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 مقدمة -أوالً  

لمؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصمممممممممممحر، ط ب    14-م أ/1تموجب المقرر   -1
(، تاتماع  2025-2022المؤتمر إلى األمانة واآللية العالمية إعداد خطة عمل متعددة السمممممممممممنوات ل تفاقية )

ن ج اإلدارة القائمة ع ى النتائج، لين ر في ا المؤتمر في دورته الخامسمممممممممة عامممممممممرةت وط ب المؤتمر أيضمممممممممام  
لفترة    14-م أ/10رر   مق في النتمممممائج وبرامج عممممممل  قمممممائممممممة ع ى  التنفيممممم ي أن يعمممممد ميزانيمممممة  إلى األمين 

(  2025-2022ت وتعرض ه   الوثيقة خطة العمل الاممممممممام ة الرباوية السممممممممنوات )2023-2022 السممممممممنتين
 ( لألمانة واآللية العالميةت2023-2022وبرنامج العمل المحدد الت اليف لفترة السنتين )

  2030-2018اهم خطة العمل في اإلطار االسممممممممتراتيجي التفاقية مكافحة التصممممممممحر ل فترة  وتسمممممممم -2
ت وهي مصماةة في كمكل إطار موجز ل نتائج ييطي (1)ال ي اعتمد  مؤتمر األطراف في دورته الثالثة عامرة

 فترة أربي سنوات واركز ع ى األهداف الموضووية والتن يمية والمؤكرات ذات الص ةت

برنامج العمل المحدد الت اليف لفترة السمممممنتين من إطار النتائجت واطرر البرنامج اقتراحام   واسمممممت نم  -3
عم يام تامممممعن العمل ال ي يتعين االضمممممط ع ته في السمممممنتين المقب تين لتحقيت األهداف التي يتوخاها إطار  

 تالنتائجت وهو يتمحور حول وحدات األمانة والمجاالت ذات األولواة لآللية العالمية

تاممممممممممممممعن البرنامج والميزانية    ICCD/COP(15)/5واتعين قراءة ه   الوثيقة تاالقتران مي الوثيقة   -4
السممممممممممممممنتين   لفترة    ICCD/CRIC(20)/3و  ICCD/COP(15)/7، والوثيقتين  2023-2022المقترحين 
 ت2021-2020تاعن األداء في فترة السنتين 

 2025-2022منظور رباعي السنوات:  -ثانياً  

، انقضممممممممى ث   الفترة المامممممممممولة تاإلطار االسممممممممتراتيجي التفاقية مكافحة التصممممممممحر  2022 عامفي   -5
  130يقرب من   ما ، وتبدو االتفاقية ع ى إثر  م يعة تصمممممورة جيدة ل ث   الثانيت وفي2030-2018ل سمممممنوات  

ب دام    70مَّي نحو  ب دام طرفام، يترَجم االلتزام بتحييد أثر تدهور األراضمممممممممممي إلى أهداف طووية م موسمممممممممممة، وقد ج
إجراءاته ل تصمممممممممممممدي ل جفاف في خط  وطنية لمكافحة الجفافت وأ عدت توجي ات محددة األهداف لضمممممممممممممان  
مراعاة المن ور الجنسممممماني في الخط  والماممممماراي، وهي ت سمممممتخدم ع ى نطاع واسمممممي، واجري إعداد توجي ات  

وم والسمممممياسمممممات أحدو المعارف والنتائج  مماث ة تامممممعن مسمممممائل حيا ة األراضممممميت وتوفر هياة التفاعل بين الع 
يثري نووية الخط  والقرارات المتع قة   الع مية في صممممورة توصمممميات عم ية تمزع بين الع وم والسممممياسممممات، مما

بتحييد أثر تدهور األراضمي ومكافحة الجفافت وهنا  أيضمام أدوات لرصمد التقدم المحر  ع ى الصمعيد الوطني  
م تامممممل ث ثة مؤكممممرات تركز ع ى رصممممد تحييد أثر تدهور األراضممممي دعمام  واإلب غ عنه، مي مؤكممممرات ل تقد

 ومؤكرات جديدة ل قدرة ع ى الصمود في وجه الجفافت 2030 لخطة التنمية المستدامة لعام

إلى أن أهداف تحييد أثر   ( 2) وأكمممممار تقييم عالمي أ جري مؤخرام ل لتزامات المتع قة تاصممممم ر األراضمممممي  -6
م يون هكتار من    450ل التزامات طووية من جانب الب دان األطراف تاسممتصمم ر أمثر من  تدهور األراضممي تمث 

األراضممممممممي المتدهورةت وسمممممممميؤدي نجار األطراف في اتفاقية مكافحة التصممممممممحر في ب وغ أهداف تحييد أثر تدهور  
وبناء ع ى  ت 2030- 2018األراضمممممي إلى تحقيت مع م األهداف الخمسمممممة لاطار االسمممممتراتيجي ل تفاقية ل فترة  

ذلك، سينصب تركيز األمانة واآللية العالمية في السنوات المقب ة ع ى دعم التنفي  الم موس ع ى الصعيد القطري  
عن طرات تقديم الماممممممممورة التقنية والتوجيه في مجال السممممممممياسممممممممات وبناء القدرات، و تاحة الوصممممممممول إلى التوجيه 

  

 ت13-م أ/7المقرر  (1)

(2) <https://www.pbl.nl/en/publications/goals-and-commitments-for-the-restoration-decade> . 

https://www.pbl.nl/en/publications/goals-and-commitments-for-the-restoration-decade
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ي  االتفاقيةت وسمتواصمل األمانة واآللية العالمية بناء الامرامات  السمياسماتي القائم ع ى الع م والمصممم خصميصمام لتنف 
وتعزاز الممادرات وبرامج التعاون التي يمكن أن تحامممممممد تفعالية الموارد والخبرات واالعتراف السمممممممياسمممممممي من أجل  
التصمدي ل تصمحر وتدهور األراضمي والجفافت وسمي ل إذكاء الوعي والدعوة أيضمام مح  تركيز بوصمف ما وسمي ة  

 توسيي نطاع االلتزام بتنفي  االتفاقية وتعميقه ع ى جميي المستواات، من المستوى المح ي إلى المستوى العالميت ل 

سممممميما من خ ل   وقد أ حر  تالفعل تعض التقدم في تنفي  أهداف تحييد أثر تدهور األراضمممممي، وال -7
ماممماراي وبرامج تفضمممي إلى التحولت  أنامممطة اآللية العالمية وكمممرامات ا التي ترمي إلى ترجمة األهداف إلى  

ب دام مي اآللية العالمية في ه ا السممممممممممياع، ونال حتى اآلن أربعة عاممممممممممر ماممممممممممروعام وطنيام   74واعمل حاليام  
  40وماممممروعان إق يميان القبول ل حصممممول ع ى التموالا وبدأ تالفعل تنفي  ث ثة ماممممارايت وهنا  أمثر من 

أسممممممممفر عن تقديم مقترحات لمامممممممماراي   ت فة من اإلعداد، مماورقة تصمممممممموراة لمامممممممماراي أخرى في مراحل مخ
تحوا ية قاب ة ل تموال تمثل إجراءات هامة تاممممممممعن إصمممممممم ر األراضمممممممميت وتضممممممممي اآللية العالمية ع ى رأس  
أولواات ا في األعوام المقب ة إط ع صممممممميية مجددة من الامممممممرامة في إعداد الماممممممماراي تاممممممممل مجموعة من 

زاز الدعم المقدم إلعداد وتموال ماممماراي تحييد أثر تدهور األراضمممي ومكافحة  الامممركاء وترمي إلى  اادة تع
 الجفاف إضافة إلى تاجيي مراعاة المن ور الجنساني وضمان الحيا ةت

ومن األولواممات األخرى في السممممممممممممممنوات المقب ممة اتخمماذ إجراءات فعممالممة لمكممافحممة الجفممافت ونقطمة   -8
الوطنية لمكافحة الجفافا واتمثل التدبير األمثر إلحاحام وصممممممممعوبة  االنط ع في ه ا الصممممممممدد هي الخط   

لتنفي  ه   الخط  في رفي مسمممممتوى ن م اإلن ار الممكر تالجفاف ورصمممممد  وتقييمه، ع ى النحو ال ي أكمممممار  
إليه كل من الفرات العامل الحكومي الدولي المعني تمكافحة الجفاف وهياة التفاعل بين الع وم والسممممياسممممات  

ارا ما عن الجفافت وتماميام مي التوجي ات التي سميقدم ا مؤتمر األطراف في دورته الخامسمة عامرة،  في تقر 
فان األمانة واآللية العالمية ع ى اسممممممممممممتعداد لمواصمممممممممممم ة الن وض تجدول أعمال االتفاقية الناكمممممممممممم  المتع ت  

زاز التعهب ل جفاف وبناء القدرة  تمكافحة الجفاف تاعتمار  إطارام تعاونيام ل عمل العالمي الفعال الرامي إلى تع
 ت2030 ع ى الصمود، وذلك ب دف حفز تحقيت تحسينات م موسة تح ول عام

وتتمتي اتفاقية مكافحة التصمممممممممحر، بوصمممممممممف ا معاهدة حكومية دولية، تقدرة فرادة ع ى جمي القدرات   -9
المقب ة، سمممتواصممل    السمممنوات حول مواضممميي وقطاعات كمممتى من المسمممتوى المح ي إلى المسمممتوى العالميت وفي

سيما المن مات النسائية والامابية، التي ل ا دور   األمانة االتصال تمخت ف مجموعات أصحاب المص حة، وال
همام في نجمار تنفيم  االتفماقيمةت وع وة ع ى ذلمك، ت ثف األممانمة واآلليمة العمالميمة ج ودهمما لتعزاز أوجمه التم  ر  

القطاع الخاص من أجل تنفي  أهداف تحييد أثر تدهور األراضممي    وتعباة الاممرامات والتعاون والتنسمميت و كممرا 
والخط  الوطنية لمكافحة الجفاف واالضط ع تم ام ماتركة في مجالي التووية والدعوةت وستستمر المااركة  
الناممممطة في ائت ف األمم المتحدة المعني تمكافحة العواصممممف الرم ية والترابية، وسممممت سممممت اممممف خيارات تعزاز  

بين الوكاالت تامممممممعن التصمممممممدي ل جفاف، تماممممممميام مي توصمممممممية الفرات العامل الحكومي الدولي المعني    التعاون 
تالجفافت وسممتواصممل األمانة واآللية العالمية أيضممام دعم ا لممادرات محددة ذات إمكانات كبيرة ل ن وض بتنفي   

ع يم ل صمممممحراء ال برى والسممممماحل  االتفاقية ومسممممماهمت ا في ه   الممادرات، وأبر ها ممادرة الجدار األخضمممممر ال
 والممادرة العالمية لمجموعة العاران تاعن الحد من تدهور األراضي وتعزاز الحفاظ ع ى الموائل األرضيةت

وع ى الصممممممممعيد الداخ ي، سممممممممتواصممممممممل األمانة واآللية العالمية إجراء تحدي  تن يمي ب دف  اادة   -10
لتنسممممممميت الداخ ييون، وتطوار قدرات الموتفين، وتمكين فعاليت ما وكفاءت ما عن طرات تحسمممممممين االتسممممممماع وا

المديرانت وسمتاممل ه   العم ية أيضمام، في جم ة أمور، تن يل الطرائت التاميي ية، ورفي مسمتوى إدارة بيانات  
االتفاقية، والتدراب المسممتمر ل موتفينت وسممتضممط ي األمانة واآللية العالمية برصممد وتقييم منت مين ألدائ ما  

 ا ب دف تعزاز التع م المستمر ع ى الصعيد الداخ ي وضمان المساءلة والافافية في أعمال ماتونتائج م

 ت2025-2022الوارد في الصفحات التالية إطار نتائج االتفاقية ل فترة  1واعرض الجدول  -11
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  1الجدول 
 2025-2022إطار نتائج االتفاقية للفترة 

  2023-2022األناطة والمخرجات الرئيسية ل فترة    األهداف االستراتيجية )أ( الحصائلمؤكرات  2025-2022الحصائل الرئيسية ل فترة 

التصممممممممممممممحر وتممممممدهور  -1 من  الحممممممد 
الجفممممماف في  األراضممممممممممممممي و ثمممممار 

 المناطت المتضررة

 

عدد ال كتارات المامممممممولة تاألهداف الطووية لتحييد أثر تدهور 
 األراضي

والبرامج التحوا ية مقدار التموال المسممممممممممممممت دف في المامممممممممممممماراي  
المتع قة تمكافحة التصممممممممممحر وتدهور األراضممممممممممي والجفاف التي 

 و ضعت بدعم من االتفاقية

عدد الورقات التصمممممممموراة ل مامممممممماراي التحوا ية التي أ عدت بدعم  
 من االتفاقية وهي قيد الت ياة لدى الج ة المانحة المست دفة 

 1ال دف االستراتيجي 

 4ال دف االستراتيجي 

 5الستراتيجي ال دف ا

 دعم وضي وتحديد أهداف طووية لتحييد أثر تدهور األراضي -

دعم تطوار وتموال مامممممممممممماراي وبرامج تحوا ية ل تصممممممممممممحر وتدهور األراضممممممممممممي   -
 والجفاف من خ ل الارامة في إعداد المااراي

المامممممممورة التقنية، والدعوة، وتنمية القدرات، وبناء الامممممممرامات من أجل إصممممممم ر   -
 األراضي

دعم الرصممممممممممممد واإلب غ القائمين ع ى أسمممممممممممماس المناطت ل لتزامات واإلجراءات   -
 المتع قة تالتصحر وتدهور األراضي والجفاف 

تحسممممممممممممممين التمعهمب آلثمار الجفماف   -2
وتعزاز القدرة ع ى الصممممممممممود في 

 وج  ا 

عمدد الب مدان التي وضممممممممممممممعمت و/أو نفم ت خططمام وطنيمة ل تمعهب  
 ل جفاف

لتي تممدعم جممدول أعمممال االتفمماقيممة المتع ت  نطمماع الاممممممممممممممرامممات ا
 تمكافحة الجفاف

 3ال دف االستراتيجي 

 4ال دف االستراتيجي 

 5ال دف االستراتيجي 

 تقديم الدعم إلعداد وتنفي  الخط  الوطنية لمكافحة الجفاف -

 تنفي  برنامج م سر ِّع القدرة ع ى الصمود في وجه الجفاف -

 لتحسين التنسيت بين الوكاالتتحديد الخيارات المتاحة  -

الماممممممممممممممورة التقنيممة، والممدعوة، وتنميممة القممدرات )ومن مما أدوات التع م اإلل تروني(،   -
 وبناء الارامات 

تنفي  االتفاقية ع ى نحو يستجيب  -3
النسممممممممممممممممممماء  وحقوع  الحتيممممماجمممممات 
والاممممممممممممممعوب األصمممممممممممممم يممة والفاممات  

 الضعيفة األخرى 

ال ي تقدمه االتفاقية إلدماع  عدد الب دان التي تامار  في الدعم  
 التي تستفيد منه المساواة بين الجنسين أو

عدد الب دان التي تامار  في الدعم ال ي تقدمه االتفاقية إلدماع  
 التي تستفيد منه ضمان الحيا ة أو

عدد الماممممماراي التحوا ية المتع قة تالتصمممممحر وتدهور األراضمممممي  
ضمممممممممممعت بدعم من االتفاقية وتتضممممممممممم  من أحكامام  والجفاف التي و 

 ت فل المساواة بين الجنسين

عدد الماممممماراي التحوا ية المتع قة تالتصمممممحر وتدهور األراضمممممي  
والجفاف التي وضمممممممممممعت بدعم من االتفاقية وتتضممممممممممممن أحكامام  

 ت فل الحيا ة

 دعم ورصد تنفي  برنامج عمل االتفاقية المتع ت تالمسائل الجنسانية - 2ال دف االستراتيجي 

 جراء التجارب من أجل تاممممممجيي اسممممممتخدام الدليل التقني ل مماد   إذكاء الوعي و  -
 التوجي ية الطووية تاعن الحيا ة في تنفي  االتفاقية

الماممممممممممممممورة التقنيممة، والممدعوة، وتنميممة القممدرات )ومن مما أدوات التع م اإلل تروني(،   -
وبناء الاممممممرامات لمعالجة مسممممممعلة المسمممممماواة بين الجنسممممممين وضمممممممان الحيا ة في 

 التفاقيةا إطار

تعزاز التعمممماون ع ى الصممممممممممممممعيمممد   -4
العمالمي ل تخييف من مصممممممممممممممادر  

 العواصف الرم ية والترابية 

التمممدابير التي تنفممم هممما األممممانمممة و/أو اآلليمممة العمممالميمممة مي  نطممماع 
الامممممممممركاء من أجل التخييف من مصمممممممممادر العواصمممممممممف الرم ية  

 والترابية 

 1ال دف االستراتيجي 

 4ال دف االستراتيجي 

المامماركة في ائت ف األمم المتحدة العالمي المعني تمكافحة العواصممف الرم ية   -
 والترابية

الماممممممورة التقنية، والدعوة، وتنمية القدرات، وبناء الاممممممرامات من أجل التصممممممدي   -
 ل عواصف الرم ية والترابية في إطار االتفاقية
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  2023-2022األناطة والمخرجات الرئيسية ل فترة    األهداف االستراتيجية )أ( الحصائلمؤكرات  2025-2022الحصائل الرئيسية ل فترة 

إسممممممممممممم ام عم ية االتفاقية في خ ت   -5
جمممممه التممممم  ر مي اتفممممماقيمممممات راو أو 

األخرى وعم يممممممات التعمممممماون ذات  
الصممممممممممممم ممة في مجممال تيير المنمما   
والتنوع البيولوجي، واسمممممتفادت ا من  

 ه   األوجه

عمممدد الب مممدان التي تراعي أهمممداف  ممما الطوويمممة المتع قمممة بتحييمممد أثر  
تدهور األراضممممممممي خطَط ا الوطنية ل تصممممممممدي لتيير المنا  و/أو  

 التنوع البيولوجي

عممدد العم يممات الع ميممة والتقممارار والمنامممممممممممممورات التي تتضممممممممممممممن  
 مدخ ت من االتفاقية

 نطاع التعاون بين أمانات اتفاقيات راو 

 4ال دف االستراتيجي 

 

المامممورة التقنية، والدعوة، وتنمية القدرات، وبناء الامممرامات من أجل تحقيت الت  ر   -
 في تنفي  االتفاقية

ران ل روات  القممائمممة بين الخط  الوطنيممة لتحييممد أثر  التح يممل والمتمماتعممة المسمممممممممممممتم  -
 تدهور األراضي وتيير المنا  والتنوع البيولوجي

 دعم أناطة التنسيت التي تضط ي ب ا هياة التفاعل بين الع وم والسياسات -

الماماركة النامطة في فرات االتصمال المامتر  بين أمانات اتفاقية التنوع اإلحيائي   -
 مكافحة التصحر واتفاقية المنا واتفاقية 

 وضي برنامج ماتر  لبناء القدرات -

اسمممممتركممممماد عم ية صمممممني القرار في   -6
إطمممار االتفممماقيمممة وتنفيممم  أحكمممام ممما  
تمعحمدو البيمانات والمعارف الع مية  

 والتح يل المرت ز ع ى األدلة

 عدد التقارار الوطنية الواردة

 موصى ب اعدد التقارار الوطنية التي تتمي المن جية ال

 نسمة تنفي  برنامج عمل هياة التفاعل بين الع وم والسياسات

 عدد األدلة والتقارار والموجزات السياساتية المتع قة تاالتفاقية

والتحضمممممممممممممير   2022 تجميي وتوليف وتح يمممل التقمممارار الوطنيمممة الواردة في عمممام - جميي األهداف االستراتيجية 
 تنفي  االتفاقيةل ستعراض ال ي تجراه لجنة استعراض 

مركز بيمممانمممات إل تروني يسمممممممممممممتنمممد إلى بيمممانمممات التقمممارار الوطنيمممة ومفتور لجميي   -
 المستخدمين

تقمديم المدعم إلى هيامة التفماعمل بين الع وم والسممممممممممممميماسممممممممممممممات لتنفيم  برنمامج عم  ماا   -
 التحضير الجتماع لجنة الع م والت نولوجيا

يات منصمة ع ى السياسات  إجراء تقييمات ع مية محددة ال دف تفضي إلى توص -
 وتوجي ات تقنية لتنفي  االتفاقية

ماممممماركة أصمممممحاب مصممممم حة جدد  -7
 تنفي ها  في عم ية االتفاقية وفي

عمدد من ممات المجتمي الممدني الجمديدة التي ط بمت اعتممادها لدى  
 مؤتمر األطراف

عدد التقارار الموجزة والمنامممممممممورات والمناسممممممممممات التي تسمممممممممت دف  
 مجموعات أصحاب المص حةمخت ف 

نطاع كمرامات القطاع الخاص التي تدعم تنفي  االتفاقية تمااركة  
 اآللية العالمية األمانة أو

 دعم فرات اختيار من مات المجتمي الممدني - جميي األهداف االستراتيجية 

 تنفي  استراتيجية إكرا  الاماب -

 تنفي  استراتيجية إكرا  القطاع الخاص -

السمممممممممياسممممممممماتية، وأنامممممممممطة الدعوة، والحم ت اإلع مية، والمناسمممممممممات،    الموجزات  -
 وأناطة إقامة الامكات الرامية إلى تعزاز مااركة أصحاب المص حة 

حصمممممممممممممول اهتمام متزايد تاالتفاقية   -8
تفضمممممممممممممل أدوات االتصمممممممممممممال التي  
 تستخدم ا األمانة واآللية العالمية 

 ل االجتماعيعدد  اارات الموقي اإلل تروني ووسائل التواص

 عدد األكخاص المتواصل مع م من خ ل الحم ت المخت فة

مقممدار اهتمممام وسمممممممممممممممائ  اإلع م )عممدد المقمماالت والصمممممممممممممحفيين  
 إلى ذلك(  الم تمين تالموضوع، وما

 الموقي الامكي ل تفاقية ووسائل التواصل االجتماعي الخاصة ب ا - جميي األهداف االستراتيجية

 اإلع ميةالحم ت  -

 االتصال بوسائ  اإلع م -

 إدارة المعارف  -
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  2023-2022األناطة والمخرجات الرئيسية ل فترة    األهداف االستراتيجية )أ( الحصائلمؤكرات  2025-2022الحصائل الرئيسية ل فترة 

اضمممممممط ع األمانة واآللية العالمية   -9
 تعم  ما ع ى نحو فعال 

نسمممممممممممممممة تنفيم  مقررات مؤتمر األطراف التي تتع ت تماألممانمة و/أو  
 اآللية العالمية

عدد االجتماعات الرسمممممية المعقودة في إطار االتفاقية في الوقت  
 وبكفاءة، ومن ا اجتماعات المكاتبالمناسب 

 النسمة الماواة ل موتفين ال ين استفادوا من التدراب 

 م ام األمانة في مجال اإلدارة والتنسيت - جميي األهداف االستراتيجية 
تن يم اجتمممممماع واحمممممد لمؤتمر األطراف وث ثمممممة اجتمممممماعمممممات ل  يامممممات الفرويمممممة   -

 اجتماعام ل مكاتب 15يصل إلى  وما

 

عممل إدارة األممانمة واآلليمة العمالمية   -10
 تكفاءة ووفقام لقواعد األمم المتحدة 

 نسمة صرف الميزانية األساسية

 نطاع التحسينات التي أوصى ب ا المدققون الخارجيون 

 الوتائف المالية واإلداراة  جميي األهداف االستراتيجية 

 األهداف االستراتيجية هي كالتالي: )أ(

 األراضي حالة الن م اإليكولوجية المتعثرة، ومكافحة التصحر/تدهور األراضي، وتعزاز اإلدارة المستدامة لألراضي، والمساهمة في تحييد أثر تدهورتحسين  -1

 تحسين تروف معياة السكان المتعثران -2

 والن م اإليكولوجية المعرضة ل تعثر ع ى الصمود في وجه الجفافتخييف  ثار الجفاف والت يف مع ا و دارت ا من أجل تحسين قدرة الفاات السكانية  -3

 ج ب مزايا بياية عالمية عن طرات تنفي  االتفاقية تفعالية -4

 لوطنيتعباة قدر كبير و ضافي من الموارد المالية وةير المالية لدعم تنفي  االتفاقية عن طرات إقامة كرامات فعالة ع ى الصعيدين العالمي وا -5
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 2023-2022برنامج العمل المحدد التكاليف لفترة السنتين  -ثالثاً  

 لمحة عامة عن االحتياجات من الموارد -ألف 

  2023-2022مما هو مبين تالتفصممممممممممميل في الوثيقة المتع قة تالبرنامج والميزانية لفترة السمممممممممممنتين  -12
(ICCD/COP(15)/5 يقترر األمين التنفي ي  اادة بنسمممممممممممممة ،)يزانية األسمممممممممممماسممممممممممممية في المائة في الم  2,7

، وذلك من أجل االسمممممتجاتة أسممممماسمممممام لعبء العمل المتزايد  2021-2020مقارنة تفترة السمممممنتين    2023 لعام
المتع ت تمكافحة الجفافت وترد في المرفت الثاني مع ومات عن االفتراضمات والمصمط حات المسمتخدمة في 

يوروت   11 118  716مجموعمه   مما  2023-2022الميزانيمةت وسممممممممممممممتب ي ت ماليف الموتفين لفترة السممممممممممممممنتين 
تو اي الوتائف في أمانة    2واعرض المرفت األول ال يكل التن يمي لألمانة واآللية العالمية، وابين الجدول  

 اآللية العالميةت االتفاقية حسب البرامج وفي

  2الجدول  
 2023- 2022ترة السنتين  اآللية العالمية لف  توزيع الوظائف األساسية في أمانة االتفاقية حسب البرامج وفي 

 المكتب التنفي ي الرتمة 

اإلدارامممممممة   الم ميمامممممممات 
 االتصاالت والاؤون القانونية

الع قمممات الخمممارجيمممة  
 والسياسات والدعوة

الع م والت نولوجيما  
 واالبت ار

الخممدمممات  
 اإلداراة

اآللمممميمممممممة  
 العالمية 

 0 0 0 0 0 0 1 وكيل األمين العام

 1 0 0 0 0 0 1 مدير

 9 0 7 7 3 2 1 الفنيةالفاة 

 10 0 7 7 3 2 3 المجموع الفرعي

 4 0 2 3 3 0 2 فاة الخدمات العامة

 14 0 9 10 6 2 5 المجموع

 احتياجات األمانة من الموارد -باء 

 المكتب التنفيذي -1 

فعالية وتجانس  يتولى المكتب التنفي ي تنسمممميت الدعم ال ي تقدمه األمانة إلى هياات االتفاقية وضمممممان   -13
عم  مما بوجممه عممامت واقممدم األمين التنفيمم ي التوجيممه االسمممممممممممممتراتيجي لألمممانممة واآلليممة العممالميممة وامثممل المن مممة ع ى  
الصمممممممعيد الخارجيت واتاممممممماور مي األطراف، وانسمممممممت التعاون مي المن مات األخرى، واتواصمممممممل مي أصمممممممحاب  

التفاقية ووضمع ا موضمي التنفي ت واقدم نائب األمين  المصم حة ع ى النطاع العالمي لحث م ع ى االلتزام تعهداف ا 
 التنفي ي الدعم لألمين التنفي ي في إدارة األمانة واالتصال تاألطراف والمؤسسات ع ى أع ى المستوااتت 

، سممممممممممينصممممممممممب تركيز المكتب التنفي ي ع ى الن وض تالتنفي  الفعال  2023- 2022وفي فترة السممممممممممنتين   -14
، مي المسممممممماهمة في الوقت ذاته  2030- 2018ي اإلطار االسمممممممتراتيجي ل تفاقية ل فترة  لتحقيت األهداف المتوخاة ف 

وأهداف التنمية المسمممممممممممممتدامة وعقد األمم    2030 في االلتزامات العالمية، وباألخص خطة التنمية المسمممممممممممممتدامة لعام 
ت وسمميولي المكتب  19- وعم ية التعافي من جائحة كوفيد   2030- 2021المتحدة إلصمم ر الن م اإليكولوجية ل فترة  

التنفي ي أهمية خاصمة لتعزاز الامرامات والتعاون من أجل اتخاذ إجراءات م موسمة لتحقيت أهداف تحييد أثر تدهور  
 األطراف، ومواص ة الن وض تجدول أعمال االتفاقية المتع ت تمكافحة الجفافت   األراضي التي وضعت ا 

وسممممممميعمل مكتب االتصمممممممال في نيواور ، ال ي يتمي ل مكتب التنفي ي، ع ى إبرا  قضمممممممايا االتفاقية في   -15
ألمن  سمممممميما الجمعية العامة ومج س ا  هياات األمم المتحدة ومناسمممممممات ا التي ت تسممممممي أهمية سممممممياسممممممية كبيرة، وال 

والمنتدى السممممممياسممممممي الرفيي المسممممممتوىت وسمممممميضممممممط ي تعناممممممطة في مجال الدعوة تسممممممت دف فاات معينة في مقر  
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المتحدة، وسمممميقدم المع ومات والماممممورة تاممممعن المسممممائل المتصمممم ة تاالتفاقية إلى الدول األعضمممماء في األمم   األمم 
الب دان األقل نموام والب دان النامية ةير    المتحدة والمجموعات اإلق يمية والمجموعات ذات المصممالل الخاصممة، مثل 

الساح ية والدول الجزراة الصييرة الناميةت وسيخدم مكتب االتصال في نيواور  أيضام أناطة مجموعة األصدقاء  
ي ع ى قيام كممرامات واتخاذ ممادرات في مجال األراضممي   المعنية تالتصممحر وتدهور األراضممي والجفاف، وسممياممج 

سميما الامماب والمرأة والمجتمي المدني واألوسماأل األماديميةت وسميقدم أيضمام   مصم حة، وال تاممل مخت ف أصمحاب ال 
الخدمات ل مفاوضممات المتع قة تالقرارات ذات الصمم ة تاالتفاقية المعروضممة ع ى الجمعية العامة تحكم توليه أمانة  

ية، الدعوة إلى إي ء مزاد من  ت ك المفاوضممممممماتت وسممممممميتولى، تالتعاون مي وحدات أخرى في األمانة واآللية العالم 
 االهتمام ألولواات االتفاقية في العم يات والمناسمات العالمية، ومن ا برامج مرفت البياة العالمية والبنك الدوليت 

وع ى الصممعيد الداخ ي، يسممعى المكتب التنفي ي ل ن وض تاألمانة لتصمممل من مة فائقة األداء ذات   -16
عترف ب ممما في مجممال تقممديم الخممدممماتت وسممممممممممممميتولى المكتممب التنفيمم ي عم يممات  خبرة متينممة وكفمماءة وفعمماليممة م

ل تخطي  والرصممممد موج ة نحو تحقيت النتائج، سممممتواصممممل األمانة من خ ل ا تركيز أناممممطت ا وتحديد أولواات ا  
مكتب  لضمان استخدام مواردها المحدودة استخدامام أمثل ل وفاء تالوالية المسندة إلي ا من األطرافت وسيواصل  

التقييم، ال ي يرتم  عم ه تالمكتب التنفي ي، تيسمممممممممير التع م الداخ ي من أجل  اادة الفعالية، وسممممممممميسمممممممممعى إلى  
 مواص ة تحسين الافافية والممساءلة في األمانة واآللية العالمية تاستخدام مقاييس اإلنجا  المرت زة ع ى األدلةت 

ن الموارد، ومن ا ت اليف مكتب االتصمممممممممممممال في احتياجات المكتب التنفي ي م 3وترد في الجدول   -17
 نيواور  ومكتب التقييم المتع قة تالسفر والخدمات االستااراةت

  3الجدول 
 حسب وجه اإلنفاق 2023-2022الميزانية األساسية للمكتب التنفيذي لفترة السنتين 

 )تاليورو(

 وجه اإلنفاع

الممممممممممممممميمممممممزانممممممميمممممممة    -أوالم 
المعتمدة لفترة السمممنتين 

2020-2021 

إعممادة كيك ممة ميزانيممة 
2020-2021 

الممممممميمممزانممميمممممممة   -ثمممممممانممميمممممممام 
المقترحة لفترة السممممممنتين  

2022-2023 

النسمممممممممممممممممة الماواممة ل فرع 
 بين أوالم وثانيام 

 (36,4) 1 037 736 1 037 736 1 632 530 ت اليف الموتفين

 - 65 975 65 975 65 975 الخدمات التعاقدية

 - 259 826 259 826 259 823 السفر

ت مماليف التاممممممممممممممييممل والت مماليف  
 المماكرة األخرى 

510 68 511 68 511 68 - 

 - - - - ال وا م والس ي األساسية والمواد

 - - - - المعدات والمركمات واألثاو

 (29,3  1 432 048 1 432 048 2 026 838 المجموع

، ووتيفة واحدة  2-األمين العام، ووتيفة واحدة في رتمة مدوتائف الميزانية األسممممممماسمممممممية: وتيفة واحدة في رتمة وكيل   م ح ة:
 ، ووتيفتان في   عت4-في رتمة ف

 مد= مدير، ف= الفاة الفنية،   ع= فاة الخدمات العامةت االختصارات:

و ضممممممممممممافة إلى تموال أربي وتائف في المكتب التنفي ي، تمثل ت اليف الخدمات االسممممممممممممتامممممممممممماراة   -18
كممم رام من عمل الفرد، في حين ت سمممتخدم ت اليف التامممييل وةيرها من الت اليف المماكمممرة أسممماسمممام    13 حوالي

 يورو(ت 46 200لتن يم دورتين لمكتب مؤتمر األطراف ت عقدان تالحضور الاخصي )
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 الهيئات اإلدارية والشؤون القانونية -2 

ين التنفي ي في إسداء الماورة إلى رئيس  تقدم وحدة ال ياات اإلداراة والاؤون القانونية الدعم لألم -19
ومكتب مؤتمر األطراف، وتنسممممممت الدعم ال ي توفر  األمانة لألناممممممطة ذات الصمممممم ة، وتسممممممدي الماممممممورة في 

 المجاالت المؤسسية واإلجرائية والقانونيةت

  وتتولى الوحممدة التخطي  والتنسممممممممممممميت العممام لممدورات مؤتمر األطراف وهيامماتممه الفرويممة واالجتمماعمات -20
األساسية األخرى لعم ية االتفاقيةت وتضي اتفاع الب د المضيف، وتنست إعداد خطة مرافت المؤتمرات تالتنسيت  
مي الب د المضممممممممممممميفت وهي تنسمممممممممممممت مي األمم المتحدة من أجل توفير خدمات المؤتمرات من الميزانية العادية  

، من المتوقي  2023-2022فترة السممنتين   المتحدة، وتنسممت وتعالج جميي الوثائت ل دورات الرسممميةت وفي لألمم
تعقد   تن يم دورتين لمؤتمر األطراف وعقد اجتماع واحد فيما بين الدورتين ل جنة استعراض تنفي  االتفاقيةا كما

 لجنة الع م والت نولوجيا ولجنة استعراض تنفي  االتفاقية اجتماعات تالتزامن مي دورات مؤتمر األطرافت

اإلداراة والاممممممممؤون القانونية تقديم الدعم اإلجرائي التقني لمؤتمر األطراف    وتنسممممممممت وحدة ال ياات -21
وهيااته الفروية، ال ي ياممممممل تحديد المسمممممائل الجديدة المتصممممم ة تالعم ية الحكومية الدولية وواليات األمانةا  

وقائي  وتح يل اآلثار المترتمة ع ى ذلك وتقديم التوصمممممممميات اإلجرائية ذات الصمممممممم ةا ووضممممممممي سمممممممميناراوهات ل
  تنسمت 1الج سمات العامة وتحديد جدول ا الزمنيا و عداد نقاأل الحدي  ل رسسماء المعنيينت وخ ل الدورات،  

الوحدة تقديم التوجيه والماممممممورة إلى الرسسمممممماء وك لك إلى أعضمممممماء المكتب المنتخبين اآلخران تاممممممعن تن يم  
  تامممرف ع ى سمممير وقائي المؤتمرت وتعد  2العمل، وحالة المفاوضمممات، وسمممير األعمال، والن ام الداخ يا و 

تعد التقارار   البرنامج الرسمي ل ج سات وم خصات الوقائي إلدراج ا في الجرادة الرسمية اليومية ل دورةت كما
 المتع قة بوقائي مؤتمر األطراف وهيااته الفرويةت

الفنيممة، وخممدمممات    ، من تمواممل وتيفتين من الفاممة4وتتممعلف ميزانيممة الوحممدة، الواردة في الجممدول  -22
 استااراة لتوفير محرران وخبراء لوجستيات ومترجمين لمؤتمرات االتفاقيةت

  4الجدول 
حسااااب   2023-2022الميزانية األساااااسااااية لوحدة الهيئات اإلدارية والشااااؤون القانونية لفترة الساااانتين  

 اإلنفاق وجه

 )تاليورو(

 وجه اإلنفاع

الممممممممممممممميمممممممزانممممممميمممممممة   -أوالم 
السمنتين المعتمدة لفترة 

2020-2021 

ميزانيممممممة  كيك ممممممة  إعممممممادة 
2020-2021 

الممممميممزانمميمممممممة    -ثمممممممانمميمممممممام 
المقترحة لفترة السمنتين 

2022-2023 

النسمممة الماواة ل فرع 
 بين أوالم وثانيام 

 ال ينطبت 736 890 736 890 - ت اليف الموتفين

 ال ينطبت 101 500 101 500 - الخدمات التعاقدية

 ينطبتال  15 225 15 225 - السفر

ت مممماليف التاممممممممممممممييممممل والت مممماليف  
 المماكرة األخرى 

- - - - 

 - - - - ال وا م والس ي األساسية والمواد

 - - - - المعدات والمركمات واألثاو

 ال ينطبق 853 615 853 615 - المجموع
 ت3-الرتمة ف، ووتيفة واحدة في 5-وتائف الميزانية األساسية: وتيفة واحدة في الرتمة ف م ح ة:

 ف= الفاة الفنيةت االختصار:
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 االتصاالت -3 

، من نوار كثيرة، مع مام تار ام ل تفاقية في مجال االتصمممممممممممالت فقد  2021- 2020مث ت فترة السمممممممممممنتين   -23
اتسمي نطاع وصمول مع م أدوات االتصمال الخاصمة تاالتفاقية، التي تاممل التيطية اإلع مية التق يدية والحم ت  
المحددة ووسائل التواصل االجتماعي، اتساعام كبيرام مقارنة تالسنوات الساتقةت وت رسي العم ية االستراتيجية الجاراة  
الرقميمممة، والموقي الاممممممممممممممكي، والحم ت التي أجرامممت في   المتع قمممة بتطوار الترواج ل تفممماقيمممة، واالسمممممممممممممتراتيجيمممة 

 ي ب ا في المستقبل في إطار االتفاقيةت أسسام متينة ألناطة االتصاالت التي سي ضط    2021 عام 

، ترمي خطة االتصمممال الخاصمممة تاالتفاقية إلى مسممماعدة أطراف  2023-2022وفي فترة السمممنتين  -24
والدفي قدمام    2030-2018االتفاقية وأصمممممممحاب المصممممممم حة ع ى تنفي  اإلطار االسمممممممتراتيجي ل تفاقية ل فترة  

دهور األراضمممي والقدرة ع ى الصممممود في وجه الجفافت وسمممتزاد  بتنفي  اإلجراءات الفعالة تامممعن تحييد أثر ت
من تعزاز الترواج ل تفاقية من خ ل منابر اتصمممممال مخت فة، ت مَّل برسمممممائل متسمممممقة ومقنعة مدعومة تعدلة  
ع مية قواة ت برِّ  فوائد األراضممممممممممممي المنتجةت وسممممممممممممتعمل األمانة عن كثب مي أطراف االتفاقية وأصممممممممممممحاب  

ضممممممي مجموعة من المواد يمكن ت ييف ا مي السممممممياع اإلق يمي والوطنيت وسممممممينصممممممب المصمممممم حة اآلخران لو 
 ي ي: التركيز في فترة السنتين ه   ع ى ما

حامد أطراف االتفاقية وأصمحاب المصم حة حول سمرد متسمت وم  م تامعن أهمية اإلدارة   )أ( 
وفقدان التنوع البيولوجي،    المسممممتدامة لألراضممممي، ومسمممماهمت ا في التصممممدي ل تحديات المتراتطة لتيير المنا 

 ودورها المركزي والحفا  في تحقيت أهداف التنمية المستدامةا

وضمممممممممممي وتنفي  حم ت مؤثرة تبر  النجاحات التي حقق ا أطراف االتفاقية وأصمممممممممممحاب   )ب( 
ث و حم ت ل تووية، تتع ت األولى تاصممدار الطمعة    2022 المصمم حة في تنفي  االتفاقيةت فسممتنفَّ  في عام

لثانية من منامور توقعات األراضمي العالمية، والثانية تالتووية تالجفاف مي التركيز ع ى التقدم المحر  في ا
إطار ممادرة مكافحة الجفاف، والثالثة تممادرة الجدار األخضمممر الع يم ل صمممحراء ال برى والسممماحل من أجل  

 راءات مح يةاالحفاظ ع ى الدعم الدولي المتنامي و اادته والتحفيز ع ى اتخاذ إج

االسممممممتفادة من الفرص الرئيسممممممية لوضممممممي قضممممممايا األراضممممممي ع ى رأس جدول األعمال   )ع( 
العالمي والوصمممول إلى جم ور جديد، مي التركيز تامممكل خاص ع ى تولي االحتفال السمممنوي تاليوم العالمي  

ات راوا وااألرض من لمكافحة التصمممحر والجفافا و اادة األثر ال ي تولد  برامج التووية مثل اجنار اتفاقي
 (ا2030-2021أجل الحياةاا والمساهمة الفاع ة في تنفي  عقد األمم المتحدة إلص ر الن م اإليكولوجية )

تعزاز الامممممممممرامات والقدرات إلبرا  قضمممممممممايا األراضمممممممممي وجعل االتفاقية مصمممممممممدرام موثوقام   )د( 
المصمممم حة الرئيسمممميين، مي إي ء  ل مع ومات تاممممعن ه   المسممممائل لدى وسممممائ  اإلع م وةيرها من أصممممحاب  

 اهتمام خاص لتوفير مع ومات ع مية عالية الجودة في األككال والقنوات وال يات المناسمةا

يتصممممل ب ا من أناممممطة ل دعوة   حاممممد أصمممموات جديدة ومؤثرة لدعم أهداف االتفاقية وما )هم( 
المجتمعات المح ية المتضررة   واالتصال، مي التركيز بوجه خاص ع ى إكرا  الاماب والنساء والفتيات من

 من التصحر وتدهور األراضي والجفافت

واتسممم فرات االتصمماالت التاتي ألمانة االتفاقية تال فاءة وسممرعة االسممتجاتة، واسممعى إلى التعراف   -25
تقضممايا االتفاقية و ذكاء الوعي ب ا إلى أقصممى حد عن طرات الجمي بين أدوات االتصممال التق يدية والحديثة  

ه ا السممممممياع، يكتسممممممي الترواج ل تفاقية ع ى نحو ج اب، والحم ت   ة فعالة من حي  الت  فةت وفيتصممممممور 
المؤثرة، والرسمائل الموج ة تاحكام نحو أهداف محددة أهمية حاسممة لتحقيت النجار، وقد أسمفر االسمتعراض  

سمممممتفادة من ه   التطورات،  الجاري السمممممتراتيجية االتصممممماالت المتع قة تاالتفاقية عن نتائج أولية واعدةت ول 
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سمممممممممممممميما من أجل إعداد المحتوى وتن يم الحم تت   سممممممممممممممتحتاع األمانة إلى مزاد من الخبرات الخارجية، وال
يمكن تيطية ه   االحتياجات من الموارد الموجودة، سممممممممتواصممممممممل األمانة االتصممممممممال تالاممممممممركاء   أنه ال وبما

 نوات المقب ةتوالج ات المانحة المحتم ة ل حصول ع ى تبرعات في الس

 احتياجات وحدة االتصاالت من المواردت 5واعرض الجدول  -26

  5الجدول 
 حسب وجه اإلنفاق 2023-2022الميزانية األساسية لوحدة االتصاالت لفترة السنتين 

 )تاليورو(

 وجه اإلنفاع

الممممممممممممممميمممممممزانممممممميمممممممة   -أوالم 
المعتمدة لفترة السمنتين 

2020-2021 

إعممادة كيك ممة ميزانيممة  
2020-2021 

الممممممممميممممزانممميمممممممة    -ثمممممممانمممميمممممممام 
المقترحة لفترة السمممممممنتين  

2022-2023 

النسممممممة الماواة ل فرع 
 بين أوالم وثانيام 

 - 1 021 090 1 021 090 1 021 090 ت اليف الموتفين

 - 101 500 101 500 101 500 الخدمات التعاقدية

 - - - - السفر

ت مممممماليف التاممممممممممممممييممممممل والت مممممماليف  
 المماكرة األخرى 

- - - - 

 - - - - ال وا م والس ي األساسية والمواد

 - - - - المعدات والمركمات واألثاو

 (0,0  1 122 590 1 122 590 1 122 590 المجموع

، ووتيفة واحدة في الرتمة 3-، ووتيفة واحدة في الرتمة ف5-وتائف الميزانية األسممممماسمممممية: وتيفة واحدة في الرتمة ف م ح ة:
 وتائف في   عت، وث و 2-ف

 ف= الفاة الفنية،   ع= فاة الخدمات العامةت االختصارات:

و ضممممممممافة إلى تموال ت اليف موتفي الوحدة، تتضمممممممممن الميزانية اعتمادام ل خدمات االسممممممممتامممممممماراة  -27
يورو( لتصميم الموقي الامكي و عداد الحم ت اإلع مية    90  000ك رام من عمل الفرد مقابل  18)حوالي  
 يورو(ت 10 000في ذلك التصميم الطماعي، وطماعة المواد ) الترواجية، تماوالمواد 

 الع)قات الخارجية والسياسات والدعوة -4 

تعمل وحدة الع قات الخارجية والسمممممممياسمممممممات والدعوة ع ى إدراع القضمممممممايا المتصممممممم ة تاألراضممممممي   -28
يمي( ووضمممممي األطر السمممممياسممممماتية  والجفاف ع ى جداول األعمال الرئيسمممممية )ع ى الصمممممعيدين العالمي واإلق 

لتنفي  االتفاقيةت وتسمممعى الوحدة أيضمممام إلى توسممميي نطاع ماممماركة أصمممحاب المصممم حة والامممركاء الرئيسممميينت  
توفر الوحدة اإلطار السمممممممياسممممممماتي ال  م التخاذ القرارات ع ى نحو فعال وتسمممممممراي وتيرة تنفي  االتفاقية،   مما

ي وبناء القدرة ع ى الصممممود في وجه الجفاف لتحقيت أهداف  وذلك عن طرات إبرا  أهمية إصممم ر األراضممم
ت وضمممن برنامج الع قات الخارجية والسممياسممات والدعوة،  19-التنمية المسممتدامة والتعافي من جائحة كوفيد

ج ددت مكاتب االتصممممممممممممممال اإلق يمية لتعزاز التعاون والتووية في إطار االتفاقية داخل المناطت وفيما بين ا،  
 رامات والدعوة والتنسيت في إطار كل مرفت من مرفقات التنفي  اإلق يميتوتيسير الا

، سمممممممينصمممممممب تركيز وحدة الع قات الخارجية والسمممممممياسمممممممات  2023-2022وخ ل فترة السمممممممنتين   -29
 ي ي: والدعوة ع ى ما

 مواص ة تطوار جدول أعمال االتفاقية الناك  المتع ت تمكافحة الجفافا )أ( 
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لسياساتي المرت ز ع ى األدلة وتوفير األدوات وبناء القدرات في العوامل  تقديم التوجيه ا )ب( 
 الحاسمة التالية من أجل ضمان التنفي  الفعال ل تفاقية:

 مراعاة المن ور الجنسانيا •

 بوصف ا عام م مساعدام ع ى إص ر األراضي تطراقة فعالةاالمعمونة حقوع الحيا ة و  •

ن اليم ائي وخ ت فرص العممل ومني ال جرة  ودور إصمممممممممممممم ر األراضممممممممممممممي في تعزاز األم •
 الن اميةا ةير 

 والروات  بين المناطت الرايية والحضراةا •

 والتخييف من مصادر العواصف الرم ية والغماراةا •

 توسيي نطاع أوجه الت  ر والارامات و كرا  أصحاب المص حة في جميي جوانب االتفاقيةا )ع( 

 والتعاون وتمادل المع ومات ع ى الصعيد اإلق يميتتعزاز أناطة الدعوة  )د( 

وفيما يخص مواصمممم ة تطوار جدول األعمال الناكمممم  المتع ت تمكافحة الجفاف، سممممتنسممممت الوحدة   -30
متاتعة األمانة لتوصمميات الفرات العامل الحكومي الدولي المعني تمكافحة الجفاف وهياة التفاعل بين الع وم  

ذات الصمم ة الصممادرة عن مؤتمر األطراف في دورته الخامسممة عاممرةت وسممتسممعى  والسممياسممات، وفقام ل مقررات  
الوحدة إلى ضممممممان التزام عالمي رفيي المسمممممتوى ببناء القدرة ع ى الصممممممود في وجه الجفاف ودعم التعاون  
والتنسممميت وتمادل المع ومات فيما بين الوكاالت من أجل اتخاذ إجراءات فعالة ل تصمممدي ل جفافت واسمممتجاتة  

داءات إلى تحسمممممممين رصمممممممد الجفاف التي وج  ا الفرات العامل الحكومي الدولي المعني تمكافحة الجفاف  ل ن
وهياة التفاعل بين الع وم والسمممممممياسمممممممات، تقترر الوحدة إط ع برنامج م سمممممممر ِّع القدرة ع ى الصممممممممود في وجه 

لان ار الممكر  الجفاف تغية تنفي  عدد صممممممميير من األنامممممممطة التجرابية مي كمممممممركائ ا تامممممممعن وضمممممممي ن م  
من كمممعنه أن يوفر مع ومات ي سمممتركمممد ب ا في  تالجفاف في إطار الخط  الوطنية لمكافحة الجفاف، وهو ما

اتخاذ المزاد من اإلجراءات في ه ا المجالت ولزاادة دعم الخط  الوطنية لمكافحة الجفاف، سمممممممممممممتواصمممممممممممممل 
حممة الوصممممممممممممممول إلى المع ومممات  الوحممدة تطوار مجموعممة أدوات مكممافحممة الجفمماف ودعم اسممممممممممممممتخممدام مما و تمما

 والممارسات المتع قة تالتعهب ل جفافت

  522  240وسااتسااتلزا مواتاالة تطوير جدوا األعماا الناتااق المتعلق بمكافحة الجفاف مبل ًا قدر    -31
يورو من احتياطيات الميزانية األسااااااااساااااااية    2  134  749يورو. وإضاااااااافة إلى تلح  إلقترب اإلتن بمبل  قدر   

 ُمسر ِّع القدرة على الصمود في وجه الجفاف. لبرنامج  

وفيما يتصممممممممممل بتعزاز التوجيه السممممممممممياسمممممممممماتي المرت ز ع ى األدلة وتوفير األدوات وبناء القدرات،   -32
سمممممممت ثف وحدة الع قات الخارجية والسمممممممياسمممممممات والدعوة عم  ا المتع ت تادماع مراعاة المن ور الجنسممممممماني  

لمامممماراي والبرامج ذات الصمممم ة بتحييد أثر تدهور األراضممممي ومكافحة  في الخط  واالمعمونة  وحقوع الحيا ة  
سممممممياع خطة العمل الجنسممممممانية ل تفاقية، سممممممتجري الوحدة مزادام من المحوو وتقدم مزادام من  الجفافت وفي

التوجيه في مجال السمممممياسمممممات، وتعمل ع ى بناء القدرات تطراقة فعالة، وتامممممر  أصمممممحاب المصممممم حة ع ى  
من أجل مسماعدة الب دان ع ى مراعاة المن ور الجنسماني في أنامطت ات وسمتواصمل أيضام    نطاع واسمي، وذلك

تدراب الموتفين الداخ يين ودعم م تماميام مي معايير خطة العمل ع ى نطاع من ومة األمم المتحدة تامعن 
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، ستارع الوحدة  (3)إطار متاتعة الدليل التقني الجديد تاعن الحيا ة المساواة بين الجنسين وتمكين المرأةت وفي
 في تنفي  أناطة ل تووية وبناء القدرات، تالارامة مي عدة من مات خبيرة، لتعزاز استخدام الدليلت

يتع ت تالعواصممممممممف الرم ية والترابية، سممممممممتواصممممممممل الوحدة التعاون بنامممممممماأل في ائت ف األمم   وفيما -33
لك الماممممممممماركة في البرنامج العالمي المزمي  في ذ المتحدة المعني تمكافحة العواصمممممممممف الرم ية والترابية، تما

تنفي   تاممعن مكافحة العواصممف الرم ية والترابية لتعزاز األمن الي ائي وتحقيت األهداف المتع قة بتحييد أثر 
تدهور األراضمممممممممممممي ال ي تقود  من مة األة ية والزراعة لألمم المتحدةت وارمي ه ا البرنامج إلى تعزاز قدرة  

لمعتمدة ع ى الزراعة ع ى الصمممود عن طرات  اادة التخييف من مصممادر العواصممف  المجتمعات المح ية ا
الرم ية والترابية و ثارها/مخاطرها في القطاعات الزراويةت واسممممممممعى إلى تطوار تمادل فعال ل معارف، وتنفي   

القطري    برنامج واسممممي النطاع لبناء القدرات، ودعم إدارة مصممممادر العواصممممف الرم ية والترابية ع ى الصممممعيد
 يتع ت بتحديد أهداف تحييد أثر تدهور األراضي وتنفي هات فيما

يتع ت تال جرة، سمتواصمل الوحدة مسماعدة األطراف، بناء ع ى ط ب ا، ع ى اسمت اماف سمبل  وفيما -34
تعزاز الروات  بين المنممماطت الحضممممممممممممممرامممة والراييمممة من خ ل ن م اإلدارة اإلق يميمممة تممماسممممممممممممممتخمممدام المممماد   

مسمتمدة من األطر القائمة، ومن ا الخطوأل التوجي ية الطووية لمن مة األة ية والزراعة لألمم  واإلركمادات ال
المتحدة تاممممعن الحوكمة المسممممؤولة لحيا ة األراضممممي ومصممممايد األسممممما  والياتات في سممممياع األمن الي ائي  

المتحدة( تاعن الروات   الوطني والمماد  التوجي ية لبرنامج األمم المتحدة ل مستوطنات الماراة )موئل األمم  
بين المناطت الحضممراة والرايية، تاعتمارها وسممي ة لتوسمميي نطاع أناممطة إصمم ر األراضممي من أجل تحقيت 

سمممممممممممتسمممممممممممتمر في دعم التعاون   األهداف الطووية لتحييد أثر تدهور األراضمممممممممممي وتعزاز تنفي  االتفاقيةت كما
الياية تعزاز الدور ال ي يمكن أن تضمممممممممط ي ته والممادرات ع ى الصمممممممممعيدين اإلق يمي والدولي حيثما كانت  

 اإلدارة المستدامة لألراضي والميا  في التخييف من مسبمات ال جرةت

وساايسااتلزا تعزيز التوجيه السااياساااتي المرتكز على األدلة وتوفير األدوات وبناء القدرات مبل ًا   -35
 يورو. 478 330قدر  

ر والاممممممرامات ومامممممماركة أصممممممحاب المصمممممم حة في جميي  وسممممممعيام من الوحدة إلى  اادة أوجه الت    -36
 ي ي: ، ستقوم، ع ى وجه الخصوص، تما2023-2022جوانب االتفاقية في فترة السنتين 

مواصمم ة خدمة فرات االتصممال الماممتر  لألمناء التنفي يين التفاقيات راو الث و ب دف  )أ( 
 م الماتر اتعزاز تمادل المع ومات والتعاون تاعن المواضيي ذات االهتما

التواصممل والتعاون بنامماأل مي مجموعات أصممحاب المصمم حة التي تضممط ي بدور حاسمم   )ب( 
سمميما من مات المجتمي المدني، والفاات المسممت دفة من الاممماب، ومن مات   في التنفي  الفعال ل تفاقية، وال

 صيار المزارعين، والمن مات النسائية، والجماعات الدينيةا

  تامممممممجيي ماممممممماركة القطاع الخاص في 1آللية العالمية، االسمممممممتمرار في  تالتعاون مي ا )ع( 
  تاممممممممجيي المامممممممماركة الفعالة ل قطاع الخاص في تحقيت أهداف االتفاقية  2اجتماعات وعم يات االتفاقيةا و 

من خ ل ممممادرات من قبيممل ممممادرة األعمممال التجمماراممة من أجممل األرض وتع ممدات مما المقترحممة تمماصمممممممممممممم ر  
 تاجيي إنااء س سل قيمة مستدامة ل منتجات المستخرجة من األراضيت  3األراضيا و 

  

الحوكمة المسمممؤولة لحيا ة األراضمممي ومصمممايد األسمممما  والياتات في الدليل التقني تامممعن إدماع الخطوأل التوجي ية الطووية تامممعن   (3)
 سياع األمن الي ائي الوطني في تنفي  اتفاقية مكافحة التصحر وتحييد أثر تدهور األراضيت
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وساايسااتلزا توساايع نطاق أوجه التلزر والشاارااات وإتاارام أتااحا  المصاالحة في جميع جوانب   -37
 يورو. 443 899االتفاقية مبل ًا قدر  

العمل    ولتعزاز التعاون اإلق يمي، سمممممممممممينصمممممممممممب تركيز مكاتب االتصمممممممممممال اإلق يمية ع ى مجاالت -38
 :الرئيسية األربعة التالية

 تمثيل االتفاقية والترواج ل ا وألهداف ا وفوائدها تالنسمة لألطراف في المناطت المعنيةا )أ( 

السممممياسممممات والتنسمممميت ع ى الصممممعيد اإلق يمي ب دف مسمممماعدة مرفقات التنفي  اإلق يمية ع ى   )ب( 
 االهتمام الماتر ، وتنفي  إجراءات ماتركة لتنفي  االتفاقيةا تمادل اآلراء، وتحديد المواضيي والتدابير ذات  

بناء الامممممممممرامات وتعباة الموارد لت بية المتط مات واالحتياجات المحددة لمخت ف مرفقات   )ع( 
 التنفي  اإلق يميةا

توفير المدعم في مجمال االتصمممممممممممممماالت لتمكين المنماطت المخت فمة من الترواج تصممممممممممممممورة   )د( 
 ي إطار االتفاقية لدى المناطت األخرى وأصحاب المص حةتصحيحة ألولواات ا ف

وضمممي دليل ترحيبي    2023-2022وسمممتاممممل األنامممطة الرئيسمممية التي سمممتنف  خ ل فترة السمممنتين  -39
لج ات الوصمل الوطنيةا وتحديد أصمحاب المصم حة الرئيسميين في مخت ف المناطت، وتنفي  أنامطة ل تووية  

من خ ل ج ات الوصممممل   -ؤالءا وتقديم الدعم ألطراف االتفاقية والدعوة تسمممممت دف أصمممممحاب المصممممم حة ه
لتطوار ف م أفضممممل لألطر السممممياسمممماتية ل تفاقية من أجل مواصمممم ة إكممممرا  أصممممحاب المصمممم حة   -الوطنية  

 هؤالء ع ى الصعيدين الوطني واإلق يميت

 يورو. 1 011 955وسيستلزا تعزيز التعاون اإلقليمي مبل ًا قدر   -40

 موجزام الحتياجات برنامج الع قات الخارجية والسياسات والدعوة من المواردت 6لجدول  واعرض ا -41

  6الجدول 
حسااب    2023-2022الميزانية األساااسااية لوحدة الع)قات الخارجية والسااياسااات والدعوة لفترة الساانتين 

 وجه اإلنفاق

 )تاليورو(

 وجه اإلنفاع

الممممممممممممممميمممممممزانمممممميمممممممة    -أوالم 
السنتين المعتمدة لفترة  

2020-2021 

إعممممادة كيك ممممة ميزانيممممة 
2020-2021 

الممممميممزانمميمممممممة   -ثمممممممانمميمممممممام 
المقترحة لفترة السنتين 

2022-2023 

النسمممممممممممة الماواة ل فرع 
 بين أوالم وثانيام 

 8,9 2 101 050 1 928 500 1 928 500 ت اليف الموتفين

 - 52 881 52 881 52 881 الخدمات التعاقدية

 - 150 728 150 728 150 728 السفر

ت ممممماليف التاممممممممممممممييمممممل والت ممممماليف  
 المماكرة األخرى 

765 51 766 51 766 151 193,2 

 - - - - ال وا م والس ي األساسية والمواد

 - - - - المعدات والمركمات واألثاو

 12,5 2 456 424 2 183 874 2 183 874 المجموع

، ووتيفتان في 4-)مقترحة(، وأربي وتائف في الرتمة ف  5-الرتمة فوتائف الميزانية األسمممممماسممممممية: وتيفة واحدة في  م ح ة:
 ، وث و وتائف في   عت3-الرتمة ف

   ع= فاة الخدمات العامة، ف= الفاة الفنيةت االختصارات:
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 العلم والتكنولوجيا واالبتكار -5 

التقارار الوطنية و جراء  يدعم برنامج الع م والت نولوجيا واالبت ار التعاون الع مي، وايسممممممممممممممر تقديم   -42
عم ية االسمممممممممممممتعراض ذات الصممممممممممممم ة، وادير البيانات التي تقدم ا األطرافت وتتولى وحدة الع م والت نولوجيا  
واالبت مار أيضممممممممممممممام التخطي  والتنسمممممممممممممميت العمام الجتمماعمات ال ياتين الفرعيتين ل تفماقيمة وبرنمامج عممل هيامة  

 دة بناء القدرات وتقود جدول أعمال االبت ارتتدعم الوح التفاعل بين الع وم والسياساتت كما

م التعمماون الع مي في مع مممه عن طرات لجنممة الع م والت نولوجيمما وهياممة التفمماعممل بين الع وم   -43 وا قممدَّ
في    التحضممممير الجتماعات لجنة الع م والت نولوجيا ومكتب ا، تما1والسممممياسممممات التاتعة ل ات وتتولى الوحدة  

  تنسممممميت التعاون بين مكتبي 2ضممممميعية مي هياة التفاعل بين الع وم والسمممممياسممممماتا و ذلك تن يم حوارات موا
لجنة الع م والت نولوجيا ولجنة اسممممممممتعراض تنفي  االتفاقية تاممممممممعن المسممممممممائل المن جية المتع قة بتقديم التقارار  

وجيات وتدعم  فضمممممممم م عن تن يم المامممممممماورات اإلق يمية عن طرات مراسمممممممم ي األطراف المعنيين تالع م والت نول
الوحدة مكتب لجنة الع م والت نولوجيا في تن يل اختصمممممماصممممممات هياة التفاعل بين الع وم والسممممممياسممممممات، عند  

 االقتضاء، واختيار أعضاء ال ياة وتجديد عضوات م، وتحدي  قائمة الخبراء المستق ين ل تفاقيةت

فاعل بين الع وم والسممممممياسممممممات لتيسممممممير وتقدم وحدة الع م والت نولوجيا واالبت ار الدعم إلى هياة الت -44
وصممممممول األطراف والج ات المعنية األخرى إلى المعارف الع مية والماممممممورة السممممممياسمممممماتية القائمة ع ى الع م  
و تاحت ا ل ا، مسمممممممممم مة من ثم في صممممممممممني قرارات عالمية ووطنية تسممممممممممتند إلى النتائج الع مية المتحقت من ا  

، سمممممممممممممميتعلف برنامج عمل ال ياة من 2023-2022فترة السممممممممممممممنتين  والمعارف المرت زة ع ى األدلةت وخ ل 
 هدفين وعدد من أناطة التنسيتت

واتمثل ال دف األول في تقديم تقرار تقني عن ن م االسممممتخدام المسممممتدام لألراضممممي وقدرت ا ع ى   -45
تح ي م  معالجة التصممحر وتدهور األراضممي والجفاف، واامممل تصممنيفام لن م االسممتخدام المسممتدام لألراضممي، و 

إلمكمانمات هم   الن م في التوفيت بين مخت ف أهمداف األمم المتحمدة وةمايمات ما التي تتنمافس ع ى الموارد من 
األراضي، وتقييمام لقاب ية تطبيت ه   الخيارات المتع قة تاستخدام األراضي حسب السياقات في جميي أنحاء  

اخية واإلسممممممممممممممقاطات المسممممممممممممممتقب ية ل جفاف ع ى  العالمت وبالنسمممممممممممممممة ل  دف الثاني المتع ت تاالتجاهات التار 
م مع ومات عن الن ج القائمة لتحديد وتقييم   الصمممعيدين اإلق يمي والعالمي، سممميوفر التقرار التقني ال ي سممميقدَّ
الجفاف المناخي المائي والتييرات اإلق يمية والعالمية واإلسمممممقاطات المسمممممتقب يةا والتييرات التاراخية المترتمة  

 طات مخاطر التعثير المستقب يةا ون ج الت يف التي يمكن ا التق يل من المخاطرتع ى ذلك و سقا

وسمممتواصمممل هياة التفاعل بين الع وم والسمممياسمممات أنامممطت ا التنسمممي ية المتع قة تالم ام ذات الصمم ة   -46
ولوجية،  المنوطة تالمنبر الحكومي الدولي ل ع وم والسمممياسمممات المعني تالتنوع البيولوجي وخدمات الن م اإليك

وال ياممة الحكوميممة الممدوليممة المعنيممة بتيير المنمما ، والفرات الحكومي الممدولي التقني المعني تممالتربممة، والفرات  
الدولي المعني تالموارد التاتي لبرنامج األمم المتحدة ل بياة، وممادرة موئل األمم المتحدة العالمية ل مؤكممممممممرات  

 ة ل جفافت وسمتسم م ال ياة أيضمام، حسمب اإلمكان، في التخطي   المتع قة تاألراضمي، وبرنامج اإلدارة المت ام
 ل طمعة المقب ة من توقعات األراضي العالميةت

ووفقام لصممممم حيات ال ياة، سمممممتتولى تحديد السمممممبيل األمثل ل مضمممممي قدمام في االضمممممط ع ببرنامج   -47
تن يم اجتمماعمات   أو  مجموعمة خبراء تماعمداد م ممة معينمة، عم  ما، الم ي يمكن أن ياممممممممممممممممل ت  يف خبير أو

إقامة كممممممكات مي المؤسمممممسمممممات الع ميةت وامكن ل  ياة، في سمممممياع أنامممممطة التنسممممميت، أن ترعى  ل خبراء، أو
 أعضاء تاتعين ل ا لحضور االجتماعات ذات الص ةت
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والدور ال ي تضممط ي ته وحدة الع م والت نولوجيا واالبت ار هو دعم عمل هياة التفاعل بين الع وم   -48
ت عن طرات تن يم اجتماعات ا وتيسمير االتصماالت فيما بين أعضمائ ات وتامار  الوحدة أيضمام في والسمياسما

 إعداد العديد من النواتج الموضووية ل  ياة وتدير استخدام الموارد المالية لدعم عمل ال ياةت

ت مي  إقماممة الاممممممممممممممكما  مممما تمثممل الوحمدة األممانمة في مخت ف االجتممماعمات والعم يممات الع ميمة، وفي -49
الاممممممممركاء الع ميين والتعاون مع مت وتسممممممممدي الماممممممممورة الع مية اسممممممممتجاتة ل ط مات الواردة من أطراف االتفاقية  
 وأصحاب المص حة اآلخران، وتدعم جميي وحدات األمانة واآللية العالمية تاعن المسائل ذات الص ة تالع ومت 

 يورو. 1 344 875وسيستلزا التعاون العلمي مبل ًا قدر   -50

وا مكِّ ن تقمديم التقمارار الوطنيمة األطراف، من خ ل لجنمة اسممممممممممممممتعراض تنفيم  االتفماقيمة، من تقييم   -51
االتفاقية تاسمممممممممممتخدام بيانات موثوقة و طار ل مؤكمممممممممممرات يتماكمممممممممممى مي اإلطار االسمممممممممممتراتيجي ل تفاقية   تنفي 
دد األطراف، عن طرات  من أهداف التنمية المسمممتدامةت وتح  3-15واتزامن مي الياية    2030-2018 ل فترة

ه ا التقييم، األولواات ع ى المديين المتوسمممممممم  والطوال، فتضمممممممممن ب لك إرسمممممممماء ن ج محدد األهداف لتنفي   
االتفماقيمةت وتتولى وحمدة الع م والت نولوجيما واالبت مار إعمداد وتنسمممممممممممممميت عم يمة تقمديم التقمارار الوطنيمة وتح يمل  

في ما لجنمة اسممممممممممممممتعراض تنفيم  االتفماقيمةت وتقود الوحمدة الج ود   المع وممات الواردة في هم   التقمارار ل ي تن ر 
الرامية إلى جعل االتفاقية المصممممممدر الرسمممممممي ل مع ومات والمعارف المتع قة تالتصممممممحر وتدهور األراضممممممي  
والجفاف، بوسمائل من ا إناماء مركز بيانات يحسمن الطرائت والن ج التي تتمع ا األمانة واآللية العالمية لجمي  

ر الجتماعات مكتب لجنة اسمممممتعراض تنفي  االتفاقية وتقدم الدعم له   وتن يم ا ونامممممرهات كما  البيانات ت حضممممم 
 في تن يم ج سات ال جنة وتسيير أعمال ات

، والبواتمة اإلل ترونيمة لتقمديم التقمارار  2022 ومن المقرر عقمد دورة اإلب غ الوطنيمة التماليمة في عمام -52
سممممممممممممينات وميزات جديدة ع ى عم ية اإلب غ ه  ، من ا منصممممممممممممة متطورة  مفتوحة حاليامت وقد أ دخ ت عدة تح

لتقديم التقارار ع ى اإلنترنت )الجيل الراتي من ن ام اسمممممممممتعراض األداء وتقييم التنفي ( سمممممممممتتضممممممممممن أدوات  
جديدة ل تنقيب في البيانات والتمثيل المصممممري ل بيانات إضممممافة إلى تحديثات ل مؤكممممرات واسممممتمارات اإلب غ  

د  التوجي ية المن جيةت واتوافت الجيل الراتي من ن ام اسممممممممتعراض األداء وتقييم التنفي  ال ي خضممممممممي  والمما
التي وضممممعت ا مؤسممممسممممة الحف  الدولية   (4)(Trends.Earthإيرو ) -ل ترقية توافقام تامام مي منصممممة تراند   

من مؤكممرات أهداف التنمية المسممتدامة ولتقديم    1-3-15والتي تعمل ع ى تفعيل من جيات موحدة ل مؤكممر  
تاممممعن مكافحة الجفافت واتيل ذلك ل ب دان أن تتحكم في إنتاع   3التقارار الوطنية عن ال دف االسممممتراتيجي  

يمكن ا من امت     ت القطراة واالفتراضمممممممات المحددة وطنيام، وهو ماتقديرات ا الخاصمممممممة اسمممممممتنادام إلى البيانا
 مام األمور ع ى نحو أفضمممممممل واكفل في الوقت نفسمممممممه المواءمة و مكانية المقارنة فيما بين الب دان، واعز  

 قدرة الب دان ع ى إنتاع البيانات واستخدام ا، واحد من االعتماد ع ى التقديرات المنَتجة في الخارعت

وفي األكمممممممم ر المقب ة، سممممممممتقدم األمانة واآللية العالمية المسمممممممماعدة والدعم التقنيين إلعداد التقارار   -53
ت وسميكون الدعم المقدم إلى  19-الوطنية، المصمممين خصميصمام ل  روف الجديدة التي خ قت ا جائحة كوفيد

سممممقام لتفسمممير البيانات وملء  األطراف افتراضممميام، وسمممياممممل موادام تع يمية إل ترونية ومقاطي فيديو مسمممج ة م
المع ومات المط وبة في اسمممممممتمارات اإلب غت وسمممممممتاممممممممل تعض األحداو ع ى اإلنترنت ج سمممممممات لألسممممممما ة  

 واألجوبة يمكن في ا لألطراف توضيل الماامل التي واج ت ا خ ل الفترة المامولة تالتقرارت

اع لجنة استعراض تنفي  االتفاقية  وسيحدد مؤتمر األطراف، في دورته الخامسة عارة، موعد اجتم -54
المعقود بين الدورات )أي االجتماع الحادي والعامممممرون ل جنة(، وسممممميحدد األمين التنفي ي الحقام، تالتاممممماور  

  

(4) <https://trends.earth/docs/en/.> 

https://trends.earth/docs/en/
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مي مكتمب لجنمة اسممممممممممممممتعراض تنفيم  االتفماقيمة، الموعمد الن مائي لتقمديم التقمارار الوطنيمة، وفقمام ل مقررات ذات  
ت وبمجرد ورود التقارار، سمممممممتقوم األمانة بتجميي وتح يل المع ومات  الصممممممم ة الصمممممممادرة عن مؤتمر األطراف

الواردة في ا وتوفير الوثائت ال  مة وةيرها من الترتيمات التحضمممممممممممممميراة ل ي تجري لجنة اسممممممممممممممتعراض تنفي  
 االتفاقية استعراض ا في اجتماع ا المقبل المعقود بين الدوراتت

ية، تسممممممممممممعى األمانة إلى مواصمممممممممممم ة تطوار الواج ة البينية  و لى جانب عم ية تقديم التقارار الوطن -55
ل تمثيل المصمري ل بيانات والتنقيب في البيانات إلدارة البيانات الواردة في التقارار وتح ي  ا وعرضم ا، ب دف  
تيسمممير وتحسمممين اسمممتخدام ه   البيانات في عم ية صمممني القرار من جانب األطراف وكمممركائ ا و اادة تيسمممير  

ا في العمل ال ي تضممممط ي ته األمانة واآللية العالمية في مجال السممممياسممممات والدعوةت ولتحديد  الوصممممول إلي 
اسممممممتخدمت ما تطراقة أخرى والتي يمكن  مصممممممادر البيانات األخرى التي أناممممممعت ا األمانة واآللية العالمية أو

أنجزت األممانمة مؤخرام   إدمماج ما في قماعمدة بيمانمات الجيمل الراتي من ن مام اسممممممممممممممتعراض األداء وتقييم التنفيم ،
مراجعة داخ ية ل بيانات وخارطة طرات إركمممادية لتعزاز اسمممتخدام البيانات في عمل األمانة واآللية العالميةت  

األكممم ر المقب ة، سمممتواصمممل األمانة اسمممت اممماف وتنفي  األنامممطة األولية الرامية إلى إناممماء مركز بيانات   وفي
وات قائمة ع ى البيانات لتتمي التقدم المحر  في تنفي  االتفاقية،  ل تفاقية يسممماعد األطراف ع ى اسمممتخدام أد

 استنادام إلى قاعدة بيانات الجيل الراتي من ن ام استعراض األداء وتقييم التنفي ت

وساااايسااااتلزا تيسااااير عملية تقدإلم التقارير الوطنية واالسااااتعراض وتحسااااين إدارة البيانات مبل ًا   -56
 يورو. 1 533 965 قدر 

رمي أناممممممممممممممطمة بنماء القمدرات وقيمادة جمدول أعممال األممانمة المتع ت تماالبت مار إلى  امادة معمارف  وت -57
أصمممممممممممحاب المصممممممممممم حة في االتفاقية وم ارات م التقنية وخبرات م، مي تيسمممممممممممير تمادل الخبرات العم ية و تاحة  

 إمكانية المااركة في دعم التنفي  الفعال ل تفاقيةت

، سممممممتركز أناممممممطة بناء القدرات ع ى دعم عم ية تقديم التقارار  2023-2022وفي فترة السممممممنتين  -58
الوطنية، وتعميم مراعاة المن ور الجنسممممممماني، و كمممممممرا  الاممممممممابت وسمممممممتتار أيضمممممممام فرص لبناء الخبرات في 
مجاالت سممياسمماتية محددة، من أبر ها التخييف من مصممادر العواصممف الرم ية والترابيةت وع وة ع ى ذلك،  

مج التدراب الداخ يت وسمممميجري تاسممممتمرار تحدي  سمممموع بناء القدرات في مجال اإلدارة  سمممميسممممتمر تنفي  برنا
المسممتدامة لألراضممي بتزواد  تمحتوى جديد يتعتى من مصممادر مخت فة، وذلك تح يقام لجم ة أهداف من بين ا 

فاقية المزاد  ع ى وجه الخصوص  اادة المواد المتاحة تال ية الروسيةت وستوفر منصة التع م اإلل تروني ل ت
 من فرص التع م اإلل تروني، من ا دورة عن الجفافت

وسمميتعز  نامماأل سمموع بناء القدرات في مجال اإلدارة المسممتدامة لألراضممي وسمموا  من أناممطة بناء   -59
سممممتواصممممل   القدرات ل تفاقية تاالسممممتخدام الفعال لوسممممائل التواصممممل االجتماعي والمسمممماتقات والمعارضت كما

 نولوجيا واالبت ار تن يم أحداو إع مية وتقديم محاضممممممرات لفائدة المدارس والجامعات التي  وحدة الع م والت
تط ب ذلكت ولدعم بناء القدرات وتيسمممممير ، سمممممتقام كمممممرامات ع ى وجه الخصممممموص مي المن مات الحكومية  

ت  الدولية دون اإلق يمية والجامعات ومؤسمممممممسمممممممات المحوو، وسمممممممي تصمممممممل أيضمممممممام تمجموعة منتقاة من من ما 
 المجتمي المدني ووكاالت التنمية والمن مات اإلق يميةت

تطوار مركز ابت ارات   2023-2022وسممتامممل األناممطة األخرى التي سممتنف  خ ل فترة السممنتين   -60
االتفاقية، والتعاون مي جامعة بون لدعوة كممممممممممكة من الجامعات إلى إدراع مواضممممممممميي االتفاقية في مناهج ا  

كل من البرنامج اإلركمادي الموجه إلى الم نيين الامماب، ومامروع األطفال واتفاقية الدراسمية، و اادة تطوار  
 مكافحة التصحر، وماروع المرأة واتفاقية مكافحة التصحر عبر السنينت

 يورو. 306 530وسيستلزا بناء القدرات مبل ًا قدر   -61
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 البت ار من المواردتموجزام الحتياجات برنامج الع م والت نولوجيا وا 7واعرض الجدول  -62

  7الجدول 
 حسب وجه اإلنفاق 2023-2022الميزانية األساسية لوحدة العلم والتكنولوجيا واالبتكار لفترة السنتين 

 )تاليورو(

 وجه اإلنفاع

الممممممممممممممميمممممممزانممممممميمممممممة   -أوالم 
المعتمدة لفترة السمنتين 

2020-2021 

إعممادة كيك ممة ميزانيممة 
2020-2021 

الممممممممميممممزانممميمممممممة    -ثمممممممانمممميمممممممام 
المقترحة لفترة السمممممممنتين  

2022-2023 

النسمممممممممممممممممة الماواممة ل فرع 
 بين أوالم وثانيام 

 - 2 827 790 2 827 790 2 827 790 ت اليف الموتفين

 - 98 455 98 455 98 455 الخدمات التعاقدية

 - 146 972 146 972 146 972 السفر

ت ممماليف التاممممممممممممممييمممل والت ممماليف  
 المماكرة األخرى 

153 132 153 132 153 132 - 

 - - - - ال وا م والس ي األساسية والمواد

 - - - - المعدات والمركمات واألثاو

 0,0 3 205 370 3 205 370 3 205 370 المجموع

،  3- ، ووتيفتان في الرتمة ف 4-، وث و وتائف في الرتمة ف5-وتائف الميزانية األسمماسممية: وتيفة واحدة في الرتمة ف م ح ة:
 ، ووتيفتان في   عت2-واحدة في الرتمة فووتيفة 

   ع= فاة الخدمات العامة، ف= الفاة الفنيةتاالختصارات: 

 الخدمات اإلدارية -6 

يتولى برنمامج الخمدممات اإلدارامة م ممة ضممممممممممممممممان تقمديم الخمدممات لألممانمة واآلليمة العمالميمة تفعماليمة   -63
لماممممممممممممممتراات وت نولوجيما المع ومات، وفقمام ل ن مامين  وكفماءة في مجماالت اإلدارة المماليمة والموارد الماممممممممممممممراة وا

 األساسي واإلداري لألمم المتحدة واالتفاقيةت

، سممميواصمممل برنامج الخدمات اإلداراة تحسمممين العم يات اإلداراة  2023-2022وفي فترة السممنتين  -64
العمالميمة، يجري حماليمام  لت بيمة االحتيماجمات المتطورة ل من ممةت وبمالتعماون الوثيت مي المكتمب التنفيم ي واآلليمة 

تحدي  إجراءات التاممممييل الموحدة والسممممياسممممات الداخ ية الرئيسممممية، اسممممتنادام إلى المعايير الموحدة لمن ومة  
األمم المتحدة وأخ ام في االعتمار الطاتي الخاص ل طرائت التامممممممممميي ية ل تفاقيةت وسمممممممممميسممممممممممتمر توفير فرص  

وجيا المع ومات لتمكين الوحدات من تمادل المع ومات  التدراب ل موتفين، وسمممممميتواصممممممل تطوار أدوات ت نول
 فيما بين ا والوصول إلي ا ع ى النحو األمثلت

موجزام الحتيمممماجممممات برنممممامج الخممممدمممممات اإلداراممممة من المواردت وتمثممممل ت ممماليف    8واعرض الجممممدول   -65
ومعمالي ما وتامممممممممممممممل  الموتفين ميزانيمة التمعمين الصمممممممممممممحي تعمد انت ماء الخمدممة ل موتفين العمام ين والمتقماعمدين  

  32  000يورو( وتراخيص البرمجيمات )  115  000الخمدممات التعماقمديمة ت ماليف أتعماب مراجعمة الحسمممممممممممممماتمات )
يورو(ا وتامممممل ت اليف التاممممييل نفقات االتصمممماالت السمممم  ية وال سمممم  ية    29  000يورو( والتقييم االمتواري )

يورو(، والت اليف    46  000الطاتعات )يورو(، واسممممممممممتاجار    156  000يورو(، وتدراب الموتفين )  70  000)
يورو(، والت اليف المامممتركة في    36  000يورو(، ون ام إنسمممبيرا )  120  000المقترحة لصممميانة ن ام أوموجا )

يورو(، وت مماليف التامممممممممممممييممل لمكتممب    443  000يورو( ومكتممب األمم المتحممدة في جنيف )  534  000بون )
يورو(ت وااممممل المب ي    89  000ألمراكا ال تينية وال ارابي )االتصمممال في نيواور  ومكتب االتصمممال اإلق يمي  

 المرصود ل وا م بنودام مثل ورع النسخ ومعدات ل ماتراات الستبدال المواد القديمة والمكسورة حسب االقتضاءت 
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  8الجدول 
 حسب وجه اإلنفاق 2023-2022الميزانية األساسية لبرنامج الخدمات اإلدارية لفترة السنتين 

 )تاليورو(

 وجه اإلنفاع

الممممممممممممممميمممممممزانممممممميمممممممة   -أوالم 
المعتمدة لفترة السممنتين 

2020-2021 

إعممادة كيك ممة ميزانيممة 
2020-2021 

الممممممممميممممزانممميمممممممة    -ثمممممممانمممميمممممممام 
المقترحة لفترة السمممممممنتين  

2022-2023 

النسممممممممممممممممة الماوامة ل فرع 
 بين أوالم وثانيام 

 (53,8) 121 800 121 800 263 900 ت اليف الموتفين

 (36,5) 176 889 176 889 278 389 الخدمات التعاقدية

 (44,1) 19 285 19 285 34 510 السفر

ت ممماليف التاممممممممممممممييمممل والت ممماليف  
 المماكرة األخرى 

196 659 1 196 659 1 196 779 1 7,2 

 - 35 525 35 525 35 525 ال وا م والس ي األساسية والمواد

 - 35 525 35 525 35 525 المعدات والمركمات واألثاو

 (6,0  2 168 220 2 048 220 2 307 045 المجموع

 تصفر :وتائف الميزانية األساسية م ح ة:

 احتياجات اآللية العالمية من الموارد -جيم 

هو دعم األطراف لتعزاز تنفيممم     2023-2022ال مممدف العمممام لآلليمممة العمممالميمممة لفترة السممممممممممممممنتين   -66
االتفاقيةت وسممتواصممل اآللية العالمية العمل من أجل  اادة أثرها إلى أقصممى حد وضمممان مواءمة الدعم ال ي  
تقمدممه مواءممة تماممة مي األولوامات الوطنيمة تمالحرص ع ى أداء عم  ما وفقمام لممماد  اإلضمممممممممممممممافيمة والت ماممل  

سماس سمتقوم اآللية العالمية، تالتنسميت مي األمانة، بتركيز عم  ا  والتركيز ع ى تحقيت النتائجت وع ى ه ا األ
 ع ى ث و أولواات متداخ ة مفضية إلى تنفي  االتفاقية، هي:

 يتصل ب لك من تعباة ل مواردا دعم بياة وطنية دينامية لتحديد األهداف وما )أ( 

 تعزاز ال فاءة والفعالية ع ى نطاع واسيا )ب( 

 تتعزاز االبت ار  )ع( 

يتصمممممممممل ب ا من   وترد في الفقرات التالية األنامممممممممطة الرئيسمممممممممية ل ل أولواة من ه   األولواات وما -67
 احتياجات من موارد الميزانية األساسية، فض م عن األناطة المتع قة تادارة اآللية العالمية وتنسيق ات

باة ل موارد، سممممممممتواصممممممممل  يتصممممممممل ب ا من تع ولدعم ت ياة بياة وطنية دينامية لتحديد األهداف وما -68
اآللية العالمية دعم ا لألطراف لوضمي األطر الوطنية ذات الصم ة تاالتفاقية، مي التركيز بوجه خاص ع ى  

إعداد   مسمممممممممممممماعدت ا في تن يل األهداف الطووية المتع قة بتحييد أثر تدهور األراضممممممممممممممي، عند الحاجة، وفي
 الخط  الوطنية لمكافحة الجفافت

عالمية بتطوار الجيل الثاني من برنامج تحديد أهداف تحييد أثر تدهور األراضممي  وسممتقوم اآللية ال -69
من أجل توفير دعم أفضممممممل لعم ية صممممممني القرارت وبفضممممممل الدعم المتطور، سممممممتاممممممجي اآللية العالمية ع ى  
اسممتحداو أدوات لدعم تخطي  السمميناراوهات وتح يل المفاضمم ة ي سممتركممد ب ا في عم ية صممني القرارات ذات  

ه   العم يةت وسممممتوفر أيضممممام مماد  توجي ية تقنية    ة بتخطي  اسممممتخدام األراضممممي وت سممممتخدم لتحسممممينالصمممم
مسممممممممت م ة وخبرة تقنية مخصممممممممصممممممممة، حسممممممممب االقتضمممممممماء، ل عم يات الوطنية، وتقييم حالة التنفي  والثيرات،  

أهداف تحييد أثر وتحسين خط  التنفي ت وستامل السمات الرئيسية األخرى ل جيل الثاني من برنامج تحديد  
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  دعم القرارات ع ى المسممممتوى القطري، وبناء القدرات، والمسمممماعدة التقنية حتى 1ي ي:   تدهور األراضممممي ما
يتسممممممممنى لألطراف اسممممممممتعراض أهداف تحييد أثر تدهور األراضممممممممي وتن يح ا لجع  ا كمية، ومحددة، ومقيدة  

طي  اسمممممتخدام األراضمممممي، ومراوية ل من ور   منيام، ومتسمممممقة مي السمممممياسمممممات، ومحددة مكانيام، ومرتمطة بتخ
  تحسممممممين إمكانية الوصممممممول إلى البيانات ال  مة التخاذ القرارات عن طرات وضممممممي قاعدة  2الجنسممممممانيا و 

بيانات عن أهداف تحييد أثر اسمممتخدام األراضمممي وضممممان التوافت مي النسمممخة المطورة من الجيل الراتي من 
يتيل تقديم اسمممممتفسمممممارات ألةراض الرصمممممد والتقييم وتطوار المواد   مما  ن ام اسمممممتعراض األداء وتقييم التنفي ،

 المعرفية ذات الص ةت

ب مدام تقمدممام في  69، أحر  2021وحتى كمانون األول/ديسمممممممممممممممبر   (5)وفي سمممممممممممممميماع مممادرة الجفماف -70
ية  السمممممممممنتين المقب تين، سمممممممممتدعم اآللية العالم  عم يت ا الوطنية لوضمممممممممي خط  وطنية لمكافحة الجفافت وفي

الب ممدان في االنتقممال من مرح ممة وضممممممممممممممي الخط  لمكممافحممة الجفمماف إلى مرح ممة العمممل لمكممافحممة الجفممافت  
وبالتنسميت مي األمانة، تتعاون اآللية العالمية مي الامركاء لوضمي ماماراي تحوا ية في ب دان مختارة اسمتجاتة 

 ل توصيات الواردة في خطط ا الوطنية لمكافحة الجفافت

ماممتر  من مرفت البياة العالمية وبالتعاون مي برنامج األمم المتحدة ل بياة بوصممفه  وبدعم تموا ي   -71
الوكالة المنف ة، سممممتعمل اآللية العالمية واألمانة ع ى تعزاز القدرة التقنية والمؤسممممسممممية لألطراف ع ى رصممممد  

اتي من ن ام  تدهور األراضممممممممممممممي واإلب غ عنهت واتضمممممممممممممممن برنامج بناء القدرات، المنف  في إطار الجيل الر 
اسممتعراض األداء وتقييم التنفي ، دروسممام تع يمية عبر اإلنترنت ومقاطي فيديو مسممج ة مسمممقام وح قات دراسممية  

 ت5ت وسينصب تركيز اآللية العالمية ع ى ال دف االستراتيجي (6)كمكية

 يورو.   845  794وستستلزا تهيئة بيئة وطنية دينامية لتحديد األهداف وتعبئة الموارد مبل ًا قدر    -72

وسمممممممممممممتواصمممممممممممممل اآللية العالمية تعزاز كفاءة وفعالية تدخ ت تعباة الموارد التي تنف  ع ى النطاع   -73
ه ا الصدد، تتوقي اآللية العالمية أن يزداد الط ب ع ى الدعم المرن إلعداد قائمة تالمااراي   المناسبت وفي

ت ولتيسممممير ه   العم ية، سممممتنامممم  اآللية العالمية كممممرامة  القطراة والمتعددة األقطار واإلق يمية القاب ة ل تموال
إلعمداد الماممممممممممممممماراي ت ون تمثماتمة مركز عمالمي لتممادل المع وممات يتولى تقمديم المدعم والتموامل في المراحمل  
الممكرة ل ماممممممممممماراي التي تعالج التصمممممممممممحر وتدهور األراضمممممممممممي والجفاف وةيرها من المسمممممممممممائل القائمة ع ى  

مصممممادر العواصممممف الرم ية والترابية، مي التركيز ع ى المامممماراي التي تاممممجي  األراضممممي، مثل التخييف من
 ع ى مراعاة المن ور الجنساني وت ي  بياة مواتية التخاذ اإلجراءات المفضية إلى التحولت

بناء القدرات     1 ومن المقرر أن تتمحور كممممممرامة إعداد المامممممماراي حول أربعة عناصممممممر رئيسممممممية:  -74
واسممممممممتحداو أداة/منصممممممممة إل ترونية )ماممممممممروع الم ر( لدعم تطوار مامممممممماراي قائمة ع ى األراضممممممممي جاهزة  

إط ع منصمة عالمية ل امرامات االسمتراتيجية ترب  بين الامركاء التق يديين وةير التق يديين     2 ل سمتثمارا و
في الح ول القائمة ع ى األراضممي والرامية    تاالسممتفادة من الخبرات المتخصممصممة في القطاع لتعزاز االبت ار 

إلى التصمدي ل تصمحر وتدهور األراضمي والجفاف وةيرها من المسمائل القائمة ع ى األراضمي، مثل مصمادر  
إعداد مامماراي قاب ة ل تموال تسممتجيب ل حتياجات التقنية     3 العواصممف الرم ية والترابية وحيا ة األراضمميا و

مامماراي تجرابية إلثمات جدوى المف وم وأفضممل الممارسممات واالبت ارات الجديدة    تنفي    4 لاممركاء التموالا و
 من أجل تحفيز وتوليد الوعي واالهتمام المط وبين لمطوري المااراي وكركاء التموالت

  

(5) <https://www.unccd.int/actions/drought-initiative.> 

 تICCD/CRIC(20)/9 ل ط ع ع ى مع ومات أوفى، ان ر الوثيقة (6)

https://www.unccd.int/actions/drought-initiative
https://undocs.org/ar/ICCD/CRIC(20)/9
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وتحتاع الب دان األطراف تصممممممفة خاصممممممة إلى الدعم ل حصممممممول ع ى التموال ال  م ل ضممممممط ع   -75
تنفي  خطط ا الوطنية لمكافحة الجفاف، وتح يقام ل    الياية، سممممممممت يم اآللية العالمية  تعناممممممممطة تفضممممممممي إلى  

كممرامات وتحاممد موارد من خارع الميزانية لدعم الب دان في تطوار المامماراي ذات الصمم ة عن طرات كممرامة 
 إعداد الماارايت

ت ون في ا ه   الطراقة هي  وسممممممممممممممتدعم اآللية العالمية عدة ممادرات إق يمية رائدة متعددة األقطار   -76
األمثر فعالية وكفاءة لتعباة المواردت ومن من ور إعداد المامماراي، سمميسممتمر العمل في حوض ن ر  امبيزي  
وع ى مسممممممممممتوى الدول الجزراة الصممممممممممييرة النامية في منطقة المحر ال ارابي، وسممممممممممتواصممممممممممل اآللية العالمية  

يتع ت تممادرة   يم ل صممممحراء ال برى والسمممماحلت وفيمااسممممتضممممافة برنامج م سممممرع ممادرة الجدار األخضممممر الع 
الجدار األخضمممممر الع يم ل صمممممحراء ال برى والسممممماحل، سمممممينصمممممب تركيز اآللية العالمية ع ى تعزاز قدرات  
الوكاالت الوطنية ل جدار األخضمممممممممممممر الع يم والوكالة األفرا ية ل جدار األخضمممممممممممممر الع يم في مجال إعداد  

تموال إضممممممممافة إلى التنسمممممممميت مي ج ات االتصممممممممال المعنية تاالتفاقية المامممممممماراي، وع ى الحصممممممممول ع ى ال
سممممممتتار ل مناطت   والو ارات القطاوية )مثل و ارات المالية، والتخطي ، واالقتصمممممماد، والزراعة، والطاقة(ت كما

 األخرى فرص ل ستفادة من تجربة الساحل األفراقيت

ة تعزاز الامممرامات مي وكاالت التموال  وانطوي تيسمممير الحصمممول ع ى الموارد أيضمممام ع ى مواصممم  -77
الثنائية والمتعددة األطرافت وسممممممممتسممممممممتمر اآللية العالمية في التعاون مي بنك التنمية األفراقي، ومرفت البياة  
العالمية، والصممممندوع األخضممممر ل منا ، والبنك الدولي، والوكاالت الاممممراكة األخرى دعمام لت ياة بياة مواتية 

 الصعيد القطري والمتعدد األقطار واإلق يميتلتنفي  االتفاقية ع ى 

 يورو. 1 088  759وسيستلزا تيسير الحصوا على التمويل على النطاق المناسب مبل ًا قدر    -78

وسممتواصممل اآللية العالمية تعزاز االبت ار عن طرات ال يام، في فترة السممنتين ه  ، بتطوار أدوات   -79
سمممممميما تاممممممعن سمممممم سممممممل ال يمة، وتجراب   ن مي القطاع الخاص، والمبت رة لتموال مكافحة الجفاف، والتعاو 

نموذع لنقل الت نولوجيا، واسممت امماف الخيارات المتاحة إلعادة كيك ة الديون، والعمل مي الج ات المسممتثمرة  
 في المجاالت ذات األثر مثل صندوع تحييد أثر تدهور األراضيت

ا ية ممكنة ومبت رة لمكافحة الجفاف، اسممممممممممتنادام إلى  وط  ب إلى اآللية العالمية أن تحدد أدوات تمو  -80
تحديد واضممممممل ل يمت ا المضممممممافةت و ضممممممافة إلى ه ا التقرار ال ي ع دت اآللية العالمية تاعداد  إلى الفرات  
العامل الحكومي الدولي المعني تمكافحة الجفاف، أجري تقييمان  خران: أحدهما عن جدوى إنااء صندوع  

مود في وجه الجفاف والخيارات المتاحة في ه ا الصممممممممممممممدد، ومن ا خيارات تحديد  عالمي ل قدرة ع ى الصمممممممممممممم
ال يكل المحتمل ل  ا الصندوع ونموذجه التايي ي والتموا يا واآلخر عن إمكانية إصدار سندات لألراضي  

مة  المسممتدامة تتماكممى مي تحييد أثر تدهور األراضممي وت ون مصممدرام محتم م لتموال كل من اإلدارة المسممتدا 
السمممممممنتين المقب تين، تعتزم اآللية العالمية اسمممممممت اممممممماف سمممممممبل تفعيل ه     لألراضمممممممي ومكافحة الجفافت وفي

 التوصيات والخياراتت

،  2025-2021ووضمعت اآللية العالمية، تالتعاون مي األمانة، اسمتراتيجية ل قطاع الخاص ل فترة   -81
سمتراتيجية القطاع الخاص المندرجة في إطار االتفاقية  اسمتنادام إلى االسمتراتيجية القائمةت وال دف الرئيسمي ال

هو حامممممممممممممممد الخبرات واالبت مار والح ول والتموامل من القطماع الخماصت وتركز االسممممممممممممممتراتيجيمة ع ى همدفين  
تيسير االستثمارات والت نولوجيا ألةراض اإلنتاع المستدام كحافز ل نتقال إلى االستخدام     1 رئيسيين هما:  

تامممجيي توسممميي سممم سمممل ال يمة في مجال االسمممت    المسمممتدام من أجل سممم مة     2 و  المسمممتدام لألراضممميا
 األراضي وصحة السكانت
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وتعكف اآللية العالمية ع ى وضممممممممممممي إطار نموذجي لنقل الت نولوجيا، تماكمممممممممممميام مي واليت ا لتعباة  -82
رئيسمممميتين ل نامممماألت وتنطوي  الموارد ال  مة لنقل الت نولوجيات واتمحور ه ا اإلطار النموذجي حول ركيزتين  

الركيزة األولى ع ى رعاية مسمممممممممار لتطوار الت نولوجيا ونامممممممممرها، فيما تعطي الثانية األولواة لآلليات المالية  
و ليات السمممممموعت وتعتزم اآللية العالمية اسممممممتضممممممافة منصممممممة لتمادل المع ومات والمعارف و قامة الروات  بين 

امز المح  والتطوار العالمية واإلق يمية من خ ل مسماتقات في مطوري الت نولوجيا من القطاع الخاص ومر 
 مجال الت نولوجيا/االبت ارت

والسممممممممممممت امممممممممممماف إعادة كيك ة الديون كخيار ل تموال، تنوي اآللية العالمية إجراء تح يل مفصممممممممممممل  -83
 ى تموال تالدين،  م مل الدين القطري اسممممتنادام إلى الدائنين الحاليين ل ب د وأه يته ل حصممممول ع  1 ي ي:   لما

المؤكمممرات االقتصمممادية     2 من أجل اسمممت اممماف إمكانية مقايضمممة الديون تااللتزامات تاصممم ر األراضممميا و
 ذات الص ة واآلثار المترتمة ع ى السياسات في ب دان تجرابية مختارةت

لية  واجري تعزاز التعاون بين صمممممندوع تحييد أثر تدهور األراضمممممي ومرفت المسممممماعدة التقنية واآل -84
سممممميما ع ى مسمممممتوى المامممممارايت واصمممممب الدعم ال ي تقدمه اآللية العالمية ل ب دان في المراحل   العالمية، وال

الممكرة من تصممممممممميم مامممممممماراي تحييد أثر تدهور األراضممممممممي تصممممممممورة تدراجية في مجموعة مامممممممماراي مرفت  
لوطنية المعنية  تضممممممممط ي ج ات الوصممممممممل ا المسمممممممماعدة التقنية وصممممممممندوع تحييد أثر تدهور األراضمممممممميت كما

يفتع يتعاتم وتقترر عددام متزايدام من الماممممممممماراي إلدراج ا في قائمة  تاالتفاقية والحكومات بدور اسمممممممممتماقي ال
ماممممماراي مرفت المسممممماعدة التقنية وصمممممندوع تحييد أثر تدهور األراضمممممي، وسمممممتواصمممممل اآللية العالمية تقديم  

بتحييد أثر تدهور األراضمي لمتط مات وكمروأل ت ك  المسماعدة لضممان أن يسمتجيب إعداد الماماراي المتع قة  
المسمممتقبل، سمممتواصمممل اآللية العالمية االسمممتفادة من الدور ال ي يمكن أن يضمممط ي ته صمممندوع   القائمةت وفي

تحييد أثر تدهور األراضممي بوصممفه ركيزة القطاع الخاص في ممادرات االتفاقية، وسممتسممتمر في التعاون مي  
 ة رصد مااراي تحييد أثر تدهور األراضي ع ى مستوى الماروعتالمرفت والصندوع تاعن من جي

 يورو. 1 003 950وسيستلزا تعزيز االبتكار مبل ًا قدر   -85

وتتولى المديرة العامة لآللية العالمية التسمممممممممممميير العام والتوجيه االسممممممممممممتراتيجي لم ام اآلليةت واقوم   -86
تفاقية، بتحديد أولواات اآللية والتخطي  لعم يات ات وتناأل  مكتب ا، تالتعاون والتنسممممميت مي األمين التنفي ي ل 

تمكتب المديرة العامة مسممممممممؤولية البرمجة والميزانية وتعباة الموارد، إضممممممممافة إلى أناممممممممطة اآللية العالمية في 
 مجال إدارة المعارف واالتصالت

 يورو. 756 402وستستلزا إدارة اآللية العالمية وتنسيقها مبل ًا قدر   -87

 موجزام الحتياجات اآللية العالمية من المواردت 9واعرض الجدول  -88

  9الجدول 
 حسب وجه اإلنفاق 2023-2022الميزانية األساسية لآللية العالمية لفترة السنتين 

 )تاليورو(

 وجه اإلنفاع

الممممممممممممممميمممممممزانمممممميمممممممة    -أوالم 
المعتمدة لفترة السنتين 

2020-2021 

إعمممادة كيك مممة ميزانيمممة 
2020-2021 

الممممممميمممزانممميمممممممة    -ثمممممممانممميمممممممام 
المقترحة لفترة السمممممنتين 

2022-2023 

النسمة الماواة ل فرع 
 بين أوالم وثانيام 

 - 3 272 360 3 272 360 3 272 360 ت اليف الموتفين

 - 166 460 166 460 166 460 الخدمات التعاقدية

 - 78 155 78 155 78 155 السفر
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 وجه اإلنفاع

الممممممممممممممميمممممممزانمممممميمممممممة    -أوالم 
المعتمدة لفترة السنتين 

2020-2021 

إعمممادة كيك مممة ميزانيمممة 
2020-2021 

الممممممميمممزانممميمممممممة    -ثمممممممانممميمممممممام 
المقترحة لفترة السمممممنتين 

2022-2023 

النسمة الماواة ل فرع 
 بين أوالم وثانيام 

التاممممممممممممممييممممممل والت مممممماليف   ت مممممماليف 
 المماكرة األخرى 

600 155 600 155 600 155 - 

 - 22 330 22 330 22 330 ال وا م والس ي األساسية والمواد

 - - - - المعدات والمركمات واألثاو
 (0,0  3 694 905 3 694 905 3 694 905 المجموع

 ووتيفتان في الرتمة،  5-، ووتيفة واحدة في الرتمة ف1-وتائف الميزانية األسمممممممممممممماسممممممممممممممية: وتيفة واحدة في الرتمة مد م ح ة:
   عت ، وأربي وتائف في2-، ووتيفتان في الرتمة ف3-، وأربي وتائف في الرتمة ف4-ف

   ع= فاة الخدمات العامة، ف= الفاة الفنية، مد= مديرت االختصارات:

 االستنتاجات والتوتيات -رابعاً  

  السااااااااانوات المقترحااةقااد تر ااب األطراف في النظر في خطااة العماال الشااااااااااااملااة المتعااددة   -89
( ل)تفااقياة  وتوجياه  2023-2022( وبرناامج العمال المحادد التكااليف لفترة السااااااااانتين  2022-2025 

ًاااااااااًا في الباس على هاذا األساااااااااا  في ميزانياة فترة   األمااناة واآللياة العاالمياة وفقاًا لاذلاح. وقاد تر اب أإل
الموجهة إلى األمانة واآللية    واضااااااااعة في االعتبار الطلبات والمهاا المحددة  2023-2022 الساااااااانتين

 العالمية التي قد ترد في مقررات أخرى في أثناء الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر األطراف.
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Annex I 

  Organizational structure of the secretariat and the Global 

Mechanism 
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 المرفق الثاني

 والمصطلحات المستخدمة في الميزانيةاالفتراضات   

 تكاليف الموظفين -أوالً  

المرتمممات والت مماليف العممامممة ل موتفين: و ضمممممممممممممعممت الت مماليف المعيمماراممة ل مرتمممات لتحممديممد ت مماليف   -1
الموتفين في الميزانية المقترحة لألمانة تاسمممممممممممممتخدام، في مع م الحاالت، متوسممممممممممممم  الت  فة في الرتمةت وتعخ   
الت اليف المعياراة في الحسمان المنل التع يمية و جا ة واحدة كل سنتين ع ى األقل لزاارة الوطن لموتفي الفاة  

 الفنيةت وابين الجدول الموالي الت اليف المعياراة المطمقة في الميزانية المقترحة لألمانة واآللية العالميةت

  الجدول
 نتينالتكاليف المعيارية للمرتبات حسب فترة الس

 )تاليورو(

 2020-2021 2022-2023 

 489 100 489 100 و أ ع

 406 500 406 500 2-مد

 385 700 385 700 1-مد

 345 100 345 100 5-ف

 286 230 286 230 4-ف

 249 690 249 690 3-ف

 200 970 200 970 2-ف
 142 100 142 100   ع

 مدير، ف= الفاة فنية،   ع= الخدمات العامةتأ ع= وكيل األمين العام، مد=  و المختصرات:

 تكاليف  ير متصلة بالموظفين -ثانياً  

تاممممل الخدمات االسمممتاممماراة العقود المؤسمممسمممية والفردية ل خدمات التي تتط ب خبرة متخصمممصمممة  -2
ر الت اليف ع ى أساس االحتياجات الفع ية والنفقات الساتقة ع ى أناطة مما ال  ث ةتتوفرها األمانةت وت قدَّ

وتاممل ت اليف الخبراء وأفرقة الخبراء ت اليف سمفر الخبراء وماماركت م في اجتماعات ال ياات المنامعة   -3
ر الت اليف ع ى أساس االحتياجات الفع ية والنفقات الساتقةت   واألعمال المتع قة تاجراء االستعراضاتت وت قدَّ

صيانت ا، والمعدات، واالتصاالت، والاحن،  وتمث ل نفقات التاييل العامة ت اليف إيجار المماني و  -4
 في ا الدعم ال وجستي ل جتماعاتت والخدمات التعاقدية األخرى، تما

 احتياطي رأ  الماا المتداوا -ثالثاً  

، ي سممممممممممممممتمقى احتياطي رأس  (7)وفقام ل قواعد المالية لمؤتمر األطراف وهيااته الفروية وأمانة االتفاقية -5
 في المائة من النفقات المقررة لسنة واحدةت 12مال متداول نسبته 

    

  

 ت14-م أ/10والمقرر  13-م أ/10، وتعدي ته الواردة في المقرر 1-م أ/2المقرر  (7)
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