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  مؤمتر األطراف
  الدورة العاشرة

  ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٢١-١٠تشانغوون، مجهورية كوريا، 
  )ب(٧البند 

  الربنامج وامليزانية
  نية لالتفاقيةاألداء املايل للصناديق االستئما

تقرير عن تنفيذ برنامج عمل اآللية العاملية احملـدد التكـاليف لفتـرة                 
  )٢٠١١-٢٠١٠(السنتني 

  موجز    
، يقـدم هـذا     ٩-م أ /١٣ و ،٩-م أ /١١ و ،٩/م أ /٦، و ٨-م أ /٣عمالً باملقررات     

طة وإطار  التقرير مسامهات اآللية العاملية التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف تنفيذ اخل           
) ٢٠١٨-٢٠٠٨(العمل االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيـذ االتفاقيـة            

ويلخص التقرير اإلجنازات الرئيسية لآلليـة      . ٢٠١١-٢٠١٠لفترة السنتني   ) االستراتيجية(
العاملية واملخرجات على أساس اإلطار اجلديد لإلدارة القائمة على النتائج الذي اعتمده مؤمتر             

  .طراف على أنه االستراتيجيةاأل
 من االستراتيجية بـشأن التمويـل       ٥وركز تنفيذ الربنامج على اهلدف التنفيذي         

ودعمت اآللية العاملية البلدان األطراف يف وضع وتنفيذ أطر اسـتثمار           . ونقل التكنولوجيا 
لـدان  متكاملة واستراتيجيات متويل متكاملة لإلدارة املستدامة لألراضي، وشاركت مع الب         

األطراف املتقدمة ومؤسسات التمويل الدولية يف تسهيل توفري التمويل لإلدارة املـستدامة            
لألراضي، ودعمت أصحاب املصلحة يف اتفاقية مكافحة التصحر يف حتديد مصادر التمويل 

  .املبتكرة وتقييمها وتعبئتها وتشجيع نقل التكنولوجيا
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بأنشطة ذات صلة بالتمويل تركز على      وعالوة على ذلك، اضطلعت اآللية العاملية         
 من االستراتيجية بشأن قضايا الدعوة، وإذكاء الوعي والتثقيـف،   ٢ و ١اهلدفني التنفيذيني   

ومشلت جماالت املشاركة تقدمي الـدعم ملنظمـات     . وإطار السياسات العامة، على التوايل    
أطر االستثمار املتكاملة،   /اجملتمع املدين للمسامهة يف عمليات استراتيجيات التمويل املتكاملة       

وتنفيذ برامج العمل الوطنية التفاقية مكافحة التصحر، وإدماج اإلدارة املستدامة لألراضي           
وتنعكس أولويـات   . يف عمليات وضع السياسات الوطنية، ومواءمة برامج العمل الوطنية        

نفقـات  وختصص معظـم    .  أيضاً يف نفقات امليزانية    ٢٠١١-٢٠١٠اآللية العاملية للفترة    
  . وكذلك لألنشطة يف أفريقيا٥امليزانية للهدف التنفيذي 
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  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 

  ٤  ١  .....................................................................مقدمة  - أوالً  
  ٤  ٨-٢  ........التنفيذ والدروس املستفادة: إطار اإلدارة القائمة على النتائج لآللية العاملية  - ثانياً  
  ٦  ٣٨-٩  .......................................................إجنازات اآللية العاملية  - ثالثاً  

  ٧  ٢٩-١٠  ........................التمويل ونقل التكنولوجيا: ٥هلدف التنفيذي ا  - ألف     
  ١٦  ٣٣-٣٠  ...................الدعوة وإذكاء الوعي والتثقيف: ١اهلدف التنفيذي   -  باء     
  ١٨  ٣٨-٣٤  ...........................إطار السياسات العامة: ٢اهلدف التنفيذي   - جيم     

  ٢١  ٤٦- ٣٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اإلدارة التنفيذية والتنظيم اإلداري  -  رابعاً  
  ٢٤  ٥٧-٤٧  .............................................................نفقات امليزانية  - خامساً  

  ٢٤  ٤٨-٤٧  ............................................................مقدمة  - ألف     
  ٢٥  ٥٧-٤٩  ...........................................................الوصف  -  باء     

  ٢٩  ٦٠- ٥٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . االستنتاجات والتوصيات  -  سادساً  
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  مقدمة  - أوالً  
، يقدم هذا التقرير    ٩-م أ /١٣ و ،٩-م أ /١١ و ،٩-م أ /٦ و ،٨-م أ /٣عمالً باملقررات     -١

 يف تنفيذ اخلطة وإطـار العمـل        مسامهات اآللية العاملية التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر       
) االستراتيجية) (٢٠١٨-٢٠٠٨(االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية         

، وهو يركز على األنـشطة      ٢٠١١ يونيه/وقد أُعد يف حزيران   . ٢٠١١-٢٠١٠لفترة السنتني   
. ٢٠١١مايو / أيار٣١ إىل ٢٠١٠يناير / كانون الثاين١املضطلع هبا والنتائج احملققة يف الفترة من 

مـارس  / آذار٣١ إىل ٢٠١٠يناير / كانون الثاين١وتغطي املعلومات املتعلقة بامليزانية الفترة من      
، الذي اعتمـده    ٢٠١١-٢٠١٠ويستند التقرير إىل برنامج عمل اآللية العاملية للفترة         . ٢٠١١

ج برنامج العمل يف املرفـق      ، ويرد منوذ  ٩-م أ /١مؤمتر األطراف ويرد يف املرفق الثالث للمقرر        
، حسبما ميليه اإلطار املنطقي لإلدارة القائمة على النتـائج لالتفاقيـة،       ٩-م أ /٩الثالث للمقرر   

  .خاصة األهداف االستراتيجية والتنفيذية يف االستراتيجية

التنفيـذ والـدروس    : إطار اإلدارة القائمة على النتائج لآللية العاملية        - ثانياً  
  املستفادة

 هو أول برنامج    ٢٠١١-٢٠١٠كان برنامج اآللية العاملية وميزانيتها لفترة السنتني          -٢
  . وميزانية ُيعد وُينفّذ عقب اعتماد االتفاقية ملبادئ اإلدارة القائمة على النتائج

لالستراتيجية، اليت تعطي اآللية العاملية مسؤولية حمورية يف اإلسهام يف اهلدف           اً  ووفق  -٣
 إجنازاً متوقعاً   ٢٣، حددت اآللية العاملية     ٢ و ١داعماً يف اهلدفني التنفيذيني     اً  ر ودو ٥التنفيذي  

 يـتعني حتقيقهـا   ٢٠١١-٢٠١٠ومؤشر أداء ذا صلة كأولويات مواضيعية لفترة الـسنتني       
باالشتراك مع أصحاب مصلحة آخرين يف االتفاقية، مبا يف ذلك كل من البلدان األطـراف               

وباإلضافة إىل ذلـك،    . سات املالية الدولية، ومنظمات اجملتمع املدين     املتقدمة والنامية، واملؤس  
 ناجتاً على أهنا أهداف رئيسية جيب أن حتققها الربامج اإلقليمية واالسـتراتيجية             ٦٤حتديد   مت

ولتحقيق هذه النواتج، أعـدت      .)١(لآللية العاملية، وكذلك اإلدارة التنفيذية والتنظيم اإلداري      
  .عات أعمال حمددة التكاليفمجيع الربامج جممو

__________ 

يط اهلادئ، وأمريكا الالتينية ومنطقة البحـر الكـارييب، ومشـال           آسيا واحمل : الربامج اإلقليمية لآللية العاملية    )١(
أفريقيا، وغرب ووسط أفريقيا، وجهة التنسيق لدول وسط وشرق أوروبا؛ وبـرامج اسـتراتيجية لآلليـة                

متويل تغري املناخ، والصكوك االقتصادية واملالية، ومتويل الغابات، والوصول إىل األسواق والتجـارة             : العاملية
: وحتليل السياسات واالستثمار، والتعاون فيما بني بلدان اجلنوب؛ اإلدارة التنفيذية والتنظـيم اإلداري          فيها،  

 .تنمية قدرات املوظفني، وامليزانية، واالتصاالت، واإلدارة العليا
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خلطة العمل املعتمدة، أُنشئ نظام للرصد والتقييم يستند إىل اإلدارة القائمـة            اً  ووفق  -٤
إجنازات النـواتج؛   ) ٢(تنفيذ جمموعات األعمال؛    ) ١: (على النتائج من أجل رصد ما يلي      

  . وبند للتكلفةنفقات امليزانية لكل ناتج، وموقع جغرايف،) ٤(حتقيق مؤشرات األداء؛ ) ٣(
من تنفيذ الربامج على أساس نظام اإلدارة القائمة علـى النتـائج            اً   شهر ١٧وبعد    -٥

اجلديد، ميكن استخالص الدروس املستفادة األولية، والتعرف علـى التحـديات والفوائـد             
  .الرئيسية لنظام التخطيط اجلديد

الفوائد التالية اليت أسـهمت يف      ووفر نظام اإلدارة القائمة على النتائج لآللية العاملية           -٦
  :فعالية أداء الربامج وإجناز النواتج

اإلجنازات املتوقعة وركـزا    استهدف تنفيذ الربنامج ونظام الرصد والتقييم         )أ(  
  ، ومكنا من إجناز النواتج وحتديد األولويات مبزيد من الفعالية؛يهااألنشطة عل

ية العاملية من احلصول على نظرة      ل اآل مكنت امليزنة القائمة على النتائج إدارة       )ب(  
وسـهلت  . هدف تنفيذي، ومنطقة، وبند للتكلفة    /عامة أفضل عن نفقات امليزانية لكل ناتج      

  هذه املعلومات اختاذ قرارات مستنرية لإلشراف على برامج اآللية العاملية؛
 قوى إطار اإلدارة القائمة على النتائج الروابط بني التوجـه االسـتراتيجي             )ج(  

وتنفيذ الربامج، وعزز أساليب عمل اآللية العاملية، أي أساليب العمل القطري، واالستراتيجية            
  املوحدة، والنهج املعزز؛

النتائج لآللية العاملية    على   وثيق بني قوة عمل اإلدارة القائمة     التعاون  الضمن    )د(  
  .ملواجهة التحدياتوزمالء يف األمانة التبادل املستمر للخربات وحتديد النهج املناسبة 

ورغم الفوائد املختلفة املذكورة أعاله، مت حتديد عدة حتديات ومعاجلتـها خـالل               -٧
  :امليزنة القائمة على النتائج/عملية اإلدارة القائمة على النتائج

تطلب إنشاء نظام فعال للرصد والتقييم يستند إىل اإلدارة القائمـة علـى               )أ(  
متثل أحد التحديات الرئيسية يف حتقيق التـآزر بـني خمتلـف            و. النتائج موارد بشرية كبرية   

النواتج ونفقات امليزانية دون أن يسفر ذلـك عـن          /األدوات الالزمة لرصد مؤشرات األداء    
  حاالت ازدواج اجلهود واإلبالغ غري الضروري؛

أظهر تنفيذ خطة عمل اإلدارة القائمة على النتائج أن هناك تداخالً يف بعض               )ب(  
 ،١-٢-١/١-١-٥ و ،١-١-١/٢-٢-٥مثالً  (األداء ومن مث كان يصعب رصدها       مؤشرات  

وقد أُعيدت صياغة هذه املؤشرات أو دجمها لفترة السنتني املقبلة مـن            ). ١-٥-٢/٢-٤-٥و
  أجل ضمان اتساق اإلبالغ؛
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كانت هناك صعوبات يف مجع البيانات وقياسـها فيمـا خيـص بعـض                )ج(  
            ، ٣-٢-٥مثـل   (يانات، والعـزو، وعوامـل أخـرى        األداء بسبب عدم توفر الب     مؤشرات

  ؛)٣-٣-٥، و٢-٣-٥و
مت تصميم العديد من اإلجنازات املتوقعة، ومؤشرات األداء، واملخرجات من            )د(  

ويف الواقع، مل يكن من املمكـن       . أجل تقدمي إرشادات واضحة لتنفيذ الربنامج االستراتيجي      
قط، ألن هذا النشاط قد يسهم يف عدة إجنازات، ممـا           ربط نشاط حمدد مبؤشر واحد ف     اً  دائم

 مت ختفيض عدد اإلجنازات والنواتج املتوقعة يف خطة عمل          ،لذلك. يتسبب يف صعوبة اإلبالغ   
  اآللية العاملية املقترحة لفترة السنتني املقبلة؛

ية رغم أن نظام اإلدارة القائمة على النتائج يهدف إىل تقييم نتائج اآللية العامل              )ه(  
ما متكن فقط برصد النـواتج      اً  على أساس مؤشرات األداء احملددة، فإن املعلومات املتوفرة غالب        

وما زال من الصعب تقييم األثر تقييماً مناسباً، ولكن اآللية العاملية، وفقاً ملا طُلـب               . وتقييمها
  . )٢(إليها، تقوم بوضع منهجية لتقييم األثر

إلدارة القائمة على النتائج اجلديد بفوائد مجة على اآلليـة      ويف اخلتام، عاد تطبيق نظام ا       -٨
التحديات وجتري معاجلتها    وقد مت حتديد  . العاملية، فسهل اخلدمات اليت يطلبها مؤمتر األطراف      

  . املنقحني لآللية العاملية) ٢٠١٣-٢٠١٢(وبرنامج العمل ) ٢٠١٥-٢٠١٢(يف خطة العمل 

  إجنازات اآللية العاملية  -ثالثاً   
ُتعرض اإلجنازات الرئيسية لآللية العاملية على أساس اإلجنازات املتوقعة ومؤشـرات             -٩

وركز تنفيـذ   . ٩-م أ /١األداء اليت اعتمدها مؤمتر األطراف مبوجب املرفق الثالث من املقرر           
الربامج على هديف املنظمة التاليني، على النحو احملـدد يف برنـامج عمـل اآلليـة العامليـة                  

  :٢٠١١-٢٠١٠ للفترة
دعم البلدان األطراف يف وضع أطر استثمار متكاملة ملعاجلة التصحر وتردي    )أ(  

  األراضي واجلفاف، واإلدارة املستدامة لألراضي؛
حتديد فرص التمويل وتسهيل الوصول إليها بتعاون وشراكة مع املؤسسات            )ب(  

مويل املتاح لإلدارة املـستدامة  الوطنية واملنظمات الدولية، وال سيما التمويل املبتكر لزيادة الت       
  .لألراضي على الصعيد القطري

__________ 

  لالطالع على عرض ملنهجية اآللية العاملية املقترحة للنتـائج وتقيـيم           ICCD/COP(10)/3 الوثيقة   انظر أيضاً  )٢(
وستعرض املنهجية الكاملة يف الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف ليدرسها مؤمتر األطراف وينظـر فيهـا    . األثر

 .كورقة اجتماع
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  التمويل ونقل التكنولوجيا: ٥اهلدف التنفيذي   - ألف  
تعبئة املوارد املالية والتكنولوجية الوطنية والثنائية واملتعددة األطراف وحتسني انتقاء أهـداف            "

  )جيةاالستراتي." (استخدامها وتنسيق ذلك لزيادة أثارها وفعاليتها
 مـن   ٢١ من املادة    ٤كما دعت إىل ذلك االستراتيجية والوالية الواردة يف الفقرة            -١٠

االتفاقية، ركزت اآللية العاملية يف السنتني املاضيتني أساساً على تيسري عمل البلدان األطراف             
مة يف دعم هذا اهلدف التنفيذي باإلسهام يف حتسني استهداف املوارد املالية لإلدارة املـستدا             

لألراضي وتنسيقها من خالل وضع وتنفيذ استراتيجيات متويل متكاملـة وأطـر متكاملـة              
  .لالستثمار لإلدارة املستدامة لألراضي

  ١-٥جمال النتيجة     
قيام البلدان األطراف املتأثرة بوضع أطر استثمار متكاملة من أجل تعبئة املـوارد الوطنيـة               "

  )االستراتيجية." (الية وتأثري تدابري التدخلوالثنائية واملتعددة األطراف لزيادة فع
كان الدعم التقين واملايل للبلدان األطراف يف وضع وتنفيذ استراتيجيات متويل متكاملة              -١١

وبعد . وأطر استثمار متكاملة لإلدارة املستدامة لألراضي أحد أولويات اآللية العاملية لفترة السنتني
تعزيز القدرة على تصميم استراتيجيات متويل متكاملة يف        تنظيم عدة حلقات عمل دون إقليمية ل      

 دعمت اآللية العاملية تنظيم أربع حلقات عمل دون إقليمية اً، بلد٩١فترة السنتني السابقة، مشلت 
تشمل بلداناً يف منطقة البحر الكارييب، وأفريقيا الوسطى، وآسيا الوسطى، وأوروبا الوسـطى             (

 لتصميم استراتيجيات متويل متكاملة يف فترة السنتني احلاليـة   حلقة عمل وطنية  ١٥ و )والشرقية
وقد أدت هـذه    . أطر االستثمار املتكاملة  /سياق عملية وضع استراتيجيات التمويل املتكاملة      يف

 وثيقـة   ١٢ و  وثيقة الستراتيجيات التمويل املتكاملـة     ١٤أو التصديق على    /العملية إىل تأييد و   
  .مة من البلدان األطراف يف فترة السنتني املاضيةاالستثمار املتكاملة مقد ألطر
وتوفر استراتيجية التمويل املتكاملة تقييماً معمقاً للسياق املايل لـإلدارة املـستدامة              -١٢

وجيمـع  . لألراضي وحتدد اإلجراءات ذات األولوية اليت تؤدي إىل تعبئة موارد مالية إضافية           
والدولية لتمويل اإلدارة املستدامة لألراضي يف البلد       إطار االستثمار املتكامل املصادر الوطنية      

فمـثالً،  . ويوضح أولويات التمويل، والفجوات املالية، واألنشطة ذات األولوية لتعبئة املوارد         
 على اإلطار املتكامل لالستثمار هبدف مـايل قـدره          ٢٠١٠أوغندا، مت التصديق يف عام       يف

وتنفـذ عمليـات    .  أعوام ١٠تحدة لفترة    دوالر من دوالرات الواليات امل     ٩٢ ٠٣٠ ٠٠٠
أطر االستثمار املتكاملة حتت القيادة القطرية مـع مـشاركة          /استراتيجيات التمويل املتكاملة  

ودعم عدد كبري من أصحاب املصلحة، مبا يف ذلك الوزارات، ومعاهد البحث، ومنظمـات              
ـ          ة الثنـائيني واملتعـددي     اجملتمع املدين، واجلهات الفاعلة يف القطاع اخلاص، وشركاء التنمي

وغالباً ما يكون دعم اآللية العاملية جزءاً من مبادرات أصحاب املصلحة املتعددين            . األطراف
، ومبادرة وسط آسيا )كما هو األمر يف حالة أوغندا ومايل والنيجر(مثل شراكة أرض أفريقيا  



ICCD/COP(10)/15 

GE.11-62394 8 

مرفـق  /تحدة اإلمنـائي إلدارة األراضي أو مشروع احلافظة احملددة األهداف لربنامج األمم امل        
اً البيئة العاملية بشأن بناء القدرات وتعميم اإلدارة املستدامة لألراضي لصاحل أقل البلدان منـو             

  .والدول اجلزرية الصغرية النامية
 ٢٠١١مايو  / أيار ٩وبناء على طلب من مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة، أُطلق يف              -١٣

راتيجيات التمويل املتكاملة وتنفيذها، على كل مـن        استطالع آلراء الزبائن بشأن وضع است     
مايو، تظهر النتائج األولية اليت مت مجعها مـن  / أيار٣١وحىت  . الصعيد دون اإلقليمي والوطين   

 جميباً أن معظم أصحاب املصلحة الـذين شـاركوا يف عمليـة مـن عمليـات      ٦٠حوايل  
ملية يقيمون هنج استراتيجيات التمويـل      استراتيجيات التمويل املتكاملة اليت وضعتها اآللية العا      

وصنف أكثر من ثلثي اجمليبني الدعم الذي تلقته اآلليـة          . )٣(املتكاملة وتنفيذها بشكل إجيايب   
 ،"عال"أو  " فوق املتوسط "العاملية يف جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية ومؤمتر األطراف على أنه           

لية العاملية لوضع استراتيجية متويل متكاملة،       يف املائة أنه، نتيجة لدعم اآل      ٦٦ويؤكد أكثر من    
  .زادت املوارد املالية لإلدارة املستدامة لألراضي

  ١اجلدول 
  ١-٥مسامهات اآللية العاملية يف حتقيق اإلجنازات املتوقعة املتصلة مبجال النتيجة 

 :١-٥النتيجة 
قيام البلدان األطراف املتأثرة بوضع أطر متكاملة       

تعبئة املوارد الوطنية والثنائية    لالستثمار من أجل    
واملتعددة األطراف لزيادة فعالية وأثـر تـدابري        

 .التدخل

  :االفتراضات
  .وضع أطر استثمار متكاملة لإلدارة املستدامة لألراضي حتت القيادة القطرية  •
ُتعطى البلدان األطراف املتأثرة األولوية لالستثمار يف اإلدارة املستدامة لألراضي ضـمن              •
  .ر ختطيطها الوطينأط
ينخرط شركاء ثنائيون ومتعددو األطراف يف وضع أطر استثمار لـإلدارة املـستدامة               •

 لألراضي

 بيانات األداء مؤشرات األداء اإلجنازات املتوقعة
املنابر اإلقليمية ودون    ١-١-٥

اإلقليمية املتصلة بتمويـل اإلدارة     
املــستدامة لألراضــي تــشغلها 

  .مليةوتدعمها اآللية العا

عدد املنـابر اإلقليميـة ودون      
اإلقليمية املتصلة بتمويل اإلدارة    
املستدامة لألراضي اليت تشغلها    

 .وتدعمها اآللية العاملية

 منرباً إقليمياً ودون إقليمي علـى صـلة         ٢٧دعمت اآللية العاملية    
بتمويل اإلدارة املستدامة لألراضي يف مجيع املناطق، مبـا يف ذلـك            

 الزراعية الشاملة ألفريقيا، وشـراكة أرض أفريقيـا،     برنامج التنمية 
ومبادرة وسط آسيا إلدارة األراضي، ومريكوسور، ومنرب أمريكـا         

وأدى . الوسطى لتعزيز االستثمار يف اإلدارة املـستدامة لألراضـي        
الدعم إىل تعزيز تعميم اإلدارة املستدامة لألراضي ووفـر مـداخل           

مة لألراضي هتـدف إىل زيـادة       هامة لتعبئة موارد اإلدارة املستدا    
 .التمويل من خالل هذه املنابر من أجل تنفيذ االتفاقية

ــدان  ٢-١-٥ ــاد البل  اعتم
األطراف املتأثرة السـتراتيجيات    
متويــل متكاملــة يف اإلدارة  

 .املستدامة لألراضي

عدد اسـتراتيجيات التمويـل     
املتكاملة اليت وضعتها اآلليـة     

  واعتمـدهتا البلـدان    )أ(العاملية
 .األطراف املتأثرة

 ٥٠دعمت اآللية العاملية وضع استراتيجيات متويل متكاملة يف حوايل          
، ) بلدان من أمريكا الالتينية    ٨ بلدان أفريقية و   ٦(اً   بلد ١٤ويف  . بلداً

ُوضعت استراتيجيات متويل متكاملة يف صيغتها النهائية ومت التصديق         
 .ع تنفيذهااعتمادها خالل فترة اإلبالغ ومن املتوق/عليها

__________ 

سوف ُتتاح نتائج االستعراض الكاملة كورقة اجتماع للدورة العاشرة للجنة اسـتعراض تنفيـذ االتفاقيـة             )٣(
 .والدورة العاشرة ملؤمتر األطراف
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مدى ارتياح البلدان األطراف     
للدعم الذي تقدمـه اآلليـة      

 ).دراسة استقصائية(العاملية 

تشري النتائج األولية الستقصاء آراء الزبائن إىل أنه، نتيجـة لـدعم            
اآللية العاملية لوضع استراتيجيات التمويل املتكاملة، زادت املـوارد         

 ٩٠ومنح أكثر من    . لألراضياإلمجالية املخصصة لإلدارة املستدامة     
كأداة لتحسني  "يف املائة من اإلجابات استراتيجية التمويل املتكاملة،        

" فوق املتوسـط  "، تصنيف   "معرفة املصادر املتاحة واحملتملة للتمويل    
استراتيجية اً   يف املائة من اجمليبني أيض     ٦٦وقيم أكثر من    ". جيد"أو  

لتحديد خيارات  "  املتوسط فوق"أو  " جيدة"التمويل املتكاملة بأهنا    
التمويل املبتكرة، مبا يف ذلك احلوافز واآلليات املالية القائمة علـى           

 .السوق والتمويل البالغ الصغر
ــذ   ٣-١-٥ ــاز تنفيـ إجنـ

استراتيجيات التمويل املتكاملة يف    
 .اإلدارة املستدامة لألراضي

عدد البلدان األطراف املتـأثرة     
اليت تنفذ استراتيجيات متويـل     

تكاملة يف اإلدارة املـستدامة     م
لألراضــي وضــعتها اآلليــة 

 .العاملية

 أفريقية،  ٣(  دول ٧بعد وضع استراتيجيات متويل متكاملة، بدأت       
تنفيـذ  )  من بلدان آسيا واحمليط اهلادئ   ٢ من أمريكا الالتينية، و    ٢و

ويف . استراتيجية التمويل املتكاملة خالل الفترة املشمولة بـالتقرير       
لبلدان األخرى، سبق لآللية العاملية أن بدأت ودعمـت        العديد من ا  

األنشطة ذات األولوية املتصلة بتعبئة املوارد خالل عمليـة وضـع           
 .استراتيجية التمويل املتكاملة

مدى ارتياح البلدان األطراف     
للدعم الذي تقدمـه اآلليـة      

 ).دراسة استقصائية(العاملية 

 .٢-١-٥انظر اإلجناز املتوقع 

ع البلدان األطـراف     تض ٤-١-٥
املتأثرة وتؤيـد أطـر االسـتثمار       
املتكاملة لإلدارة املستدامة لألراضي    

 .اليت تدعمها اآللية العاملية

عدد مـن أطـر االسـتثمار       
املتكاملة لـإلدارة املـستدامة     
لألراضي اليت وضعتها اآلليـة     
العاملية حتظى بتأييـد البلـدان      

 .األطراف املتأثرة

يف وضـع أطـر اسـتثمار       اً   بلد ٣٠حوايل  دعمت اآللية العاملية    
 ٢ من أمريكا الالتينيـة، و     ٢ أفريقية، و  ٨(اً   بلد ١٢ويف  . متكاملة

، ُوضعت أطر استثمار متكاملـة يف       )بلدان آسيا واحمليط اهلادئ    من
 .تأييدها خالل الفترة املشمولة بالتقرير/صيغتها النهائية ومت إقرارها

ة الدعم يف سياق شراكات مع أصحاب مصلحة متعددين مثل شـراكة      ما تقدم اآللية العاملي    كثرياً  )أ(
  .أرض أفريقيا أو مبادرة وسط آسيا إلدارة األراضي

  ٢-٥جمال النتيجة     
تقدمي البلدان األطراف املتقدمة موارد مالية كبرية وكافية يف الوقت املناسب وموارد ميكـن              "

تردي األراضي ومنع حدوثـه     /لب اجتاه التصحر  لمبادرات احمللية الرامية إىل ق    لالتنبؤ هبا دعماً    
  )االستراتيجية." (والتخفيف من آثار اجلفاف

إىل عمليات استراتيجيات التمويـل     اً  كبرياً  قدم العديد من البلدان األطراف املتقدمة دعم        -١٤
وتـبني أطـر    . أطر االستثمار املتكاملة من خالل آليات معونة ثنائية ومتعددة األطراف         /املتكاملة

االستثمار املتكاملة املختلفة مشاركة البلدان األطراف املتقدمة يف األنـشطة املتـصلة بـاإلدارة              
  .املستدامة لألراضي على الصعيد القطري، مما يشري إىل أولويات التمويل وكذلك الثغرات املالية

مليـة   العا-وشاركت اآللية العاملية مع البلدان األطراف املتقدمة على مجيع األصـعدة              -١٥
 من أجل زيادة فعالية استخدام أو تعبئة مصادر إضـافية           -واإلقليمية ودون اإلقليمية والوطنية     
وقد مت متويل عمليات اآللية العاملية جزئيـاً عـن طريـق            . لتمويل اإلدارة املستدامة لألراضي   
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ء القدرات  ، اليت دعمت أنشطة اآللية العاملية يف جماالت مثل بنا         )انظر الفصل اخلامس  (التربعات  
املتصلة باالتفاقات البيئية املتعددة األطراف، وتعميم اتفاقية مكافحة التصحر، وتعبئة التمويـل            
املتعلق بتغري املناخ لإلدارة املستدامة لألراضي، وتصميم استراتيجيات متويل متكاملة لـإلدارة             

كبرياً من خيارات   وعالوة على ذلك، حفزت هذه األموال عدداً        . املستدامة لألراضي وتنفيذها  
التمويل املشترك لالستثمارات، وال سيما على الصعيد القطري، اليت قدمها شركاء يف التنميـة              

، ومرفق البيئة العاملية، والوكالـة األملانيـة        )الفاو(مثل منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة       
ـ          ائي، وكـذلك البلـدان     للتعاون الدويل، وشراكة أرض أفريقيا، وبرنامج األمم املتحدة اإلمن

  .األطراف النامية يف سياق األنشطة اليت تدعمها اآللية العاملية والربامج القطرية لآللية العاملية

  ٢اجلدول 
  ٢-٥مسامهات اآللية العاملية يف حتقيق اإلجنازات املتوقعة املتصلة مبجال النتيجة 

 :٢-٥النتيجة 
ة كـبرية   تقدمي البلدان األطراف املتقدمة موارد مالي     "

وكافية يف الوقت املناسب وموارد ميكن التنبـؤ هبـا          
دعماً للمبادرات احملليـة الراميـة إىل قلـب اجتـاه           

تردي األراضي ومنع حدوثه والتخفيف مـن    /التصحر
 ."آثار اجلفاف

  :االفتراضات 
خلو املناخ االقتصادي والسياسي من القيود اليت تعرقل حتقيق األولويات اليت             •

  .دان األطراف املتقدمةحتددها البل
اضطالع البلدان النامية بدور قيادي يف وضـع اسـتراتيجيات االسـتثمار              •

 .املتكاملة لإلدارة املستدامة لألراضي

 بيانات األداء مؤشرات األداء اإلجنازات املتوقعة
زيادة الفهم املشترك ومعرفة     ١-٢-٥

الفوائد االقتـصادية لالسـتثمارات يف      
ة لألراضي مـن أجـل      اإلدارة املستدام 

 .حتقيق األهداف اإلمنائية

عدد البلدان األطراف املتقدمة الـيت      
تستخدم منهجيات اآلليـة العامليـة      
ومنتجاهتا املعرفية لتقييم االستثمارات    

 .يف اإلدارة املستدامة لألراضي

 وُيبلغ عنـه يف     ١-١-٢مت دمج اإلجناز املتوقع يف البند       
 .إطار هذا البند

التمويل املقـدم مـن     زيادة   ٢-٢-٥
البلــدان املتقدمــة لوضــع وتطــوير 
استراتيجيات متويل متكاملـة لـإلدارة     
املستدامة لألراضي عن طريق التعـاون      

 .الثنائي على الصعيد القطري

عدد الربامج اليت تدعمها اآلليـة      
ــق بوضــع  ــة فيمــا يتعل العاملي

املــة اســتراتيجيات متويــل متك
ــستدامة لألراضــي  ــإلدارة امل ل

ها، واليت حتظـى بتمويـل      وتنفيذ
 .مباشر من الشركاء اإلمنائيني

مت متويل الدعم الـذي قدمتـه اآلليـة املاليـة لوضـع             
أطر االستثمار املتكاملـة    /استراتيجيات التمويل املتكاملة  

وتنفيذها يف فترة السنتني أساساً من التربعات اليت قدمتها         
الدامنرك، واملفوضية األوروبية، وفنلنـدا، والـصندوق       
الدويل للتنمية الزراعية، والنـرويج، ومنظمـة البلـدان         

ومكن هذا الـدعم اآلليـة      . إسبانيااملصدرة للبترول، و  
للدعم القطري باإلضافة إىل    اً   برناجم ٢٤العاملية من تنفيذ    

 .العديد من اتفاقات التعاون على الصعيد الدويل
 زيادة متويل البلدان املتقدمة     ٣-٢-٥

املـة لـإلدارة    ألطر االسـتثمار املتك   
 .املستدامة لألراضي

زيادة النسبة املائوية حلجم التمويل     
من البلدان املتقدمـة املـسامهة يف     
دعم أطر االسـتثمار املتكاملـة      
لإلدارة املستدامة لألراضي الـيت     
تروج هلا اآللية العاملية وفقاً جلهاز      
املعلومات املاليـة عـن تـدهور       

 .األراضي

بيانات اليت أبلغت عنها البلـدان      تستخدم اآللية العاملية ال   
 مـن خـالل نظـام       ٢٠١٠األطراف املتقدمة يف عام     

استعراض األداء وتقييم التنفيذ كنقطة انطالق لبناء خط        
 يتم على أساسـها     ٢٠٠٩-٢٠٠٨أساس لفترة السنتني    

اً وجيري حالي . قياس التقدم احملرز يف فترات السنتني املقبلة      
ظام اسـتعراض األداء    إنشاء خط األساس جبمع بيانات ن     

وتقييم التنفيذ مع البيانات احملصل عليها من نظام منظمة         
التعاون والتنمية يف امليدان االقتـصادي لإلبـالغ عـن          

 .الدائنني ومصادر رمسية أخرى
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  ٣-٥جمال النتيجة     
بذل األطراف مزيداً من اجلهود لتعبئة املوارد املالية علـى صـعيد املؤسـسات واملرافـق                "

ديق املالية الدولية، مبا فيها مرفق البيئة العامليـة، عـن طريـق التـرويج لربنـامج                  والصنا
  )االستراتيجية." (اإلدارة املستدامة لألراضي لدى جمالس إدارة هذه املؤسسات/االتفاقية

. يف تعزيز اإلدارة املستدامة لألراضـي     اً  رئيسياً  تؤدي املؤسسات املالية الدولية دور      -١٦
تعزيز مشاركتها يف اإلدارة املستدامة لألراضي من خالل املنابر اإلقليمية ودون           وباإلضافة إىل   

، دعمت اآللية العاملية العديد مـن       )١-١-٥انظر اإلجناز املتوقع    (اإلقليمية واحملافل الدولية    
مبادرات اإلدارة املستدامة لألراضي يف إطار شراكات مع مؤسسات مالية دولية مثل مصرف             

، والـصندوق الـدويل للتنميـة       )مثالً مبادرة وسط آسيا إلدارة األراضي     (وي  التنمية اآلسي 
، والبنك الدويل   )فييت نام مثالً الدعم القطري يف مجهورية الو الدميقراطية الشعبية و        (الزراعية  

  ).مثالً شراكة أرض أفريقيا(
الـدويل  ، أصدرت اآللية العاملية تقريراً موجزاً عن استعراض البنك          ٢٠١٠ويف عام     -١٧

 قبل شراكة   -حلافظة االستثمارات يف اإلدارة املستدامة لألراضي يف أفريقيا جنوب الصحراء           
وأشار التقرير إىل أن أحد أوجه التحسن الرئيسية يف سـياق أنـشطة             . أرض أفريقيا وبعدها  

اضي يف  شراكة أرض أفريقيا متثل يف إنشاء البيئة املواتية للبلدان إلدماج اإلدارة املستدامة لألر            
  .أطرها اإلمنائية على الصعيد الوطين

ويف سياق تعاوهنا مع مرفق البيئة العاملية، شاركت اآللية العاملية يف االجتماع األربعني               -١٨
املساعدة على عرض القضايا ذات األمهية التفاقية مكافحة        ) أ: (جمللس مرفق البيئة العاملي هبدف    

 وتعبئة موارد مالية إضافية لتنفيذ اتفاقيـة مكافحـة          حتديد الفرص املتاحة ملزج   ) ب(التصحر؛  
مسـسرة الـشراكات    ) ج(التصحر من خالل هنج برناجمية ومبتكرة وأنشطة متكينية أخـرى؛           

  . مناقشة األنشطة املشتركة والتكميلية مع أمانة مرفق البيئة العاملية) د(االستراتيجية؛ 
 أمانيت مرفق البيئة العامليـة واتفاقيـة        وباإلضافة إىل ذلك، عملت اآللية العاملية مع        -١٩

مكافحة التصحر لوضع خطة العمل املشتركة بني اتفاقية مكافحة التصحر ومرفـق البيئـة              
ويف جمال الربجمة القطرية، تعمل اآللية العاملية، مثالً، مع الـدول لإلشـارة بـشكل               . العاملية

ة يف سياق استراتيجيات التمويـل      استراتيجي إىل استثمارات خط األساس ملرفق البيئة العاملي       
ويف البلدان اليت تنشط فيها اآللية العاملية، ُبذلت جهود خاصة لتسهيل اجتماعات            . املتكاملة

  .تشاورية بني جهيت اتصال اتفاقية مكافحة التصحر ومرفق البيئة العاملية
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  ٣اجلدول 
  ٣-٥جال النتيجة مسامهات اآللية العاملية يف حتقيق اإلجنازات املتوقعة املتصلة مب

 : ٣-٥النتيجة 
بذل األطراف مزيداً من اجلهود لتعبئة املوارد املالية على صـعيد املؤسـسات             
واملرافق والصناديق املالية الدولية، مبا فيها مرفق البيئة العاملية، عن طريق الترويج            

 .اإلدارة املستدامة لألراضي لدى جمالس إدارة هذه املؤسسات/لربنامج االتفاقية

  :االفتراضات 
إيالء املؤسسات واملرافق والصناديق املالية الدولية أولوية       
ومستويات استثمار أعلـى لقـضايا اإلدارة املـستدامة         

 .لألراضي
 بيانات األداء مؤشرات األداء اإلجنازات املتوقعة

 تشاور مؤسسات التنـسيق التابعـة       ١-٣-٥
لالتفاقية مع نظرياهتا لدى املؤسـسات املاليـة        

لوطنية والدولية على الصعيد القطري للـدعوة       ا
إىل زيادة املؤسسات املاليـة الدوليـة متويلـها         
ــي    ــردي األراض ــصحر وت ــة الت ملكافح

 .اإلدارة املستدامة لألراضي/واجلفاف

عدد التدخالت اليت تـضطلع هبـا       
جهات التنسيق التابعة للمؤسسات    
املالية الدوليـة يف جمـال التـصحر     

ـ    اإلدارة /افوتردي األراضي واجلف
املستدامة لألراضي، بتشجيع مـن     
جهات التنسيق التابعـة لالتفاقيـة      

 .وبدعم من اآللية العاملية

تدعم اآللية العاملية إدمـاج اإلدارة املـستدامة        
مـثالً  (لألراضي يف عمليات وضع السياسات      

املعونة لصاحل التجارة والربنامج الشامل لتنميـة   
ا خمتلـف  الـيت تـسهله   ) الزراعة يف أفريقيـا   

علـى  اً   بلد ١٢ويف  . املؤسسات املالية الدولية  
األقل، حثت اآللية العاملية على تدخالت حمددة       
يف العمليات، مثل اجتماعات األعمال التجارية      

 .)أ(للربنامج الشامل لتنمية الزراعة يف أفريقيا
 زيادة معرفة املؤسسات املالية الدولية      ٢-٣-٥

 اإلدارة لألســاس املنطقــي لالســتثمارات يف
املستدامة لألراضي من أجل حتقيـق أهـداف        

 .التعاون اإلمنائي

عدد عمليات استعراض احلـوافظ     
اليت جتريها املؤسسات املالية الدولية     
واملنظمات الثنائية بالتعاون مع اآللية     

 .العاملية

، أيدت اآللية   ٢٠١٠-٢٠٠٩يف فترة السنتني    
دارة العاملية استعراض البنك الدويل حلافظـة اإل      

 .املستدامة لألراضي

 مشاركة البلدان األطراف املتأثرة يف      ٣-٣-٥
 .الُنَهج الربناجمية لتعبئة التمويل املشترك 

نسبة التمويل املشترك املتـأيت مـن       
استثمارات مرفـق البيئـة العامليـة       
واستثمارات املرافـق والـصناديق     
األخرى يف برامج تشارك فيها اآللية      

 .العاملية

ية العاملية بشكل خاص يف النـهج       شاركت اآلل 
الربناجمية وتعبئة التمويل املشترك التفاقية مكافحة      
التصحر من خالل شـراكة أرض أفريقيـا يف         
أفريقيا جنوب الصحراء الكربى ومبادرة وسـط   

 .آسيا إلدارة األراضي يف آسيا الوسطى
 زيادة متويل مرفق البيئة العاملية املتاح       ٤-٣-٥

 .تفاقيةملواجهة شواغل اال
أو املـسامهات   /عدد املشاورات و  

املقدمة إىل مجعية مرفق البيئة العاملية      
 .وجملسه وأمانته

شاركت اآللية العاملية وسامهت يف االجتمـاع       
األربعني جمللس مرفق البيئة العـاملي ودعمـت        
تنفيذ االتفاقية وبرنامج العمل املشترك ملرفـق       

مهت وباإلضافة إىل ذلـك، سـا     . البيئة العاملية 
اآللية العاملية وشاركت يف فرقة العمل املعنيـة        
بتردي األراضي اليت أنشأهتا أمانة مرفق البيئـة        
العاملية وتعتزم حضور حلقـة عمـل الـدائرة       
املوسعة ملرفق البيئة العاملية املقـرر عقـدها يف         

وعالوة على ذلك، تشارك    . ٢٠١١ يوليه/متوز
مرفـق  اآللية العاملية يف حتديد سبل مزج أموال        

البيئة العاملية مع مصادر أخرى للتمويل، مبا يف        
ذلك حتديد استثمارات خط األساس لتمويـل       
مرفق البيئة العاملية، واستخدام املرفق كحـافز       

 .حلشد موارد مالية إضافية

بأنشطة التعميم املبلـغ  اً وثيقاً من الصعب بصفة خاصة رصد مؤشر األداء هذا وهو مرتبط ارتباط         )أ(
  .١-٣-٢ إطار البند عنها يف
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  ٤-٥جمال النتيجة     
تردي األراضي وختفيـف آثـار      /حتديد مصادر مالية وآليات متويل مبتكرة ملكافحة التصحر       "

اجلفاف، ويشمل ذلك القطاع اخلاص، واآلليات السوقية، والتجارة، واملؤسسات، ومنظمات          
مع تغري املناخ وختفيـف آثـاره،      اجملتمع املدين، وغري ذلك من آليات التمويل املتعلقة بالتكيف          

  )االستراتيجية." (وحفظ التنوع البيولوجي واستغالله استغالالً مستداماً، واحلد من الفقر واجلوع
شكل حتديد مصادر التمويل املبتكرة وتقييمها إحدى أولويات اآللية العاملية يف فترة              -٢٠

يدة وتقـدميها خـالل     ومت إعداد أوراق ووحدات مواضيعية عد     . ٢٠١١-٢٠١٠السنتني  
خمتلف حلقات العمل الوطنية والدولية، وجتريبها وتطبيقها يف عدة بلـدان لـدعم البلـدان               

  .األطراف يف حتديد مصادر التمويل املبتكرة وتقييمها وتعبئتها
وعلى سبيل املثال، مت تقييم فرص متويل اإلدارة املستدامة لألراضي من خالل آليـات                -٢١

جلنـة غابـات وسـط    ) ١( غرب ووسط أفريقيـا، وتقـدمي الـدعم إىل      تغري املناخ لبلدان  
اجلماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا لتنظيم حلقة عمل دون إقليمية لتعزيز القـدرات             /أفريقيا

اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا لوضع استراتيجية مالية لتنفيذ         ) ٢(بشأن هذا املوضوع؛    
وعالوة على ذلك، تدعم اآللية     . لحد من قابلية التأثر بتغري املناخ     برنامج العمل دون اإلقليمي ل    

العاملية بلداناً مثل مجهورية ترتانيا املتحدة، ورواندا، وزامبيا، والسنغال، وغانـا، وموزامبيـق             
إلجراء تقييمات للروابط بني اإلدارة املستدامة لألراضي وتغري املناخ وكيف ميكن أن تـسهم              

  .لألراضي يف برجمة واستثمارات التكيف مع تغري املناخ والتخفيف من آثارهاإلدارة املستدامة 
وقد مت تقييم فرص تعبئة متويل املعونة لصاحل التجارة لإلدارة املـستدامة لألراضـي                -٢٢

وتوثيقها يف عدة بلدان، مبا فيها كمبوديا، وبوركينا فاسو، وروانـدا، ومـايل، وزامبيـا،               
وتلقت مايل وأوغندا الدعم يف إعداد مشاريع مقترحات        .  وأوغندا ومجهورية ترتانيا املتحدة،  

  .التمويل من خالل اإلطار املتكامل املعزز
وجربت اآللية العاملية، بالتعاون مع مركز البحث والتدريب يف جمال الزراعة املدارية،      -٢٣

ثمار يف اإلدارة   إطاراً ومنهجية لتحديد وتعزيز آليات قائمة على احلوافز والسوق لزيادة االست          
، ومجهورية ترتانيا املتحدة، وزامبيا،     اجلمهورية الدومينيكية (املستدامة لألراضي يف ستة بلدان      

ونوقشت إمكانية اآلليات القائمـة علـى احلـوافز         ). وغواتيماال، والكامريون، وموزامبيق  
ملية مع مركـز    والسوق لإلدارة املستدامة لألراضي خالل حلقة عمل دولية نظمتها اآللية العا          

، مجعت خرباء من أفريقيـا      ٢٠١١مارس  /البحث والتدريب يف جمال الزراعة املدارية يف آذار       
  . وأمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكارييب

، استكشفت اآللية العاملية إمكانات خدمات التمويل البالغ الصغر         ٢٠١٠ومنذ عام     -٢٤
. مع منع ومكافحة آثار التصحر واجلفـاف      لألنشطة اليت ميكن أن تزيد من إنتاجية األراضي         

وهتدف هذه اخلدمات إىل وضع آليات قابلة لالستمرار لتعبئة خطوط القروض البالغة الصغر             
وقد ُوضـعت اسـتراتيجية     . حنو األنشطة اليت تعاجل تردي األراضي     اً  القائمة مباشرة وحتديد  

  .التمويل البالغ الصغر هذه يف اإلكوادور
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هذه املبادرات، هناك حالياً معلومات حمدثة متاحة من خالل جهـاز           وباإلضافة إىل     -٢٥
املعلومات املالية عن تدهور األراضي عن املؤسسات اخلريية الدولية ذات الصلة واملنظمـات             

  .الدولية غري احلكومية اليت تعترب من املصادر احملتملة لتمويل األنشطة املتصلة باالتفاقية

  ٤اجلدول 
  ٤-٥عاملية يف حتقيق اإلجنازات املتوقعة املتصلة مبجال النتيجة مسامهات اآللية ال

 : ٤-٥النتيجة 
تردي /حتديد مصادر مالية وآليات متويل مبتكرة ملكافحة التصحر       

األراضي وختفيف آثار اجلفاف، ويشمل ذلك القطاع اخلـاص،         
واآلليات السوقية، والتجارة، واملؤسسات، ومنظمـات اجملتمـع        

 من آليات التمويل املتعلقة بالتكيف مـع تغـري     املدين، وغري ذلك  
املناخ وختفيف آثاره، وحفظ التنوع البيولوجي واستغالله استغالالً        

 .مستداماً، واحلد من الفقر واجلوع

  :االفتراضات
إمكانية تقييم مصادر وآليـات التمويـل         •

املبتكرة تقييماً مالئماً لتستفيد منها اإلدارة املستدامة       
  . فاقية بصورة واقعيةاالت/لألراضي

يكون التمويل من املصادر املبتكرة مكمـالً         •
 .ملصادر التمويل األخرى

 بيانات األداء مؤشرات األداء اإلجنازات املتوقعة
ــدان   ١-٤-٥ ــني البل متك

األطراف من حتديـد مـوارد      
مبتكرة ومداخل ممكنة للمصادر    
املالية وآليات التمويل املبتكـرة     

 املـستدامة   ذات الصلة باإلدارة  
 .لألراضي

وضع وحدات خاصة   
بالقطاعات للمـصادر   
ــها  ــرة وإتاحت املبتك

 .للبلدان

 وحدة وتقريراً مواضيعياً بـشأن      ١٢وضعت اآللية العاملية    
خمتلف مصادر التمويل املبتكرة، مت اسـتخدامها كمـواد         
تدريبية يف حلقات عمل تصميم اسـتراتيجيات التمويـل         

قامسها من خالل املنـشورات     املتكاملة ملكافحة التصحر وت   
. وصفحة االستقبال ملوقع اآللية العامليـة علـى اإلنترنـت     

وتشمل املواضيع التمويل املبتكر لإلدارة املستدامة لألراضي       
بصفة عامة، ومتويل تغري املناخ، ومتويـل املعونـة لـصاحل           
التجارة، ومتويل الغابات، واآلليات القائمة علـى احلـوافز         

نوافذ متويلها للمساعدة   (اجملتمع املدين   والسوق، ومنظمات   
اإلمنائية الرمسية ومـشاركتها يف عمليـات اسـتراتيجيات         

، واملؤسـسات   )أطر االستثمار املتكاملة  /التمويل املتكاملة 
اخلريية، والسياحة اإليكولوجية، والتمويل البالغ الـصغر،       

 .الغذائي ومتويل األمن
تعبئة املوارد لإلدارة    ٢-٤-٥

ة لألراضي من خـالل     املستدام
تطبيق مصادر ماليـة وآليـات      

 .متويل مبتكرة

عدد البلدان واملنـاطق    
ــيت  ــة ال دون اإلقليمي
حصلت على مساعدة   
من اآللية العامليـة يف     
تعبئة مصادر التمويـل    

 .املبتكرة

مت دمج تعبئة مـصادر التمويـل املبتكـرة يف عمليـات            
ملتكاملة اليت  أطر االستثمار ا  /استراتيجيات التمويل املتكاملة  

ومت التشديد بوجه خاص على مصادر      . تدعمها اآللية العاملية  
ومنطقة دون إقليميـة، مـع      اً   بلد ٣١التمويل املبتكرة يف    
 ).١٠(وأمريكا الالتينية ) ١٨(التركيز على أفريقيا 

  ٥-٥جمال النتيجة     
يـل املناسـب،    تسهيل حصول البلدان األطراف املتأثرة على التكنولوجيا عن طريق التمو         "

واحلوافز االقتصادية والسياسية الفعالة والدعم التقين، وال سيما يف إطار التعاون فيمـا بـني               
  )االستراتيجية." (بلدان اجلنوب وبني بلدان الشمال واجلنوب
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تسهل اآللية العاملية نقل التكنولوجيات املناسبة لتنفيذ االتفاقية، أساساً من خـالل              -٢٦
  .  بنقل التكنولوجيا يف سياق التعاون فيما بني بلدان اجلنوباملبادرة املتعلقة

وتدعم اآللية العاملية اتفاقات الشراكة بني بلدان الـشمال واجلنـوب بـشأن نقـل                 -٢٧
التكنولوجيا بني السلطات احمللية اليت تركز على األمـن الغـذائي وإدارة املـوارد الطبيعيـة؛                

  .جتربة أولية يف موريتانيا وأجريت
وعلى الصعيد دون اإلقليمي، أطلقت اآللية العاملية احلوار بني خمتلـف أصـحاب               -٢٨

  : املصلحة يف املنطقة احمليطة بالصحراء من أجل
يف سياق اتفاقية مكافحة    " نقل التكنولوجيا "إنشاء فهم مشترك ملا يستتبعه        )أ(  
  التصحر؛ 
  ؛حتديد االحتياجات القائمة والفرص املتاحة داخل املنطقة  )ب(  
حتديد سبل ووسائل تقدمي الدعم املايل لتبادل اخلربات ونقل التكنولوجيا يف             )ج(  

  . إطار منرب مناسب
وقد أُدجمت هذه األنشطة يف خطة العمل دون اإلقليمية الحتاد املغرب العريب، وسيتم               -٢٩

 هذه  وسيتم تقاسم الدروس املستفادة من    . دجمها يف خطة العمل دون اإلقليمية لغرب أفريقيا       
  .التجربة من خالل التعاون فيما بني بلدان اجلنوب ومنابر الشراكة اليت تنفذها اآللية العاملية

  ٥اجلدول 
  ٥-٥مسامهات اآللية العاملية يف حتقيق اإلجنازات املتوقعة املتصلة مبجال النتيجة 

 : ٥-٥النتيجة 
تسهيل حصول البلـدان األطـراف املتـأثرة علـى          

 التمويل املناسـب، واحلـوافز      التكنولوجيا عن طريق  
االقتصادية والسياسية الفعالة والدعم التقين، وال سيما       
يف إطار التعاون فيما بني بلدان اجلنوب وبني بلـدان          

 .الشمال واجلنوب

  :االفتراضات 
إمكانية احلصول على التكنولوجيات املناسبة لإلدارة املستدامة لألراضـي        •

  . وتوفر التمويل
وشواغل مشتركة لدى الشركاء فيما بني بلدان اجلنـوب         وجود مصاحل     •

  . وبني بلدان الشمال واجلنوب

 بيانات األداء مؤشرات األداء اإلجنازات املتوقعة
 تسمح الشراكات فيما بني     ١-٥-٥

بلدان اجلنوب وبني بلـدان الـشمال      
واجلنوب للبلدان األطـراف املتـأثرة      
باحلصول على املعارف املتعلقة بنقـل      

 .كنولوجياالت

زيادة فهم نقل التكنولوجيا يف سياق      
ــي    ــردي األراض ــصحر وت الت

اإلدارة املستدامة لألراضي   /واجلفاف
 .عن طريق عدد من املبادرات

 مبادرات بشأن نقل التكنولوجيا،     ٨أيدت اآللية العاملية    
مع التركيز على تبادل املعلومات من خالل منابر إقليمية         

األفريقيـة   - مثل الشبكة اإلريترية  (وتيسري الشراكات   
 ).للحراثة احملافظة على التربة

زيادة تنفيذ نقل التكنولوجيا يف سياق       
ــي    ــردي األراض ــصحر وت الت

دارة املستدامة لألراضي   اإل/واجلفاف
 .عن طريق عدد من املبادرات

 مبادرات، مبا فيها حلقات عمل      ٣نفذت اآللية العاملية    
لتبادل املعارف بشأن اآلليات القائمة علـى احلـوافز         
والسوق ومبادرات تبادل املعارف بـني فييـت نـام          

 .والدراسة العاملية لنهج وتكنولوجيات احلفظ
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  الدعوة وإذكاء الوعي والتثقيف: ١اهلدف التنفيذي   -باء   
التأثري بفعالية يف العمليات الدولية والوطنية واحمللية ويف اجلهات الفاعلة ذات الصلة لتنـاول              "

  )االستراتيجية" (تردي األراضي واجلفاف على حنو مناسب/املسائل املتعلقة بالتصحر
يل اإلدارة املستدامة لألراضي على الرغم من أن اآللية العاملية تركز إذكاء الوعي لتمو     -٣٠

على الصعيد الوطين ودون اإلقليمي واإلقليمي، فإهنا شاركت يف منابر عاملية خمتارة لتحسيس             
فعلى سـبيل املثـال،     . املشاركني بأمهية توفر موارد مالية كافية لإلدارة املستدامة لألراضي        

للمنرب العاملي للماحنني من أجـل      شاركت اآللية العاملية يف استضافته اجلمعية العامة السنوية         
، إىل جانب الصندوق الـدويل للتنميـة   ٢٠١٠يناير /التنمية الريفية يف روما يف كانون الثاين      

وكمتابعة، شاركت اآللية العاملية، إىل جانب املركز األورويب إلدارة الـسياسات           . الزراعية
 عمل تشاورية مع أعضاء املنتـدى       اإلمنائية واملركز التقين للتعاون الزراعي والريفي، يف حلقة       

ربط املعونـة   "ني من أجل التنمية الريفية وغريهم من أصحاب املصلحة بشأن           حنالعاملي للما 
من أجل حتسني التعاون الشامل لعدة قطاعات على        " لصاحل التجارة والتنمية الزراعية والريفية    

  . هذه العمليات وفيما بينهااإلدارة املستدامة لألراضي داخل الوكاالت املاحنة املشاركة يف
علـى  اً  وبينما يركز العمل مع املنتدى العاملي للماحنني من أجل التنمية الريفية أساس             -٣١

عمل الدعوة، فإن استهداف الوكاالت املاحنة، ومنظمات اجملتمع املدين، واملؤسسات العلمية           
يد القطري وكذلك يف املبـادرات  يف عمل اآللية العاملية، على الصع    اً  رئيسياً  ُيعترب أيضاً عنصر  

  . والعمليات العاملية اليت تدعمها اآللية العاملية
أطر االستثمار املتكاملـة مـشاركة      /ويتطلب وضع استراتيجيات التمويل املتكاملة      -٣٢

وبعد وضع مبادئ توجيهية ملشاركة منظمات اجملتمع املدين       . كبرية من منظمات اجملتمع املدين    
أطر االستثمار املتكاملة، اضطلعت اآللية العاملية بأنـشطة        /تمويل املتكاملة يف استراتيجيات ال  

ومنطقتني دون إقليميتني، مبـا يف ذلـك   اً  بلد٢١حمددة تستهدف منظمات اجملتمع املدين يف   
  :دعم ما يلي

إنشاء شبكة املنظمات اليت تكافح التصحر وتعزز اإلدارة املستدامة لألراضي    )أ(  
  يف بوركينا فاسو؛

حلقة عمل لتوعية منظمات اجملتمع املدين بعمليات استراتيجيات التمويـل            )ب(  
املتكاملة يف مجهورية ترتانيا املتحدة، مت تنظيمها يف إطار شراكة مع برنامج األمـم املتحـدة                

  اإلمنائي ومكتب نائب رئيس ترتانيا؛ 
فـاف يف   الشبكة الدولية للمنظمات غري احلكومية املعنية بالتـصحر واجل          )ج(  

  .أمريكا الالتينية
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وأُقيمت شراكات حمددة مع مؤسسات علمية من أجل دعم عمليات استراتيجيات             -٣٣
أطر االستثمار املتكاملة وتعزيز املبادرات التعليمية بـشأن متويـل اإلدارة           /التمويل املتكاملة 

ري يف إدارة وأسهمت اآللية العاملية، مثالً، يف برنـامج درجـة املاجـست         . املستدامة لألراضي 
األراضي اجلافة املتكاملة، الذي نسقه معهد جامعة األمم املتحدة للمياه والبيئة والصحة، مع             

، جرت يف معهـد     ٢٠١٠املالية لإلدارة املستدامة لألراضي يف عام       /حماضرات عن االقتصاد  
  .البحث البيئي واهلندسي يف املناطق الباردة واجلافة يف النزو، الصني

  ٦اجلدول 
  ١مهات اآللية العاملية يف حتقيق اإلجنازات املتوقعة املتصلة باهلدف التنفيذي مسا

 : ٢-١النتيجة 

تردي األراضي واجلفاف يف إطار املنتديات      /تناول مسائل التصحر  
الدولية ذات الصلة باملوضوع، مبا يف ذلـك املنتـديات املتعلقـة            

نـوع  بالتجارة الزراعية، والتكيف مع تغري املنـاخ، وحفـظ الت         
البيولوجي واستغالله استغالالً مستداماً، والتنمية الريفية، والتنمية       

 .املستدامة، واحلد من الفقر

  :االفتراضات 
تقدمي األطراف دعماً نشطاً لدور االتفاقية وواليتها وتعزيـز           •

  .تأكيدمها يف سياق العالقات مع احملافل األخرى
ج وربط قضايا اإلدارة    استعداد احملافل الدولية املستهدفة إلدرا      •

 .أو مقرراهتا/املستدامة لألراضي يف اعتباراهتا و

 بيانات األداء مؤشرات األداء اإلجنازات املتوقعة
 تناول املنتديات ذات الـصلة      ١-٢-١

 .ملسألة متويل اإلدارة املستدامة لألراضي
 ذات الـصلة    )أ(العامليةعدد احملافل   

اليت تسهم فيها اآلليـة العامليـة       
تناول املسائل املاليـة املتـصلة      وت

 .باإلدارة املستدامة لألراضي

 حمفالً عاملياً ذا صلة بتمويل      ١١شاركت اآللية العاملية يف     
اإلدارة املستدامة لألراضي، وخباصـة بـشأن مـصادر         
التمويل املبتكرة، مبا يف ذلك املنتدى العاملي للماحنني من         

بيولوجي، واتفاقية  أجل التنمية الريفية، واتفاقية التنوع ال     
األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، وخمتلف احملافل        
املتصلة بالغابات، مثل جلنة منظمة األمم املتحدة لألغذية        
والزراعة املعنية بالغابات، والشراكة التعاونيـة املعنيـة        

 .بالغابات، ومنتدى األمم املتحدة املعين بالغابات

  :٣-١النتيجة 
ط منظمات اجملتمع املدين واألوساط العلمية يف الشمال        زيادة اخنرا 

واجلنوب باعتبارها من أصحاب املصلحة يف العمليـات املتعلقـة          
تردي األراضي واجلفـاف يف     /باالتفاقية، وتناوهلا مسائل التصحر   

 .مبادراهتا املتعلقة بالدعوة وإذكاء الوعي والتثقيف

  :االفتراضات 
ر منظمـات اجملتمـع املـدين       اعتراف البلدان األطراف بدو     •

  .كشريكة يف وضع أطر االستثمار املتكاملة وتنفيذها
وجود ما يكفي من احلوافز لتشجيع منظمات اجملتمع املـدين            •

على االخنراط واستثمار موارد يف وضع أطـر االسـتثمار املتكاملـة          
 .وتنفيذها

 بيانات األداء مؤشرات األداء اإلجنازات املتوقعة

ط منظمات اجملتمع املدين    اخنرا ١-٣-١
يف تطوير استراتيجيات التمويل املتكاملة     

 .وأطر االستثمار املتكاملة وتنفيذها

عــدد عمليــات اســتراتيجيات 
التمويل املتكاملة وأطر االستثمار    
املتكاملة اليت تدعمها اآللية العاملية     
وتشارك فيها منظمات اجملتمـع     

 .املدين

األطراف يف إشراك منظمات    تدعم اآللية العاملية البلدان     
اجملتمع املدين يف عمليات استراتيجيات التمويل املتكاملة       

ومت تناول اخنراط منظمـات     . وأطر االستثمار املتكاملة  
 عملية تدعمها اآللية    ٢٣اجملتمع املدين على اخلصوص يف      

 ). بلدان٩( وأمريكا الالتينية )اً بلد١٤(فريقيا أالعاملية يف 
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ألوساط العلمية يف   مشاركة ا  ٢-٣-١
إقامة أدلة اقتصادية لزيادة االسـتثمار يف       
اإلدارة املــستدامة لألراضــي كنتيجــة 

 .مباشرة ملسامهات اآللية العاملية

عدد إسهامات اآللية العاملية، من     
خالل اسـتراتيجيات التمويـل     

أطر االستثمار املتكاملة   /املتكاملة
وجهاز املعلومات املالية اخلـاص     

اضـي والتحلـيالت    بتدهور األر 
املاليــة، كعمليــات اســتعراض 
احلوافظ ونفقات القطاع العـام،     
الداعمة ملبـادرات املؤسـسات     
العلمية اليت تتناول متويـل اإلدارة      

 .املستدامة لألراضي

 مبادرة مع املؤسـسات     ١٤وشاركت اآللية العاملية يف     
مـع    مثالً(العلمية، مشلت أنشطة على الصعيد القطري       

) الزراعية من أجل التنمية يف الكـامريون      معهد البحوث   
مثالً مع عمل مركز البحث والتـدريب       (وأنشطة عاملية   

يف جمال الزراعة املدارية املتعلق باآلليات القائمـة علـى          
 ).احلوافز والسوق

املنابر اإلقليمية ودون اإلقليمية املتعلقـة بتمويـل اإلدارة املـستدامة            "١-١-٥للتمييز بني البند      )أ(
، مت حتديد هذا اإلجناز املتوقع من أجل التركيز على املنتـديات            "راضي الذي تشغله وتدعمه اآللية العاملية     لأل

  .العاملية املتصلة بتمويل اإلدارة املستدامة لألراضي

  إطار السياسات العامة: ٢اهلدف التنفيذي   -جيم   
تردي األراضي وختفيف آثـار     /ردعم هتيئة بيئة مواتية لتعزيز احللول املتعلقة مبكافحة التصح        "

  )االستراتيجية" (اجلفاف
، أطلقت اآللية العاملية مبادرة بشأن التقييم االقتصادي لألراضي، بنية          ٢٠٠٨يف عام     -٣٤

تقدمي حجج مبنية على األدلة إلثبات إسهام النظم اإليكولوجية اليت تدار بطريقة مسؤولة يف              
ويف إطار هذه املبادرة، وضـع احتـاد كـبري مـن     . حتقيق التنمية املستدامة واحلد من الفقر     

) ١(املؤسسات البحثية والعلمية من الشمال واجلنوب على السواء منهجية تقديرية لتقيـيم             
) ٣(أثر االستخدام غري املستدام للموارد الطبيعيـة؛        ) ٢(القيمة املقدرة لرأس املال الطبيعي؛      

ماد التكنولوجيات واملمارسات الذكيـة اخلاصـة       القيمة املقدرة لصايف املنافع املتأتية من اعت      
  .باإلدارة املستدامة لألراضي

، دعمت اآللية العاملية تقييمات اقتصادية خمتلفة على الصعيد الوطين          ٢٠١٠ويف عام     -٣٥
  :وتشمل املؤشرات الواردة يف هذه الدراسات ما يلي. ودون اإلقليمي

ضي يكلف هـذه املنطقـة دون       يف أفريقيا الوسطى، ُيقدر أن تردي األرا        )أ(  
نظراً لعدة أسباب، من    اً   باليني دوالر من دوالرات الواليات املتحدة سنوي       ٥اإلقليمية حوايل   

 وتدهور  ،) بليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة      ٢,٤(مجلتها خسائر اإلنتاج الزراعي     
  ؛)تحدة مليون دوالر من دوالرات الواليات امل٦٣(الغابات وإزالة الغابات 

يف مجهورية ترتانيا املتحدة، بلغت التكلفة املترتبة على تردي األراضـي أو              )ب(  
 شـلن تـرتاين     ٤٦٦ ٥٧٢املمارسات السيئة يف إدارة األراضي املرتبطة باإلنتاج الزراعـي          

   اً؛للهكتار الواحد سنوي
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يف إكوادور، قُدرت اخلسائر احلالية لتردي األراضـي مقيـسة بالقيمـة              )ج(  
، ٢٠٠٣ مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة يف عـام           ٢٤٥لإلنتاج مببلغ    اليةاإلمج
   يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل الزراعي؛٧,٦ميثل  مما

يف كمبوديا، حدد تقييم جلبال كارداموم أعلى قيمة لوظائف احتجـاز             )د(  
، والتنـوع   )ات املتحـدة   بليون دوالر من دوالرات الوالي     ٣،٦(الكربون ملوارد األرض    

 ومحاية مستجمعات املياه    ،) بليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة      ١,٣٦(البيولوجي  
 مليون دوالر مـن  ٤٣٩(، واألخشاب ) مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة      ٧٥(

 مليـون دوالر مـن      ٤١١(ومنتجات الغابات غري اخلـشبية      ) دوالرات الواليات املتحدة  
  ).ات الواليات املتحدةدوالر
سيما  وتقدم هذه الدراسات احلجج الالزمة لتحسيس صناع القرارات الوطنية، وال           -٣٦

عن الشركاء يف التنمية، بأمهية اإلدارة  الوزارات املسؤولة عن الشؤون املالية والتخطيط، فضالً
  . املستدامة لألراضي بالنسبة لالقتصاد الوطين والتنمية

أو تنقيح  / بلداً ومنطقة دون إقليمية واحدة يف وضع و        ١٢ة العاملية أيضاً    ودعمت اآللي   -٣٧
برامج عملها الوطنية وبرامج عملها دون اإلقليمية لتكون مطابقة لالستراتيجية، مـع مراعـاة              

  .جوانب التمويل املناسبة
آللية العاملية  يف دعم ا  اً  أساسياً  ويعترب تقدمي الدعم لتعميم اإلدارة املستدامة لألراضي عنصر         -٣٨

  .٥باإلجنازات املتوقعة املبلغ عنها يف إطار اهلدف التنفيذي اً وثيقاً للبلدان األطراف ويرتبط ارتباط

  ٧اجلدول 
  ٢مسامهات اآللية العاملية يف حتقيق اإلجنازات املتوقعة املتصلة باهلدف التنفيذي 

 :١-٢النتيجة 

اً واجتماعياً واقتصادياً   تقييم العوامل املؤثرة سياسياً ومؤسسياً ومالي     
تردي األراضي واحلواجز اليت تعوق اإلدارة املـستدامة   /يف التصحر 

 .لألراضي، والتوصية بالتدابري املناسبة إلزالة هذه احلواجز

  :االفتراضات 
الوزارات املختـصة   /تعزيز مركز االتفاقية يف القطاع القطري       •

  .ويف مؤسسات التنسيق الوطنية
لسياسية للتصدي الشامل للعوامل الـسياسية      وجود اإلرادة ا    •

 . االقتصادية املؤثرة يف تردي األراضي-واالجتماعية 

 بيانات األداء مؤشرات األداء اإلجنازات املتوقعة
ــدان األطــراف  ١-١-٢ وعــي البل

تـردي  /بالعوامل املالية املؤثرة يف التصحر    
األراضي واحلواجز الـيت تعـوق اإلدارة       

 .املستدامة لألراضي

عدد البلدان األطراف الـيت جتـري       
تقييماً للعوامل املالية املؤثرة يف سياق      
عمليــات اســتراتيجيات التمويــل 

 .املتكاملة اليت تضعها اآللية العاملية

 مـن  ٥ أفريقية، و٤( بلدان   ١٠دعمت اآللية العاملية    
أمريكا الالتينية، وبلد واحد من منطقة آسيا واحمليط        

إقليميتني أفريقيتني يف تقيـيم     ومنطقتني دون   ) اهلادئ
وُنفّذ معظم هـذه    . األثر االقتصادي لتردي األراضي   

الدراسات يف سياق عمليات استراتيجيات التمويـل       
 .أطر االستثمار املتكاملة/املتكاملة
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  :٢-٢النتيجة 
قيام البلدان األطراف املتأثرة بتنقيح برامج عملها الوطنية لوضعها         

 مـستندة إىل معلومـات أساسـية        يف شكل وثائق اسـتراتيجية    
بيوفيزيائية واجتماعية واقتصادية، وإدراجهـا يف أُطـر اسـتثمار          

 .متكاملة

  :االفتراضات 
استخدام البلدان األطراف استراتيجيات التمويل املتكاملة وُنهج مماثلة        

 .كأدوات لتعزيز تفعيل برامج العمل الوطنية

 يسهم وضـع اسـتراجتيات      ١-٢-٢
ملـة لـإلدارة املـستدامة      التمويل املتكا 

لألراضي يف مواءمة برامج العمل الوطنية      
 .مع استراتيجية االتفاقية

عدد نتائج عمليـة اسـتراتيجيات       
التمويل املتكاملة املستخدمة يف تنقيح     

 .برامج العمل الوطنية ومواءمتها

 من  ٤ بلدان أفريقية، و   ٣( بلداً   ١٢دعمت اآللية العاملية    
، )من منطقة آسيا واحمليط اهلـادئ      ٥أمريكا الالتينية، و  

ومنطقة دون إقليمية واحدة يف وضع بـرامج العمـل          
 .أو مواءمتها، مع مراعاة االستراتيجية/الوطنية و

  :٣-٢النتيجة 
قيام البلدان األطراف املتأثرة بإدماج برامج عملها الوطنية ومسائل         

 ويف  اإلدارة املستدامة لألراضي وتردي األراضي يف ختطيط التنمية       
 .اخلطط والسياسات العامة القطاعية واالستثمارية ذات الصلة

  :االفتراضات 
زيادة إدماج البلدان األطراف املتأثرة لربامج عملها الوطنية يف أطرها          

 .الوطنية للتخطيط االستراتيجي

حتديد اسـتراتيجيات التمويـل      ١-٣-٢
املتكاملــة لفــرص اســتثمار تــستجيب 

وطنية يف عمليات   ألولويات برامج العمل ال   
التنمية الوطنية، كورقات استراتيجية احلـد      
من الفقر واخلطط والسياسات القطاعيـة      

 .واالستثمارية ذات الصلة

عدد البلدان األطراف املتـأثرة الـيت       
تدعمها اآللية العاملية، والـيت تركـز       
تركيزاً استراتيجياً على الصالت القائمة     
 بني التنمية واحلد من الفقـر ومتويـل       

تـردي األراضـي    /مكافحة التصحر 
 .اإلدارة املستدامة لألراضي/واجلفاف

يشكل تعميم اإلدارة املستدامة لألراضي يف عمليات       
التنمية الوطنية جزءاً ال يتجزأ من عملية استراتيجيات        

أطر االستثمار  املتكاملة، وكان من      /التمويل املتكاملة 
ي يف أفريقيا    أ اً، بلد ٢٢ اآللية العاملية يف     أولوياتبني  

، وآسـيا   ) بلـدان  ٧(، وأمريكا الالتينية    ) بلداً ١٣(
 ).بلدان(واحمليط اهلادئ 

  :٤-٢النتيجة 
قيام البلدان األطراف املتقدمة بتعميم مراعاة أهداف االتفاقية وتدابري         

مشاريعها للتعاون اإلمنائي مبـا     /اإلدارة املستدامة لألراضي يف براجمها    
 .اعية واالستثمارية الوطنيةينسجم ودعمها للخطط القط

  :االفتراضات 
إيالء البلدان األطراف املتقدمة أولوية أعلى وختصيـصها مـستويات          

 .استثمار أعلى ألهداف االتفاقية

 تعميم مراعاة اإلدارة املستدامة     ١-٤-٢
لألراضي يف السياسات اإلمنائية للبلـدان      

 .األطراف املتقدمة

يذها عدد املبادرات اليت تشترك يف تنف     
اآللية العاملية والبلـدان األطـراف      

 .املتقدمة

كان املنتدى العاملي للماحنني من أجل التنمية الريفية        
لكي تقـوم اآلليـة     اً  رئيسي  حمفالً) ٠١-٢-١انظر  (

العاملية بتعميم مراعاة اإلدارة املستدامة لألراضـي يف        
وعلى . السياسات اإلمنائية للبلدان األطراف املتقدمة    

قطري، شاركت اآللية العاملية مع البلـدان       الصعيد ال 
األطراف املتقدمة من أجـل تعزيـز متويـل اإلدارة          
املستدامة لألراضي، يف مجلـة بلـدان مـن بينـها           

 .موزامبيق، وزامبيا، ومجهورية ترتانيا املتحدة
  :٥-٢النتيجة 

اعتماد أو تعزيز تدابري متضافرة على صعيد برامج العمل املتعلقـة           
ي األراضي، والتنوع البيولوجي، وختفيف آثار تغـري       ترد/بالتصحر

 .املناخ والتكيف معه، من أجل حتسني أثر تدابري التدخل

  :االفتراضات 
استعداد الوكاالت املنفذة للتعاون والسعي بنشاط لتحقيق أوجه          •

  .تآزر
اعتبار استصالح األراضي وسيلة ملواجهة شواغل اتفاقيات ريـو      •

 .األخرى
 متويل اإلدارة املستدامة     زيادة ١-٥-٢

لألراضي عن طريـق التنفيـذ املتـآزر        
 .التفاقيات ريو

 عدد مبادرات التنفيذ املتآزر العامليـة     
الرامية إىل زيادة متويـل اإلدارة      ) أ(

املستدامة لألراضي املنفذة بدعم من     
 .اآللية العاملية

 مبادرات عامليـة، مبـا فيهـا        ٦نفذت اآللية العاملية    
تفاقية تغـري املنـاخ واتفاقيـة التنـوع     التعاون مع ا 

ــل املبتكــرة  ــات التموي ــشأن آلي ــوجي ب البيول
واستراتيجيات التمويل املتكاملة، ومع منظمة التعاون      

جلنة املساعدة اإلمنائية   /والتنمية يف امليدان االقتصادي   
 .بشأن تطبيق معامل ريو

ـ  ٢-٤-٥ و ١-٥-٢من أجل متيز أفضل لإلبالغ عـن البنـدين            )أ(            ت صـياغة مؤشـر أداء      ، مت
ويبلـغ عـن    .  ليغطي فقط دعم املبادرات العاملية املتصلة بالتنفيذ املتآزر التفاقيـات ريـو            ١-٥-٢البند  
  .٢-٤-٥الدعم الوطين ودون اإلقليمي يف إطار البند  كل
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  اإلدارة التنفيذية والتنظيم اإلداري  -رابعاً   
العاملية يف الدورة التاسعة ملـؤمتر األطـراف،        على إثر اعتماد برنامج عمل اآللية         - ٣٩

استحدثت اآللية العاملية أدوات لرصده وتقييمه، على أساس املبادئ املتفق عليها لـإلدارة             
وتشمل هذه األدوات اجتماعات استعراض     . امليزنة القائمة على النتائج   /القائمة على النتائج  

ويـشكل  . ت األداء ونفقات امليزانيـة    شهرية بشأن أداء الربنامج وتقييمات فصلية ملؤشرا      
من مهـام اإلدارة التنفيذيـة      اً  أساسياً  اإلشراف اإلداري على عمليات اآللية العاملية جزء      

يضمن االمتثال ملقررات مؤمتر األطراف، واالسـتراتيجية، ونظـام           والتنظيم اإلداري، مما  
عن قواعد وأنظمة الصندوق      اإلدارة على أساس النتائج الذي تنتهجه اآللية العاملية، فضالً        

  .الدويل للتنمية الزراعية
، أعدت اآللية العاملية مشروع    ٩-م أ /١وامتثاالً مبا نص عليه املرفق الثالث من املقرر           -٤٠

لينظر فيها مؤمتر األطراف يف دورته العاشرة، مما يتسق مـع نظـام             " منهجية للنتيجة واألثر  "
  .لعمل القطري لآللية العاملية ويكملهمااإلدارة القائمة على النتائج وأساليب ا

لعمل اآللية العاملية يف فتـرة      اً  رئيسي  وكان االتصال السليم مع دوائر االتفاقية جماالً        -٤١
  :ومشلت األنشطة الرئيسية ما يلي. السنتني األخرية

املشاركة يف وضع استراتيجية اتصال مشتركة التفاقية مكافحة التـصحر،            )أ(  
   برنامج العمل املشترك ألمانة اتفاقية مكافحة التصحر واآللية العاملية؛ معاً وذلك متشي

إنشاء موقع شبكي مصمم من جديد للمنظمة، مع خصائص وختطيط بياين             )ب(  
  عن نظام إلدارة احملتوى ذي مصدر مفتوح؛  جديدين فضالً

ث التحديث املنتظم للموقع الشبكي لآللية العاملية مع األخبـار واألحـدا            )ج(  
  واإلعالنات؛

وعدة صفحات  ) األخبار واألحداث ( مقاالً على شبكة اإلنترنت      ٧٥نشر    )د(  
  شبكية أخرى للمعلومات؛

 نشرة  ٢٠تعزيز استراتيجية التسويق اإللكتروين لآللية العاملية مع إنتاج أكثر من             )ه(  
  حة التصحر؛إخبارية، مبا يف ذلك ثالث رسائل بالغات مشتركة أعدت مع أمانة اتفاقية مكاف

 منشوراً رئيسياً يف صيغته النهائيـة، مبـا يف ذلـك النـشرات              ١٥وضع    )و(  
  .واملذكرات اإلعالمية وصحائف الوقائع

 تقع على عاتق اإلدارة التنفيذية والتنظيم اإلداري مسؤولية تنسيق وضـمان            ،وأخرياً  -٤٢
نـة االتفاقيـة،    بالغات سليمة مع مجيع هيئات اتفاقية مكافحة التـصحر، مبـا فيهـا أما             

عن الصندوق الـدويل      الوكاالت املاحنة واجلهات املعنية األخرى يف االتفاقية، فضالً       /والبلدان
  .للتنمية الزراعية
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ووفر برنامج العمل املشترك مع أمانة اتفاقية مكافحة التصحر وفرقة عمل برنامج العمل               -٤٣
  . بني أمانة االتفاقية واآللية العامليةاملشترك ذات الصلة فرصة ممتازة لتعزيز التعاون والتكامل

واستقدمت اآللية املالية موظفني تابعني لالستراتيجية املالية اإلقليمية ألفريقيا وأمريكا            -٤٤
الالتينية دعماً آلليات التنسيق اإلقليمية ووحدات التنسيق اإلقليمية التابعة التفاقية مكافحـة            

قليمية آلليات التنسيق اإلقليمية فيمـا يتعلـق        التصحر، وهم يدعمون تنفيذ خطط العمل اإل      
وعملية التوظيف جارية يف آسيا واحمليط اهلـادئ ومـن          . بتمويل اإلدارة املستدامة لألراضي   

وال ميكن أن يبدأ التوظيـف للمرفـق        . املتوقع أن تنتهي قبل الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف       
  .املوارد الضروريةإال بعد إتاحة ) أوروبا الوسطى والشرقية(اخلامس 

وجيري وضع مشروع استراتيجية جديد لآللية العاملية لتعبئة املوارد هبـدف تـأمني               -٤٥
املوارد للسنوات األربع املقبلة مما يسمح لآللية العاملية مبواصلة العمل على تنفيـذ االتفاقيـة،      

  .ملتكاملةواملشاركة مع البلدان يف املساعدة على حشد الدعم الستراتيجيات التمويل ا
وتشارك اآللية العاملية أيضاً، بالتعاون مع أمانة اتفاقية مكافحة التصحر، يف وضـع               -٤٦

  .استراتيجية مشتركة جلمع األموال لالتفاقية

  ٨اجلدول 
مسامهات اآللية العاملية يف حتقيق اإلجنازات املتوقعة املتصلة باإلدارة التنفيذيـة والتنظـيم             

 اإلداري

  :١-النتيجة سني
  اإلدارة التنفيذية والتنظيم اإلداري-١-سني

  :االفتراضات 
إتاحة املوارد واملهارات الالزمة للمسامهة بشكل كاٍف يف سـري أعمـال            

 اآللية العاملية

 بيانات األداء مؤشرات األداء اإلجنازات املتوقعة
 مشاركة اآللية   -١-١-سني

العاملية بصورة فعالة يف متويل     
ــة يف احلــوارات   االتفاقي
والـــشراكات ووضـــع 
االستراتيجيات على الصعيد   
الــدويل خدمــة لالتفاقيــة 

 .وأطرافها

املشاركة يف أفرقـة العمـل      
وأنشطة التعاون والتنـسيق    

 .والرصد

شاركت اآللية العاملية يف عدد كبري مـن اجتماعـات          
قوات العمـل واالجتماعـات التنـسيقية يف سـياق          

لتنفيـذ،  مشروع نظام استعراض األداء وتقيـيم ا   /عملية
امليزنـة القائمـة    /ومناقشات اإلدارة القائمة على النتائج    

على النتائج، وبرنامج العمل املشترك ألمانـة اتفاقيـة         
مكافحة التصحر واآللية العامليـة، وإعـداد الـدورتني         
التاسعة والعاشرة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية والدورة       

بـرامج  العاشرة ملؤمتر األطراف، وكذلك بشأن مواءمة       
 .العمل الوطنية واستراتيجيات التمويل املتكاملة

تلقي حصة امليزانية األساسية     
اليت اعتمدها مؤمتر األطراف    
 .لتنفيذ عمليات اآللية العاملية

جمموع امليزانية األساسية املعتمدة التفاقية مكافحة التصحر       
 يورو،  ١٥ ٣٤٢ ٣٠٠ هو   ٢٠١١-٢٠١٠لفترة السنتني   

 يـورو   ٣ ٦٢٣ ٢٠٠ العاملية حـىت اآلن      تلقت منه اآللية  
 ). يف املائة٢٣،٦ أو(
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موافقة رئـيس الـصندوق      
الدويل للتنمية الزراعية على    

 .إسهام اآللية العاملية

وافق رئيس الصندوق الدويل للتنمية الزراعية على وثائق        
 .الربامج واألداء وامليزانية للدورة العاشرة ملؤمتر األطراف

جية لتقيـيم   توافر وتنفيذ منه   
األثر الكمي لآللية العاملية على     

التطبيـق األول   (تعبئة املوارد   
لتقدمي التقـارير إىل الـدورة      

 ).العاشرة ملؤمتر األطراف

مشروع منهجية مت إعداده ومناقشته يف منرب اجلهـات         
وتقدميه ) ٢٠١١مايو  /أيار(املاحنة املتعددة لآللية العاملية     
 .ؤمتر األطرافلتنظر فيه الدورة العاشرة مل

عـدد املبــادرات املتعلقــة   
بتمويــل اإلدارة املــستدامة 
لألراضي اليت تنفذها بصورة    
مشتركة جلنة التيسري واآللية    

 .العاملية

جتري معظم األعمال اليت تقوم هبا اآللية العامليـة مـع           
املنظمات األعضاء يف جلنة التيـسري بـشأن مبـادرات          

ظمات مثل برنـامج  التمويل على الصعيد القطري مع من 
غرب ووسط أفريقيا، وشـرق     (األمم املتحدة اإلمنائي    

، والبنـك   )وجنوب أفريقيا، وآسيا، وأمريكا الالتينيـة     
، ومنظمة األمـم املتحـدة      )استعراض احلافظة (الدويل  

غرب ووسـط أفريقيـا، وأمريكـا       (لألغذية والزراعة   
ض نظام استعرا (، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة      )الالتينية

؛ والعديد من املنظمات األعضاء يف      )األداء وتقييم التنفيذ  
أساساً (يف شراكة أرض أفريقيا     اً  جلنة التيسري أعضاء أيض   
 )يف غرب ووسط أفريقيا

 اإلدارة الفعالة   -٢-١-سني
والشفافة لربنـامج العمـل     

 .واملوارد املالية

إنفاذ النوعيـة وأداء اإلدارة     
 .القائمة على النتائج

ر اإلدارة القائمة على النتائج لآللية العامليـة يف         بعد إقرا 
الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف، أُنشئ نظـام للرصـد         

اً واستناد. والتقييم يستند إىل اإلدارة القائمة على النتائج      
إىل التجربة مع ميزانية اإلدارة القائمة على النتائج للفترة         

 ، ُتقترح على الدورة العاشـرة ملـؤمتر       ٢٠٠٩-٢٠٠٨
األطراف ميزانية منقحة لإلدارة القائمة علـى النتـائج         

 .٢٠١٣-٢٠١٢للفترة 
نتائج مراجعة حسابات اآللية     

العاملية من قبل الـصندوق     
الدويل للتنمية الزراعية تبعث    

  .على االرتياح

تبني عملية مراجعة حسابات اآللية العاملية اليت أجرهتـا         
أن ) شـركة عامـة   (شركة برايس ووترهاوس كوبرز     

البيانات املالية تظهر بصورة عادلة، من كافة اجلوانـب         "
املادية، املركز املايل حلساب إدارة امليزانيـة األساسـية         

، ٢٠١٠ديـسمرب   / كانون األول  ٣١لآللية العاملية حىت    
وأدائها املايل وتدفقاهتا النقدية للسنة املنتهيـة يف ذلـك          

 ".للمعايري الدولية لإلبالغ املايلاً التاريخ وفق
مبلغ التربعات املقدمة مـن      

 .اجلهات املاحنة، باليورو
 ٥ ٦٧٤ ٢٠٥بلغت التربعات اليت مجعتها اآللية العاملية       

 )أ(يورو
عدد املبادرات املتخذة لتنمية     

قدرات املوظفني وتكـريس    
 .روح العمل اجلماعي

نظمت اآللية العاملية مبادرتني على نطاق املنظمة لتنميـة     
نظمة وتكريس روح العمل اجلمـاعي    قدرات موظفي امل  

. لديهم، مبا يف ذلك منعكف لتنمية روح العمل اجلماعي        
ـ  ١٣وعالوة على ذلك، تلقى ما جمموعه        مـن  اً   موظف

موظفي اآللية العاملية تدريباً يف مهارات التفاوض وشارك        
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يف أنشطة تنمية روح العمل اجلماعي لغرس       اً   موظف ٢٤
 .يق يف اآللية العامليةممارسات العمل القائم على الفر

 نشر املعلومات   -٣-١سني  
املتعلقة باخلدمات اليت تقدمها    
اآللية العاملية إىل االتفاقية على     

 .نطاق واسع

العدد اليومي لزائري املوقـع     
 .الشبكي

 زائـراً يف    ٣٥٠يف فترة السنتني األخرية، دخل حوايل       
 .اليوم إىل املوقع الشبكي لآللية العاملية

 دوالر  ٠,٦٩٩، أي   ٢٠١١مايو  / أيار ١٥حموالً بسعر صرف األمم املتحدة يف       ( هذا املبلغ    يشمل  )أ(
 والـيت مت ترحيلـها إىل فتـرة         ٢٠٠٩املسامهات الـيت وردت يف عـام        ) من دوالرات الواليات املتحدة   

  .٢٠١١-٢٠١٠ السنتني

  نفقات امليزانية  - خامساً 

  مقدمة  -ألف   
ورة التاسعة ملؤمتر األطراف بشأن ميزانيـة اتفاقيـة          الصادر عن الد   ٩أعطى املقرر     -٤٧

مكافحة التصحر تعليمات واضحة عن كيف أرادت األطراف أن ُتقـدم أرقـام امليزانيـة               
 أيضاً تعليمات لآللية العاملية لتبني نفقاهتـا        ٦ من املقرر    ٦ و ٥وأعطت الفقرتان   . والنفقات

يف الـدورة التاسـعة   اً  مرحلياً  ة بشأهنا تقرير  غرافية، اليت قدمت اآللية العاملي    اجلللخطوط  اً  وفق
ويقدم هذا اجلزء اخلامس    . ICCD/CRIC(9)/14للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية بوصفه الوثيقة       

وقد متت مراجعة هـذه البيانـات      . من الوثيقة احلالية تقريراً عن البيانات املالية لآللية العاملية        
 بسبب  ٢٠١١مارس  / آذار ٣١ها سوى الفترة حىت     ، وال يغطي التقرير املقدم عن     ٢٠١٠ لعام

  . إجراءات املراقبة املالية
غرافية، اجلإلطار اإلدارة القائمة على النتائج وكذلك وفقاً للخطوط         اً  ولإلبالغ وفق   -٤٨

لطلبات مـؤمتر  اً بدأت اآللية العاملية تستخدم نظاماً لالستخبارات التجارية لتتبع النفقات وفق    
لإلدارة على أساس النتائج اليت أقرها مؤمتر األطـراف   اً  النفقات، وفق " سمو"وبدأ  . األطراف

ويف حـني  . ٢٠١٠ينـاير  / كانون الثاين١من اً ، اعتبار)اإلقليمية(ووفقاً للخطوط اجلغرافية    
عرف النظام بعض املشاكل األولية واستغرق األمر بعض الوقت لوضع بروتوكول للوسـم             

، واالستشاريني، وحلقات العمل، والعقود بشكل مناسـب،        حبيث يتم، مثالً، وسم البعثات    
ويعاين النظام من   . أُجريت حماوالت يف اجلداول والرسوم البيانية التالية لتسوية هذه املشاكل         

فعلى سبيل املثال، يسهم العديد من أنشطة اآلليـة         . بعض نواحي القصور اليت تعرقل اإلبالغ     
وال يـسمح النظـام     . فر، يف عدد من نواتج اآللية العاملية      العاملية اليت تولد النفقات، مثل الس     

بثالث مسات، مما ميكن أن يتسبب يف نقص يف اإلبالغ عن نواتج حمددة وتوزيع منحرف،             إال
  .غري أنه ال يؤثر يف دقة النتيجة اإلمجالية
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  الوصف  -باء   
 حىت اآلن خـالل      حملة عامة عن التربعات اليت تلقتها اآللية العاملية        ٩يعطي اجلدول     -٤٩

وجتدر اإلشارة إىل أن األموال اليت وردت يف السنوات السابقة كانـت            . فترة السنتني احلالية  
تزال ختضع التفاق ساري املفعول وأن أجزاء من األموال اليت وردت لفترة السنتني احلالية               ال

  .قد تكون ألنشطة السنة املقبلة
وهي معروضة يف   . ١١ و ١٠ية يف اجلدولني    وميكن االطالع على نفقات اآللية العامل       -٥٠

للهدف التنفيذي لالستراتيجية ونوع    اً  الشكل الذي قررته الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف وفق       
ويسجل النظام املايل للصندوق   .  تكاليف املوظفني والتكاليف غري املتصلة باملوظفني      -التكلفة  

ات املتحدة، وُتعد تقاريرنـا املاليـة وُتجـرى         الدويل للتنمية الزراعية نفقاتنا بدوالر الوالي     
ويف الوقت الذي أُعد فيـه هـذا التقريـر،          . حساباتنا بدوالرات الواليات املتحدة    مراجعة

ملشورة أمانـة  اً  للتحويل من دوالر الواليات املتحدة إىل اليورو، وفق    ٠,٧٤٧اسُتعمل معدل   
  .اتفاقية مكافحة التصحر

، )٢٠١١مارس  / آذار ٣١(موعة من البيانات املالية املتاحة من       ومع مراعاة تاريخ آخر جم      -٥١
يبدو أن التباين مع امليزانية األساسية املعتمدة مطابق من حيث معدل املـدفوعات، مـع مراعـاة       

  . ليست مشمولة بعد٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣١أبريل إىل / نيسان١الفترة من  أن
التربعات مقارنة مبا كان مقترحاً علـى مـؤمتر         والتباين أعلى فيما يتعلق باستخدام        -٥٢

والسبب يف ذلك هو أساساً أن اآللية العاملية بالغت يف تقدير مبلغ التربعات الـيت               . األطراف
وُيعزى التفاوت يف   . ميكن مجعها والتفاوت فيما بني الربامج يف أمناط املدفوعات خالل العام          

ىل كون نظام االستخبارات التجاريـة ال يـسمح         إاً  التباين فيما بني األهداف التنفيذية أيض     
بأكثر من ذلك، كمـا ورد يف   بوسم أكثر من ثالث نواتج، حىت ولو أن النشاط يسهم فعالً      

، فـإن   ٥ومبا أنه أُسند لآللية العاملية دور رئيسي يف دعم اهلدف التنفيذي            .  أعاله ٤٨الفقرة  
ا اجملال حىت ولو أن األنـشطة تـسهم يف   هناك اجتاهاً إلعطاء مزيد من األمهية للنواتج يف هذ 

ويبني التحليل الدقيق فعالً أنه ُتعطى أكرب أمهية من حيـث النفقـات             . حتقيق أهداف أخرى  
احملددة لوضع استراتيجيات التمويل املتكاملة، والتمويل املبتكر، والتنفيذ املتآزر على الصعيد           

  ). ١١انظر اجلدول  (٥القطري، وذلك للهدف التنفيذي 
 ٢٠١١مارس  / آذار ٣١لنفقات اآللية العاملية حىت     " اجلغرايف" التوزيع   ١ويوضح الشكل     -٥٣

وهي مقسمة بني فئات أفريقيا، وآسيا واحمليط اهلادئ، وأمريكـا الالتينيـة            . لفترة السنتني احلالية  
ف يف  أي يستفيد منها مجيع األطـرا     (ومنطقة البحر الكارييب، وأوروبا الوسطى والشرقية، والعامل        

للتركيز اخلاص على أفريقيا يف االتفاقية،      اً  ونظر. ، واآللية العاملية كمنظمة   )اتفاقية مكافحة التصحر  
  . القارة ليس من املفاجئ أن يتم ختصيص حصة كبرية من مواردنا للعمل يف هذه

بشكل متزايد تكييـف    اً  أيض وبناء على طلبات مؤمتر األطراف، حتاول اآللية العاملية         -٥٤
طتنا مع تلك اليت ميكن أن يستفيد منها أكرب عدد ممكن من البلدان، أي األنـشطة الـيت       أنش

وكما يرد يف الفصل الرابع أعاله من هذا التقرير، يعين ذلك أن هناك تشديداً  ". عاملية"تسمى  
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أكرب على تبادل املعارف واملعلومات فيما بني البلدان، وحتليل املعلومات يف استجابة مباشرة             
طلبات مؤمتر األطراف، ومنابر التعاون فيما بني بلدان اجلنوب، إىل غري ذلك، مع التركيـز   ملت

  . على اخلدمات االستشارية للربامج االستراتيجية وأنشطة نشر املعلومات
ـ   اً ويبدي الرسم البياين أيض     -٥٥  اً؛أن حصة نفقات املنظمة أقل نسبياً ممـا كـان متوقع

. ٢٠١٠يق إدارة اآللية العاملية يف الربع الثالث مـن عـام            ويعكس ذلك التغري يف هيكل فر     
وتعكس احلصة املنخفضة آلسيا ضرورة إعادة ختصيص املوارد بسبب رحيل املوظفني الـذين     

  . يتولون مهام جديدة
على التمويـل   اً  ، يشكل اعتماد اآللية العاملية حصراً تقريب      ٩وكما يبدو من اجلدول       -٥٦

، وال سيما على الصعيد القطري، خطراً       )وارد غري املتعلقة باملوظفني   أي امل (الطوعي للعمليات   
وقد يربر ذلك تغيرياً    . كبرياً يف ظل املناخ املايل والسياسي احلايل الذي تعمل فيه اآللية العاملية           

  . استراتيجياً لآللية العاملية لكي تكون قادرة على خدمة البلدان األطراف يف املستقبل
 ٢٠١٠ و ٢٠٠٩ل على البيانات املالية املراجعة لآللية العاملية لعـامي          وميكن احلصو   -٥٧
  .ICCD/COP(10)/20 وICCD/COP(10)/19الوثيقتني  يف

  ٩اجلدول 
   ٢٠١٠-٢٠٠٩نظرة عامة على املسامهات للفترة 

  )بدوالرات الواليات املتحدة(
 السنة 

 اجملموع   اجلهة املاحنة
 ٠٦١ ٤٠٧ ١   ٠٦١ ٤٠٧ ١ الدامنرك
ENEA)٧٢٤ ١٤ ٧٢٤ ١٤   )أ 
 ٦٨٠ ٧٤٢ ٦٨٠ ٤٧٩ ٠٠٠ ٢٦٣ فنلندا
 ٢٧٤ ١٥٨ ٣   ٢٧٤ ١٥٨ ٣ األورويب االحتاد
 ٨٥٠ ٧١٦   ٨٥٠ ٧١٦  إسبانيا
 ٠٣٠ ٤١٤   ٠٣٠ ٤١٤ السويد

 ٠٠٠ ٤٠٠ ١ ٠٠٠ ٤٠٠ ١   الصندوق
 املتحدة األمم برنامج
 ٩٥٠ ٢١٩ ٩٥٠ ٢١٩   قريغيزستان يف اإلمنائي

ــالف ــد التح  ويلال
 ٠٠٠ ٤ ٠٠٠ ٤   لألراضي
 ٨٤٤ ١٣   ٨٤٤ ١٣ بوبليكار شركة

ــوع ــدوالر اجملم  ب
 ٤١٣ ٠٩١ ٨ ٣٥٤ ١١٨ ٢ ٠٥٩ ٩٧٣ ٥ :املتحدة الواليات

  .ولوجيات اجلديدة والطاقة والتنمية االقتصادية املستدامةنالوكالة الوطنية اإليطالية للتك  )أ(
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  ١٠اجلدول 
   ٢٠١١-٢٠١٠ترة السنتني نفقات ميزانية اآللية العاملية لف

  )باليورو(

  اهلدف التنفيذي
ــىت    ــية ح ــة األساس ــات امليزاني ٣١نفق

   ٢٠١١مارس / آذار
٣١نفقــات امليزانيــة األساســية حــىت    

   ٢٠١١مارس / آذار

امليزانية املعتمدة للفترة  
 اجملموع غري املوظفني املوظفون ٢٠١١-٢٠١٠

النسبة 
 املئوية

  امليزانية املقترحة 
 النسبة املئوية اجملموع غري املوظفني املوظفون ٢٠١١-٢٠١٠

الدعوة وإذكاء  ١
٪٦٠ ٥٠٠ ١٤٢ صفر ٥٠٠ ١٤٢ ٤٠٠ ٢٣٧ الوعي والتثقيف  ٣٨ ٥٠٠ ١٧٣ ٤٠٠ ١١٩ ١٠٠ ٥٤ ٦٠٠ ٤٥٨٪  

  إطار الـسياسة٢
٪٥٨ ٢٠٠ ١٩٥ صفر ٢٠٠ ١٩٥ ٤٠٠ ٣٣٤ العامة  ١٦ ١٠٠ ٣٢٠ ٢٠٠ ١٤٦ ٩٠٠ ١٧٣ ٢٠٠ ٠٥٧ ٢٪  

ونقـل التمويل    ٥
٪٧١ ٤٨٢ ١٦٤ ١ ٤٨٢ ١٨٢ ٠٠٠ ٩٨٢ ٣٠٠ ٦٣١ ١ التكنولوجيا  ٤٢ ١٠٠ ٤٧٧ ٣ ٠٠٠ ٨٠٢ ٢  ١٠٠ ٦٧٥ ٩٠٠ ٣١٠ ٨٪  

اإلدارة التنفيذيـــة
٪٥٠ ٤٠٠ ٧١٤ ٨٠٠ ٨١ ٦٠٠ ٦٣٢ ٠٠٠ ٤٢٠ ١ والتنظيم اإلداري  ٤٧ ٤٠٠ ٥٢٧ ٣٠٠ ٣٧٥ ١٠٠ ١٥٢ ٣٠٠ ١١٨ ١٪  

٪٦١ ٥٨٢ ٢١٦ ٢ ٢٨٢ ٢٦٤ ٣٠٠ ٩٥٢ ١ ١٠٠ ٦٢٣ ٣ اجملموع  ٣٨ ١٠٠ ٤٩٨ ٤ ٩٠٠ ٤٤٢ ٣ ٢٠٠ ٠٥٥ ١ ٠٠٠ ٩٤٥ ١١٪  
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   جمموع النفقات لكل هدف تنفيذي يف االستراتيجية - ١١اجلدول 
  )باليورو(

 جماالت النتيجة
جمموع نفقـات   
  امليزانية األساسية

موع النفقـات   جم
ــن  ــة ع اخلارج

 اجملموع اإلمجايل ةامليزاني
ــسبة  النـ

 املئوية

   الدعوة وإذكاء     -١
٪٥ ١٠٠ ٣١٦ ٥٠٠ ١٧٣ ٥٠٠ ١٤٢ لوعي والتثقيفا  

٪٨ ٣٠٠ ٥١٥ ١٠٠ ٣٢٠ ٢٠٠ ١٩٥    إطار السياسات-٢  

  التمويل ونقـل     -٥
٪٦٩ ٥٨٢ ٦٤١ ٤ ١٠٠ ٤٧٧ ٣ ٤٨٢ ١٦٤ ١ التكنولوجيا  

ــة  اإلدارة التنفيذيـ
٪١٨ ٨٠٠ ١٢٤١  ٤٠٠ ٥٢٧ ٤٠٠ ٧١٤ والتنظيم اإلداري  

٪١٠٠ ٦٨٢ ٧١٤ ٦ ١٠٠ ٤٩٨ ٤ ٥٨٢ ٢١٦ ٢  اجملموع  

 ١الشكل 

  التوزيع اجلغرايف لنفقات اآللية العاملية

  

امليزانية األساسية
 امليزانيةعنةالنفقات اخلارج

  *العامل
 *املنظمة

أوروبا الوسطى
أمريكا الالتينية ومنطقة *والشرقية

 آسيا واحمليط اهلادئ  البحر الكارييب
 أفريقيا
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  االستنتاجات والتوصيات  - سادساً 
خالل فترة السنتني األخرية، نفذت اآللية العاملية خطة عملها احملددة التكـاليف              -٥٨

 لإلطار اجلديد لـإلدارة القائمـة  اً على أساس اإلرشادات اليت قدمتها االستراتيجية ووفق  
ومكنت املوارد املالية املتاحة من خالل املسامهات األساسية والتربعات اآللية . على النتائج

العاملية من دعم البلدان األطراف وغريها من أصحاب املـصلحة يف اتفاقيـة مكافحـة               
التصحر يف جماالت التمويل ونقل التكنولوجيا، والدعوة وإذكاء الوعي والتثقيف، وأطر           

 األنشطة اليت تؤدي إىل زيادة املوارد املالية لإلدارة املستدامة لألراضي           السياسات لتعزيز 
  . واستخدام املوارد املتاحة استخداماً أكثر فعالية

ومع مراعاة النتائج احملققة خالل فترة السنتني األخرية، تدعى جلنـة اسـتعراض       -٥٩
س إلرشـادات مـؤمتر     تنفيذ االتفاقية للنظر يف تقرير األداء هذا وتقدمي توصيات كأسا         

  .تالقرارااألطراف واختاذ 
  :وقد يود مؤمتر األطراف القيام مبا يلي  -٦٠

 الذي قدمته اآللية    ٢٠١١-٢٠١٠ يف تقرير األداء لفترة السنتني       النظر  )أ(  
  العاملية؛

 إىل اآللية العاملية أن تنقح وحتدث باستمرار نظام إدارهتا القائمة     يطلبأن    )ب(  
  أساس التجارب املاضية؛على النتائج على 

 إىل اآللية العاملية أن تركز على تنفيذ الربنامج لفترة الـسنتني            يطلبأن    )ج(  
املقبلة على النحو املبني يف خطة عملها لفترة أربع سنوات وبرنامج عملها لفترة سـنتني               

  .اللذين اعتمدمها مؤمتر األطراف
        


