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اإلطار االستراتيجي التفاقية مكافحة التصحر للفترة 2030-2018

متابعة تقييم منتصف المدة لإلطار االستراتيجي التفاقية مكافحة التصحر
للفترة 2030-2018

طرائق ومعايير واختصااااااا ااااااا تقييم منتصااااااف المدة لإلطار االسااااااتراتيجي
لالتفاقية للفترة 2030-2018
مذكرة من األمانة العامة

موجز
اعتمد مؤتمر األطراف ،بموجب مقرره/7م أ ،13-اإلطار االستتتراتي ال التفاةيم مفاة م التر ت ر

للفترة  .2030-2018وةال تلك الدورة ،ش ت تترم مؤتمر األطراف أييت ت تاي ةال الت ي ت تتير لتقيي منترت ت ت

المدة

لإلطار االس ت ت تتتراتي ال التفاةيم مفاة م الترت ت ت ت ر للفترة  .2030-2018واعتمد مؤتمر األطراف مؤقتاي ،ةال
دورته الرابعم عش ت ت ت ترة ،طراير ومعايير واتترت ت ت تتاات ت ت تتات تقيي منتر ت ت ت ت المدة وقرر أن يواا ت ت ت ت األعمال

الت ييريم إلجراء هذا التقيي ةال الدورة السادسم عشرة لمؤتمر األطراف .ومع ذلك ،طلب مؤتمر األطراف

أييت تاي ،ةال الدورة افست تتزا ،أن يزود مفتفه األطراف ،ةال دورته الرامست تتم عشت ترة ،بالمعلومات التال يمفن أن
توةر عناار أترى وتعين على ت ديد أولويات لتقيي منتر المدة .وترد المعلومات ةال هذه الوثيقم.
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أوالا -مقدمة
-1

اعتتتم ت ت تتد متؤتتمتر األطتراف ،بتمتوج ت ت تتب متقترره /7م أ ،13-اإلط ت ت تتار االس ت ت ت ت ت ت تتت ارتتيت تال لتتتتف ت ت تتاةتي ت ت تتم

للفترة ( 2030-2018اإلطار االست ت ت تتتراتي ال) وش ت ت ت ت ع األطراف على تطبير هذا اإلطار االست ت ت تتتراتي ال ةال
سياساتزا وبرام زا وتططزا وعملياتزا الوطنيم المترلم بالتر ر/تدهور األراضال وال فاف.

-2

وقرر مؤتمر األطراف كذلك ،بموجب مقرره /13م أ 13-بش ت ن اإلجراءات أو اآلليات المؤس تستتيم

اإلض تتا يم لمس تتاعدة مؤتمر األطراف ةال اس تتتعراض تنفيذ االتفاةيم اس تتتع ارضت تاي منتظماي واتتر تتاا تتات ل نم
اس تتتعراض تنفيذ االتفاةيم ،أن ُيعد مفتفه الطراير والمعايير واالتتر تتاا تتات المناس تتفم لتقيي منتر ت المدة

لإلطار االستراتي ال لتتفاةيم للفترة  2030-2018بزدف اعتمادها ةال الدورة  14لمؤتمر األطراف.

وتماشتتياي مع المقررين المذكورين أعته ،قدم مفتب مؤتمر األطراف اقتراحه بشت ن طراير ومعايير
-3
واتتر تتاا تتات تقيي منتر ت المدة ةال الوثيقم  ICCD/COP(14)/3لكال ينظر يه مؤتمر األطراف ةال
دورته  .14ورحب مؤتمر األطراف بطراير ومعايير واتترت ت تتاات ت تتات تقيي منترت ت ت المدة واعتمدها مؤقتاي،
بتالرت ت ت ت ت ت تتي تم التال اقترحزتا المفتتب ،على ا و متا ورد ةال الوثيقتم  .)1(ICCD/COP(14)/3وطلتب مؤتمر
األطراف ،ةال دورته الرابعم عش ت ترة ،إلى المفتب أن يست تتتعرض وي ِّدث ،حست تتب ال اجم ،الطراير والمعايير
واالتتر ت تتاا ت تتات للدورة  16لمؤتمر األطراف ةال عام  ،2023الذي س ت تتتتواات ت ت

إلج ارء تقيي منترت ت ت ت ت ت ت

يه األعمال الت ي ت تتيريم

المتدة .وقرر مؤتمر األطراف كتذلتك ،ةال دورتته الرابعتم عشت ت ت ت ت ت ترة ،أن يتدرج ةال هتذه

األعمال الت يتيريم ةال دورته  16إاشتاء ةرير عام حفومال دولال لكال يشترف على عمليم التقيي  ،وطلب
إلى المفتب أن ي دد اتترااات هذا الفرير العام  ،بما ةال ذلك غرضه وتكوينه وطراير عمله الرييسيم،

لكال ينظر ةيزا مؤتمر األطراف ةال دورته .16
-4

وباإلضت تتاةم إلى تقرير كيفيم است تتتكمال األعمال الت يت تتيريم لتقيي منترت ت

المدة ةال الدورة ،16

قدم مؤتمر األطراف ،ةال دورته  ،14بعض العناات تتر للمفتب لكال ينظر ةيزا عندما يشت تترم ةال است تتتعراض
المدة .وطلب مؤتمر األطراف إلى مفتفه

الطراير والمعايير واالتترتتاا تات المعتمدة مؤقتاي لتقيي منتر ت
أيي ت تاي إبتغ األطراف ةال الدورة  15بالمناقش ت تتات ال اريم بش ت ت ن الت ي ت تتير لتقيي منتر ت ت

المدة من أج

جمع المزيد من العناات ت ت ت تتر وت ديد أولويات القتراحه بش ت ت ت ت ت ن الطراير والمعايير واالتترت ت ت ت تتاات ت ت ت تتات .وترد
المعلومات ةال هذه الوثيقم.

ثاني ا -العنا ر واألولويا األخرى المحتملة في تقييم منتصف المدة
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تناولت العناات ت ت ت تتر التال قدمزا مؤتمر األطراف ةال دورته الرابعم عشت ت ت ت ترة بشت ت ت ت ت ن طراير ومعايير

واتترتتااتتات تقيي منتر ت

المدة تتعلر بمعايير التقيي  ،واطاق تقيي الفعاليم ،وجوااب م ددة من التقيي

المست ت تتتق الذي ست ت تتيشت ت تتف المفون األول ةال تقيي منتر ت ت ت

المدة .وبناء على التطورات األتيرة ،يمفن أن

ُينظر ةال إدراج عناات ت ت تتر أترى ةال افس الم االت عند االست ت ت تتتعراض المقب الذي ي ريه المفتب للطراير
والمعايير واالتترااات التال اعتمدت مؤقتاي لتقيي منتر المدة ،على الن و التالال:
(أ)

طلب مؤتمر األطراف ،ةال دورته الرابعم عشت ت ت ت ترة ،إدراج األثر واالس ت ت ت تتتدامم ةال معايير

تقيي منترت المدة .ويمفن أييتاي إضتاةم االتستاق من منطلر اتفام معايير التقيي الموحدة لل نم المستاعدة
اإلاماييم التابعم لمنظمم التعاون والتنميم ةال الميدان االقترادي؛
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وةال الدورة افسزا ،طلب مؤتمر األطراف أيياي ،توسيع اطاق تقيي الفعاليم يما يرص
(ب)
تنفيذ اإلطار االست تتتراتي ال لتتفاةيم للفترة  2030-2018لكال يشت تتم هذا التقيي كذلك ال زات المعنيم من

غير مؤست تس تتات االتفاةيم وهيئاتزا .ولتوض تتي معال هذا التوس تتيع ،يمفن للمفتب أن ينظر ،لدى اس تتتعراض
طراير ومعايير واتتر تتاا تتات تقيي منترت ت

المدة ،ةال ت ديد الفعاليم ،على الر تتعيد القطري ،ةال تعزيز

ت ييد أثر تدهور األراضال وترطيط الت هب لل فاف كم الين ينف ال أن يشملزما التقيي ؛
(ج)

يما يتعلر بالتقيي المست تتتق الذي ست تتيفون هو المفون األول ةال عمليم تقيي منتر ت ت

المدة ،طلب مؤتمر األطراف ،ةال الدورة افس ت ت ت تتزا ،مراعاة التوازن ال راةال وال نس ت ت ت تتااال ةال الربرة الرارجيم
التال ست ت ُتيست تتتعان بزا؛ وإجراء مشت تتاورات قايمم على المشت تتاركم بشت ت ن االست تتتنتاجات والتوات تتيات المنبثقم عن
التقيي المس ت تتتق  .ويمفن أن ينظر المفتب أيي ت تاي ةال ض ت تتمان تمثي هيئم التفاع بين العلوم والس ت تتياس ت تتات،
والم تمع المداال ،ةيت تتي عن المنظمات الشت تريفم الرييست تتيم ةال عمليم تقيي منترت ت المدة ،وهو قد يترتب

عليه توزيع األدوار بين من يقدم مس ت تتاهمات ومن يش ت تتار ةال االس ت تتتعراض المتعلر بالتقيي المس ت تتتق  ،على
سبي المثال.
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وباإلضاةم إلى الفقرة  5أعته ،يمفن أن تشم العناار واألولويات األترى لتقيي منتر

المدة

م ارعتاة تنفيتذ اتفتاةيتم مفتاة تم الترت ت ت ت ت ت ت ر ل زود التعتاةال من جتاي تم كوةيتد 19-والمست ت ت ت ت ت تتاهمتم ةال العمليتات

ال فوميم الدوليم التال ترتفط ارتفاطاي وثيقاي باالتفاةيم ،وأبرزها عقد األم المت دة إلاتت النظ اإليفولوجيم
( .)2030-2021ويمفن تقيي هذين العنررين ةال إطار معايير التقيي المتعلقم باألهميم واالتساق.

ثالثا -االستنتاجا والتو يا
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تماشاااايا مع المقرر /7م أ ،14-ساااايكم مؤتمر األطراف ،في دورته السااااادسااااة عشاا ارة ،المقرر

عقدها في عام  ،2023األعمال التحضااااايرية لتقييم منتصاااااف المدة لإلطار االساااااتراتيجي التفاقية مكافحة

التصاااحر للفترة  .2030-2018واساااتنادا إلى مضااامون هذه الوثيقة ،يمكن لمؤتمر األطراف أن يطلب ،في
دورته الخامسة عشرة ،إلى مكتبه أن يستعرض ِّ
ويحدث ،حسب الحاجة ،طرائق ومعايير واختصا ا تقييم

منتصااااف المدة ،وأن يحدد أيضاا ا ا اختصااااا ااااا فريق عام حكومي دولي لإلشاا اراف على عملية التقييم.
وينبغي أن تقدم الوثيقة المنبثقة عن هذه العملية لكي ينظر فيها مؤتمر األطراف في دورته .16
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ولضاااامان حساااان التوقيت والسااااالسااااة في عملية تقييم منتصااااف المدة ،يمكن أن يطلب مؤتمر

األطراف إلى األمانة كذلك ،في دورته  ،15أن تدرج االحتياجا المقدرة من الموارد لتقييم منتصااااااااف المدة
لإلطار االسااتراتيجي لالتفاقية للفترة  2030-2018في البرنامج والميزانية المقترحين للفترة 2025-2024

اللذين سيعرضان على مؤتمر األطراف في دورته السادسة عشرة.
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