقصى (: )رجى التحديدُي(أخرى 
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  منظمات اجملتمع املدينأسباب اخنفاض مشاركة   
  
  

 هم للغايةم همم هممغري 

       عمليات املشاركة مكلفة
ع يرامجع األموال والقدرة على إدارة املشالقدرة على اخنفاض 

 سسيملنظمات اجملتمع املدين على املستوى املؤ
      

أو املناخ القانوين على / سياسات احلكومة وعدم تشجيع
 مشاركة منظمات اجملتمع املدين

      

        التمويلتقليص
 ) كلمة٣٠حبد أقصى (: )رجى التحديدُي(أخرى 

  
  
  

      

  
  

  مهم للغاية مهم غري مهم  مؤسسات العلوم والتكنولوجياأسباب اخنفاض مشاركة 
  

 التصحر وتدهور األراضي  حتديد أولويات مشكالتعدم
 واجلفاف من قبل مؤسسات العلوم والتكنولوجيا الوطنية

      

ع يرامجع األموال والقدرة على إدارة املشالقدرة على اخنفاض 
  على املستوى املؤسسيملؤسسات العلوم والتكنولوجي

      

  زيادة فرص التواصل على املستويني الوطين والدويل
  

      

        التمويلتقليص
 ) كلمة٣٠حبد أقصى (: )رجى التحديدُي(خرى أ

  
  
  

      

  
  

  



ICCD/CRIC(9)/INF.2 

GE.10-61651 12 

  ٣-  CONS-O-4 
 الدفاع، ورفع مستوى الوعي والتعليم :١اهلدف التشغيلي 

 ٣-١للنتيجة  CONS-O-4 مؤشر األداء
  .لوجيا يف جمال التعليممؤسسات العلوم والتكنوونظمات اجملتمع املدين ملالتصحر وتدهور األراضي واجلفاف عدد ونوع املبادرات املتعلقة ب

  
 فهم املؤشر

مؤسسات العلوم واليت تضطلع هبا منظمات اجملتمع املدين  التصحر وتدهور األراضي واجلفافاملرتبطة بيقيس املؤشر عدد ونوع مبادرات 
التصحر وتدهور األراضي  باملرتبطة بادراتاملومن املفترض أنه كلما ارتفع عدد  .والتكنولوجيا يف قطاع التعليم على املستوى الوطين

مثة فرق بني  .، تزايد اهتمامهم مبعاجلة مشاكل التصحر وتدهور األراضي واجلفافتتبناها اجلهات املعنيةاليت وذات الصلة بالتعليم  واجلفاف
 همااسيقتم ي" الدفاع" و"لوعيا"، ألن "التعليم"هذا املؤشر على ويركز  .غري النظامي والتعليم النظاميفذت يف قطاع التعليم            ُ األنشطة اليت ن 

ستعمل الكيانات األخرى لرفع التقارير على استيفاء املعلومات اليت قدمتها بينما . CONS-O-2 وCONS-O-1بالفعل من خالل مؤشرات 
 .ة والعامليةاإلقليمي وةمي رفع تقرير عن استراتيجيات االتصال املتعلقة باالتفاقية على املستويات دون اإلقليمن خالل األطراف املتأثرة بلدانال

   املعلومات املطلوبة
املواد املكتوبة املعدة من قبل : اليت قد تكون موجودة يفوها يف جمال التعليم يمعلومات عن املبادرات اليت يتم تبن 

؛ وكذلك الوثائق التعاقدية مركز االتصال الوطينومؤسسات العلوم والتكنولوجيا ومنظمات اجملتمع املدين 
   .املشروع؛ وسجالت اهليئات األكادميية ومناهجها/الربنامجبطة باملرت

ذات الصلة املباشرة مبشكالت التصحر ) النظاميوغري النظامي (فقط املبادرات يف جمال التعليم تم دراسة ي 
 .وتدهور األراضي واجلفاف

مصادر البيانـات   
 )توضيحية فقط(

 .العاملة يف الدولة اجي والتكنولوالعلمومؤسسات منظمات اجملتمع املدين 

التعليم غري "، النظاميالتعليم "، "حلقة الوصل الوطنية"، "مؤسسات العلم والتكنولوجية"، "منظمات اجملتمع املدين" راجع املسرد بشأن
 ".النظامي

التصحر وتدهور األراضي املرتبطة ببادرات امل  
  اليت تتبنها منظمات اجملتمع املدينوواجلفاف 

 التصحر وتدهور األراضي واجلفافاملرتبطة ببادرات امل
 ومؤسسات العلم والتكنولوجيا اليت تتبنها و

  
 العام

 النظاميالتعليم غري  النظاميالتعليم  النظاميالتعليم غري  النظاميالتعليم 

٢٠٠٨         
٢٠٠٩         
٢٠١٠         
٢٠١١         
٢٠١٢         
٢٠١٣         
٢٠١٤         
٢٠١٥         
٢٠١٦         
٢٠١٧         
٢٠١٨         

إذا كان رفع  .)تضاف الصفوف حسب احلاجة(حدد نوع املصادر املستخدمة الستخالص البيانات املقدمة أعاله 
 . الوثائق األخرى ذات الصلةحتميلالتقارير سيتم عن طريق اإلنترنت، ميكنك أيضا 

١- 
٢- 

               مصادر املعلومات

٣- 
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منظمات  اليت تبنها يف جمال التعليمالتصحر وتدهور األراضي واجلفاف ب  املرتبطةبادراتاملعدد منتظم يف هناك منو  اهلدف الشامل
 .ستراتيجيةل فترة تنفيذ االا وهذا مسجل طواملدين ومؤسسات العلم والتكنولوجيااجملتمع 

اإلسهامات الوطنية 
  يف اهلدف

  
  
  

مات اجملتمع املدين ومؤسسات العلم منظك تتبىن مبادرات فعالة لزيادة مشاركة بلدهل كانت احلكومة يف 
  ؟ وقت رفع التقاريريف جمال التعليمالتصحر وتدهور األراضي واجلفاف  لزيادة توجه مبادرات والتكنولوجيا

  
 نعم  
   ال  

ها ايف جمال التعليم اليت تتبنف التصحر وتدهور األراضي واجلفاب املرتبطة بادراتاملض توجه افاخنأو /حدد األسباب اليت أدت إىل زيادة و  لتقييم النوعي ا
  ).قم بالتأشري على مربعات متعددة حسب االقتضاء وحدد مستوى األمهية. (املدين ومؤسسات العلم والتكنولوجيامنظمات اجملتمع 

  
  

 مهم للغاية مهم غري مهم أسباب الزيادة
       زيادة الوصول إىل فرص التمويل

ر وتدهور األراضي التصحاملرتبطة بشكالت املزيادة الوعي ب
  العملباحلاجة إىلواجلفاف و

      

 بالتصحر وتدهور األراضي املرتبطةزيادة املعرفة باملواضيع 
   واجلفاف وتعزيز مهارات املدربني واملعلمني

      

         سياسات حكومية أكثر دعما ملبادرات التعليم
ا للمبادرات اليت تركز على اجلهات املاحنة الدولية أكثر دعًم

 .تعليمال
      

 ) كلمة٣٠حبد أقصى (: )يرجى التحديد(أخرى 
  
  
  

      

  
  مهم للغاية مهم غري مهم   منظمات اجملتمع املدينأسباب اخنفاض مشاركة 

  
       االفتقار إىل املوارد املالية

عدم كفاية الوعي واملعرفة من قبل منظمات اجملتمع املدين 
 ألراضي واجلفافة بالتصحر وتدهور ارتبطالوطنية بالقضايا امل

      

احلضور احملدود من منظمات اجملتمع املدين الوطنية على 
 مستوى القاعدة

      

 ) كلمة٣٠حبد أقصى (: )يرجى التحديد(أخرى 
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  غري مهم  مؤسسات العلم والتكنولوجياأسباب اخنفاض مشاركة 

  
 مهم للغاية مهم

       االفتقار إىل املوارد املالية
ات العلم والتكنولوجيا الوطنية على األنشطة ز مؤسسيترك

 البحثية أكثر من التعليم والتدريب
      

 ) كلمة٣٠حبد أقصى (: )يرجى التحديد(أخرى 
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  ٤-  CONS-O-5 
 إطار عمل السياسية :٢اهلدف التشغيلي 

 ٣-٢و ٢- ٢، ١-٢ ائج للنتCONS-O-5 مؤشر األداء
تنقيح برامج العمل الوطنية دون /، والكيانات دون اإلقليمية واإلقليمية اليت انتهت من وضع الصيغة النهائية األطراف املتأثرةبلدانعدد من ال
 احليوية واالجتماعية واالقتصادية، والتخطيط ئية الفيزياالصياغة/راجعة، مع األخذ يف االعتبار املستراتيجيةاإلقليمية هلذه اال/اإلقليمية

 .ماج يف أطر االستثماروالسياسات الوطنية، واالند
 فهم املؤشر

 .ستراتيجية خطط عملها الوطنية مبا يتماشى مع االمراجعةيقيس املؤشر أداء البلدان األطراف املتأثرة على الصعيد الوطين يف صياغة أو 
 التصحر وتدهور األراضي حتليل أسباب) أ(:  يتم إجراءحيدد أيضا ما إذا كانفإنه قدم معلومات عن هذه العملية، أن املؤشر ي ورغم

دعم عملية تنسيق ) ب(واجلفاف، والعوائق اليت حتول دون احللول املمكنة، والتدابري اليت قد تتغلب على هذه العقبات يف هناية املطاف، و
وقد مت إدماج ) د(، ولةاالستثمار املتكامتضمني برامج العمل يف أطر ) ج(املعلومات األساسية للفيزياء احليوية واالجتماعية واالقتصادية، 
، ٤٥، الفقرة COP.8/٣  األطراف لقرارةسيشري املؤشر إىل مدى استجاب .برامج العمل مع غريها من اخلطط الوطنية والسياسات القائمة

على وستعمل الكيانات األخرى لرفع التقارير  ).٢٠١٨-٢٠٠٨( خالل فترة التنفيذ ستراتيجيةوجدوى تقييم التقدم احملرز يف هذه اال
 رفع تقرير عن صياغة أو تنقيح اخلطط دون اإلقليمية واإلقليمية مبا يتماشى من خالل األطراف املتأثرة بلداناستيفاء املعلومات اليت قدمتها ال

 .ستراتيجيةمع اال
 ".النهائية"عنية هي فقط  العمل الوطين املعتمد من قبل احلكومة املنامجستعترب بر .UNCCD يف  العمل الوطينبرنامج  املعلومات املطلوبة

 .وثائق التخطيط األخرى ذات الصلة 

مصادر البيانـات   
 )التوضيحية فقط(

UNCCD حلقة الوصل الوطنية 

، "املتكاملإطار االستثمار " ،"العائق"، "مسبب" ،حلقة الوصل الوطنية" ،برنامج العمل الوطين"، "معتمد" راجع املسرد بشأن
 "األساس خط"

  ؟ستراتيجية عمل وطين قبل االبرنامجالفعل ك ب بلدهل تبنت
  

 نعم  
   ال  

  ؟ستراتيجية العمل الوطين مبا يتماشى مع االبرنامجقيح نك بت بلدإذا كانت اإلجابة نعم، هل قامت
  

 نعم  
   ال  

  ؟ فما هو تاريخ اعتمادهستراتيجيةتماشى مع االبرنامج عمل وطين يإذا كان لديكم 
  

 )العام/الشهر/اليوم(___________________التاريخ 
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قم بالتأشري على مربعات متعددة ( .أذكر األسباب اليت أدت إىل ذلك. ستراتيجيةقد نقح مبا يتماشى مع االبرنامج العمل الوطين إذا مل تكن 
  )حسب االقتضاء وحدد مستوى األمهية

 
  مهم للغاية مهم غري مهم  

  
       ال ميثل أولوية للحكومة

       قدراتاالفتقار إىل ال
       االفتقار إىل املواد املالية
       قلة الوظائف املتاحة
       االفتقار إىل الوقت

       بني الوزارات املعنيةالداخلي ضعف التنسيق 
 ) كلمة٣٠حبد أقصى (: )يرجى التحديد(أخرى 

  
  
  

      

  
 يف ستراتيجيةبعد اعتماد هذه اال متسق  عمل وطين برنامجهل وضعتم، ستراتيجيةك قد تبنت برنامج عمل وطين قبل اال بلدكنتإذا مل 
  ؟٢٠٠٠عام 

  
 نعم  
   ال  

                   حدد تاريخ اعتماده  .                    إذا كانت اإلجابة نعم
  

  )العام/الشهر/اليوم(___________________التاريخ 
  

 



ICCD/CRIC(9)/INF.2 

17 GE.10-61651 
 

قم بالتأشري على ( .ت إىل ذلك أذكر األسباب اليت أد.ستراتيجية مبا يتماشى مع االغتها قد مت صيمتسقبرنامج عمل وطين إذا كان هناك 
  )مربعات متعددة حسب االقتضاء وحدد مستوى األمهية

  
  

  غري مهم  
  

 مهم للغاية مهم

       ثل أولوية للحكومةمتال 
       االفتقار إىل القدرات

       االفتقار إىل املواد املالية
       قلة الوظئاف املتاحة
       االفتقار إىل الوقت

       ات املعنيةضعف التنسيق بني الوزار
 ) كلمة٣٠حبد أقصى (: )يرجى التحديد(أخرى 

  
  
  

      

  
  

  

   إستراتيجيتها مع )NAP(متسق  برنامج عمل وطين  اليت لديها على البلدانتنطبق األسئلة املوجودة أدناه
 

  صاد االجتماعي؟علومات خط األساس اخلاص بالفيزياء احليوية واالقتمبهل هي مدعوم ف، برنامج عمل وطينإذا كان لديك 
 

 نعم  
  ال  

  هل تقيم دوافع التصحر وتدهور األراضي واجلفاف؟ف، برنامج عمل وطينإذا كان لديك 
 

 نعم  
  ال  

  م عوائق اإلدارة املستدامة لألرض؟هل تقّيف، برنامج عمل وطينإذا كان لديك 
 

 نعم  
  ال  

  وصيات إلزالة هذه العوائق؟تبرنامج العمل الوطين تضمن يإذا كانت اإلجابة نعم، هل 
 

 نعم  
  ال  

  ؟االستثمار املتكامل، هل مت تضمينه يف إطار برنامج عمل وطينإذا كان لديك 
 

 نعم  
  ال  
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  ؟ القطاعات واالستثمار على مستوىططاخلسياسات وال، هل مت دجمه يف ختطيط التطوير الوطين وبرنامج عمل وطينإذا كان لديك 
 

 نعم  
  ال  

  ؟ يف بلدك احلد من الفقر استراتيجيةيف ورقة برنامج العمل الوطين كانت اإلجابة نعم، هل مت دمج إذا 
 

 نعم  
  ال  

 أثناء تطوير أو استعراض ICCD/COP(9)/2/Add.1 كما هو مقترح يف ستراتيجيةاالهل استعنت باملبادئ التوجيهية لتنسيق برامج العمل مع 
  ؟خطة العمل اخلاصة بك

 
 نعم  
  ال  

إذا كنت ترفع  ).أضف أكرب قدر ممكن ممن الصفوف(حدد املصادر املستخدمة للحصول على املعلومات الواردة أعاله 
 .التقارير على اإلنترنت، ميكنك حتميل املستندات ذات الصلة

١- 

٢- 

مصادر 
  املعلومات

٣- 

مراجعة /املتأثرة والكيانات اإلقليمية ودون اإلقليمية بصياغةاألطراف البلدان من % ٨٠، ستقوم ٢٠١٤حبلول عام  اهلدف الشامل
 .ستراتيجيةاالبرنامج العمل اإلقليمي وتنسيقها مع /برنامج العمل دون اإلقليمي/خطة العمل الوطنية

 اتمهاسامل
  للهدفةالوطني

فمىت ختطط لوضع  يف وقت رفع التقارير، ستراتيجيةاالسق مع ت معتمد ومبرنامج عمل وطينإذا مل يكن لديك 
 ؟الربنامج  واعتماد

 
 ٢٠١١-٢٠١٠ 
 ٢٠١٣-٢٠١٢ 
 ٢٠١٥-٢٠١٤ 
 ٢٠١٧-٢٠١٦  
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  املساعدات اخلارجية؟عن طريقأو تنسيق برنامج العمل الوطين /هل مت دعم صياغة و  التقييم النوعي

 
 نعم 
 ال 

 
  و أكثر؟إذا كانت اإلجابة نعم، هل حصلت على املساعدة من أحد املؤسسات التالية أ

 )ميكن حتديد أكثر من مربع واحد(

 
 األمانة العامة 
 اآللية العاملية 
 صندوق البيئة العاملية 
  ثنائي 
 احلكومية الدولية، املؤسسة املالية املنظماتت التابعة لألمم املتحدة، الوكاال(متعدد األطراف  

 )خلإالدولية، 
 

  اليت حصلت عليها؟إذا كانت اإلجابة نعم، ما هو نوع املساعدة 

 
 التقينالدعم  
 الدعم املايل 
 بناء القدرات 

 

قم بالتأشري على العديد من املربعات حسب (تنسيق ال/صياغةالحدد الصعوبات الرئيسية اليت واجهتك يف عملية 
 ).االقتضاء وحدد مستوى األمهية

 
 مهم للغاية مهم غري مهم 
     أولوية للحكومة متثلال
خط األساس للفيزياء احليوية عن  املعلومات توفر إىلفتقار اال

  واالقتصاد االجتماعي
   

أطر العمل احلالية لالستثمار بشكل كامل مع خطة عدم توافق 
 العمل الوطنية

   

تبسيط برنامج العمل الوطين يف اخلطط والسياسات احلالية 
 يستغرق وقتا طويال

   

 ) كلمة٣٠احلد األقصى (: )حدد(أخرى 
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  ٥-  CONS-O-7 
 إطار عمل السياسة :٢اهلدف التشغيلي 

 ٥-٢ للنتيجة CONS-O-7مؤشر األداء 

 .والربجمة املؤازرة التفاقيات ريو الثالث أو اآلليات للتنفيذ املشترك، على كافة املستويات/عدد املبادرات للتخطيط
 فهم املؤشر

املناسبة على ) أو آليات التشغيل/التخطيط املشترك و/مثل الربجمة(خالل عدد من األدوات يقيس املؤشر وجود العمليات املؤازرة من 
املناسبة، املؤهلة فترض أنه كلما زاد عدد األدوات وي .الذي يعزز تقدمي أو تعزيز املقاييس بني اتفاقيات ريو الثالثاألمر املستوى الوطين 

رفع التقرير عن كيانات رفع التقارير حول عملية من خالل  هذه املعلومات استكمالم سيتو. زادت إمكانية حتقيق املؤازرة يف التنفيذ
 .املؤازرة على املستوى اإلقليمي وما دون اإلقليمي والدويل

 التنظيمية/الربجمة والوثائق التشريعية/وثائق التخطيط   البيانات املطلوبة
التقارب والتقدمي أو تعزيز  واملؤازرةوعمليات  شترك امل التشغيلية اليت حققت التنفيذات يف اآللينظر التمي 
 .  بني اتفاقيات ريو املبينة بوضوح يف أهدافهمةعماقاييس الدامل

مصادر البيانات 
 ) فقطداللية(

   .الوزارات الوطنية ذات الصلة
 

 "التضافر أو  للتنفيذ املشتركالتنفيذيةاآلليات "و" التخطيط املشترك/مبادرات الربجمة" شأنسرد بامل راجع

 Annex II, 16/IX/DC/COP/CBD/UNEPلقائمة التوضيحية املقدمة من قبل األطراف لتعزيز املؤازرة بني اتفاقيات ريو، ارجع إىل ا للحصول على

  تركة التفاقيات ريو الثالث؟الربجمة املش/هل تنفذ مبادرات التخطيط
 

 نعم 
 ال 
   فقطالثنني من اتفاقيات ريوولكن نعم،  

  )قم بالتأشري على العديد من املربعات حسب االقتضاء(املشتركة ) املبادرات(إذا كانت اإلجابة نعم، حدد نوع املبادرة 
 

   الفجوات يف املؤازرةييزاستعراض اخلطط الوطنية ومت 
  ت والسياسات اليت تستفيد من املؤازرة والتعاون الفجواييزمت 
  استعراض اخلطط والسياسات لتحسني التعاون 
 حتسني القدرات املؤسسية والعلمية للمسامهني باإلضافة إىل وعيهم 
 ) كلمة٣٠احلد األقصى (: )حدد(أخرى  
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  ك؟بلدبالتضافر  للتنفيذ املشترك أو تنفيذيةهل توجد آلية 
 

 نعم 
 ال 
   فقطالثنني من اتفاقيات ريوولكن نعم،  

  )قم بالتأشري على العديد من املربعات حسب االقتضاء(حدد نوع اآللية فإذا كانت اإلجابة نعم، 
 

 عقد اجتماعات دورية بني مراكز التنسيق وفرق مراكز التنسيق 
 تأسيس جلنة تنسيق وطنية لتنفيذ اتفاقيات ريو الثالث 
 ) كلمة٣٠احلد األقصى (: )حدد(أخرى  

 
 
 

 
 

إذا كنت ترفع  ).أضف أكرب قدر ممكن ممن الصفوف(حدد املصادر املستخدمة للحصول على املعلومات الواردة أعاله 
 .التقارير على اإلنترنت، ميكنك حتميل املستندات ذات الصلة

١- 
٢- 

مصادر 
 املعلومات

٣- 
وظيفية لضمان ) آليات( متأثرة سواء لديها خطة وطنية مشتركة مناسبة أو آلية  طرفبلد، كل ٢٠١٤حبلول عام  اهلدف الشامل

 املؤازرة بني اتفاقيات ريو الثالث
 ة الوطنياتمهاسامل
 هلدفيف ا

ختطيط مشترك أو ال يوجد لديها آليات تشغيلية مناسبة يف وقت رفع التقرير، مىت ختطط / ك تطبق برجمةبلدإذا مل تكن 
  ما لضمان املؤازرة املناسبة؟الكتساب شيء 

 
 ٢٠١١-٢٠١٠ 
 ٢٠١٣-٢٠١٢ 
 ٢٠١٥-٢٠١٤ 
 ٢٠١٧-٢٠١٦ 
  ال توجد خطة حىت اآلن 
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   املؤازرة للتطبيق املشترك التفاقيات ريو على املستوى الوطين من قبل مؤسسات اتفاقيات ريو؟ات عملي ترسيخهل مت دعم  التقييم النوعي
 

 نعم  
 ال  

 
 )ميكن حتديد أكثر من خانة واحدة( من خالل أي اتفاق؟فبة نعم، إذا كانت اإلجا

 
 UNCCD 

 CBD 

 UNFCCC 

 
 

حدد العديد من (مشروع مؤازرة أو آليات للتنفيذ املشترك /حدد الصعوبات األساسية اليت واجهتها إلنشاء برنامج
  )املربعات حسب االقتضاء وصنف مستوى األمهية

  
  

  
  
 

 مهم للغاية مهم غري مهم

    أولوية لدى احلكومةمتثل  ال
     القدراتاالفتقار إىل
    مصادر التمويلاالفتقار إىل 

    نقص املوظفني
    نقص الوقت
     التنسيق الداخلي بني الوزارات ذات الصلةاالفتقار إىل

 ) كلمة٣٠احلد األقصى (: )حدد(أخرى 
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  ٦-  CONS-O-8 
 لعلوم، التقنية واملعرفةا :٣اهلدف التشغيلي 

 ٢-٣ و١-٣للنتيجة  CONS-O-8مؤشر األداء 

 اإلقليمية لتصحر/دون اإلقليمية/الكيانات اإلقليمية ودون اإلقليمية اليت تضع وتدعم نظم املراقبة الوطنيةو املتأثرة بلدان األطرافعدد ال

 .واجلفاف األراضي وتدهور
 فهم املؤشر

ميكن ختصيص نظم املراقبة  . املراقبة ودعمهانظمعدد وحتديد  املراقبة على الدولة من خالل حصر إمكانيةلوطين يقيس املؤشر على املستوى ا
عملية  ة وصدقوسيربز املؤشر مدى واقعي .UNCCD  إىللرفع تقارير) يف حالة نظم املراقبة البيئية(جزئي بشكل  أو حمددهذه بشكل 

 استكمالسيتم  . وما بعد التنفيذستراتيجيةاال األطراف املتأثرة خالل تنفيذ بلداننتظمة من قبل الاملزيد من التقارير املاحلصول على   توقع
 اإلقليمي وما دون ينياملستو  علىUNCCD  معرير عن كيانات رفع التقارير حول نظم املراقبة ذات الصلةارفع تقم خالل هذه املعلومات 
  .اإلقليمي والدويل
 .اهليئات األخرى/ داخل الوزارات الوطنية أو املؤسساتةنظم املراقبة املوضوعبشأن ومات معل   البيانات املطلوبة

 .املشروع/التقارير املرحلية أو النهائية للربنامجوصفحات امللخص واملشاريع /وثائق الربامج 
  .UNCCD  لير ختزن كافة أو معظم املعلومات املطلوبة لرفع التقارفقط واليت نظم املراقبة هذه يتم النظر يف  

مصادر البيانات 
 )توضيحية فقط(

 .املشروع، املبادرات احلكومية غري احلكومية األخرى/الربنامجالوزارات الوطنية ذات الصلة، وحدات إدارة 

  "التعرض للتأثر"، "الرصدم انظ" شأنسرد بامل راجع

  وطين؟ على املستوى الواجلفاف األراضي وتدهور للتصحر نظام الرصد  مت وضعهل
 

 نعم  
  ال  

  :حدد سواء كان هذا النظامفإذا كانت اإلجابة نعم، 
 وظيفي

 نعم  
 ال  

 
 يتم حتديثه بشكل دوري
 نعم  
  ال  

هل يغطي نظام مراقبة بيئية بشكل جزئي جوانب التصحر ف أي نظام مراقبة حمدد للتصحر وتدهور األراضي واجلفاف، كن هناكإذا مل ي
 ؟وطينفاف على املستوى الوتدهور األراضي واجل

 نعم  
  ال  

١- 
٢- 

 اليت ميكن أن تسهم يف رفع وطينة على املستوى دون الاحاذكر أي نظم مراقبة مت
 ).أضف أي عدد من الصفوف حسب احلاجة (UNCCDالتقارير حول 

٣- 
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إذا كنت ترفع  ). أكرب قدر ممكن ممن الصفوفأضف(حدد املصادر املستخدمة للحصول على املعلومات الواردة أعاله 
 .التقارير على اإلنترنت، ميكنك حتميل املستندات ذات الصلة

١- 
٢- 

  مصادر املعلومات

٣- 
 األطراف املتأثرة، وكيانات رفع التقارير اإلقليمية ودون اإلقليمية بلدانمن ال% ٦٠، ستكون نسبة ٢٠١٨عام حبلول  اهلدف الشامل

 بة الوطنية للتصحر وتدهور األراضي واجلفافقد وضعت ودعمت نظم املراق
 ة الوطنيةمهاسامل

 هلدفيف ا

 نظام مراقبة وطين خمصص بشكل كلي أو جزئي للتصحر وتدهور األراضي واجلفاف لرقع كبلدمل يكن لدى إذا 
 هل ختطط لالستعانة بنظام املراقبة؟فالتقارير، 

 
 نعم  
 ال  

 
 إذا كانت اإلجابة نعم، فمىت؟

 ٢٠١١-٢٠١٠ 
 ٢٠١٣-٢٠١٢ 
 ٢٠١٥-٢٠١٤  
 ٢٠١٧-٢٠١٦  
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نظام مراقبة وطين خمصص بشكل كلي أو جزئي للتصحر وتدهور األراضي واجلفاف،  متتلك ال بالنسبة للدول اليت  التقييم النوعي
 ).حدد أكثر من مربع حسب االقتضاء وصنف مستوى األمهية(حدد الصعوبات اليت واجهتك خالل تأسيس العملية 

 
 مهم للغاية مهم  مهمغري 

    القيود املالية
     القدراتاالفتقار إىل

    قيود املوارد البشرية
 التنسيق بني الوزارات املعنية وإسناد املسئوليات االفتقار إىل

 بشكل غري واضح
   

املشروعات القائمة / الربامجتداخالت التنسيق بني االفتقار إىل
 على التربع

   

    .ال ميكن تنسيقها حتت مظلة واحدةحبيث ت احلالية املبادراتفتت 
نظم املراقبة الوطنية ودون الوطنية املوجودة تستخدم منهجيات 

 خمتلفة وال ميكن تنسيقها 
   

 ) كلمة٣٠احلد األقصى (: )حدد(أخرى 
 
 
 

   

 
وتدهور األراضي واجلفاف،  نظام مراقبة وطين خمصص بشكل جزئي أو كلي للتصحر  متتلكبالنسبة هلذه الدول اليت

  )حدد العديد من املربعات حسب االقتضاء وصنف مستوى األمهية(كيف يتم احلفاظ على النظام؟ 
 مهم للغاية مهم غري مهم 

    عن طريق املوارد الوطنية
    عن طريق الدعم اخلارجي

    ال ميكن صيانتها بسبب القدرات املهنية احملدودة
    ب القدرات املالية احملدودةال ميكن صيانتها بسب

 ) كلمة٣٠احلد األقصى (: )حدد(أخرى 
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  ٧-  CONS-O-9 
 التقنية واملعرفة والعلوم :٣اهلدف التشغيلي 

 ٢-٣و ١-٣ للنتيجة -CONS-O9مؤشر األداء 

 التوجيهية لرفع التقارير بادئقارير لالتفاقية مع امل األطراف املتأثرة والكيانات اإلقليمية ودون اإلقليمية املتخصصة يف رفع التبلدانعدد ال
  على أساس املؤشرات اجليدة

 فهم املؤشر

يقيس املؤشر استخدام معلومات الفيزياء احليوية واالجتماعية واالقتصادية على الصعيد الوطين يف حتديد جمموعة أساسية متفق عليها من 
سيبني املؤشر إىل  .تناغمةقدم احملرز على أساس هذه املؤشرات باستخدام منهجيات مرصد التيف  وUNCCD اآلثار حلسابمؤشرات قياس 

 كيانات رفع التقارير اإلقليمية ودون اإلقليمية وسوف تقوم .UNCCD مماثل وقابل للمقارنة آلثارتقييم دويل جتميع كن ميأي مدى 
ل رفع التقارير حول استخدام مؤشرات قياس األثر على الصعيدين  األطراف املتأثرة من خالبلداناملعلومات اليت قدمتها الباستكمال 

 . يتم اعتماد مؤشرات األثر هلذه املستويات من قبل مؤمتر األطراف يف حالة وعندمااإلقليمي ودون اإلقليمي
 .٢٠١٦ و٢٠١٢ األطراف املتأثرة يف عام بلدان بواسطة الUNCCD  إىلتقارير  البيانات املطلوبة

 األطراف املتأثرة مرة كل أربع بلدانملعلومات اليت تقدم يف التقارير اخلاصة هبذا املؤشر من قبل السيتم جتميع ا 
ء احليوية واالجتماعية واالقتصادية الفيزيا اليت تتطلب معلومات ستراتيجيةاالحول األهداف  سنوات عند رفع التقارير

  . فقط٢٠١٦ ويف عام ٢٠١٢  عام يفجيب رفع التقارير حول هذا املؤشر ).SO3 وSO1  ،SO2أي(
مصادر البيانات 

 )ة فقطداللي(
 .UNCCDحلقة الوصل الوطنية 

 "حلقة الوصل الوطنية" شأنسرد بامل راجع

   ليكونا احلد األدىن ملتطلبات التقرير؟COP.9/13 يف القرار                    ً                       هل قدمت دولتك تقرير ا حول مؤشري األثر املعنيني
 نعم 
 ال 
   ن االثننيإجابة واحدة فقط م 

 ٢٠١٦ و٢٠١٢ك يف تقرير عام بلد اليت قدمتها ٣ و٢، ١ ستراتيجيةاالعدد مؤشرات األثر اخلاصة باألهداف 
 
 

                                                                                                                                       يف حني يتم تقدمي التقارير حول مؤشرات قياس األثر، هل رجعت إىل املبادئ التوجيهية لرفع التقارير، أي اسـتخدام خطـوط األسـاس                       
                                   دة من قبل جلنة العلم والتكنولوجيا؟                     واملنهجيات املشتركة احملد

 
 نعم  
  ال  

إذا كنت ترفع التقارير على  ).أضف أكرب قدر ممكن ممن الصفوف(حدد املصادر املستخدمة للحصول على املعلومات الواردة أعاله 
 .اإلنترنت، ميكنك حتميل املستندات ذات الصلة

١- 
٢- 
٣- 
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 املتأثر وكيانات رفع التقارير اإلقليمية ودون األطراف بلدانمن ال % ٩٠ نسبة ترفعسوف  ٢٠١٨حبلول عام   اهلدف الشامل
 . التوجيهية اجلديدة اخلاصة برفع التقاريرللمبادئ تثالاإلقليمية التقارير حول االتفاق مع االم

يف  ة الوطنيةمهاسامل
 هلدفا

 مىت ٢٠١٢ يف عام UNCCD  أجلمنالتقارير حول مؤشرات األثر أو كافة  بعض ك قد قدمتبلدا مل تكن إذ
  ختطط للقيام بذلك؟

 
 ٢٠١٥-٢٠١٤ 
 ٢٠١٧-٢٠١٦ 

 
 للمبادئ التوجيهية لرفع التقارير، أي استخدام خطوط األساس ومنهجيات ٢٠١٢ك يف عام بلدمل متتثل إذا 

 مىت ختطط للقيام بذلك؟فمشتركة حتددها جلنة العلم والتكنولوجيا، 
 

 ٢٠١٥-٢٠١٤  

 ٢٠١٧-٢٠١٦  

  

 :حدد الصعوبات األساسية اليت واجهتك يف رفع التقارير عن مؤشرات األثر  التقييم النوعي
 

 مهم للغاية مهم غري مهم 
    ة أو ميكن استردادها احالبيانات املطلوبة غري مت

    جودة ضعيفة للبيانات املتاحة
طـوط األسـاس املـشتركة      خل االمتثـال من املستحيل   

  واملنهجيات املتناسقة
   

 ) كلمة٣٠احلد األقصى (: )حدد(أخرى 
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  ٨-  CONS-O-10 
 التقنية واملعرفةوالعلوم  :٣اهلدف التشغيلي 

 ٤-٣و ٣-٣للنتيجة  CONS-O-10مؤشر األداء 

  التصحرسبباتمبوخطط العمل اإلقليمية اليت متت مراجعتها واليت تعكس املعرفة /وخطط العمل دون اإلقليمية/عدد خطط العمل الوطنية

  .واجلفاف مع التغري املناخي والتنوع البيولوجي األراضي وتدهور هتا، وتفاعالت التصحرداخالواجلفاف وت األراضي وتدهور
 فهم املؤشر

اف املتأثرة  األطربلدان الجتريهيتم تنفيذ ذلك من خالل تقييم  .يقيس املؤشر عمليات نقل املعرفة من املستوى النظري إىل املستوى التشغيلي
 على أساس قائمةأن برنامج العمل الوطين باالفتراض إن  .ملستويات املعرفة العلمية والتقليدية املعكوسة يف خطة العمل الوطنية) تقييم ذايت(

وف، يؤدي، يف سالية وأنشطة للتنفيذ على املستوى الوطين، و                             ّ قترح استراتيجيات أكثر أمهية وفع  سوف ياملعرفة العلمية والتقليدية السليمة
 واجلفاف األراضي وتدهور  برامج العمل الوطنية تلك اليت ال تأخذ يف احلسبان املعرفة واالطالع على التصحرالنهاية، بشكل أفضل من

 . نتائج ملموسةUNCCDسيبني املؤشر إىل أي مدى حيتمل أن حتقق عملية تنفيذ  .والدوافع املؤدية إىل التصحر وتدهور األراضي واجلفاف
سوف تقوم الكيانات املختصة برفع التقارير على املستوى دون اإلقليمي واإلقليمي باستيفاء املعلومات املقدمة عن طريق الدول املعنية 

 .األطراف عن رفع التقارير بناء على تقييماهتم املرتكزة على اإلدراك
 .ستراتيجيةاالبرنامج العمل الوطين اليت تتفق مع    البيانات املطلوبة

 . يف وضع خطة العمل الوطنيةااملستعان هباملطبوعة  ة العلميادةامل 
مصادر البيانات 

 )ة فقطداللي(
  .UNCCDحلقة الوصل الوطنية 

 "املسببا" و"حلقة الوصل الوطنية" و"برنامج العمل الوطين" شأنسرد بامل راجع

 . التقارير حول هذا املؤشرستراتيجيةاالمع  عملها برنامج أو مل تنسق برنامج عمل وطينال ترفع الدول اليت ليس لديها 

 . مصممة لتوجيه التقييم الذايت للدول خبصوص برنامج العمل الوطين اخلاص هباأدناهاألسئلة الواردة 
  يف برنامج العمل الوطين اخلاص بك، هل تقوم مسببات الفيزياء احليوية واالقتصادية واالجتماعية، وتفاعالهتا على املعرفة؟

 نعم  
  ال  

  ).حدد العديد من املربعات حسب االقتضاء وصنف مستوى األمهية(إذا كانت اإلجابة نعم، فحدد أي نوع من املعرفة قائمة عليه 
   املطبوعةة العلميادةامل 
 املعرفة اخلبرية 
 املعرفة التقليدية 

 
 

١- 
٢- 

 املراجعاسرد ف، ة املطبوعة العلميادةإذا كانت قائمة على امل
 حسبصفوف ال  منديعدالأضف  (ااملستعان هبة علميال

إذا كنت ترفع التقارير على اإلنترنت، ميكنك حتميل  ).احلاجة
 .املستندات ذات الصلة

٣- 
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                                                                                                                                    يف خطة العمل الوطين، هل يقوم حتليل التفاعل بني التخفيف من آثار اجلفاف واستصالح األراضي املتـدهورة والتخفيـف مـن تغـري                      
                                               أو التكيف مع حفظ التنوع البيولوجي على املعرفة؟ /    ملناخ ا

 
 نعم  
  ال  

 )حدد العديد من املربعات حسب االقتضاء وصنف مستوى األمهية( على أساسه ةحدد نوع املعرفة القائمفإذا كانت اإلجابة نعم، 
 

   املطبوعةة العلميادةامل 
 املعرفة اخلبرية 
  املعرفة التقليدية 

١. 
٢. 

اسرد ف،  املطبوعة العلميادة العلميةت قائمة على املإذا كان
 حسبأضف عدد صفوف  (ا املستعان هبة العلميراجعامل

إذا كنت ترفع التقارير على اإلنترنت، ميكنك حتميل  ).احلاجة
 .املستندات ذات الصلة

٣. 

   يف خطة العمل الوطين؟مت حتديدهاءات  يف بعض اإلجرالواضحأو /  التخفيف من آثار اجلفاف الذي مت حتليله و له
 

 نعم  
  ال  

  مصادر املعلومات :حدد املصادر املستخدمة الستخراج املعلومات املبينة أعاله
 UNCCDبرنامج برنامج العمل الوطين 

وخطط العمل دون /العمل الوطنيةعلى األقل من برامج  % ٧٠، سيتم إجراء تقييم ذايت للجودة لنسبة ٢٠١٨حبلول  اهلدف الشامل
 . اليت متت مراجعتهاوخطط العمل اإلقليمية/اإلقليمية

املسامهة الوطنية 
 يف اهلدف

التفاعل عملية هتا، وداخالتو واجلفاف األراضي وتدهور التصحردوافع ال يتم حتليل العمل الوطين،  برنامج إذا كان يف
أو املعارف / العلمية و املعرفةالبيولوجي على أساستغري املناخ والتنوع واجلفاف و األراضي وتدهور التصحر بني

 تتوقعون تعديل خطة العمل فمىت ، ناجحة متاما تكون ال هذهعملية التقييم الذايتفإن ،  واخلبرية ذات الصلةالتقليدية
 لتقييم الذايت؟ل بنجاح  إخضاعه ميكنحبيثالوطين اخلاص 

  
 ٢٠١١-٢٠١٠ 
 ٢٠١٣-٢٠١٢ 
 ٢٠١٥-٢٠١٤ 
 ٢٠١٧-٢٠١٦ 
  ال توجد خطة حىت اآلن 
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حدد  ف ذات الصلةأو التقليدية/عرفة العلمية ومع األخذ يف االعتبار اململ يتم تطويرها  خطة العمل الوطين تإذا كان  التقييم النوعي
 ).ضع عالمة على عدد الصناديق كما مستوى الالزمة ومعدل أمهية(األسباب 

 
 مهم للغاية مهم غري مهم 

    ة الصلة غري متاحات ذة املطبوعة العلميادةاملعدم توفر 
    ةريأو اخلبالتقليدية عدم توفر املعرفة 

     املعرفة الالزمةنقلاملوارد املالية لاالفتقار إىل 
حد من احلصول على مما التنسيق بني الوزارات املعنية ضعف 

 املعرفة واخلربة اجليدة
   

     اون بسبب نقص الوقتالتعمن لوزارات املعنية اكن عدم مت
    التعاون بسبب نقص العمالةمن لوزارات املعنية اكن عدم مت
 ) كلمة٣٠احلد األقصى (: )حدد(أخرى 
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  ٩-  CONS-O-11 
 التقنية واملعرفةوالعلوم  :٣اهلدف التشغيلي 

 ٥-٣ للنتيجة CONS-O-11مؤشر األداء 

واجلفاف على الصعيد العاملي واإلقليمي ودون اإلقليمي  األراضي وتدهور التصحرذات الصلة بة عرفتبادل امل نظم ونوع وعدد ومستخدم
 .والوطين املوصوفة على املوقع اإللكتروين لالتفاقية

 فهم املؤشر

 ونوع واجلفاف على الصعيد الوطين، من خالل تقدير حجم األراضي وتدهور ذات الصلة التصحرمعرفة لليقيس املؤشر وجود تبادل 
وسوف يبني املؤشر إىل أي مدى  .يتم قياس فعالية هذه النظم من خالل تقدير قاعدة مستخدميها .وعدد النظم القائمة لتبادل املعارف

سيتم إمتام هذه  .تتوافر املعرفة العلمية والتقليدية، مبا يف ذلك أفضل املمارسات، للمشترك مبا فيه الكفاية مع املستخدمني النهائيني
 اإلقليمي وما دون يات على املستوUNCCDرفع التقرير عن كيانات رفع التقارير حول نظم املراقبة ذات الصلة من خالل لومات املع

 .اإلقليمي والدويل
 .معلومات من املوقع اإللكتروين   البيانات املطلوبة

  .واجلفاف فقط األراضي وتدهور  يف نظم وشبكات تبادل معرفة التصحرنظر التمي 
ادر البيانـات   مص

 )توضيحية فقط(
املنظمات ذات الصلة على املستوى الوطين، والوزارات الوطنية ذات الصلة اليت تستضيف نظم تبادل املعرفة 

  .والشبكات داخل مواقعها على شبكة اإلنترنت

سرد امل راجع
 شأنب

 نظام استعراض األداء وتقييم التنفيذ، "نظام تقاسم املعارف"

توفري وصلة إنترنت مع ،  على مستوى الدولة اليت تعرف عنهاواجلفاف األراضي وتدهور التصحربصلة ذات معرفة للادل اسرد أي نظم تب
 )وإضافة العديد من الصفوف حسب الضرورة(ر عدد املستخدمني يف السنة يقدتو

  : اسم النظام
  :رابط اإلنترنت

 :عدد املستخدمني املقدر لكل عام
  : اسم النظام
  :نترنترابط اإل

 :عدد املستخدمني املقدر لكل عام
 يكون قد مت إعادة بناء املوقع اإللكتروين اخلاص باالتفاق ويتضمن قاعدة بيانات عن نظم ٢٠١٠حبلول عام  اهلدف الشامل

 . من نظام استعراض األداء وتقييم التنفيذكجزءمشاركة البيانات 
املسامهة الوطنية 

 يف اهلدف
- 

 -  التقييم النوعي
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  ١٠-  CONS-O-13 
 بناء القدرات :٤اهلدف التشغيلي 

 ٢-٤ و١-٤للنتيجة  CONS-O-13مؤشر األداء 

واجلفاف على  األراضي وتدهور  يف بناء القدرات ملكافحة التصحرةشاركامل، وكيانات رفع التقارير دون اإلقليمية واإلقليمية البلدانعدد 
 نهجيات واألدواتأساس التقييم الذايت أو غري ذلك من امل

 فهم املؤشر

سوف يبني املؤشر إىل  . وجود عمليات بناء القدرات من خالل حتديد مبادرات بناء القدرات الرئيسية،على الصعيد الوطين، يقيس مؤشر
أي املتطلبات (ة فيما بعد بالتزاماهتا املنصوص عليها يف االتفاقية، مبا يف ذلك تلك القادماملتأثرة  األطراف بلدان ال ُ           ي توقع أن تفيأي مدى 

رفع التقرير عن من خالل سيتم إمتام هذه املعلومات  ).اجلديدة لرفع التقارير، وإنشاء نظم مراقبة البيئة، والوصول إىل آليات متويل جديدة
 .ة والدولية وما دون اإلقليمية اإلقليمييات على املستوUNCCDكيانات رفع التقارير حول نظم املراقبة ذات الصلة 

  .واجلفاف ومبادرات بناء القدرات األراضي وتدهور معلومات حول التصحر    البيانات املطلوبة
املشاريع املذكورة يف صحف الربنامج واملشروع /الربامج/فقط اخلطط الرئيسية يف جمال بناء القدرات خطط 

  .وسيتم النظر فيها
مصادر البيانـات   

 )توضيحية فقط(
  .كجزء من عملية رفع التقارير UNCCD إىلملقدمة  الربامج واملشاريع اصحف 
تقارير مؤقتة أو هنائية لتلك الربامج واملشاريع اليت مت واملشاريع، وأوراق امللخصات املرحلية، /وثائق الربامج 

ذات الصلة وبناء  واجلفاف بأهنا األراضي وتدهور  الربامج واملشاريع التصحرصحفحتديدها من خالل 
  .يسيالقدرات كهدف رئ

 " الربامج واملشاريعأوراق"، و"التقييم الذايت للقدرات الوطنية" شأنسرد بامل راجع

وثائق املشاريع، ل/ةناظر الربامج واملشاريع وحتقق من الربامج املصحفحدد، إن وجدت، الربامج واملشاريع ذات الصلة من خالل 
 . املعلومات الالزمة الستكمال اجلدول أدناهصحف املوجزة، والتقارير النهائية أو املؤقتة، الستخراجالو

 واجلفاف املطبقة األراضي وتدهور التصحراملرتبطة بعدد مبادرات بناء القدرات 

 ٢٠١٨ ٢٠١٧ ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ السنوات/املبادرات
التقييم الذايت للقدرات 

  مستحدث-الوطنية 
           

            خرىاملبادرات األ

   ذات الصلة باحتياجات بناء القدرات على املستوى الوطين؟واجلفاف  األراضي وتدهور التصحرك بتقييم  بلدهل قامت
 

 نعم 
 ال 
  العملية مازالت مستمرة 

  إطار عمل أي مبادرة؟يف ي هل هإذا كانت اإلجابة نعم، ف
 

 التقييم الذايت للقدرات الوطنية 
 ) كلمة٣٠احلد األقصى (: )حدد(أخرى  
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   لموارد الالزمة ملعاجلة احتياجات بناء القدرات؟ل نعم، هل كان لديك تقييم جابةإذا كان اإل
 

 نعم  
  ال  

   هذه االحتياجات من املوارد يف إطار االستثمار؟نيتضم هل مت
 

 نعم  
  ال  

إذا كنت ترفع  ).أضف أكرب قدر ممكن ممن الصفوف(ومات الواردة أعاله حدد املصادر املستخدمة للحصول على املعل
 .التقارير على اإلنترنت، ميكنك حتميل املستندات ذات الصلة

١- 
٢- 

مصادر 
  املعلومات

٣- 
 األطراف املتأثرة، وكيانات رفع التقارير بلدان يف املائة من ال٩٠ما ال يقل عن سوف تنفذ ، ٢٠١٤حبلول عام  اهلدف الشامل

 .واجلفاف األراضي وتدهور التصحرخطط أو برامج أو مشاريع بناء القدرات اخلاصة بمية ودون اإلقليمية اإلقلي

املسامهة الوطنية 
 يف اهلدف

والربامج هناك خطط لبناء القدرات خمصصة للتصحر وتدهور األراضي واجلفاف، إذا كان وقت رفع التقارير 
  ضع خطة مناسبة؟واملشاريع املنفذه يف دولتك، مىت ختطط أن ت

  
 ٢٠١١-٢٠١٠ 
 ٢٠١٣-٢٠١٢ 
 ٢٠١٥-٢٠١٤ 
 ٢٠١٧-٢٠١٦ 
   ال توجد خطة حىت اآلن 

 األراضي وتدهور التصحرهل تلقيت مساعدة من واحد أو أكثر من املؤسسات التالية لبناء القدرات ملكافحة   التقييم النوعي

 )ميكن حتديد أكثر من مربع واحد(  ؟واجلفاف

 
 األمانة العامة 
 اآللية العاملية 
 صندوق البيئة العاملية 
  ثنائي 
 احلكومية الدولية، املؤسسة املالية املنظماتت التابعة لألمم املتحدة، الوكاال(متعدد األطراف  

 )خلإالدولية، 
 

  إذا كانت اإلجابة نعم، ما هو نوع املساعدة اليت حصلت عليها؟
 

 التقينالدعم  
  املايلالدعم  
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  ١١-  CONS-O-14  
  التمويل ونقل التكنولوجيا  :٥اهلدف التشغيلي 

  ١-٥للنتيجة  CONS-O-14مؤشر األداء 
يف  هبا من خالل اآلليات العاملية أو أطر االستثمار اخلاصة وضع املتأثرة والكيانات اإلقليمية ودون اإلقليمية اليت مت بلدان األطرافعدد ال
اإلمكانيات الوطنية، واملوارد الثنائية واملتعددة ملكافحة التصحر مدى االستفادة من  واليت تعكس ،تمويل املتكاملة الاستراتيجيةإطار 

  .وتدهور األراضي
  فهم املؤشر

تصحر وتدهور كافحة الململوارد الوطنية الثنائية واملتعددة تيح االستفادة من اعلى الصعيد الوطين، يقيس املؤشر وجود عملية متويل متكاملة ت
 التمويل املتكاملة اليت وضعتها استراتيجية األطراف داخل دانلباألراضي، عن طريق التحديد الكمي ألطر االستثمار اليت وضعتها ال

لومات املع سوف يتم استيفاء هذه .اآلليات العاملية أو غريها من استراتيجيات التمويل املتكاملة اليت تروج هلا املؤسسات الدولية املختلفة
 ودون الوطنية،على املستويات أطر االستثمار املتكامل عن طريق التقارير املتاحة من جانب الكيانات األخرى املختصة برفع التقارير بشأن 

   .واإلقليمية اإلقليمية
  .االستثمارعمل وثائق أطر     البيانات املطلوبة

  . التمويل املتكاملاستراتيجية ية اليت وضعتهاجبانب املبادئ التوجيه أطر االستثمار املعدة النظر يفيتم  
مصادر البيانات 

  )توضيحية فقط(
  .الوزارات الوطنية ذات الصلة

  
  " االستثمار املتكاملإطار"و، "زيادة التأثري"و، " التمويل املتكاملةاستراتيجية"  شأن براجع املسرد

  متكامل؟استثمار ك إطار بلدهل وضعت 
  

  نعم  
  ال  
    من واحدنعم، أكثر   

  .مىت مت وضعهفحدد  ،إذا كانت اإلجابة نعم
  

  )سنة/شهر/يوم: (التاريخ
  
  

  
  . اليت يوجد هبا إطار استثمار متكاملدانلبتنطبق األسئلة الواردة أدناه على تلك ال

  
  ؟برنامج العمل الوطينعلى يستند ك بلدهل إطار االستثمار املتكامل اخلاص ب

  
 نعم  
   ال  
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    يساعد يف تطويره؟مْنف، برنامج العمل الوطين على أساس اًمإذا كان قائ
  

  اآللية العاملية  
  صندوق البيئة العاملية  
   ثنائي  
الوكاالت التابعة لألمم املتحدة، املنظمات احلكومية الدولية، املؤسسة املالية (متعدد األطراف   

  )خلإالدولية، 
  ) كلمة٣٠احلد األقصى (: )حدد(أخرى   

  
  
  
    

   نوع املساعدة اليت حصلت عليها؟يما هف، كإذا كانت تتم مساعدت
  

  التقينالدعم   
  الدعم املايل  
    بناء القدرات  

   التمويل العاملية؟استراتيجيةإذا كانت تتم مساعدته من قبل اآلليات العاملية، هل مت اعتماده يف 
  

 نعم  
   ال  

ناء على برنامج عمل وطين، هل يسمح هذا اإلطار بشكل ملموس باإلمكانات الوطنية، إذا كانت دولتك متتلك إطار استثمار متكامل ب
  واملوارد الثنائية واملتعددة ملكافحة التصحر وتدهور األراضي واجلفاف؟

  
 نعم  
   ال  

إذا  ).فوفأضف أكرب قدر ممكن ممن الص(حدد املصادر املستخدمة للحصول على املعلومات الواردة أعاله 
  .كنت ترفع التقارير على اإلنترنت، ميكنك حتميل املستندات ذات الصلة

١- 
٢- 

   مصادر املعلومات

٣- 
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على األقل من الدول األعضاء املتأثرة والكيانات اإلقليمية ودون  % ٥٠ سيكون نسبة ٢٠١٤حبلول عام   اهلدف اإلمجايل
  .اإلقليمية قد وضعت أطر استثمار متكاملة

اإلسهام الوطين 
  دفلله

   إذا مل تكون دولتك قد وضعت إطار استثمار متكامل يف وقت رفع التقرير، هل ختطط لذلك؟
  

 نعم  
 ال  

  
 إذا كانت اإلجابة نعم، فمىت؟

 ٢٠١١-٢٠١٠ 
 ٢٠١٣-٢٠١٢ 
 ٢٠١٥-٢٠١٤ 
 ٢٠١٧-٢٠١٦   

قم بالتأشري على العديد من (تكامل حدد الصعوبات الرئيسية اليت واجهتك يف عملية وضع إطار االستثمار امل   التقييم النوعي
   ).املربعات حسب االقتضاء وحدد مستوى األمهية

  
  هام للغاية  هام  غري هام  

        القيود املالية
        قيود املوارد البشرية

نقص التنسيق بني الوزارات املعنية وإسناد املسئوليات بشكل غري 
  واضح

      

        نقص التنسيق بني مقدمي الدعم
وارد الوطنية الثنائية واملتعددة؛ال ميكن التنسيق بينها حتت تنوع امل

  مظلة واحدة
      

  ) كلمة٣٠احلد األقصى (: )حدد(أخرى 
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  ١٢-  CONS-O-16 
  التمويل ونقل التكنولوجيا ٥: اهلدف التشغيلي

 ٢-٥للنتيجة  CONS-O-16مؤشر األداء 

 . املتقدمة ملكافحة التصحر وتدهور األراضي واجلفافبلدان األطرافد املالية املتاحة من جانب ال والتنبؤ باملوار التوقيتدقةودرجة الكفاءة، 
 فهم املؤشر

ؤ باملسامهات ب األطراف املتأثرة ملدى كفاءة، ودقة وسهولة التندانلب وجود تقييم إدراكي عن طريق تطوير الب يتطل ًا  نوعي ًا  هذا مؤشرعدي
، "كافية"يتم اإلشارة باستمرار إىل املوارد اليت تتميز بكوهنا  . األطراف املتقدمة لتنفيذ االتفاقيةبلدانيها من الالثنائية اليت مت احلصول عل

.  باعتبارها ضرورية لضمان التخطيط املناسب والتنفيذ الفعالستراتيجيةيف اال" ميكن التنبؤ هبا بسهولة"و" متاحة يف الوقت املناسب"و
تصة برفع التقارير على املستوى دون اإلقليمي واإلقليمي باستيفاء املعلومات املقدمة عن طريق الدول املتأثرة سوف تقوم الكيانات املخ

 . األطراف عن رفع التقارير بناء على تقييماهتم املرتكزة على اإلدراك
 -  البيانات املطلوبة

مصادر البيانات 
 ) فقطداللية(

- 

 املسرد راجع
 شأنب

- 

 

 .رفع تقرير حول هذا املؤشرب UNCCD  يفاحلصول على مساعدة هلا املخول  األطراف املتأثرة فقطدانلبلايتم مطالبة 
   :                                 اربط تقييمك بالفترات القادمة فقط

 
 ٠٩ -٢٠٠٨، للفترة ٢٠١٠يف 
 ١١ - ٢٠١٠، للفترة ٢٠١٢يف 
 ١٣ - ٢٠١٢، للفترة ٢٠١٤يف 
 ١٥ - ٢٠١٤، للفترة ٢٠١٦يف 
 ١٧ - ٢٠١٦، للفترة ٢٠١٨يف 

   واالتفاقية؟ستراتيجية لتنفيذ االUNCCDما تقييمك للمساعدة الثنائية اليت مت احلصول عليها يف إطار عمل 
 

   مالئمة املساعدة الثنائية
 مالئمة املساعدة الثنائية
 ةمالئم 
  إىل حد ماةمالئم 
 ةغري مالئم 

 دقة توقيت املساعدة الثنائية
 يف الوقت املناسب 
 إىل حد ماوقت مناسب  
 اغري حمدد زمنًي 

 
 سهولة التنبؤ باملساعدة الثنائية

  
 ميكن التنبؤ به  
 ميكن التنبؤ به إىل حد ما  
  ال ميكن التنبؤ به  
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ً قدم شرح   ) كلمة١٠٠حبد أقصى (ا للتصنيف الذي قمت بتقدميه أعاله      ً ا سردي       
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 

 مل يتم وضع هدف هلذا املؤشر اهلدف الشامل
سامهة امل

يف الوطنية 
 هلدفا

- 

  املوارد من املاحنني الثنائيني؟ عهل حصلت على مساعدة يف مج  التقييم النوعي
 

 نعم  
 ال  

 
 )ميكن حتديد أكثر من خانة واحدة(  فمن أي مانح؟ اإلجابة نعم،نتاإذا ك

 
 األمانة العامة 
 اآللية العاملية  
 صندوق البيئة العاملية 
  ثنائي 
الوكاالت التابعة لألمم املتحدة، املنظمات احلكومية الدولية، املؤسسات املالية ( األطراف متعدد 

 .)خلإالدولية، 
 ) كلمة٣٠حد أقصى (: )حدد(أخرى  

 
 
 

  
هل عمل مستوى الكفاءة، ودقة التوقيت وسهولة التنبؤ باملساعدة الثنائية على تقييد أداء بلدك يف التخطيط والتنفيذ 

 ؟UNCCD فيما يتعلق
 نعم  
  ال  
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  ١٣-  CONS-O-17 
 التمويل ونقل التكنولوجيا : ٥اهلدف التشغيلي 

 ٣-٥ للنتيجة -CONS-O17مؤشر األداء 

عدد مقترحات املشاريع ذات الصلة مبكافحة التصحر وتدهور األراضي واجلفاف املقدمة بنجاح لتمويل املؤسسات املالية الدولية، 
 .مبا يف ذلك صندوق البيئة العامليةوالتسهيالت والتمويل، 

 فهم املؤشر

                                  املقدمة بنجاح لتمويـل املنظمـات         املشروع                                                                                 يقيس املؤشر قدرة عملية مجع األموال على املستوى الوطين، من خالل حتديد كمية مقترحات       
                               سوف يـتم اسـتيفاء املعلومـات       .          نقل املوارد           املتأثرة ل          دان األطراف ل ب                                            املؤشر مدى اجلهود املتزايدة من جانب ال          يربز     سوف     .               املالية املختلفة 

      ودون            الوطنيـة،                                                                                                                     طريق التقارير املتاحة من جانب الكيانات األخرى املختصة برفع التقارير بشأن جهود مجع األموال على املـستويات                     عن
  .         واإلقليمية          اإلقليمية

 .UNCCD إىل املقدمة ة املعياريةاملالحق املالي الربنامج واملشروع وصحفمعلومات مشتملة يف  البيانات املطلوبة

مصادر البيانات 
 )توضيحية فقط(

  .كجزء من عملية رفع التقارير UNCCD إىل املقدمة املالحق املالية املعياريةصحف الربنامج واملشروع و 
ً الربنامج واملشروع حتديد عمل ة ورقتتطلب   ات املشروع لذا فإنه يتيح هلذا املؤشر حتديد املشاريع ذ" حلالة"ا                    

 . الصلة وكذلك مراقبة مدى موثوقية حالتها
 .يتطلب اتفاق الصندوق اخلاص حتديد املبالغ املخصصة للمشاريع املعتمدة 

 "املقترحات املقبولة"و، "العملة"و، "مقترحات املشروع"و، "املالحق املالية املعيارية"و، "ورقة الربنامج واملشروع"  ل ردس املراجع

 واملستمرة، خالل عامني) قيد العمل( املقدمة عدد مقترحات املشاريع

 )قيد العمل(مقدم  فترة عامني
 

 مستمر

٢٠٠٩-٢٠٠٨    
٢٠١١-٢٠١٠   
٢٠١٣-٢٠١٢   
٢٠١٥-٢٠١٤   
٢٠١٧-٢٠١٦   

  .ة املماثلاملالحق املالية املعيارية األموال اجملمعة للمشاريع املستمرة يف  حجمميكنك معرفة
  .ح اجملموع الكلي يف اجلدول أدناهامجع تلك املبالغ ووض

  األموال اجملمعة، خالل عامنيحجم
  املبلغ اإلمجايل العملة فترة عامني
٢٠٠٩-٢٠٠٨    
٢٠١١-٢٠١٠   
٢٠١٣-٢٠١٢   
٢٠١٥-٢٠١٤   
٢٠١٧-٢٠١٦   

  مصادر املعلومات :حدد املصادر املستخدمة الستخراج املعلومات املبينة أعاله
 .واملرافق املالية املوحدةامج واملشروع  الربنأوراق

ها تسجيل زيادة ثابتة يف عدد مقترحات املشروع ذات الصلة بالتصحر وتدهور األراضي واجلفاف واليت مت تقدمي اهلدف الشامل
 .ستراتيجيةبشكل ناجح طوال فترة تنفيذ اال
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املسامهة الوطنية 
 للهدف

نك تنقل املوارد الكافية من املؤسسات املالية الدولية، واملرافق وصناديق طبقا للمعلومات املقدمة أعاله، هل تعتقد أ
 األموال عرب مقترحات مشاريع قدمت بشكل ناجح؟

 
 نعم  
 ال  

 
ك يف إجياد مقترحات مشاريع للمؤسسات املالية الدولية واملرافق بلدإذا مل تكن كذلك، هل ختطط لزيادة جهود 

 وصناديق األموال؟ 
 

 نعم  
  ال  

حدد أسباب الزيادة أو االخنفاض يف توجه مقترحات املشاريع املقدمة بشكل ناجح إىل املؤسسات املالية الدولية،   التقييم النوعي
  ). حسب احلاجةميكن اختيار أكرب عدد من اخلانات مع تصنيف مستوى األمهية لكل منها(واملرافق وصناديق األموال 

 
 للغايةمهم  مهم غري مهم أسباب الزيادة 

    إجراءات تطبيق أكثر سالسة وشفافية
     إلعداد التطبيقاتة املعنيةالوطنيهات قدرات اجلتزايد 
 زيادة يف الكوارث الطبيعية الرئيسية على املستوى الوطين مسامهة

 مستوى املوارد املتاحة من جانب اجملتمع الدويل بشكل كبري
   

ح عن طريق أطراف تسهيل عملية الوصول لألموال بشكل واض
 ثالثة مثل القطاع اخلاص

   

استراتيجيات متويل متكاملة أو (إجياد إستراتيجية متويلية 
  )استراتيجيات أخرى

   

 ) كلمة٣٠حد أقصى (: )حدد(أخرى 
 
 
 

   

 
 

 مهم للغاية مهم غري مهم أسباب االخنفاض 
نقص الوصول و عن الفرص التمويلية، م اإلعالن بشكل كاٍفعد
 معلومات الضرورية لل

   

 بسبب ا مستوى التعقد سوًءوازديادإجراءات التطبيق املعقدة، 
 املتطلبات املختلفة للماحنني املتعددين

   

املشاريع ذات الصلة بالتصحر /موارد مالية حمدودة للربامجتوافر 
وتدهور األراضي واجلفاف، ونقص التوزيعات املخصصة 

 .ف داخل حمافظ املاحننيللتصحر وتدهور األراضي واجلفا

   

 ) كلمة٣٠حد أقصى (: )حدد(أخرى 
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  ١٤-  CONS-O-18 
 التمويل ونقل التكنولوجيا : ٥اهلدف التشغيلي 

 ٥-٥ للنتيجة -CONS-O18مؤشر األداء 

 .  األطراف املتأثرةبلدانق الالوصول إىل التكنولوجيا املقدمة عن طرياليت مكنت من  املوارد املالية ونوع الدوافع املتميزة حجم
 فهم املؤشر

                سوف حيدد املؤشـر    .                                                                                                               يقيس املؤشر ما إذا كان الوصول إىل التكنولوجيا يتم تسهيله عن طريق املوارد املالية أو احلوافز االقتصادية والسياسية    
      سـوف    .                                        ص املوارد الكافية لنقل التكنولوجيـا                                                                      لنقل التكنولوجيا على املستوى الوطين وما إذا كان يتم ختصي                  ة فعالة    بيئ     خلق                ىل أي حد مت      إ

                       األطراف املتأثرة من         بلدان                                 املعلومات املقدمة عن طريق ال        متام                             دون اإلقليمي واإلقليمي بإ      يني                                                  تقوم الكيانات املختصة برفع التقارير على املستو      
   .                                    جيا على املستوى دون اإلقليمي واإلقليمي                       من الوصول إىل التكنولو ت                                                     خالل رفع التقارير عن املوارد املالية ونوع احلوافز اليت مكن

 ميزانيات الربامج واملشاريع ذات الصلة   بةوالبيانات املطل
تكون احلوافز اليت تسهل الوصول و.ة، واحلوافز املالية والضريبيةتنظيميال/ةيالسياساحلوافز معلومات حول  

من غري الضروري أن توى الوطين، إال أنه للتكنولوجيا هي نفس احلوافز اليت مت حتديدها وتنفيذها على املس
  .تكون يف إطار عمل التعاون ذا الصلة بالتصحر وتدهور األراضي واجلفاف

مصادر البيانات 
 )توضيحية فقط(

 . كجزء من عملية رفع التقارير UNCCD برامج ومشروعات إىل صحفالوثائق املالية للربامج واملشروعات املقدمة ك 
 . املالية/الوثائق التنظيمية واالقتصاديةولسياسة الوطنية، االوثائق املتعلقة ب 

 "ورقة الربنامج واملشروع"و، "احلوافز"و، "التقينالدعم " شأن املسرد براجع
 

ت، املعدا( املساعدات املادية -الدعم التقين ) ١(: املالية للربامج واملشاريع واستخرج املبالغ املوزعة على) امليزانيات(افحص الوثائق 
أضف تلك املبالغ ).  واخلدمات االستشاريةالتقنيةاملساعدة ( املساعدات املعرفية -الدعم التقين ) ٢(.؛ و) إخلاآلالت،واألجهزة والربامج 

 . لتقدمي املبالغ اإلمجالية يف اجلدول املوضح أدناه
 

 . يات املتعلقة هباوامليزان UNCCD  برامج ومشروعات إىلصحف الربامج واملشروعات املقدمة كارجع إىل
   لتسهيل نقل التكنولوجياخصصةتقييم املبالغ امل

 
  املساعدات املعرفية -الدعم التقين   املساعدات املالية-الدعم التقين  العملة العام
٢٠٠٨    
٢٠٠٩    
٢٠١٠    
٢٠١١    
٢٠١٢    
٢٠١٣    
٢٠١٤    
٢٠١٥    
٢٠١٦    
٢٠١٧    
٢٠١٨    

 ك حوافز هبدف تسهيل الوصول للتكنولوجيا؟ بلد هل حددت
 

 نعم  
  ال  
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 )ميكن حتديد أكثر من مربع(حدد أي أنواع احلوافز ف جابة نعم،إذا كان اإل
 

التصدير، االستثمار األجنيب، / مبتطلبات ولوائح السوق، االستريادمرتبطةعلى سبيل املثال، (احلوافز السياسية أو التنظيمية  
 )خلإالتطوير، دعم البحث و

على سبيل املثال، معدالت تفضيلية، املساعدات احلكومية، اإلعانات املالية، املنح النقدية، ضمانات (احلوافز املالية  
  )خلإالقروض، 

   )خلإالرسوم، والرسوم اجلمركية، و الضرائب، أو خفضعلى سبيل املثال، اإلعفاء من (احلوافز الضريبية  

إذا كنت  ).أضف أكرب قدر ممكن ممن الصفوف(حدد املصادر املستخدمة للحصول على املعلومات الواردة أعاله 
 .ترفع التقارير على اإلنترنت، ميكنك حتميل املستندات ذات الصلة

١- 
٢- 

  مصادر املعلومات

٣- 
 األطراف بلدان الوصول إىل التكنولوجيا يف المت تسجيل حالة من التزايد الثابت يف املوارد املالية املخصصة لتسهيل األهداف الشاملة

 . ستراتيجيةاملتأثرة طوال فترة تنفيذ اال
 .ستراتيجيةمت تسجيل زيادة ثابتة يف عدد احلوافز السياسية واالقتصادية طوال فترة تنفيذ اال

املسامهة الوطنية 
 للهدف

 الكافية من خالل الربامج واملشروعات ذات طبقا للمعلومات املوضحة أعاله، هل تعتقد أنه قد مت ختصيص املوارد
 ك؟بلدالصلة بالتصحر وتدهور األراضي واجلفاف لتسهيل الوصول إىل التكنولوجيا يف 

 
 نعم  
 ال  

 
ة لنقل التكنولوجيا عدم فعالك متلك حوافز مناسبة أو إذا أثبتت احلوافز املتاحة لتسهيل إجياد بيئة بلدإذا مل تكن 

 تعزيز معايري إضافية؟ فعاليتها، هل ختطط ل
 

 نعم  
 ال  

 
 إذا كانت اإلجابة نعم، فمىت؟

 ٢٠١١-٢٠١٠ 
 ٢٠١٣-٢٠١٢ 
 ٢٠١٥-٢٠١٤ 
 ٢٠١٧-٢٠١٦  
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حدد عدد املربعات الالزمة ورتبها (إذا أثبتت احلوافز احلالية عدم فعاليتها، جيب حتديد األسباب احملتملة لذلك  التقييم النوعي
 ).حسب مستوى أمهية كل منها

 
 

 مهم للغاية مهم غري مهم 
     حوافز السياسة أو احلوافز التنظيمية فعيلمل يتم ت

    ال توجد موارد كافية لتطبيق احلوافز املالية أو الضريبية 
البنوك، وكاالت االئتمان، (األنظمة املالية واالئتمانية الوطنية 

 ليست تدعيمية ) خلإ
   

 ) كلمة٣٠حد أقصى (: )حدد(أخرى 
 
 
 

   

 
حدد أسباب توجه زيادة أو اخنفاض املوارد املالية املخصصة من خالل الربامج واملشاريع ذات الصلة بالتصحر 

حدد أكرب عدد ضروري من املربعات مع تصنيف (وتدهور األراضي واجلفاف لتسهيل الوصول للتكنولوجيا 
 ). مستوى أمهية كل منها

 
 غايةمهم لل مهم غري مهم أسباب الزيادة 

    تسهيل الوصول من خالل نشر تكنولوجيا املعلومات 
    توفري املزيد من التكنولوجيات املناسبة 

    مالئمة احلوافز احلكومية 
 ) كلمة٣٠حد أقصى (: )حدد(أخرى 

 
 
 

   

 
 مهم للغاية مهم غري مهم أسباب االخنفاض 

ات  ضعف دعم التكنولوجيا، التكنولوجيات ال متثل استثمار
 قابلة للتطبيق

   

نقص البنية التحتيـة الثابتـة الالزمـة للوصـول لوسـائل            
ختتفي الوسائل اليت ترتكز على أسـاس معـني         (التكنولوجيا  

 )مبجرد انتهاء الدعم

   

    نقص كفاءات تشغيل وصيانة التكنولوجيات
    نقص البيئات السياسية والتنظيمية الفعالة

 )لمة ك٣٠حد أقصى (: )حدد(أخرى 
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 املرفق املايل املوحد  -دال   

أوصت جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية بأن يرتكز رفع التقارير املالية علـى صـيغة                -١١
 األطراف املتـأثرة وشـركاء      بلدانمعيارية لرفع التقارير حىت ميكن استخدامها من جانب ال        

رة التأكيد خالل التقارير على األمور       إىل ضرو  وأشارت اللجنة أيضاً  . التطوير ذوي الصلة هبا   
 ). ICCD/CRIC(8)/5 ( هبادهعتر األنشطة اليت تاثآاملالية وكذلك على حتليل 

إىل دمج معلومات املوارد املقدمة مـن جانـب         ) SFA(يهدف املرفق املايل املوحد       -١٢
تيجيات  األطراف املتأثرة وشركاء التطوير ذوي الصلة هبا يف إطـار عمـل االسـترا              بلدانال

يسهل هذا امللحق كذلك من عملية جتميع البيانات اخلاصة بااللتزامات          كما  . وبرامج العمل 
واملوارد املتاحة من جانب كافة املصادر التمويلية ذات الصلة واملقدمة املالية املالية، والتدفقات 

حلساب إىل أقصى   يساعد امللحق أيضا على تقليل ازدواجية ا       .لألنشطة املتعلقة بتنفيذ االتفاقية   
 ).ICCD/CRIC(8)/5/Add.4(حد ممكن يف اإلحصاءات املالية 

املرفـق  كل دولة طرف والكيانات األخرى املختصة برفع التقارير         يستخدم  سوف    -١٣
 لـدعم   خالل فترة رفع التقـارير    اليت أوفوا هبا    تزامات املالية   ل كافة اال  سجيلتلاملايل املوحد   
ع وكذلك املبادرات األخرى ذات الصلة اليت مت التعهد هبا على            والربامج، واملشاري  املؤسسات

 . املستويني الوطين أو الدويل لتنفيذ االتفاقية

ذي ا، يتطلب املرفق املايل املوحد لكل التزام أو ختصيص مـايل            وبشكل أكثر حتديدً    -١٤
 :ي أدىن من جمموعات البيانات تتمثل فيما يلامت يف فترة كتابة التقارير حًدصلة 

، واملـصدر التمـويلي     املبلغ، أي البيانات الالزمة لتحديد الكيان       التعريف  )أ(  
 والنشاط املمول؛

؛ أي البيانات اليت حتدد كمية ونوع االلتزامات املاليـة          البيانات األساسية   )ب(  
 أو املنظمة وفترة التمويل، إذا كان ذلـك /، واملنطقة، واملتلقمت التعهد هبا، وكذلك البلد    اليت
  ؛  للتطبيققابالً

 ملعامل ريو للتصحر، ورمـوز      ، ويعين تقسيم النشاط املمول طبقاً     التصنيف  )ج(  
UNCCD مع )RACs(األنشطة ذات الصلة 

)١(. 

  
   يف وثيقـة منفـصلة      RACsيتم تقدمي إرشادات الرجـوع الـسريع عنـد اسـتخدام معـامل ريـو و                )١(

 :ميكن إجياد املراجع اإلضافية يف الوثائق التالية )ICCD/CRIC(9)/INF.11 - الدليل املرجعي السريع(
ADD /21)2002(DAC/DCD -  معـامل ريـو للملحـق   -إبالغ الـدائن  ت رفع التقارير لنظام وجيهات

pdf.44/46/35646074/dataoecd/org.oecd.www://http.  
  . DCD/DAC(2007)39/FINAL/ADD- إبالغ الدائنات رفع التقارير لنظام وجيهت 
  .pdf.RACs/org.mechanism-global.www://http:  ذات الصلةاألنشطة رموز
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ميع املرفق املايل املوحد عن طريق منوذج، ميثل استجابة لتوصيات        وجيه عملية جت  يتم ت   -١٥
 الدليل املنهجي لآللية العاملية لكتابـة   إىلهو يشكل إضافة، و٧ جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية

 كجزء من تقريـر جمموعـات       ٦إىل جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية      واملقدم   )٢(املالية التقارير
 . العمل احلكومية اليت هتدف إىل حتسني إجراءات نشر املعلومات

ا املنـاطق  تفسريية، بينمنصوص   املناطق املظللة معلومات و    تضمن النموذج، ت  هذايف    -١٦
 عن طريق كيانات رفع التقارير      ستوىفغراض رفع التقارير وجيب أن ت     فهي خمصصة أل  البيضاء  

 . من خالل البيانات ذات الصلة أو املعلومات السردية

 األطراف والكيانات األخرى املختـصة      بلدان، ال ٨، الفقرة   COP.9/13يدعو القرار     -١٧
قـرأ تلـك    لذلك، جيب أن تُ   .  والتعريفات العامة   إىل املصطلحات  رجوعبرفع التقارير إىل ال   
 .(ICCD/CRIC(9)/13) للمسرد الشامل املقدم يف الوثيقة املنفصلة اإلرشادات طبقاً

  
  

  
 - إجراءات نشر املعلومات وكذلك جودة صياغة التقارير املقدمة إىل مؤمتر األطراف حتسني )٢(

 4.Add/5)/8(CRIC/ICCD:-global://http

%2project%20and%20programme%20and%20annex%20Financial/9cop/File/dynamic/org.mechanism

pdf.sheet0. 
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  منوذج لرفع التقارير حول املرفق املايل املوحد

 التعريف 

ذي سيتم إرفاق  والUNCCDلتقرير الرمسي إىل ل ةقدمأدخل اسم الدولة أو املنظمة امل
 املبلغالكيان   -١ مرفق مايل موحدااللتزام املايل به يف شكل 

 

  للمنظمة اليت قدمت االلتزام املايل) إذا أمكن(أدخل االسم الكامل واملختصر 
  منظمة التمويل  -٢

 

أدخل اسم أو لقب النشاط، أو املشروع، أو الربنامج، أو املنظمة أو املبادرة اليت مت 
 اسم النشاط املمول   -٣ متويلها هبذا االلتزام املايل

 

 )إذا كان معروفاً(رقم أو االسم احملدد للنشاط املمول و، )اهلوية( التعريف رمزأدخل 
   التعريفرمز  -٤

 

  البيانات األساسية  

 قعاليت ي) املناطق(الفرعية أو املنطقة ) األقاليم(، أو اإلقليم )الدول(أدخل اسم الدولة 
إذا كان النشاط " عاملي "ُيرجى اإلشارة بكلمة .هبا النشاط أو من املنتظر أن حيدث هبا
 أو اإلقليم املتلقية) الدول(الدولة   -٥ . ا يف منطقة جغرافية حمددةسيتم على نطاق عاملي أو مل يكن مركًز

 الفرعية) األقاليم(
 

اليت مت حتويل أو سيتم حتويل ) ملنظماتا(املختصر للمنظمة  وأدخل االسم الكامل
 األموال إليها 

 املستفيدة) املنظمات( املنظمة  -٦
 

املسئولة ) املنظمات(أو املنظمة ) الوكاالت(املختصر للوكالة  وأدخل االسم الكامل
 عن تنفيذ النشاط

  املنفذة) الوكاالت(الوكالة   -٧
 

اللتزام املايل من جانب املنظمة املمتدة لي  الرمسعتمادأدخل التاريخ الذي متت فيه اال
 )سنة/شهر/يوم( تاريخ االلتزام  -٨ )١٥/١/٢٠١١. على سبيل املثال(
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على سبيل املثال، يورو، دوالر أمريكي، (حدد اسم العملة املستخدمة يف االلتزام املايل 
 العملة  -٩ .)خلإين، 

 

خالل توضيح الرقم الكلي أدخل املبلغ اإلمجايل لألموال امللتزم هبا كمجال رقمي، من 
ال تستخدم  ) مليون١,٥ لإلشارة إىل ١ ٥٠٠ ٠٠٠أدخل الرقم . على سبيل املثال(

 مالتزمبلغ اال  - ١٠  االختصارات، أو الرموز أو الكسور
 

 

على سبيل املثال، منحة، قرض (حدد نوع التمويل املقدم من خالل االلتزام املايل 
  ) إخل، دعم قطاعي، مقايضة ديون، أسهم،ميسر، متويل صندوق مشترك للتربعات

 نوع التمويل   - ١١
 

ا للمنظمة أدخل التاريخ الذي أصبح فيه التمويل أو من املتوقع أن يصبح متاًح
 )سنة/شهر/يوم( تاريخ البدء  - ١٢ )١٥/١/٢٠١١. على سبيل املثال(املستفيدة 

 

من املتوقع أن يتم فيه استخدام التمويل عن  أدخل التاريخ الذي مت فيه استخدام أو
 ، إذا أمكن )١٥/١/٢٠١١. على سبيل املثال(طريق املنظمة املستفيدة 

 )سنة/شهر/يوم(تاريخ االنتهاء   - ١٣
 

حدد الفترة اليت مت تغطيتها عن طريق هذا التمويل، إذا أمكن، من خالل توضيح عدد 
 ةدامل  - ١٤ ) أو الرموز أو الكسورال تستخدم االختصارات، )مارقحلق مؤلف من أا(الشهور 

 )عدد الشهور(
 

  التصنيف 

حدد معامل ريو للتصحر املالئمة للنشاط املمول عن طريق حتديد واحد فقط من بني 
ملذكرة اإلرشادية ملعامل ريو للمزيد من الرجوع إىل ارجى ُي(املربعات املوضحة أدناه 

 معامل ريو اخلاصة بالتصحر  - ١٥ )املعلومات،واألمثلة واإلرشادات
 

  
 ٠  ١  ٢   ٣ 

 اليت رمبا تنطبق على النشاط املمول (RACs) ذات الصلة النشاطحدد كافة رموز 
يرجى الرجوع إىل املذكرة اإلرشادية اخلاصة برموز األنشطة ذات الصلة للمزيد من (

 .  الصفوف الالزمةأضف أكرب عدد ممكن من )املعلومات، واألمثلة والتعليمات
١- 
٢- 

 ذات الصلة النشاط) رموز(رمز   - ١٦
(RACs) 

٣- 
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 مصادر املعلومات 
أضف أكرب قدر (حدد املصادر املستخدمة للحصول على املعلومات الواردة أعاله 

إذا كنت ترفع التقارير على اإلنترنت، ميكنك حتميل  ).ممكن من الصفوف الالزمة
 .املستندات ذات الصلة

١- 
٢- 
٣- 
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 شروعورقة الربنامج وامل  -اء ه  

لتقدمي املزيد من املعلومات التفصيلية حول  (PPS) الربنامج واملشروع    أوراقتستخدم    -١٨
يشمل ذلك الـربامج    و.  كتابة التقارير  وقت املنتهيةالربامج أو املشاريع اليت مت التعهد هبا أو         

ـ             ل واملشاريع اجلاري العمل هبا، وكذلك مقترحات التمويل النهائية املقدمة ملـصادر التموي
 األطراف والكيانات املختصة برفع التقـارير       دانلب كافة ال  ويتم مطالبة . الداخلية أو اخلارجية  

املشتركة يف متويل، أو تنسيق أو تنفيذ الربامج واملشاريع ذات الصلة بإعداد ورقة الربنـامج               
  .UNCCDلكل من تلك املشاريع، وإرفاقه بالتقرير الرمسي اخلاص هبا املقدم إىل  واملشروع

هتدف تلـك   . عن طريق منوذج  صحيفة املشروع والربنامج    ميع  وجيه عملية جت  يتم ت   -١٩
حتليـل  عملية  النماذج إىل جتميع احلد األدىن من جمموعات البيانات النوعية والكمية لتسهيل            

 UNCCD  إحصاءات ماليـة أفـضل لتنفيـذ       تقدميالتدفقات النقدية وتدفقات االستثمار، و    
)ICCD/CRIC(8)/5/Add.4( من املراجعـة   متكني جلنة استعراض تنفيذ االتفاقيةهبدف ، وذلك

تسهل ورقة الربنـامج واملـشروع      . ستراتيجيةاملوضوعية ملدى التقدم يف تنفيذ االتفاقية واال      
 .)٣(كذلك تقييم األداء ومؤشرات التأثري

 انبلـد  أهنـا تتـيح لل     يف املميزة لورقة الربنامج واملشروع      صائصاخلوتتمثل أحد     -٢٠
 والتشغيلية  ستراتيجيةد األهداف اال  ياألطراف والكيانات األخرى املختصة برفع التقارير حتد      

 ذلك فهـي  باإلضافة إىل   .  اليت مت استهدافها عن طريق كل برنامج أو مشروع         ستراتيجيةلال
تتيح تصنيف الربنامج على حنو منفرد أو تصنيف مكونات املشروع باستخدام معـامل ريـو               

 . (RACs)ز األنشطة ذات الصلةللتصحر ورمو

ن ورقة الربنامج واملشروع ميكن أن تستخدم لتوضيح ما إذا كان           ذلك، فإ عالوة على     -٢١
 UN Convention on Biologicalعلى سبيل املثال،(قد مت مناقشة أهداف اتفاقيات ريو األخرى 

Diversity, UNCBD و ،UN Framework Convention on Climate Change, UNFCCC (  مـن
يتم ذلك من خالل استخدام معامل ريو اخلاصة بالتنوع البيولوجي           .جانب الربنامج أو املشروع   
  .)٤(والتغري املناخي، على التوايل

  
 .CONS-O-18 وCONS-O-17، وCONS-O-3مثل مؤشرات األداء  )١(
       لـدليل املرجعـي    ا(يتم تقدمي إرشادات الرجوع السريع حول استخدام معامل ريـو يف وثيقـة منفـصلة                 )٢(

تعليمات رفع التقارير   : ميكن إجياد املراجع اإلضافية يف الوثائق التالية      . )ICCD/CRIC(9)/INF.11 - السريع
ADD /21)2002(DAC/ADD DCD/21)2002(DAC/DCD- معامل ريـو للملحـق   -لنظام إبالغ الدائن

pdf.44/46/35646074/dataoecd/org.oecd.www://http -        تعليمات رفع التقارير اخلاصة بنظـام إبـالغ  
 .ADD/FINAL/39)2007(DAC/DCD :pdf.16/53/1948102/dataoecd/org.oecd.www://http - الدائن
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تتيح ورقة الربنامج واملشروع فرصة أفضل لزيادة وضوح الربامج واملـشاريع ذات              -٢٢
والتوجيهات، وكذلك لنقـل     الظروف الالزمة لتبادل أفضل للخربات       خلق من مث الصلة، و 

 الصحيفة كذلك التعاون والتواصل عن طريق تسهيل حتديـد          ؤيدتكما  . املعرفة بشكل عام  
 . عمليات التضافر احملتملة

 األطراف وللكيانات األخرى املختصة     دانلبا، تتيح ورقة الربنامج واملشروع لل     وأخًري  -٢٣
سوف تسهل تلك املعلومـات     و.  احملققة أو برفع التقارير تقدمي وصف سردي للنتائج املتوقعة      

، مبـا يف ذلـك العائـدات علـى          ستراتيجيةالتقييم النوعي ملدى التقدم يف تنفيذ اال      عملية  
 املالية الناجتة من    )٥(سوف تستخدم جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية حتليل املعلومات        .االستثمار

 . التأثرياتورقة الربنامج واملشروع عند تقييمها للنتائج، واألداء و

تقارير الكيانات  للتقليل عبء كتابة التقارير وجتنب التضارب يف املعلومات امللحقة            -٢٤
 اة للتنسيق فيما بينـه ناسباملختلفة، يوصى بأن يقوم شركاء املشروع بتحديد أفضل الطرق امل      

وصى ُيما ك. ضمن تناسق البيانات املقدمة لنفس املشاريعمبا يإلعداد ورقة الربنامج واملشروع 
، بدال مـن وضـع      "كمظلة"أيضا بتجميع صحيفة برنامج ومشروع واحدة للربامج الكبرية         

 . صحيفة برنامج ومشروع لكل مشروع صغري متفرع عنها

 نـصوص  املناطق املظللة معلومـات و     تضمنيف منوذج ورقة الربنامج واملشروع، ت       -٢٥
ـ     غراض رفع فهي خمصصة أل  تفسريية، بينما املناطق البيضاء       عـن   ستوىف التقارير وجيب أن ُت

 األطراف والكيانات األخرى املختصة برفع التقارير من خالل البيانـات ذات            دانلبطريق ال 
 . الصلة أو املعلومات السردية

  

  
 :٢٢ و٢١ الفقرة COP 9/13ر  للقراطبقاً )٣(

  http://global-mechanism.org/dynamic/File/Simone/Decision%2013.pd. 
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  رفع التقارير اخلاصة بورقة الربنامج واملشروع لمنوذج     
  

 العنوان -١

املشروع، والعنوان /دخل عنوان الربنامجأ
  وجد الفرعي إن

 

 ) املنظمات( املنظمة -٢

دخل االسم الكامل واختصار املنظمة اليت أ
 ترفع التقارير 

 

يف ) املنظمات(دور املنظمة  -٣
 املشروع /الربنامج

وضح دور املنظمة اليت ترفع التقارير يف 
على سبيل املثال، وكالة (املشروع /الربنامج

 .) خلإالتمويل، وكالة التنفيذ، 

 

 (STIs)ومؤسسات العلوم والتكنولوجيا  (CSOs)مات اجملتمع املدين منظ -٤

أو مؤسسات العلوم والتكنولوجيا /منظمات اجملتمع املدين، مبا يف ذلك املنظمات غري احلكومية، واملؤسسات البحثية و) أمساء(دخل اسم أ
  . املشروع/املشاركة يف الربنامج

 . CONS-O-3ن عند حساب مؤشر األداء رقم جيب أخذ تلك املعلومات يف احلسبا: مالحظة
١- 
٢- 
٣- 
٤- 
٥- 

املستفيدة أو ) الدول(الدولة  -٥ 
 الفرعية) األقاليم(اإلقليم 

) األقاليم( ، اإلقليم )الدول( دخل اسم الدولة  أ
 املـستفيدة ) األقـاليم (أو اإلقليم   /الفرعية و 

 اإلشـارة ُيرجـى   . املـشروع /من الربنامج 
حالة عدم وجود منطقة    يف  " امليع "مبصطلح
 ة حمددةجغرافي

 

        /ةهدفستنطقة املاملحجم  -٦
 وحدة إدارية  املساحة الوحدة اإلدارية 

ا عنها بعدد اهلكتارات    وضح املنطقة الكلية معربً   
ال تستخدم االختـصارات، أو     . اخلانة الرقمية (

ووضح كذلك الوحـدة    ). الرموز أو الكسور  
 يف منطقـة املـشروع، إذا       ةدفهستاإلدارية امل 

 املشروع /كانت معروفة، من خالل الربنامج
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 ةهدفستاجملموعة امل  -٧ 

، مثـل األفـراد،     ةة املختلف  اجلهات املعني  حدد
اجملموعات، أو املنظمات، اليت تتـأثر بـشكل        
إجيايب مـن خـالل مـشاركتها يف تنفيـذ          

 برنامج /مشروع/مبادرة

 

 املستفيدون  -٨ 

 اإلمجايل لألفراد املستفيدين مـن      دخل الرقم أ
اخلانـة  (ا  املشروع، إذا كان معروفً   /الربنامج
ال تستخدم االختصارات، أو الرموز     . الرقمية

 )أو الكسور

 

  التعريفرمز  -٩ 

املشروع أو الـرقم،    / تعريف الربنامج  رمزأدخل  
 ) أمكنإن(احملدد من قبل وكالة التقدمي 

 

 الوضع   - ١٠ 

املشروع يف وقت تعبئة / الربنامجوضعحدد 
 . هذا النموذج

 
  

 مكتمل       تمرمس      جاري العمل

 تاريخ البدء  - ١١ 
 )سنة/شهر/يوم(

املشروع أو التاريخ   /حدد تاريخ بدء الربنامج   
على سـبيل   (ا،  احملدد للبدء، إذا كان معروفً    

 ) ١٥/٠١/٢٠١١املثال، 

 
  

 

  تاريخ االنتهاء   - ١٢ 
 )سنة/شهر/يوم(

املـشروع أو   /خ انتهاء الربنـامج   حدد تاري 
، التاريخ احملدد لالنتهاء، إذا كـان معروفـاً       

 ) ١٥/٠١/٢٠١١على سبيل املثال، (
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 املبلغ العملة املصدر

اذكر االسـم الكامـل     
واختصار كافة منظمات   

 ةالتمويل املشترك

، ةمـشترك  متويلكل عملية   بالنسبة ل 
علـى  (  اسم العملة املستخدمة     حدد

سبيل املثال، يورو، دوالر أمريكـي،    
 ، .)ين، اخل

حدد مبلغ التمويل املقدم    
من منظمـات التمويـل     

. اخلانة الرقميـة   (ةاملشترك
ال تستخدم االختصارات،   

 )أو الرموز أو الكسور
١-   

٢-   

٣-   

٤-   

التمويل املشترك   - ١٣
 املشروع/للربنامج

٥-   

UNFCCC معامل ريو اخلاصة باتفاقيات   - ١٤
 UNCCD  املتحدة األمم

  تخفيفال التأقلم 
UNCBD 

حدد معامل ريو املناسبة اخلاصة 
رجى الرجوع إىل ُي(املشروع /بالربنامج

املذكرة اإلرشادية اخلاصة مبعامل ريو للمزيد 
 ) من املعلومات، واألمثلة والتعليمات

    ٣     ٢      ١    ٠   
  
  

   ٢      ١     ٠ ٢     ١    ٠      ٢       ١       ٠ 

 ٤ ٣ ٢  ١ ستراتيجيةاألهداف اال  - ١٥
 اخلاصة ستراتيجيةحدد أي من األهداف اال

يتم التعامل من قبل  UNCCD استراتيجيةب
  مدهتااستراتيجية من خالل املشروع/الربنامج

 عشر سنوات 

    

 ٥ ٤ ٣ ٢ ١ األهداف التشغيلية   - ١٦

 األهداف التشغيلية اخلاصة حدد أي من
 املشروع/ الربنامجيتعامل UNCCD استراتيجيةب

  عشر سنوات مدهتااستراتيجيةمن خالل 
     

 املشروع/أهداف الربنامج  - ١٧

املدرجة يف رموز األهداف ، كما هو حمدد يف الوثائق ذات الصلة، باالختيار من قائمة  إىل حتقيقهااملشروع/ الربنامجيت يسعىحدد األهداف ال
نظمة التعاون ملتتوافر كذلك قائمة ). يرجى االطالع على احلواشي أعاله( ) الدليل املرجعي السريع- ICCD/CRIC(9)/INF.11(ة الوثيق

 .html.1,00_1_1_1_1914325_34447_2649_en,21/0,3343/document/org.oecd.www://http: والتنمية االقتصادية على الرابط التايل

١- 
٢- 
٣- 
٤- 
٥- 
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معامل ريو اخلاصة  املبلغ  العملة  املشروع/الربنامج عناصر  - ١٨
 بالتصحر

رموز األنشطة ذات 
 الصلة

املشروع / مكونات الربنامجوضح
كما هو ة، إذا كانت معروفة، دداحمل

 . حمدد يف الوثائق ذات الصلة
 

جيب أخذ تلك املعلومات : مالحظة
احلسبان عند حساب مؤشر األداء   يف

 . -CONS-O-18رقم 

حدد اسم العملة 
على (املستخدمة 

سبيل املثال، يورو، 
دوالر أمريكي، 

 .) اخلين،

حدد املبلغ 
املخصص لكل 

مكون من مكونات 
املشروع /الربنامج

. ةاخلانة الرقمي(
تستخدم  ال

االختصارات، أو 
 )الرموز أو الكسور

 معامل ريو املناسبة عني
اخلاصة بالتصحر واملتعلقة 
بكل مكون من مكونات 

رجى ُي(املشروع /الربنامج
الرجوع إىل املذكرة 

اإلرشادية اخلاصة مبعامل 
ريو للمزيد من 

 املعلومات، واألمثلة
 ) والتعليمات

حدد كافة رموز األنشطة 
لة اليت رمبا تنطبق ذات الص

على مكونات 
رجى ُي(املشروع /الربنامج

الرجوع إىل املذكرة 
اإلرشادية اخلاصة برموز 

األنشطة ذات الصلة للمزيد 
من املعلومات، واألمثلة 

 )والتعليمات
١-     

٢-     

٣-     

٤-     

٥-     

٦-     
 
 النتائج املتوقعة أو احملققة  - ١٩

 
 ).  كلمة١٠٠حبد أقصى (املشروع / تنفيذ الربنامج وراءملتعلقة بالنتائج احملققة أو املتوقعة مناذكر املعلومات ا

١- 

٢- 

٣- 

٤- 

٥- 
 
 مصادر املعلومات  - ٢٠

إذا كنت ترفع التقارير على  ). أكرب قدر ممكن من الصفوفأضف(حدد املصادر املستخدمة للحصول على املعلومات الواردة أعاله 
 . ميكنك حتميل املستندات ذات الصلةاإلنترنت،

١- 

٢- 

٣- 
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  معلومات إضافية  -واو    
يهدف القسم اخلاص باملعلومات اإلضافية إىل توفري أداة خاصة باملرونة يف عمليـة               -٢٦

تقدمي التقارير وكذلك إثراء القاعدة املعرفية للجنة استعراض تنفيذ االتفاقيـة فيمـا يتعلـق               
 يتم تقدمي توصيات أكثـر      بناء عليه  األطراف املتأثرة و   دانلباليت تواجهها ال  باملواضيع احملددة   

 األطراف املعنيـة    دانلب يسمح لل  وهذا من شأنه أن   . ا إىل مؤمتر األطراف    وختصيصً استهدافًا
بالتعليق أو رفع التقارير اخلاصة باملواضيع اليت ال تتم معاجلتها يف أي مكان آخر ولكن بالرغم  

العمـل اخلـاص بتنفيـذ       األمهية على املستوى الوطين أو داخل إطار      ب  حتظى امن ذلك فإهن  
 .  واالتفاقيةستراتيجيةاال

 القسم اخلاص باملعلومات اإلضافية تلقي التعليقات اخلاصة بعملية رفع التقارير           تيحي  -٢٧
تنفيذ برامج العمل الوطنية وكذلك الـدروس املـستفادة، واملـشكالت، والقيـود          حول  و

وهو معين كذلك بالتوفيق    . تم مواجهتها فيما يتعلق باملوارد البشرية واملالية      يات اليت   والصعوب
 ملؤمتر األطراف فيما يتعلق باملوضوعات احملددة أو متطلبـات تقـدمي            املخصصةبني الطلبات   

التقارير اجلديدة املنبثقة عن مشاورات مؤمتر األطراف واليت رمبا حتل حمل املتطلبات احلاليـة              
 . يق التغيريات عند التنفيذوتطب

 األطـراف   دانلبمت التوفيق بني النموذج املقترح لتقدمي التقارير والتفويض اخلاص بال           -٢٨
 ملـا هـو مطلـوب مـن قبـل القـرار             وفقاًاملتأثرة داخل إطار العمل اخلاص باالتفاقية،       

 . ١٧، الفقرة رقم COP.9/13 رقم
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  اإلضافية منوذج رفع التقارير اخلاصة باملعلومات 
 

 معلومات إضافية

   املواضيع املتعلقة بعملية رفع التقارير-١القسم
 

  ؟  UNCCD إىل تعتمد دولتك على املوارد املالية الكافية لتلبية التزامات رفع تقارير من املمكن أنهل املوارد املالية 
  

 نعم  
 ال  

 
  .  UNCCD إىلتقاريرالدولتك يف إطار عملية رفع اذكر تقدير املبلغ املستثمر من امليزانية الوطنية اخلاصة ب

 
  العملة
   املبلغ 

  املوارد البشرية 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ؟ UNCCD  إىلكم عدد األفراد املشاركني يف دولتك يف عملية رفع تقارير
 

  عدد األفراد 
 

  :UNCCD  إىلراأليام املخصصة من قبل هؤالء األفراد لعملية رفع تقاري/قدر العدد اإلمجايل لألفراد
 

   األيام /عدد األفراد

 ؟ UNCCD  إىلتقاريرال تعتمد دولتك على املعرفة الفنية والعلمية الكافية لتلبية التزامات رفع  من املمكن أنهل املعرفة

 نعم  
  ال  

  ري؟يتم تطبيقه على التمويل الضروحبيث ا هل كان التنسيق مع وكاالت التنفيذ ذات الصلة مرضًي التنسيق 

 نعم  
 ال  

 
 لتقدمي التقارير بشكل هل كان التنسيق على املستوى الوطين مع الوزارات الرئيسية ذات الصلة مرضياً

 شامل ومترابط؟ 

 نعم  
  ال  
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  ة يف عملية رفع التقارير؟ اجلهات املعني استشاري إلشراك كافة هل مت تطبيق منهج مشارك أو املشاركة واالستشارة 
 

 نعم  
  ال  

  ة إىل عملية رفع التقارير؟ اجلهات املعنيهل مت عقد اجتماع حتقق كوسيلة النضمام  اجتماع التحقق 
 

 نعم  
 ال  

 
 

العمليات دون اإلقليمية 
 واإلقليمية 

   ال يف عملية رفع التقارير دون اإلقليمية واإلقليمية؟ك بشكل فّعبلدهل تساهم 
  

 نعم  
 ال  

  
نظام استعراض بوابة 
 اء وتقييم التنفيذاألد

إذا كنت تقوم برفع التقارير عرب شبكة اإلنترنت، هل تلقيت التدريب الكايف على الدخول إىل واستخدام 
  ؟  نظام استعراض األداء وتقييم التنفيذبوابة 

 
 نعم  
 ال  

 
 

 استعراض ك لنظام نظامبلدإذا كنت ال تقوم برفع التقارير عرب شبكة اإلنترنت، حدد أسباب عدم استخدام 
  ).  يف أكرب عدد من املربعات وفقا للضرورة وحدد مستوى األمهيةقم بالتأشري(األداء وتقييم التنفيذ 

 
م مهم غري مهم 

    ول إىل اإلنترنت وصاالفتقار إىل إمكانية ال
    تعقيد النظام 

     اعتمادات بالوصول يف احلصول على اتالصعوب
  ) كلمة٣٠صى حد أق(: )حدد(أخرى 
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   التوفيق بني مطالب حمددة وقرارات مؤمتر األطراف-٢القسم 
 

 جمموعة مؤشرات األداء نقيحعملية تكرارية لتتصوًرا ب، ٢٤ و٣، ٢ ات، الفقرCOP.9/13القرار رقم يضع 
 األطراف دانلبوكوسيلة لتنفيذ تلك العملية التكرارية، ميكن لل. ا من خالل نفس القرارليت مت تبنيها مؤقًتا

  . املتأثرة تقدمي مقترحاهتا وتوصياهتا هنا هبدف إدخال التحسينات
 

  يف اخلاليا اليت واجهت فيها صعوبات عند رفع التقارير فيما يتعلق بواحد، أو أكثر، منفقطضع عالمة 
  . حتتاج إىل حتسني) مؤشرات(  حدد أي مؤشرe-SMART ملعايري املؤشرات وفقاً

 

قابل  حمدد  اقتصادي  
 للقياس 

قابل 
 للتحقيق 

  زمنياًحمدد  ذو صلة 

CONS-O-1       
CONS-O-3       
CONS-O-4       
CONS-O-5       
CONS-O-7       
CONS-O-8       
CONS-O-9       

CONS-O-10       
CONS-O-11       
CONS-O-13       
CONS-O-14       
CONS-O-16       
CONS-O-17       

رفع التقارير اخلاصة مبطالب 
العملية  -مؤمتر األطراف 

التكرارية فيما يتعلق 
 باملؤشرات 

CONS-O-18       
ــال  ــشاورات لاالمتث لم

اجلديدة ملؤمتر األطـراف    
واليت حتل حمل املشاورات    

  إن وجدت -احلالية 

- 

  العمل الوطنيةرفع التقارير اخلاصة بتنفيذ خطة . ٣القسم 
 

  مت تنفيذه يف الوقت احلايل؟ برنامج العمل الوطين الذي ما هي النسبة املئوية لألنشطة املدرجة يف 
 

 ٠ % 
 ٣٠ -  ١ % 
 ٦٠ - ٣١ %  
 ٩٠ - ٦١ % 
 ١٠٠ - ٩١ %  



ICCD/CRIC(9)/INF.2 

59 GE.10-61651 
 

 
 ) درسني بشأن أهمرفع التقارير فقط (الدروس املستفادة 

 )لمة ك٥٠أقصى حبد (  -١
 ) كلمة٥٠د أقصى حب( -٢

أهم  حول تقارير رفعُيرجى (ك يف الوقت احلايل  بلدالقيود والصعوبات اليت تواجههاواملشكالت، 
 )فقط اثنني
 ) كلمة٥٠د أقصى حب(  -١

 املوارد البشرية 

 ) كلمة٥٠د أقصى حب(  -٢
 )  حول أهم اثنني فقطرفع تقاريرُيرجى (الدروس املستفادة 

 ) كلمة٥٠د أقصى حب(  -١
 ) كلمة٥٠د أقصى حب(  -٢

 بشأن أهم رفع تقاريريرجى (املشكالت، والقيود والصعوبات اليت تواجهها دولتك يف الوقت احلايل 
 )فقط اثنني
 ) كلمة٥٠د أقصى حب(  -١

  املوارد املالية 

 ) كلمة٥٠د أقصى حب(  -٢
  أي مواضيع أخرى ختص الدولة -٤القسم 

  ؟  إليهامؤمتر األطرافلفت عناية  تودك بلدتتعلق بهل توجد أي موضوعات معينة 
 

 نعم  
 ال  

  
  .يرجى التحديد من بني الفئات الشاملة اليت ميكن إدراج تلك املوضوعات حتتهايف حالة اإلجابة بنعم،ُ 

 
 

 إطار العمل السياسي، والتشريعي، واملؤسسي  
 بناء القدرة ورفع الوعي  
 واجلفاف واإلدارة املستدامة لألراضي  األراضي تدهورو حبث التصحر/مراقبة وتقييم 
 املوارد  تعبئة/التمويل 
 إدارة املعرفة ودعم القرار 
  املشاركة، والتعاون والربط الشبكي  
  ) كلمة٣٠د أقصى حب(: )حدد(أخرى  
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  : الوصف التفصيلي
   كلمة لكل موضوع ١٠٠د أقصى حب
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  مارسات أفضل امل -ي از  
 يتم مجع أفـضل املمارسـات وفقـا         V  ،UNCCD، امللحق   COP.9/13وفقًا للقرار     -٢٩

 بناء القدرة   -٢ تقنيات اإلدارة املستدامة لألراضي، مبا يف ذلك التكيف؛          -١: مواضيع لسبعة
حبث التصحر وتدهور األراضي واجلفاف واإلدارة املستدامة؛ / مراقبة وتقييم  -٣ورفع الوعي؛   

 / التمويـل  -٦ إطار العمل السياسي والتشريعي واملؤسسي؛       -٥ املعرفة ودعم القرار؛      إدارة -٤
  . املشاركة، والتعاون والربط الشبكي-٧تعبئة املوارد؛ 

ة املطلوبة لتنفيـذ    فعال عناصر خمتلفة من البيئة ال     ٧ إىل   ٢بينما تربز املوضوعات من       -٣٠
، يـشمل   )التـأثري غـري املباشـر     (راضي  توسيع نطاق تقنيات اإلدارة املستدامة لأل     /وتعميم
هلا تأثري مباشر على التصحر، وتدهور      اإلجراءات اليت من شأهنا أن يكون        كافة   ١ املوضوع

 . األراضي وخفض معدالت اجلفاف

، ١٢، الفقـرة    ICCD/CRIC(8)/5/Add.5وفقا ملا هو حمدد يف الوثيقة       وص،  اخوبوجه    -٣١
يـشري إىل   " ، مبا يف ذلك التكيف    "رة املستدامة لألراضي  تقنيات اإلدا " بعنوان   ١املوضوع  فإن  

تقنيات اإلدارة املستدامة لألراضي واليت تساهم بشكل مباشر يف الوقاية من، والتخفيف مـن              
يعتـرب  و. ومعاجلة آثار التصحر وتآكل التربة يف األراضي الزراعية وخدمات محاية النظام البيئي           

 سـتراتيجية لتحقيق األهداف اال  هو األساس   ستدامة لألراضي    لتقنيات اإلدارة امل   ناجح ال تنفيذال
مع مخس من النقاط    ويتكامل   كذلك   ١ املوضوع   كما يتحد . ستراتيجية اخلاصة باال  ٣ و ٢،  ١
اإلدارة املستدامة السـتخدام األراضـي،   ) أ(: ، وهيCOP.4/8 اليت حددها القرار   ستراتيجيةاال

االستخدام املستدام وإدارة املراعـي؛     ) ب(اطق املتأثرة؛   وتشمل املياه، والتربة والنباتات يف املن     
تطوير مصادر الطاقة اجلديـدة     ) د(تطوير نظم مستدامة لإلنتاج الزراعي وتربية املواشي؛        ) ج(

 . برامج تكثيف احلفاظ على التربة/التشجري/إطالق برامج زراعة الغابات) ه(واملتجددة؛ و

أفـضل  "و "املمارسة اجليدة " و ،"املمارسة"ت   تعريفا ICCD/CRIC(8)/5/Add.5يوفر    -٣٢
وقد مت إدراج تلك التعريفات يف املسرد العام والذي جتب اإلشارة إليه مـن قبـل                . "ممارسة

      ، وفقـاً  UNCCDاألطراف واهليئات األخرى اليت ترفع التقارير عنـد رفـع التقـارير إىل              
 . ٨، الفقرة COP.9/13للقرار 

 العام لتوثيق أفضل املمارسات واملـدرج يف        يكلارير على اهل  يرتكز منوذج رفع التق     -٣٣
ICCD/CRIC(8)/5/Add.5    ؛ وهي خمصصة لعملية توثيـق أفـضل        ٤٣ إىل   ٤٠، الفقرات من

  .‘تقنيات اإلدارة املستدامة لألراضي، مبا يف ذلك التكيف’١املمارسات واملتعلقة باملوضوع 
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 املـستدامة  ت يف جمـال تقنيـات اإلدارة  رفع التقارير اخلاصة بأفضل املمارسـا لمنوذج     

  لألراضي، مبا يف ذلك التكيف
 

 تقنيات اإلدارة املستدامة لألراضي، مبا يف ذلك التكيف

 
ميكنك التغاضي ، "تقنيات اإلدارة املستدامة لألراضي، مبا يف ذلك التكيف"ك أفضل املمارسات فيما يتعلق مبوضوع بلدإذا مل يكن لدى 

  .رير فيما بعدعن ذلك ورفع التقا
 

قم بإضافة أكرب ف"،تقنيات اإلدارة املستدامة لألراضي، مبا يف ذلك التكيف"إذا كانت لديك أفضل املمارسات لرفع تقرير عن موضوع 
  ملا تقتضيه الضرورة عدد من النماذج وفقاً

  :  حبقوق امللكية املذكورة يف النموذج، أو يف جزء منه، مشمولةةوضح ما إذا كانت التقني حقوق امللكية 
  
 

 نعم  
 ال  

 
  . رجى ذكر املعلومات ذات الصلة واملتعلقة باجلهة صاحبة احلقوقيف حالة اإلجابة بنعم، ُي

  ) كلمة١٠٠د أقصى حب(
 
 
 
 
 
 

 الوصف 

  ) البيئة الطبيعية والبشرية(شروط اإلطار :  نطاق أفضل املمارسات-١القسم
 

  عنوان أفضل املمارسات 
 

 حالة توافره، وميكن يف(املوقع 
 ) إدراج خريطة كذلك

 

إذا كان املوقع له حدود معروفة 
  ا، حدد نطاقه باهلكتار جيًد

 

 
   هكتار 

تقديرات عدد السكان الذين 
  يقطنون املوقع 

 
 

 
  عدد األفراد  
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استخدام األرض السائد يف املوقع 
  احملدد 

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

 أرض زراعية 
 مراعي 
 غابات 
  ةجمدبأرض  
  بشرية عمرةمست 
 ) كلمة٣٠د أقصىحب) (حدد(أخرى 

وصف خمتصر للبيئة الطبيعية يف 
 .املوقع احملدد

  : املناخ
  ) كلمة٥٠د أقصى حب(
 

  : التربة
  ) كلمة٥٠د أقصى حب(
 

  : الطبوغرافيا
  ) كلمة٥٠د أقصى حب(

 
الظروف االجتماعية واالقتصادية 
السائدة للسكان الذين يقطنون 

 ا منه أو قريًب/قع واملو

  : مستوى الدخل
  ) كلمة٥٠د أقصى حب(
 

  : مصادر الدخل األساسية
  ) كلمة٥٠د أقصى حب(
 

  : حقوق ملكية األراضي واستخدام األراضي
  ) كلمة٥٠د أقصى حب(
 

  وصف موجز ألفضل املمارسات 
 

   ٢٥٠د أقصى حب
 

أو /ري ويعلى أساس أي من املعا
تعلق اليت ال ت) (املؤشرات( املؤشر
مت اعتبار املمارسات ) ستراتيجيةباال

 ؟ "أفضل"والتقنيات املناسبة على أهنا 

   ١٠٠د أقصى حب
 

  وأهداف أفضل املمارسات ) األسباب املباشرة وغري املباشرة( املشكالت اليت متت معاجلتها -٢ القسم
 

 وتـدهور  فيما يتعلـق بالتـصحر    
واجلفاف، تساهم أفـضل     األراضي

  : مباشر يفاملمارسات بشكل 
 
 
 

 
 

  

 الوقاية 
 التقليل 
 التكيف 
 اإلصالح 

 ) كلمة٥٠د أقصى حب(  -١
 ) كلمة٥٠د أقصى حب( -٢
 ) كلمة٥٠د أقصى حب(  -٣

املشكالت الرئيـسية الـيت متـت       
 أفضل املمارسات  معاجلتها من خالل

 ) كلمة٥٠د أقصى حب(  -٤
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ـ       دهورحدد املشكالت اخلاصـة بت
 معاجلتها من خالل    التربة واليت متت  

 أفضل املمارسات 

   ١٠٠د أقصى حب
 

 
 ) كلمة٥٠د أقصى حب(  -١
 ) كلمة٥٠د أقصى حب( -٢
 ) كلمة٥٠د أقصى حب(  -٣

 حدد أهداف أفضل املمارسات 

 ) كلمة٥٠د أقصى حب(  -٤
   األنشطة -٣القسم 

 
  . ١اهلدف 

  ) كلمة٥٠قصى د أحب(  -١
  ) كلمة٥٠د أقصى حب(  -٢
 ) كلمة٥٠د أقصى حب(  -٣

  . ٢اهلدف 
  ) كلمة٥٠د أقصى حب(  -١
  ) كلمة٥٠د أقصى حب(  -٢
 ) كلمة٥٠د أقصى حب(  -٣

  . ٣اهلدف 
  ) كلمة٥٠د أقصى حب(  -١
  ) كلمة٥٠د أقصى حب(  -٢
 ) كلمة٥٠د أقصى حب(  -٣

وصف خمتصر لألنشطة الرئيسية، 
 من خالل األهداف 

  . ٤اهلدف 
  ) كلمة٥٠د أقصى حب(  -١
  ) كلمة٥٠قصى د أحب(  -٢
 ) كلمة٥٠د أقصى حب(  -٣

  وصف موجز للتقنية 
 

   ٢٥٠د أقصى حب
 

 
 إن -املواصفات الفنية للتقنية 

  وجدت 
 

   ٢٥٠د أقصى حب
 

 
  ) ةاجلهات املعنيالتعاون، املشاركة، دور (املشاركون املمثلون / املؤسسات-٤القسم 

 
اسم وعنوان املؤسسة اليت تقـوم      

 بتطوير التقنية
 

 تطـوير التقنيـة بـشكل       هل مت 
  مشترك؟ 

 
 

 
 نعم 
 ال 

 
  :  املشاركنيسردقم بفيف حالة اإلجابة بنعم، 

١-  
٢-  
٣-  
٤- 
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حدد إطار العمل والـذي مـن       
  خالله مت تطوير التقنية

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 املبادرة احمللية 
  اليت تقودها احلكومة -املبادرة الوطنية  
 كومة  اليت ال تقودها احل-املبادرة الوطنية  
 املبادرة الدولية  
 املشروع /املبادرة املرتكزة على الربنامج 
  ) كلمة٣٠د أقصى حب) (حدد(أخرى  

 
 

اجلهـات  هل سامهت مـشاركة     
، مبا يف ذلك منظمات     ة احمللي املعنية

اجملتمع املدين يف تعزيـز عمليـة       
  تطوير التقنية؟ 

 

 
 نعم 
 ال 

 
  : ة املشاركة احملليهات املعنيةاسرد اجليف حالة اإلجابة بنعم، 

١-  
٢-  
٣-  
٤- 

ـ  للجهات املعنية بالنسبة    ة املدرج
أعاله، حدد دورهم يف التصميم،     
والتقدمي، واسـتخدام وصـيانة     

 . التقنية، إن وجدت

   ٢٥٠د أقصى حب
 

القاطنون يف السكان هل شارك 
ا منه يف أو قريًب/هذا املوقع و
 تطوير التقنية؟ 

 
 نعم  
 ال  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ستشارةاال 
 املناهج التشاركية 
  ) كلمة٣٠د أقصى حب) (حدد(أخرى  
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 التحليل

   املسامهة يف التأثري-٥القسم 
 

 اليت ستراتيجيةحدد األهداف اال
  تساهم فيها التقنية 

ميكن حتديد أكثر من خانة (
  )واحدة

 
 

 

  

 لتحسني الظروف املعيشية للسكان املتأثرين - ١ 

 ظروف النظم البيئية املتأثرةلتحسني  - ٢ 

  الفّع بشكل UNCCDجللب املنافع على املستوى العاملي من خالل تنفيذ -٣ 

 :اإلنتاج أو اإلنتاجية
 ) كلمة٥٠د أقصى حب(  -١
 ) كلمة٥٠د أقصى حب(  -٢

 : )مبا يف ذلك املستوى الثقايف (املستوى االجتماعي واالقتصادي
 ) كلمة٥٠د أقصى حب(  -١
 ) كلمة٥٠د أقصى حب(  -٢

 : املستوى البيئي
 ) كلمة٥٠د أقصى حب(  -١
 ) كلمة٥٠د أقصى حب(  -٢

 ):حدد(أخرى 
 ) كلمة٥٠د أقصى حب(  -١

التأثريان (صف التأثري على املكان 
 )  الفئةحسبالرئيسيان 

 ) كلمة٥٠د أقصى حب(  -٢
 التأثريين الرئيسيني خارج صف

 حتدث يف املوقع أي اليت ال(املوقع 
 ) ولكن يف املناطق احمليطة

  ) كلمة٥٠د أقصى حب(  -١
  ) كلمة٥٠د أقصى حب(  -٢
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التأثري على التنوع البيولوجي 
 والتغري املناخي

  ال يف حفظ التنوع البيولوجي؟                            ّ التقنية اليت اقترحتها بشكل فع /يف رأيك، هل تساهم أفضل املمارسات
 

 نعم  
 ال  

 
  : اشرح األسباب

   ٢٥٠أقصى د حب
 
 
 
 

  ال يف التقليل من التغري املناخي؟                            ّ التقنية اليت اقترحتها بشكل فع /يف رأيك، هل تؤثر أفضل املمارسات
 

 نعم  
 ال  

 
  : اشرح األسباب

   ٢٥٠د أقصى حب
 
 
 
 

  ال يف التكيف مع التغريات؟                            ّ التقنية اليت اقترحتها بشكل فع /يف رأيك، هل تؤثر أفضل املمارسات
 

 نعم  
 ال  

 
  : شرح األسبابا

   ٢٥٠د أقصى حب
 
 
 
 

هل مت إجراء حتليل التكلفة 
 واملنفعة؟ 

 
 نعم  
 ال  

 
  : يف حالة اإلجابة بنعم، خلص النتائج الرئيسية

   ٢٥٠د أقصى حب
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          األخرى UNCCD                 االرتباط مبواضيع - ٦      القسم 
 

حدد ما إذا كانت التقنية تـرتبط       
بواحد أو أكثر مـن مواضـيع       

UNCCDخرى  األ  
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 بناء القدرة ورفع الوعي 

 لألراضي املستدامة حبث التصحر وتدهور األراضي واجلفاف واإلدارة/مراقبة وتقييم 

 إدارة املعرفة ودعم القرار 

 إطار العمل السياسي، والتشريعي، واملؤسسي 

 املوارد/تعبئة التمويل 

 املشاركة، والتعاون والربط الشبكي  

            والتكرار          ختاذ القرار   ا- ٧      القسم 
  

  
 نعم  
 ال  

 
 

 )     احلاجة    حسب       الصفوف   من    عدد   أي    أضف (يف حالة اإلجابة بنعم، أين؟ 
  :     املوقع

تقـدمي التقنيـة إىل     /هل مت تعميم  
  مواقع أخرى؟ 

 

 
هل مت تـوفري احلـوافز لتيـسري        

 االستفادة من التقنية؟ 
 

 نعم  
 ال  

 
 
 

ع يف حالة اإلجابة بنعم، حدد أنوا     
  احلوافز 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

على سبيل املثال، ذات الصلة مبتطلبات ولوائح السوق، (احلوافز السياسية أو التنظيمية 
 )إخلالتصدير، االستثمار األجنيب، دعم البحث والتطوير، /االسترياد

على سبيل املثال، معدالت تفضيلية، املساعدات احلكومية، اإلعانات (احلوافز املالية  
  )إخلاملنح النقدية، ضمانات القروض، املالية، 

 الضرائب، الرسوم اجلمركية، أو خفضعلى سبيل املثال، اإلعفاء من (احلوافز الضريبية  
  )إخلالرسوم،
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احلكومات احمللية ذات الدوافع العالية، املزارعون املنـضمون        : جاح تشمل أمثلة للظروف اليت تقود إىل الن     
 فيمكنـك   "ظروف النجاح "  لكل بالنسبة. اخلإىل هيئات جيدة التنظيم، الظروف املناخية املناسبة للغاية،       
يرتبط باإلطار احمللي وال ميكن تطبيقـه يف  ) أ(: تعريف، حتديد من وجهك نظرك ما إذا كان هذا الظرف      

ميكن تكراره يف أماكن أخرى مع    ) ج(ميكن تكراره يف أماكن أخرى مع بعض التغيري؛         ) ب(ن آخر؛   مكا
 . تغيريات كبرية

هل ميكنك حتديد الثالثة ظروف     
الرئيسية اليت قـادت إىل جنـاح       

  التقنية املقدمة؟ /أفضل املمارسات
 
 
 

  ) كلمة٥٠د أقصى حب(  -١
  ) كلمة٥٠د أقصى حب(  -٢
 ) كلمة٥٠د أقصى حب(  -٣

يف رأيك، هل ميكن تكرار أفضل      
التقنية اليت اقترحتها،   /املمارسات

ولكن مـع بعـض التغـيري، يف        
 األماكن األخرى؟ 

 
 نعم  
  ال  

 أي  ففـي إذا كانت اإلجابة نعم،     
  مستوى؟

 
 
 
 
 

 
 احمللي   

 ما دون الوطين 
 الوطين 
 دون اإلقليمي 
 اإلقليمي 
 الدويل 

                  الدروس املستفادة   - ٨      القسم 
  

   )      كلمة  ٥٠       د أقصى  حب (  - ١ املتعلقة باملوارد البشرية 
   )      كلمة  ٥٠       د أقصى  حب (  - ٢
  )      كلمة  ٥٠   صى     د أق حب ( - ٣

   )      كلمة  ٥٠       د أقصى  حب (  - ١ املتعلقة باجلوانب املالية 
   )      كلمة  ٥٠       د أقصى  حب ( - ٢
  )      كلمة  ٥٠       د أقصى  حب (  - ٣

   )      كلمة  ٥٠       د أقصى  حب (  - ١ املتعلقة باجلوانب الفنية 
   )      كلمة  ٥٠       د أقصى  حب (  - ٢
  )      كلمة  ٥٠       د أقصى  حب (  - ٣

    
 


