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 مُؤشرات الأداء
.1
التدفُقات المالية
.2
معلومات إضافية
.4
التقديم
.3
CONS-O-1
النسبة المئوية للسُكان المطَّلعين على مسائل التصحُّر وتدهور الأراضي والجفاف و/أو أوجه تآزُر التصحر وتدهور الأراضي والجفاف مع تغير المُناخ والتنوع البيولوجي
الهدف العالمي
المُساهمة الوطنية في تحقيق الهدف العالمي
النسبة المئوية للمواطنين المطَّلعين على مسائل التصحُّر وتدهور الأراضي والجفاف و/أو أوجه تآزُر التصحر وتدهور الأراضي والجفاف مع تغير المُناخ والتنوع البيولوجي 	
عدد وحجم الأنشطة الإعلامية المُنظّمة بشأن مسائل التصحُّر وتدهور الأراضي والجفاف  و/أو أوجُه تآزر التصحر وتدهور الأراضي والجفاف مع تغيُّر المناخ والتنوع البيولوجي، والجمهور الذي بلغته وسائط الإعلام التي تتناول مسائل التصحُّر وتدهور الأراضي والجفاف  و/أو أوجه تآزرها
%٣٠
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٢٠١٩
النسبة المئوية للمواطنين المطَّلعين على مسائل التصحُّر وتدهور الأراضي والجفاف و/أو أوجه تآزُر التصحر وتدهور الأراضي والجفاف مع تغير المُناخ والتنوع البيولوجي
الهدف الوطني الطوعي
ما هو الهدف الوطني الذي وضعته بلدك لقياس التقدُّم المُحرز في تحقيق الأولويات المُحدَّدة في برنامج العمل الوطني إذا كان مختلفًا عن الهدف المُقترح أعلاه؟ 	
الأنشطة الإعلامية 
إجمالي العدد التقديري للأشخاص الذين تم الوصول إليهم
العدد
المقالات الإعلامية والبرامج الإذاعية / التلفزيونية حول هذه الأنشطة
عدد الأنشطة 
إجمالي العدد التقديري للمُشاركين
السنة
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السنة
مصادر المعلومات
هل لدى بلدك استراتيجية تواصل وطني تتناول مسائل التصحُّر وتدهور الأراضي والجفاف و/أو أوجه تآزُر التصحر وتدهور الأراضي والجفاف مع تغير المُناخ والتنوع البيولوجي؟
التقييم النوعي
رجاء تقديم أي معلومات تكميلية حسب الحاجة (على سبيل المثال، فيما يتعلق بتنفيذ استراتيجية التواصل الشامل، والأنشطة المتصلة بعقد الأمم المتحدة للصحارى ومُكافحة التصحر، إلخ).
عدد مُنظمات المُجتمع المدني
CONS-O-3
عدد مُنظمات المُجتمع المدني ومُؤسسات العلوم والتكنولوجيا المُشاركة في عمليات الاتفاقية
الهدف العالمي
تسجيل نُمو مُطرد في مُشاركة مُنظمات المُجتمع المدني ومُؤسسات العلوم والتكنولوجيا في عمليات الاتفاقية طوال فترة تنفيذ الاستراتيجية
عدد مُؤسسات العلوم والتكنولوجيا
السنة
٢٠٠٨
٢٠٠٩
٢٠١٠
٢٠١١
٢٠١٢
٢٠١٣
٢٠١٤
٢٠١٥
٢٠١٦
٢٠١٧
٢٠١٨
المُساهمة الوطنية في تحقيق الهدف العالمي: عدد مُنظمات المُجتمع المدني ومُؤسسات العلوم والتكنولوجيا المُشاركة في البرامج / المشاريع المُتعلقة بالتصحر وتدهور الأراضي والجفاف
مصادر المعلومات: اسم مُنظمات 
المُجتمع المدني ومُؤسسات العلوم 
والتكنولوجيا
زيادة النسبة المئوية لعدد مُنظمات المُجتمع المدني ومُؤسسات العلوم والتكنولوجيا المُشاركة في عملية الاتفاقية على المستوى الوطني، في فترة السنتين
الهدف الوطني الطوعي
ما هو الهدف الوطني الذي وضعته بلدك لقياس التقدُّم المُحرّز في تحقيق الأولويات المُحدَّدة في برنامج العمل الوطني إذا كان مُختلفًا عن الهدف المُقترح أعلاه؟
هل تضطلّع بلدك بمُبادرات ترمي إلى زيادة مُشاركة مُنظمات المُجتمع المدني ومُؤسسات العلوم والتكنولوجيا في البرامج والمشاريع المُتعلقة بالتصحر وتدهور الأراضي والجفاف؟ 
التقييم النوعي
برجاء تقديم وصفًا مُوجزًا للإجراءات المُتخذَة على المُستوى الوطني لتعزيز مُشاركة مُنظمات المُجتمع المدني ومُؤسسات العلوم والتكنولوجيا في عمليات الاتفاقية.
عدد مُبادرات مُنظمات المُجتمع المدني
CONS-O-4
عدد ونوع المُبادرات التي تضطلّع بها مُنظمات المُجتمع المدني ومُؤسسات العلوم والتكنولوجيا والمُتعلقة بمسائل التصحر وتدهور الأراضي والجفاف ضمن الجهود التثقيفية
الهدف العالمي
تسجيل نمو مُطرد في عدد من المُبادرات التثقيفية المُتعلقة بمسائل التصحُّر وتدهور الأراضي والجفاف والتي تضطلّع بها مُنظمات المُجتمع المدني ومُؤسسات العلوم والتكنولوجيا طوال فترة تنفيذ الاستراتيجية
عدد مُبادرات مُؤسسات العلوم والتكنولوجيا
السنة
٢٠٠٨
٢٠٠٩
٢٠١٠
٢٠١١
٢٠١٢
٢٠١٣
٢٠١٤
٢٠١٥
٢٠١٦
٢٠١٧
٢٠١٨
المساهمة الوطنية في تحقيق الهدف العالمي: عدد المُبادرات المُتعلقة بالتصحُّر وتدهور الأراضي والجفاف التي تقوم بها مُنظمات المُجتمع المدني ومُؤسسات العلوم والتكنولوجيا ضمن الجهود التثقيفية
مصادر المعلومات
زيادة النسبة المئوية لعدد المُبادرات التثقيفية المُتعلقة بمسائل التصحُّر وتدهور الأراضي والجفاف والتي تضطلّع بها مُنظمات المُجتمع المدني ومُؤسسات العلوم والتكنولوجيا، في فترة السنتين
الهدف الوطني الطوعي
ما هو الهدف الوطني الذي وضعتُه بلدك لقياس التقدُّم المُحرز في تحقيق الأولويات المُحدَّدة في برنامج العمل الوطني إذا كان مُختلفًا عن الهدف المُقترّح أعلاه؟
هل تضطلّع بلدك بمُبادرات ترمي إلى زيادة عدد المُبادرات المُتعلقة بمسائل التصحُّر وتدهور الأراضي والجفاف ضمن الجهود التثقيفية والتي تضطلّع بها مُنظمات المُجتمع المدني ومُؤسسات العلوم والتكنولوجيا؟ 
التقييم النوعي
برجاء تقديم وصفًا مُوجزًا للإجراءات المُتخذَة على المستوى الوطني لزيادة عدد المُبادرات المُتعلقة بمسائل التصحُّر وتدهور الأراضي والجفاف والتي تضطلّع بها مُنظمات المُجتمع المدني ومُؤسسات العلوم والتكنولوجيا ضمن الجهود التثقيفية
عدد البلدان الأطراف المُتأثرة، والكيانات الإقليمية ودون الإقليمية التي وضعت اللمسات الأخيرة على صياغة / تنقيح برامج العمل الوطنية والإقليمية ودون الإقليمية بما يتماشى مع الاستراتيجية، مع مُراعاة المعلومات الفيزيائية الحيوية والمعلومات الاجتماعية والاقتصادية، والتخطيط الوطني والسياسات، والاندماج في أُطر الاستثمار
CONS-O-5
٢٠١٤
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الهدف العالمي
النسبة المئوية للبلدان الأطراف المُتأثرة والكيانات الإقليمية ودون الإقليمية التي قامت بصياغة / تنقيح برنامج العمل الوطني / برنامج العمل الإقليمي / برنامج العمل دون الإقليمي بما يتماشى مع الاستراتيجية
هل لدى بلدك برنامج عمل وطني يتماشى مع الاستراتيجية؟
المساهمة الوطنية في تحقيق الهدف العالمي
هل يجري تنفيذ برنامج العمل الوطني لديكُم؟ 
التقييم النوعي
الرجاء الإجابة على السؤالين التاليين فقط إذا لم يقم بلدُك بمواءمة برنامج العمل الوطني مع الاستراتيجية
متى تُخططون لمُواءمة برنامج العمل الوطني الخاص بكم مع الاستراتيجية؟
الهدف الوطني الطوعي
ما هو الهدف الوطني الذي وضعتُه بلدك لقياس التقدُّم المُحرّز في تحقيق الأولويات المُحدَّدة في برنامج العمل الوطني إذا كان مُختلفًا عن الهدف المُقترّح أعلاه؟
الرجاء الإجابة على السؤالين التاليين فقط إذا كان بلدك قد قام بمواءمة برنامج العمل الوطني مع الاستراتيجية
هل تم تضمين برنامج العمل الوطني لبلدك في الخطط الإنمائية الوطنية والخُطط والسياسات القطاعية والاستثمارية ذات الصلة؟
التقييم النوعي
إذا كانت الإجابة نعم، يُرجى تحديد الخُطط والسياسات القطاعية والاستثمارية ذات الصلة
هل تم إقرار برنامج العمل الوطني الخاص بكم والذي جرى مُواءمته وفقًا للاستراتيجية رسميًا؟
يُرجى تقديم أي معلومات تكميلية حسب الحاجة (على سبيل المثال، الظروف الوطنية التي تُؤثر على مواءمة برامج العمل الوطنية مع عملية التنفيذ)
مصادر المعلومات
CONS-O-7
عدد مُبادرات تخطيط/وضع برامج التعاون بين اتفاقيات ريو الثلاث أو آليات التنفيذ المشترك، على جميع المستويات
2014
الهدف العالمي
أن يكون لكل بلد من البلدان الأطراف المُتأثرة إما خطة وطنية واحدة مُشتركة أو آلية (آليات) وظيفية لضمان التعاون بين اتفاقيات ريو الثلاث
هل كان بلدك يقوم بتنفيذ مُبادرات مشتركة للتخطيط /وضع البرامج لاتفاقيات ريو الثلاث خلال فترة الإبلاغ الحالية ؟ 
المساهمة الوطنية في تحقيق الهدف العالمي
هل كان هناك أية آليات تشغيل سهَّلت التنفيذ المُشترك لاتفاقيات ريو الثلاث خلال فترة الإبلاغ الحالية ؟
الرجاء الإجابة على السؤالين التاليين إذا لم يكُن لدى بلدك أي من هذه المُبادرات أو الآليات
هل تُخطط بلدك لتنفيذ المبادرات المشتركة للتخطيط/وضع البرامج ؟ ومتى؟

الهدف الوطني الطوعي
ما هو الهدف الوطني الذي وضعتُه بلدك لقياس التقدُّم المُحرَز في تحقيق الأولويات المُحدَّدة في برنامج العمل الوطني إذا كان مُختلفًا عن الهدف المُقترّح أعلاه؟
هل تُخطط بلدك وضع آليات تشغيلية للتنفيذ المشترك؟ ومتى؟
ما هو الهدف الوطني الذي وضعتُه بلدك لقياس التقدُّم المُحرَز في تحقيق الأولويات المُحدَّدة في برنامج العمل الوطني إذا كان مُختلفًا عن الهدف المُقترّح أعلاه؟
الرجاء الإجابة على السؤالين التاليين فقط إذا كان بلدك لديه أي من هذه المُبادرات أو الآليات
إذا كان لدى بلدك مُبادرات لتخطيط / وضع برامج التعاون بين اتفاقيات ريو الثلاث، الرجاء تحديد نوع المُبادرة أو المُبادرات المُشتركة
التقييم النوعي
إذا كان لدى بلدك آلية أو آليات للتنفيذ المشترك، الرجاء تحديد نوع هذه الآلية أو الآليات
التقييم النوعي
يُرجى تقديم أي معلومات تكميلية حسب الحاجة
مصادر المعلومات
CONS-O-8
عدد البلدان الأطراف المُتأثرة والكيانات الإقليمية ودون الإقليمية التي أنشأت ودعمت نظام رصد وطني / إقليمي / دون إقليمي لظاهرة التصحُّر وتدهور الأراضي والجفاف
الهدف العالمي 
النسبة المئوية للبلدان الأطراف المتأثرة، وكيانات الإبلاغ الإقليمية ودون الإقليمية التي أنشأت ودعمت أنظمة الرصد الوطني لظاهرة التصحُّر وتدهور الأراضي والجفاف 
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هل تم إنشاء نظام رصد مُصمَّم خصيصًا لظاهرة التصحُّر وتدهور الأراضي والجفاف في بلدك؟
المساهمة الوطنية في تحقيق الهدف العالمي
إذا كانت الإجابة بنعم، فهل يعد النظام فعالاً ويتم تحديثه بانتظام؟
الرجاء الإجابة على الأسئلة التالية إذا لم تضع بلدك أو تدعم نُظم رصد وطنية لظاهرة التصحُّر وتدهور الأراضي بحلول نهاية فترة الإبلاغ الحالية 
متى تُخطّط بلدك إنشاء ودعم نظام رصد وطني لظاهرة التصحُّر وتدهور الأراضي والجفاف؟
الهدف الوطني الطوعي
ما هو الهدف الوطني الذي وضعتُه بلدك لقياس التقدُّم المُحرَز في تحقيق الأولويات المُحدَّدة في برنامج العمل الوطني إذا كان مُختلفًا عن الهدف المُقترّح أعلاه؟
مصادر المعلومات
هل يوجد في بلدك نظام رصد يُغطي ظاهرة التصحُّر وتدهور الأراضي والجفاف جزيئًا؟
التقييم النوعي 
يُرجى تقديم أي معلومات تكميلية حسب الحاجة (على سبيل المثال مواجهة صعوبات كبيرة، وكيف يجري دعم النظام، إلخ
الرجاء ذكر أي نظام لتبادُل المعارف يتعلق بظاهرة التصحُّر وتدهور الأراضي والجفاف في بلدك، وتوفير رابط إنترنت وذكر العدد التقديري للمستخدمين في السنة يُمكنك إضافة العديد من الصفوف حسب الضرورة. 
نظم تبادُل المعارف 
اسم النظام
رابط الإنترنت
العدد التقديري للمُستخدمين سنويًا
CONS-O-10
عدد برامج العمل الوطنية / الإقليمية / دون الإقليمية المُنقَّحة التي تعكس المعرفة بعوامل التصحُّر وتدهور الأراضي والجفاف وتفاعلاتها، وتفاعل التصحُّر وتدهور الأراضي والجفاف مع تغيُّر المُناخ والتنوع البيولوجي
الهدف العالمي
النسبة المئوية لبرامج العمل الوطنية / الإقليمية / دون الإقليمية المُنقَّحة والتي اجتازت التقييم الذاتي للجودة. 
٢٠١٨
%٧٠=<
الرجاء الإجابة على الأسئلة التالية فقط إذا كان بلدك قد قام بمواءمة برنامج العمل الوطني مع الاستراتيجية
هل يحتوي برنامج العمل الوطني المتسق الخاص بكم على تحديد وتحليل قائم على المعرفة للعوامل الفيزيائية والحيوية والاجتماعية والاقتصادية لظاهرة التصحُّر وتدهور الأراضي والجفاف ومدى تفاعلها معًا؟
المساهمة الوطنية في تحقيق الهدف العالمي
هل يحتوي برنامج العمل الوطني المتسق الخاص بكم على تحديد وتحليل قائم على المعرفة لمدى التفاعل بين ظاهرة التصحُّر وتدهور الأراضي والجفاف وتغير المُناخ والتنوع البيولوجي؟
مصادر المعلومات
هل قام برنامج العمل الوطني المتسق الخاص بكم بقياس العوائق التي تحول دون الإدارة المستدامة للأراضي؟
التقييم النوعي
إذا كان برنامج العمل الوطني المتسق الخاص بكم يقيس العوائق أمام الإدارة المستدامة للأراضي، فهل يشمل توصيات بشأن كيفية إزالة هذه العوائق؟
هل تتوافر لبلدك البيانات والمعلومات التي تمكنها من الإبلاغ عن مؤشرات التقدُّم التالية، والمتضمَّنة حاليًا في عمليات الإبلاغ لاتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ
اتجاهات تتعلق بوفرة وتوزيع الأنواع المنتقاه -
اتجاهات تتعلق بمخزونات الكربون الموجودة فوق الأرض وتحتها -
إذا كان بلدك قد حدَّد المؤشرات الفيزيائية الحيوية والاجتماعية والاقتصادية ذات الصلة على الصعيد الوطني / المحلي لرصد برنامج العمل الوطني المتسق مع الاستراتيجية، يُرجى إدراج هذه المؤشرات أدناه
يُرجى تقديم أي معلومات تكميلية حسب الحاجة 
الرجاء الإجابة على الأسئلة التالية إذا كان بلدك قد قام بمواءمة برنامج العمل الوطني مع الاستراتيجية، غير أنه لم يتم تنقيح برنامج العمل الوطني وفقًا لمتطلبات المؤشر
متى تُخطّط بلدك مُراجعة برنامج العمل الوطني لتضمين تحديد يقوم على المعرفة لعوامل ظاهرة التصحُّر وتدهور الأراضي والجفاف ومدى تفاعلها معًا؟ 
الهدف الوطني الطوعي
متى تُخطّط بلدك مُراجعة برنامج العمل الوطني لتضمين تحديد يقوم على المعرفة لتفاعُل ظاهرة التصحُّر وتدهور الأراضي والجفاف مع تغيُر المُناخ والتنوع البيولوجي؟
ما هو الهدف الوطني الذي وضعتُه بلدك لقياس التقدُّم المُحرَز في تحقيق الأولويات المُحدَّدة في برنامج العمل الوطني إذا كان مُختلفًا عن الهدف المُقترّح أعلاه؟
CONS-O-13
عدد البلدان وكيانات الإبلاغ الإقليمية ودون الإقليمية العاملة في مجال بناء القدرات لمكافحة التصحُّر وتدهور الأراضي والجفاف على أساس التقييم الذاتي للقدرات الوطنية أو غيرها من المنهجيات والأدوات
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النسبة المئوية للبلدان الأطراف المُتأثرة، وكيانات الإبلاغ الإقليمية ودون الإقليمية التي تُنفِّذ خُطط أو برامج/ مشاريع بناء القُدرات المعنية بمُكافحة التصحُّر وتدهور الأراضي والجفاف
الهدف العالمي
هل تقوم بلدك بتنفيذ خُطط أو برامج/ مشاريع لبناء القدرات المعنية بمُكافحة التصحُّر وتدهور الأراضي والجفاف على أساس نتائج التقييم الذاتي للقُدرات الوطنية؟
المساهمة الوطنية في تحقيق الهدف العالمي
هل تقوم بلدك بتنفيذ خطط أو برامج/ مشاريع لبناء القدرات المعنية بمُكافحة التصحُّر وتدهور الأراضي والجفاف على أساس منهجيات وأدوات أخرى لتقييم احتياجات بناء القدرات الوطنية؟
الرجاء تقديم أي معلومات ذات صلة بشأن حجم المُبادرات التي نُفذَت ونطاقها وفعّاليتها ووضعها، أو أي معلومات تكميلية أخرى حسب الحاجة
مصادر المعلومات
في حالة عدم وجود خُطط أو برامج أو مشاريع منفَّذة في بلدك لبناء القدرات المعنية بمُكافحة التصحُّر وتدهور الأراضي والجفاف وقت الإبلاغ، فمتى تُخطط بلدك لوضعها؟
الهدف الوطني الطوعي
ما هو الهدف الوطني الذي وضعتُه بلدك لقياس التقدُّم المُحرَز في تحقيق الأولويات المُحدَّدة في برنامج العمل الوطني إذا كان مُختلفًا عن الهدف المُقترَح أعلاه؟
هل قام بلدك بتقييم احتياجات بناء القدرات ذات الصلة بالتصحُّر وتدهور الأراضي والجفاف؟
التقييم النوعي
هل تلقّت بلدك مُساعدة فنية و/أو مالية لبناء القدرات لمُكافحة التصحُّر وتدهور الأراضي والجفاف؟
فني
مالي
إذا كانت الإجابة بنعم، فما هي المؤسسات الذي قدمت المساعدة؟ وأي نوع من المساعدة تم تقديمه؟
أمانة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر
الآلية العالمية
مرفق البيئة العالمي
الوكالات الثنائية
المُنظمات متعددة الأطراف الأخرى
CONS-O-14
عدد البلدان الأطراف المُتأثرة وكيانات الإبلاغ الإقليمية ودون الإقليمية التي تعكس أُطرها الاستثمارية، الموضوعة في إطار استراتيجية التمويل المُتكاملة التي وضعتها الآلية العالمية أو ضمن غيرها من استراتيجيات التمويل المُتكاملة الأخرى، تعبئة الموارد الوطنية والثنائية ومتعددة الأطراف لمكافحة  التصحُّر وتدهور الأراضي والجفاف
٢٠١٤
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النسبة المئوية للبلدان الأطراف المتأثرة، وكيانات الإبلاغ الإقليمية ودون الإقليمية التي وضعت أطر الاستثمار المُتكاملة
الهدف العالمي
هل لدى بلدك إطار استثمار متكامل؟
المساهمة الوطنية في تحقيق الهدف العالمي
الرجاء تقديم أي معلومات تكميلية حسب الحاجة على سبيل المثال، إطار الاستثمار المُتكامل على أساس برنامج العمل الوطني؛ والتمويل غير التقليدي والمُبتكر الذي يستهدفه إطار الاستثمار المُتكامل؛ ولمحة عامة عن التقدُّم المُحرَز في تنفيذ إطار الاستثمار المُتكامل في بلدك؛ والمُساعدة التي قدمتها الآلية العالمية أو غيرها من شركاء التنمية لوضع أو تنفيذ إطار الاستثمار المُتكامل
مصادر المعلومات
الرجاء الإجابة على الأسئلة التالية فقط إذا كان بلدك لم يقم بإعداد إطار الاستثمار المُتكامل بحلول نهاية فترة الإبلاغ
متى تُخطط بلدك إنشاء إطار استثمار مُتكامل؟
الهدف الوطني الطوعي
ما هو الهدف الوطني الذي وضعتُه بلدك لقياس التقدُّم المُحرَز في تحقيق الأولويات المُحدَّدة في برنامج العمل الوطني إذا كان مُختلفًا عن الهدف المُقترّح أعلاه؟
CONS-O-16
مدى كفاية وحُسن توقيت وإمكانية توقُع الموارد المالية المُتاحة من جانب البلدان الأطراف المُتقدمة لمُكافحة التصحُّر وتدهور الأراضي والجفاف
تصنيف المُساعدة الثنائية الممنوحة لتنفيذ الاتفاقية واستراتيجيتها خلال فترة الإبلاغ
كفاية المُساعدات الثُنائية الممنوحة
توقيت المُساعدات الثُنائية الممنوحة
إمكانية توقع المُساعدات الثُنائية الممنوحة
الرجاء تقديم أي معلومات تكميلية على سبيل المثال، معلومات إضافية عن جوانب أخرى غير تلك المذكورة أعلاه والتي يكون لها أثر على التخطيط السليم والتنفيذ الفعّال للاتفاقية في بلدك، إلخ
هل تتلقي بلدك مُساعدة لتعبئة الموارد من الجهات المانحة الثُنائية؟
التقييم النوعي
إذا كانت الإجابة بنعم، فما هي هذه الجهات؟
العملة 
CONS-O-18
مقدار الموارد المالية ونوع الحوافز التي مكَّنت من حصول البلدان الأطراف المُتأثرة على التكنولوجيا
تسجيل نُمو مُطرد في عدد من الحوافز الاقتصادية والسياسية التي يتم الإبلاغ عنها طوال فترة تنفيذ الاستراتيجية
تسجيل نمو مُطرد في الموارد المالية المُخصَّصة لتسهيل الحصول على التكنولوجيا من قِبل البلدان الأطراف المُتأثرة طوال فترة تنفيذ الاستراتيجية
الأهداف العالمية
المبلغ
السنة
المُساهمة الوطنية في تحقيق: المبلغ المُقدّر للموارد المالية المخصَّصة لتيسير عملية الحصول على التكنولوجيا
٢٠٠٨
٢٠٠٩
٢٠١٠
٢٠١١
٢٠١٢
٢٠١٣
٢٠١٤
٢٠١٥
٢٠١٦
٢٠١٧
٢٠١٨
هل وضعت بلدك حوافز اقتصادية وسياسية تهدف إلى تيسير الحصول على التكنولوجيا؟
مصادر المعلومات
زيادة نسبة الموارد المالية المخصَّصة لتسهيل الحصول على التكنولوجيا في سنة ما
الأهداف الوطنية الطوعية
ما هو الهدف الوطني الذي وضعته بلدك لقياس التقدُّم المُحرَز في تحقيق الأولويات المُحدَّدة في برنامج العمل الوطني إذا كان مُختلفًا عن الهدف المُقترّح أعلاه؟
الرجاء تقديم أي معلومات تكميلية حسب الحاجة على سبيل المثال، لمحة موجزة عن جوانب مُحدَّدة لنقل التكنولوجيا في بلدك وطبيعة نقلها، والجوانب التي تحتاج لزيادة مستوى نقل التكنولوجيا، إلخ
التقييم النوعي
التعريف
الرجاء إدخال رمز التعريف (ID)، أو رقم أو اختصار مُعيّن للنشاط المُموّل (إذا كان معروفًا) 
رمز التعريف
الرجاء إدراج اسم أو عنوان النشاط أو المشروع أو البرنامج أو المُنظمة أو المُبادرة
اسم النشاط المُموّل
بيانات أساسية
الرجاء إدخال اسم البلد (البلاد) أو المنطقة (المناطق) أو المنطقة (المناطق) الفرعية التي يُجرى أو من المقرر أن يُجرى فيها النشاط، والرجاء الإشارة إلى "عالمي" إذا كان النشاط على نطاق عالمي أو لا يتقيد بتركيز جغرافي مُحدّد   
البلد والمنطقة والمنطقة الفرعية المستفيدة
Location
Category
يُرجى الإشارة إلى وضع النشاط في وقت ملء هذا النموذج
الوضع
المبلغ
العُملة
المصدر
التمويل المشترك
الرجاء تحديد الأدوات المُستخدمة لتمويل النشاط
نوع التمويل
التصنيف
الرجاء تعيين مؤشرات ريو المُناسبة للتصحُر إلى النشاط المُموّل ضع علامة في واحدة فقط من المُربعات أدناه
مؤشرات ريو
اتفاقية الأمم المتحدة لمُكافحة التصحُّر
اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ
اتفاقية التنوع البيولوجي
الرجاء تحديد جميع رموز الأنشطة ذات الصلة التي قد تنطبق على النشاط المُموّل
رموز الأنشطة ذات
إدارة المعارف
الصلة
الأنشطة التمكينية
منع تدهور الأراضي
الإصلاح واستعادة الحالة الجيدة 
الرجاء تحديد الهدف الاستراتيجي و/ أو التشغيلي للاستراتيجية الذي يتناوله النشاط المموَّل
الأهداف الاستراتيجية والتشغيلية المُستهدفة
المشاكل ذات الصلة بعملية الإبلاغ
هل يُمكن لبلدك الاعتماد على موارد مالية كافية لتلبية التزامات عملية الإبلاغ في اتفاقية مكافحة التصحر؟
الموارد المالية
الرجاء تقدير المبلغ المُستثمَر من الميزانية الوطنية في بلدك في عملية الإبلاغ التابعة لاتفاقية مكافحة التصحر الحالية
المبلغ
السنة
العملة
الرجاء تقدير عدد الأشخاص الذين شاركوا في بلدك في عملية الإبلاغ التابعة لاتفاقية مكافحة التصحر، والعدد الإجمالي للأشهر المُكرَّسة منهم لهذه العملية
الموارد البشرية
عدد الأشهر
عدد الأشخاص
٢٠٠٨
٢٠٠٩
٢٠١٠
٢٠١١
٢٠١٢
٢٠١٣
٢٠١٤
٢٠١٥
٢٠١٦
٢٠١٧
٢٠١٨
السنة
٢٠٠٨
٢٠٠٩
٢٠١٠
٢٠١١
٢٠١٢
٢٠١٣
٢٠١٤
٢٠١٥
٢٠١٦
٢٠١٧
٢٠١٨
هل تعتمد بلدك على المعارف الفنية والعلمية الكافية التي تمكنها من تلبية التزامات عملية الإبلاغ  في اتفاقية مكافحة التصحر؟
المعارف
إذا كانت الإجابة لا، الرجاء وصف الأسباب الرئيسية والصعوبات التي واجهتها
هل كان التنسيق على المستوى الوطني مع الوزارات ذات الصلة كافيًا لتحقيق الإبلاغ الشامل والمُتسِق؟
التنسيق
هل تم تطبيق نهج تشاركي أو تشاوري من أجل إشراك جميع أصحاب المصلحة ذوي الصلة في عملية الإبلاغ؟
المُشاركة والاستشارات
هل تم عقد اجتماع بشأن صحة الاستراتيجيات والأدوات كجزء من عملية الإبلاغ؟ 
التحقق من صحة
هل تعاونت بلدك مع الجهات المكلَّفة بإعداد تقارير برنامج العمل الإقليمي و دون الإقليمي؟
العمليات الإقليمية ودون الإقليمية
إذا كانت الإجابة بنعم، يُرجى تصنيفها وفقًا للفئات الرئيسية الواردة أدناه
تلبية طلبات مُحدّدة ضمن القرارات التي يتخذها مؤتمر الأطراف
قضايا أخرى خاصة بالبلد
الرجاء وضع علامة في المُربعات فقط إذا كنت قد واجهت صعوبات في الإبلاغ عن واحد أو أكثر من مؤشرات الأداء، وعند القيام بذلك، الرجاء وضع العلامة أسفل معيار e-Smart الذي واجهت صعوبة بشأنه.
الإبلاغ عن طلبات مُحددة لمؤتمر الأطراف: عملية تكرارية بشأن المُؤشرات
مُحدّد زمنيًا
ذو صلة 
قابل للتحقيق
قابل للقياس 
مُحدّد
اقتصادي
CONS-O-1
CONS-O-4
CONS-O-7
CONS-O-10
CONS-O-14
CONS-O-18
CONS-O-16
CONS-O-13
CONS-O-8
CONS-O-5
CONS-O-3
هل يوجد في بلدك أي قضية مُحدَّدة يتعين جلب انتباه مُؤتمر الأطراف إليها؟
اسم مسؤول الإبلاغ
نموذج التقديم 
تاريخ التقديم
التوقيع
اسم مسؤول الترخيص
تاريخ الترخيص
التوقيع
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