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

ربنـامج  ب  اخلاصة مبادرة بناء القدرات  مع   العاملية وبالتعاون    ة اآللي نب مع جنًبا إىل ج   ،العامة
 لألطراف والكيانات املعنية    اإلبالغتسهيل عملية   بصندوق البيئة العاملية،    /األمم املتحدة للبيئة  

 .٢٠١٠ يف عام إلبالغ للدورة الرابعة لاإلبالغ أدوات إعدادبوباإلبالغ 

نظـام   ال يتجزأ من     ا جزءً  من خالل تقاريرهم    األطراف متثل املعلومات املقدمة من     -٢
، COP.9/11لقـرار  لا وفقًو. COP/12 بقرار   ؤسس امل (PRAIS)داء وتقييم التنفيذ    األ استعراض

للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية القيام مبهـام تقيـيم تنفيـذ           سوف تتيح   هذه املعلومات   فإن  
راض وجتميع أفضل املمارسـات املتعلقـة       ، واستع )٢٠١٨-٢٠٠٨(ة  ستراتيجياالاالتفاقية و 

  .بتنفيذ االتفاقية
، ١٦، الفقرة   COP.9/13 رير، على النحو الذي حدده القرار      اهليكل العام للتقا   أخذي  -٣

  .  أفضل املمارساتحول آخر عنصر رئيسية سيتم استكماهلا بعناصرمثانية يف احلسبان 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

رتبطـة  املطراف املتقدمـة و   ألللبلدان ا بالغ  لإل املبادئ التوجيهية    تقدم هذه الوثيقة    -٤
 مـن بـني     طراف املتقدمة ألوتعد البلدان ا   ).ظللةامل عناصرال (٩  وحىت ٥، و ٢ و ١ بالعناصر

 مل تقييم تنفيذ االتفاقية، كما هو جم      اخلاضعني للمراجعة يف   عنينياملأصحاب املصلحة    بلدانال
 .COP.9/11يف ملحق القرار 

  معلومات عامة-١

 جدول احملتويات  -٢

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

  الرابعاالستراتيجيمؤشرات التأثري على اهلدف -٤

  مؤشرات األداء-٥

  املرفق املايل املوحد-٦

 ورقة الربنامج واملشروع  -٧

 معلومات إضافية  -٨

 أفضل املمارسات  -٩
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املؤشـرات،  بـصفة مؤقتـة      ١ الفقـرة    COP.9/13 القرار   يفوقد تبنت األطراف      -٥
ــيت مت    ــراءات ال ــهجيات واإلج ــيحواملن ــائق الها يف توض  ICCD/CRIC(8)/5وث

 على وجـه  لإلبالغ،وتستند، هذه املبادئ التوجيهية .  Add.7 إىلICCD/CRIC(8)/5/Add.1و
  رقـم  لقرارواخلاصـة بـا   الرابع واخلامس   الثالث و رفق  املالواردة ب حكام  األ إىل   ،اخلصوص

13/COP.9    خـط األسـاس واألهـداف    و الذي حيدد مؤشرات األداء، وإسـناد التقـارير
، واملواضـيع   (PPS)الربنامج واملـشروع    وورقة  ،  (SFA)  املوحد   املايل رفقمالتصميمات لل و

 . اجملمعةتشملها أفضل املمارساتاجلذرية اليت 

 إىل  األخـرى املبلغـة   كيانات  ال، األطراف و  ٨ الفقرة   COP.9/13رقم  يدعو القرار     -٦
لذا، جيب قراءة هـذه املبـادئ التوجيهيـة     .ةالشائعصطلحات املتعريفات والالرجوع إىل 

ة  وتقـدم يف وثيقـة منفـصل       املبلغـة كيانـات   الباالستعانة مبسرد، مشترك بـني مجيـع        
(ICCD/CRIC(9)/13).  

 املبادئ التوجيهية لإلبالغ   -ثانياً   

  جدول احملتويات  -ألف   
  : ما يليطراف املتقدمةألالبلدان ايتضمن جدول حمتويات التقارير املقدمة من قبل   -٧

             أ مـن    -٢انظـر الفقـرة     (لتقريـر   ل  املقـدم  كيانالمعلومات عامة عن      )أ(  
  )املبادئ التوجيهية

  )وجيهيةج من املبادئ الت.٢انظر الفقرة (تقرير عن مؤشرات األداء   )ب(  
 CONS-O-1منوذج  '١'
  CONS-O-3منوذج  '٢'
 CONS-O-4منوذج  '٣'
 CONS-O-6منوذج  '٤'
 CONS-O-7 منوذج '٥'
 CONS-O-8 منوذج '٦'
  CONS-O-11منوذج '٧'
 CONS-O-13 منوذج '٨'
 CONS-O-14 منوذج '٩'
 CONS-O-15 منوذج '١٠'
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  )د من املبادئ التوجيهية.٢انظر الفقرة  (املرفق املايل املوحدتقرير حول   )ج(
   يل املوحد املرفق املامناذج    
            مـن   )ه(٢انظـر الفقـرة    (ورقـة الربنـامج واملـشروع   تقرير حـول     )د(  

  )املبادئ التوجيهية
  الربنامج واملشروعورقةمناذج    
 )من املبادئ التوجيهيةز .٢انظر الفقرة ( القسم اإلضايف حولتقرير   )ه(  
  القسم اإلضايفمنوذج    
 ) من املبادئ التوجيهيةح.٢ر الفقرة انظ( أفضل املمارسات حولتقرير   )و(  

  معلومات عامة  - باء  
  

  املبلغةكيانات المعلومات عامة عن 

    قدمة للتقرير املبلدال
  

االسم األول واألخـري للـشخص      
  لتقريرقدم لامل

  

    االنتماء وتفاصيل االتصال

 ؤشرات األداءم  -جيم    

باملقارنة مع األهـداف التنفيذيـة   احملرز التقدم هو قياس مؤشرات األداء اهلدف من    -٨
أول عـام    (٢٠٠٨عـام   وميثـل    .COP.8/3 مع قـرار     ماشىة، مبا يت  ستراتيجياخلمس لال 

 .نطالقعام خط اال) ةستراتيجيلال

التالية من عشر  مؤشرات األداء ال  تقارير بشأن   بتقدمي   طراف املتقدمة ألبلدان ا  ال ةلباطم  -٩
  .Add.2و ICCD/CRIC(8)/5/Add.1 ة يفعروضاملو نةاملضممثانية عشر املؤشرات البالغة  بني

 

  اسم املؤشر  رقم املؤشر النتائج
١-١ CONS-O-1 أو /األنشطة اإلعالمية املنظمة حول موضوع التصحر وتدهور األراضي واجلفاف و عدد وحجم

ي، لتصحر وتدهور األراضي واجلفاف جبانب التغري املناخي والتنوع البيولوجلعملية اأوجه التآزر 
واجلمهور الذي ختاطبه وسائل اإلعالم اليت تعاجل قضية التصحر وتدهور األراضـي واجلفـاف              

 .وتآزر جهود مواجهة التصحر وتدهور األراضي واجلفاف

CONS-O-3 ٣-١  .عدد منظمات اجملتمع املدين ومؤسسات العلم والتكنولوجيا اليت تشارك يف عمليات االتفاقية  
CONS-O-4   بالتصحر وتدهور األراضي واجلفاف اليت تقوم هبا منظمات اجملتمع    رتبطةادرات امل املبونوع  عدد 

 .املدين ومؤسسات العلم والتكنولوجيا يف جمال التعليم
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  اسم املؤشر  رقم املؤشر النتائج
٤-٢ CONS-O-6 األمم /عدد االتفاقيات املشتركة اليت ُتعقد يف إطار عمل االتفاقية بني البلدان األطراف املتقدمة

  . والبلدان األطراف املتأثرةيةدولال يةاحلكوم املنظماتاملتحدة و
٥-٢ CONS-O-7 ووضع الربامج اخلاصة باتفاقيات ريو الثالث أو اآلليات اخلاصة /آزرعدد مبادرات التخطيط املت

  بالتنفيذ املشترك على كافة املستويات
١-٣  
 

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

٥-٣ CONS-O-11  مستخدمي نظم مشاركة املعلومات اخلاصة بالتصحر وتدهور األراضي واجلفاف ونوع، وعدد
 .ية املوصوفة على موقع االتفاقيةدون اإلقليمية والوطن على املستويات العاملية، واإلقليمية، وما

١-٤ 

٢-٤ 

CONS-O-13 

 

عدد البلدان، والكيانات اإلقليمية وما دون اإلقليمية املبلغة املشاركة يف بناء القدرات ملكافحة 
 (NCSA)التصحر وتدهور األراضي واجلفاف على أساس التقييم الذايت للقدرات الوطنية 

  .واألدواتأو غريها من املنهجيات 
١-٥ CONS-O-14  عدد البلدان األطراف املتأثرة، والكيانات اإلقليمية وما دون اإلقليمية اليت من شأن أطر عمل

ية للعلوم واليت وضعتها اآللية العامة أو دولاالستثمار اخلاصة هبا، اليت أنشئت يف إطار املؤسسة ال
دى االستفادة من املوارد الوطنية والثنائية ات التمويل املتكاملة، أن تعكس ماستراتيجيغريها من 

   .واملتعددة األطراف ملكافحة التصحر وتدهور األراضي
٢-٥ CONS-O-15   وتـدهور  املوارد املالية املتاحة من جانب البلدان األطراف املتقدمة ملكافحـة التـصحر             حجم

   .األراضي واجلفاف
 

واحد لكل مؤشر   منوذج  حيث يتوفر   لية اإلبالغ عن طريق النماذج،      مويتم توجيه ع    -١٠
 النماذج، حتتوي املناطق املظللة علـى معلومـات ونـصوص         ويف هذه . من مؤشرات األداء  

ها بالنسبة  ؤألغراض إعداد التقارير ويلزم استيفا    فهي خمصصة    املناطق البيضاء    بينما ،تفسريية
          ت االختيار مـن متعـدد،      مربعا حتديد، و املناسبةالبيانات الكمية   ب األطراف املتأثرة    بلدانلل
  . السرديةاملعلومات أو
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  ١ مناذج اإلبالغ عن مؤشرات األداء   -١
  ، ورفع مستوى الوعي والتعليمدفاعال :١ رقم دف التنفيذياهل

 ١-١ للنتيجة CONS-O-1مؤشر األداء 

 وتـدهور        لتصحر    ا                         أو أوجه التآزر لعملية    / و التصحر وتدهور األراضي واجلفاف                  حول موضوع        نظمة  امل                 األنشطة اإلعالمية              عدد وحجم     
التـصحر وتـدهور                                 وسائل اإلعالم اليت تتنـاول                   الذي ختاطبه         مهور    اجل                                 ر املناخي والتنوع البيولوجي، و         ّ التغّي      جبانب  األراضي واجلفاف   

  وتدهور األراضي واجلفاف                          وأوجه التآزر لعملية التصحراألراضي 
 فهم املؤشر

مبسألة إذا ما كان يتم اإلبـالغ        تعلقات االتصال املتعلقة باالتفاقية، وال سيما فيما ي       استراتيجيطين، أداء   الوى  يقيس املؤشر على املستو     
لة ا فعّ ت مسألة اإلبالغ  إذا كان معرفة  وإذا كان األمر كذلك،     هلا أم ال     ةؤازرالعوامل امل و التصحر وتدهور األراضي واجلفاف   عن قضايا   

احلمالت اإلعالمية بـشأن    كلما كانت    هفترض أن ُيوسائل اإلعالم، و   اليت تقوم هبا     مالتاحلخالل تقييم   اليه من   فّعالويتم تقييم    .أو ال 
نـصب  وي .رسائل إىل اجلمهور املستهدف   ال نقل احتمال   زداد، ا عوامل املؤازرة هلا أقوى   قضايا التصحر وتدهور األراضي واجلفاف وال     

لعمليـة   أو أوجـه التـآزر    /كافحة التصحر وتدهور األراضي واجلفاف و     ل خاص مب  عنية بشك ز املؤشر على األنشطة اإلعالمية امل     يركت
وستعمل الكيانات األخرى املبلغة على استيفاء املعلومات        .ر املناخي والتنوع البيولوجي   التغّيجبانب  التصحر وتدهور األراضي واجلفاف     

دون و  الوطنيـة  ات االتصال املتعلقة باالتفاقية على املـستويات      ياستراتيج عن   اإلبالغ من خالل  املتقدمة األطراف   بلداناليت قدمتها ال  
  .ة والعاملية واإلقليمييةاإلقليمي

   أو  /                                      التصحر وتدهور األراضي واجلفـاف و          قضية                                              وسائل اإلعالم اليت تتناول على وجه التحديد         /              حول األنشطة         معلومات    ات املطلوبةبيانال
   .                   والتنوع البيولوجي ي         تغري املناخ  ال      جبانب      اجلفاف                         التصحر وتدهور األراضي و                  أوجه التآزر لعملية

        تقـدير      و           املـشاريع،         اخلاصة ب        وثائق    ال /          ، والربامج  )                           العمل واحللقات الدراسية      ورش            االجتماعات و    (    نشطة                قوائم احلضور لأل     
    ).                   فزيونية، وما إىل ذلك ي                           احلمالت والربامج اإلذاعية والتل (                                       اجلمهور املستهدف األنشطة اإلعالمية الرئيسية 

ـ                                             اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر أو           بشأن                       مركز االتصال الوطين            يقدمها                         واملواد اإلعالمية اليت         نشطة أل ا      يت               تلـك ال
   ). خل إ                         فزيون ورؤساء حترير الصحف،  ي          قنوات التل (                                 تقدم تقاريرها مباشرة إىل االتفاقية   ال             أطراف ثالثة        تقدمها   /       تنظمها

مصادر املعلومات 
 )توضيحية فقط(

         منظمـوا                                       الوطين واحمللي، وعلى اإلنترنـت، و       ني                                  اليت تعلن عن األنشطة على املستوي       )      الصحف (                             اإلعالم العاملية والوطنية          وسائل
         املشروعات /      الربامج     بشأن                   التقارير النهائية         األنشطة و

راجع املسرد 
 بشأن

نظم مؤسسات العلـم  " ,’واد اإلعالميةامل" ،"األنشطة اإلعالمية"، "تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت"، "مركز االتصال الوطين"
 "منظمات اجملتمع املدين" و"والتكنولوجيا

 "متأثرة"باإلبالغ بشأن هذا املؤشر فقط بوصفها " املتقدمة"و" املتأثرة"تقوم البلدان 

  بالتقريباألنشطة اإلعالميةعدد املشاركني يف    األنشطة اإلعالميةعدد  العام
٢٠٠٨   
٢٠٠٩   
٢٠١٠   
٢٠١١   
٢٠١٢   
٢٠١٣   
٢٠١٤   
٢٠١٥   
٢٠١٦   
٢٠١٧   
٢٠١٨   
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  والنشرات اإلعالنيةراتونشامل واإلصدارات الصحفيةواملقاالت (ة  إعالمية مطبوعمواد) أ (:مت تنظيم املواد اإلعالمية يف جمموعات على النحو التايل
املواقع (تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت األخرى وسائل ) ج(ذاعة والتليفزيونية؛ الربامج اإل) ب(؛ .)ية، وغريهازل اهلرسوم، واليباتوالكت

 ).اإللكترونية، واالسطوانات املدجمة، والدي يف دي، وغريها

 ة الرئيسيأصحاب املصلحةالعدد التقرييب لألشخاص الذين يتم الوصول إليهم من قبل املواد اإلعالمية و

  
 العام

  
 صاحب املصلحة

ــائل  الراديو والتليفزيون  املطبوعةيةإلعالم ااملواد ــا         وس             تكنولوجي
                   املعلومات واالتصاالت  

         األخرى
    اجلمهور على نطاق واسع

     منظمات اجملتمع املدين
  
٢٠٠٨ 

    مؤسسات العلم والتكنولوجيا
    اجلمهور على نطاق واسع

    منظمات اجملتمع املدين
  
٢٠٠٩ 

    ولوجيامؤسسات العلم والتكن
    اجلمهور على نطاق واسع

    منظمات اجملتمع املدين
  
٢٠١٠ 

    مؤسسات العلم والتكنولوجيا
    اجلمهور على نطاق واسع

    منظمات اجملتمع املدين
  
٢٠١١ 

    مؤسسات العلم والتكنولوجيا
    اجلمهور على نطاق واسع

    منظمات اجملتمع املدين
  
٢٠١٢ 

    ت العلم والتكنولوجيامؤسسا
    اجلمهور على نطاق واسع

    منظمات اجملتمع املدين
  
٢٠١٣ 

    مؤسسات العلم والتكنولوجيا
    اجلمهور على نطاق واسع

    منظمات اجملتمع املدين
  
٢٠١٤ 

    مؤسسات العلم والتكنولوجيا
    اجلمهور على نطاق واسع

    دينمنظمات اجملتمع امل
  
٢٠١٥ 

    مؤسسات العلم والتكنولوجيا
    اجلمهور على نطاق واسع

    منظمات اجملتمع املدين
  
٢٠١٦ 

    مؤسسات العلم والتكنولوجيا
    اجلمهور على نطاق واسع

     منظمات اجملتمع املدين
  
٢٠١٧ 

    مؤسسات العلم والتكنولوجيا
    اجلمهور على نطاق واسع

    مات اجملتمع املدينمنظ
  
٢٠١٨ 

    مؤسسات العلم والتكنولوجيا
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 التقارير سيتم عن تقدميإذا كان  )تضاف الصفوف حسب االقتضاء(حدد املصادر املستخدمة الستخالص البيانات املقدمة أعاله 
 . الوثائق األخرى ذات الصلةحتميلا طريق اإلنترنت، ميكنك أيًض

١- 

٢- 

               مصادر املعلومات

٣- 

أوجه التآزر لعملية التصحر    ولتصحر وتدهور األراضي واجلفاف      باملائة من السكان على علم با      ٣٠يكون  س،  ٢٠١٨حبلول عام    اهلدف الشامل
   التغري املناخي والتنوع البيولوجيجبابوتدهور األراضي واجلفاف 

اإلسهامات 
 الوطنية يف اهلدف

لتصحر باللسكان يف بلدك الذين سيكونون على علم  (%)ى تقدير النسبة املئوية رج أعاله، ُياقدمتهبناًء على املعلومات اليت 
  التغري املناخي والتنوع البيولوجيجبانبوتدهور األراضي واجلفاف وأوجه التآزر لعملية التصحر وتدهور األراضي واجلفاف 

  وقت اإلبالغ؟
      %      =البلداحلصة املقدرة إلمجايل عدد سكان 

  
  عيالتقييم النو

  
  
  
  

   ة االتصال اليت تعاجل مشكالت البيئة؟استراتيجي من اهل املعلومات اليت قدمتها حول عملية االتصال متثل جزًء
 نعم  

 ال  
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  ٣ مناذج اإلبالغ عن مؤشرات األداء   -٢
 ، ورفع مستوى الوعي والتعليمدفاعال :١اهلدف التنفيذي 

 ٣-١للنتيجة  CONS-O-3 مؤشر األداء

  . يف عمليات االتفاقيةةشاركاملاليت والتكنولوجيا ظمات اجملتمع املدين والعلم عدد من
  فهم املؤشر

املتعلقـة  شاريع  املربامج و ال على الصعيد الوطين عن طريق       (STIs) ومؤسسات العلم والتكنولوجيا     (CSOs)يقيس املؤشر مستوى مشاركة منظمات اجملتمع املدين        
 البلـد قـد    مستوى املشاركة النشطة من جانب أصحاب املصلحة يف املبادرات علىتوسوف يوضح املؤشر ما إذا كان .فافالتصحر وتدهور األراضي واجل ب

ات من منظمات اجملتمـع املـدين ومؤسـسات العلـم     سامه، وتلقي امل يفازدادت مبرور الوقت وما إذا كانت الربامج واملشاريع تعد أدوات صاحلة للمشاركة          
 عـن   من خالل اإلبالغ   املتقدمة األطراف   بلدانوستعمل الكيانات األخرى الإلبالغ على استيفاء املعلومات اليت قدمتها ال          .ملستوى امليداين والتكنولوجيا على ا  

وف تقدم األمانـة    سف، وبالتحديد،   ة والعاملي ة، واإلقليمي ةدون اإلقليمي الوطنية و مشاركة منظمات اجملتمع املدين ومؤسسات العلم والتكنولوجيا على املستويات          
  .ا عن مشاركة منظمات اجملتمع املدين ومؤسسات العلم والتكنولوجيا على املستوى املؤسسي العامة واآللية العاملية تقريًر

 . الربنامج واملشروع ورقةيفمذكور املشاريع كما هو /د املنظمات املشاركة يف الربامجيحتد البيانات املطلوبة

   . ممارسة اإلبالغ كجزء مناتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحرع إىل يرا الربامج واملشأوراقدمت  ُق  )ة فقطتوضيحي(مصادر املعلومات 
  

 "عمليات االتفاقية"،"الربنامج واملشروعورقة "، "منظمات اجملتمع املدين"، "مؤسسات العلم والتكنولوجيا" راجع املسرد بشأن

 "متأثرة" باإلبالغ بشأن هذا املؤشر فقط بوصفها "املتقدمة"و" املتأثرة"تقوم البلدان 

                                                                                       الربنامج واملشروع عدد منظمات اجملتمع املدين ومؤسسات العلم والتكنولوجيا املـشاركة                ورقةلقد حددت يف     
  .                     يف اجلدول املوضح أدناه                    الرقم اإلمجايل بالسنوات    كتب  ا                أضف تلك األعداد و   .      املشروع /         يف الربنامج

 العام
 تمع املدين املشاركة يفمنظمات اجملعدد 
 التصحر وتدهور األراضي مشاريع/برامج

  واجلفاف

 مؤسسات العلم والتكنولوجيا املشاركة يفعدد 
 التصحر وتدهور األراضي مشاريع/برامج

 واجلفاف
٢٠٠٨    
٢٠٠٩   
٢٠١٠   
٢٠١١   
٢٠١٢   
٢٠١٣   
٢٠١٤   
٢٠١٥   
٢٠١٦   
٢٠١٧   
٢٠١٨   

 اتمصادر املعلوم .حدد املصادر املستخدمة الستخالص البيانات املقدمة أعاله
 <اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر إىل ةقدمامل (PPSs) املشروع/أوراق الربنامج

 يف مشاركة منظمات اجملتمع املدين ومؤسسات العلم والتكنولوجيا يف عمليات االتفاقية منتظمهناك منو  اهلدف الشامل
 .ةستراتيجياالل فترة تنفيذ ال طووهذا مسج

اإلسهامات الوطنية 
  يف اهلدف

 لزيادة توجه منظمات اجملتمع املدين ومؤسسات العلم والتكنولوجياك تتبىن مبادرات فعالة لزيادة مشاركة بلدهل كانت احلكومة يف 
  ؟ وقت اإلبالغيف جمال التعليمالتصحر وتدهور األراضي واجلفاف مبادرات 

 نعم  
   ال  
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يف التصحر وتدهور األراضي واجلفـاف      ب املرتبطة   بادراتاملض توجه   افاخنأو  /حدد األسباب اليت أدت إىل زيادة و         التقييم النوعي
قم بالتأشري على مربعات متعـددة      . (املدين ومؤسسات العلم والتكنولوجيا   ها منظمات اجملتمع    اجمال التعليم اليت تتبن   

  ).يةحسب االقتضاء وحدد مستوى األمه
 مهم للغاية مهم غري مهم أسباب الزيادة

     منظمات اجملتمع املدينزيادة فرص التواصل والتعاون مع 
ومؤسـسات العلـم    زيادة فرص التواصل والتعـاون مـع        

  والتكنولوجيا
   

زيادة توافر التمويل على املستوى الوطين لـدعم املبـادرات          
  بالتعليم املرتبطة

   

التصحر وتدهور األراضـي    املرتبطة ب ت  شكالاملزيادة الوعي ب  
   العملباحلاجة إىلواجلفاف و

   

 بالتصحر وتـدهور األراضـي      املرتبطةزيادة املعرفة باملواضيع    
ومؤسـسات   منظمات اجملتمع املدين  قدرات  واجلفاف وتعزيز   

بالتـصحر   يف تقدمي مبادرات تعليم تتعلق       العلم والتكنولوجيا 
  وتدهور األراضي واجلفاف

   

     تعليمالياسات احلكومية أكثر دعما ملبادرات س
  ) كلمة٣٠حبد أقصى ( ):رجى التحديدُي(أخرى 

 
 

   

 
 مهم للغاية مهم غري مهم   منظمات اجملتمع املدينأسباب اخنفاض مشاركة 

منظمات اجملتمـع املـدين     لدى  الوعي واملعرفة   نقص مستوى   
راضـي  بالتـصحر وتـدهور األ     القضايا ذات الصلة  بالوطنية  
  واجلفاف

   

     تراجع فرص التواصل والتعاون 
     تناقص توافر التمويل

 ) كلمة٣٠حبد أقصى ( ):رجى التحديدُي(أخرى 
 
 

   

 
 مهم للغاية مهم غري مهم مؤسسات العلم والتكنولوجياأسباب اخنفاض مشاركة 

ز مؤسسات العلم والتكنولوجيا الوطنية علـى األنـشطة         يترك
  من التعليم والتدريبالبحثية أكثر

   

    تراجع فرص التواصل والتعاون
    تناقص توافر التمويل

  ) كلمة٣٠حبد أقصى ( ):رجى التحديدُي(أخرى 
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 ٤مناذج اإلبالغ عن مؤشرات األداء   -٣  

 ، ورفع مستوى الوعي والتعليمدفاعال :١اهلدف التنفيذي 

 ٣-١للنتيجة  CONS-O-3 مؤشر األداء

  . يف عمليات االتفاقيةةشاركاملاليت والتكنولوجيا عدد منظمات اجملتمع املدين والعلم 
  فهم املؤشر

 على الصعيد الوطين عن طريق (STIs)ومؤسسات العلم والتكنولوجيا  (CSOs)يقيس املؤشر مستوى مشاركة منظمات اجملتمع املدين 
 املشاركة النشطة من جانب أصحاب توسوف يوضح املؤشر ما إذا كان .ي واجلفافالتصحر وتدهور األراضاملتعلقة بشاريع املربامج وال

، وتلقي  يف البلد قد ازدادت مبرور الوقت وما إذا كانت الربامج واملشاريع تعد أدوات صاحلة للمشاركة مستوىاملصلحة يف املبادرات على
وستعمل الكيانات األخرى الإلبالغ على  . على املستوى امليداينات من منظمات اجملتمع املدين ومؤسسات العلم والتكنولوجياسامهامل

 عن مشاركة منظمات اجملتمع املدين ومؤسسات العلم من خالل اإلبالغ املتقدمة األطراف بلداناستيفاء املعلومات اليت قدمتها ال
ا عن سوف تقدم األمانة العامة واآللية العاملية تقريًرفيد، ، وبالتحدة والعاملية، واإلقليميةدون اإلقليميالوطنية ووالتكنولوجيا على املستويات 

  .مشاركة منظمات اجملتمع املدين ومؤسسات العلم والتكنولوجيا على املستوى املؤسسي 
 . الربنامج واملشروع ورقةيفمذكور املشاريع كما هو /د املنظمات املشاركة يف الربامجيحتد البيانات املطلوبة

مصادر املعلومات 
 )توضيحية فقط(

   . ممارسة اإلبالغ كجزء مناتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحرع إىل يرا الربامج واملشأوراقدمت  ُق 

 "عمليات االتفاقية"،"الربنامج واملشروعورقة "، "منظمات اجملتمع املدين"، "مؤسسات العلم والتكنولوجيا" راجع املسرد بشأن

 "متأثرة"باإلبالغ بشأن هذا املؤشر فقط بوصفها " قدمةاملت"و" املتأثرة"تقوم البلدان 

 الربنامج واملشروع عدد منظمات اجملتمع املدين ومؤسسات العلم والتكنولوجيا املشاركة يف ورقةلقد حددت يف  
 . يف اجلدول املوضح أدناهالرقم اإلمجايل بالسنواتكتب اأضف تلك األعداد و .املشروع/الربنامج

  
 العام

 مشاريع/ برامجمات اجملتمع املدين املشاركة يفمنظعدد 
  التصحر وتدهور األراضي واجلفاف

مؤسسات العلم والتكنولوجيا املشاركة عدد 
 التصحر وتدهور األراضي مشاريع/ برامجيف

 واجلفاف
٢٠١٨   ٢٠١٧   ٢٠١٦   ٢٠١٥   ٢٠١٤   ٢٠١٣   ٢٠١٢   ٢٠١١   ٢٠١٠   ٢٠٠٩    ٢٠٠٨   

 ملعلوماتمصادر ا .حدد املصادر املستخدمة الستخالص البيانات املقدمة أعاله

  .اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر إىل ةقدمامل (PPSs) املشروع/أوراق الربنامج

هذا  يف مشاركة منظمات اجملتمع املدين ومؤسسات العلم والتكنولوجيا يف عمليات االتفاقية ومنتظمهناك منو  اهلدف الشامل
 .ل فترة تنفيذ اإلستراتيجيةامسجل طو

اإلسهامات الوطنية يف 
  اهلدف

  

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

 نعم  
   ال  
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املدين ومؤسسات العلم ض توجه مشاركة منظمات اجملتمع افاخنأو /حدد األسباب اليت أدت إىل زيادة و   يم النوعيالتقي
قم بالتأشري على . (التصحر وتدهور األراضي واجلفافاملرتبطة بشاريع املربامج وال  يفوالتكنولوجيا

  ).مربعات متعددة حسب االقتضاء وحدد مستوى األمهية
 أسباب الزيادة

 
 هم للغايةم همم هممغري 

منظمات اجملتمع  مع   زيادة فرص التواصل والتعاون   
  املدين

   

مؤسسات العلم   مع زيادة فرص التواصل والتعاون   
  اوالتكنولوجي

   

زيادة رغبة احلكومة يف العمل مع منظمات اجملتمع        
  املدين

   

زيادة رغبة احلكومة يف العمل مع مؤسسات العلم        
  اوالتكنولوجي

   

    نظمات اجملتمع املدين مل  الضغطتعزيز قدرات
    اؤسسات العلم والتكنولوجي مل الضغطتعزيز قدرات

     على املستوى الوطين التمويل توفرزيادة 
 ) كلمة٣٠حبد أقصى ( ):رجى التحديدُي(أخرى 

 
 
 

   

 
منظمات اجملتمع  أسباب اخنفاض مشاركة    

 املدين
 هم للغايةم همم هممغري 

 مشاركة منظمات اجملتمع املـدين      متثلال  
 أولوية بالنسبة للحكومة

   

تدهور شبكات وروابـط التعـاون مـع        
  منظمات اجملتمع املدين

   

    تناقص توافر التمويل
 ٣٠حبد أقصى   ( ):رجى التحديد ُي(أخرى  
 )كلمة

 
 

   

     
مؤسسات العلم  أسباب اخنفاض مشاركة    

  والتكنولوجيا
 هم للغايةم  مهم غري مهم

 مشاركة مؤسسات العلم متثلال 
 أولوية بالنسبة للحكومة والتكنولوجيا

   

ــام  ــع اهتم ــم تراج ــسات العل مؤس
ــا ــة  باملوضــوعات والتكنولوجي املرتبط

  التصحر وتدهور األراضي واجلفافب

   

    تناقص توافر التمويل
حبد أقـصى   ( ):رجى التحديد ُي(أخرى  

 ) كلمة٣٠
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 ٦اإلبالغ عن مؤشرات األداء مناذج   -٤  

  إطار عمل السياسية :٢اهلدف التنفيذي 
 ٤-٢ للنتيجة CONS-O-6 مؤشر األداء

 يف إطار االتفاقية بني البلدان األطراف املتقدمة واألمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية والبلدان عقدتعدد اتفاقات الشراكة اليت 
  .األطراف املتأثرة

 فهم املؤشر
عدد اتفاقات الشراكة القائمة بني البلدان األطراف املتقدمة خالل حتديد للقياس من  قابلة ً  ي اسياسبيئات مؤاتية  وجود مدىؤشر امليقيس 

تسمح . كافحة التصحر فقطمل  األمم املتحدةمن جهة والبلدان األطراف املتأثرة من جهة أخرى، على أساس ثنائي ولكن يف إطار اتفاقية
اإلدارة املستدامة لألراضي يف برامج ومشاريع تكنولوجيا كافحة التصحر وتدخالت مل  األمم املتحدةتعميم أهداف اتفاقيةبالشراكة اتفاقات 

واألحكام املنصوص لشروط ل للموارد وفقا ا منتظمالبلدان األطراف املتأثرة تدفقل تقدم كمالبلدان األطراف املتقدمة، لالتعاون اإلمنائي 
 االعتماد على موارد متنوعة هم يففرصازدادت  البلدان األطراف املتأثرة، بني ة ارتفع عدد اتفاقات الشراكه كلمافترض أناملو. عليها

تكمل األمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية املعلومات اليت قدمتها البلدان األطراف املتقدمة عن طريق س. للتعامل مع أهداف االتفاقية
  .عن اتفاقات الشراكة القائمة مع البلدان األطراف املتأثرة على أساس متعدد األطرافتقدمي تقارير 

 .سجالت اتفاقيات الشراكة املنصوص عليها يف النموذج   املعلومات املطلوبة
 .قية يف إطار االتفااملتضمنة، كافحة التصحرمل األمم املتحدةاتفاقية ب            ًتتصل مباشرة اليت شراكة الاتفاقات ينظر فقط يف  

  .قيد التنفيذ يف وقت كتابة هذا التقريراليت تكون االتفاقات يتم النظر فقط يف 
مصادر املعلومـات   

 )توضيحية فقط(
  الوزارات الوطنية ذات الصلة

  "ستراتيجية التمويل املتكاملةا"، "إطار االستثمار املتكامل "، اتفاقيات الشراكة" راجع املسرد بشأن

  .ال تتعلق هبا وتلك اليت التمويل املتكاملةالتفاقات اليت تتعلق أطر جيب التمييز بني تلك ا
 ، واليت جيري تنفيذها يف وقت كتابة هذا التقريراملتأثرة بلدكم مع البلدان األطراف اليت عقدهتاعدد اتفاقات الشراكة 

  العام
االستثمار املتكاملة أطر تتعلق ب

املتضمنة يف إستراتيجيات التمويل 
ة املوضوعة من قبل آللية املتكامل

 العاملية

االستثمار املتكاملة املتضمنة يف أطر تتعلق ب
  إستراتيجيات متويل متكاملة أخرى

االستثمار أطر  تتعلق بال
 املتكاملة

٢٠٠٨    
٢٠٠٩    
٢٠١٠    
٢٠١١    
٢٠١٢    
٢٠١٣    
٢٠١٤    
٢٠١٥    
٢٠١٦    
٢٠١٧    
٢٠١٨    

١- 

٢- 
 بلدكم اتفـاق شـراكة      اليت عقدت  املتأثرة) بلدانال(  البلد اذكر

 قيد التنفيذ يف وقت كتابة هـذا        معها واليت تكون  واحد أو أكثر    
 -٣ ) حسب الضرورةأضف أكرب قدر ممكن ممن الصفوف(التقرير 



ICCD/CRIC(9)/INF.3 

GE.10-62208 14 

 
إذا كـان تقـدمي     ).  االقتـضاء  تضاف الصفوف حسب  (حدد املصادر املستخدمة الستخالص البيانات املقدمة أعاله        

 .حتميل الوثائق األخرى ذات الصلةالتقارير سيتم عن طريق اإلنترنت، ميكنك أيًضا 
١- 

٢- 

  مصادر املعلومات

٣- 

كافحة التصحر يف مل  األممما ال يقل عن اثنني من اتفاقات الشراكة املتصلة باتفاقيةسيكون هناك ، ٢٠١٤حبلول عام   اهلدف الشامل
  . املتأثرةألطرفامن البلدان بلد كل 

 سهاماتاإل
  للهدفةالوطني

مع واحد  ضمن إطار عمل االتفاقية الشراكة) اتفاقيات(اتفاقية  ى بلدك خطط للدخول يف واحد أو اكثر من  لدهل
  ؟أو أكثر من البلدان املتأثرة وقت اإلبالغ

 
 

 نعم 
 ال 

 
  إذا كانت اإلجابة نعم، فمىت؟

 
 ١١- ٢٠١٠ 
 ١٣ - ٢٠١٢ 
 ١٥ - ٢٠١ 
 ١٧ - ٢٠١٦ 

أضف  (؟ املتأثرة)البلدان(فما هي تلك البلد تقدمي التقرير،  وقت ا يفإذا كانت اإلجابة نعم، وإذا كان ذلك معروفً
 )ا فارغمكان اإلجابةترك اإن مل تكن معروفة،  ()قتضاء حسب االأكرب قدر ممكن ممن الصفوف

   أذكر -١
٢-  
٣-  
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  تفاقات شراكة، فهل مت تسهيل تلك االتفاقات من قبل املؤسسات واهليئات ذات الصلة باالتفاقية؟إذا كانت هناك أية ا التقييم النوعي
 نعم 
  ال 

  )ميكن التأشري على أكثر من خيار(إذا كانت اإلجابة نعم، فما هي تلك اجلهة؟ 
 األمانة العامة 
  اآللية العاملية 
  صندوق البيئة العاملية 
  ) كلمة٣٠د أقصى حب( ):رجى التحديدُي(أخرى  

  
إذا كانت هناك جهات ساعدت على ذلك، فهل مت تسهيل اتفاقيات الشراكة ذات الصلة بأطر االستثمار املتكاملة من 

  قبل املؤسسات واهليئات ذات الصلة باالتفاقية؟
 نعم 
  ال 

  )ميكن التأشري على أكثر من خيار(إذا كانت اإلجابة نعم، ما هي تلك اجلهة؟ 
  عامليةاآللية ال 
  صندوق البيئة العاملية 
 ) كلمة٣٠حبد أقصى ( ):رجى التحديدُي(أخرى  

 الشراكة مع البلدان األطراف املتأثرة يف إطار االتفاقية اتفاقيات يف إبرام اليت واجهتكمحدد الصعوبات الرئيسية 
  .)ضاء وحدد مستوى األمهيةقم بالتأشري على مربعات متعددة حسب االقت(تكاملة املالستثمار اأطر  بوعالقتها

 مهم للغاية مهم غري مهم 
    أولوية لدى احلكومةمتثل  ال
      للجهات املستفيدةأولويةمتثل  ال
األمم تفاقية  ال أكثر مالئمة  ذات الصلة بالبيئة     ة أطر السياس  تعد

  . إلقامة شراكاتمالئمةأو أكثر /كافحة التصحر واملتحدة مل
   

    ا مرهق جًدأمرأطر االستثمار احلالية وكة  الشرا بنيربطيعد ال
 ) كلمة٣٠حبد أقصى ( ):رجى التحديدُي(أخرى 
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 ٧مناذج اإلبالغ عن مؤشرات األداء   -٥  

  إطار عمل السياسة :٢اهلدف التنفيذي 
 ٥-٢ للنتيجة CONS-O-7مؤشر األداء 

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

املعمول هبا يف ) أو آليات التشغيل/التخطيط املشترك و/مثل الربجمة(يقيس املؤشر وجود العمليات املؤازرة من خالل عدد من األدوات 
 بني اتفاقيات ريو الثالث، املتبادلة أو تعزز التدابري وضعي اليت تعزز اإلقليم/دون اإلقليميما  ينأو على الصعيد/البلدان األطراف املتأثرة و

كافحة األمم املتحدة ملمن جانب البلدان األطراف املتقدمة إما يف إطار اتفاقية ) ةالياملأو /من الناحية التقنية و(بدعم وضعها  حظي واليت
وسوف .  إمكانية حتقيق التآزر يف التنفيذت، ارتفعاليت يتم توظيفهادوات األ أنه كلما ارتفع عدد يفترض. التصحر أو غريها من املبادرات

 عمليات التآزر على املستوى  إطاريفاملبلغة كيانات األخرى ال عن طريق  قبلتستكمل املعلومات املقدمة من البلدان األطراف املتقدمة من
  .الوطين واملستوى دون اإلقليمي واإلقليمي والعاملي

 .املشروعات/، ومعلومات اتفاقات الشراكة والربامجالربجمة/وثائق التخطيط   طلوبةالبيانات امل
التقارب  واملؤازرةوعمليات   املشتركاليت حققت التنفيذفقط  التنفيذية ات يف اآللينظر التمييف هذا املؤشر  

 .افهم بوضوح يف أهداملنصوص عليها بني اتفاقيات ريو املتبادلةوالتقدمي أو تعزيز التدابري 
مصادر املعلومات  

 ) فقطتوضيحية(
  املشاريع/، واتفاقيات الشراكة، تقارير الربامجالوزارات الوطنية ذات الصلة

 
سرد املــ راجــع

 شأنب
  "اتفاقيات الشراكة"، "اآلليات التنفيذية للتنفيذ املشترك أو التعزيز املتبادل"و" ةالربجمة املشترك/مبادرات التخطيط"
 

  ئمة التوضيحية املقدمة من قبل األطراف لتعزيز املؤازرة بني اتفاقيات ريو، ارجع إىللقاا للحصول على
 Annex II, 16/IX/DC/COP/CBD/UNEP 

  بلدكممن أو الدعم املايل /ية ويف البلدان األطراف املتأثرة مع التقناألدوات اليت مت توظيفها عدد 
 
 العام

 اآلليات التنفيذية للتنفيذ املشترك أو التعزيز املتبادل  الربجمة املشتركة/املبادرات التخطيط

٢٠٠٨   
٢٠٠٩   
٢٠١٠   
٢٠١١   
٢٠١٢   
٢٠١٣   
٢٠١٤   
٢٠١٥   
٢٠١٦   
٢٠١٧   
٢٠١٨   
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 .على األسئلة أدناهدعمت عملية وضع وتوظيف أدوات،ُ يرجى اإلجابة  ت قدإذا كن، هوفقا للمعلومات اليت قدمتها أعال
  )قم بالتأشري على العديد من املربعات حسب االقتضاء ( اليت مت دعمهااملشتركةأو اآلليات /و) املبادرات(حدد نوع املبادرة 

 الربجمة املشتركة/مبادرات التخطيط
 املؤازرةأوجه   الفجوات يفييزاستعراض اخلطط الوطنية ومت 
  املؤازرة والتعاونأوجه  والسياسات اليت تستفيد من القطاعات حتديد 
 استعراض اخلطط والسياسات لتحسني التعاون 
  حتسني القدرات املؤسسية والعلمية للمسامهني باإلضافة إىل وعيهم 
  ) كلمة٣٠حبد أقصى ( ):رجى التحديدُي(أخرى  

 
 

 
   املشترك أو التعزيز املتبادلة للتنفيذالتنفيذي اتلياآل

 حلقات الوصل وفرق حلقات الوصلعقد اجتماعات دورية بني  
  تأسيس جلنة تنسيق وطنية لتنفيذ اتفاقيات ريو الثالث 
  ) كلمة٣٠حبد أقصى ( ):رجى التحديدُي(أخرى  

  
  

  ) على العديد من املربعات حسب االقتضاءقم بالتأشري (العمل اليت مت خالهلا تقدمي الدعم املذكورة أعاله) أطر(طار حددإ
  اتفاقية الشراكة أو املبادرة املتعلقة باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر 
  أطر العمل املتعلقة باتفاقية التنوع البيولوجي 
  اتفاقية األمم املتحدة بشأن التغري املناخ 
  ) كلمة٣٠حبد أقصى ( ):رجى التحديدُي(أخرى  

  
   

  )قم بالتأشري على العديد من املربعات حسب االقتضاء(نوع الدعم املقدم حدد 
 تقين بشكل أساسي 
 مايل بشكل أساسي 
   تقين ومايل 

١.  
٢. 

اتفاقية مكافحـة   ة من   البلدان املتأثرة املستفيد  أذكر أمساء   
ضف العديد من   أ(اإلقليمية  / أو دون اإلقليمية   / و التصحر

 .٣ )قتضاءالصفوف حسب اال

  هل هناك أدوات مطبقة على الصعيد الوطين تتيح أوضاع التنسيق لبلدك فيما يتعلق باتفاقيات ريو الثالث؟
 نعم 
 ال 
  :نعم ولكن فيما يتعلق باتفاقيتني فقط من اتفاقيات ريو، وهي 

اتفاقية األمم املتحدة   
 ملكافحة التصحر
واتفاقية التنوع 
  البيولوجي

دة ملكافحة اتفاقية األمم املتح 
اتفاقية األمم املتحدة التصحر و

 اإلطارية بشأن تغري املناخ

اتفاقية األمم املتحدة  
اإلطارية بشأن تغري املناخ 

واتفاقية التنوع 
   البيولوجي
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ـ    ). تضاف الصفوف حسب االقتـضاء    (حدد املصادر املستخدمة الستخالص البيانات املقدمة أعاله         دمي إذا كـان تق

  .التقارير سيتم عن طريق اإلنترنت، ميكنك أيًضا حتميل الوثائق األخرى ذات الصلة
١-  
٢- 

مصادر 
  املعلومات

٣- 

األهداف 
 الشاملة

وظيفية لضمان ) آليات( أو آلية مطبقة متأثرة سواء لديها خطة وطنية مشتركة بلد طرف، كل ٢٠١٤حبلول عام 
  املؤازرة بني اتفاقيات ريو الثالث

اإلسهامات 
طنية يف الو

 اهلدف

أو البلدان األطرف يف اتفاقية األمم املتحدة /هل ختطط بلدك لتقدمي الدعم لبلد أو أكثر من البلدان املتأثرة األطراف و
اإلقليمي لوضع أدوات لرعاية مؤازرة اتفاقيات ريو الثالث، وقت /ملكافحة التصحر على الصعيدين دون اإلقليمي

  اإلبالغ؟
 

 نعم 
  ال 

 
  ت اإلجابة نعم، فمىت؟إذا كان

 ١١ -٢٠١٠ 
 ١٣ - ٢٠١٢ 
 ١٥ - ٢٠١٤ 
 ١٧ - ٢٠١٦ 

 
/ أو األقاليم الفرعية/إذا كانت اإلجابة نعم، وإذا كانت البلدان معروفة وقت اإلبالغ، فما هي البلدان املتأثرة و

  )ف حسب االقتضاءأضف أكرب قدر ممن الصفو(األقاليم؟ 
١-  
٢-  
٣- 
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أو / و املتأثرةلتنفيذ املشترك يف البلدان  االربجمة أو آليات/املؤازرة  وضع خططدعمواالذين ة للبلدان املتقدمة بالنسب التقييم النوعي
قم بالتأشري على مربعات (  وضع اخلطط يف عمليةاليت واجهتها، وحتديد الصعوبات الرئيسية واإلقليميةدون اإلقليمية 

  .)متعددة حسب االقتضاء وحدد مستوى األمهية
 مهم للغاية مهم غري مهم 

      التنسيق بني الوزارات املعنية يف البلد املتلقياالفتقار إىل
     أو املالية للبلد املتلقي/ و البشريةاملوارداملفروضة على قيود ال

أو التوجيه من قبل مؤسسات اتفاقيـات       / و االفتقار إىل الدعم  
  ريو

   

  ) كلمة٣٠حبد أقصى ( ):رجى التحديدُي(أخرى 
 
 
 

   

 
 أو/ واملتأثرةلتنفيذ املشترك يف البلدان  االربجمة أو آليات/املؤازرة  وضع خططيدعموا  ملالذينبالنسبة للبلدان املتقدمة 

قم بالتأشري على مربعات (  وضع اخلطط يف عمليةاليت واجهتها، وحتديد الصعوبات الرئيسية واإلقليميةدون اإلقليمية 
  .)د مستوى األمهيةمتعددة حسب االقتضاء وحد

 
 

 مهم للغاية مهم غري مهم 
     ال تشكل أولوية بالنسبة للتعاون فيما يتعلق بالتنمية

     نقص املصادر املالية
ليس وفوق الوطين   ما   على املستوى    أدوات املؤازرة جيب تعزيز   

  )املتقدمة(لبلدان على املستوى الفردي ل
   

 ) كلمة٣٠حبد أقصى ( ):رجى التحديدُي(أخرى 
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 مناذج اإلبالغ عن مؤشرات األداء  -٦  

                             العلم، والتكنولوجيا واملعرفة   ٣: اهلدف التنفيذي رقم

 ٢- ٣ و١-٣ للنتائج CONS-O-8مؤشر األداء 
ر األراضي عدد البلدان األطراف املتأثرة، والكيانات دون اإلقليمية واإلقليمية اليت قامت بإنشاء وتدعيم نظام رصد للتصحر وتدهو

 . اإلقليمي/ دون اإلقليمي/واجلفاف على املستوي الوطين
 فهم املؤشر 

يقيس املؤشر إمكانية رصد البلدان املتأثرة، والكيانات دون اإلقليمية واإلقليمية من خالل حتديد عدد أنظمة الرصد اليت مت تأسيسها 
) يف حالة أنظمة الرصد البيئية(جزئيا   الرصد هذه على وجه التحديد أووميكن أن تكون أنظمة. وتدعيمها على املستويات اجلغرافية هلا

الواقعي توقع من خالله الذي يصبح عنده من وسوف يقيس املؤشر املدى . خمصصة لإلبالغ إىل اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر
 اإلستراتيجيةبل الكيانات دون اإلقليمية واإلقليمية أثناء تنفيذ تقدمي تقارير منظمة ومتناسقة من قبل البلدان األطراف املتأثرة، وكذلك من ق

سواء يف إطار اتفاقية األمم املتحدة ) ماديا أو/فنيا و( تأسيسها ت عن أنظمة الرصد اليت دعمبلغةتلتزم البلدان األطراف امل. وما يليها
ستستكمل املعلومات املقدمة من البلدان . كتابة التقاريرمبادرات أخرى ويف اإلطار الزمين لفترة رفع  يف إطار ملكافحة التصحر أو

أنظمة الرصد اخلاصة باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر باألطراف املتقدمة من خالل التقارير املقدمة من كيانات أخرى ذات صلة 
 . واليت أسست ودعمت على الصعيد دون اإلقليمي، واإلقليمي والعاملي

املؤسسات األخرى يف /الكيانات معلومات حول أنظمة الرصد اليت مت تأسيسها داخل الوزارات الوطنية أو  ةالبيانات املطلوب
 . املناطق التابعة التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر/األقاليم الفرعيةوالبلدان األطراف املتأثرة، 

 . املشاريع/للربامج النهائية أو املرحلية التقاريرو امللخص، صفحاتو املشاريع،/الربامج وثائق 
معظم املعلومات املطلوبة لإلبالغ التفاقية األمم املتحدة   أنظمة الرصد اليت ختزن كافة أويف فقط تم النظري 

 . ملكافحة التصحر
 مصادر املعلومات

 )فقط توضيحية(
 . رات غري حكومية أخرىاملشاريع، مباد/التقارير اخلاصة بالربامج الوزارات الوطنية ذات الصلة، الوثائق أو

 ")أنظمة الرصد"يف تعريف " التعرض للتأثر"يشار إىل " (التعرض للتأثر"، "أنظمة الرصد" راجع املسرد بشأن

املناطق التابعة التفاقية األمم املتحدة ملكافحة /األقاليم الفرعية أو/عدد أنظمة الرصد اليت مت تأسيسها يف البلدان األطراف املتأثرة و
 املايل املقدم من قبل بلدك أو/ين وتقر من خالل الدعم الالتصح

 
 السنة

أنظمة رصد التصحر وتدهور األراضي 
 واجلفاف

أنظمة الرصد البيئية غري احملددة للتصحر وتدهور األراضي 
واجلفاف ولكنها ميكن أن تساهم يف اإلبالغ التفاقية األمم 

 املتحدة ملكافحة التصحر
٢٠٠٨   
٢٠٠٩   
٢٠١٠   
٢٠١١   
٢٠١٢   
٢٠١٣   
٢٠١٤   
٢٠١٥   
٢٠١٦   
٢٠١٧   
٢٠١٨   
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 .، أجب على األسئلة املذكورة أدناهالرصد) أنظمة(أكثر من نظام  طبقا للمعلومات املقدمة أعاله، إذا كنت قد دعمت تأسيس واحد أو
 ) االقتضاء بالتأشري على مربعات متعددة حسبقم(العمل اليت مت تقدمي الدعم املذكور أعاله يف إطارها ) أطر(حدد إطار 

 
 مبادرة ذات صلة باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر 
 مبادرة ذات صلة باالتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوجي 
 مبادرة ذات صلة باتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ  
 )كلمة ٣٠حبد أقصى ( ):رجى التحديدُي(أخرى  

 
 

 حدد نوع الدعم املقدم
 

 تقين بشكل أساسي 
 بشكل أساسيمايل  
  ومايل تقين 

 
 

١- 
٢- 
٣- 

 أو/املتأثرة املستفيدة و) البلدان(البلد ) أمساء(حدد اسم 
أضف عدد ) (املناطق(املنطقة /الفرعي) األقاليم(اإلقليم 

 -٤ )حسب االقتضاءالصفوف 
، كم عدد أنظمة الرصد اليت محسب أفضل ما لديك من عل

قمت بتدعيمها بشكل أصلي وال تزال وظيفية ويتم حتديثها 
 بشكل منتظم؟ 

 
  العدد

 
 

كليا لرصد التصحر وتدهور األراضي واجلفاف،  الرصد، املخصصة جزئيا أو) أنظمة(أكثر من نظام  هل دعمت بلدك تأسيس واحد أو
 ؟ ٢٠٠٨قبل عام 

 
 نعم  
 ال 

 
 

١- 
٢- 
٣- 

) البلدان(البلد ) أمساء( اإلجابة نعم، حدد اسم إذا كانت
املنطقة / دون اإلقليمية) املناطق(املنطقة  أو/املتأثرة املتلقية و

 -٤ ) حسب االقتضاءأضف أكرب عدد من الصفوف) (املناطق(

إذا كـان تقـدمي     ). فوف حسب االقتضاء  تضاف الص (حدد املصادر املستخدمة الستخالص البيانات املقدمة أعاله        
  .التقارير سيتم عن طريق اإلنترنت، ميكنك أيًضا حتميل الوثائق األخرى ذات الصلة

١- 
٢- 

 مصادر املعلومات

٣- 
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من البلدان األطراف املتأثرة، والكيانات املبلغة دون اإلقليمية % ٦٠ما ال يقل عن سيكون ، ٢٠١٨حبلول عام  اهلدف الشامل
 أنظمة الرصد الوطنية للتصحر وتدهور األراضي واجلفافست ودعمت قد أسواإلقليمية، 

اإلسهامات 
 الوطنية يف اهلدف

املناطق /املناطق أو/أكثر من البلدان األطراف املتأثرة و خالل فترة اإلبالغ، هل ختطط بلدك لتقدمي الدعم لواحدة أو
ا على تأسيس أنظمة رصد للتصحر وتدهور األراضي دون اإلقليمية التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر ملساعدهت

 واجلفاف؟ 
 

 نعم 
 ال 

 
 مىت؟فإذا كانت اإلجابة نعم، 

 ١١ - ٢٠١٠  
 ١٣ - ٢٠١٢  
 ١٥ - ٢٠١٤  
 ١٧ - ٢٠١٦  

 
مناطق  أو/متأثرة و) بلدان(، فإىل أي بلد اإلبالغا خالل فترة إذا كانت اإلجابة بنعم وإذا كان الدعم معروفً

إذا مل يكن الدعم معروفا اترك ) ( حسب االقتضاءأضف أكرب عدد من الصفوف(طق قد مت تقدمي الدعم؟ منا/فرعية
 )مكان اإلجابة فارغا

١-  
٢-  
٣- 

كلي خمصص للتصحر وتدهور األراضي   تأسيس نظام رصد بشكل جزئي أوقامت بدعمبالنسبة للبلدان املتقدمة اليت  التقييم النوعي
اإلقليمي، حدد الصعوبات الرئيسية اليت شهدهتا عملية التأسيس /دون اإلقليمي أو/وطين وواجلفاف، على الصعيد ال

  ).قم بالتأشري على مربعات متعددة حسب االقتضاء وحدد مستوى األمهية(
 

 مهم للغاية مهم غري مهم 
املتلقيـة يف   ) البلدان (بلدنقص التنسيق بني الوزارات ذات الصلة بال      

 . فة وتشغيل النظامحتديد مسئوليات استضا
   

املالية اليت تواجهها البلـد   أو/املوارد البشرية واملفروضة على قيود  ال
 املتلقية يف صيانة النظام) البلدان(

   

    . التأسيس املرهق لتدفقات البيانات املنتظمة لتغذية النظام
 ) كلمة٣٠حبد أقصى ( ):رجى التحديدُي(أخرى 

 
   

 
كليا، على   تأسيس نظام رصد للتصحر وتدهور األراضي واجلفاف جزئيا أواليت مل تدعمة متقد املبلدانبالنسبة لل

قم (  مثل هذا النوع من الدعمقدمياإلقليمي، حدد األسباب اليت حالت دون ت/دون اإلقليمي أو/الصعيد الوطين و
 )بالتأشري على مربعات متعددة حسب االقتضاء وحدد مستوى األمهية

 
 مهم للغاية همم غري مهم 

    نقص املوارد املالية
    اإلقليمية/دون اإلقليمية أو/غري مطلوب من قبل الكيانات املتأثرة و

شكوك حول نوع البيانات واملعلومات الالزم ختزينـها يف النظـام           
 .لإلبالغ عن التصحر وتدهور األراضي واجلفاف

   

 ) كلمة٣٠حبد أقصى ( ):رجى التحديدُي(أخرى 
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 ١١مناذج اإلبالغ عن مؤشرات األداء     -٧  

                            العلم، والتكنولوجيا واملعرفة : ٣اهلدف التنفيذي رقم 

 ٣-٥ للنتيجة CONS-O-11مؤشر األداء 
 أنظمة تقاسم املعارف ذات الصلة بالتصحر وتدهور األراضي واجلفاف على الصعيد العاملي، واإلقليمي، ودون ونوع، وعدد ومستخدم

 . والوطين املذكورين على املوقع اإللكتروين لالتفاقيةاإلقليمي 
 فهم املؤشر

يقيس املؤشر التواجد على الصعيد الوطين لعمليات تقاسم املعارف ذات الصلة بالتصحر وتدهور األراضي واجلفاف، من خالل حتديد 
سوف يقيس . حتديدها على أساس عدد املستخدمنيالية تلك األنظمة من خالل           ّ يتم قياس فع . نوع وعدد أنظمة تقاسم املعارف احلالية

ٍ كاف على حنو املؤشر إىل أي مدى يتم إتاحة وتبادل املعرفة العلمية والتقليدية  . ، مبا يف ذلك أفضل املمارسات، مع املستخدم النهائي  
لية ذات الصلة باتفاقية األمم ك املعلومات عن طريق حتديد الكيانات املبلغة األخرى يف أنظمة تقاسم املعارف احلالكمل تتستسوف 

 . املتحدة ملكافحة التصحر على الصعيد دون اإلقليمي، واإلقليمي، والعاملي
 .املعلومات املتاحة من املواقع اإللكترونية  البيانات املطلوبة

 .  أنظمة وشبكات تقاسم املعارف ذات الصلة بالتصحر وتدهور األراضي واجلفافإىل فقط النظر يتم 
ملعلومـات  مصادر ا 

 )توضيحية فقط(
املؤسسات ذات الصلة على الصعيد الوطين، والوزارات الوطنية ذات الصلة اليت تضم أنظمة وشبكات تقاسم 

 . املعارف داخل مواقعها اإللكترونية

 "نظام استعراض األداء وتقييم التنفيذ"، "نظام تقاسم املعارف" راجع املسرد بشأن

تعرفه ذا صلة بالتصحر وتدهور األراضي واجلفاف على مستوى البلد، مع تقدمي الرابط اإللكتروين والرقم " نظام تقاسم معارف"حدد أي 
 )  حسب االقتضاءأضف أكرب عدد من الصفوف(املقدر للمستخدمني خالل السنة 

  : اسم النظام
  : الرابط اإللكتروين

 : الرقم املقدر للمستخدمني خالل السنة
  : اسم النظام
  : إللكتروينالرابط ا

 : الرقم املقدر للمستخدمني خالل السنة

 متت إعادة هيكلة املوقع اإللكتروين لالتفاقية وإدراج أنظمة موضوعية لتقاسم املعارف كجزء ٢٠١٠مع بداية عام  اهلدف الشامل
 ".نظام استعراض األداء وتقييم التنفيذ"من 

اإلسهامات 
 الوطنية يف اهلدف

- 

 - التقييم النوعي
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 ١٣مناذج اإلبالغ عن مؤشرات األداء   -٨  

             بناء القدرات   :  ٤                  اهلدف التنفيذي رقم 

 ٢- ٤ و١-٤ للنتائج CONS-O-13مؤشر األداء 
املشتركة يف بناء القدرات ملقاومة التصحر وتدهور األراضي واجلفاف على أساس املبلغة عدد البلدان والكيانات دون اإلقليمية واإلقليمية 

 . منهجيات وأدوات أخرى يت للقدرات الوطنية أوالتقييم الذا
 فهم املؤشر

على  أو/يقيس األداء تواجد عمليات بناء القدرات ذات الصلة بالتصحر وتدهور األراضي واجلفاف املنفذة يف البلدان األطراف املتأثرة و
سوف .  القدرات املدعمة من قبل البلدان األطراف املتقدمةاإلقليمي من خالل حتديد املبادرات الرئيسية احلالية لبناء/الصعيد دون اإلقليمي

يقيس املؤشر املدى الذي من املتوقع أن تفي به البلدان األطراف املتأثرة والكيانات دون اإلقليمية واإلقليمية بالتزاماهتا املتوقعة يف االتفاقية، 
). ، وتأسيس نظم رصد بيئية، الوصول إىل آليات متويلية جديدةغلإلبال  اجلديدةتطلباتاملمثل (مبا يف ذلك االلتزامات الوشيكة منها 

سوف يتم استكمال املعلومات املقدمة من جانب البلدان األطراف املتقدمة من خالل التقارير املقدمة من جانب الكيانات األخرى حول 
 . يد الوطين، ودون اإلقليمي، واإلقليمي والعامليمبادرات بناء القدرات ذات الصلة باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر على الصع

 .معلومات حول مبادرات بناء القدرات ذات الصلة بالتصحر وتدهور األراضي واجلفاف  البيانات املطلوبة
 املشاريع الرئيسية /الربامج/يتم فقط مراعاة اخلطط 

مــصادر املعلومــات  
 )توضيحية فقط(

 اإلبالغاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر كجزء من عملية أوراق الربنامج واملشروع املقدمة التف 
النهائية للربامج واملشاريع احملددة  املشاريع، البيانات وأوراق امللخص، التقارير املرحلية أو/وثائق الربامج 

من خالل أوراق الربنامج واملشروع واليت تتعامل مع بناء القدرات ذات الصلة بالتصحر وتدهور 
 . جلفاف كهدف رئيسياألراضي وا

 "ورقة الربنامج واملشروع"، "التقييم الذايت للقدرات الوطنية" راجع املسرد بشأن 

 وثائق، وبيانات، وأوراق امللخص، والتقارير املرحلية راجعحدد، إن وجد، الربامج واملشاريع ذات الصلة يف أوراق الربنامج واملشروع و
 .  الستخراج املعلومات الالزمة إلكمال اجلدول احملدد أدناهاملشاريع/والنهائية اخلاصة بالربامج

 عدد املبادرات املدعمة اخلاصة ببناء القدرات ذات الصلة بالتصحر وتدهور األراضي واجلفاف

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

  مستهلة–الوطنية 
           

            مبادرات أخرى

١- 
٢- 

املنـاطق دون    أو/املتـأثرة و  ) البلـدان ( البلـد    اذكر
املناطق اليت مت هبا تـدعيم مبـادرات بنـاء          /اإلقليمية

القدرات ذات الصلة بالتـصحر وتـدهور األراضـي         
 أضف أكرب عدد من الصفوف    (واجلفاف احملددة أعاله    

 )حسب االقتضاء

٣- 

إذا كـان تقـدمي     ). تضاف الصفوف حسب االقتضاء   (حدد املصادر املستخدمة الستخالص البيانات املقدمة أعاله        
  .التقارير سيتم عن طريق اإلنترنت، ميكنك أيًضا حتميل الوثائق األخرى ذات الصلة

١- 
٢- 

  علوماتمصادر امل

٣- 
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                                  دون اإلقليمية واإلقليمية خطط،          اإلبالغ                       ان املتأثرة، وكيانات             من البلد   %   ٩٠                         ، ينفذ ما ال يقل عن           ٢٠١٤        عام       حبلول اهلدف الشامل
   .                                                           مشاريع بناء القدرات ذات الصلة بالتصحر وتدهور األراضي واجلفاف          برامج أو    أو

اإلسهامات 
 الوطنية يف اهلدف

 أو/األطراف املتأثرة و) البلدان(أكثر من البلد  ، هل ختطط بلدك لتقدمي الدعم لواحدة أواإلبالغيف فترة 
مشاريع بناء  برامج أو املناطق دون اإلقليمية يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر لتنفيذ خطط، أو/املناطق

 القدرات ذات الصلة بالتصحر وتدهور األراضي واجلفاف؟ 
 

 نعم 
 ال 

 
 إذا كانت اإلجابة بنعم، فمىت؟ 

 ١١ - ٢٠١٠  
 ١٣ - ٢٠١٢ 
 ١٥ - ٢٠١٤ 
 ١٧ - ٢٠١٦ 

 
منطقة قد مت /منطقة دون إقليمية) دانلب( فإىل أي بلد اإلبالغ،ا يف فترة إذا كانت اإلجابة بنعم وإذا كان الدعم معروفً

 )إذا مل يكن معروفا اترك مكان اإلجابة فارغا) ( حسب االقتضاءأضف أكرب عدد من الصفوف(تقدميه؟ 
١-  
٢-  
٣- 
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مشاريع بناء القدرات ذات الصلة باتفاقية األمم املتحدة  برامج أو  خطط، أودعمتقد  اليت بالنسبة للبلدان املتقدمة يم النوعيالتقي
اإلقليمي، حدد الصعوبات الرئيسية اليت شهدهتا العملية /دون اإلقليمي أو/ملكافحة التصحر، على الصعيد الوطين و

 ). مهيةاأل مستوى حدد وتضاء حسب االقحدد أكرب عدد من املربعات(
 مهم جداً مهم غري مهم 

     من جانب البلدان املتلقيةتعاون غري كاٍف
املـشاريع يف التخطـيط      الربامج أو  نقص تعميم اخلطط، أو   

والسياسات الوطنية ذات الصلة باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة        
 . التصحر

   

يث البلدان املتلقية   من ح املشاريع   الربامج أو   اخلطط، أو  قصور
 بلـدان  اللوجـستية لل   ستعداداتاالوتوى  احملقدرات، و البناء  ل

 . املتلقية، اخل

   

 ) كلمة٣٠حبد أقصى ): (حدد(أخرى 
 
 
 

   

 
مشاريع بناء القدرات ذات الصلة بالتصحر وتدهور  برامج أو  خطط، أو اليت مل تدعمبالنسبة للبلدان املتقدمة

 هذا قدمياإلقليمي، حدد األسباب اليت حالت دون ت/دون اإلقليمي أو/لصعيد الوطين واألراضي واجلفاف، على ا
 ). وحدد مستوى األمهية حسب االقتضاء حدد أكرب عدد من املربعات(النوع من الدعم 

 مهم للغاية مهم غري مهم 
    نقص املوارد املالية

ـ   أو/غري مطلوبة من جانب الكيانات املتأثرة و       ة دون اإلقليمي
 واإلقليمية

   

مـدى  املتلقية حول   ) احلكومات(غموض من جانب احلكومة     
 . استفادهتا امللموسة من القدرات اليت مت بناؤها

   

 ) كلمة٣٠حبد أقصى ( ):رجى التحديدُي(أخرى 
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 ١٤مناذج اإلبالغ عن مؤشرات األداء   -٩  

                          التمويل ونقل التكنولوجيا  :٥اهلدف التنفيذي 
  ١-٥ للنتيجة CONS-O-14داء مؤشر األ

عدد البلدان األطراف املتأثرة والكيانات اإلقليمية ودون اإلقليمية اليت مت تأسيس أطر االستثمار اخلاصة هبا يف إطار إستراتيجية التمويل 
 تعكس اإلمكانيات الوطنية، واليتأو يف إطار إستراتيجيات متويل متكاملة أخرى، من قبل اآلليات العاملية املصممة املتكاملة املوضوع 

  .واملوارد الثنائية واملتعددة ملكافحة التصحر وتدهور األراضي
  م املؤشر

يقيس املؤشر وجود عمليات متويل متكاملة تسمح بزيادة التأثري الوطين، واملوارد الثنائية واملتعددة األطراف ملكافحة التصحر وتدهور 
 أو/الدعم الفين من قبل األطراف من البلدان املتقدمة يف البلدان املتضررة و أو/ار من الناحية املالية و أطر االستثمحتديداألراضي، عن طريق 

 التمويل املتكاملة اليت وضعتها اآللية العاملية إستراتيجيةقد تكون أطر االستثمار هي تلك اليت مت تطويرها يف إطار . املناطق/يف املناطق الفرعية
سيتم استيفاء املعلومات املقدمة من قبل . جيات التمويل املتكاملة اليت تروج هلا املؤسسات على مستوى البلدان املختلفةغريها من إستراتي أو

 اإلقليمية ودون الوطنية، األخرى بشأن وضع أطر االستثمار املتكامل على املستويات ةبلغكيانات املال املتقدمة عن طريق األطرافالبلدان 
   .واإلقليمية

ــات الب يانـ
  املطلوبة 

  .وثائق أطر االستثمار 
   . أطر االستثمار املعدة من قبل إستراتيجية التمويل املتكاملالنظر فقط إىليتم  
 التمويل املتكاملة اليت وضعتها اآللية إستراتيجيةجيب التفريق بني أطر االستثمار املتكاملة املوضوعة يف إطار  

  طار إستراتيجيات التمويل املتكاملة األخرىالعاملية وغريها من األطر املوضوعة يف إ
مـــصادر 
ــات  املعلوم

ــيحية ( توض
  )فقط

  املشاريع/الوزارات الوطنية ذات الصلة، وثائق الربامج
  

راجع املسرد  
  بشأن

  " االستثمار املتكاملإطار"، "زيادة التأثري"، "خطة العمل الوطنية"، " التمويل املتكاملةإستراتيجية"

اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر اليت  أو/أكثر من البلدان األطراف املتأثرة و املوضوعة يف واحدة أواملتكاملة  عدد أطر االستثمار
  دون اإلقليمي من قبل بلدك/ اإلقليميىاملستومت دعمها على 

  
  العام

 إستراتيجيةأطر االستثمار املتكاملة املوضوعة يف إطار 
  ية العامليةالتمويل املتكاملة من قبل اآلل

 إستراتيجيةأطر االستثمار املتكاملة املوضوعة يف إطار 
  التمويل املتكاملة األخرى

٢٠٠٨      
٢٠٠٩     
٢٠١٠      
٢٠١١      
٢٠١٢     
٢٠١٣     
٢٠١٤     
٢٠١٥     
٢٠١٦     
٢٠١٧     
٢٠١٨     
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  .، أجب على األسئلة الواردة أدناه أكثرملة أووفقا للمعلومات اليت قدمتها أعاله، إذا كنت قد دعمت وضع أحد أطر االستثمار املتكا
  )قم بالتأشري على مربعات متعددة حسب االقتضاء(حدد األطر اليت يندرج يف إطارها الدعم املقدم 

  
    ذات صلة باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحرةمبادر  
   ذات صلة باتفاقية التنوع البيولوجيةمبادر  
  اإلطارية بشأن تغري املناخية األمم املتحدة  ذات صلة باتفاقةمبادر  
  ) كلمة٣٠حبد أقصى ( ):رجى التحديدُي(أخرى   

  
 

  حدد نوع الدعم املقدم
  

  بشكل أساسيتقين   
  مايل بشكل أساسي  
  تقين ومايل  

  
  

١-  
٢- 

    دون     أو /                املـستفيدة و    )       البلدان (       البلد     )  اء  أمس (        اسم     اذكر
   )                      أضف الصفوف حسب االقتضاء (         اإلقليمية  /        اإلقليمية

٣- 

  ؟٢٠٠٨قبل عام أكثر  هل قامت بلدك بدعم تطوير أحد أطر االستثمار املتكاملة أو
  
  
  

  نعم

  ال  
  

  
١-  
٢- 
٣- 

البلد ) أمساء(اسم إذا كانت اإلجابة نعم، اذكر 
أضف (اإلقليمية /دون اإلقليمية أو/ املستفيدة و)البلدان(

  )الصفوف حسب االقتضاء
٤- 

إذا كان تقـدمي التقـارير   ). تضاف الصفوف حسب االقتضاء(حدد املصادر املستخدمة الستخالص البيانات املقدمة أعاله        
  .لصلةسيتم عن طريق اإلنترنت، ميكنك أيًضا حتميل الوثائق األخرى ذات ا

١-  
٢- 

مصادر 
  املعلومات 

٣- 

اهلدف 
  الشامل

على األقل من البلدان األطراف املتأثرة والكيانات اإلقليمية ودون اإلقليمية قد  % ٥٠ سيكون نسبة ٢٠١٤حبلول عام 
  .وضعت أطر استثمار متكاملة
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اإلسهامات 
الوطنية يف 

  اهلدف

اتفاقية األمم املتحدة  أو/أكثر و ن األطراف املتأثرة أو، هل كان لدى بلدك خطط لتقدمي الدعم ألحد البلدااإلبالغيف وقت 
  دون اإلقليمي لوضع أطر االستثمار املتكاملة؟ /ملكافحة التصحر على املستوى اإلقليمي

  
  نعم  
  ال  

  
   فمىت؟،إذا كانت اإلجابة نعم

  
  

٢٠١٠-١١  

  ٢٠١٢-١٣ 
  ٢٠١٤-١٥ 
  ٢٠١٦-١٧ 

  
على املستوى  أو/وقت رفع التقرير، ففي أي بلد من البلدان األطراف وإذا كانت اإلجابة نعم، وإذا كنت تعرف يف 

  )إذا مل يكن لديك علم اترك اإلجابة فارغة) (تضاف الصفوف حسب االقتضاء(دون اإلقليمي؟ /اإلقليمي
١-  
٢-  
٣- 
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التقييم 
  النوعي 

 أو/أكثر على املستوى الوطين و تكاملة أو لوضع أحد أطر االستثمار املقدمت الدعمقد اليت ك البلدان املتقدمة لبالنسبة لت
قم بالتأشري على (اإلقليمي، حدد الصعوبات األساسية اليت واجهت هذه البلدان يف عملية وضع األطر /دون اإلقليمي

  )مربعات متعددة حسب االقتضاء وحدد مستوى األمهية
  

  مهم للغاية  مهم  غري هام  
ن املتلقية للمـساعدة    نقص التنسيق بني الوزارات املعنية بالبلدا     

  لتقدمي معلومات الدعم التقين واملايل
      

ال ميكن التنسيق بني املوارد الوطنية الثنائية واملتعددة حتت مظلة          
   حيث إهنا تتسم بالتنوع الشديدواحدة

      

  ) كلمة٣٠حبد أقصى ( ):رجى التحديدُي(أخرى 
  
  

      

  
ر استثمار متكامل على املستوى الوطين ودون اإلقليمي واإلقليمـي، حـدد           طاإ وضع    اليت مل تدعم   بالنسبة للبلدان املتطورة  

قم بالتأشري على مربعات متعددة حسب االقتضاء وحـدد مـستوى       (األسباب اليت حالت دون تقدمي هذا النوع من الدعم          
 )األمهية

 
  
  

  مهم للغاية  مهم  غري مهم

        نقص مصادر التمويل
اإلقليميـة ودون    أو/رة و طلب من قبل الكيانـات املتـأث      مل تُ 

  اإلقليمية
      

        ا مقارنة باملزايا املقدمةممارسات مرهقة جًد
          ) كلمة٣٠حبد أقصى ( ):رجى التحديدُي(أخرى 
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 ١٥مناذج اإلبالغ عن مؤشرات األداء   -١٠  

                          التمويل ونقل التكنولوجيا   : ٥              اهلدف التنفيذي 
  ٢-٥ للنتيجة CONS-O-15مؤشر األداء 

  التصحر وتدهور األراضي واجلفاف املوارد املالية اليت مت توفريها من قبل البلدان األطراف املتقدمة ملكافحة جمموع
   املؤشر

 الكمي لتدفق املوارد املالية من البلدان األطراف املتقدمة إىل البلدان األطراف تحديديقيس املؤشر أداء عملية اإلسهام الثنائية من خالل ال
ما يشري مستوى األداء إىل وف س ).ب( من االتفاقية، الفقرة ٦ من أجل تنفيذ االتفاقية، واالمتثال للوائح املنصوص عليها يف املادة املتأثرة

قدمة ميكن للبلدان األطراف املت .إذا كانت املوارد املالية اليت تساهم هبا البلدان األطراف املتقدمة يف فترة رفع التقرير كبرية مبا فيه الكفاية
   .فقط اإلبالغ حول هذا املؤشر

إمجايل املبالغ امللتزم هبا وإمجايل املبالغ املدفوعة يف إطار الربامج املرتبطة بالتصحر وتدهور األراضي واجلفاف   البيانات املطلوبة 
  .واملشاريع اليت تدعم البلدان األطراف املتأثرة

 املعلومـات مصادر  
  )توضيحية فقط(

  .وحد املقدم التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر كجزء من عملية اإلبالغاملرفق املايل امل 
  .حسابات الربامج واملشاريع 
  ا مالية فقط                                                 ً املشاريع اليت حققت فيها البلدان األطراف املتقدمة إسهام /سيتم النظر يف الربامج 

  "العملة"، "املرفق املايل املوحد"  راجع املسرد بشأن

ا حياهلا ا مالًي التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر واليت حقق بلدك التزاًمة موحدةفق مالياواملشاريع املقدمة كمرارجع إىل الربامج 
  . يف اجلدول املوجود أدناهيلامج اإلاذكرقدم كل عامني و من قبل بلدك يف التقرير الذي ُيااحسب املبالغ اليت مت االلتزام هب

   .ا يف التقرير الذي يقدم كل عامنيا للمبالغ املنفقة فعلًيقدم تقديًر واملشاريع،بالتحقق من حسابات الربامج 
   األطراف املتأثرة من خالل الربامج واملشاريع املتعلقة بالتصحر وتدهور األراضي واجلفاف بلداناملبالغ اليت مت توفريها لل

  
  

  فترة عامني
  تقدير املبالغ املنفقة  املبلغ امللتزم به  العملة

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

إذا كان تقـدمي    ). تضاف الصفوف حسب االقتضاء   (حدد املصادر املستخدمة الستخالص البيانات املقدمة أعاله        
  .رى ذات الصلةالتقارير سيتم عن طريق اإلنترنت، ميكنك أيًضا حتميل الوثائق األخ

١-  
٢- 

  مصادر املعلومات 

٣- 

  اهلدف الشامل
  

- 

اإلسهامات الوطنية 
  يف اهلدف

- 
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النقص يف املوارد املالية اليت مت توفريها للبلدان األطراف  ، حدد أسباب الزيادة أوبعده وما ٢٠١٢بداية من عام   التقييم النوعي
 على مربعات متعددة حسب االقتضاء وحدد قم بالتأشري(املتأثرة ملكافحة التصحر وتدهور األراضي واجلفاف 

  ). مستوى األمهية
  

  أسباب الزيادة
  

  مهم للغاية  مهم  غري مهم

        توفر املوارد املالية للتعاون التنموي بشكل عامزيادة 
 اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التـصحر علـى         حتسن صورة 

  املستوى العاملي مبا يف ذلك مراقبة األداء
      

ويات اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر من قبـل         أولتزايد  
  البلدان األطراف

      

  ) كلمة٣٠حبد أقصى ( ):رجى التحديدُي(أخرى 
  
  

      

  
  أسباب االخنفاض

  
  مهم للغاية  مهم  غري مهم

        نقص املوارد الوطنية املخصصة للتعاون التنموي بشكل عام
د أكثر جاذبية مـن     أطر العمل التعاونية األخرى للتنمية اليت تع      

  اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر
      

  ) كلمة٣٠حبد أقصى ( ):رجى التحديدُي(أخرى 
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 املرفق املايل املوحد  -دال 

أوصت جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية بأن يرتكز اإلبالغ املالية على صيغة معياريـة               -١١
بلدان األطراف املتأثرة وشـركاء التطـوير ذوي     لإلبالغ حىت ميكن استخدامها من جانب ال      

وأشارت اللجنة أيضا إىل ضرورة التأكيد خالل التقارير على األمور املالية وكذلك  .الصلة هبا
  ).ICCD/CRIC(8)/5 (على حتليل آثار األنشطة اليت تتعهد هبا

قدمة مـن   املوارد امل بشأن  علومات  امل تكاملإىل  ) SFA (يهدف املرفق املايل املوحد     -١٢
ات ستراتيجياالجانب البلدان األطراف املتأثرة وشركاء التطوير ذوي الصلة هبا يف إطار عمل             

ق كذلك من عملية جتميع البيانات اخلاصة بالتعهدات املالية،         رفيسهل هذا امل  و .وبرامج العمل 
واملقدمـة  والتدفقات واملوارد املالية املتاحة من جانب كافة املصادر التمويلية ذات الـصلة             

ق أيضا على تقليل ازدواجية احلـساب إىل        رفيساعد امل كما  . لألنشطة املتعلقة بتنفيذ االتفاقية   
  ).ICCD/CRIC(8)/5/Add.4 (أقصى حد ممكن يف اإلحصاءات املالية

يستخدم املرفق املايل املوحد من قبل كافة البلدان األطراف والكيانـات األخـرى               -١٣
لتزاماهتم املالية لدعم املؤسسات خالل فترة اإلبـالغ، والـربامج،          املبلغة هبدف حتديد كافة ا    

            واملشاريع وكذلك املبادرات األخرى ذات الصلة اليت مت التعهد هبا على املـستويني الـوطين            
  .  لتنفيذ االتفاقية على مستوى البلدانأو
ذي ختصيص مـايل      أو ، يتطلب املرفق املايل املوحد لكل التزام      حتديداًوبشكل أكثر     -١٤

  : أدىن من جمموعات البيانات تتمثل فيما يلياًمت يف فترة اإلبالغ حدصلة 
، واملـصدر التمـويلي     بلغالتحديد، أي البيانات الالزمة لتحديد الكيان امل        )أ(  

  والنشاط املمول؛
البيانات األساسية؛ أي البيانات اليت حتدد كمية ونوع االلتزامات املالية اليت             )ب(  

         املنظمة وفتـرة التمويـل، إذا كـان        أو/مت التعهد هبا، وكذلك البلد املستفيد، واملنطقة، و       
  ا؛ذلك مالئًم

للتصحر، ورمـوز    التصنيف، ويعين تقسيم النشاط املمول طبقا ملعامل ريو         )ج(  
  )١(اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحرب) RACs(األنشطة ذات الصلة 

__________ 

 يف وثيقـة منفـصلة      RACsتقدمي إرشادات الرجـوع الـسريع عنـد اسـتخدام مؤشـرات ريـو و               )١(
)ICCD/CRIC(9)/13( ر على املراجع اإلضافية يف الوثائق التاليةميكن العثو :  

  DCD/DAC(2002)21/ADD -  مؤشـرات ريـو للملحـق      -توجيهات اإلبالغ لنظام إبالغ الدائن        -
pdf.44/46/35646074/dataoecd/org.oecd.www://http.  
  DCD/DAC(2007)39/FINAL/ADD - توجيهات اإلبالغ لنظام إبالغ الدائن  -
 .pdf.RACs/org.mechanism-global.www://http: ت الصلة رموز األنشطة ذا-
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ـ   ملية جتميع املرفق املايل املوحد عن طريق منوذج،         يتم توجيه ع    -١٥ ب يستجوالـذي ي
، ويشكل إضافة إىل الدليل املنهجي لآللية العامليـة     ٧ لتوصيات جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية    

كجـزء مـن تقريـر       ٦  إىل جلنة استعراض تنفيذ االتفاقيـة      ةاملقدم )٢(لكتابة التقارير املالية  
  . يت هتدف إىل حتسني إجراءات نشر املعلوماتجمموعات العمل احلكومية ال

 التفسريية، بينما تشمل    نصوصيف إطار النموذج، تشمل املناطق املظللة املعلومات وال         -١٦
 من خالل البيانات    املبلغةكيانات  المأل عن طريق    املناطق البيضاء أغراض اإلبالغ وجيب أن تُ      

  .املعلومات السردية ذات الصلة أو
 بلغـة ، البلدان األطراف والكيانات األخـرى امل      ٨، الفقرة   COP.9/13 رالقرا يدعو  -١٧

قرأ تلك اإلرشـادات طبقـا   لذلك، جيب أن ُت . إىل املصطلحات والتعريفات العامةبالرجوع
 .(ICCD/CRIC(9)/13)للمسرد الشامل املقدم يف الوثيقة املنفصلة

 

__________ 

 - حتسني إجراءات نشر املعلومات وكـذلك جـودة صـياغة التقـارير املقدمـة إىل مـؤمتر األطـراف                   ) ٢(
ICCD/CRIC(8)/5/Add.4:  

programme %20and%20annex%20Financial/9cop/File/dynamic/org.mechanism-global://http

pdf.sheet%20project%20and%20.  
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   املرفق املايل املوحد لإلبالغ بشأنمنوذج 
  فالتعري -ألف 

املؤسسة اليت تقدم التقرير الرمسي إىل جلنة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر  أدخل اسم البلد أو
  بلغالكيان امل -١  وحد متكاملوالذي سيتم إرفاق االلتزام املايل به يف شكل ملحق مايل م

  

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

  

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

  

  )إذا كان معروفا(االسم احملدد للنشاط املمول  ، رقم أو)اهلوية(أدخل رمز التعريف 
  رمز التعريف  -٤

  

  األساسيةالبيانات  -باء 
 اليت حيدث هبا النشاط أو) املناطق(املنطقة  الفرعية أو) األقاليم(اإلقليم  ، أو)البلدان(أدخل اسم البلد 

ا يف ن مركًزمل يك إذا كان النشاط سيتم على نطاق عاملي أو" عاملي "حدد. من املنتظر أن حيدث هبا
اإلقليم  املستفيدة أو) البلدان(البلد  -٥  .منطقة جغرافية حمددة

  الفرعية) األقاليم(
  

  سيتم حتويل األموال إليها اليت مت حتويل أو) املنظمات(أدخل االسم الكامل واملختصر للمنظمة 
  املستفيدة) املنظمات( املنظمة -٦

  

  سئولة عن تنفيذ النشاطامل) املنظمات(املنظمة  أو) الوكاالت(أدخل االسم الكامل واملختصر للوكالة 
  املنفذة ) الوكاالت(الوكالة  -٧

  

على سبيل (أدخل التاريخ الذي متت فيه املوافقة الرمسية على االلتزام املايل من جانب املنظمة املمتدة 
  تاريخ االلتزام  -٨  )١٥/١/٢٠١١. املثال

    )سنة/شهر/يوم(    

  .)ر أمريكي، ين، اخلدوالعلى سبيل املثال، يورو، (حدد اسم العملة املستخدمة يف االلتزام املايل 
  العملة -٩
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على سبيل (، من خالل توضيح الرقم الكلي ة رقميخانةأدخل املبلغ اإلمجايل لألموال امللتزم هبا ك
  الرموز ال تستخدم االختصارات، أو)  مليون١,٥ لإلشارة إىل ١٥٠٠٠٠٠أدخل الرقم . املثال
  املبلغ امللتزم به - ١٠  الكسور  أو

  
  

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

  نوع التمويل - ١١
  

على سبيل (ستفيدة ا للمنظمة املمن املتوقع أن يصبح متاًح أدخل التاريخ الذي أصبح فيه التمويل أو
  اريخ البدء ت - ١٢  )١٥/١/٢٠١١. املثال

    )سنة/شهر/يوم(    

ة تلقيأدخل التاريخ الذي مت فيه استخدام أومن املتوقع أن يتم فيه استخدام التمويل عن طريق املنظمة امل
   ذلك أمكنن، إ)١٥/١/٢٠١١. على سبيل املثال(

  )سنة/شهر/يوم(تاريخ االنتهاء  - ١٣
  

خانة ( أمكن، من خالل توضيح عدد الشهور نتغطيتها عن طريق هذا التمويل، إحدد الفترة اليت مت 
  ملدة ا - ١٤  )الكسور الرموز أو ال تستخدم االختصارات، أو .ةرقمي

    )عدد الشهور(    

  التصنيف -جيم   

لنشاط املمول عن طريق حتديد واحد فقط من بني املربعات با ذات الصلةللتصحر  حدد معامل ريو
للمزيد من املعلومات،واألمثلة  للمذكرة اإلرشادية ملعامل ريوالرجوع يرجى (حة أدناه املوض

  اخلاصة بالتصحر معامل ريو - ١٥  )واإلرشادات
  

 ٣       ٢         ١       صفر     
 

رجى الرجوع إىل املذكرة ُي(حدد كافة رموز األنشطة ذات الصلة اليت رمبا تنطبق على النشاط املمول 
أضف أكرب ) رشادية اخلاصة برموز األنشطة ذات الصلة للمزيد من املعلومات، واألمثلة والتعليماتاإل

  .عدد ممكن من الصفوف الالزمة
‘١‘  
‘٢‘  

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

‘٣‘  

 ).تضاف الصفوف حسب االقتضاء(حدد املصادر املستخدمة للحصول على املعلومات الواردة أعاله   مصادر املعلومات - ١٧

  . على اإلنترنت، ميكنك حتميل املستندات ذات الصلةالتقاريرم تقدمي تيإذا كنت 
١-  
٢-  
٣-  
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  ورقة الربنامج واملشروع  -هاء 

لتقدمي املزيد من املعلومات التفصيلية حول  (PPS) الربنامج واملشروع   أوراقتستخدم    -١٨
ـ  و .إكماهلا يف فترة اإلبالغ املشاريع اليت مت التعهد هبا أو الربامج أو ك الـربامج  يـشمل ذل

واملشاريع اجلاري العمل هبا، وكذلك مقترحات التمويل النهائية املقدمة ملـصادر التمويـل             
        تلتزم كافة البلدان األطراف والكيانات املبلغة املـشتركة يف متويـل،         و. اخلارجية الداخلية أو 

ملشروع لكل مـن    تنفيذ الربامج واملشاريع ذات الصلة بإعداد ورقة الربنامج وا         تنسيق أو  أو
           تلك املشاريع، وإرفاقه بالتقرير الرمسي اخلاص هبا املقدم يف إطار اتفاقيـة األمـم املتحـدة               

  . ملكافحة التصحر
هتـدف تلـك    . عن طريق منوذجأوراق الربنامج واملشروع وجيه عملية جتميعيتم ت  -١٩

ة والكمية لتسهيل حتليل التدفقات النماذج إىل جتميع احلد األدىن من جمموعات البيانات النوعي   
اتفاقيـة األمـم املتحـدة     النقدية وتدفقات االستثمار، وإنتاج إحصاءات مالية أفضل لتنفيذ

، وكذلك لتمكني جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية       )ICCD/CRIC(8)/5/Add.4(ملكافحة التصحر   
تسهل ورقة الربنـامج    . ةتيجيسترااالمن املراجعة املوضوعية ملدى التقدم يف تنفيذ االتفاقية و        

  .)٣(واملشروع كذلك تقييم األداء ومؤشرات التأثري
اخلاصية املميزة لورقة الربنامج واملشروع هي أهنا تتيح للبلدان األطراف والكيانـات         -٢٠

ة اليت مت استهدافها عن     ستراتيجية والتنفيذية لال  ستراتيجياالاألخرى املبلغة أن حتدد األهداف      
املشروع  باإلضافة إىل أهنا تتيح تصنيف مكونات الربنامج أو       . مشروع امج أو طريق كل برن  

للتصحر ورموز األنشطة    تصنيف مكونات املشروع باستخدام معامل ريو      منفرد أو  على حنو 
  ) RACs(ذات الصلة 

ستخدم لتوضيح ما إذا كان      ورقة الربنامج واملشروع ميكن أن تُ      فإن فضالً عن ذلك،    -٢١
اتفاقية األمم املتحدة للتنـوع     على سبيل املثال    (األخرى   ة أهداف اتفاقيات ريو   قد مت مناقش  
 .املشروع من جانب الربنامج أو) اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخالبيولوجي و

                اخلاصة بـالتنوع البيولـوجي والـتغري املنـاخي،         يتم ذلك من خالل استخدام معامل ريو      
  .)٤(ى التوايلعل

__________ 

 .CONS-O-18 وCONS-O-17، وCONS-O-3مثل مؤشرات األداء  )٣(
 الدليل املرجعي السريع (نفصلة يتم تقدمي إرشادات الرجوع السريع حول استخدام مؤشرات ريو يف وثيقة م )٤(

ICCD/CRIC(9)/INF.11(.-  املراجع اإلضافية يف الوثائق التاليةالعثور علىميكن : 
  DCD/DAC(2002)21/ADD -  مؤشـرات ريـو للملحـق      -تعليمات اإلبالغ لنظام إبالغ الـدائن       -

DCD/DAC(2002)21/ADD http://www.oecd.org/dataoecd/44/46/35646074.pdf. 
ــدائن   - ــالغ ال ــام إب ــة بنظ ــالغ اخلاص ــات اإلب : DCD/DAC(2007)39/FINAL/ADD - تعليم

http://www.oecd.org/dataoecd/16/53/1948102.pdf.  
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تتيح ورقة الربنامج واملشروع فرصة أفضل لزيادة وضوح الربامج واملـشاريع ذات              -٢٢
الصلة، وبالتايل إجياد الظروف الالزمة للتبادل األفضل للخربات والتوجيهات، وكذلك لنقل           

تدعم الورقة التعاون والتواصل عن طريق تسهيل حتديد عمليـات          كما  . املعرفة بشكل عام  
  .فر احملتملةالتضا
ا، تتيح ورقة الربنامج واملشروع للبلدان األطراف وللكيانات األخرى املبلغـة           وأخًري  -٢٣

سوف تسهل تلك املعلومات التقييم النوعي      و. احملققة واملتوقعة أ تقدمي وصف سردي للنتائج     
دم سوف تـستخ  . ة، مبا يف ذلك العائدات على االستثمار      ستراتيجياالملدى التقدم يف تنفيذ     

 الناجتة من ورقة الربنامج واملـشروع       )٥(جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية حتليل املعلومات املالية      
  .عند تقييمها للنتائج، واألداء والتأثريات

 وجتنب التضارب يف املعلومات امللحقـة بتقـارير الكيانـات           اإلبالغلتقليل عبء     -٢٤
فضل الطرق املالئمة للتنسيق فيما بينهم      وصى بأن يقوم شركاء املشروع بتحديد أ      املختلفة، يُ 

يوصى كما  . إلعداد ورقة الربنامج واملشروع لضمان تناسق البيانات املقدمة لنفس املشاريع         
، بدال من وضع ورقة     "كمظلة"أيضا بتجميع ورقة برنامج ومشروع واحدة للربامج الكبرية         

  .برنامج ومشروع لكل مشروع صغري متفرع عنها
ذج ورقة الربنامج واملشروع، تـشمل املنـاطق املظللـة املعلومـات            يف إطار منو    -٢٥

 وجيب أن متأل عن طريق      اإلبالغواالختبارات التفسريية، بينما تشمل املناطق البيضاء أغراض        
            البلدان األطراف والكيانات األخـرى املبلغـة مـن خـالل البيانـات ذات الـصلة أو                

  .املعلومات السردية

__________ 

  :٢٢ و٢١ الفقرة COP 9/13ار طبقا للقر )٥(
 pdf.%2013Decision/Simone/File/dynamic/org.mechanism-global://http.  
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  الربنامج واملشروعغ بشأن ورقة لإلبالمنوذج 

  العنوان -١
املـشروع، والعنـوان    /أدخل عنوان الربنامج  

  الفرعي إن وجد

  

  )املنظمات (املنظمة -٢

  ةبلغأدخل االسم الكامل واختصار املنظمة امل
  

ــة  -٣ ــات(دور املنظمـ  يف) املنظمـ
  املشروع/الربنامج     
املشروع / يف الربنامج  بلغةح دور املنظمة امل   وّض

على سبيل املثال، وكالة متويل، وكالة تنفيذ،       (
  .)اخل

  

  (STIs) ومؤسسات العلم والتكنولوجيا (CSOs)منظمات اجملتمع املدين  -٤
ركة يف  مؤسسات العلم والتكنولوجيا املـشا      أو -منظمات اجملتمع املدين، مبا يف ذلك املنظمات غري احلكومية، واملؤسسات البحثية و           ) أمساء(أدخل اسم   

  .املشروع/الربنامج
  .CONS-O-3جيب أخذ تلك املعلومات يف احلسبان عند حساب مؤشر األداء رقم : مالحظة

'١'  
'٢'  
'٣'  
'٤'  
'٥'  
 املــستفيدة) البلــدان(البلــد   -٥

  الفرعية) األقاليم(اإلقليم  أو      
) األقاليم( ، اإلقليم )البلدان(أدخل اسم البلد    

املستفيدة مـن   ) األقاليم(اإلقليم   أو/الفرعية و 
حالـة  يف  " عـاملي  "حدد. املشروع/الربنامج

  غياب التركيز اجلغرايف احملدد

  

 /حجـــم املنطقـــة املـــستهدفة -٦
  دة اإلداريةالوح  حجم املنطقة  الوحدة اإلدارية     

ا عنـها بعـدد   وضح املنطقة الكليـة معـربً    
ال تـستخدم   .خانـة رقميـة  (اهلكتـارات  

ووضح  ).الكسور الرموز أو االختصارات، أو
كذلك الوحدة اإلدارية اهلـدف يف منطقـة        
املشروع، إذا كانت معروفة، مـن خـالل        

  املشروع/الربنامج

    



ICCD/CRIC(9)/INF.3 

GE.10-62208 40 

  ةهدفستاجملموعة امل -٧

خـتلفني، مثـل    حدد أصحاب املـصلحة امل    
املنظمات، اليت تتـأثر     األفراد، اجملموعات، أو  

بشكل إجيايب من خالل مشاركتها يف تنفيـذ        
  برنامج/مشروع/ مبادرة

  

  األطراف املستفيدة -٨

أدخل الرقم اإلمجايل لألفراد املستفيدين مـن       
ـ    /الربنامج خانـة  (ا  املشروع، إذا كان معروفً
رموز ال ال تستخدم االختصارات، أو   . رقمية
  )الكسور أو

  

  رمز التعريف  -٩

الرقم،  املشروع أو / تعريف الربنامج  رمزأدخل  
  )إن وجد(احملدد من قبل وكالة التقدمي 

  

  احلالة -١٠

املشروع يف وقت تعبئـة     /حدد حالة الربنامج  
  .هذا النموذج

  نجزم           جارٍ       قيد البحث

  )سنة/شهر/يوم(تاريخ البدء  -١١
التاريخ  املشروع أو /اريخ بدء الربنامج  حدد ت 

على سـبيل   (ا،  احملدد للبدء، إذا كان معروفً    
  )١٥/٠١/٢٠١١املثال، 

  
  

  

  )سنة/شهر/يوم(تاريخ االنتهاء  -١٢

التاريخ  املشروع أو/حدد تاريخ انتهاء الربنامج
على سبيل  (احملدد لالنتهاء، إذا كان معروفا،      

  )١٥/٠١/٢٠١١املثال، 
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  املبلغ  العملة  املصدر

اذكر االسـم الكامـل     
واختصار كافة منظمات   

  التمويل املشترك

بالنسبة للتمويل املشترك، حدد اسـم      
على سبيل املثال،   ( العملة املستخدمة   

   ،.)ر أمريكي، ين، اخلدواليورو، 
  

'١'      
'٢'      
'٣'      
'٤'      

 املشروع/املشترك للربنامجلتمويل  -١٣

'٥'      
اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغـري       

  اخلاصة باتفاقيات معامل ريو  -١٤  املناخ
  األمم املتحدة       

اتفاقية األمم املتحـدة    
  تخفيفال  التأقلم  ملكافحة التصحر

 اتفاقية األمم املتحـدة   
  لوجيللتنوع البيو

ــو ــامل ري ــدد مع ــة  ح ــبة اخلاص املناس
رجـى الرجـوع إىل     ُي(املـشروع   /بالربنامج

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

   ٢      ١      صفر ٣     ٢     ١     صفر
   

 ٢     ١   صفر  
   

  ٢         ١      صفر  
   

 ٤ ٣ ٢ ١  ةستراتيجياالاألهداف  -١٥

ة اخلاصـة   ستراتيجياالحدد أي من األهداف     
ة اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة     استراتيجيب

التصحر ملدة عشر سنوات والذي متت معاجلته 
  املشروع/من خالل الربنامج

    

  ٥  ٤ ٣ ٢ ١  األهداف التنفيذية -١٦
هداف التنفيذيـة اخلاصـة     حدد أي من األ   

ة اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة     استراتيجيب
من خـالل    املشروع/التصحر يتعامل الربنامج  

   مدهتا عشر سنواتةاستراتيجي
     

  املشروع/أهداف الربنامج -١٧

ختيار من قائمة رموز األهداف املدرجة يف الوثيقة        حمدد يف الوثائق ذات الصلة، باال      املشروع، كما هو  /امجحتقيقها من خالل الربن    حدد األهداف املرجو  
:  قائمـة منظمـة التعـاون والتنميـة االقتـصادية علـى الـرابط التـايل        تتـوافر كـذلك  .  )INF)/9(CRIC/ICCD.11(-الدليل املرجعي السريع (

html.1,00_1_1_1_1914325_34447_2649_en,21/0,3343/document/org.oecd.www://http.  
'١'  
'٢'  
'٣'  
'٤'  
'٥'  
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األنشطة ذات رموز   اخلاصة بالتصحر معامل ريو  املبلغ  العملة  املشروع /الربنامج  مكونات -١٨
  الصلة

املـشروع  /حدد مكونات الربنامج  
 املعينة، إذا كانت معروفة، كما هو     

  .حمدد يف الوثائق ذات الصلة
  

جيب أخذ تلك املعلومات    : مالحظة
يف احلسبان عند حـساب مؤشـر       

  . -CONS-O18األداء رقم 

ــم  ــدد اس ح
العملـــــة 
ــستخدمة  املـ

على سـبيل   (
 املثال، يـورو،  

 أمريكي،  دوالر
  .)ين، اخل

ــغ   ــدد املبل ح
املخصص لكـل   
مكــون مــن  
ــات  مكونـــ

املشروع /الربنامج
ــة( ــة خان  .رقمي

ــستخدم  ال تــ
 االختـصارات، أو 

 )الكسور الرموز أو

املناسبة  حدد معامل ريو  
ــصحر   ــة بالت اخلاص
واملتعلقة بكل مكون من    
ــات  مكونـــــ

رجى ُي(املشروع /الربنامج
الرجــوع إىل املــذكرة 
اإلرشادية اخلاصة مبعامل   

ــو ــن  ري ــد م للمزي
ــة  ــات، واألمثل املعلوم

  )والتعليمات

حدد كافـة رمـوز     
األنشطة ذات الصلة   
اليت رمبا تنطبق علـى     
مكونات الربنـامج   

يرجـى  (املـشروع  /
الرجوع إىل املذكرة   
اإلرشـادية اخلاصـة   
برموز األنشطة ذات   
الصلة للمزيـد مـن     
املعلومات، واألمثلـة   

  )والتعليمات
'١'          
'٢'          
'٣'          
'٤'          
'٥'          
'٦'          

  احملققة النتائج املتوقعة أو -١٩
  ). كلمة١٠٠حبد أقصى (املشروع /املتوقعة من تنفيذ الربنامج اذكر املعلومات املتعلقة بالنتائج احملققة أو

'١'  
'٢'  
'٣'  
'٤'  
'٥'  

  
  در املعلوماتمص -٢٠
  

إذا كان تقدمي التقارير سيتم عن طريـق اإلنترنـت،          ). تضاف الصفوف حسب االقتضاء   (أعاله  حدد املصادر املستخدمة الستخالص البيانات املقدمة       
  .ميكنك أيًضا حتميل الوثائق األخرى ذات الصلة

'١'  
'٢'  
'٣'  
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  معلومات إضافية  -واو   
يهدف القسم اخلاص باملعلومات اإلضافية إىل توفري أداة خاصة باملرونة يف عمليـة               -٢٦

وكذلك إلثراء القاعدة املعرفية للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية فيمـا يتعلـق            تقدمي التقارير   
باملواضيع احملددة اليت تواجهها البلدان األطراف املتأثرة وتبعا لذلك يتم تقدمي توصيات أكثـر   

اإلبـالغ   مما يسمح للبلدان األطراف املعنية بالتعليق أو      . ا وختصيصا إىل مؤمتر األطراف    حتديًد
املواضيع اليت ال تتم معاجلتها يف أي مكان آخر ولكن بالرغم من ذلك فإن األمهيـة                اخلاصة ب 

  .ة واالتفاقيةستراتيجياالداخل إطارا لعمل اخلاص بتنفيذ  على املستوى الوطين أو
 وهـو  . قسم املعلومات اإلضافية إمكانية تلقي التعليقات حول عملية اإلبالغيتيح  -٢٧

لبات املخصصة ملؤمتر األطراف فيما يتعلق باملوضوعات احملددة        معين كذلك بالتوفيق بني الط    
متطلبات تقدمي التقارير اجلديدة املنبثقة عن مشاورات مؤمتر األطراف واليت رمبا حتل حمـل      أو

  .املتطلبات احلالية وتطبيق التغيريات عند التنفيذ
اص بالبلدان األطـراف     التوفيق بني النموذج املقترح لتقدمي التقارير والتفويض اخل        مت  -٢٨

مطلوب مـن قبـل القـرار رقـم          املتأثرة داخل إطار العمل اخلاص باالتفاقية، وقفا ملا هو        
13/COP.9 ١٧، الفقرة رقم .  
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  املعلومات اإلضافيةبشأن إلبالغ لمنوذج 
  املعلومات اإلضافية

   املواضيع املتعلقة بعملية اإلبالغ-١القسم
 ؟اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر  إىلاإلبالغأن تعتمد بلدك على املوارد املالية الكافية لتلبية التزامات هل من املمكن   املوارد املالية

    نعم
    ال

  
 .صحر اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التاذكر تقدير املبلغ املستثمر من امليزانية الوطنية اخلاصة ببلدك يف إطار عملية اإلبالغ إىل

  
  العملة  
  املبلغ  

  
  املوارد البشرية

  
  
  
  
  
  
  
  

  ؟ة األمم املتحدة ملكافحة التصحر إىل اتفاقياإلبالغكم عدد األفراد املشاركني يف بلدك يف عملية 
  

  عدد األفراد  
  
  :التصحراأليام املخصصة من قبل هؤالء األفراد لعملية اإلبالغ إىل اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة /ر العدد اإلمجايل لألفرادقّد
  

    األيام/عدد األفراد  

هل من املمكن أن تعتمد بلدك على املعرفة الفنية والعلمية الكافية لتلبية التزامات اإلبالغ إىل اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة   املعرفة
  ؟التصحر

  
    نعم
    ال

  
  حاب املصلحة يف عملية اإلبالغ؟ االستشاري إلشراك كافة أص هل مت تطبيق منهج املشارك أو  املشاركة واالستشارة

  
    نعم
      ال

  هل مت عقد اجتماع حتقق كوسيلة النضمام أصحاب املصلحة إىل عملية اإلبالغ؟   اجتماع التحقق
  

    نعم
      ال
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  ؟PRAIS هل تستفيد من التدريب على الدخول إىل واستخدام بوابة  PRAIS بوابة
  

    نعم
    نعم

  
قم بالتأشري على مربعات متعددة حسب (رنت، إذا وجدت حدد صعوبات اإلبالغ على اإلنت

  ). االقتضاء وحدد مستوى األمهية
  

  مهم للغاية  مهم  غري مهم  
        اتصال اإلنترنت بطيء

        درجة تعقيد النظام
        الصعوبة يف احلصول على تصريح الدخول

  ) كلمة٣٠حبد أقصى ( ):رجى التحديدُي(أخرى 
  
  

      

  
  

  ق بني املطالب احملددة وقرارات مؤمتر األطرافالتوفي. ٢القسم 
، تصوًرا بعملية تكرارية لتنقيح جمموعة مؤشرات ٢٤ و٣، ٢، الفقرات COP.9/13يضع القرار رقم 

كوسيلة لتنفيذ تلك العملية التكرارية، ميكن للبلدان و. األداء اليت مت تبنيها مؤقًتا من خالل نفس القرار
    . األطراف املتأثرة تقدمي مقترحاهتا وتوصياهتا هنا هبدف إدخال التحسينات

أكثر، من   يف اخلاليا اليت واجهت فيها صعوبات عند اإلبالغ فيما يتعلق بواحد، أوفقطضع عالمة 
  حتتاج إىل حتسني ) اتمؤشر( حدد أي مؤشرe-SMARTاملؤشرات وفقا ملعايري 

 حمدد زمنيا  صلة ذو قابل للتحقيق قابل للقياس  حمدد  اقتصادي  
CONS-O -1             
CONS-O -3             
CONS-O -4             
CONS-O -5             
CONS-O -7             
CONS-O -8             
CONS-O -11             
ONS-O -13             
CONS-O -14             

مطالب شأن اإلبالغ ب
العملية  –مؤمتر األطراف 

التكرارية فيما يتعلق 
  باملؤشرات 

CONS-O -15             
املشاورات اجلديدة مع متثال اال

ملؤمتر األطراف واليت حتل حمل 
 إن –املشاورات احلالية 

  وجدت

- 
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                           أي مواضيع أخرى ختص البلد- ٣      القسم 

  تركيز االنتباه عليها من قبل مؤمتر األطراف؟  هل توجد أي موضوعات معينة تتعلق ببلدك وترجو 
  

    نعم
      ال

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

  إطار العمل السياسي، والتشريعي، واملؤسسي  
  بناء القدرة ورفع الوعي  
  حبث التصحر وتدهور األراضي واجلفاف واإلدارة املستدامة لألراضي /مراقبة وتقييم  
  املوارد/تعبئة التمويل  
  رارإدارة املعرفة ودعم الق  
  املشاركة، والتعاون والربط الشبكي  
  ) كلمة٣٠حبد أقصى ( ):رجى التحديدُي(أخرى   

  
  
  

  
  

  :الوصف التفصيلي
   كلمة لكل موضوع١٠٠د أقصى حب
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  أفضل املمارسات    -زاي 
، اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يتم مجـع  ٥، امللحق COP. 9/13وفقًا للقرار  -٢٩

تقنيات اإلدارة املستدامة لألراضي، مبا يف ذلـك   -١ :ا لسبعة مواضيعات وفقًأفضل املمارس
حبث التصحر وتدهور األراضـي     / وتقييم رصد -٣ بناء القدرة ورفع الوعي؛    -٢التكيف؛  

إطـار العمـل     -٥ إدارة املعرفة ودعم القرار؛      -٤ واجلفاف واإلدارة املستدامة لألراضي؛   
املشاركة، والتعاون والربط    -٧املوارد؛  /تعبئة التمويل  -٦السياسي والتشريعي واملؤسسي؛    

  . الشبكي
اتية املطلوبة لتنفيـذ    ؤ عناصر خمتلفة من البيئة امل     ٧ إىل   ٢بينما تربز املوضوعات من       -٣٠

، يشمل املوضوع   )التأثري غري املباشر  (توسيع نطاق تقنيات اإلدارة املستدامة لألراضي       /وتعميم
 باألرض واليت هلا تأثري مباشر على التصحر، وتـدهور األراضـي             كافة األعمال املتعلقة   ١

  . وخفض معدالت اجلفاف
، ١٢، الفقرة   ICCD/CRIC(8)/5/Add.5حمدد يف الوثيقة     وبوجه خاص، ووفقا ملا هو      -٣١

يشري إىل  " ، مبا يف ذلك التكيف    "تقنيات اإلدارة املستدامة لألراضي   " بعنوان   ١فإن املوضوع   
ملستدامة لألراضي واليت تساهم بشكل مباشر يف الوقاية من، والتخفيف من           تقنيات اإلدارة ا  

يعترب . ومعاجلة آثار التصحر وتآكل التربة يف األراضي الزراعية وخدمات محاية النظام البيئي           
 ٢،  ١االستخدام الفعال لتقنيات اإلدارة املستدامة لألراضي لتحقيق األهداف اإلسـتراتيجية           

 كذلك مع مخس من النقاط اإلسـتراتيجية        ١ويتداخل املوضوع   . تيجية اخلاصة باإلسترا  ٣و
اإلدارة املستدامة الستخدام األراضي، وتشمل املياه،      ) أ: (، وهي COP.4/8اليت حددها القرار    

تطـوير  ) ج(االستخدام املستدام وإدارة املراعي؛     ) ب(والتربة والنباتات يف املناطق املتأثرة؛      
تطوير مصادر الطاقة اجلديدة واملتجددة؛     ) د(زراعي وتربية املواشي؛    نظم مستدامة لإلنتاج ال   

  .برامج تكثيف احلفاظ على التربة/التشجري/إطالق برامج زراعة الغابات) ه(و
أفـضل  ‘و‘املمارسة اجليدة    ‘،‘املمارسة  ‘ تعريفات   ICCD/CRIC(8)/5/Add.5يوفر    -٣٢

العام والذي جتب اإلشارة إليه مـن قبـل         وقد مت إدراج تلك التعريفات يف املسرد        . ‘ممارسة
 عند اإلبالغ إىل اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التـصحر،          ةبلغاألطراف واهليئات األخرى امل   

  .٨، الفقرة COP.9/13وفقا للقرار 
 العام لتوثيق أفـضل املمارسـات واملـدرج يف          يكليرتكز منوذج اإلبالغ على اهل      -٣٣

ICCD/CRIC(8)/5/Add.5 ؛ وهي خمصصة لعملية توثيـق أفـضل        ٤٣ إىل   ٤٠ت من   ، الفقرا
  ."تقنيات اإلدارة املستدامة لألراضي، مبا يف ذلك التكيف"١املمارسات واملتعلقة باملوضوع 
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 أفضل املمارسات املنفذة يف البلدان األطراف املتأثرة، من املتوقع          بشأن اإلبالغعند    -٣٤
تفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر وحلقـة  أن تتصل البلدان األطراف املتقدمة وتنسق مع ا  

  .الوصل الوطنية، لضمان التنسيق وعدم تكرار التقرير حول املمارسات
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أفضل املمارسات يف جمال تقنيات اإلدارة املستدامة لألراضي، مبا يف          بشأن  إلبالغ  لمنوذج      
  فذلك التكّي

  
  فتقنيات اإلدارة املستدامة لألراضي، مبا يف ذلك التكّي

  
 . ميكنك التغاضي عن ذلك واإلبالغ فيما بعد‘يف تقنيات اإلدارة املستدامة لألراضي، مبا يف ذلك التكّ "إذا مل يكن لدى بلدك أفضل املمارسات فيما يتعلق مبوضوع

  
قم بإضافة أكرب عدد من النماذج وفقا ملا ف" تقنيات اإلدارة املستدامة لألراضي مبا يف ذلك التكيف" موضوع إلبالغ بشأنإذا كانت لديك أفضل املمارسات ل

  تقتضيه الضرورة
  :يف جزء منه، مشمولة حبقوق امللكية وضح ما إذا كانت التقنية املذكورة يف النموذج، أو  حقوق امللكية

  نعم  

  ال  
  

  .يف حالة اإلجابة بنعم، يرجى ذكر املعلومات ذات الصلة واملتعلقة باجلهة صاحبة احلقوق
  ) كلمة١٠٠د أقصى حب(
  
  
  
  
  
  

  الوصف

   )البيئة الطبيعية والبشرية(الشروط اإلطارية  : نطاق أفضل املمارسات-١القسم
  

    عنوان أفضل املمارسات
  

يف حالة تـوافره، وميكـن إدراج       (املوقع  
  )خريطة كذلك

  

إذا كان املوقع له حدود معروفة جيـدا،        
  حدد نطاقه باهلكتار

  

  
    هكتار  

 الـذين يقطنـون     تقديرات عدد السكان  
   املوقع

  

    عدد األفراد    
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  استخدام األرض السائد يف املوقع احملدد
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  

  أرض زراعية  
  مراعي  
  غابات  
  أرض قاحلة  
  مستوطنات بشرية  
  ) كلمة٣٠حبد أقصى ( ):رجى التحديدُي(أخرى   

وصف خمتصر للبيئة الطبيعيـة يف املوقـع        
  .احملدد

 :املناخ

 ) كلمة٥٠حبد أقصى ( 

 :التربة

 ) كلمة٥٠حبد أقصى ( 

 :الطبوغرافيا

 ) كلمة٥٠حبد أقصى ( 

الظروف االجتماعية واالقتصادية السائدة    
قريبـا   أو/للسكان الذين يقطنون املوقع و    

  منه

   :مستوى الدخل
  ) كلمة٥٠حبد أقصى (
  

  :مصادر الدخل األساسية
  ) كلمة٥٠حبد أقصى (
  

  :ألراضيحقوق ملكية األراضي واستخدام ا
  ) كلمة٥٠حبد أقصى (

  
  وصف موجز ألفضل املمارسات

  
  ٢٥٠د أقصى حب

  
ــا   ــن املع ــاس أي م ــى أس ري يعل

الـيت ال تتعلـق     ) (املؤشرات(أواملؤشر/و
مت اعتبــار املمارســات ) باإلســتراتيجية

   ؟"أفضل"والتقنيات املناسبة على أهنا 

  ١٠٠د أقصى حب
  

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

 وتـدهور  فيما يتعلق بالتـصحر   
واجلفاف، تساهم أفضل    األراضي

   :املمارسات بشكل مباشر يف
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  

  الوقاية 
  التقليل  
  التكيف  
  اإلصالح  
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  ) كلمة٥٠حبد أقصى ( -١
  
  ) كلمة٥٠حبد أقصى ( -٢
  
  ) كلمة٥٠حبد أقصى ( -٣
  

املشكالت الرئيسية الـيت متـت      
معاجلتها مـن خـالل أفـضل       

  املمارسات

  ) كلمة٥٠حبد أقصى (  -٤
  

حدد املشكالت اخلاصة بتآكـل     
التربة واليت متت معاجلتـها مـن      

  خالل أفضل املمارسات

  ١٠٠د أقصى حب
  

  
  
  ) كلمة٥٠حبد أقصى ( -١
  ) كلمة٥٠حبد أقصى ( -٢
  ) كلمة٥٠حبد أقصى ( -٣

   حدد أهداف أفضل املمارسات

  ) كلمة٥٠حبد أقصى ( -٤
            األنشطة- ٣      القسم 

  -١األهداف 
  ) كلمة٥٠حبد أقصى ( -١
  ) كلمة٥٠حبد أقصى (  -٢
  ) كلمة٥٠حبد أقصى ( -٣

  -٢األهداف 
  ) كلمة٥٠حبد أقصى (  -١
  ) كلمة٥٠حبد أقصى ( -٢
  ) كلمة٥٠حبد أقصى ( -٣

  -٣األهداف 
  ) كلمة٥٠حبد أقصى ( -١
  ) كلمة٥٠حبد أقصى ( -٢
  ) كلمة٥٠حبد أقصى ( -٣

وصف خمتصر لألنشطة الرئيسية،    
  من خالل األهداف

  -٤األهداف 
  ) كلمة٥٠حبد أقصى ( -١
  ) كلمة٥٠حبد أقصى ( -٢
  ) كلمة٥٠حبد أقصى ( -٣
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  وصف موجز للتقنية
  

  ٢٥٠د أقصى حب
  
  

  
 إن  –املواصفات الفنية للتقنيـة     

  وجدت
  

  ٢٥٠د أقصى حب
  

  
  

    )                                  التعاون، املشاركة، دور أصحاب املصلحة (         املشاركون  /         املؤسسات- ٤      القسم 
  

اسم وعنوان املؤسسة اليت تقـوم      
   بتطوير التقنية

  

هل مت تطوير التقنيـة بـشكل       
  مشترك؟

  
  

  
  نعم  
  ال  

  
  :قم بإدراج املشاركنيفيف حالة اإلجابة بنعم، 

١-  
٢-  
٣-  
٤- 

حدد إطار العمل والـذي مـن       
  وير التقنيةخالله مت تط

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  

 املبادرة احمللية 
   اليت تقودها احلكومة–املبادرة الوطنية   
   اليت ال تقودها احلكومة–املبادرة الوطنية   
  على مستوى البلداناملبادرة   
  املشروع/املبادرة املرتكزة على الربنامج  
  ) كلمة٣٠حبد أقصى ( ):رجى التحديدُي(أخرى   
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 مشاركة أصـحاب    هل سامهت 
املصلحة احملليني، مبـا يف ذلـك       
منظمات اجملتمع املدين يف تعزيـز    

  عملية تطوير التقنية؟
  

  
  نعم  
  ال  

  
  :قم بإدراج أصحاب املصلحة احملليني املشاركنيفيف حالة اإلجابة بنعم، 

١-  
٢-  
٣-  
٤- 
  

بالنسبة ألصـحاب املـصلحة     
املدرجني أعاله، حدد دورهم يف     

دمي، واسـتخدام   التصميم، والتق 
  .وصيانة التقنية، إن وجدت

  ٢٥٠د أقصى حب  
  

هل شارك القاطنون يف هذا املوقع     
   قريبا منه يف تطوير التقنية؟ أو/و

  
  نعم  
  ال  

  
  بأي شكل؟فيف حالة اإلجابة بنعم، 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  االستشارة 
  املناهج التشاركية  
  ) كلمة٣٠حبد أقصى ( ):رجى التحديدُي(أخرى   
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  حليلالت

                   املسامهة يف التأثري  .  ٥      القسم 
حدد األهداف اإلستراتيجية اليت 

  تساهم فيها التقنية
ميكن حتديد أكثر من مربع (

  )واحد
  
  
  

  

    

 لتحسني الظروف املعيشية للسكان املتأثرين-١ 
  لتحسني ظروف النظم البيئية املتأثرة -٢  
تفاقيــة األمــم ال فيذ الفعالجللب املنافع على املستوى العاملي من خالل التن -٣  

  املتحدة ملكافحة التصحر

  :اإلنتاج أو اإلنتاجية
  ) كلمة٥٠حبد أقصى ( -١
  ) كلمة٥٠حبد أقصى ( -٢

  ):مبا يف ذلك املستوى الثقايف(املستوى االجتماعي واالقتصادي 
  ) كلمة٥٠ى حبد أقص( -١
  ) كلمة٥٠حبد أقصى (  -٢

  :املستوى البيئي
  ) كلمة٥٠حبد أقصى ( -١
  ) كلمة٥٠حبد أقصى ( -٢

  ):حدد(أخرى 
  ) كلمة٥٠حبد أقصى ( -١

وصف التأثري على املكان 
التأثريان الرئيسيان من خالل (

  )الفئة

  ) كلمة٥٠حبد أقصى ( -٢
 التأثريين الرئيسيني خارج أوصف
أي اليت ال حتدث يف املوقع (املوقع 

  )ولكن يف املناطق احمليطة

  ) كلمة٥٠حبد أقصى ( -١
   ) كلمة٥٠حبد أقصى ( -٢
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التأثري على التنـوع البيولـوجي      
  والتغري املناخي

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

  
  نعم  
  ال  

  
   :اشرح األسباب

  ٢٥٠د أقصى حب
  
  
  

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

  
  نعم  
  ال  

  
   :اشرح األسباب

  ٢٥٠د أقصى حب
  
  
  
  

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

  
  نعم  
  ال  

  
   :اشرح األسباب

  ٢٥٠د أقصى حب
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ليـل التكلفـة   هل مت إجـراء حت  
   واملنفعة؟

  
  نعم  
  ال  

  
  :لخص النتائج الرئيسيةفيف حالة اإلجابة بنعم، 

  ٢٥٠د أقصى حب
  
  
  
  
  

           األخرى                                 اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر                 االرتباط مبواضيع - ٦      القسم 

حدد ما إذا كانت التقنية ترتبط      
أكثر مـن مواضـيع      بواحد أو 

 اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة     
    األخرىالتصحر

  
  
  
  
  
  
  

  

    

 بناء القدرة ورفع الوعي 
حبث التصحر وتدهور األراضـي واجلفـاف واإلدارة املـستدامة          /مراقبة وتقييم   

  لألراضي 
  إدارة املعرفة ودعم القرار  
  إطار العمل السياسي، والتشريعي، واملؤسسي  
  املوارد/تعبئة التمويل  
  املشاركة، والتعاون والربط الشبكي  

                    التكيف والتكرار - ٧      القسم 

  
  نعم  
  ال  

  
  

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

تقدمي التقنيـة إىل    /هل مت تعميم  
   مواقع أخرى؟
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هل مت تـوفري احلـوافز لتيـسري        
  االستفادة من التقنية؟

  
  نعم  
  ال  

  
  
  

دد أنواع يف حالة اإلجابة بنعم، ح
  احلوافز

  
  
  
  
  
  
  
  

  

    

على سبيل املثال، ذات الصلة مبتطلبـات ولـوائح         (التنظيمية  احلوافز السياسية أو 
  )التصدير، االستثمار األجنيب، دعم البحث والتطوير، اخل/السوق، االسترياد

على سبيل املثال، معدالت تفـضيلية، املـساعدات احلكوميـة،          (احلوافز املالية     
   )الية، املنح النقدية، ضمانات القروض، اخلاإلعانات امل

على سبيل املثال، اإلعفاء من تقليل الضرائب، الرسوم اجلمركية، (احلوافز الضريبية   
   )الرسوم، اخل

احلكومات احمللية ذات الدوافع العاليـة، املزارعـون    : النجاح تشملأمثلة للظروف اليت تقود إىل
ظـروف  ل’ بالنـسبة . املنضمون إىل هيئات جيدة التنظيم، الظروف املناخية املناسبة للغايـة، اخل  

يرتبط باإلطار  ) أ: (فيمكنك تعريف، حتديد من وجهك نظرك ما إذا كان هذا الظرف          ‘ النجاح
) ج(ميكن تكراره يف أماكن أخرى مع بعض التغيري؛ ) ب(مكان آخر؛ احمللي وال ميكن تطبيقه يف 

  .ميكن تكراره يف أماكن أخرى مع تغيريات كبرية

هل ميكنك حتديد الثالثة ظروف     
الرئيسية اليت قـادت إىل جنـاح       

 التقنية املقدمة؟ /أفضل املمارسات
  
  
  ) كلمة٥٠حبد أقصى ( -١  

  ) كلمة٥٠حبد أقصى ( -٢
  ) كلمة٥٠حبد أقصى ( -٣

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

 ولكن مع بعـض التغـيري، يف       
  األماكن األخرى؟

  
  نعم  
    ال  
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إذا كانت اإلجابة نعم، على أي      
  مستوى؟

  
  
  
  
  

  
   احمللي     

  ما دون الوطين  
  الوطين  
  دون اإلقليمي  
  اإلقليمي  
  على مستوى البلدان  

                   الدروس املستفادة  .  ٨      القسم 

  ) كلمة٥٠حبد أقصى  -١  املتعلقة باملوارد البشرية
  ) كلمة٥٠حد أقصى  -٢
  ) كلمة٥٠حبد أقصى ( -٣

  ) كلمة٥٠حبد أقصى ( -١  املتعلقة باجلوانب املالية 
  ) كلمة٥٠حد أقصى  -٢
  ) كلمة٥٠حبد أقصى ( -٣

  ) كلمة٥٠حبد أقصى ( -١  املتعلقة باجلوانب الفنية
  ) كلمة٥٠حبد أقصى ( -٢
  ) كلمة٥٠حبد أقصى ( -٣

 
 

    
 
  


