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  استعراض تنفيذ االتفاقيةة نجل
  الدورة السابعة

  ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين١٤- ٣اسطنبول، 
  من جدول األعمال املؤقت‘ ٢‘)ب(٣البند 
  ان للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقيةاالستراتيجيوإطار العمل اخلطة 

  النظر يف خطط عمل هيئات االتفاقية
  خطة العمل املتعددة السنوات لآللية العاملية

  ان للسنوات العشر االستراتيجياخلطة وإطار العمل 
  من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية

  مذكرة من اآللية العاملية

  إضافة

  ر يف مشروع برنامج عمل اآللية العاملية احملدد التكاليف النظ
  ) ٢٠٠٩- ٢٠٠٨(لفترة السنتني 

  موجز
، خطـة   ٢٠٠٧ الصادر عام    ٨- م أ /٣اعتمدت أطراف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف مقررها          

وطلب املقرر كذلك إىل    ). ةجياالستراتي(ني للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية         االستراتيجيوإطار العمل   
 يف شكل خطة عمل مدهتا أربع سنوات، على أن          ةاالستراتيجياآللية العاملية لالتفاقية عرض ما ختطط لإلسهام به يف          

ويرد يف هذه الوثيقـة     . ُتستكمل بربنامج عمل حمدد التكاليف لفترة سنتني ُيعد باختاذ هنج إداري يقوم على النتائج             
بنود /"برامج العمل"وهو يقدم معلومات عن النواتج و. ٢٠٠٩- ٢٠٠٨سنتني الذي يشمل الفترة برنامج عمل فترة ال

كما يرد استعراض للهيكل التنظيمي لآللية العاملية وإشارة . النواتج الرئيسية يف إطار االجنازات املتوقعة لآللية العاملية
 من برنامج العمل مـن امليزانيـة        يف املائة تقريباً   ٣٠ُيمّول  و. عامة إىل املوارد املُقّدرة املطلوبة لتنفيذ برنامج العمل       

  . يف املائة الباقية عن طريق اتفاقات تعاقدية ثنائية مع وكاالت ماحنة٣٠ل اوُتمّول نسبة . األساسية لالتفاقية
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  احملتويات

  الصفحة  ـراتـالفق  

  ٣  ٦ -  ١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة  - أوالً 

  ٣  ١٠-  ٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مليةالنواتج وتقديرات موارد اآللية العا  - ثانياً 

  ٤  ١٦- ١١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اهليكل التنظيمي  - ثالثاً 

  ٦  ٢٨- ١٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠٠٩- ٢٠٠٨برنامج العمل لفترة السنتني   - رابعاً 

  ٦  ٢٠- ١٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . األهداف  - ألف  

  مذكرات توضيحية تتناول األطر املنطقية لربنامج عمل اآللية العاملية           - باء   
  ٧  ٢٨- ٢١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )٢٠٠٩- ٢٠٠٨(احملدد التكلفة لفترة السنتني     

  ٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠٠٩- ٢٠٠٨اإلطار املنطقي لربنامج العمل للفترة   - جيم  

  املرفقات

  املرفق

  ٣٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نواتج اآللية العاملية مع تقدير املوارد  - األول 

  ٣٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠٠٩- ٢٠٠٨النطاق اجلغرايف لتخطيط إشراك اآللية العاملية   - الثاين 
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  مقدمة -  أوالً
، ٢٠٠٧ الصادر يف عام     ٨- م أ /٣وجب املقرر   اعتمدت أطراف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر مب         - ١

وطلب املقـرر   ). ةاالستراتيجي(ني للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية         االستراتيجيخطة وإطار العمل    
 يف شكل مشروع خطة عمل متعددة ةاالستراتيجيكذلك إىل اآللية العاملية لالتفاقية عرض ما ختطط لإلسهام به يف 

  .، على أن ُتستكمل بربامج عمل مدهتا سنتان) سنواتأربع(السنوات 

أربع ( مشروع خطة العمل املتعددة السنوات لآللية العاملية         ICCD/CRIC(7)/2/Add.3ويرد يف الوثيقة      - ٢
ويرد يف الوثيقة احلالية مشروع برنامج العمل احملدد التكلفـة ملـدة الـسنتني              . ٢٠١١- ٢٠٠٨للفترة  ) سنوات
، أُعد مشروع خطة العمل لفترة األربع سـنوات وبرنـامج العمـل             ٨- م أ /٣ للمقرر   ووفقاً. ٢٠٠٩- ٢٠٠٨

 اليت طُلب إىل ةاالستراتيجيباستخدام هنج اإلدارة القائم على النتائج الذي استند إىل األهداف التنفيذية الثالثة من      
  . ه التنفيذي ودعم اإلدارة عن استناده إىل هدف إضايف يتعلق بالتوجياآللية العاملية اإلسهام فيها، فضالً

 اليت تعرض السياق العام ومربر تقدمي       ICCD/CRIC(7)/2الوثيقة  : ب هذه الوثيقة مقترنة     أوينبغي أن ُتقر    - ٣
 انـوالوثيقت؛ )CRIC 7 (ةـتنفيذ االتفاقيراض ـ الستعةـا السابعـة يف دورهتـاللجن قُدمت إىل التخطيط اليت وثائق

ICCD/CRIC(7)/2Add.1 وICCD/CRIC(7)/2/Add.2        ،اللتان تعرضان مشروع خطة العمل املتعددة السنوات 
 اليت  ICCD/CRIC/(7)/2/Add.5ومشروع برنامج العمل احملدد التكاليف ملدة السنتني ألمانة االتفاقية؛ والوثيقة           

  . تعرض مشروع برنامج العمل املشترك لآللية العاملية واألمانة

 لآللية العامليـة عـن طريـق    ةاالستراتيجية األربع سنوات التوجهات ويعرض مشروع خطة العمل لفتر      - ٤
أما مشروع برنامج العمل احملدد التكلفة ملدة سنتني الذي ُعرض يف هذه   . اإلجنازات املتوقعة وغري ذلك من مؤشرات األداء      

  .ع خالل أول سنتنيالوثيقة، فهو يركز على اجلوانب العملية املتعلقة بتنفيذ مشروع خطة العمل للسنوات األرب

وتعرض هذه الوثيقة النواتج األساسية املتعلقة بكل واحد من اإلجنازات املتوقعة الواردة يف مشروع خطة                 - ٥
 الـيت تتنـاول     "برامج العمل "وعالوة على ذلك، يعرض برنامج العمل بنود النواتج أو          . العمل للسنوات األربع  

  . نشطة اليت جيب أن تضطلع هبا اآللية العامليةالنواتج بإسهاب، وتشري إىل طبيعة ونطاق األ

ويف إطار برنامج العمل املشترك ألمانة االتفاقية واآللية العاملية، قرر الكيانان القيام، بالقدر املـستطاع                 - ٦
عملياً، بتطبيق شروط ومناذج عامة لعرض الوثيقتني يف إطار هذا البند من جدول األعمال من أجل إطالق ما من                   

كما . ن يكون، حبكم الضرورة، عملية تكرارية تقوم على التجربة التراكمية لنهج اإلدارة القائم على النتائجشأنه أ
توفر هذه الوثيقة معلومات عن اهليكل التنظيمي لآللية العاملية وتشري إىل الربامج األساسية لآللية العاملية املعنيـة                 

  .بواحد من اإلجنازات املتوقعة

   وتقديرات موارد اآللية العامليةالنواتج -  ثانياً
تعمل اآللية العاملية يف الوقت الراهن بعشرة نواتج تنفيذية عامة ومخسة نواتج مشتركة واردة يف املرفـق                   - ٧

 تسهم يف حتقيق مجيع النواتج      وتستخدم اآللية العاملية هنج املصفوفة، وبالتايل فإن مجيع برامج اآللية تقريباً          . األول
  ).١انظر الشكل (رها يف العديد من اإلجنازات املتوقعة اليت تسهم بدو
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  العالقة بني مستويات النتائج األدىن واألعلى: ١الشكل 

Output 1 Output 2 Output 3 Output 4

Desk/Programme 1

Activities

Output 1

Desk/Programme 2

Expected 
Accomplishments

Expected 
Accomplishments

Expected 
Accomplishments

Operational/Corporate OBJECTIVES

  
 استعراض عام للموارد املقّدرة املطلوبـة لتنفيـذ         ، يرد يف املرفق األول أيضاً     ٨- م أ /٣ مع املقرر    ومتشياً  - ٨

من هذا التقرير فيربز إطار برنامج العمل، ومدى إسهام         ) ج(اجلداول الواردة يف الفصل رابعاً      أما  . برنامج العمل 
  . النواتج يف حتقيق خمتلف اإلجنازات املتوقعة

  وسوف ُيقدم إىل الدورة التاسـعة ملـؤمتر األطـراف          .  هي فترة انتقالية   ٢٠٠٩- ٢٠٠٨وفترة السنتني     - ٩
وعليه، فإن اآللية العاملية . انية يستخدم فيه هنج اإلدارة القائم على النتائج أول اقتراح ميز   ٢٠٠٩يف عام   ) ٩- م أ (

. ال تقدم إىل جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية سوى إشارات بشأن املوارد املطلوبة لكل واحد من نواتج اآللية العاملية
 املقترح وهنج اإلدارة القـائم      االستراتيجيومن املفهوم أن اللجنة سوف تركز على تقدمي إرشادات بشأن التوجه            

 من تناول املسائل املتعلقة بامليزانية، اليت سوف تناقش لفترة السنتني القادمـة خـالل مـؤمتر                 على النتائج، بدالً  
  .األطراف التاسع

وقد .  مليون دوالر أمريكي١٨، بلغ إمجايل تقديرات املوارد حوايل ٢٠٠٩- ٢٠٠٨ وفيما يتعلق بالفترة   - ١٠
 يف املائة من هذا املبلغ من امليزانية األساسية، وتوفري بقية املبلغ عن طريق اتفاقات تعاقدية ثنائية مع                  ٣٠مت توفري   

  . جهات ماحنة

  اهليكل التنظيمي -  ثالثاً
، بدأت اآللية العاملية وضع جدول أعمال للتغيري الداخلي نتيجة للمناقشات اليت جرت يف              ٢٠٠٦يف عام     - ١١

وُيفّصل هنج اآلليـة العامليـة    . ةاالستراتيجيوقد جرى املزيد من التنقيح يف ضوء        . ر األطراف الدورة السابعة ملؤمت  

  املشتركة/األهداف التنفيذية

اإلجنازات
 املتوقعة

اإلجنازات
 املتوقعة

اإلجنازات
 املتوقعة

الناتج
١ 

لناتجا
٤ 

الناتج
١ 

الناتج
٣ 

الناتج
٢ 

 ١الربنامج /املكتب

 األنشطة

 ٢الربنامج/املكتب
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 يف مصفوفة تشمل املكاتب اإلقليمية اليت تدعم األفرقة القطرية على الصعيدين الـوطين              وتنظيمها املؤسسي حالياً  
وتستجيب اآللية العاملية ). ٢انظر الشكل (عية  املتعلقة بالفرص املالية القطاةاالستراتيجيودون اإلقليمي، والربامج   

إىل حقيقة أن تعبئة املوارد املالية جيب أن تكون أكثر مشولية، وأن تضع يف االعتبار البيئة التمكينيـة لالسـتثمار                    
  .اص العاملي العام واخل"الرأسي" عن املوارد املبتكرة الناشئة والفرص اليت تتيحها تدفقات التمويل والتمويل، فضالً

لطلبات القطريـة   ادعم استجابة املكاتب اإلقليمية يف      :  أهدافها على ما يلي    ةاالستراتيجيوتركز الربامج     - ١٢
خلدمات اآللية العاملية؛ واإلسهام يف صياغة الربامج القطرية، على أساس طرائق املشاركة القطرية اليت تتبعها اآللية          

الربنامج على املستويني القطري واإلقليمي؛ وتطوير منتجات وخـدمات         العاملية؛ وتوفري الدعم التقين أثناء تنفيذ       
 أن تقوم اآللية العاملية باستكشافه؛ وتوليد   ةاالستراتيجيمبتكرة، يظهر العديد منها يف التمويل املبتكر الذي تقترح          

وسائل اقتـصادية وماليـة؛     :  لآللية العاملية يف الوقت الراهن هي على النحو التايل         ةاالستراتيجيوالربامج  . املعرفة
والوصول إىل األسواق والتجارة؛ وتغري املناخ ومتويل اخلدمات البيئية؛ ومتويل احلراجة؛ والتعاون فيما بني بلدان               

  .اجلنوب؛ والُبعد اجلنساين؛ ومنظمات اجملتمع املدين؛ والقطاع اخلاص

ات الدخول على املستوى القطري وعلى      استراتيجيواملسؤوليات الرئيسية للمكاتب اإلقليمية هي حتديد         - ١٣
. املستويات اجلغرافية األخرى، كاملستويني دون اإلقليمي واإلقليمي، والقيام بتخطيط ورصد الربامج ذات الصلة            

صياغة وتنفيذ الربامج؛ ودعم اإلدمـاج؛ وإدارة املعـارف؛ وتعزيـز    : ويركز التنفيذ بشكل أساسي على ما يلي 
واملكاتب اجلغرافية لآللية العاملية يف . وتقدمي املبادرات والشراكات اخلاصة واملشاركة فيهاالقدرات لتعبئة املوارد؛ 

آسيا واحمليط اهلادئ؛ وشرق أفريقيا واجلنوب األفريقي؛ وأمريكا الالتينية ومنطقـة البحـر             : الوقت الراهن هي  
  .الكارييب؛ ومشال أفريقيا؛ وغرب ووسط أفريقيا

زيـادة  :  بتطوير أنسب األدوات ويستخدم أجنع القنوات من أجل حتقيق ما يلي           ويقوم فريق االتصاالت    - ١٤
  . الوعي؛ وتقاسم املعلومات؛ وحفز احلوار؛ وتوليد املعارف املتعلقة بربامج ومنتجات وخدمات اآللية العاملية

ن مـع أمانـة     ويقوم مكتب التوجيه التنفيذي واإلدارة، باإلضافة إىل رصد جودة األداء، بتوجيه التعاو             - ١٥
االتفاقية، والتحضري النعقاد مؤمتر األطراف واجتماعات جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، ويتوىل مهمة االتـصال              

  .والتعامل مع جمتمع املاحنني واملؤسسات الدولية، ويشارك يف احلوارات السياساتية الدولية

 خالل فترة السنتني األوىل، ةاالستراتيجيلى االلتزام بوستواصل اآللية العاملية، استناداً إىل خربهتا القائمة ع      - ١٦
احملافظة على هيكل تنظيمي يتسم باملرونة والتطلع إىل زيادة إعادة اهليكلة، حسب االقتضاء، لكي تطّور، علـى                 

  .وجه اخلصوص، قدرهتا على تعبئة التمويل املبتكر والعمل باستمرار على حتسني تقدمي اخلدمات
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  صفوفة املستخدم يف اآللية العاملية هنج امل- ٢الشكل 

برامج إقليمية

جية
راتي
الست

ج ا
ربام
ال

وخدماتمنتجات 
 العامليةاآللية

  
  ٢٠٠٩- ٢٠٠٨برنامج العمل لفترة السنتني  -  رابعاً

  األهداف -  ألف

، أن اآللية العاملية تقع عليهـا، حبكـم         ةاالستراتيجي، ويف سياق    ٨- م أ /٣قرر مؤمتر األطراف يف مقرره        - ١٧
  :  اإلسهام فيما يليواليتها، مسؤولية أساسية تتمثل يف

تعبئة املوارد املالية والتكنولوجية الوطنيـة والثنائيـة        : التمويل ونقل التكنولوجيا  : ٥اهلدف التنفيذي     
  .واملتعددة األطراف وحتسني انتقاء أهداف استخدامها وتنسيق ذلك لزيادة أثرها وفعاليتها

  : ور مساند يتمثل يف اإلسهام فيما يلي أن اآللية العاملية لديها دوقرر مؤمتر األطراف أيضاً  - ١٨

 يف العمليات الدولية والوطنية واحمللية ويف       بفعاليةالتأثري  : الدعوة وإذكاء الوعي والتثقيف   : ١اهلدف التنفيذي     
  .تردي األراضي واجلفاف على حنو مناسب/اجلهات الفاعلة ذات الصلة لتناول املسائل املتعلقة بالتصحر

لتعزيز احللـول املتعلقـة مبكافحـة    هتيئة بيئة مؤاتية    دعم  : إطار السياسات العامة  : ٢اهلدف التنفيذي     
  .تردي األراضي وختفيف آثار اجلفاف/التصحر

تربز مشروع خطة العمل املتعددة السنوات لآللية العامليـة لفتـرة             ICCD/CRIC(7)/2/Add.3الوثيقة    - ١٩
  مـوجزاً  دارة القائم على النتائج، وتتـضمن وصـفاً       ، وتضع يف االعتبار هنج اإل     ٢٠١١- ٢٠٠٨األربع سنوات   

  .ة التنفيذ اليت تتبعها اآللية العامليةستراتيجيال

 مـن   ٥ يرى بوضوح أن اجلهود األساسية لآللية العاملية تتركز يف اهلـدف التنفيـذي               ٨-م أ /٣ومبا أن املقرر      -٢٠
علـى    ذات طابع داعم للغاية وتركـز      ٢ و ١ني التنفيذيني   ، فإن اإلسهامات يف النواتج الواردة يف إطار اهلدف        ةاالستراتيجي
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اجلوانب املتعلقة بالدعوة وإذكاء الوعي والتثقيف واألطر السياساتية اليت ُتعد من الشروط املسبقة لزيادة ودعم التـدفقات             
  .نة بتقديرات املواردويرد يف املرفق األول عرض عام لنواتج اآللية العاملية وبنود النواتج مقتر. املالية واالستثمارات

مذكرات توضيحية تتناول األطر املنطقية لربنامج عمل اآلليـة          -  باء
  )٢٠٠٩- ٢٠٠٨(العاملية احملدد التكلفة لفترة السنتني 

 لآللية العاملية وهيكل مصفوفتها إىل نتيجة حمددة تسهم يف حتقيق العديد مـن              االستراتيجييؤدي النهج     - ٢١
ايل، فإن الكثري من نواتج اآللية العاملية تتكرر، يف اإلطار الوارد يف اجلداول التاليـة، يف                وبالت. اإلجنازات املتوقعة 

  .خمتلف النتائج املتعلقة باالتفاقية

   هي يف األساس الداعم املباشر لعمليات اآللية العامليـة علـى الـُصُعد القطـري ودون                 ٧- ١والنواتج    - ٢٢
  . اإلقليمي واإلقليمي

  . ترتبط يف األساس جبهود اآللية العاملية يف جمايل االتصاالت والتوعية ١١- ٨والنواتج   - ٢٣

والنواتج املشتركة هي تلك املتعلقة باإلدارة، واإلدارة املالية، ومراقبة اجلودة، والعالقات بني الوكـاالت     - ٢٤
  .  عن إعداد التقارير والعمل السياسي املتصل باالتفاقيةوبني اجلهات املاحنة، فضالً

 من برنامج العمل املشترك مع أمانة االتفاقية هي مربجمة وأُشري  أو يف جمملها جزءاًوالنواتج اليت ُتعد جزئياً  - ٢٥
  . إليها بصورة واضحة يف اجلداول أدناه ويف املرفق األول

نموذج  ويف الةاالستراتيجي مع ٢٠٠٩- ٢٠٠٨وُينّسق برنامج العمل احملدد التكاليف لآللية العاملية للفترة   - ٢٦
  . املتفق عليه مبوجب برنامج العمل املشترك مع أمانة االتفاقية

. ٢٠١٨- ٢٠٠٨ للفترة ةاالستراتيجي هي األهداف التنفيذية اليت اعتمدت يف واألهداف التنفيذية لالتفاقية  - ٢٧
يت ُتحدد يف إطار     هي مبثابة نتائج جلميع األطراف واجلهات صاحبة املصلحة يف االتفاقية ال           نتائج االتفاقية كما أن   

 فهي ما ُيتوقع أن حتققه اآلليـة        اإلجنازات املتوقعة أما  . ةاالستراتيجيكل واحد من األهداف التنفيذية الواردة يف        
وجيب أن . العاملية مع شركائها، مبا يف ذلك األطراف من البلدان النامية املتأثرة، والشركاء اإلمنائيون واملستثمرون 

 إىل أن اآللية العاملية ال ميكن أن تتكهن حبجـم           ، نظراً ملؤشرات األداء على الُبعد الكمي    توافق البلدان األطراف    
تربعات البلدان األطراف خالل فترة متتد ألربع سنوات، وال تتمكن من ذلك إال خـالل دورة ختطـيط مـؤمتر                  

ملية يف إطار برنامج عملـها      والنواتج هي املنتجات واخلدمات اليت توفرها اآللية العا       . األطراف وملدة سنتني فقط   
.  فهي حتديد النواتج الـيت تكـون اآلليـة مـسؤولة عنـها             بنود النتائج /برامج العمل أما  . خالل فترة السنتني  

 هي العوامل اخلارجية اليت قد تؤثر على أداء اآللية العاملية، غري أن اآللية ال متارس عليها سوى الفرضيات/املخاطرو
  .تسيطر عليها على اإلطالقالقليل من السيطرة أو ال 

إن ترقيم وصياغة النواتج وبنود النواتج وبرامج العمل الواردة يف اجلداول أدناه مطابقة لتلك الواردة يف                  - ٢٨
  .ويرد يف املرفق الثاين النطاق اجلغرايف لعمل اآللية العاملية. املرفق األول
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  ٢٠٠٩- ٢٠٠٨ اإلطار املنطقي لربنامج العمل للفترة - جيم 

  التمويل ونقل التكنولوجيا: ٥اهلدف التنفيذي   
  :االفتراضات/املخاطر  : اليت توصلت إليها االتفاقيةالنتائج

 البلدان األطراف املتأثرة تضع أُطر استثمار ١- ٥
مدجمة من أجل تعزيز املوارد الوطنيـة والثنائيـة        
واملتعددة األطراف بغية زيـادة فعاليـة وتـأثري         

  التدخالت

  اف املتأثرة عازمة على وضع أُطر مدجمة لالستثمارالبلدان األطر

  مؤشرات األداء  اإلجنازات املتوقعة
لالطالع على (النواتج 

الترقيم انظر املرفـق    
  )األول

  اجلهة املسؤولة  بنود النتائج/برامج العمل

اإلجناز 
املتوقع 

١- ٥ 

ــة  ــادة معرف زي
البلدان األطراف  
ــأثرة  املتـــ

ــوا تخدامها سـ
ــتراتيجيال  اتس

املدمج،  لـيالتمو
ممــا يــؤدي إىل 
ــر  ــوير أُط تط
استثمار مدجمـة   
من أجل متويـل    
اإلدارة املستدامة  

  لألراضي 

عدد الربامج القطرية اليت    
  ُدعمت

عدد عمليات التمويـل    
ــة  ــدمج املتعلقـ املـ

ات الــيت االســتراتيجيب
  ُدعمت

عدد البلـدان الـيت مت      
الوصول إليها عن طريق    
عمليات إقليميـة ودون    

  إقليمية
ملشاركني الذين مت   عدد ا 

الوصول إليهم عن طريق    
ــال   ــدريب يف جم الت

التمويـل   اتاستراتيجي
   املدمج

 الدعم الربنـاجمي    -١
على املستوى القطري   

ودون 
 اإلقليمـي، /اإلقليمي
ب ـة للطل ــاستجاب

  القومي 
  
  
  
دعم مؤسـسات    - ٢

التنسيق وشركائها من   
أجل إعـداد وتنفيـذ     

ات التمويل  استراتيجي
 الوطنيـــــة ودون

ــة ــة /الوطني اإلقليمي
وغريها من املنتجـات    

  واخلدمات

  وثائق الربنامج على املستوى القطري ودون القطري واإلقليمي ١- ١
 مفكرات تتعلق بالتعاون على املستوى القطـري وباملنتجـات          ٢- ١

  واخلدمات األخرى 
  
  
  
  
  
  
ام الشراكات القائمة مـع اجلهـات       إقامة شراكات أو استخد    ١- ٢

  املستهدفة والشركاء
   الترتيبات املؤسسية من أجل االتصاالت والتعاون٢- ٢
  املعارف واملعلومات واملهارات املتعلقة بالتمويل ٣- ٢
 املبادرات املتخذة فيما بني بلدان اجلنوب لتبـادل املعلومـات           ٤- ٢

  واخلربات املتعلقة حبشد املوارد 
  

  
ب اإلقليمي  ـاملكت

  لآللية العاملية
  
  
  
  
  
  
  

املكتـب اإلقليمي  
  لآللية العاملية
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اإلطار املستخدم أو    - ٣

الذي جيري وضـعه يف     
ــت ــال االس ثمار يف جم

ــستدامة اإل دارة املــ
  لألراضي

  
ــ - ٤ وارات احلــ

السياساتية واملبادرات  
ذات الصلة باالتفاقية   
على املـستوى دون    

اإلقليمـي  /اإلقليمي
  والدويل

  
  

 تقدمي املدخالت   - ٥
لتقنيــة واخلــدمات ا

التقنية القطاعية جلميع 
ــوير   ــل تط مراح
الربنامج على املستوى 
ــري ودون  القطــ

  اإلقليمي/اإلقليمي

ــتراتيجي ٥- ٢ ــا  اسـ ــري تطويرهـ ــة جيـ ــل مدجمـ ات متويـ
   أو تنفيذها/و
 فرص االستثمار املتصلة باإلدارة املـستدامة لألراضـي الـيت           ٦- ٢

  ُحددت، وأوجه التآزر بني األدوات والربامج اليت مت التوصل إليها
الـربامج اإلمنائيـة    ) أ: (دعم إدخال اإلدارة املستدامة لألراضي يف      ٧- ٢

 إطار الربجمة للجهات املاحنة) ج(القطاعي؛ وعمليات التخطيط ) ب(العامة؛ 
   مقترحات اُألطر االستثمارية اليت وافقت عليها احلكومة١- ٣
 ال يتجزأ من الربجمة اإلمنائيـة        اُألطر االستثمارية تشكل جزءاً    ٢- ٣

أو ميزنة الـسنة املاليـة،      /العامة وفقاً إلطار النفقات ملنتصف املدة و      
  ويات القطريةوطرائق اجلهات املاحنة واألول

  ةاالستراتيجي أشكال التمويل املبتكرة و٣- ٣
املتعلقة باحملتوى يف موقع الويب التـابع       / اإلسهامات املواضيعية  ١- ٤

لآللية العاملية، والنشرة اإلخبارية اإللكترونية وغريمها مـن وسـائل          
  االتصال

 املسامهة يف املؤمترات والعمليات احلكومية الدولية ذات الصلة         ٢- ٤
  اإلقليمي /تفاقية على الصعيد الدويلباال
  اإلقليمية/ اللقاءات دون اإلقليمية٣- ٤
اإلقليميـة والتـدريب علـى      / حلقات العمل دون اإلقليميـة     ٤- ٤

  ة التمويل املدمجاستراتيجي
   التحليل القطري لألمهية التقنية والقطاعية١- ٥
ملنتجات ة والتقنية يف الربامج اجلغرافية، وااالستراتيجي املدخالت ٢- ٥

  واخلدمات األخرى وبدء العمل
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  املكتب اإلقليمي
  لآللية العاملية

  
  
  
  
  
  

املكتـب اإلقليمي  
  لآللية العاملية

  
  
  

ــامج  الربنـــ
 لآللية االستراتيجي

  العاملية
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 يــتم تقــدمي  -٦
ة االستراتيجياملدخالت  

والتقنيــة واخلــدمات 
القطاعية لدعم تنفيـذ    
الربنامج على املستوى   
ــري ودون  القطــ

ي، ـاإلقليم/يـاإلقليم
ــادرات  وكــذلك املب

  اخلاصة
  
  
  
  
 التنمية التحليلية   - ٧
ــتراتيجيو ة االســ

 وتكييف الُنُهج وفقاً  
للبيئة املتغرية علـى    

  مجيع املستويات 

   املنظمات القطاعية الشريكة١- ٦
 والتقين خالل مجيع    االستراتيجي ى الدعم والتيسري على املستو    ٢- ٦

ة التمويل املدمج، والربامج القطرية وتطوير وتنفيـذ   استراتيجيمراحل  
  املبادرات

ملعلومـات   املسامهة يف تعزيز املعارف ذات الصلة بالتمويل، وا        ٣- ٦
  ة واإلبداعية االستراتيجيواملهارات املتعلقة باجملاالت 

 تقدمي املشورة بشأن جتميع املعلومات املالية، مبـا يف ذلـك يف           ٤- ٦
جـزء مـن    (ة التمويل املدجمة    استراتيجيسياق برامج العمل الوطنية و    

  )برنامج العمل املشترك
   استعراضات حوافظ املؤسسات الدولية ٥- ٦
  السياسات العامة واالستثمار حتليل ٦- ٦
  
  ات التزويد باملنتجات بصورة مبتكرة وقطاعيةاستراتيجي ١- ٧
 اخلدمات واملنتجات اليت جرى تصنيفها وتفـصيلها بغـرض          ٢- ٧

  تطويرها وتنفيذها
ة والقطاعية الـيت ُتـستخدم      االستراتيجيشبكات الشراكات    ٣- ٧

  والدويلاإلقليمي /وُيحافظ عليها على املستوى دون اإلقليمي
   تطوير وصيانة جهاز املعلومات املالية اخلاص بتردي األراضي٤- ٧

  
ــامج  الربنـــ

 لآللية  االستراتيجي
  العاملية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ــامج  الربنـــ
 لآللية  االستراتيجي

  العاملية
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  :االفتراضات/املخاطر  : اليت توصلت إليها االتفاقيةالنتائج
تقدمي البلدان األطراف املتقدمة مـوارد ماليـة         ٢- ٥

لتنبؤ هبا  ميكن ا كبرية وكافية يف الوقت املناسب وموارد       
دعماً للمبادرات احملليـة الراميـة إىل قلـب اجتـاه           

تردي األراضي ومنع حدوثه والتخفيف مـن       /التصحر
  آثار اجلفاف

البلـــدان املتقدمـــة األطـــراف تـــضع أولويـــة عاليـــة واســـتثمارات كـــبرية لتحقيـــق 
  أهداف االتفاقية

م لالطالع على الترقي  (النواتج    مؤشرات اإلجناز  اإلجنازات املتوقعة
  اجلهة املسؤولة  بنود النتائج/برامج العمل  )انظر املرفق األول

اإلجناز 
املتوقع 

٢- ٥ 

ــال  ــادة إدخ زي
اإلدارة املستدامة  
لألراضي يف أُطر   
برجمة تنمية التعاون 
للبلدان املتقدمـة   

 راف، اليت ـاألط
تؤدي إىل دعـم    

ادرات البلدان ـمب
ة ـاألطراف النامي 

املتأثرة املتعلقـة   
ــع  بعكــس ومن

تــدين /لتــصحرا
 األراضي والتخفيف 

ار اجلفاف ـمن آث
 )٤-٢ما ورد يف (

عدد البلدان املتقدمة اليت 
تعمل معها اآللية العاملية    
ــدعم  ــادة ال ــة زي بغي
الربناجمي واملايل لإلدارة   
ــي  ــستدامة لألراض امل
وحماربة التصحر وتدين   

  األراضي واجلفاف 
  
  

ــادرات دون  عــدد املب
اإلقليميــة واملبــادرات 

طرية اليت تـسهم يف     الق
حتسني الفعالية والتنسيق   
فيما بني برامج التعاون    

  اإلمنائي 

 دعم مؤسسات التنـسيق     - ٢
وشـركائها إلعـداد وتنفيــذ   

ات التمويل الوطنيـة    استراتيجي
اإلقليمية وغريها  /ودون الوطنية 

  من املنتجات واخلدمات
ــسياساتية - ٤ ــوارات ال  احل

واملبادرات ذات الصلة باالتفاقية 
ى املـــستوى دون علـــ
  اإلقليمي والدويل/اإلقليمي

 يــتم تقــدمي املــدخالت - ٦
ة والتقنية واخلدمات  االستراتيجي

القطاعية لدعم تنفيذ الربنـامج     
على املستوى القطـري ودون     

وكـذلك   اإلقليمي،/اإلقليمي
  املبادرات اخلاصة

ــة - ٧ ــة التحليليـ  التنميـ
ة وتكييف الُنُهج   االستراتيجيو

رية على مجيـع     للبيئة املتغ  وفقاً
  املستويات

  

:  املـستدامة لألراضـي يف      دعم إدخال اإلدارة   ٧- ٢
عمليات التخطـيط   ) ب(الربامج اإلمنائية العامة؛    ) أ(

  إطار الربجمة للجهات املاحنة) ج(القطاعي؛ و
  
  
  اإلقليمية/اللقاءات دون اإلقليمية ٣- ٤
اإلقليمية والتدريب / حلقات العمل دون اإلقليمية٤- ٤

  ة التمويل املدجمةاستراتيجيعلى 

  اعية الشريكةاملنظمات القط ١- ٦
  استعراضات حوافظ املؤسسات الدولية ٥- ٦
  
  
  
ة والقطاعية اليت   االستراتيجي شبكات الشراكات    ٣- ٧

ُتــستخدم وُيحــافظ عليهــا علــى املــستوى دون 
  اإلقليمي والدويل/اإلقليمي

  

املكتـب اإلقليمـي   
  لآللية العاملية

  
  

ــي  ــب اإلقليم املكت
لآللية العاملية، الربنامج 

 لآلليـة   االستراتيجي
  العاملية

  
 االستراتيجيلربنامج  ا

  لآللية العاملية
  
  

 االستراتيجيالربنامج  
  لآللية العاملية
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 أنشطة االتصال الداعمـة     - ٩

  للربامج القطرية لآللية العاملية
  
  

ات ومــواد اســتراتيجي - ١٠
  االتصاالت

الشراكة ): ٢(الناتج املشترك   
  ة العامليةاالستراتيجيوتطوير 

  
إعـادة  ): ٤(الناتج املشترك   

التمويل واالتـصال باجلهـات     
  املاحنة

 تطوير وصيانة جهاز املعلومات املالية اخلـاص        ٤- ٧
  بتردي األراضي

  
  الدعوة والتوعية داخل القطر ١- ٩
خدمات الدعوة والتوعية للمبادرات واألحداث      ٢- ٩

  القطرية
  

ات التـسويق باسـتخدام الربيـد       استراتيجي ١- ١٠
  اإللكتروين

التحضري ) برنامج العمل املشترك (٣- ٢الناتج املشترك 
ملؤمترات األطراف واجتماعات جلنة استعراض التنفيذ      

  وتوفري اخلدمات هلا
 ت املاحنة املتعددةتسهيالت اجلها ١- ٤الناتج املشترك 
ة اجلهات املاحنة، استراتيجي تطوير ٢- ٤الناتج املشترك 

  واملقترحات، واالتصال وإعداد التقارير
  حتليل اجلهات املاحنة  ٣- ٤الناتج املشترك 

  
  
  

  فريق االتصاالت
  
  
  

  فريق االتصاالت
  
  
  

ــه  ــب التوجي مكت
  التنفيذي واإلدارة

ــه  ــب التوجي مكت
  التنفيذي واإلدارة
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  :االفتراضات/املخاطر  :النتائج اليت توصلت إليها االتفاقية
طراف مزيداً من اجلهود لتعبئة املوارد بذل األ ٣- ٥

املالية على صعيد املؤسسات واملرافق والـصناديق       
املالية الدولية، مبا فيها مرفق البيئة العامليـة، عـن          

اإلدارة املستدامة  /االتفاقيةربنامج  طريق الترويج ل  
  لألراضي لدى جمالس إدارة هذه املؤسسات

الصناديق حتدد أولوية عالية واستثمارات كبرية للقضايا املتعلقـة بـاإلدارة           املؤسسات املالية الدولية، واملرافق و    
  املستدامة لألراضي

لالطالع على الترقيم   (النواتج    مؤشرات األداء  اإلجنازات املتوقعة
  اجلهة املسؤولة  بنود النتائج/برامج العمل  )انظر املرفق األول

اإلجناز 
املتوقع 

٣-٥ 

 التعـاون ادةـزي
 لدولـيا احلكومي
 الوكاالت وبيـن

ــادة   ــة زي بغي
 تدفقات التمويـل 

ــتثمارات  واالس
لإلدارة املستدامة  

  لألراضي

ــادرات  ــدد مبـ عـ
الشراكات اليت وجدت   
الدعم من أجل متويـل     
ــستدامة  اإلدارة املــ

  لألراضي
عدد استعراضات احلوافظ   
اليت أُجريت للمؤسسات   
املالية الدولية واملنظمات   

  الثنائية
اختـذهتا  القرارات اليت   

اهليئات اإلدارية بغيـة    
زيادة التدفقات املاليـة    
واالستثمار يف مكافحة   
  التصحر وتدين األراضي

ــل   ــوير وتفعي مت تط
ــتراتيجي ــة اس ة اآللي

مرفـق البيئـة    /العاملية
  العاملية

  

 دعم مؤسسات التنـسيق     - ٢
ئها إلعــداد وتنفيــذ وشـركا 
ات التمويل الوطنيـة    استراتيجي

اإلقليمية وغريها  /ودون الوطنية 
  من املنتجات واخلدمات

  
  
  
  
  
 اإلطار املستخدم أو الذي     - ٣

جيري وضعه يف جمال االستثمار     
  يف اإلدارة املستدامة لألراضي  

  
  
ــسياساتية  - ٤ ــوارات ال  احل

واملبادرات ذات الصلة باالتفاقية 
 دون علـــى املـــستوى 

  اإلقليمي والدويل/اإلقليمي
  

شراكات أو استخدام الشراكات القائمة      إقامة   ١- ٢
  مع اجلهات املستهدفة والشركاء

 فرص االستثمار املتـصلة بـاإلدارة املـستدامة         ٦- ٢
لألراضي اليت ُحددت، وأوجه التـآزر بـني األدوات         

  والربامج اليت مت التوصل إليها
:  دعم إدخال اإلدارة املـستدامة لألراضـي يف        ٧- ٢
عمليات التخطـيط   ) ب(العامة؛  الربامج اإلمنائية   ) أ(

  إطار الربجمة للجهات املاحنة) ج(القطاعي؛ و
  
  
 ال يتجزأ مـن     اُألطر االستثمارية تشكل جزءاً    ٢- ٣

الربجمة اإلمنائية العامة وفقاً إلطار النفقات ملنتصف املدة       
أو ميزنة السنة املالية، وطرائـق اجلهـات املاحنـة          /و

  واألولويات القطرية
  
يف املؤمترات والعمليات احلكومية الدولية املسامهة  ٢- ٤

  اإلقليمي/ذات الصلة باالتفاقية على الصعيد الدويل
  
  
  

ــي  ــب اإلقليم املكت
  لآللية

  
  
  
  
  
  
  
  

ــي  ــب اإلقليم املكت
  لآللية

  
  
  

ــي  ــب اإلقليم املكت
ــامج  ــة، الربن لآللي

   لآلليةاالستراتيجي
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مسامهة اآللية العاملية يف    
زيادة حـشد املـوارد     

   ميكن قياسهااملالية اليت

 يــتم تقــدمي املــدخالت - ٦
ة والتقنية واخلدمات   االستراتيجي

القطاعية لدعم تنفيذ الربنـامج     
على املستوى القطـري ودون     

وكـذلك   اإلقليمي،/اإلقليمي
  املبادرات اخلاصة

  
التعـاون  ): ١(الناتج املشترك   

والتنسيق واملشاركة فيما بـني     
  الوكاالت

  استعراضات حوافظ املؤسسات الدولية ٥- ٦
  حتليل السياسات العامة واالستثمار ٦- ٦
  
  
  
  
  

تقدمي اخلدمات للجنة تيسري اآللية  ١- ١الناتج املشترك 
  العاملية

الوثائق املـشتركة بـني     جتهيز   ٢- ١الناتج املشترك   
  الوكاالت 

 االستراتيجيالربنامج  
  لآللية

  
  
  
  
  

ــه  ــب التوجي مكت
  التنفيذي واإلدارة

  
  :تراضاتاالف/املخاطر  :النتائج اليت توصلت إليها االتفاقية

حتديد مصادر مالية وآليات متويـل      : ٤- ٥النتيجة  
تردي األراضي وختفيـف    /كافحة التصحر ملمبتكرة  

آثار اجلفاف، ويشمل ذلـك القطـاع اخلـاص،         
واآلليات السوقية، والتجارة، ومؤسسات ومنظمات 
اجملتمع املدين، وغري ذلك من آليات التمويل املتعلقة 

 آثـاره، وحفـظ     بالتكيف مع تغري املناخ وختفيف    
التنوع البيولوجي واستغالله استغالالً مـستداماً،      

  واحلد من الفقر واجلوع

  أو الوصول إليها بسهولة/موارد التمويل وآلياته ميكن استغالهلا بفعالية و
  

  ألراضياملوارد املالية واآلليات املبتكرة ميكن الوصول إليها ألغراض إعادة إصالح ا

لالطــالع علــى (النــواتج   ات األداءمؤشر  اإلجنازات املتوقعة
  اجلهة املسؤولة  بنود النتائج/برامج العمل  )الترقيم انظر املرفق األول

اإلجناز 
 املتوقع

٤- ٥  

زيادة الفهـم   
ــتخدام  واسـ

 ةـادر مالي ـمص
وآليات متويـل   
مبتكرة ملكافحة  

عدد البلدان اليت تـشكل     
فيها املصادر املالية وآليات    

 من  مويل املبتكرة جزءاً  الت
  الربامج القطرية

 اإلطار املستخدم أو الذي     - ٣
جيري وضعه يف جمال االستثمار 
  يف اإلدارة املستدامة لألراضي

 تقدمي املدخالت التقنيـة     - ٥
ات التقنية القطاعيـة    واخلدم

  ةاالستراتيجيأشكال التمويل املبتكرة و ٣- ٣
  
  
  التحليل القطري لألمهية التقنية والقطاعية ١- ٥

 املكتب اإلقليمي لآللية
  
  

 االستراتيجيالربنامج 
  لآللية



  IC
C

D
/C

R
IC

(7)/2/A
dd.4 

P
age 15 

التصحر وتردي  
  األراضي

عدد األدوات اليت أُعدت ومت     
نشرها لتعزيز فهم واستخدام    

  مصادر التمويل املبتكرة
عدد املشاركني الـذين مت     
الوصول إليهم عن طريـق     

ة استراتيجيالتدريب على   
  التمويل املدمج

ــيات  ــرارات والتوص الق
السياساتية اليت اعُتمـدت    

ــسيا ــل ال ساتية، يف احملاف
واليت ُينظر فيها بـشكل     

اإلدارة /متزايد إىل االتفاقية  
املستدامة لألراضي علـى    
أهنا مفيدة لقطاعات أخرى    
 وجلدول أعمال التنميـة   

  واحلد من الفقر

جلميع مراحل تطوير الربنامج    
على املستوى القطـري ودون     

  اإلقليمي/اإلقليمي
 يتم تقـدمي املـدخالت      - ٦

ــتراتيجي ــة االسـ ة والتقنيـ
واخلدمات القطاعيـة لـدعم     
تنفيذ الربنامج على املـستوى     
ــي ــري ودون اإلقليم  /القط

اإلقليمي، وكذلك املبـادرات    
  اخلاصة

  
  
  
  
  
  
  
التحليليـــة  التنميـــة - ٧
ة وتكييف الُنُهج   االستراتيجيو

 للبيئة املتغرية على مجيـع      وفقاً
  املستويات

  
  
  

 أنشطة االتصال الداعمة    - ٩
   لآللية العامليةللربامج القطرية

لتقنيـة يف الـربامج   ة وااالسـتراتيجي املدخالت   ٢- ٥
  اجلغرافية، واملنتجات واخلدمات األخرى وبدء العمل

  
  املنظمات القطاعية الشريكة ١- ٦
 والتقين االستراتيجي ىالدعم والتيسري على املستو ٢- ٦

ة التمويل املدمج، والربامج استراتيجيخالل مجيع مراحل 
  القطرية وتطوير وتنفيذ املبادرات

عارف ذات الصلة بالتمويل،     املسامهة يف تعزيز امل    ٣- ٦
ة االسـتراتيجي واملعلومات واملهارات املتعلقة باجملاالت     

  واإلبداعية 
 تقدمي املشورة بشأن جتميع املعلومات املالية، مبا        ٤- ٦

ة اسـتراتيجي يف ذلك يف سياق برامج العمل الوطنية و       
  )جزء من برنامج العمل املشترك(التمويل املدمج 

  
  
  
تزويد باملنتجات بصورة مبتكرة    ات ال استراتيجي ١- ٧

  وقطاعية
 اخلدمات واملنتجات اليت جرى تصنيفها وتفصيلها ٢- ٧

  بغرض تطويرها وتنفيذها
ة والقطاعية اليت   االستراتيجي شبكات الشراكات    ٣- ٧

ــستخدم وُيحــافظ عليهــا علــى املــستوى دون  ُت
  اإلقليمي والدويل/اإلقليمي

  
األحداث وعية للمبادرات و   خدمات الدعوة والت   ٢- ٩

  القطرية

  
  
  
  

 االستراتيجيالربنامج 
  لآللية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 االستراتيجيالربنامج 
  لآللية

  
  
  
  

  فريق االتصاالت
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  :االفتراضات/املخاطر  :النتائج اليت توصلت إليها االتفاقية
تسهيل حصول البلدان األطراف املتـأثرة       ٥- ٥

على التكنولوجيا عن طريق التمويـل املناسـب،        
واحلوافز االقتصادية والسياسية الفعالة والـدعم      

سيما يف إطار التعاون فيما بني بلدان        التقين، وال 
  الشمال واجلنوب اجلنوب وبني بلدان

  إمكانية الوصول إىل التكنولوجيات املالئمة لإلدارة املستدامة لألراضي وتوافر التمويل

لالطــالع علــى (النــواتج   مؤشرات األداء  زات املتوقعةاإلجنا
  اجلهة املسؤولة  بنود النتائج/برامج العمل  )الترقيم انظر املرفق األول

اإلجناز 
املتوقع 

٥- ٥  

زيادة التعاون  
ــني  ــا ب فيم
بلدان اجلنوب 
والتعاون بني  
بلدان الشمال 
وبلــــدان 
اجلنوب لدعم  
تيسري حصول  
البلــــدان 
األطـــراف 
 املتأثرة على 
التكنولوجيا 

  والتمويل

عدد املبادرات املتعلقة   
ــستدامة  ــاإلدارة امل ب
لألراضي فيما بني بلدان 
اجلنوب وفيمـا بـني     
  بلدان الشمال واجلنوب

التوصيات الـسياساتية   
الــيت قــدمها مــؤمتر 
األطراف ملعاجلة حوافز   
  نقل التكنولوجيا ومتويله

 دعم مؤسسات التنـسيق     -٢
وشركائها إلعـداد وتنفيـذ     

ات التمويل الوطنيـة   راتيجياست
اإلقليمية وغريها  /ودون الوطنية 

  من املنتجات واخلدمات
اإلطار املستخدم أو الذي     - ٣

جيري وضعه يف جمال االستثمار     
  دارة املستدامة لألراضياإليف 
 احلوارات الـسياساتية    - ٤

ــصلة  ــادرات ذات ال واملب
باالتفاقية على املستوى دون    

  اإلقليمي والدويل/اإلقليمي
 تقدمي املدخالت التقنية    - ٥

واخلدمات التقنية القطاعيـة    
جلميع مراحل تطوير الربنامج    
على املستوى القطري ودون    

  اإلقليمي/اإلقليمي

   املعارف واملعلومات واملهارات املتعلقة بالتمويل٣- ٢
 املبادرات املتخذة فيما بني بلدان اجلنوب لتبادل ٤- ٢

  املعلومات واخلربات املتعلقة حبشد املوارد 
  
  
  ةاالستراتيجيأشكال التمويل املبتكرة و ٣- ٣
  
  
 املسامهة يف املؤمترات والعمليـات احلكوميـة        ٢- ٤

ــصعيد  ــة علــى ال ــة ذات الــصلة باالتفاقي الدولي
  اإلقليمي/الدويل

  
   التحليل القطري لألمهية التقنية والقطاعية١- ٥
  
  
  

ي ـاإلقليم املكتب
  لآللية

  
  
  
  
  
  

اإلقليمـي   املكتب
  لآللية

  

املكتب اإلقليمـي   
ــامج  ــة، الربن لآللي

   لآلليةاالستراتيجي
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يتم تقدمي املـدخالت     - ٦
ة والتقنيــة االســتراتيجي

واخلدمات القطاعية لـدعم    
تنفيذ الربنامج على املستوى    

/ القطـري ودون اإلقليمـي  
ــذلك  ــي، وكـ اإلقليمـ

  بـادرات اخلاصةامل
  

 تطوير مبادرات إدارة    - ١١
  املعلومات

ــشترك   ــاتج امل ): ٢(الن
ــوير  ــشراكات وتطـ الـ

  ة الدولية االستراتيجي

   املنظمات القطاعية الشريكة١- ٦
  
  
  
  
  
  

  على اإلنترنت حمافل وشبكات املناقشات ٢- ١١
) برنـامج العمـل املـشترك     ( ٣- ٢الناتج املشترك   

التحضري ملؤمترات األطراف واجتماعات جلنة استعراض 
  التنفيذ وتوفري اخلدمات هلا

 يجياالستراتالربنامج 
  لآللية

  
  
  
  

 االستراتيجيالربنامج 
  لآللية

  فريق االتصاالت
مكتــب التوجيــه 
  التنفيذي واإلدارة

  
   الدعوة وإذكاء الوعي والتثقيف- ١اهلدف التنفيذي   

  :االفتراضات/املخاطر  :النتائج اليت توصلت إليها االتفاقية
إبالغ الفئات املعنية الرئيسية على الـصعيد        ١-١

واحمللي على حنـو فعـال مبـسائل        الدويل والوطين   
تردي األراضي واجلفاف وأوجه تفاعلها مع /التصحر

 ختفيف آثار تغري املناخ وحفظ/التكيف مع تغري املناخ
  التنوع البيولوجي

يعتمد الشركاء األساسيون إعادة إصالح األراضي املتردية كوسيلة ملعاجلة شواغل االتفاقات البيئيـة املتعـددة               
  ت التمويل املدمج األطراف يف شبكا

لالطــالع علــى (النــواتج   مؤشرات األداء  اإلجنازات املتوقعة
  اجلهة املسؤولة  بنود النتائج/برامج العمل  )الترقيم انظر املرفق األول

اإلجناز 
املتوقع 

١- ١  

ــن  ــغ ع التبلي
الفرص من أجل   
زيادة التدفقات  

عدد املبادرات يف الربامج    
القطرية اليت تـستخدم    

 تقوم على التـآزر     ُنُهجاً

 دعم مؤسسات التنسيق    - ٢
وشركائها إلعـداد وتنفيـذ     

ات التمويل الوطنية   استراتيجي

 فرص االستثمار املتـصلة بـاإلدارة املـستدامة     ٦- ٢
لألراضي اليت ُحددت، وأوجه التـآزر بـني األدوات         

  والربامج اليت مت التوصل إليها

ــي  ــب اإلقليم املكت
  لآللية
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ــة  املاليـــ
ارات ـواالستثم

لإلدارة املستدامة  
لألراضي، مبا يف   
ذلك عن طريق   
أوجه التآزر مع   
التكيف مع تغري   
املناخ والتخفيف  
ــاره   ــن آث م
واحملافظة علـى   
ــوع  التنـــ

  البيولوجي

بغية زيـادة التـدفقات     
املالية واالستثمارات يف   
  اإلدارة املستدامة لألراضي

ة على  عدد املنتجات القائم  
ــارف  ــصاالت واملع االت
املتعلقة بأوجه التآزر الـيت     

  مت نشرها
عدد مرات تصفح موقـع     
  الويب التابع لآللية العاملية

عدد النشرات اإلعالميـة    
  اإللكترونية اليت وزعت

عدد األشخاص يف قائمـة     
  الربيد اإللكتروين

زيادة تقاسم اخلربات مـع     
األمانات األخرى بـشأن    
أوجه التـآزر، وتقاسـم     
الُنُهج، وفرص التمويـل    
واالستثمار اليت ميكن التنبؤ    

  هبا واستدامتها

اإلقليمية وغريها /ودون الوطنية
  من املنتجات واخلدمات

ــدخالت  - ٦ ــدمي املـ تقـ
ة والتقنية واخلدمات   االستراتيجي

ذ الربنـامج   القطاعية لدعم تنفي  
على املستوى القطـري ودون     

 وكذلك ي،ـاإلقليم/يـاإلقليم
  املبادرات اخلاصة

ــة   - ٧ ــة التحليليـ التنميـ
 ة وتكييف الُنُهج وفقاً   االستراتيجيو

  للبيئة املتغرية على مجيع املستويات
وضع احملتويات، وتعزيز    - ٨

وإدارة موقع الويب ومـواد     
  التوعية املشترك

  
ــصاالت  - ٩ ــشطة االت  أن
  لداعمة للربامج القطريةا

  
ات ومـواد   استراتيجي - ١٠

  االتصاالت
  
  
  
  

إدارة املعارف واملبادرات    - ١١
  اليت طّورت

  
  
   املنظمات القطاعية الشريكة١- ٦
املسامهة يف تعزيز املعارف ذات الصلة بالتمويل،        ٣- ٦

ة االسـتراتيجي واملعلومات واملهارات املتعلقة باجملاالت     
  واإلبداعية 

  
ات التزويد باملنتجات بصورة مبتكرة     استراتيجي ١- ٧

  وقطاعية
  
 التنقيح الدوري لتصميم وهيكل وختطيط موقع       ١- ٨

  الويب التابع لآللية العاملية وملواد التوعية
 مواد التوعية ووضع حمتويات موقـع الويـب،         ٢- ٨

  والتنسيق واإلدارة
   الدعوة والتوعية على املستوى القطري ١- ٩
 الدعوة وخدمات التوعية للمبادرات واألحداث      ٢- ٩

  القطرية
ات التسويق عـن طريـق الربيـد        استراتيجي ١- ١٠

  اإللكتروين
ات االتفاقية استراتيجي) برنامج العمل املشترك( ٥- ١٠
  ما يتعلق باالتصاالتفي

 النشرات، واملنشورات املتعلقة باحلقائق وغري      ٦- ١٠
  ذلك من املنشورات

   العرض واملواد٧- ١٠
  فل وشبكات املناقشة على اإلنترنتاحملا ٢- ١١

  
  

 االستراتيجيالربنامج  
  لآللية

  
  
  
  
  
  

 االستراتيجيالربنامج  
  لآللية

  فريق االتصاالت
  
  
  
  
  ق االتصاالتفري
  
  

  فريق االتصاالت
  

  فريق االتصاالت
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  :االفتراضات/املخاطر  :النتائج اليت توصلت إليها االتفاقية

تردي األراضي واجلفاف يف إطار     /تناول مسائل التصحر   ٢- ١
 املتعلقة  احملافل الدولية ذات الصلة باملوضوع، مبا يف ذلك         احملافل

ملناخ، وحفـظ التنـوع     بالتجارة الزراعية، والتكيف مع تغري ا     
البيولوجي واستغالله استغالالً مـستداماً، والتنميـة الريفيـة،         

  تنمية املستدامة، واحلد من الفقروال

  توسيع دور ووالية االتفاقية فيما يتصل بعالقتها باتفاقيات ريو األخرى/تقوم األطراف بنشاط بدعم وحتديد

أو / قضايا التصحر وتدين األراضي يف عمليات نظرها و        احملافل الدولية املستهدفة لديها الرغبة يف تضمني      
  ) كما هو احلال بالنسبة ألمانة االتفاقية(قراراهتا 

لالطـالع علـى    (النواتج    مؤشرات األداء  اإلجنازات املتوقعة
  اجلهة املسؤولة  بنود النتائج/برامج العمل )الترقيم انظر املرفق األول

اإلجناز 
املتوقع 

٢- ١  

ــل ذات ا ــة احملاف ألمهي
املوضــوعية والــسياسية 
لــإلدارة املــستدامة  
لألراضي، مبا يف ذلـك     
تلك املتعلقـة بالزراعـة     
والتجارة والتكيف مـع    
تغري املناخ وما إىل ذلك،     
ُتحاط علمـاً باملـسائل     
املتعلقة بالتدفقات املاليـة    
واالستثمارات من أجـل    
اإلدارة املــــستدامة 
لألراضي، وتتناول على   

ا املتصلة  حنو متزايد القضاي  
بتدين األراضي وتتخـذ    
القرارات اليت تيّسر زيادة    
ــتثمار يف اإلدارة  االسـ

   لألراضي املستدامة

عدد املدخالت املوضوعية   
واملشاركات يف احملافـل    

  واملنظمات ذات الصلة
تنعكس القضايا املتعلقـة    
ــواتج   ــة يف ن باالتفاقي
ــؤمترات  ــادرات وامل املب
واحملافل الدولية واإلقليمية   

  ن اإلقليميةودو
  

 احلوارات الـسياساتية    - ٤
ــصلة  ــادرات ذات ال واملب
باالتفاقية على املستوى دون 

  اإلقليمي والدويل/اإلقليمي
  

ات ومواد  استراتيجي - ١٠
  االتصاالت

ــشترك  ــاتج امل ): ١(الن
التعاون فيما بني الوكاالت،  

  والتنسيق واملشاركة

عمليات احلكومية   املسامهة يف املؤمترات وال    ٢- ٤
الدولية ذات الصلة باالتفاقيـة علـى الـصعيد         

  اإلقليمي/الدويل
  
  

   العرض واملواد٧- ١٠
  

اإلسـهامات والتوثيـق     ٣- ١الناتج املشترك   
جزء من خطـة العمـل      (للحوارات السياساتية   

  ) املشتركة
األحداث اخلاصـة واجلانبيـة يف       ٤- ١النتيجة  

من خطة  جزء  (احلوارات والعمليات السياساتية    
  ) العمل املشتركة

ــي  ــب اإلقليم املكت
ــامج   ــة، الربن لآللي

   لآلليةاالستراتيجي
  
  
  
  

  فريق االتصاالت
  
  

ــه   ــب التوجي مكت
  التنفيذي واإلدارة
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  :االفتراضات/املخاطر  :النتائج اليت توصلت إليها االتفاقية
 منظمـات اجملتمـع املـدين       مشاركةزيادة   ٣-١

نوب، باعتبارها  واألوساط العلمية يف الشمال واجل    
من أصحاب املـصلحة، يف العمليـات املتعلقـة         

تردي األراضي  /باالتفاقية، وتناوهلا مسائل التصحر   
واجلفاف يف مبادراهتا املتعلقة بالدعوة وإذكاء الوعي 

  والتثقيف

راضـي،  البلدان األطراف تقبل وتدعم الدور النشط واهلام ملنظمات اجملتمع املدين يف معاجلة التصحر وتردي األ              
  ات التمويل املدجمةاستراتيجيوبوصفها شريكة يف 

  تتمتع االتفاقية واملنظمات غري احلكومية بقدرات مؤسسية لالضطالع باألنشطة الرئيسية ومتابعتها

لالطـالع علـى    (النواتج    مؤشرات األداء  اإلجنازات املتوقعة
  ملسؤولةاجلهة ا  بنود النتائج/برامج العمل  )الترقيم انظر املرفق األول

اإلجناز 
املتوقع 

٣- ١  

تشارك منظمات 
اجملتمع املـدين   
وجمتمع العلوم  
بصورة متزايدة،  
باعتبارها مـن   
ــحاب  أصــ
ــصلحة، يف  امل
تعزيز االستثمار  

 اإلدارة املستدامة يف
ــي ويف  لألراض
احلفز على زيادة 

يف االستثمارات  
 اإلدارة املــستدامة

  لألراضي

عدد املبادرات والربامج   
ع مكونـات   القطرية م 

  اجملتمع املدين
عدد املبادرات اليت يقوم    
فيها اجملتمـع العلمـي     
والتقين بتقدمي املـربرات    
االجتماعية واالقتصادية  
واإلمنائية لالسـتثمار يف    
االتفاقيـــة ويف اإلدارة 

  املستدامة لألراضي

 تقدمي املدخالت التقنيـة     - ٥
واخلدمات التقنية القطاعيـة    

ج جلميع مراحل تطوير الربنام   
على املستوى القطري ودون    

  اإلقليمي/اإلقليمي

ــدخالت  - ٦ ــدمي املـ تقـ
ة والتقنية واخلدمات   االستراتيجي
م تنفيــذ ـة لدعـــالقطاعيــ

الربنامج على املستوى القطري    
ــي ــي، /ودون اإلقليم اإلقليم

  وكذلك املبادرات اخلاصة
  
  
  
  
  
  

  التحليل القطري لألمهية التقنية والقطاعية ١- ٥
ة والتقنية يف الربامج اجلغرافية،     االستراتيجياملدخالت   ٢- ٥

  واملنتجات واخلدمات األخرى وبدء العمل
  
  
   املنظمات القطاعية الشريكة١- ٦
 والتقين االستراتيجي ىالدعم والتيسري على املستو ٢- ٦

ة التمويل املدمج، والربامج استراتيجيل مجيع مراحل خال
  القطرية وتطوير وتنفيذ املبادرات

 املسامهة يف تعزيز املعارف ذات الصلة بالتمويل،        ٣- ٦
ة االسـتراتيجي واملعلومات واملهارات املتعلقة باجملاالت     

  واإلبداعية 
 تقدمي املشورة بشأن جتميع املعلومات املالية، مبا        ٤- ٦

ة اسـتراتيجي يف سياق برامج العمل الوطنية و     يف ذلك   
  )جزء من برنامج العمل املشترك(التمويل املدمج 

   حتليل السياسة العامة واالستثمار٦- ٦
  

 االسـتراتيجي  الربنامج
  لآللية

  
  
  
  

 االسـتراتيجي  الربنامج
  لآللية
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 التنميـــة التحليليـــة - ٧
ة وتكييف الُنُهج   االستراتيجيو

ئة املتغرية على مجيع     للبي وفقاً
  املستويات

  

ات التزويد باملنتجات بصورة مبتكرة     استراتيجي ١- ٧
  وقطاعية

 اخلدمات واملنتجات اليت جرى تصنيفها وتفصيلها ٢- ٧
  بغرض تطويرها وتنفيذها

ة والقطاعية اليت   االستراتيجي الشراكات   شبكات ٣- ٧
ــستخدم وُيحــافظ عليهــا علــى املــستوى دون  ُت

  اإلقليمي والدويل/اإلقليمي
 تطوير وصيانة جهاز املعلومات املالية اخلـاص        ٤- ٧

  بتردي األراضي

  
  
  
  

 االستراتيجي الربنامج
  آلليةل

  
   إطار السياسة العامة- ٢اهلدف التنفيذي   

  :االفتراضات/املخاطر  :النتائج اليت توصلت إليها االتفاقية
 تقييم العوامل املؤثرة سياسياً ومؤسسياً ومالياً ١- ٢

تردي األراضـي   /واجتماعياً واقتصادياً يف التصحر   
وق اإلدارة املــستدامة ـز الــيت تعـــواحلواجــ

 بالتدابري املناسبة إلزالة هـذه      لألراضي، والتوصية 
  احلواجز

  تعزيز موقف الوزارات املختصة باالتفاقية، وموقف جهة التنسيق الوطنية 

  وجود اإلرادة السياسية للتعامل بصورة شاملة مع العوامل السياسية واالجتماعية واالقتصادية لتردي األراضي

 علـى   لالطـالع (النواتج    مؤشرات األداء  اإلجنازات املتوقعة
  اجلهة املسؤولة  بنود النتائج/برامج العمل  )الترقيم انظر املرفق األول

اإلجناز 
املتوقع 

١- ٢  

األطر احملـسنة   
للسياسات العامة  
جيري تطويرهـا   
ــع   ــى مجي عل
املستويات الـيت   
تضع يف االعتبار   
العوامل املاليـة   

عدد الربامج القطرية الـيت     
تشتمل على أحد مكونات    
إدماج االتفاقيـة واإلدارة    

  املستدامة لألراضي
ــدخالت ذات  ــدد امل ع
الصلة بزيادة التـدفقات    
ــتثمارات  ــة واالس املالي

دعم مؤسسات التنـسيق     - ٢
وشـركائها إلعـداد وتنفيــذ   

ات التمويل الوطنيـة    استراتيجي
مية وغريها  اإلقلي/ودون الوطنية 

  من املنتجات واخلدمات
  

 : دعم إدخـال اإلدارة املـستدامة لألراضـي يف     ٧- ٢
عمليات التخطيط القطاعي؛ ) ب(الربامج اإلمنائية العامة؛ ) أ(
  إطار الربجمة للجهات املاحنة) ج(و
  
  
  

ــب اإلقليمــي  املكت
  لآللية
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واالجتماعيـــة 
ــصادية  االقتـ

ردي ـت/للتصحر
ــي  األراضــ
واحلواجز الـيت   

ــوق  اإلدارة تع
ــستدامة  املــ

  لألراضي

حملافل السياسات العامـة    
واملداوالت املتعلقة بوضع   
الشواغل الـيت تثريهـا     

مقدمة جدول االتفاقية يف  
  أعمال السياسات العامة

التوصـيات الـسياساتية   
ملؤمتر األطراف من أجل    
إزالة احلواجز اليت تعوق    
زيادة التدفقات املاليـة    
واالستثمارات وإعطـاء   

  احلوافز يف هذا اجملال

اتية ـالسياس واراتـاحل - ٤
واملبادرات ذات الصلة باالتفاقية    

 /على املستوى دون اإلقليمـي    
  اإلقليمي والدويل

 تقدمي املدخالت التقنية    - ٥
واخلدمات التقنية القطاعيـة    
جلميع مراحل تطوير الربنامج    
على املستوى القطري ودون    

  اإلقليمي/اإلقليمي
ــدمي املـــدخالت  - ٦ تقـ

ة والتقنية واخلدمات   االستراتيجي
القطاعية لدعم تنفيذ الربنـامج     
على املستوى القطـري ودون     

ك ـاإلقليمي، وكذل/اإلقليمي
  ادرات اخلاصةـاملب
التنميــة التحليليــة    - ٧
ة وتكييف الُنُهج   االستراتيجيو

 للبيئة املتغرية على مجيع     وفقاً
  املستويات 

  
 التعاون  ):١(الناتج املشترك   

فيما بني الوكاالت، والتنسيق    
  واملشاركة

  اإلقليمية/ اللقاءات دون اإلقليمية٣- ٤
  
  
  
  قنية والقطاعيةالت  التحليل القطري لألمهية١- ٥
ة والتقنية يف الربامج اجلغرافية،     االستراتيجياملدخالت   ٢- ٥

  واملنتجات واخلدمات األخرى وبدء العمل
  

   املنظمات القطاعية الشريكة١- ٦
 والتقين االستراتيجي ى الدعم والتيسري على املستو٢- ٦

ة التمويل املدمج، والربامج    استراتيجيخالل مجيع مراحل    
  ر وتنفيذ املبادراتالقطرية وتطوي

  

ات التزويد باملنتجات بصورة مبتكـرة      استراتيجي ١- ٧
  وقطاعية

ة والقطاعية اليت   االستراتيجيشبكات الشراكات    ٣- ٧
ــستوى دون  ــى امل ــا عل ــستخدم وُيحــافظ عليه ُت

  اإلقليمي والدويل/اإلقليمي
ـ    ٣- ١الناتج املشترك    ة ـ اإلسهامات والوثائق املقدم

  )ء من برنامج العمل املشتركجز(للحوارات السياساتية 
 األحداث اخلاصـة واجلانبيـة يف   ٤- ١الناتج املشترك  

جزء من برنامج العمل     (احلوارات والعمليات السياساتية  
  ) املشترك

ــب اإلقليمــي  املكت
ــامج  ــة، الربن لآللي

   لآلليةاالستراتيجي
  

 االستراتيجيالربنامج  
  لآللية

  
  
  

 الستراتيجياالربنامج  
  لآللية

  
  

 االستراتيجيالربنامج  
  لآللية

  
  
  

ــه   ــب التوجي مكت
ــذي واإلدارة،  التنفي

  جلنة االتصاالت
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  :االفتراضات/املخاطر  :النتائج اليت توصلت إليها االتفاقية
 قيام البلدان األطراف املتأثرة بتنقيح برامج       ٢- ٢

 ةاستراتيجيعملها الوطنية لوضعها يف شكل وثائق       
إىل معلومات أساسية بيوفيزيائية واجتماعية     مستندة  

واقتصادية، وإدراجها يف سـياق أطـر متكاملـة         
  لالستثمار

  الوطيناالستراتيجيالبلدان األطراف املتأثرة تعمل بشكل أكرب على دمج برامج عملها الوطنية يف أطر التخطيط 

لالطـالع علـى    (النواتج    مؤشرات األداء  اإلجنازات املتوقعة
  اجلهة املسؤولة  بنود النتائج/برامج العمل  )انظر املرفق األولالترقيم 

اإلجناز 
املتوقع 

٢- ٢  

تطــــــوير 
ــتراتيجي ات اسـ

جة ـالتمويل املدم 
ــات  والعمليــ
ــتراتيجي ة االسـ

للربامج الوطنيـة   
آزرة ـون مت ـتك
ون األساس  ـوتك

  ُألطر االستثمار

تتضمن وثـائق الـربامج     
ة عدد  االستراتيجيالوطنية  
ار ـاالستثمات  استراتيجي

  املدمج وأُطر االستثمار 

 الدعم الربناجمي علـى     - ١
ــري ودون  ــستوى القط امل

اإلقليمي، استجابة  /اإلقليمي
  للطلب الوطين

 دعم مؤسسات التنسيق    - ٢
وشركائها إلعداد وتنفيـذ    

ات التمويل الوطنية   استراتيجي
ــة ــة /ودون الوطني اإلقليمي

ــات   ــن املنتج ــا م وغريه
  واخلدمات

  
  
  
ملــستخدم أو  اإلطــار ا- ٣

الذي جيري وضعه يف جمـال      
دارة املستدامة اإلاالستثمار يف 

  لألراضي 

 وثائق الربنامج على املـستوى القطـري ودون القطـري           ١-١
  واإلقليمي

 مفكرات تتعلق بالتعاون علـى املـستوى القطـري          ٢- ١
  وباملنتجات واخلدمات األخرى

 إقامة شراكات أو استخدام الشراكات القائمـة مـع          ١- ٢
  اجلهات املستهدفة والشركاء

  هارات املتعلقة بالتمويلاملعارف واملعلومات وامل ٣- ٢
 املبادرات فيما بني بلدان اجلنـوب املتخـذة لتبـادل           ٤- ٢

  املعلومات واخلربات املتعلقة حبشد املوارد
أو تنفيذها /ات متويل مدمج جيري تطويرها واستراتيجي ٥- ٢
 فرص االستثمار املتصلة باإلدارة املستدامة لألراضي الـيت         ٦-٢

  دوات والربامج اليت مت التوصل إليهاُحددت، وأوجه التآزر بني األ
  
  مقترحات اُألطر االستثمارية اليت وافقت عليها احلكومة١- ٣
 ال يتجزأ من الربجمـة       اُألطر االستثمارية تشكل جزءاً    ٢- ٣

أو ميزنة  /اإلمنائية العامة وفقاً إلطار النفقات ملنتصف املدة و       
  لقطريةالسنة املالية، وطرائق اجلهات املاحنة واألولويات ا

املكتب اإلقليمي  
  لآللية

  
  
  
  

املكتب اإلقليمي  
  لآللية

  
  
  
  
  
  

املكتب اإلقليمي  
  لآللية
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 احلوارات الـسياساتية    - ٤
ــصلة   ــادرات ذات ال واملب

 دون  ىباالتفاقية على املستو  
  اإلقليمي والدويل/اإلقليمي

 تقدمي املدخالت التقنية    - ٥
واخلدمات التقنية القطاعيـة    
جلميع مراحل تطوير الربنامج    

ستوى القطري ودون   على امل 
  اإلقليمي/اإلقليمي

يتم تقـدمي املـدخالت      - ٦
ة والتقنية واخلدمات   االستراتيجي

القطاعية لدعم تنفيذ الربنـامج     
على املستوى القطـري ودون     

اإلقليمي، وكـذلك   /اإلقليمي
  املبادرات اخلاصة

  
  
  
  
 التنميــة التحليليــة  - ٧
ة وتكييف الُنُهج االستراتيجيو

غرية علـى    للبيئات املت  وفقاً
  مجيع املستويات

اإلقليمية والتدريب على   / حلقات العمل دون اإلقليمية    ٤- ٤
  ة التمويل املدمجاستراتيجي

  
  
   التحليل القطري لألمهية التقنية والقطاعية١- ٥
ة والتقنية يف الربامج اجلغرافيـة،      االستراتيجياملدخالت   ٢- ٥

  واملنتجات واخلدمات األخرى وبدء العمل
  

  ةاملنظمات القطاعية الشريك ١- ٦
 والـتقين   االسـتراتيجي  ىالدعم والتيسري على املستو    ٢- ٦

ة التمويل املـدمج، والـربامج      استراتيجيخالل مجيع مراحل    
  القطرية وتطوير وتنفيذ املبادرات

 املسامهة يف تعزيز املعارف ذات الصلة بالتمويل، واملعلومات   ٣-٦
  ة واإلبداعية االستراتيجيواملهارات املتعلقة باجملاالت 

تقدمي املشورة بشأن جتميع املعلومات املالية، مبا يف ذلك  ٤- ٦
ة التمويل املـدمج    استراتيجييف سياق برامج العمل الوطنية و     

  )جزء من برنامج العمل املشترك(
   استعراضات حوافظ املؤسسات الدولية ٥- ٦
 ات التزويد باملنتجات بصورة مبتكرة وقطاعيةاستراتيجي ١- ٧
ليت جرى تـصنيفها وتفـصيلها      اخلدمات واملنتجات ا   ٢- ٧

  بغرض تطويرها وتنفيذها
ة والقطاعيـة الـيت     االسـتراتيجي شبكات الشراكات    ٣- ٧

اإلقليمي /ُتستخدم وُيحافظ عليها على املستوى دون اإلقليمي      
  والدويل

  
  
  
  

ي املكتب اإلقليم 
ــ ة، ـلآلليــ
ــ  جـالربنامـ
  لآلليةاالستراتيجي

  
ــامج  الربنــ
ــتراتيجي  االس

  لآللية
  
  
  

ــامج  الربنــ
ــتراتيجي  االس

  لآللية
ــامج  الربنــ
ــتراتيجي  االس

  لآللية
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  :االفتراضات/املخاطر  :النتائج اليت توصلت إليها االتفاقية
 قيام البلدان األطراف املتأثرة بإدراج برامج       ٣- ٢

إلدارة املستدامة لألراضي   عملها الوطنية ومسائل ا   
وتردي األراضي يف ختطيط التنمية ويف غري ذلك من     

  اخلطط والسياسيات العامة القطاعية واالستثمارية 

   الوطيناالستراتيجيالبلدان األطراف املتأثرة تعمل بشكل متزايد على دمج براجمها الوطنية يف أطر التخطيط 

لالطـالع علـى    (اتج  النو  مؤشرات األداء  اإلجنازات املتوقعة
  اجلهة املسؤولة  بنود النتائج/برامج العمل  )الترقيم انظر املرفق األول

اإلجناز 
املتوقع 

٣- ٢  

أولويات الـربامج   
الوطنية وقـضايا   
ــستدامة  اإلدارة امل
لألراضي تظهـر   
بشكل متزايـد يف    
التخطيط اإلمنائي  
الوطين ويف اخلطط   
والـــسياسات 
ــة  القطاعيـــ
واالستثمارية ذات  

  لةالص

عدد الربامج القطريـة    
اليت تشتمل على أحـد     
مكونــات إدمــاج 
ــة واإلدارة  االتفاقيــ

  املستدامة لألراضي

دعم مؤسسات التنسيق    - ٢
وشركائها إلعداد وتنفيـذ    

ات التمويل الوطنية استراتيجي
ــة ــة /ودون الوطني اإلقليمي

ــات  ــن املنتج ــا م وغريه
  واخلدمات

تخـذة لتبـادل    املبادرات فيما بني بلدان اجلنوب امل      ٤- ٢
  املعلومات واخلربات املتعلقة حبشد املوارد

أو /ات متويل مدجمة جيـري تطويرهـا و       استراتيجي ٥- ٢
  تنفيذها 

 فرص االستثمار املتصلة باإلدارة املستدامة لألراضي       ٦- ٢
اليت ُحددت، وأوجه التآزر بني األدوات والربامج الـيت مت          

  التوصل إليها 
: دامة لألراضــي يفدعــم إدخــال اإلدارة املــست ٧- ٢
عمليـات التخطـيط    ) ب(الربامج اإلمنائية العامـة؛     ) أ(

  إطار الربجمة للجهات املاحنة) ج(القطاعي؛ و

ي ـاملكتب اإلقليم 
  لآللية
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  :االفتراضات/املخاطر  :النتائج اليت توصلت إليها االتفاقية
 أهداف بإدماج قيام البلدان األطراف املتقدمة ٤- ٢

دابري اإلدارة املـستدامة لألراضـي يف       االتفاقية وت 
لتعاون اإلمنـائي   اخلاصة با ها  يعمشار/براجمهاصلب  

ط القطاعية واالستثمارية   ي سياق دعمها للخط   ـف
  الوطنية

  البلدان األطراف املتقدمة املتأثرة تعطي أولوية ومستويات استثمار أعلى بغية حتقيق أهداف االتفاقية

لالطـالع علـى    (النواتج    داءمؤشرات األ  اإلجنازات املتوقعة
  اجلهة املسؤولة  بنود النتائج/برامج العمل  )الترقيم انظر املرفق األول

اإلجناز 
املتوقع 

٤- ٢  

ــاج  ــادة إدم زي
ــستدامة  اإلدارة امل
لألراضي يف أُطـر    
بــرامج التعــاون 
اإلمنائي اليت تضعها   
البلدان املتقدمـة   
األطراف، وهـو   
ما يؤدي إىل دعم    
أنــشطة البلــدان 

ة ـألطراف النامي ا
املتأثرة الرامية إىل   
قلــب اجتــاه  

ردي ـت/رـالتصح
ع ـي ومنـاألراض

حدوثه والتخفيف  
 من آثار اجلفـاف   

اإلجناز املتوقـع   (
٢-٥(  

عدد البلدان املتقدمـة    
اليت تعمل فيها اآلليـة     
العاملية من أجل زيادة    
الدعم الربناجمي واملايل   
املقدم لإلدارة املستدامة 

ــي وحمار ــة لألراض ب
ــردي   ــصحر وت الت

  األراضي

دعم مؤسسات التنـسيق     - ٢
وشركائها إلعـداد وتنفيـذ     

ات التمويل الوطنية   استراتيجي
اإلقليمية وغريها  /ودون الوطنية 

  من املنتجات واخلدمات
احلوارات الـسياساتية    - ٤

ــصلة  ــادرات ذات ال واملب
باالتفاقية على املستوى دون    

  اإلقليمي والدويل/اإلقليمي
 املـدخالت   يتم تقـدمي   - ٦

ة والتقنيـــة االســـتراتيجي
واخلدمات القطاعية لدعم تنفيذ 
الربنامج على املستوى القطري    

ــي ــي، /ودون اإلقليم اإلقليم
  وكذلك املبادرات اخلاصة

ة االستراتيجي التنمية التحليلية و-٧
 للبيئة املتغرية   وتكييف الُنُهج وفقاً  
  على مجيع املستويات

الربامج ) أ: ( دعم إدخال اإلدارة املستدامة لألراضي يف٧- ٢
عمليـات التخطـيط القطـاعي؛      ) ب(ئية العامـة؛    اإلمنا
  إطار الربجمة للجهات املاحنة) ج(و
  
  
اإلقليمية والتدريب على / حلقات العمل دون اإلقليمية٤- ٤

  ة التمويل املدمجاستراتيجي
  
  
   املنظمات القطاعية الشريكة١- ٦
 تقدمي املشورة بشأن جتميع املعلومات املالية، مبـا يف          ٤- ٦

ة التمويـل   استراتيجيامج العمل الوطنية و   ذلك يف سياق بر   
  )جزء من برنامج العمل املشترك(املدجمة 

  استعراضات حوافظ املؤسسات الدولية ٥- ٦
  
ة والقطاعيـة الـيت     االستراتيجي شبكات الشراكات    ٣- ٧

 /ُتستخدم وُيحافظ عليها علـى املـستوى دون اإلقليمـي         
  اإلقليمي والدويل

املكتب اإلقليمـي   
  لآللية

  
  
  

املكتب اإلقليمـي   
 جـة، الربنام ـلآللي

  لآلليةاالستراتيجي

ــامج  الربنـــ
  لآلليةاالستراتيجي

  
  
  
  

ــامج  الربنـــ
  لآلليةاالستراتيجي
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ات ومواد ـاستراتيجي - ١٠
  االتاالتص

  
  
  
  
  
  
  

 التعاون ):١(الناتج املشترك 
فيما بني الوكاالت والتنسيق    

  واملشاركة
  

ــشترك   ــاتج امل  ):٢(الن
ــوير  ــشراكات وتطـ الـ

  ة الدوليةاالستراتيجي
 إعادة  ):٤(الناتج املشترك   

التمويل واالتصال باجلهات   
  املاحنة

  دام الربيد اإللكتروينات التسويق باستخاستراتيجي ١- ١٠
   االحتفاظ بقوائم بريدية مشتركة ٢- ١٠
   النشرات اإلخبارية اإللكترونية لآللية العاملية٣- ١٠
   الدعوات اإللكترونية اليت تقدمها اآللية العاملية٤- ١٠
ات االتصاالت  استراتيجي) برنامج العمل املشترك   (٥- ١٠

  اليت تتبعها االتفاقية
   وغري ذلك من املنشورات الكتيبات والنشرات٦- ١٠
   العرض واملواد٧- ١٠
   املواد السمعية البصرية ٨- ١٠

 اإلسهامات والتوثيـق للحـوارات      ٣- ١الناتج املشترك   
  ) جزء من خطة العمل املشتركة(السياساتية 

األحداث اخلاصة واجلانبية يف احلوارات      ٤- ١الناتج املشترك   
  )شتركةجزء من خطة العمل امل(والعمليات السياساتية 

التحـضري  ) برنامج العمل املشترك   (٣- ٢الناتج املشترك   
ملؤمترات األطراف واجتماعات جلنة استعراض التنفيذ وتوفري       

  اخلدمات هلا
   مرفق اجلهات املاحنة املتعددة١- ٤النتيجة 
ة اجلهات املاحنة، واملقترحات، استراتيجي وضع ٢- ٤النتيجة 

  واالتصال وإعداد التقارير
   حتليل اجلهات املاحنة٣- ٤النتيجة 

  ريق االتصاالتف
  
  
  
  
  
  
  
  

ــه  ــب توجي مكت
  التنفيذ واإلدارة 

ــه  ــب توجي مكت
  التنفيذ واإلدارة 

ــه  ــب توجي مكت
  لتنفيذ واإلدارة ا
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  :النتائج اليت توصلت إليها االتفاقية  :االفتراضات/املخاطر
  وكاالت التنفيذ على استعداد للتعاون واملتابعة النشطة ألوجه التآزر

  
  ُينظر إىل استصالح األراضي على أنه وسيلة ملعاجلة شواغل القطاعات األخرى

عيد  اعتماد أو تعزيز تدابري متضافرة على ص       ٥- ٢
تـردي األراضـي،    /برامج العمل املتعلقة بالتصحر   

والتنوع البيولوجي، وختفيف آثـار تغـري املنـاخ         
  والتكيف معه، من أجل حتسني أثر تدابري التدخل

لالطالع علـى   (النواتج    بنود النواتج/برامج العمل  اجلهة املسؤولة
  اإلجنازات املتوقعة  مؤشرات األداء )الترقيم انظر املرفق األول

اإلقليمـي   املكتب
  لآللية العاملية

  
  
  
  
  
  

اإلقليمـي   املكتب
  لآللية العاملية

  
املكتب اإلقليمـي   
ــة،  ــة العاملي لآللي
الربنــــــامج 

   لآلليةاالستراتيجي
  
  
  
  

  مات واملهارات املتعلقة بالتمويل املعارف واملعلو٣- ٢
املبادرات فيما بني بلدان اجلنوب املتخـذة لتبـادل          ٤- ٢

  املعلومات واخلربات املتعلقة حبشد املوارد
 فرص االستثمار املتصلة باإلدارة املستدامة لألراضي        ٦- ٢

اليت ُحددت، وأوجه التآزر بني األدوات والربامج الـيت مت          
  التوصل إليها

اُألطر االستثمارية اليت وافقـت عليهـا       مقترحات   ١- ٣
  احلكومة

 ال يتجزأ من الربجمـة   اُألطر االستثمارية تشكل جزءاً   ٢- ٣
أو ميزنة  /اإلمنائية العامة وفقاً إلطار النفقات ملنتصف املدة و       

  السنة املالية، وطرائق اجلهات املاحنة واألولويات القطرية
مية الدوليـة    املسامهة يف املؤمترات والعمليات احلكو     ٢- ٤

  اإلقليمي/ذات الصلة باالتفاقية على الصعيد الدويل
اإلقليمية والتدريب على / حلقات العمل دون اإلقليمية٤- ٤

  ة التمويل املدجمةاستراتيجي
  
  
  
  

 دعم مؤسسات التنسيق - ٢
وشركائها إلعداد وتنفيـذ    

ــتراتيجي ــل اس ات التموي
 /الوطنيــة ودون الوطنيــة

ــة وغريهــا مــن  اإلقليمي
  املنتجات واخلدمات

 اإلطار املـستخدم أو     - ٣
الذي جيري وضعه يف جمال     

ــتثمار يف  دارة اإلاالســ
  املستدامة لألراضي

  
ياساتية  احلوارات الـس   - ٤

ــصلة  ــادرات ذات ال واملب
باالتفاقية على املستوى دون 

  اإلقليمي والدويل/اإلقليمي
  
  
  
  

عدد املبادرات والربامج   
القطرية اليت تـستخدم    

 متآزرة بغية زيادة    ُنُهجاً
التــدفقات املاليــة  
واالستثمارات لإلدارة  

  املستدامة لألراضي
ــصاالت  حجــم االت
واملنتجات املعرفيـة   
ــة  ــشطة املتعلق واألن
بأوجه التآزر والتمويل 

  اليت طّورت
ة ات السياساتي ـالتوصي

ــؤمترات  ــدورات م ل
األطراف املعقـودة يف    
إطار االتفاقيـة والـيت     
تناولت تدابري االستفادة   
من الفـرص لزيـادة     
التــدفقات املاليــة  
واالستثمارات لإلدارة  

  املستدامة لألراضي
  

زيادة اسـتغالل   
فرص زيادة حشد   
املوارد املالية عن   
ــذ  ــق التنفي طري

  املتآزر 

اإلجناز 
وقع املت
٥- ٢  
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الربنــــــامج 
   لآلليةاالستراتيجي

  
  
  
  
  
  

الربنــــــامج 
   لآلليةاالستراتيجي

  
  

  فريق االتصاالت
  
  

  فريق االتصاالت

   التحليل القطري للتناسب التقين والقطاعي١- ٥
ة والتقنية يف الربامج اجلغرافية،     االستراتيجياملدخالت   ٢- ٥

  خلدمات األخرى وبدء العملواملنتجات وا
  
  
   املنظمات القطاعية الشريكة١- ٦
 والـتقين   االستراتيجي ىلدعم والتيسري على املستو    ا ٢- ٦

ة التمويل املدمج، والـربامج     استراتيجيخالل مجيع مراحل    
  القطرية وتطوير وتنفيذ املبادرات

املسامهة يف تعزيـز املعـارف ذات الـصلة بالتمويـل،          ٣- ٦
  ة واإلبداعية االستراتيجيهارات املتعلقة باجملاالت واملعلومات وامل

   استعراضات حوافظ املؤسسات الدولية ٥- ٦
  حتليل السياسات العامة واالستثمار ٦- ٦
ات التزويد باملنتجات بـصورة مبتكـرة       استراتيجي ١- ٧

  وقطاعية
  
  
 خدمات الدعوة والتوعية للمبـادرات واألحـداث        ٢- ٩

  القطرية
  

  تفاقية فيما يتعلق باالتصاالتات االاستراتيجي ٥- ١٠
  

تقدمي املدخالت التقنية    - ٥
واخلدمات التقنية القطاعيـة    
جلميع مراحل تطوير الربنامج    
على املستوى القطري ودون    

  اإلقليمي/اإلقليمي
 يتم تقدمي املـدخالت     - ٦

ــتراتيجي ــة االس ة والتقني
مات القطاعية لدعم    واخلد

تنفيذ الربنامج على املستوى  
 /القطري ودون اإلقليمـي   

اإلقليمي، وكذلك املبادرات 
  اخلاصة

  

ــة  - ٧ ــة التحليلي  التنمي
ة وتكييــف االســتراتيجيو

 للبيئات املتغرية   الُنُهج وفقاً 
  على مجيع املستويات

ــصال  - ٩ ــشطة االت  أن
الداعمة للربامج القطريـة    

  لآللية العاملية
واد ـات وم تراتيجياس - ١٠

   االتصاالت
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  ةاالستراتيجيالدعم اإلداري لتنفيذ : اهلدف  
وُتقّدم هـذه   .  عن مسألة إدارهتا واألعمال املتعلقة باإلدارة      ، قُدمت معلومات أيضاً   ٢ و ١ و ٥إضافة إىل عمل اآللية العاملية للتنفيذ يف إطار األهداف التنفيذية             - ٢٩

  ). األهداف التنفيذية اخلمسةباإلشارة إىل (املعلومات بوصفها جمال العمل السادس 
  :جماالت النتائج  :االفتراضات/املخاطر

  ةاالستراتيجي تدعم اإلدارة بنشاط تنفيذ - ٦  حيافظ املوظفون على االلتزام والدافع
لالطالع علـى   (النواتج    بنود النتائج/برامج العمل  اجلهة املسؤولة

  ملتوقعةاإلجنازات ا  مؤشرات األداء )الترقيم انظر املرفق األول

مكتب توجيه التنفيذ 
  واإلدارة

  
  
  
  
  

مكتب توجيه التنفيذ 
  واإلدارة

  
مكتب توجيه التنفيذ 

  واإلدارة
مكتب توجيه التنفيذ 

  واإلدارة
  
  
  
  
  

برنامج عمل  :  القيام بتطوير ما يلي    ١- ٢الناتج املشترك   
ة إشراك مرفق البيئة    استراتيجيمشترك مع أمانة االتفاقية، و    

 القطـاع   اآللية العاملية؛ والتمويل املبتكر وبرنامج    /العاملية
اخلاص، وبرنامج التدريب الدويل، وبرنامج معادلـة أثـر      

  )جزء من برنامج العمل املشترك(الكربون 
التحضري وتقدمي اخلدمات اجلوهرية     ٤- ٢الناتج املشترك   

لألجزاء ذات الصلة باآللية العاملية يف دورات جملس اإلدارة    
  واجمللس التنفيذي للصندوق الدويل للتنمية الزراعية 

تطوير اإلدارة القائمة على النتـائج    ٢- ٣ناتج املشترك   ال
واحملافظة عليها، وبرنامج العمل احملدد التكـاليف لفتـرة         

جزء من برنامج   (السنتني، والتخطيط واإلبالغ عن األداء      
  )العمل املشترك

   تعزيز املهارات التقنية٢- ٥الناتج املشترك 
  

  تعددةمرفق اجلهات املاحنة امل ١- ٤الناتج املشترك 
  
  
  
  

ــشترك  ــاتج امل ): ٢(الن
الــشراكات وتطــوير  

  ة الدوليةاالستراتيجي
  
  

ــشترك  ــاتج امل ): ٣(الن
  اإلدارة وامليزنة

ــشترك  ــاتج امل ): ٥(الن
  تطوير وتدريب املوظفني

  
  
  
  

إعادة ): ٤(الناتج املشترك   
التمويل واالتصال باجلهـات    

  املاحنة
  
  
  
  

تقدمي النسبة املئويـة    
  للنواتج

ــاح  ــشجيع االنفت ت
ــ ــيري لالبتك ار والتغ

  واملكافأة عليه
  
  
  
  
  
  
  
  

النسبة املئويـة ألداء    
  امليزانية

ــل   ــستوى التموي م
  الطوعي املتاح

  
  
  

اإلدارة الفعالـــة 
ــل  ــامج العم لربن

  وعمليات التغيري
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

توافر موارد ماليـة    
ــة  ــشرية مالئم وب
وميكن التنبـؤ هبـا     
لتنفيذ برنامج عمل   

  اآللية العاملية
  
  

١- ٦  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
٢- ٦  
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مكتب توجيه التنفيذ 
  واإلدارة

  
  
  

مكتب توجيه التنفيذ 
  واإلدارة

  
  
  

مكتب توجيه التنفيذ 
  واإلدارة

  
  
  
  
  
  

مكتب توجيه التنفيذ 
  واإلدارة

  
  
  
  
  
  

  نظام ضبط اجلودة ١- ٣الناتج املشترك 
  
  
  
  

  التدريب ١- ٥الناتج املشترك 
   التدريب اإلداري ٣- ٥الناتج املشترك 

  
  
  

اإلسهامات والتوثيـق للحـوارات      ٣- ١الناتج املشترك   
  ) جزء من خطة العمل املشتركة(السياساتية 

األحـداث اخلاصـة واجلانبيـة يف        ٤- ١الناتج املشترك   
جزء من خطـة العمـل   (ت والعمليات السياساتية  احلوارا

  )املشتركة
التعاون يف  ) برنامج العمل املشترك  ( ٥- ١الناتج املشترك   
  :اجملاالت التالية

تيسري تطوير األقاليم للمقترحات بـشأن التنـسيق          •
 اإلقليمي؛

  استعراض ترتيبات التنسيق اإلقليمي الراهنة بغية حتسينها؛ و  •
ائمة على األدلة من أجل ترتيبات      وضع اخليارات الق    •

 التنسيق اإلقليمي
  
  
  
  
  

ــشترك ال ــاتج امل  ):٣(ن
  اإلدارة وامليزنة

حتقيق التوازن اجلغرايف بـني     
املوظفني واملعينني يف وظائف    

  استشارية لفترات طويلة
ــشترك  ــاتج امل ): ٥(الن

  تطوير وتدريب املوظفني
  
  
  

ــشترك  ــاتج امل ): ١(الن
التعاون فيما بني الوكاالت، 

  والتنسيق واملشاركة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

نتائج مراجعة حسابات 
ــدويل  ــصندوق ال ال
 للتنمية الزراعية مرضية

  

ــساين   ــوازن اجلن الت
للموظفني واملستشارين  
العاملني بعقود طويلـة    

  األمد
  
  

يوضع برنامج العمـل    
مرضية املشترك بطريقة   

لآللية العامليـة وأمانـة     
  االتفاقية

ُتعقد يف بون ورومـا،     
ــة،   ــصورة متناوب ب
ــة   ــات إداري اجتماع
شهرية منتظمة بني املدير    
ــة  ــذي لالتفاقي التنفي
واملدير اإلداري لآلليـة    

  العاملية
ُترسل رسائل وُتتخـذ    
مواقف مشتركة مـن    
جانب جلنة اسـتعراض    
التنفيذ ومؤمتر األطراف،   
وكذلك مـن جانـب     
احملافل الدولية واإلقليمية   

ـ    ن ـاألخرى بغية متكي
ات التنفيذية  االستراتيجي

للكيانني واليت تستهدف   

االمتثال لـسياسات   
الـصندوق  وإجراءات  

 الدويل للتنمية الزراعية  
فيما يتعلق بإدارة برنامج 
ــوظفني  ــل وامل العم

  واملوارد املالية
ــل  ــسني التمثي حت
اجلغرايف والتـوازن   

 اين للموظفني ـاجلنس
الثابتني واملستشارين  
العاملني بعقود طويلة 

  األمد
ــام ــل برن ج العم

املشترك مع أمانـة    
ُيطّور وُينفّذ  االتفاقية 

على أساس االحترام   
ــاءة  ــادل وكف املتب
إيـصال املنتجـات   
ــدمات إىل  واخلـ

  أطراف االتفاقية
  
  
  
  
  
  
  
  
  

٣-٦  
  
  
  
  
٤-٦  
  
  
  
  
  
٥-٦  
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مكتب توجيه التنفيذ 
  واإلدارة

  
  
  
  
  

مكتب توجيه التنفيذ 
  واإلدارة

  
  

مكتب توجيه التنفيذ 
  واإلدارة

  

املبـادئ  ) برنامج العمل املشترك  ( ٢- ٢الناتج املشترك   
  التوجيه للتبليغ يف إطار االتفاقية

التحـضري  ) برنامج العمل املشترك   (٣- ٢الناتج املشترك   
ملؤمترات األطراف واجتماعات جلنة اسـتعراض التنفيـذ        

  وتوفري اخلدمات هلا
تطـوير  ) برنامج العمل املـشترك    (٤- ٥ناتج املشترك   ال

  املوظفني وأنشطة الترابط
  

 تقدمي اخلدمات للجنة تيسري اآلليـة       ١- ١الناتج املشترك   
  العاملية

 جتهيـز الوثـائق املـشتركة بـني         ٢- ١الناتج املشترك   
  الوكاالت

التحـضري  ) برنامج العمل املشترك   (٣- ٢الناتج املشترك   
جتماعات جلنة اسـتعراض التنفيـذ      ملؤمترات األطراف وا  
  وتوفري اخلدمات هلا

  

ــشترك  ــاتج امل ): ٢(الن
ــشراكات  ــوير الـ تطـ

  ة الدوليةاالستراتيجيو
  
  

ــشترك  ــاتج امل ): ٥(الن
  تطوير وتدريب املوظفني

  
ــشترك  ــاتج امل ): ١(الن

التعاون فيما بني الوكاالت، 
  والتنسيق واملشاركة

  

ــشترك  ــاتج امل ): ٢(الن
الــشراكات وتطــوير  

  ة الدوليةاالستراتيجي

حتقيق تأثريات حمددة من    
 دعم تنفيـذ االتفاقيـة    

  ةاالستراتيجيو
اإلدارة السليمة للميزانية   
من أجل إدارة املسامهة    
املالية املقدمة من مؤمتر    

  األطراف
  

حتسني العمل اجلمـاعي   
ـ   وظفي األمانـة   بني م

وموظفي اآللية العامليـة    
على أساس الـشفافية    
  والثقة بني إدارة الكيانني

  تنقيح الوالية
  
  

الوثائق ختدم أغـراض    
  اهليئات اليت طلبتها

  تنفيذ املتابعة
  

  
  
  
  
  
  
  

تنقيح الوالية لكـي    
ة االسـتراتيجي جتد  

ــززة  ــتجابة مع اس
ــني   ــشتركة ب م

  الوكاالت 
جتهيز الوثـائق ذات    
الــصلة يف الوقــت 

ــات املناســب  هليئ
ــة وإدارة  االتفاقيـ

  املتابعة

  
  
  
  
  
  
  
٦-٦  
  
  
  
٧-٦  
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  املرفق األول

  نواتج اآللية العاملية مع تقدير املوارد

 تقدير املوارد من امليزانية 
  العادية والتربعات

  النواتج  بنود النواتج  )بالدوالر األمريكي(
وثائق الربامج على املستوى القطري ودون اإلقليمي  ١- ١  ١ ٦٥٨ ٠٠٠,٠٠

  واإلقليمي
 مفكرات تتعلق بالتعاون على املـستوى القطـري         ٢- ١

  وباملنتجات واخلدمات األخرى 

  :)١(الناتج 
دعم الربجمة على املـستوى     
 /القطــري ودون اإلقليمــي
 اإلقليمي دعماً للطلب الوطين

راكات أو استخدام الشراكات القائمة مع       إقامة ش  ١- ٢  ٥ ١٢٠ ٠٠٠,٠٠
  اجلهات املستهدفة والشركاء

   الترتيبات املؤسسية من أجل االتصاالت والتعاون٢- ٢
   املعارف واملعلومات واملهارات املتعلقة بالتمويل٣- ٢
 املبادرات فيما بني بلدان اجلنوب املتخذة لتبـادل         ٤- ٢

  املعلومات واخلربات املتعلقة حبشد املوارد
أو /ات متويل مدجمة جيـري تطويرهـا و       استراتيجي ٥- ٢

  تنفيذها 
 فرص االستثمار املتصلة باإلدارة املستدامة لألراضي       ٦- ٢

اليت ُحددت، وأوجه التآزر بني األدوات والربامج اليت مت         
  التوصل إليها

 : دعم إدخـال اإلدارة املـستدامة لألراضـي يف         ٧- ٢
ـ ) ب(الربامج اإلمنائية العامـة؛     ) أ( ات التخطـيط   عملي

  إطار الربجمة للجهات املاحنة) ج(القطاعي؛ و

  :)٢(الناتج 
دعم مؤسـسات التنـسيق     
وشركائها يف جتهيز وتنفيـذ     

ات املالية الوطنية   االستراتيجي
اإلقليميــة /ودون اإلقليميــة

ــات   ــن املنتج ــا م وغريه
  واخلدمات

  كومة مقترحات اُألطر االستثمارية اليت وافقت عليها احل١-٣  ٢ ٣٤٠ ٠٠٠,٠٠
 ال يتجزأ من الربجمـة      اُألطر االستثمارية تشكل جزءاً    ٢- ٣

أو ميزنـة   /اإلمنائية العامة وفقاً إلطار النفقات ملنتصف املدة و       
  السنة املالية، وطرائق اجلهات املاحنة واألولويات القطرية

  ةاالستراتيجي أشكال التمويل املبتكرة و٣- ٣

  :)٣(الناتج 
اإلطار املستخدم أو الـذي     

ــ ــال جي ــعه يف جم ري وض
االستثمار يف إدارة املستدامة    

  لألراضي 

املتعلق مبحتوى موقع الويـب     / اإلسهام املواضيعي  ١- ٤  ٢ ٤٨٩ ٠٠٠,٠٠
التابع لآللية العاملية، والنشرات اإلخبارية اإللكترونية وغري 

  ذلك من أدوات التوعية
 املسامهة يف املؤمترات والعمليات احلكومية الدولية       ٢- ٤

جزء (اإلقليمي  /صلة باالتفاقية على الصعيد الدويل    ذات ال 
  )من برنامج العمل املشترك

   :)٤(الناتج 
احلــوارات الــسياساتية  
ــصلة  ــادرات ذات ال واملب

ون دباالتفاقية على املستوى    
  اإلقليمي والدويل/اإلقليمي
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 تقدير املوارد من امليزانية 
  العادية والتربعات

  النواتج  اتجبنود النو  )بالدوالر األمريكي(
  اإلقليمية/ اللقاءات دون اإلقليمية٣- ٤  

ات اسـتراتيجي  حلقات العمل والتدريب يف جمال       ٤- ٤
  اإلقليمي/التمويل املدمج على املستوى دون اإلقليمي

  

   التحليل القطري للتناسب التقين والقطاعي١- ٥  ٦٣٤ ٠٠٠,٠٠
، ة والتقنية يف الربامج اجلغرافيةاالستراتيجي املدخالت ٢- ٥

  واملنتجات واخلدمات األخرى وبدء العمل

   :)٥(الناتج 
ـ   الت التقنيـة   ـتقدمي املدخ

واخلدمات التقنيـة القطاعيـة     
جلميع مراحل تطوير الربنـامج     
على املستوى القطـري ودون     

  اإلقليمي/اإلقليمي
   املنظمات القطاعية الشريكة١- ٦  ٣ ٠٩٤ ٠٠٠,٠٠

 والتقين  ياالستراتيج ى الدعم والتيسري على املستو    ٢- ٦
ة التمويل املدمج، والربامج    استراتيجيخالل مجيع مراحل    

  القطرية وتطوير وتنفيذ املبادرات
املسامهة يف تعزيز املعـارف ذات الـصلة بالتمويـل،           ٣- ٦

ة واإلبداعية االستراتيجيواملعلومات واملهارات املتعلقة باجملاالت 
 مبا يف    تقدمي املشورة بشأن جتميع املعلومات املالية،      ٤- ٦

ة التمويل  استراتيجيذلك يف سياق برامج العمل الوطنية و      
  )جزء من برنامج العمل املشترك(املدجمة 

   استعراضات حوافظ املؤسسات الدولية ٥- ٦
   حتليل السياسات العامة واالستثمار٦- ٦

  :٦الناتج 
ــدخالت   ــدمي امل ــتم تق ي

ة والتقنيــة االســتراتيجي
واخلدمات القطاعية لـدعم    

نامج على املستوى   تنفيذ الرب 
 /القطــري ودون اإلقليمــي

اإلقليمي، وكذلك املبادرات   
  اخلاصة

 ات التزويد باملنتجات بصورة مبتكرة وقطاعيةاستراتيجي ١-٧  ١ ٥٠٧ ٠٠٠,٠٠
اخلدمات واملنتجات اليت جرى تصنيفها وتفصيلها       ٢- ٧

  بغرض تطويرها وتنفيذها
ـ   االستراتيجيشبكات الشراكات    ٣- ٧ يت ة والقطاعية ال

ــستوى دون   ــى امل ــا عل ــافظ عليه ــستخدم وُيح ُت
  اإلقليمي والدويل/اإلقليمي

 تطوير وصيانة جهاز املعلومات املالية اخلاص بتـردي         ٤-٧
  األراضي

  :)٧(الناتج 
ة االستراتيجيالتنمية التحليلية و  

 للبيئـة   وتكييف الُنُهج وفقـاً   
  املتغرية على مجيع املستويات

ي لتصميم وهيكل وختطـيط موقـع       التنقيح الدور  ١- ٨  ٢٠٨ ٠٠٠,٠٠
  الويب التابع لآللية العاملية وملواد التوعية

 مواد التوعية ووضع حمتويات موقع الويب، والتنسيق ٢- ٨
  واإلدارة

  

  : )٨(الناتج 
إجياد احملتوى، وتعزيز وإدارة    
  موقع الويب ومواد التوعية



ICCD/CRIC(7)/2/Add.4 
Page 35 

 

 تقدير املوارد من امليزانية 
  العادية والتربعات

  النواتج  بنود النواتج  )األمريكيبالدوالر (
   الدعوة والتوعية القطريان ١- ٩  ٦٥ ٠٠٠,٠٠

 الدعوة وخدمات التوعية للمبادرات واألحداث القطرية ٢- ٩
  : )٩(الناتج 

أنشطة االتصاالت الداعمـة    
  للربامج القطرية

 ات التسويق عن طريق الربيد اإللكترويناستراتيجي ١- ١٠  ٥٩٨ ٠٠٠,٠٠
  قوائم بريدية االحتفاظ ب٢- ١٠
   النشرات اإلخبارية اإللكترونية لآللية العاملية٣- ١٠
   الدعوات اإللكترونية اليت تقدمها اآللية العاملية٤- ١٠
ات االتصاالت استراتيجي) برنامج العمل املشترك (٥- ١٠

  اليت تتبعها االتفاقية
   الكتيبات والنشرات وغري ذلك من املنشورات٦- ١٠
   العرض واملواد٧- ١٠
   املواد السمعية البصرية٨- ١٠
   التحرير والتدقيق وضبط نوعية الوثائق املشتركة٩- ١٠
   ترمجة املواد املشتركة١٠- ١٠
   أدوات متابعة التنفيذ الداخلي١١- ١٠
  ات وأدوات التحرير الداخلياستراتيجي سياسات و١٢-١٠

   : )١٠(الناتج 
ات ومـــواد اســـتراتيجي

  االتصاالت

  مارسة جمتمعات امل١- ١١  ٩٥ ٠٠٠,٠٠
   حمافل وشبكات املناقشات على شبكة اإلنترنت٢- ١١

  :)١١(الناتج 
إدارة املعارف واملبـادرات    

  اليت طّورت
  تقدمي اخلدمات للجنة تيسري اآللية العاملية ١- ١الناتج   ٤٣ ٠٠٠,٠٠

  جتهيز الوثائق املشتركة بني الوكاالت ٢- ١الناتج 
اساتية اإلسهامات والتوثيق للحوارات السي    ٣- ١ الناتج

  ) جزء من خطة العمل املشتركة(
األحداث اخلاصة واجلانبيـة يف احلـوارات        ٤- ١ الناتج

  )جزء من خطة العمل املشتركة(والعمليات السياساتية 
التعاون يف اجملاالت   ) برنامج العمل املشترك   (٥- ١الناتج  
  :التالية

  تيسري وضع مقترحات األقاليم بشأن التنسيق اإلقليمي؛  •
  ض ترتيبات التنسيق اإلقليمي الراهن بغية حتسينها؛ واستعرا  •
وضع اخليارات القائمة على األدلة من أجـل ترتيبـات            •

  التنسيق اإلقليمي

  :)١(املشترك الناتج 
التعاون والتنسيق واملشاركة   

  فيما بني الوكاالت
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 تقدير املوارد من امليزانية 
  العادية والتربعات

  النواتج  واتجبنود الن  )بالدوالر األمريكي(
برنامج عمل مشترك   :  القيام بتطوير ما يلي    ١- ٢ الناتج  ٢١٩ ٠٠٠,٠٠

ة إشـراك مرفـق البيئـة       استراتيجيمع أمانة االتفاقية، و   
اآللية العاملية؛ والتمويل املبتكر وبرنامج القطـاع       /العاملية

اخلاص، وبرنامج التدريب الدويل، وبرنامج معادلة أثـر        
  )العمل املشتركجزء من برنامج (الكربون 
املبادئ التوجيهية  ) برنامج العمل املشترك   (٢- ٢الناتج  

  للتبليغ يف إطار االتفاقية 
التحضري ملؤمترات  ) برنامج العمل املشترك  ( ٣- ٢ الناتج

األطراف واجتماعات جلنة اسـتعراض التنفيـذ وتـوفري         
  اخلدمات هلا

التحضري وتقدمي اخلدمات اجلوهرية لألجزاء      ٤- ٢ الناتج
ت الصلة باآللية العاملية يف دورات جملس اإلدارة واجمللس ذا

  التنفيذي للصندوق الدويل للتنمية الزراعية

  :)٢ ( املشتركالناتج
ــوير  ــشراكات وتطـ الـ

  ة الدوليةاالستراتيجي

   نظام ضبط اجلودة١- ٣ الناتج  ٨٥ ٠٠٠,٠٠
 تطوير اإلدارة القائمة على النتائج واحملافظة       ٢- ٣ الناتج

نامج فترة السنتني احملدد التكاليف، والتخطيط      عليها، وبر 
  )جزء من برنامج العمل املشترك(وتقارير األداء 

  :)٣(املشترك الناتج 
  اإلدارة وامليزنة

   مرفق اجلهات املاحنة املتعددة١- ٤ الناتج  ١٠١ ٠٠٠,٠٠
ة اجلهـات املاحنـة،     اسـتراتيجي  تطـوير    ٢- ٤ الناتج

  يرواملقترحات، واالتصال وإعداد التقار
   حتليل اجلهات املاحنة٣- ٤ الناتج

  :)٤(املشترك الناتج 
إعادة التمويـل واالتـصال     

  باجلهات املاحنة

  التدريب ١- ٥ الناتج  ٢٥ ٠٠٠,٠٠
  تعزيز املهارات التقنية ٢- ٥ الناتج
  التدريب على اإلدارة ٣- ٥ الناتج
تطوير املـوظفني   ) برنامج العمل املشترك  ( ٤- ٥ الناتج

  وأنشطة الترابط 

  :)٥(املشترك ناتج ال
  تطوير وتدريب املوظفني

  الكلي اجملموع    ١٨ ٢٨١ ٠٠٠,٠٠
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  املرفق الثاين

  ٢٠٠٩- ٢٠٠٨النطاق اجلغرايف لتخطيط إشراك اآللية العاملية 

  املستوى القطري

 ؛ وسري النكا  ؛ وجزر سليمان  ؛ وتركمانستان ؛ وتايلند ؛ وإيران ؛ وأوزبكستان ؛األردن: آسيا واحمليط اهلادئ  
 واململكة  ؛ ولبنان ؛ وكمبوديا ؛ وكازاخستان ؛ وقريغيزستان ؛ وقطر ؛ وفييت نام  ؛ وفيجي ؛ وفلسطني ؛اجيكستانوط

   واليمن؛ ونيبال؛العربية السعودية

   وموزامبيق ؛ وكينيا؛ وغانا؛ وزامبيا؛ وجنوب أفريقيا؛ وأوغندا؛ وإريتريا؛إثيوبيا:  واجلنوب األفريقيشرق أفريقيا

 ؛ واجلمهورية الدومينيكية؛ وبريو؛ والربازيل؛ وإكوادور؛األرجنتني: طقة البحر الكارييبأمريكا الالتينية ومن
   وهندوراس؛ ونيكاراغوا؛ وكوبا؛وغواتيماال

  تونس، اجلزائر، ليبيا، املغرب، موريتانيا: مشال أفريقيا

 ؛ الـسنغال  ؛ روانـدا  ؛الرأس األخـضر   ؛ توغو ؛ تشاد ؛ بوروندي ؛ بوركينا فاسو  ؛بنن: غرب ووسط أفريقيا  
   النيجر؛ مدغشقر؛ مايل؛ كوت ديفوار؛الكامريون

  املستوى دون اإلقليمي

  جامعة الدول العربية؛ وجنوب آسيا؛ وجنوب شرق آسيا؛ وجزر احمليط اهلادئ؛ وغرب آسيا: آسيا واحمليط اهلادئ

يئة احلكومية الدوليـة    اهل؛ و السوق املشتركة لشرق أفريقيا واجلنوب األفريقي     :  واجلنوب األفريقي  شرق أفريقيا 
  ماعة اإلمنائية للجنوب األفريقياجل؛ واملعنية بالتنمية

منطقة بلدان األنديز؛ ومنطقة البحر الكارييب؛ وأمريكا الوسطى؛        : أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب    
  ومنطقة املخروط اجلنويب

  )مشال وغرب أفريقيا: لتعاون فيما بني بلدان اجلنوبا(احتاد املغرب العريب؛ جتمع الساحل والصحراء؛ : مشال أفريقيا

جلماعـة  ؛ وااجلماعة االقتصادية لـدول وسـط أفريقيـا       جلنة غابات وسط أفريقيا؛ و    : غرب ووسط أفريقيا  
؛ والدول  اللجنة الدائمة املشتركة بني الدول ملكافحة اجلفاف يف منطقة الساحل         ؛ و االقتصادية لدول غرب أفريقيا   

   النامية يف وسط أفريقيا الصغريةاجلزرية

  

 -  -  -  -  - 


