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  الموافقةبتوصية 

   . المحافظينلمجلسر إلى الدورة الرابعة والثالثين رفع هذا التقريالمجلس التنفيذي مدعو إلى الموافقة على 

 مرحلي بشأن اآللية العالمية التفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر في تقرير

  أفريقياأو التصحر، وبخاصة في /البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و

   معلومات أساسية عن اآللية العالمية في الصندوق– أوالً

افحة التصحر في البلدان التي تعاني  من اتفاقية األمم المتحدة لمك21بموجب المادة اآللية العالمية نشئت ُأ -1

تتمثل مهمتها في و .كهيئة فرعية تابعة لالتفاقية، أفريقياأو التصحر، وبخاصة في /ومن الجفاف الشديد 

لنهوض باإلجراءات التي تؤدي إلى تعبئة وتوجيه ا] ... و... [ات المالية القائمة زيادة فعالية وكفاءة اآللي"

  ."طراف من البلدان النامية المتأثرةموارد مالية كبيرة إلى األ

 اتها مكملةتكون مهمتها وأهدافها وقدر منظمةالعالمية في   اآللية مقرفيستضاوتنص االتفاقية على أن  -2

، 1997في عام  جمعية على مستوى الوزراء قدتقد عو. تهاامهمة اآللية وأهدافها وقدرلبدرجة كبيرة 

على الصندوق ووقع اختيارها للنظر في هذا األمر  األطراف، من البلدانبلدا  113تتألف من أكثر من 

الفقر والحد من لمبذولة لمعالجة تدهور األراضي لكونه وكالة عالمية تتبوأ مركز الصدارة في الجهود ا

اآللية داخل الصندوق مقر زال ال يو. اآللية العالميةالستضافة  التصحرفي أشد البلدان تضررا من الريفي 

  . 1998تشرين األول /ت اآللية العالمية عملياتها في أكتوبربدأأن منذ 

فائدة يعودان ب عملية في مشاريع وبرامج التمويل خبرة الصندوق وما اكتسبه من حافظةوأثبتت التجربة أن  -3

قاعدة اتساع  اآللية بصورة كبيرة بفضلعمل وقد تيسر أداء . العالميةر اآللية تنفيذ االتفاقية وأث على كبيرة

 ذلك، ال يزال وفضال على. ىالمؤسسات المالية الدولية والوكاالت اإلنمائية األخروالصندوق تعاون بين ال

 مليون دوالر 8.75 تاريخهمساهمته حتى قيمة  بلغت م في عمليات اآللية العالمية، إذالصندوق أكبر مساه

  .أمريكي

   المجال الذي يغطيه التقرير المرحلي– ثانياً

مزيد من رد  وي.2010ء على التعاون بين الصندوق واآللية العالمية في عام ر الضويسلط هذا التقري -4

 في الوثيقة 2012-2010 عن عمليات اآللية العالمية خالل فترة السنتين المعلومات

)ICCD/COP(9)/5/Add.2(1 الذي قُوتنفيذ برنامج عمل اآللية المحددة تكاليفه لفترة السنتين المتعلقة بم د

  .2009تشرين األول /تمر األطراف في دورته التاسعة المعقودة في أكتوبرإلى مؤ

                                                      
 1 pdf.eng2add5/pdf/9cop/officialdocs/cop/int.unccd.www://http   
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  2010 ميزانية اآللية العالمية في عام – ثالثاً

   الميزانية األساسية–ألف 

ب والخدمات المالية في التشاور الكامل مع شعبة المراق، في سياق يتولى المدير اإلداري لآللية العالمية -5

 بما في ذلك التعيينات المقترحة، ، على أساس سنويبرنامج العمل والميزانيةمسؤولية إعداد الصندوق، 

على  وبعد موافقة رئيس الصندوق. ام والموافقة عليهالستعراضا على رئيس الصندوق لموعرضه

 إلى أمانة اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الميزانية المقترحة، تقّدم

  .ةعرضها على مؤتمر األطراف العتمادها بصورة نهائيلأو التصحر /الشديد و

ويوافق مؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف  -6

 ل تحّوثم ، مساهمات كل طرف إلى أمانة االتفاقيةؤدىوتُ. ن سنتيكلأو التصحر على الميزانية /الشديد و

 في الحساب ، لدى تلقيها،الميزانية األساسيةاعتمادات حصة اآللية العالمية إلى الصندوق الذي يقوم بإيداع 

 عقود موظفي اآللية العالمية واءموتت. 99/10 رقم  الصندوقرئيس نشرةل ااإلداري للميزانية األساسية، وفق

  .مع ميزانية فترة السنتين

 لتغطية النفقات اإلدارية والتشغيلية 2010ق عليها مؤتمر األطراف لعام وبلغت االعتمادات الكلية التي واف -7

 مؤسسةصرف استخدام سعر  دوالر أمريكي ب2 573 174ما يعادل ( يورو 1 793 465لآللية العالمية 

  .، بخالف تكاليف دعم البرامج)رويترز

 اآللية  مقراستضافةلصندوق من اإلدارية التي يتكبدها االعامة وتتألف تكاليف دعم البرامج من النفقات  -8

سب هذا تويح.  الخدمات اإلدارية التي يقدمها إلى اآلليةمقابلالتي يفرضها الصندوق رسوم الالعالمية ومن 

 ،م دعم البرامج على جميع النفقات الفعلية المتكبدةفي المائة من رس 13البند من التكاليف على أساس 

 في 13م النسبة البالغة وتقّس. ات اإلدارية المقدمة إلى اآللية العالميةإلى األمم المتحدة نظير الخدمسدد يو

إدارية إلى اآللية العالمية وتحتفظ خدمات الصندوق تقديم  مقابل  في المائة8 دفعت: المائة على النحو التالي

و التصحر بنسبة أ/أمانة اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و

لقرار اإلدارية، وذلك وفقا لخدمات ال في المائة لتغطية جزء من نفقاتها التشغيلية المترتبة على 5

4/COP.4.2دوالر  195 876نحو (يورو  143 478لصندوق ما مجموعه سددت اآللية العالمية إلى اقد  و

  .2010 تكاليف دعم البرامج لعام مقابل) أمريكي

أيلول / سبتمبر21طراف، في دورته التاسعة المعقودة في بوينس آيرس باألرجنتين، من واعتمد مؤتمر األ -9

، الميزانية األساسية التفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر، وخصص 2009تشرين األول / أكتوبر2إلى 

 في 13 امنه ،لآللية العالمية)  دوالر أمريكي5 854 000نحو ( يورو 4  094 216اعتمادات بلغت قيمتها 

  .المائة لتكاليف دعم البرامج

                                                      
2 ICCD/COP(4)/11/Add.1 .  
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ات تمويل متكاملة استراتيجيبرنامج تصميم :  الحالية من الصندوقة المنح–باء 

لتنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف 

نية أو التصحر في بلدان مختارة في آسيا والمحيط الهادي وأمريكا الالتي/الشديد و

  والكاريبي

 مليون دوالر أمريكي من منحة 1.25 ة البالغىاألولدفعة  أنشطة في إطار الآللية العالمية حالياتنفذ ا -10

التي وافق عليها المجلس التنفيذي للصندوق في دورته و)  مليون دوالر أمريكي2.50البالغة (الصندوق 

  2008.3نيسان /الثالثة والتسعين المعقودة في أبريل

 التابع متكاملةالتمويل الات استراتيجي وتنفيذ برنامج تصميم مواءمةلمرحلة األولى على تعزيز ووركزت ا -11

أربع حلقات عمل إقليمية فرعية تنظيم  عن طريق القدرات وتبادل المعرفة حفز بناء بهدف العالمية لآللية

 . ا ومنطقة األنديز وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيةالجنوبيللسوق المشتركة ألمريكا 

  المختارةى في بلدان المرحلة األول4ات تمويل متكاملةاستراتيجي الالحقة على تصميم وركزت األعمال -12

 .تكميليالتمويل الوسيلة لتعبئة كوعلى إعداد أنشطة تتناول الصالت بين تغير المناخ وتدهور األراضي 

13-  بمواجهة   المتعلقتمويلى الفي مجال الحصول علرنامج لبناء القدرات ت اللمسات األخيرة لبضعوقد و

 .2009أيلول / من هذه المنحة في سبتمبرة الثانيلمجلس التنفيذي للصندوق على الدفعةووافق ا. تغير المناخ

  أمريكا الالتينية والكاريبي

 بالشراكة مع وزارات ووكاالت أخرى على ،إكوادور  دعما تقنيا لوزارة البيئة فيحاليا اآللية العالمية قدمت -14

 االقتصادي واالجتماعي، من أجل إعداد دماجاألمانة الوطنية للتخطيط والتنمية ووزارة اإلغرار 

ات التمويل استراتيجيوفي إطار . كوادورة التمويل المتكاملة وإطار االستثمار المتكامل إلاستراتيجي

ة استراتيجيراضي في ة لدمج اإلدارة المستدامة لألاستراتيجيالمتكاملة، تقوم اآللية العالمية بدعم إعداد 

دعم وزارة البيئة في إكوادور للحصول  الرامية إلى جراءاتاإل زوتعزي للبالد، االقتصاد الصغري الوطنية

 الصيغ النهائية إعدادومن المنتظر االنتهاء من . تغير المناخمواجهة تمويل  على التمويل من آليات

    . 2010نهاية قبل  الصغري ة التمويلاستراتيجية التمويل المتكاملة وستراتيجيال

تقديم المساعدة التقنية إلى وزارة البيئة، بالشراكة مع برنامج األمم عمل اآللية العالمية على وفي بيرو، ت -15

 شجعوت. ة التمويل المتكاملة وإطار االستثمار المتكامل لبيرواستراتيجيالمتحدة اإلنمائي، من أجل إعداد 

 تمويل ة التمويل المتكاملة، بما في ذلكاستراتيجي ابتكارية من أجل دعم آليات تمويل طويرت كذلكاآللية 

وقد تعرضت العملية إلى بعض التأخير الناجم عن التغيرات .  تغير المناخ ومشاركة القطاع الخاصمواجهة

، وتتواصل اإلجراءات 2009أسفرت عن إنشاء وزارة البيئة في عام لمؤسسية التي حدثت في بيرو وا

 . 2010قبل نهاية  األركان كتملةومة تمويل متكاملة استراتيجينتظر ظهور أول ويحاليا  رضيةبصورة م

                                                      
3 EB 2008/93/R.15/Rev.1  
 والحد من الفقر الزراعة واإلدارة المستدامة لألراضي ترمي استراتيجيات التمويل المتكاملة إلى زيادة التمويل واالستثمارات من أجل دعم 4

  .الريفي
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وفي أوروغواي، تقوم اآللية العالمية حاليا بتقديم الدعم التقني إلى وزارتي البيئة والزراعة، بالشراكة مع  -16

التي  بسبب التغيرات  تعطلت العملية وقد.برنامج األمم المتحدة اإلنمائي إلعداد استراتيجية التمويل المتكامل

برم اتفاق مع ومع ذلك، فقد ُأ. 2009 عام االنتخابات الرئاسية في أعقابعلى مستوى المؤسسات حدثت 

 .  2010ة التمويل المتكاملة قبل نهاية استراتيجيمن األولى نسخة ال ومن المنتظر إصدار ،السلطات الجديدة

ة تمويل متكاملة على المستوى الوطني أمرا مرهقا وغير عملي في تيجياسترابر إعداد  اعتُوفي البرازيل، -17

وفضال على ذلك، استوجبت التغييرات األخيرة في . ، بسبب الطابع الفيدرالي للبالدضوء الموارد المتاحة

 مع ةإنشاء عالق) مم المتحدة لمكافحة التصحرمؤتمر األطراف في اتفاقية األلجهة االتصال (وزارة البيئة 

ية التمويل المتكاملة جستراتياإعداد  في تركيزال ينصبفق أن واتُ. ذي تم تعيينه مؤخرالمسؤول الحكومي الا

 مع ري عملية اختيار أنسب الواليات بالتعاونجوت. تعاون الوثيق مع وزارة البيئةمستوى الواليات، بالعلى 

 تأخير التدخل على مستوى تصوبمن المسأنه وقد اعتبر . الصندوق، استنادا إلى العمليات الجارية

وعلى . ما يمكن أن يترتب عليها من تغيرات بعد االنتخابات الرئاسية البرازيلية نظرا لإلى ما الواليات

 .    2011األول من عام الفصل ذلك، سيتم إنجاز األنشطة في البرازيل في موعد أقصاه 

 آسيا

ات التمويل استراتيجيتصميم بادل المعارف بشأن نظمت اآللية العالمية حلقات عمل لتعزيز القدرات وت -18

وتهدف هذه . لجنوب وجنوب شرق آسيا اإلقليمية  في المناطق شبهالمتكاملة لإلدارة المستدامة لألراضي

الحلقات إلى بناء قدرات األطراف المعنية الوطنية المشاركة في اإلدارة المستدامة لألراضي وفي إعداد 

أو تنفيذ برامج العمل الوطنية المعنية /ة في البلدان اآلسيوية لتكميل إعداد وات تمويل متكاملاستراتيجي

  . بمكافحة التصحر

ات التمويل استراتيجي اإلقليمية حول تصميم شبهعمل الحلقة وزارة البيئة والموارد الطبيعية عقدت و -19

وجمعت هذه . 2009سان ني/يل أبر24-20 في الفترة بسري النكا "غالي"مدينة جنوب آسيا في المتكاملة ل

   .  مشاركا من أفغانستان وبنغالديش وبوتان والهند ونيبال وباكستان وسري النكا35الحلقة 

ات التمويل استراتيجيالثانية حول تصميم شبه اإلقليمية وعقدت وزارة الزراعة والغابات حلقة العمل  -20

 26 إلى 23 من  في الفترةنامفييت  ب"هشي منتهو "جنوب شرق آسيا في مدينة المتكاملة لمنطقة 

 .    يت نامي مشاركا من ميانمار وتايلند وف35وشارك في هذه الحلقة . 2009حزيران /ويوني

 كبار من وزارات المالية والبيئة والغابات والزراعة والتخطيط ؤولينمسوضم المشاركون في حلقتي العمل  -21

فاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر؛  في مؤتمر األطراف الت مرجعيةجهاتواستخدام األراضي؛ و

 . ومنظمات غير حكومية وممثلين عن المنظمات الشريكة

ات استراتيجي حول تصميم  الوطنية تعزيز القدرات وتبادل المعارفونظمت اآللية العالمية حلقة عمل -22

" ام ريبسي"في  2009شباط /فبراير 27 إلى 23التمويل المتكاملة لإلدارة المستدامة لألراضي في الفترة من 

، األسماكد يتقديم الدعم التقني لوزارة الزراعة والغابات ومصاعمل اآللية العالمية حاليا على  وت.كمبودياب

ة استراتيجيبالشراكة مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، إلعداد برنامج عمل وطني لمكافحة التصحر و
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ة المذكورين بعد عملية تشاور وطنية ستراتيجيعمل واالويجري إعداد برنامج ال. تمويل متكاملة لكمبوديا

   . 2010 األولكانون / جاهزين قبل حلول ديسمبرنوسيكونا

ومع ذلك، نظمت . أدت األوضاع السياسية في نيبال إلى بعض التأخر في عملية مشاركة اآللية العالمية -23

 في كاتماندو 2010نيسان /ريل في أبللمتكامة التمويل ااستراتيجياآللية العالمية حلقة عمل افتتاحية إلعداد 

 .    ة التمويل المتكاملستراتيجيال تحضيرية مع وزارة البيئة إلطالق عملية تابع حالياوت

24- 30 إلى 29ة التمويل المتكامل لسري النكا من استراتيجيقدت حلقة العمل االفتتاحية حول تصميم وع 

. مم المتحدة لمكافحة التصحر وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي األ بالتعاون مع أمانة اتفاقية2010تموز /ويولي

 مشاركا من الوزارات واإلدارات الحكومية والدوائر األكاديمية ومنظمات 60وشارك في الحلقة قرابة 

 الثالث من الفصلة التمويل المتكامل جاهزة قبل حلول استراتيجيومن المتوقع أن تكون . المجتمع المدني

  . 2011عام 

   المساهمات الطوعية–جيم 

، بخالف منح مساهمات طوعية من وكاالت متعددة األطراف ومن مصادر ثنائية تتلقى اآللية العالمية -25

معدل  المساهمات الطوعية، بعن طريق في المائة من عمليات اآللية 75 نحو تمويل جريوي. الصندوق

  . في المائة10بلغ  سنوي يغيرت

سنتين أو ثالث برامج تغطي فترة الوكاالت المانحة على أساس مقترحات دمها ومعظم المساهمات تق -26

 األنشطة ةتغطيل مخصصة مساهمات غيرعلى سبيل بالغ بعض المدفع تُومع ذلك، . سنوات من العمليات

  . مؤتمر األطرافقرارات تمشيا مع  لآللية العالميةالمؤسسية

 ما ،2011-2010لآللية العالمية، في فترة السنتين ويبلغ مجموع التمويل المتاح من المساهمات الطوعية  -27

 مساهمات إضافية ض اآللية العالمية مع مانحيها بشأن توفيروتتفاو. دوالر أمريكي 7 085 845 قيمته

  .مليون دوالر أمريكي 6.7 بحوالي

دمة من  المساهمات المقه، في غياب عملية لتجديد موارد اآللية العالمية، تُمنح أن علىأكيدتالويجدر  -28

 تباينا وتتباين العمليات والطرائق التي تتبعها مصادر التمويل هذه.  على أساس الطلبالمختلفةمصادر ال

 التدفقات المالية واإلبالغ بدقة عن الميزانيات السنوية من نظيم صعوبات في تسفر عنوهو ما ي، كبيرا

  .المساهمات الطوعية

  لية العالمية بالتعاون مع الصندوق أنشطة التشغيل التي تضطلع بها اآل– رابعاً

بين اآللية العالمية توسيع نطاق التعاون  في للصندوق ونموذجه التشغيلي ستراتيجي اإلطار االسهمأ -29

افظة  حتكامل تعميقن الصندوق مؤسسة مالية دولية متخصصة، فهو مهيأ لونظرا أل. والصندوق

 . نسبة التمويل المشتركزيادةل القطري ومستوىال نطاقا على ريفية أوسعالتنمية لل مع برامج مشروعاته

 2008وفضال على ذلك، فقد أجرت اآللية العالمية واإلدارة العليا للصندوق تقييما داخليا في أواخر عام  -30

 بأن يركز ة وتشغيلية، أوصىاستراتيجيبغية تعزيز الفوائد المتبادلة والقيمة التي يضفيها التعاون من ناحية 
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ها تمويل ، ومنمبتكرة اللتمويلآليات ا على غرار متنامية في المستقبل على الفرص الاتيجيسترالتعاون اال

مستوى السياسات  على راكات القطاع الخاصالكربون، وشانبعاثات  الحد من تغير المناخ وتمويل مواجهة

 . ، مع ضمان المشاركة المتبادلة في منتديات النقاش ذات الصلةؤسساتمعلى مستوى ال وأ

   الغربية والوسطىأفريقيابرنامج  –ألف 

التابع لآللية العالمية مع الصندوق من خالل تبادل المعلومات الوسطى و الغربية أفريقيايتعاون برنامج  -31

 المستدامة ذات صلة باإلدارة منابرسواء على مستوى المقر الرئيسي أو المستوى الوطني، كأعضاء في 

 ".  TerrAfrica " أرض أفريقيالألراضي مثل مبادرة

وفي كوت ديفوار، تقوم كل من اآللية العالمية والصندوق بدعم العمليات ذات الصلة باإلدارة المستدامة  -32

استكشاف الفرص المتاحة أمام الصندوق لدعم منابر التشاور اإلقليمي بشأن اآلن ويجري . لألراضي

المناقشات حول عملية برنامج الفرص ء إجرا، بعد اإلدارة المستدامة لألراضي في كوروغو وبواكي وبونا

 .   القطريةة ستراتيجياال

 التابع للصندوق ة القطريةستراتيجي لتطوير برنامج الفرص اال اآللية العالمية آراًءطرحتوبالنسبة لتشاد،  -33

 . ريطْباعتبارها عضو في فريق إدارة البرنامج القُ

رية الذي شارك طْبرنامج الشراكات القُ اليا على دعم ح والصندوق العالمية اآلليةتعملوفي بوركينا فاسو،  -34

حلقة العمل االفتتاحية لبرنامج في حضور بال ، فضال على مشاركتهماةمرفق البيئة العالميفي تمويله 

ن خريطة الطريق الخاصة باإلدارة المستدامة لألراضي في إطار تيوتدعم كال المنظم. ريةطْالشراكة القُ

 ".أرض أفريقيا"رية ومبادرة طْبرنامج الشراكة القُ

، "أرض أفريقيا"وفي النيجر، اشتركت اآللية العالمية في إطار اإلدارة المستدامة لألراضي لمبادرة  -35

، ساهمت اآللية في وفضال على ذلك. لبرنامج النموذجي للمرونة في مواجهة المناخ لأصبحت شريكاو

  .  في المجال الزراعيوالتنميةعادة اإلحياء إ الخاص بمبادرة ة مكون مرفق البيئة العالمياستعراض

  والتعاون بين بلدان الجنوبأفريقيابرامج شمال  – باء

االتحاد أهداف  تنفيذ، في  للتعاون بين بلدان الجنوبSolAridاآللية العالمية، في إطار برنامجها اشتركت  -36

 لتمويل تنمية المجتمعات المحلية من أجل المتوسط وفي الترويج للتعاون المتسم بالالمركزية كمصدر مبتكر

 .في المناطق القاحلة

 االتحاد من أجل ة المزيد عنعرففي الصندوق اهتمامها بم أفريقياوأبدت شعبة الشرق األدنى وشمال  -37

ولذلك عقدت اآللية العالمية اجتماعات . المتوسط والمبادرات المتخذة في إطار التعاون الالمركزي الفرنسي

 والصندوق ط المتوسالتحاد من أجل البعثة الفرنسية لرا مقية الفرنسية التي تستضيفمع رئاسة الجمهور

الفرنسي للبيئة العالمية، ورتبت مشاركة مشتركة في حلقة عمل عقدتها الوكالة الفرنسية للتنمية عن التعاون 

 .الالمركزي
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 أجل المتوسط إلى إدراجة واالتحاد من  بين الصندوق واآللية العالميدارتوأسفرت المناقشات التي  -38

وتضمنت النتائج تحديد أوجه التآزر .  في االتحاد من أجل المتوسطيكشرلمية بصفة الصندوق واآللية العا

 واعتبار الصندوق شريكا ،ومجاالت التعاون المحتملة بين برنامج االتحاد من أجل المتوسط والصندوق

وفضال على ذلك، .  االتحاد من أجل المتوسطويره في عملية تطقرار بمشاركت واإل،محتمال في المنطقة

 واآللية العالمية على إبرام شراكات مع وزارة الخارجية الفرنسية أفريقيااتفقت شعبة الشرق األدنى وشمال 

والوكالة الفرنسية للتنمية لتعزيز التعاون الالمركزي في مضمار التنمية الريفية واإلدارة المستدامة 

 .يقياأفرلألراضي في شمال 

 للتعاون بين بلدان الجنوب، نظمت شعبة آسيا والمحيط الهادي في وللمساعدة في صياغة نهج مؤسسي -39

وشاركت اآللية . الصندوق جوالت مشاورات داخلية لالستفادة من خبرات الصندوق الجمعية ومعارفه

 اكتسبتها من  نشطة في هذه المشاورات وتقاسمت ما لديها من معارف ومواد وخبراتبصورةالعالمية 

الكاريبي و أفريقياالجنوب في بشأن التعاون بين بلدان  Scope/acp ومشروع SolAridخالل برنامج 

  .والمحيط الهادي

لبلدان  بشأن تصميم منابر إقليمية  العالميةوشاركت أيضا شعبة آسيا والمحيط الهادي في مشاورات اآللية -40

ستدامة تبادل الخبرات بشأن تمويل اإلدارة الملشراكات و وإلرساء ا والكاريبي والمحيط الهاديأفريقيا

  .لألراضي

  برنامج آسيا والمحيط الهادي–جيم 

 شعبة آسيا والمحيط الهادييعمل برنامج آسيا والمحيط الهادي التابع لآللية العالمية في تعاون وثيق مع  -41

 .  بلدان مختارةخ في عمليات ت الصلة بتغير المنا لألراضي واالعتبارات ذاستدامةلدمج اإلدارة الم

الديمقراطية ري في جمهورية الو طْوقد تعاونت اآللية تعاونا وثيقا مع مدير الشعبة ومدير البرنامج القُ -42

 لعام ة الموارد الطبيعية للتنمية الزراعيةاستراتيجي ووزراعة الغاباتوزارة الزراعة قيام  ضمانالشعبية ل

 لألراضي مستدامة اإلدارة ال، بدمج بهاينستثمارية المرتبطت، والخطة الرئيسية والخطة اال2020

 وأعدت اآللية العالمية كذلك .على نحو فعالواالعتبارات ذات الصلة بتغير المناخ في صلب أنشطتها 

 تبلغ قيمتها  مناخياذكيةوأفكار لمشاريع استثمارية   األفكار بشأن اإلدارة المستدامة لألراضيمجموعة من

 .  في خطة االستثمار القائمةالر أمريكي لسد الفجوات مليون دو82

 مستدامةال لإلدارة إطار االستثمار المتكامل فريق اآللية العالمية القائم على تطوير ، اشتركفييت ناموفي  -43

 لألراضي مستدامةال  فريق تطوير مشاريع الصندوق في توفير اإلدارةمع "نه توانن"لألراضي في مقاطعة 

 . ات ذات الصلة بتغير المناخ والخاصة بمشروع التنمية الزراعية والريفية المستدامةتعزيزوالتكيف مع ال

 قديم في الصندوق بشأن ت وشمال أفريقياوتعمل اآللية العالمية على نحو وثيق أيضا مع شعبة الشرق األدنى -44

ة التمويل المتكامل تراتيجياس دوالر أمريكي لدعم الجهود اللبنانية واألردنية في تنفيذ 000 200منحة قدرها 

تخطيط اإلدارة المستدامة على ويتمثل الهدف من هذا المشروع في بناء قدرات المجتمعات . لكل منهما

 في لبنان ةتجريبيال مع مجموعة مختارة من المجتمعات المحلية وستتعاون اآللية.  وتنفيذهالألراضي

على  نشاركي، لتكميل مشاريع الصندوق في البلديتواألردن إلعداد خطط إنمائية محلية، باستخدام نهج 
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في لبنان، ومشروع إدارة الموارد الزراعية في التالل مناطق في  مشروع التنمية الزراعية المستدامة غرار

 . األردن

لمستوى المحلي،  إلى اة التمويل المتكاملاستراتيجينهج  نقل  النقاط في هذا المشروع في أبرزىحدتتمثل إو -45

ينتهج وف وس.  لألراضيمستدامةال المجتمعات الريفية من خالل ممارسات اإلدارة ين سبل عيشبغية تحس

 وتقييم اآلليات المالية  محليةخطة عمل شاملة يعمل على تشجيع وضع ، بحيثا مزدوجاالمشروع نهج

 ارفلمع في لبنان واألردن األدوات واختارة المومن شأن ذلك أن يوفر للمجتمعات. ويلهاالمختلفة لتم

  . لألراضي بأسلوب متكاملمستدامةالالالزمة لتنفيذ أنشطة اإلدارة 

   برنامج تمويل تغير المناخ–دال 

 ، والجنوبيةالشرقية فريقيا والسوق المشتركة أل،البنك الدولي(تعاونت اآللية العالمية مع عدد من الشركاء  -46

في العمل نحو تحقيق )  والحكومات اآلسيوية اآلسيوي، التنميةمصرف و،أفريقيالتنمية والشراكة الجديدة 

إلى االستثمارات والتدفقات الوصول الهدف الكلي المتمثل في زيادة القدرات الوطنية للبلدان النامية على 

 وجمهورية الو الديمقراطية الشعبية، ساهمت اآللية في فييت ناموفي . المالية الالزمة للتصدي لتغير المناخ

تعاون بالري طْ على المستوى القُعملياتها الصندوق في هذا الصدد وتعتزم زيادة هيضطلع بالعمل الذي 

مجلس ال عليها صادقة تغير المناخ التي استراتيجيوثيق مع شعبة البيئة والمناخ في الصندوق، استنادا إلى ال

 بالمناخ والبيئة شعبة البيئة والمناخ، واالختصاصيين المعنيين وخطة عمل ،2010نيسان / في أبريلتنفيذيال

   . لصندوقلعلى المستوى اإلقليمي والجاري نشرهم في اإلدارات اإلقليمية 

المعهد الدولي للتنمية المستدامة في تنظيم الصندوق و  التعاون الدولي وحوار السياسات، شاركوفي سياق -47

طراف  مؤتمر األ خالل للزراعة والتنمية الريفية حول األراضي القاحلة في اليوم المخصصحدث جانبي

الذي ، 2009ول األكانون / في ديسمبرالخامس عشر التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ

  .  بينهما وآليات التمويل ذات الصلةروابطساهمت فيه اآللية بعرض إيضاحي حول المناخ واألرض وال

48- البيئة وإدارة ياسات المرجعي المعني بفريق السعيت اآللية العالمية كذلك للمشاركة بصفة عضو في ود

 .الموارد الطبيعية التابع للصندوق

 برنامج تحليل السياسات واالستثمارات –هاء 

، 2010وفي عام . 2002 منذ إنشائها في عام 5لفقر والبيئةبا  المعنيةشراكةالفي  اآللية العالميةانضمت  -49

  المعنيةلية العالمية بعثة مشتركة الجتماع الشراكة والمشورة التقنية واآل التشغيليةنظمت شعبة السياسات

االقتصاد : ومنها عدد من القضايا ذات الصلة بعمل كال المنظمتين، لتناولالوي،  في مالفقر والبيئةب

 .   20+ات البيئية، وتحضيرات قمة ريوستراتيجي، والسياسات واالةالبيئيتعميم القضايا األخضر، و

 المعنية الجتماع التالي للشراكةل ينمن المنظطرفيالالوقت الراهن، باعتبارهما ي وتعمل اآللية والصندق ف -50

ستكشاف إمكانية التمويل المشترك ، على ا2011شباط /المقرر عقده في النمسا في فبرايرو بالفقر والبيئة

                                                      
 5  /pep/net.povertyenvironment.www://http .   
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حد أ استضافة أيضا  على أساس مشتركوعرضت اآللية والصندوق. مشاركة مندوبين من البلدان الناميةل

   . في روما والبيئةالفقرب االجتماعات القادمة للشراكة المعنية

 لمنظومة األمم المتحدة ككل وتصميم جماعية القدرات الاستخدامفي  6وتتمثل مهمة فريق اإلدارة البيئية -51

، عمل منسق تحليل 2010وفي ". ألمم متحدة واحدة"استجابات إدارية متينة للقضايا التي تستوجب نهجا 

 في سياق تشاور وثيق مع الزمالء في شعبة السياسات التشغيلية ،سات واالستثمارات في اآللية العالميةالسيا

 Global"  المعنون إسهامات جوهرية في تقرير فريق اإلدارة البيئيةإدراج، على والمشورة التقنية

Drylands: a UN Response"والذي أتاح فرصة رائعة لتبادل األفكار واآلراء ،  .      

  المنتدى العالمي للجهات المانحة المعنية بالتنمية الريفية– واو

اآللية العالمية والصندوق عضوان في المنتدى العالمي للجهات المانحة المعنية بالتنمية الريفية الذي يهدف  -52

 خالل زيادة إلى التخفيف من حدة الفقر وتعزيز النمو االقتصادي في المناطق الريفية في البلدان النامية من

رية طْ المانحين والحكومات القُويدعم المنتدى.  فعاليتهاوزيادةالمعونة المقدمة إلى الزراعة والتنمية الريفية 

وفي ) 2005( المبادئ التي أرساها إعالن باريس بشأن فعالية المعونة تطبيقسواء في الشريكة على حد 

 ). 2003(تطبيق هذه المبادئ وإعالن روما بشأن التنسيق 

 27 و26استضاف الصندوق الجمعية العامة السنوية للمنتدى التي نظمها بالتشارك مع اآللية العالمية في و -53

ويشارك الطرفان سويا في عدة . لت جهود التنظيم بالنجاحلِّ في روما، وك2010ُكانون الثاني /يناير

وتقوم اآللية بدعم . ية المعونةمجموعات عمل ومناقشات مواضيعية في المنتدى، تشمل تغير المناخ وفعال

الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار حول التنسيق القطاعي بين المعونة من أجل التجارة والزراعة والتنمية 

  المنصبين يشغلهماوكال التوجيهية، يق مع رئيس مجلس المنتدى ورئيس لجنتهالريفية، وذلك بالتعاون الوث

 .الصندوق حاليا

  داري المقدم من الصندوق إلى اآللية العالمية الدعم اإل– خامساً

  مكتب المستشار العام–ألف 

.  مسائل الموارد البشريةتشمليقدم مكتب المستشار العام في الصندوق مشورة قانونية قيمة لآللية العالمية  -54

ر في تعزيز  كبيدورآللية العالمية قدمها مكتب المستشار العام إلى اوكان للمشورة القانونية القيمة التي 

وحظيت التوصيات المهنية التي قدمها مكتب المستشار العام في الوقت المناسب بقبول . وتسهيل عملياتها

 .حسن

                                                      
 6 org.unemg.www://http.  
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 الخدمات الماليةو  المراقبشعبة – باء

الخدمات المالية بالصندوق خدمات ذات صلة بنفقات الصندوق اإلدارية والتشغيلية المراقب وتقدم شعبة  -55

ضافة باإلو. لموردين وكشف رواتب الموظفين وأتعاب االستشاريين ونفقات السفراعلى غرار مدفوعات 

 المتعلقة تلك الصحي للموظفين وتأمينالمسائل إلى ذلك، تتولى شعبة الخدمات المالية اإلشراف على 

لية وقدمت شعبة الخدمات المالية دعما فعاال لإلدارة المالية في اآل. بسياسة التعويضات وتقوم بإدارتهما

 الوضع آللية العالمية أنه ساهم في تعزيزحمد للتعاون الممتاز بين شعبة الخدمات المالية واوي. العالمية

 .المالي لآللية العالمية

،  إنشاء منتدى متعدد المانحينفيومكتب المستشار العام شعبة الخدمات المالية مع  اآللية العالمية سعتو -56

آللية المتبع في اتطبيق نظام اإلدارة على أساس النتائج المتنوعة وميع الموارد الطوعية  تجيهدف إلى

إمكانية أكبر للتنبؤ ويتألف المنتدى من نظام يتيح . العالمية من خالل برنامج عملها وميزانيتها لفترة السنتين

نها ويل الدولية ومن بيمع الوكاالت المانحة ومؤسسات التم" تحالف مالي"مالية من خالل التدفقات بال

بناء  المنتدى أنشئوقد .  المساهمات الطوعيةوضع خطط وميزانيات تحسين مما يساعد علىالصندوق، 

) EB 2006/89/R.56 (2006كانون األول /ر الذي اتخذه المجلس التنفيذي للصندوق في ديسمبراقر العلى

 والتي ،"قية مكافحة التصحرلتمويل حساب اتفا لتي تحكم الموارد الخاصة لآللية العالميةاإلجراءات ا"بشأن 

تودع ميزانية اآللية العالمية األساسية التي يقدمها مؤتمر األطراف و .المنتدى متعدد المانحينتشكل حساب 

) أو الحساب األول(في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر في الحساب اإلداري للميزانية األساسية 

 . مؤتمر األطرافجانب من تين منفصلمراجعة إلدارة ولميزانيةاخضع وت

  الموارد البشرية– جيم

 شعبة الموارد البشرية في الصندوق اإلصدار الدقيق وفي الموعد المحدد ألكثر من كفلت، 2010  عامخالل -57

من عقود االستشارة؛ وقدمت الدعم لموظفي اآللية العالمية ممن بحوزتهم عقود ألجل محدد في  150

ف واالنتداب واألجور والفوائد وتقييم األداء وفي مجاالت أخرى مثل ترتيبات المسائل ذات الصلة بالتوظي

  .العمل البديلة وفوائد الضمان االجتماعي

لتزام بجميع السياسات واإلجراءات المتعلقة  االية للتأكد منشاد إلى اآللية العالم الصندوق أيضا اإلروقدم -58

 . المعمول به في الصندوقلبشريةإجراءات الموارد اشرية وفقا لدليل بالموارد الب

 التدريبية المزمع عقدهاودأبت وحدة تنمية وتدريب الموظفين في الصندوق على إخطار اآللية بالدورات  -59

  . وأجرت اآللية عددا من الوحدات التدريبية من خالل الصندوق. وشجعت الموظفين على المشاركة فيها
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حة لآللية العالمية في فترة السنتين نظرة عامة على المساهمات الطوعية المتا
2010-2011  

  )األمريكيةدوالرات الب(

  المجموع  أ2011  2010  الجهة المانحة

 000 250 1  000 250 1  الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
 390 339 1    ب390 339 1  الدانمرك

 925 299 3   ج925 299 3  المفوضية األوروبية
 680 479  680 479  فنلندا

 850 716  850 716  سبانياإ
     

 845 085 7  845 085 7 المجموع 
  .  مليون دوالر أمريكي6.7 بما يبلغ نحو 2011تعمل اآللية العالمية على التفاوض مع الجهات المانحة بشأن زيادة المساهمات لعام أ   

 Integrating land and water into climate change investments and تحت اسم2009 األولآانون /اتفاقية موقعة في ديسمبرب  
financing strategies in Africa . 2009-2008  السنتينمسجلة في ميزانية فترةمساهمة غير.  

مسجلة في ميزانية فترة مساهمة غير . 2009آانون األول / موقعة في ديسمبرEUROPEAID/DCI-ENV/2008/168964/TPSاتفاقية ج  
  .2009-2008السنتين 

 


