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  13-م أ/1 املررة  
 خطط ا عمل املتعدش  ا سن ات ملؤسس ت االيف قي  تهيئ هت  ا فراي 

 وإن مؤار ايطراف 
 و 13-م أ/7و 8-م أ/3إىل املقررين  إذ يتل 
 وICCD/CRIC(16)/3و ICCD/COP(13)/8-ICCD/CRIC(16)/2الوثيقتني  وقد استعرل 
عل  أمهية ايداء الفعال واملنسق ملؤسسات االتفاقية وهيئاهتاا الفرعياة يف دعار  وإذ يتّدد 

 و2030-2018ايطراف يف تنفيذها إلطار االتفاقية االسرتاتيجب للفرتة 
عل  التوجه االسرتاتيجب لألمانة وايلية العاملياة و ناة العلار والت نولوجياا  يوا ق -1 

حاة املتحادة مل ا  ياة ايمار  النحاو الاوارد يف إطاار نتاائج اتفاقو نة استعرال تنفيذ االتفاقياةو علا
 يف مر ق هذا املقرر؛ 2021-2018التصحر )االتفاقية( للفرتة 

إىل ايماناااة وايلياااة العاملياااة و ناااة العلااار والت نولوجياااا و ناااة اساااتعرال  يطلااا  -2 
رد يف مر اااق هاااذا الاااوا 2021-2018تنفياااذ االتفاقياااة أن تساااتخدم إطاااار نتاااائج االتفاقياااة للفااارتة 

تمااادها ماااؤار الاااى اع املقاااررو وأن تااانظر أعما اااا علااا  أاااٍو يتساااق ماااع أح اااام االتفاقياااة واملقاااررات
 ياة االسارتاتيجباالتفاق ايطراف يف دورته الثالثة عترةو ويتماشا  ماع التوجيهاات الاواردة يف إطاار

 ؛2030-2018للفرتة 
ة أن تعاادا خطااة عماال متعااددة الساانوات إىل ايمانااة وايليااة العاملياا يطلاا  أياااا   -3 
يطاراف ر  يهاا ماؤار ا(و ابتباع هنج اإلدارة القائمة عل  النتائجو لينظا2020-2023لالتفاقية )

 يف دورته الرابعة عترة.
  10ا لسة العامة 

 2017سبتمرب أيلول/ 15
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 املرفق

 2021-2018إط ة نت ئج ايف قي  األمم املتحد  ملك فح  ا تصحر  لفرت    
  2019-2018النواتج الرئيسية للفرتة  مؤشرات النواتج 2021-2018النواتج الرئيسية للفرتة  ايهداف االسرتاتيجية لالتفاقية

حتسااااااااني حالااااااااة الاااااااانظر اإلي ولوجيااااااااة  -1
املتااااااااااااااأثرةو وم ا حااااااااااااااة التصااااااااااااااحر/تدهور 

ضاب راايراضبو وتعزيز اإلدارة املستدامة لأل
 واملسامهة يف حتييد أثر تدهور ايراضب

 تقلااااااية املساااااااحة املتااااااأثرة ابلتصااااااحر/تدهور 1-1
 ايراضب 

معلوماااات ثّدثاااة عااان حالاااة التصاااحر/تدهور  1-2
 ايراضب 

ومااات اسااتخدام البلاادان ايطااراف املتااأثرة معل 1-3
 ذات صااالة بسياساااة قائماااة علااا  العلااار منبثقاااة عااان

يز وتعز  االتفاقية يف معا ة التصحر/تدهور ايراضب
ثااار أيياااد اإلدارة املساااتدامة لألراضاااب واملساااامهة يف حت

 تدهور ايراضب 

ة ماان البلاادان ايطااراف املتااأثرة أنتااط تنفيااذ 1-1
أ أجاال بلااوه ايهااداف الااى وضااعتها بغيااة التصااد

 لتدهور ايراضب وإعادة التأهيل
الاااة إبااااله البلااادان ايطاااراف املتاااأثرة عااان ح 1-2

 تدهور ايراضب واينتطة ذات الصلة
قااد  التعاااون يف اجملااال العلمااب ألااا يتاامل ت 1-3

لا  سة قائمة عاالتفاقية معلومات ذات صلة بسيا
ياااااز العلااااار ملعا اااااة التصاااااحر/تدهور ايراضاااااب وتعز 

أثاار  ييادحتاإلدارة املساتدامة لألراضاب واملساامهة يف 
 تدهور ايراضب

املتاااورة التقنياااة والتاااراكات واالساااتفادة مااان بنااااء القااادرات  -
 ها لااااادعر البلااااادان يف تنفياااااذ اينتاااااطة بغياااااة حتقياااااق أهااااادا

 حر/وم ا حااة التصااالطوعيااة لتحييااد أثاار تاادهور ايراضااب 
 تدهور ايراضب

نظااام إباااله  عااال  يمااا تااة مؤشاارات التقاادم ومتطلبااات  -
ة اإلباااااااله ايخاااااار  الااااااى قااااااد تنبثااااااق عاااااان إطااااااار االتفاقياااااا

  2030-2018االسرتاتيجب للفرتة 
دعر هيئة التفاعل بني العلوم والسياسات  يما تة تنقيح  -

  توجيهاهتا بتأن تنفيذ حتييد أثر تدهور ايراضب

نتااطة اسااتخدام البلاادان ايطااراف املتااأثرة اي 1-2 حتسني ظروف معيتة الس ان املتأثرين -2
 الربية لتحسني االستقرار وايمن 

طااااط ا دايد مراعاااااة القاااااااي ا نسااااانية يف خ 2-2
 معا ة التصحر/تدهور ايراضب وا فاف

االعاااااااارتاف ألم ااااااااا ت اينتااااااااطة الربيااااااااة يف  2-1
 حتسني ايمن واالستقرار 

يهااات اسااتخدام البلاادان ايطااراف املتااأثرة توج 2-2
 قاااااااياالتفاقيااااة ومتااااورهتا التقنيااااة بتااااأن إدماااااد ال
ويلية يع حتا نسانية يف تنفيذ االتفاقية وتصمير متار 

 متعلقة بتحييد أثر تدهور ايراضب 

 دعر مبادرة االستدامة واالستقرار وايمن يف أ ريقيا  -
التاراكات والتوجيهااات السياسااتية بتااأن اسااتخدام اإلدارة  -

ية املساااااتدامة لألراضاااااب مااااان أجااااال  ايدة الفااااارص االقتصااااااد
 وحتقيق االستقرار 

املتاااااورة التقنياااااةو والتوجيهاااااات السياسااااااتية بتاااااأن إدمااااااد  -
 تااااااريعقياااااة وتصااااامير مالقااااااااي ا نساااااانية يف تنفياااااذ االتفا

 حتويلية متعلقة بتحييد أثر تدهور ايراضب 



 

 

IC
C

D
/C

O
P

(1
3
)/2

1
/A

d
d

.1
 

 

5
 

G
E

.1
7

-1
8

6
4
8
 

 

  2019-2018النواتج الرئيسية للفرتة  مؤشرات النواتج 2021-2018النواتج الرئيسية للفرتة  ايهداف االسرتاتيجية لالتفاقية
ختفيف آاثر ا فااف والت ياف معهاا  -3

وإدارهتاااا مااان أجااال حتساااني قااادرة السااا ان 
 ل تحماملتأثرين والنظر اإلي ولوجية عل  ال

ختفيااااااف آاثر ا فاااااااف وإدارهتااااااا علاااااا  أااااااو  3-1
ماان  أ ااالو بناااء علاا  الاادعر واملعلومااات املسااتمدة

 االتفاقية 
اف تزاياااد تطبياااق اإلناااذار املب ااار بتاااأن ا فااا 3-2

ر الاااادع و/أو العواصااااف الرمليااااة والرتابيااااة بناااااء  علاااا 
 واملعلومات املستمدة من االتفاقية 

اساااااااااااتخدام البلااااااااااادان ايطاااااااااااراف املتاااااااااااأثرة  3-1
 توجيهاااااااات االتفاقياااااااة ومتاااااااورهتا التقنياااااااة بتاااااااأن

 ا فاف والعواصف الرملية والرتابية 
ة تإقامة عالقات التراكة والتعاون  يما  3-2

 اإلناااااذار املب ااااار بتاااااأن ا فااااااف و/أو العواصاااااف
 الرملية والرتابية

إعااااااداد دعاااااار هيئااااااة التفاعاااااال بااااااني العلااااااوم والسياسااااااات يف  -
توجيهاهتااااااااااا بتااااااااااأن التاااااااااادخالت الربيااااااااااة إلدارة ا فاااااااااااف 

 والتخفيف منه 
إسداء املتورة التقنية والتوجيه السياسايت وإقاماة التاراكات  -

 بتأن ما يلب: 
 نظاااااار اإلنااااااذار املب اااااار اب فاااااااف والعواصااااااف الرمليااااااة 

 والرتابية
  احلد من أخطار ا فاف 
 التخفيف من مصادر العواصف الرملية والرتابية 

ب دّر منااا ع بيئيااة علاا  الصااعيد العااامل -4
 عن طريق تنفيذ االتفاقية بفعالية

 مسااامهة عمليااة اتفاقيااة م ا حااة التصااحر يف 4-1
تصاال أوجااه التاام ر مااع اتفاقيااات ريااو ايخاار  ومااا ي
ع التنااو هبااا ماان عمليااات التعاااون بتااأن تغاال املنااا  و 

 البيولوجب واستفادهتا من هذه ايوجه

 بتغاال مراعااة الفريااق احل ااومب الاادو  املعااين 4-1
املنااااااااااا و واملنتااااااااااد  احل ااااااااااومب الاااااااااادو  للعلااااااااااوم 

ات والسياساااات املعاااين ابلتناااوع البيولاااوجب وخااادم
 النظر اإلي ولوجية ملدخالت االتفاقية 

التقاااااادم يف وضااااااع مؤشاااااارات متاااااارتكة مااااااع  4-2
 اتفاقيات ريو ايخر 

دعااااار هيئاااااة التفاعااااال باااااني العلاااااوم والسياساااااات يف إيصاااااال  -
رياااة ا ا أولاااوايت وشاااوافل االتفاقياااة إىل العملياااات العلمياااة

 ألوج  االتفاقيات ايخر  
التعاااااون بتااااأن املؤشاااارات واملواضاااايع املختااااارة املتاااارتكة مااااع  -

 اتفاقيات ريو ايخر  
ربيااةو املتااورة التقنيااة والتااراكات املتعلقااة ألدماااد اينتااطة ال -

دهور وخباصااااة املتعلقااااة ابيهااااداف الطوعيااااة لتحييااااد أثاااار تاااا
لتناااوع ا  واايراضااابو يف اخلطاااط الوطنياااة املتعلقاااة بتغااال املنااا

 البيولوجب
اساااارتاتيجية االتصااااال علاااا  نطااااات منظومااااة ايماااار املتحاااادة  -

لالحتفال ابنتهاء عقد ايمار املتحادة للصاحار  وم ا حاة 
 2020التصحر يف عام 

 يااااااةووارد املاليااااااة وفاااااال املالتعبئااااااة املاااااا -5
ايساسااااااااااية واإلضااااااااااا يةو لاااااااااادعر تنفيااااااااااذ 
ة االتفاقيااة عاان طريااق إقامااة شااراكات  عالاا

 عل  الصعيدين العاملب والوطين

ة حتساااني   ااارص احلصاااول علااا  املاااوارد الال مااا 5-1
 للتنفيذ 

نطاااات مصااااادر التموياااال للتصاااادأ لتاااادهور  5-1
 ايراضب

املتاااااأثرة حتسااااان قااااادرات البلااااادان ايطاااااراف  5-2
 علااااااا  ترمجاااااااة أ  اااااااار متااااااااريعها لتنفياااااااذ اتفاقياااااااة

 م ا حة التصحر يف متاريع عالية ا ودة

التاااااراكات االسااااارتاتيجية والتعااااااون ماااااع املؤسساااااات املالياااااة  -
 الدولية 

تقااااااااااد  الاااااااااادعر إلعااااااااااداد املتاااااااااااريع املتعلقااااااااااة أل ا حااااااااااة  -
التصااااااااحر/تردأ ايراضااااااااب وا فاااااااااف ماااااااان أجاااااااال حتقيااااااااق 

 ايهداف الطوعية لتحييد أثر تدهور ايراضب 
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  13-م أ/2املررة   
تضررو تينفيررذ االسرررتاييني ت مرر  خررلل لرررامج ا عمررل ا  طنيرر   تحريررق 

املندةجرر  ضررم  أهررداف خطرر   3-15أهررداف االيف قيرر    ضرر ء ا   مرر  
 2030ا تنمي  املستدام   ع م 

 إن مؤار ايطرافو 
الااداعب البلاادان إىل وضااع أهااداف وطنيااة طوعيااة لتحييااد  12-م أ/3إىل املقاارر  إذ يتاال 

 أثر تدهور ايراضبو 
بتاأن الساعب إىل حتقياق عاامل فال  13-م أ/7و 12-م أ/7إىل املقاررين ا  وإذ يتل أيا 

ضااامن نطاااات  2030ذأ أثااار علااا  دهاااور ايراضاااب ألاااا يتساااق ماااع خطاااة التنمياااة املساااتدامة لعاااام 
 االتفاقيةو
مااااا لتحييااااد أثاااار تاااادهور ايراضااااب ماااان دور يتاااا ل عااااامال  ي عّجاااال بتحقيااااق  إذ ياااادر و  
ألااا يتجاااو   و2030ام التنميااة املسااتدامة سااا يساااهر يف تنفيااذ خطااة التنميااة املسااتدامة لعاا أهااداف
 و3-15 ا دف

التاازام البلاادان ابلعمليااات الطوعيااة لتحديااد أهااداف حتييااد أثاار تاادهور ايراضااب   وإذ يقادر 
 الدروس املستفادة من هذه العملياتو كما يقدر
أن برامج العمل الوطنية أدوات مرنة ودينامية تستجي  للسياسات وايولاوايت  وإذ ير  

 الوطنية املتطورة وللخطط اإلمنائية الدولية وما يقابلها من  رصو
يااة تقيااير  عاليااة باارامج العماال الوطنيااة لتنفيااذ اتفاق‘إىل التوصاايات الصااادرة عاان  وإذ يتاال 

 و2015الذأ أجرأ يف  ‘ايمر املتحدة مل ا حة التصحر
 ايطراف إىل ما يلب:  يدعو -1 
صااايافة أهاااداف طوعياااة تساااتند إىل البياااا ت وتقبااال القيااااس ال ماااب والتحدياااد  )أ( 

 ا اإلمنائية؛ أولوايهتالزمين لتحقيق حتييد أثر تدهور ايراضب و قا  لظروف ايطراف الوطنية و 
ايهاداف الطوعيااة لتحيياد أثاار تادهور ايراضااب علا  أعلاا  مسااتو  أتيياد هااذه  )ب( 
 مناس ؛
استخدام مفهوم حتييد أثر تدهور ايراضب ابعتباره أحد وسائل تعزيز االتساات  )د( 

القتاااءو اورو حسا  بني السياسات واإلجراءات وااللتزاماات الوطنياةو ألاا يف ذلارو يف مجلاة أما
إلطاريااة بتااأن ملتحاادة اات يااف الوطنيااة يف إطااار اتفاقيااة ايماار املسااامهات احملااددة وطنيااا  وخطااط ال

و وإطاار ساانداأ لبيولاوجبتغال املناا و وأهاداف آيتتاب للتناوع البيولااوجب يف إطاار اتفاقياة التناوع ا
 للحد من خماطر ال وارثو وااللتزامات ابستصالح ايراضب؛ 

يياااد أثااار تااادهور حتدياااد أااااع ايلياااات واملمارساااات الفاااال  مااان أجااال حتقياااق حت )د( 
 ر؛حة التصحايراضبو مع مراعاة برامج العمل الوطنية التفاقية ايمر املتحدة مل ا 



ICCD/COP(13)/21/Add.1 

7 GE.17-18648 

ايطاااااراف إىل تعزياااااز تنفياااااذ االتفاقياااااة وحتقياااااق أهاااااداف التنمياااااة  يااااادعو كاااااذلر -2 
 املستدامة من خالل ما يلب: 

 تعزيز أوجه التم ر  يما بني اتفاقيات ريو الثالث عل  الصعيد الوطين؛  )أ( 
تعزيااز التنساايق والتعاااون علاا  الصااعيد الااوطين  يمااا بااني املسااؤولني عاان معا ااة  )ب( 

د املالياااةو و واملاااوار االقتصاااادية -قااااااي التصاااحر/تدهور ايراضاااب وا فاااافو والتنمياااة االجتماعياااة 
 ء؛لزراعةو والبيئةو وما إىل ذلرو حس  االقتااوايمن الغذائب واملائبو وا

السعب إىل إدمااد بارامج العمال الوطنياة لألطارافو واالساتفادة مان املازااي التااملة  )د( 
صاااعيد الاااوطين ة علااا  الالاااى تتسااار هباااا اإلدارة املساااتدامة لألراضاااب يف السياساااات والاااربامج املوضاااوع

ا إىل ذلارو رد املالياةو وماو واملاواملائبو والزراعاةو والبيئاةيتعلق ابحلد من الفقرو وايمن الغذائب وا  يما
 حس  االقتااء؛

 إشرا  مجيع أصحاب املصلحة املعنيني؛ )د( 
إىل ايمانااة وايليااة العامليااة وا يئااات املالئمااة التابعااة التفاقيااة ايماار املتحاادة  يطلاا  -3 

 مل ا حة التصحر القيام ألا يلب:
جهودهااااااا الراميااااااة إىل حتقيااااااق حتييااااااد أثاااااار تاااااادهور مواصاااااالة دعاااااار ايطااااااراف يف  )أ( 

مواءماااة يراضاااب و ايراضااابو ألاااا يف ذلااار صااايافة وتنفياااذ ايهاااداف الطوعياااة لتحيياااد أثااار تااادهور ا
م ا حاة التصاحر  التفاقياة 2030-2018برامج العمال الوطنياة ماع اإلطاار االسارتاتيجب للفارتة 

 )يعتمد  يما بعد(؛
ألاا يف  من أجل حتقيق حتييد أثار تادهور ايراضابومواصلة تعزيز التعاون الدو   )ب( 

ت رياو الاثالث اتفاقياا ذلر يف مجلة أمورو من خالل تعزيز أوجه التم ر و ايدة االتساات  يماا باني
 ؛2030م وفلها من املبادرات ذات الصلة املسامهة يف خطة التنمية املستدامة لعا

دعااار ايماناااة وايلياااة العاملياااة  التاااركاء املتعاااددأ ايطاااراف والثناااائيني إىل يااادعو -4 
 أعاله. 3وايطراف يف تنفيذ اينتطة املتار إليها يف الفقرة 

 9ا لسة العامة 
 2017سبتمرب أيلول/ 14
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   13-م أ/3املررة   
ذات  3-15مرر  أهررداف ا تنميرر  املسررتدام  تا   مرر   15إشمرر ا افرردف 

تا رتلررر  ا صرررل  ا ررريت يرررنا الرررت حمك فحررر  ا تصرررحر  تيررررميم األةاضررر  
املترررررده ة   ذررررر    ذ رررررة األةاضررررر  املتفررررررة  مررررر  ا تصرررررحر تاجلفررررر ف 
تا فيف انت  تا سع  إىل حتريق ا مٍل خر ٍل مر  هر هر  يرده ة األةاضر ح  

   ينفيذ ايف قي  األمم املتحد  ملك فح  ا تصحر
 ايطرافو مؤار إن 
 و 12-م أ/3إىل املقرر  إذ يتل 
اعتماد ا معية العاماة لألمار املتحادة الوثيقاةت اخلتامياة املعنوناة  حتويال إىل  تل أياا  ي وإذ 

اف التنميااااة ماااان أهااااد 15 و الااااى تتاااامل ا اااادف 2030عاملنااااا: خطااااة التنميااااة املسااااتدامة لعااااام 
رة و مساتدامو وإداا علا  أااملستدامة:  محاية النظر اإلي ولوجية الربية وترميمها وتعزيز استخدامه

رهو ووقاف مساتدامو وم ا حاة التصاحرو ووقاف تادهور ايراضاب وع ا  مسااالغاابت علا  أاو 
ضاب والرتباة املتادهورةو :  م ا حة التصحرو وتارمير ايرا3-15 قدان التنوع البيولوجب و والغاية 

امٍل خااٍل عا حتقياق ألا يف ذلر ايراضاب املتااررة مان التصاحر وا فااف والفيااا تو والساعب إىل
  و2030بو حبلول عام من ظاهرة تدهور ايراض

 التنمياااة أهاااداف:  أنّ  علااا  تااانة اخلتامياااة الوثيقاااة تلااار مااان 55 الفقااارة أن يالحااا  وإذ 
 تطبيقهااو حيا  مان وشااملة بطبيعتها عاملية وهب للتجزئةو قابلة وفل مت املة وفاايهتا املستدامة

نميتاه وحتارتم السياساات وايولاوايت ت ومساتو  وقدراتاه بلاد كال  يف املعاي  الواقاع اختالف تراعب
 ح ومااة كاال  حتاادد حياا  بلوفهاااو إىل ي طمااح عاااملب طااابع ذات مرامااب الغاااايت وت عتااربالوطنيااة. 
. الوطنياة الظاروف مراعااة ماع ول ان العااملب الطموح ألستو  مسرتشدة هبا اخلاصة الوطنية فاايهتا
الطموحاة ضامن عملياات التخطايط  العاملياة الغااايت هذه إدماد سبل تقرر أن ح ومة كل  وعل 

واملهااار مراعااااة الصااالة باااني التنمياااة املساااتدامة وباااني ساااائر والسياساااات واالسااارتاتيجيات الوطنياااة. 
 العمليات ا ارية الى تتصل هبا يف امليادين االقتصادية واالجتماعية والبيئية و

وإذ يتااال إىل أناااه مااان املهااار أيااااا و يف الساااعب إىل حتقياااق الغاياااة 15-3 مااان أهاااداف  
التنمية املستدامةو تناول العناصر ايوسع نطاقا  خلطة التنمية املستدامة لعام 2030و ومن مجلتها 
القااااء علاا  الفقاار وا ااوعو ومعا ااة أوجااه عاادم املساااواةو وتعزيااز املساااواة بااني ا نساانيو وا ااني 

 النساء والفتياتو وحفز النمو االقتصادأو
إىل  ائاادة تقرياار الفريااق العاماال احل ااومب الاادو  عاان متابعااة نتااائج مااؤار  إذ يتاال أياااا  و  

و الاااذأ يؤياااد 12-م أ/3والقااارار الالحاااق  (1)(20ايمااار املتحااادة للتنمياااة املساااتدامة )ماااؤار رياااو 
التعريااف العلمااب الااذأ وضااعه الفريااق العاماال احل ااومب الاادو  ملفهااوم حتييااد أثاار تاادهور ايراضااب 

التاا :  حتيياد أثار تادهور ايراضاب حالاة ت اون  يهاا كمياة ونوعياة ماوارد ايراضابو الال ماة وهو ك
لااادعر وظاااائف النظاااام اإلي ولاااوجب وخدماتاااه وتعزياااز ايمااان الغاااذائبو مساااتقرتني أو تتزايااادان يف 

 نطاقات  منية وم انية وضمن نظر إي ولوجية ثددة و
__________ 

 .ICCD/COP(12)/4الوثيقة  (1)
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االتفاقياةو و ضاع لينطباق علا  املنااطق  أبن هاذا التعريافو يفارال نطاات هاذه وإذ يسلر 
 املتأثرة و قا  لتعريفها يف نة االتفاقيةو

مان  3-15يانة علا  أن الساعب إىل حتقياق الغاياة  12-م أ/3إىل أن القارار  وإذ يتل 
صااحرو يف نطااات ا حااة التأهااداف التنميااة املسااتدامة ثاارّت  قااوأ لتنفيااذ اتفاقيااة ايماار املتحاادة مل 

 هذه االتفاقيةو
أبن حتييد أثر تدهور ايراضب يسهر يف تنفيذ االتفاقياة وخطاة التنمياة املساتدامة  وإذ يقر 

 تحمال وخاادماتو وذلار بتحساني الظااروف املعيتاية وقادرة السا ان املتاااررين علا  ال2030لعاام 
 يةوالنظر البيئيةو ويو ر يف الوقت نفسه مزااي ثلية ووطنية وإقليمية وعامل

عمااال علااا  بلاااوه حتيياااد أثااار تااادهور ايراضاااب علااا  النحاااو املباااني يف أبن ال وإذ يقااار أيااااا   
تادهور  ن حتيياد أثارمن أهداف التنمية املساتدامة   ان أن يبلا  مازااي متعاددة وأب 3-15الغاية 

   اجتاذابحيفاز علا ايراضب   ن أن يزيد من سرعة بلاوه عادد مان أهاداف التنمياة املساتدامة وأن
 مويل املناخب من أجل تنفيذ االتفاقيةواويل التنمية املستدامة والت

 أبنه يف الوقت الذأ تساهر  يه االتفاقية مساامهة هاماة يف م ا حاة التصاحر/ وإذ يسلر 
مان  3-15ياة امل للغاتدهور ايراضب وا فافو ويف حتييد أثر تدهور ايراضبو  إن التنفيذ ال 

 ت أخر و أهداف التنمية املستدامة سيتطل  مسامهات من هيئات ووكاال
أبن أماناااة اتفاقياااة ايمااار املتحااادة مل ا حاااة التصاااحرو بوصااافها املنظماااة  وإذ يساااّلر أيااااا   

قاماة تعااون رة إىل إالرائدة يف جماال م ا حاة التصاحر/تدهور ايراضاب وا فاافو احات يف املبااد
الت وا هااات ماان أهااداف التنميااة املسااتدامة ودعاات سااائر الوكااا 3-15ماان أجاال حتقيااق الغايااة 

سسااات املاليااة يااة واملؤ حبة املصاالحة املعنيااةو ماان قبياال وكاااالت ايماار املتحاادة واملنظمااات الدولصااا
 ومنظمات اجملتمع املدين والقطاع اخلاصو إىل املتاركة يف هذا العملو 

الذأ يدعو  يه ايطراف إىل وضع أهاداف طوعياة لتحيياد  12-م أ/3إىل مقرره  وإذ يتل 
ات املتاحاة ئمة اخلياار امع مراعاة ق أثر تدهور ايراضب و قا  لظرو ها الوطنية وأولوايهتا اإلمنائية احملددةو

 لدو ولتفعيل هذا التحييد عل  الصعيد الوطين كما أوضح الفريق العامل احل ومب ا
ايطراف الى تاع أهدا ا  طوعية لتحيياد أثار تادهور ايراضاب إىل القياام  يدعو -1 
 ألا يلب:
التحقااق ماان أن أهاادا ها يف جمااال حتييااد أثاار تاادهور ايراضااب واينتااطة الراميااة  )أ( 

دامة التنمياة املسات ة أبهدافإىل حتقيق هذه ايهداف ترتبط ارتباطا  مباشرا  خبططها الوطنية املتعلق
 اون و ويفاَّال أن يلبيولاوجباا  وأوجه آت ر مع اخلطط الوطنية املتعلقة ابملنا  والتنوع وحتدث أتثل 

تاااركة  لااوطين ألذلاار ماان خااالل تنفيااذ باارامج متاارتكة بااني اتفاقيااات ريااو الااثالث علاا  الصااعيد ا
 كاملة من ا هات صاحبة املصلحة املعنية؛

و ألاااااا يف ذلااااار 13-م أ/7اساااااتخدام هناااااج الرصاااااد والتقياااااير املعتماااااد يف املقااااارر  )ب( 
طنيااة والقيااامو ظااروف الو مؤشاارات التقاادم الااواردة  يااهو حيثمااا تتااوا ر بيااا ت موثوقااة ومااع مراعاااة ال

دهور تااايياااد أثااار حسااا  اللااازومو بوضاااع مؤشااارات إضاااا ية لرصاااد التقااادم احملااار  أاااو حتقياااق فاياااة حت
 ايراضب وتقيير هذا التقدم واإلباله عنه؛
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والتاااركاء الثناااائيني واملتعاااددأ ايطاااراف إىل  ايدة  مجياااع ايطااارافأيااااا   يااادعو -2 
ر تادهور حتيياد أثاوتيسل التمويل الفعلب من أجل م ا حاة التصاحر/تدهور ايراضاب وا فاافو و 

 ؛13-م أ/14ايراضبو واملاب قدما  يف تنفيذ االتفاقية ابلرجوع إىل املقرر 
حتقياق أهاداف التنمياة مجياع ايطاراف إىل تعزياز تنفياذ االتفاقياة و  كاذلر يادعو -3 

 املستدامة من خالل ما يلب: 
 تدعير أوجه التم ر عل  الصعيد الوطين بني اتفاقيات ريو الثالث؛  )أ( 
توطيد التنسيق والتعاون عل  الصاعيد الاوطين باني املساؤولني عان معا اة قااااي  )ب( 

ليااةو وايماان ون املاتااؤ التصااحر/تدهور ايراضااب وا فااافو والتنميااة االجتماعيااة واالقتصاااديةو وال
 الغذائب وأمن املياهو والزراعةو والبيئةو وما إىل ذلرو حس  االقتااء؛

السعب إىل االستفادة من املزااي التااملة النامجاة عان اإلدارة املساتدامة لألراضاب  )د( 
هو امليااذائب وأمان يمن الغواستخدامها يف السياسات والربامج الوطنية املتعلقة ابحلد من الفقرو وا

 والزراعةو والبيئةو والتؤون املاليةو وما إىل ذلرو حس  االقتااء؛
 إشرا  مجيع ا هات صاحبة املصلحة املعنية. )د( 
إىل ايمانااة وايليااة العامليااة وهيئااات اتفاقيااة م ا حااة التصااحر املناساابةو  يطلاا  -4 

 يلب: يام ألاهو القيف ذلر هيئة التفاعل بني العلوم والسياساتو كل يف حدود واليت ألا
مواصلة تطوير التراكات لدعر تنفيذ االتفاقية وحتييد أثر تدهور ايراضبو ماع  )أ( 

 اإلحاطااة علمااا و حساا  االقتااااءو ألبااادرة تتااانغوون ومبااادرة أنقاارة وفلمهااا ماان املبااادرات الت ميليااةو
عزياااز تنفياااذ وتقاااد  الااادعر العلماااب والتقاااين لألطاااراف بوساااائل منهاااا وضاااع توجيهاااات مااان أجااال ت

االتفاقية وحتييد أثار تادهور ايراضابو وحتدياد  ارص املتااريع والاربط باني ا هاات التاري ة املعنياة 
التحويليااة لتحييااد أثاار  جماان أجاال مواصاالة تطااوير مبااادرات التنفيااذو ألااا يف ذلاار املتاااريع والااربام

 (2)ماع خطاة العمال ا نسااين تدهور ايراضبو وتعزيز النهج املراعية لالعتبارات ا نسانية ألاا يتماشا 
و وتقاااد  الااادعر االستتاااارأ للمؤسساااات املعتمااادة علااا  الصاااعيد 13-م أ/30الاااواردة يف املقااارر 

 الوطين املعنية ابلتمويل املناخب وفلها من مؤسسات اويل التنمية املستدامة؛ 
 و2018لعاام املسامهة يف املنتد  السياساب الر ياع املساتو  املعاين ابلتنمياة املساتدامة  )ب( 

الل التفاعال ماع خامان أهاداف التنمياة املساتدامة مان  15الذأ سيتناولو يف مجلة أمورو ا دف 
ساااتو  املعاااين ر ياااع املاالجتماعاااات اإلقليمياااة واينتاااطة ايخااار  املفااااية إىل املنتاااد  السياساااب ال

ألعلومااااتو ملسااامهة و وتيساال املتااااركة  يهااا حساا  االقتااااءو وا2018ابلتنميااة املسااتدامة لعااام 
وء علا  ساليط الااتيف ذلر إم انية تقد  ورقة ابلتتاور ماع م تا  ماؤار ايطارافو هبادف  ألا

 لطوعية يف جماالاايهتا افما حتر ه البلدان من تقدم صوب تنفيذ االتفاقيةو وعند االقتااءو حتقيق 
 حتييد أثر تدهور ايراضب؛

 ماؤار ايطاراف يف دورتاه الرابعاة إىل ايميناة التنفيذياة أن تقادم إىل يطل  أيااا   -5 
 عترة تقريرا  عن تنفيذ هذا املقرر.

 10ا لسة العامة 
 2017سبتمرب /أيلول 15

__________ 

 .ICCD/COP(13)/19كما ترد يف الوثيقة  (2)



ICCD/COP(13)/21/Add.1 

11 GE.17-18648 

  13-م أ/4املررة   
اسرررتعرال ا ترررردم اترررر    ينفيرررذ اسررررتاييني  االيصررر ل ا شررر مل  تاررررد 

 (2020-2010األمم املتحد   لصح ةى تمك فح  ا تصحر )
 إن مؤار ايطرافو 
 و12-م أ/4إىل املقرر إذ يتل  
 و 64/201و 62/195إىل قرارأ ا معية العامة لألمر املتحدة  وإذ يتل أياا   
 عقاد بتاأن العاماة ا معياة وقرار التاملة االتصال اسرتاتيجية تنفيذ يف احملر  ابلتقدم يرح  وإذ 
 وICCD/COP(13)/4  الوثيقةيف الوارد النحو عل  و(2010-2020) التصحر وم ا حة الصحار 
 الوكااااالت باااني املتااارتكة العمااال  رقاااة مااان املقااادم املساااتمر للااادعر تقاااديره عااان يعااارب وإذ 
 والتوعيةو واالتصال الدعوة ينتطة

احلاجاااة إىل  ايدة التفاعااال ماااع ا مهاااور ومجياااع أصاااحاب املصااالحة املعنياااني  وإذ يالحااا  
 فاقيةوفيذ االتعل  الصعد احمللب والوطين ودون اإلقليمب واإلقليمب من أجل املاب يف تن

وحتييااد  2030-2018عاان دعمااه إلطااار االتفاقيااة االساارتاتيجب للفاارتة يعاارب  -1 
 ز التنفيذ الفعال لالتفاقية؛أثر تدهور ايراضب بوصفهما وسيلتني لتعزي

ايطراف ومنظمات اجملتمع املدين ووساائط اإلعاالم والقطااع اخلااص وساائر يدعو  -2 
يااااوم لاألاااا يف ذلااار  أصاااحاب املصااالحة املعنياااني إىل املتااااركة يف خمتلاااف مناساااابات وأنتاااطة التوعياااةو

( 2020-2010العااااملب مل ا حاااة التصاااحر وعقاااد ايمااار املتحااادة للصاااحار  وم ا حاااة التصاااحر )
تيجب االسااااااارتا وبااااااار مج ايرل مااااااان أجااااااال احليااااااااةو لتعزياااااااز تنفياااااااذ االتفاقياااااااة وإطاااااااار االتفاقياااااااة

 )ي عتمد  يما بعد(؛ 2030-2018 للفرتة
 يطل  إىل ايمانةو رهنا  بتوا ر املواردو القيام ألا يلب: -3 
قاف وضع خطة اتصاالت قصلة تتامن أهدا ا  ورسائل رئيسية وقنوات لادعر موا )أ( 

 2030-2018ة يجب للفاااارت االتفاقيااااة وهويتهااااا دعمااااا  اثبتااااا و ابالسااااتناد إىل إطااااار االتفاقيااااة االساااارتات
 )ي عتمد  يما بعد(؛ 

ترمجااااة أطاااار سياسااااات الاااادعوة املتفااااق عليهااااا يف ساااايات اتفاقيااااة ايماااار املتحاااادة  )ب( 
قليميااااة واإلنيااااة مل ا حااااة التصااااحر إىل أدوات ومنااااابر اتصااااال مناساااابةو مااااع مراعاااااة الظااااروف الوط

حر/تدهور ااي التصااخلاصةو من أجل دعر ا هاود الاى تباذ ا ايطاراف يف جماال اإلبااله عان قاا
 ايراضب وا فاف عل  الصعيد الوطين؛

 ايدة الوعب بتأن اإلدارة املستدامة لألراضب يف أوساط عامة ا مهاور ألححاة  )د( 
 املعلومات عن طريق خمتلف أدوات ومنابر االتصال؛

تاااادعير هويااااة االتفاقيااااة املمياااازة ألنتاااااد مااااواد حتماااال عالمتهااااا واحلاااارص علاااا  أن  ()د 
خبارياااااة ئلها اإليتاااااامن موقاااااع االتفاقياااااة التاااااب ب وقنواهتاااااا اخلاصاااااة ابلتواصااااال االجتمااااااعب ورساااااا

 وخدمات املعلومات اخلاصة أل تبتها ثتو  ديناميا  وتفاعليا ؛ 
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راكات ووضع قواعد بيا ت والتادري  تعزيز  عالية التواصل اإلعالمب ألقامة ش )ها( 
 اإلعالمب و ايدة نتر قصة ثورها الناس وحتسني إعداد املنتجات ونترها؛ 

ايطراف واجملتمع الدو  إىل دعر ايماناة مان أجال مواصالة تعزياز الاوعب  يدعو -4 
 أب ال املمارسات املتصلة ابلتصحر/تدهور ايراضب وا فاف؛ 

تقااادم تقريااارا  عااان التقااادم احملااار  يف تنفياااذ هاااذا املقااارر إىل إىل ايماناااة أن  يطلااا  -5 
 مؤار ايطراف يف دورته الرابعة عترة.

 10ا لسة العامة 
 2017سبتمرب أيلول/ 15
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  13-م أ/5املررة   
مشرررر ةن  من مرررر ت اينتمررررو املرررردين تإارررررانا    اجتم اررررر ت تامليرررر ت 

 ايف قي  األمم املتحد  ملك فح  ا تصحر

 إن مؤار ايطرافو  
 من االتفاقيةو 22و 21و 20و 19و 14و 13و 10و 9و 6و 3إىل املواد  إذ يتل 

 و 12-م أ/5و 11-م أ/5و 10-م أ/5و 9-م أ/5إىل املقررات  وإذ يتل أياا    
عل  أمهية متاركة منظماات اجملتماع املادين يف دورات ماؤار ايطاراف وهيئاتاه  وإذ يتدد 

تفاقيااة م ا حااة اتيجب ال  أمهيااة مسااامهتها يف تنفيااذ االتفاقيااة واإلطااار االساارت الفرعيااةو وكااذلر علاا
 و2030-2018التصحر للفرتة 

 الفريق املعين ألنظمات اجملتمع املدينو وأبمهية استمرارهو (3)بعمل وإذ يرح  
لفعالياة الادعر الاى تقدماه االتفاقياة  (4)بنتائج وتوصيات التقيير املستقل وإذ يرح  أياا   

 ملتاركة منظمات اجملتمع املدينو
ايطاااراف الاااى ليسااات  اااا منظماااات جمتماااع مااادين معتمااادة لاااد  ماااؤار  يتاااجع -1 

  ة االتفاقياة علايف عمليا القليلة منظماهتا املعتمدة لدياه علا  تعزياز متااركة منظماهتاا ايطراف أو
ن التاوا ن ماة مزياد لاالصعيد الوطين من أجال تنفياذ االتفاقياةو وعلا  الصاعيد الادو  مان أجال كفا

 عية؛يف متاركة منظمات اجملتمع املدين يف دورات مؤار ايطراف وهيئاته الفر 
ايطاااراف إىل النظااار يف التوصااايات املقدماااة مااان الفرياااق املعاااين ألنظماااات  يااادعو -2 

 يتعلق حبقوت ايرل؛ و  يما(5)اجملتمع املدين
 ويادعوات االساتطاعةو البلدان املتقدمة ايطاراف وايطاراف ايخار  ذ يتجع -3 

 لنظر يف التاربعااص إىل املنظمات املالية والدوليةو ومنظمات اجملتمع املدين ومؤسسات القطاع اخل
منظماااات  للصاااندوت الت ميلاااب والصاااندوت اخلااااص ابالتفاقياااة هبااادف ضااامان متااااركة أوساااع مااان

هباااا الفرياااق  يااااطلعى اجملتماااع املااادين يف اجتماعاااات االتفاقياااة وعملياهتااااو وكاااذلر يف ايعماااال الااا
 املعين ألنظمات اجملتمع املدين؛ 

الفريااااق املعااااين ألنظمااااات اجملتمااااع املاااادين علاااا  النظاااار يف اإلطااااار  يتااااجع أياااااا   -4 
يطاراف عناد وضاع املواضيع املدرجاة يف إطاار ماؤارات ا ويف 2030-2018االسرتاتيجب للفرتة 
 ؛ 2019-2018بر مج عمله للفرتة 

ملعاااين ألنظماااات اجملتماااع املااادين علااا  اساااتعرال طرائاااق الفرياااق ا يتاااجع كاااذلر -5 
 عمله هبدف حتسني  عاليته يف عمليات االتفاقية؛

__________ 

 . ICCD/COP(13)/15الوثيقة  (3)
(4) <www2.unccd.int/about-us/evaluation-office>. 
 /www2.unccd.int>  رياااق منظماااات اجملتماااع املااادين: حقاااوت ايراضاااب مااان أجااال اساااتدامة احليااااة علااا  ايرل (5)

publications/civil-society-organizations-cso-panel-land-rights-sustainable-life-land>. 
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إىل الفرياااق املعاااين ألنظماااات اجملتماااع املااادين أن يقااادّتم تقريااارا و عااان طرياااق  يطلااا  -6 
 قبلة؛ايمانةو إىل مؤار ايطراف يف دورته الرابعة عترة يتناول  يه أنتطته خالل  رتة السنتني امل

إىل ايمانة أن تتخاذو ابلتعااون ماع الفرياق املعاين ألنظماات اجملتماع  يطل  أياا   -7 
 قل؛التقيير املست نبثقة عناملدينو ورهنا  بتوا ر املواردو التدابل الال مة لتنفيذ التوصيات امل

إىل ايمانااة أن تقااومو رهنااا  بتااوا ر املااواردو بتيساال  ديااد عاااوية  يطلاا  كااذلر -8 
 ة سنتني؛ملد 2018فريق املعين ألنظمات اجملتمع املدين يف كانون الثاين/يناير ال

إىل ايمانااة أن تقاادم تقرياارا  عاان تنفيااذ هااذا املقاارر إىل مااؤار ايطااراف يف  يطلاا  -9 
 دورته الرابعة عترة.

 10ا لسة العامة 
 2017أيلول/سبتمرب  15
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  13-م أ/6املررة   
تإاررران    اجتم ارر ت تامليرر ت ايف قيرر  األمررم مشرر ةن  ا رطرر ق ا رر   

 املتحد  ملك فح  ا تصحر تاسرتاييني  مش ةن  مؤسس ت األام ل
 إن مؤار ايطرافو  
  إذ يتل إىل املواد 6 و17 و20 من االتفاقيةو 
  إذ يتل أياا  إىل املقررين 5/م أ-11 و6/م أ-12وو 
وإذ يتاادد علاا  أمهيااة إشاارا  القطاااع اخلاااص يف تنفيااذ االتفاقيااة واإلطااار االساارتاتيجب  

  التفاقية ايمر املتحدة مل ا حة التصحر للفرتة 2018-2030 )ي عتمد  يما بعد(و
احلااااااوار الااااااذأ جاااااار  مااااااع القطاااااااع اخلاااااااص خااااااالل الاااااادورة الثالثااااااة عتاااااارة  وإذ يالحاااااا  

 ايطرافو ملؤار
بنتائج املباادرات املتخاذة يف إطاار اسارتاتيجية االتفاقياة بتاأن متااركة  حييط علما   -1 

 اخلاص؛    القطاعمؤسسات ايعمالو ويطل  إىل ايمانة وايلية العاملية االستمرار يف إشرا
إىل ايماناااة  ايدة وتعزياااز التعااااون ماااع القطااااع اخلااااص مااان أجااال تعزياااز  يطلااا  -2 

 ااء؛ س  االقتحيف اجتماعات االتفاقية وعملياهتاو  تنفيذ االتفاقية والعمل  ذا الغرل
إىل ايماناااااة أن تقااااادم تقريااااارا  عااااان تنفياااااذ هاااااذا املقااااارر إىل ماااااؤار  يطلااااا  أيااااااا   -3 

 ايطراف يف دورته الرابعة عترة.
 10ا لسة العامة 

 2017سبتمرب أيلول/ 15
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  13-م أ/7املررة   
 اإلط ة االسرتايين  املربل  ليف قي 

 إن مؤار ايطرافو  
  إذ يتل إىل املقررات 3/م أ-8 و12/م أ-11 و7/م أ-12 و8/م أ-12 و10/م أ-12و 
أن اعتمااااد إطاااار اسااارتاتيجب يساااهر يف تنفياااذ اتفاقياااة ايمااار املتحااادة مل ا حاااة  وإذ يااادر  

 تقياااير املنهجيااانيلرصاااد والالتصاااحر )االتفاقياااة( ألزياااد مااان الرتكياااز والدقاااة والفعالياااة وال فاياااة ويف ا
 للتقدم احملر  يف تنفيذ االتفاقيةو

( املتصااااالة 20رياااااو  بنتاااااائج ماااااؤار ايمااااار املتحااااادة للتنمياااااة املساااااتدامة )ماااااؤاروإذ يسااااالر  
و لبيولاااوجباعااان أهاااداف آيتتاااب للتناااوع  أل ا حاااة التصاااحر وتااادهور ايراضاااب وا فاااافو  ااااال  

 و 2030-2015واتفات ابري و وإطار سينداأ للحد من خماطر ال وارث 
و وخطاة عمال أديا  أاباب الاى 2030خطة التنمياة املساتدامة لعاام  وإذ يؤكد من جديد 

ام يف حتقياق ن أتثل هامما لتنفيذ اتفاقية م ا حة التصحر  وإذ يدر و ال يتجزأ منها تت ل جزءا  
 أهداف اخلطتني بت ل عامو 

والعمال الاذأ  (6)بتأييد اإلطار املفاهيمب العلمب لتحييد أثر تدهور ايراضاب وإذ يرح  
تاااطلع بااه ايليااة العامليااةو وال ساايما ماان أجاال تفعياال هااذا املفهااوم ماان خااالل الاارب مج الطااوعب 

 تحديد أهداف حتييد أثر تدهور ايراضبول
عل  أمهية اجملتمع املدين يف مجيع املسائل املتعلقة بتنفيذ االتفاقية عل   وإذ يسلط الاوء 

لاااذأ يقاااوم باااه ا اااام ا الصاااعيد احمللاااب والاااوطين ودون اإلقليماااب واإلقليمااابو وإذ يعياااد أتكياااد الااادور
تفاقيااااة ايماااار اتيجب الاجملتمااااع املاااادين يف تنفيااااذ االتفاقيااااة واإلطااااار االساااارتاتيجب )اإلطااااار االساااارت 

 (و املر ق هبذا املقررو2030-2018مل ا حة التصحر للفرتة املتحدة 
أبن املساااااواة بااااني ا نسااااني وا ااااني النساااااء والفتيااااات والتااااباب سيسااااهمان  وإذ يساااالر 
ويف حتقياااااق  2030-2018يف تنفياااااذ االتفاقياااااة واإلطاااااار االسااااارتاتيجب للفااااارتة  حامساااااا   إساااااهاما  

 و 2030أهداف خطة التنمية املستدامة لعام 
ابملباااادل التوجيهياااة الطوعياااة لاااةدارة املساااؤولة حلياااا ة ايراضاااب ومصاااائد  يط علماااا  وإذ حيااا 

واالعاارتاف ألم انيااة مسااامهتها يف التنفياااذ  (7)ايمسااا  والغاااابت يف ساايات ايماان الغاااذائب الااوطين
 و2030-2018الفعال لةطار االسرتاتيجب للفرتة 

العلاار والت نولوجيااا أن تساااعد  الااذأ يطلاا  إىل  نااة 13-م أ/15 إىل املقاارر وإذ يتاال 
درد ضاامن اإلطااار املاا 3يف ايعمااال املتصاالة ألنتاااء وحتسااني إطااار الرصااد للهاادف االساارتاتيجب 

 و 2030-2018 االسرتاتيجب للفرتة

__________ 

 .13-م أ/18املقرر  (6)
(7) <www.fao.org/docrep/016/i2801e/i2801e.pdf>. 

http://www.fao.org/docrep/016/i2801e/i2801e.pdf
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إم ااااا ت التاااام ر يف ا هااااود الراميااااة إىل التصاااادأ للتصااااحر/تدهور ايراضااااب  وإذ يؤكااااد 
 يسيةو وا فاف وفلها من التحدايت البيئية الرئ

سيما  ابستمرار الدعر املقدم من مر ق البيئة العاملية من أجل تنفيذ االتفاقيةو وال وإذ يرح  
 ل الوطنيةوامج العماويل اينتطة التم ينية من مر ق البيئة العامليةو ألا يف ذلر مواءمة بر 

 املر ق هبذا املقرر؛ 2030-2018اعتماد اإلطار االسرتاتيجب لالتفاقية  يقرر -1 
 2030-2018ايطراف عل  أن تطبق اإلطاار االسارتاتيجب للفارتة  بقوة يتجع -2 

ملتصاااالة لوطنيااااة اوأن تتماشاااا  معااااهو حساااا  االقتااااااءو يف سياساااااهتا وبراجمهااااا وخططهااااا وعملياهتااااا ا
 ؛ االقتااء يف ذلر يف برامج عملها الوطنيةو حس ابلتصحر/تدهور ايراضب وا فافو ألا 

أناااااه ينبغاااااب  مياااااع أصاااااحاب املصااااالحة والتاااااركاء املعنياااااني ابالتفاقياااااة أن  يقااااارر -3 
حلاجااااااةت إىل و ا2030-2018أيخااااااذوا يف اعتبااااااارهرو عنااااااد تنفيااااااذ اإلطااااااار االساااااارتاتيجب للفاااااارتة 
الفعالااة ل اال و ل املااة املتاااركة سياسااات وتاادابل تراعااب املنظااور ا نساااين؛ وأن يسااعوا إىل كفالااة ا

تعزيااز ا ااني توايتو و ماان الرجااال والنساااء يف التخطاايط واختاااذ القاارارات والتنفيااذ علاا  مجيااع املساا
 النساء والفتيات والتباب يف املناطق املتاررة؛

ايطااراف علاا  مواصاالة تعزيااز متاااركة اجملتمااع املاادين يف تنفيااذ االتفاقيااة يتااجع  -4 
 ؛2030-2018للفرتة واإلطار االسرتاتيجب 

إىل مؤسساااااات االتفاقياااااة وهيئاهتااااااو ويااااادعو التاااااركاء املتعاااااددأ  يطلااااا  أيااااااا   -5 
 .2030-2018ة ايطراف والثنائيني إىل دعر ايطراف يف تنفيذ اإلطار االسرتاتيجب للفرت 

 10ا لسة العامة 
 2017أيلول/سبتمرب  15
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 املرفق

ك فحررررررر  ا تصرررررررحر مل األمرررررررم املتحرررررررد اإلطررررررر ة االسررررررررتايين  اليف قيررررررر    
 2030–2018  لفرت 

 مردم   -أتالا  
التصااحر وتاادهور ايراضااب وا فاااف حتاادايت ذات بعااد عاااملب.  هااب تسااهر يف يتاا ل  -1

يمان الغاذائبو انعادام او املتاكل االقتصادية واالجتماعياة والبيئياةو مثال الفقارو واعاتالل الصاحةو 
ناااا و وا جااارة تغااال امل القااادرة علااا  التاااأقلر ماااعو قااادان التناااوع ايحياااائبو ونااادرة امليااااهو وا فاااال 

ة لاد  مجياع املساتدام . وال تازال تتا ل حتادايت خطالة للتنمياةهذه املتاكل ت فاقريف القسريةو و 
 سيما يف البلدان املتأثرة.  ايطرافو ال

اسااارتاتيجيات مت املاااة علااا  التصااادأ للتصاااحر وتااادهور ايراضاااب وا فااااف ينطوأ وسااا -2
ارد املائيااة راضاب واملاو ايوإعاادة أتهياال ز يف آن واحااد علا   ايدة إنتاجياة ايرل تركاطويلاة ايجال 

لتصااااااحر  ا حااااااة املواحلفاااااااا عليهااااااا وإدارهتااااااا إدارة مسااااااتدامة. و  اااااان التفاقيااااااة ايماااااار املتحاااااادة 
تبااادل و لقاادراتو ا)االتفاقيااة( أن تاااطلع باادور ثااورأ يف معا ااة تلاار القاااااي ماان خااالل بناااء 

اردو ومسااعدة حتد املاو ونقل الت نولوجياو وتقد  الدعر العلمبو والتوعيةو و  التجارب الناجحةو
 . والدو  ايطراف عل  تنفيذ السياسات عل  الصعد الوطين ودون اإلقليمب واإلقليمب

التنمياة املساتدامة وخطاة حتقياق أهاداف االتفاقياة  ‘1‘وستسهر االسارتاتيجية  يماا يلاب:  -3
: 3-15 لغاياااةمااان أهاااداف التنمياااة املساااتدامة وا 15علاااق اب ااادف سااايما ماااا يت و ال2030 لعاااام

رة مان التصاحر ب املتاار  م ا حة التصحرو وترمير ايراضب والرتبة املتدهورةو ألاا يف ذلار ايراضا
 بو حبلاااااولوا فااااااف والفيااااااا تو والساااااعب إىل حتقياااااق عاااااامل خاااااال مااااان ظااااااهرة تااااادهور ايراضااااا

املرتابطاااااااااااة ايخااااااااااار و وذلااااااااااار ضااااااااااامن نطااااااااااااات وأهاااااااااااداف التنمياااااااااااة املساااااااااااتدامة  و 2030 عاااااااااااام
 النظر اإلي ولوجية.  االرتقاء خبدمات ‘3‘ حتسني ظروف معيتة الس ان املتأثرين؛ ‘2‘ االتفاقية؛

 ا رؤم   -اثني ا  
ويع ااااا  إىل احلاااااد ايد  منهماااااا ويقلااااال مساااااتقبل يتجنااااا  التصاااااحر/تدهور ايراضاااااب  -4

هادا  إليبااد ويسع  جات  املناطق املتأثرة عل  مجيع املستوايمن آاثر ا فاف يفوتفف ا اههما 
من و ضااا2030ام خطاااة التنميااة املساااتدامة لعاامااع  ااشااايا  عااامل خااال مااان ظاااهرة تااادهور ايراضااب 

 . نطات االتفاقية

 األهداف االسرتاييني  تاآلاثة املت قع  -اث   ا  
اب املصااالحة والتاااركاء يف ساااتوجه  ايهاااداف االسااارتاتيجية  التالياااة أعماااال مجياااع أصاااح -5

حتقياااق هاااذه ايهاااداف الطويلاااة  وسيساااهر. 2030-2018اتفاقياااة م ا حاااة التصاااحر يف الفااارتة 
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ضاامن نطااات االتفاقيااةو مااع أخااذ أوضاااع إقليميااة ووطنيااة  الرؤيااة املااذكورة أعااالهحتقيااق ايجاال يف 
 . معينة يف احلسبان

تمك فحر  ا تصرحر/يده ة : حتسرني ا  ر  ا رن م اإلمك   جير  املتر  ر   1افدف االسرتايين  
 يده ة األةاض تقف تيعزمز اإلشاة  املستدام   ألةاض   تاإلسا م   األةاض   

وجيااة ذات الصاالة : احلفاااا علاا  إنتاجيااة ايراضااب وخاادمات الاانظر اإلي ول1-1األ ررر املت قررو 
  ايدهتا.  أو

ي ولوجياة قادرة الانظر اإل : احلد من هتاشة النظر اإلي ولوجية املتاأثرة و ايدة2-1ت قو األ ر امل
 عل  التأقلر. 
ماان قباال دهااا تاادهور ايراضااب واعتمالوقااف  طوعيااة : وضااع أهااداف وطنيااة3-1األ ررر املت قررو 

  مة. صد الالث نظر الر الرافبة يف ذلرو وحتديد التدابل ذات الصلة وتنفيذهاو واستحداالبلدان 
 حاااة امة لألراضاااب وم اتقاسااار التااادابل ا اد اااة إىل حتقياااق اإلدارة املساااتد: 4-1األ رررر املت قرررو 

 . التصحر/تدهور ايراضبو وتعزيز هذه التدابل وتنفيذها
  افدف االسرتايين  2: حتسني هرتف معيش  ا سك ن املت  رم 

ملالئماة اسبل الثرة وتيسل ن الغذائب ملن يعيتون يف املناطق املتأايمحتسني : 1-2األ ر املت قو 
 صو ر عل  املياه.حل

 : حتسني سبل عي  س ان املناطق املتأثرة وتنويعها. 2-2األ ر املت قو 
لياات متاركتهر يف عمو و والتباب سيما النساء : ا ني الس ان احمللينيو ال3-2األ ر املت قو 

 صنع القرار يف جمال م ا حة التصحر وتدهور ايراضب وا فاف. 
 ب. حر وتدهور ايراضاحلد بت ل كبل من ا جرة القسرية النامجة عن التص :4-2األ ر املت قو 

    أجل حتسني قردة م(: ختفيف آاثة اجلف ف تا تكيف معا  تإشاةهت  3افدف االسرتايين  )
 ملت  رم  تا ن م اإلمك   جي  الت ا ت قلما سك ن ا

 املياه. و ملستدامة لألراضب احلد من أثر ا فافو ألا يف ذلر من خالل اإلدارة ا: 1-3األ ر املت قو 
 :  ايش  قدة  اينتمع ت الت ا ت قلم مو اجلف ف.2-3األ ر املت قو   

افررردف االسررررتايين  4: شةّ منررر فو ليئيررر  الرررت ا صرررعيد ا عررر مل  اررر  طرمرررق ينفيرررذ ايف قيررر  
  مك فح  ا تصحر لفع  ي 

 يفتدهور ايراضاب /: مساامهة اإلدارة املساتدامة لألراضاب وم ا حاة التصاحر1-4األ ر املت قرو 
 آاثر تغل املنا . ومعا ة صون التنوع ايحيائب واستخدامه املستدامو 

 متعددة ايطراف.  التم ر مع اتفاقات وعمليات بيئية أخر أوجه تدعير : 2-4 األ ر املت قو
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افدف االسرتايين  5: يعبئ  قدة نبا م  امل اةش امل  ير  تريرا امل  ير   ردام ينفيرذ االيف قير  
 ا  طرمق إق م  اران ت فع    الت ا صعيدم  ا ع مل  ت ا  طين 

املناساا   ل ا يااة يف الوقااتا: تعبئااة املزيااد ماان املااوارد املاليااة العامااة واخلاصااة 1-5األ ررر املت قررو 
 . احمللية وإححتها للبلدان ايطراف املتأثرةو ألا يف ذلر عن طريق تعبئة املوارد

والقياااااام فعالياااااة ب: تاااااو ل الااااادعر الااااادو  لبنااااااء القااااادرات احملاااااددة الغااااارل 2-5األ رررررر املت قرررررو 
قيااةو ألااا يف يااذ االتفايف البلاادان ايطااراف املتااأثرة لاادعر تنفل الواقااع   عمليااات تاادخل علاا  أر  ب

 ثب.اون الثالبني بلدان ا نوب والتع ذلر عن طريق التعاون بني التمال وا نوب و يما
 ووط مناسااابةباااذل جهاااود م ثفاااة لتتاااجيع نقااال الت نولوجيااااو خاصاااة بتااار : 3-5 األ رررر املت قرررو

 خر .مالية أ حسبما ي تفق عليهو وتعبئة موارد فل يف ذلر شروط ميّسرة وتفايليةو ألا

 إط ة ا تنفيذ -ةالع ا  
بواسااطة إجااراءات علاا  الصااعيد الااوطين أو دون اإلقليماابو  سااتنفذ االساارتاتيجية أساسااا   -6

ذا ها. وحيادد وفالهر مان أصاحاب املصالحة ذوأ الصالة بادعر مان مؤسساات االتفاقياة والتاركاء
صالحة أصاحاب املايطارافو ومؤسساات االتفاقياةو والتاركاءو و الباب أدوار ومسؤوليات خمتلاف 

 املذكورة أعاله.االسرتاتيجية يف حتقيق ايهداف 

  األطراف -أ ف 
ألاااا يف ذلااار مااان خاااالل عااان تنفياااذ االسااارتاتيجيةو الرئيساااية تتحمااال ايطاااراف املساااؤولية  -7
ة وباااروح ا الوطنيااايولوايهتااا إىل توجياااه التنفياااذ و قاااا  وساااتحتاد تااااعه مااان بااارامج عمااال وطنياااةو  ماااا

 التاامن والتراكة الدوليني.
وستصااااابح االسااااارتاتيجية أداة  عالاااااة توجاااااه التنفياااااذ علااااا  الصاااااعد الاااااوطين ودون الاااااوطين  -8

ناة اساتعرال مساتو    علا للتنفياذ واحمللبو يف الوقت الذأ ا َّن  يه ايطراف من إجراء تقيير 
تااراكاتو دة ماان الو  اان ل اال طاارف أن ينفااذ االساارتاتيجية عاان طريااق االسااتفا تنفيااذ االتفاقيااة.

  يها التراكات بني القطاعني العام واخلاصو واالتفاقات املبت رة.  ألا
لاللتزاماااات املنوطاااة هباااا علااا   خاااالل هاااذه االسااارتاتيجيةو وو قاااا  وهتااادف ايطااارافو مااان  -9

 النحو الوارد يف االتفاقيةو إىل ما يلب: 
 مل اةش امل  ي  تريا امل  ي : م  متعلق ابفي  

 ايدة تعبئااااة املااااوارد املاليااااة وفاااال املاليااااة لتنفيااااذ االتفاقيااااة ماااان املصااااادر الدوليااااة  )أ( 
موياااال فاااال صااااادر التواحملليااااةو والعامااااة واخلاصااااةو وكااااذلر ماااان اجملتمعااااات احملليااااةو ألااااا يف ذلاااار م

 التقليديةو والتمويل املتعلق ابملنا ؛ 
تاااادهور ايراضااااب إطااااارا  لاااازايدة اتسااااات وقااااف  رصااااة اسااااتخدام ادة ماااان االسااااتف )ب( 

 االستثمارات و عاليتها ومنا عها املتعددة؛
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حتسني استخدام العمليات واملؤسسات املالية القائمة و/أو املبت رة )مثال مر اق  )د( 
  ؛البيئة العاملية أو صناديق جديدة أخر (

  سي س  ا ع م  تا تخطيط: فيم  متعلق اب  
حسااا  وضاااع بااارامج العمااال و/أو اخلطاااط الوطنياااة ودون اإلقليمياااة واإلقليمياااةو  (د) 
 قية؛ ذ االتفاو وتنفيذها وتنقيحها ورصدها ابنتظام بوصفها أدوات  عالة لتنفياالقتااء
وضاااااااع سياسااااااااات وهتيئااااااااة بيئاااااااات مؤاتيااااااااة لتعّهااااااااد وتنفياااااااذ احللااااااااول مل ا حااااااااة  (ه) 

 ؛ لتعايفإلفاثة واو ألا يف ذلر الوقاية واا فافالتصحر/تدهور ايراضب والتخفيف من آاثر 
االساااااتفادة مااااان أوجاااااه التااااام ر وإدمااااااد التصاااااحر وتااااادهور ايراضاااااب وا فااااااف  (و) 

يما ساااايخاااار و وال ااخلطااااط الوطنيااااة ذات الصاااالة ابالتفاقااااات البيئيااااة املتعااااددة ايطااااراف ‘ 1‘ يف
يف إطااار واليااة كاال اءو وااللتزامااات الدوليااة ايخاار و حساا  االقتااا‘ 2‘ ؛اتفاااقيىت ريااو ايخااريتني

 ؛ منهاو مع حتقيق القدر ايمثل من الفعالية ومنع ا دواجية ا هود
إدماد التصاحر وتادهور ايراضاب وا فااف كماا يبا  يف السياساات االقتصاادية  ( ) 

 ؛ والبيئية واالجتماعية هبدف  ايدة أتثل تنفيذ االتفاقية و عاليته
ألااا يف  وضااع سياسااات وتاادابل وأسااالي  إدارة بتااأن التأهاا  للجفاااف وتاادبرهو )ح( 

 ذلر خطط طوارل بتأن ا فافو و قا  لوالية االتفاقية؛
 : عمل امليداينفيم  متعلق اب  

 إعمال سارسات اإلدارة املستدامة لألراضب؛  (ط) 
إعمااال سارسااات اإلصااالح واالستصااالح بغيااة املساااعدة علاا  انتعااا  وظااائف  (أ) 

 النظام البيئب وخدماته؛ 
اسااااتحداث وتتااااغيل باااارامج لرصااااد وإدارة خماااااطر ا فاااااف ونظاااار إنااااذار مب اااار  ) ( 

 وشب ة أمان بتأهناو حس  االقتااء؛ 
  تتجيع سبل العي  البديلة؛ (ل) 
إنتاااء ن ظاار لتقاساار املعلومااات واملعااارف وتسااهيل الااربط التااب ب بتااأن أ ااال  )م( 

 املمارسات والنهود املم ن اتباعها يف تدبر ا فاف. 

 جلن  استعرال ينفيذ االيف قي  -ابء 
 تااااؤدأ  نااااة اسااااتعرال تنفيااااذ االتفاقيااااةو حتاااات ساااالطة مااااؤار ايطااااراف وتوجيهااااهو دورا   -10

بوسااائل  وساارتاتيجيةعلاا  اسااتعرال تنفيااذ االتفاقيااة وهااذه االطااراف اييف مساااعدة مااؤار  مركاازاي  
 منها ما يلب: 

تقيااير التقااارير املقدمااة ماان ايطااراف وال يااا ت ايخاار  املعااّدة للتقااارير قصااد  )أ( 
 طراف؛التوصل إىل توصيات ومتاريع مقررات ثددة الغرل كب ينظر  يها مؤار اي
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 جلسااتدابل املعتمدة من ايطاراف مان خاالل تيسل تبادل املعلومات عن الت )ب( 
 ا يف ذلاااار بناااااءاضاااايعيةو ألااااالرمسيااااة وفاااال الرمسيااااة واملنااااابر اإلل رتونيااااة بتااااأن املسااااائل املو التحاااااور 

 لواقع.القدراتو وأ ال املمارساتو والدروس املستفادة خبصوص التنفيذ عل  أرل ا

 جلن  ا علم تا تكن   جي  -جيم 
ألساامهة هيئاة التفاعال بااني و ساتقدم  ناة العلار والت نولوجيااو بنااء علا  طلا  ماؤار ايطارافو  -11

 يق اييت:ذمها عن طر العلمية لتقيير االتفاقية واالسرتاتيجية وتنفياملتورة العلوم والسياساتو 
اإلسااااهام يف حتسااااني الفهاااار العلمااااب واملعر ااااة العلميااااة املتعلقااااة ابلعمليااااات الااااى  )أ( 
 ؛مورايلول للتصدأ  ذه احليباد ألإىل التصحر وتدهور ايراضب وا فاف وتفاب 

اإلسهام يف تلبياة االحتياجاات احملاددة للسا ان احمللياني واملسااعدة علا  حتدياد  )ب( 
 احللول الى حتسن مستوايت معيتة الس ان يف املناطق املتأثرة؛

ة ابلتصاااااحر وتااااادهور الاااااربط التاااااب ب باااااني املؤسساااااات العلمياااااة املعنياااااتساااااهيل  )د( 
ن أجاال ماا لسياساااتايراضااب وا فاااف واينتااطة ا اريااة ماان خااالل هيئااة التفاعاال بااني العلااوم وا

 ؛تقد  توصيات يفرال التنفيذ
مساااعدة  نااة اسااتعرال تنفيااذ االتفاقيااة عاان طريااق إسااداء املتااورة العلميااة يف  )د( 

 .الوقت املناس  بتأن املسائل املنهجية املتصلة ابإلباله

 اآل ي  ا ع ملي  -شال 
يف اإلسااااااهام يف التعبئااااااة املاليااااااةو ودعاااااار نقاااااال مركزيااااااة تتحماااااال ايليااااااة العامليااااااة مسااااااؤولية  -12

االسارتاتيجية. تفاقياة و الت نولوجياو واست تاف الفارص املتاحاة لازايدة التمويال مان أجال تنفياذ اال
 وتاطلع بذلر بواسطة ما يلب:

 االتفاقية واالسرتاتيجية؛دعر تعبئة املوارد من أجل تنفيذ  )أ( 
مساعدة البلدان ايطراف املتأثرة عل  است تاف حلول من أجل تعبئة املاوارد  )ب( 

 اقية؛يف إطار االتفالبلدان املطابتقة لالحتياجات املعرب عنها يف برامج عمل 
وضاع خياارات اويال جديادةو ألااا يف بقيااادة و ابلتعااون ماع التاركاء املعنيانيو القياام )د( 

  .تيجيةتدهور ايراضب من أجل تنفيذ االسرتالوقف ر إم انية إنتاء صندوت مستقل ذل

 األم ن  -ه ء 
تقااااد  ماااان و بقااااوة يسااااتلزم ااااااح تنفيااااذ هااااذه االساااارتاتيجية اسااااتمرار مهااااام أمانااااة االتفاقيااااة -13
رات لقااادمااان ا ألاااا يتناسااا لخااادمات ايساسااايةو والااادعوةو وحتدياااد جاااداول ايعماااالو والتمثيااالو ل

 ا. رهادو أيف أداء  التفاقيةواملواردو وذلر هبدف دعر ايطراف ومؤار ايطراف وا يئتني الفرعيتني ل
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 ا رصد تاإلللغ تا ترييم -خ مس ا  
صد التقدم احملار  يف تنفياذ االسارتاتيجية  -14 عان طرياق تقاد  ايطاراف تقاريرهاا ا ديادة سل 

ملستخلصاةو اوالادروس  التجارب الوطنية وأ ال املمارساات وتقامسهاالوطنية إىل مؤار ايطرافو 
 امااااانظااااار  يهي ناااااة اساااااتعرال تنفياااااذ االتفاقياااااة كاااااب وكاااااذا عااااان طرياااااق مراجعاااااة وتقياااااير  ريهماااااا 

 ايطراف.  مؤار
أن ‘ 1‘ايهاداف االسارتاتيجيةو شاريطة حتقياق أو احملر  وال بد من اإلباله عن التقدم  -15

يااااة رات الوطنبيا ت/معلومااااات وطنيااااة رمسيااااة كا يااااة لةباااااله عاااان التقااااديي ااااون لااااد  ايطااااراف 
بااله يف املقاام ايول اإليستند أن ‘ 2‘ لتأكيد صحتها؛ املستمدة من مصادر البيا ت العاملية أو

 بيا ت وطنية رمسية. إىل 
املؤشاااارات املتعلقااااة ابيهااااداف االساااارتاتيجيةو عنااااد الااااارورة اسااااتعرال وتنقاااايح وينبغااااب  -16

إىل  ابإلشاااااااارةو واالقتاااااااااءو ابلنظااااااار إىل نظاااااااام اإلباله/مؤشااااااارات أهاااااااداف التنمياااااااة املساااااااتدامةو 
فلهااااا ماااان و  و واتفاقيااااات ريااااوو2030خطااااة عماااال التنميااااة املسااااتدامة لعااااام  واسااااتعرال متابعااااة

ادأ التنفيااذ وتفاا آت رحتسااني ماان أجاال ذات الصاالةو وذلاار تعااددة ايطااراف املبيئيااة التفاقااات اال
 . بينها اال دواجية

ماااان االساااارتاتيجية )إطااااار التنفيااااذ( ماااان خااااالل  الرابااااعوسي اااااطلع ابإلباااااله عاااان الباااااب  -17
ملباااادل ايف تنقااايح   ناااة اساااتعرال تنفياااذ االتفاقياااةوبصااافة طوعياااة إىل أن تنظااار اإلبااااله ال يفاااب 

 اللجنااااة اتاجتماعااااجلسااااات للتحاااااور يف إطااااار إم انيااااة تنظااااير ولااااامان التوجيهيااااة لةباااااله. 
 ر ايطارافو عناديحدد ماؤابتأن املعلومات املقدمة يف التقااريرو سا وبينها دوراتأثناء الة املعقود

 . ا لسات اللزومو مواضيع بعينها ت ستعرل أثناء تلر

مرررر   4-1مؤارررررات ا تررررردم املسررررتعمل   الررررلغ ارررر  األهررررداف االسرررررتاييني    
 االسرتاييني 

ية هااااب تلاااار الااااى حااااددها ايطااااراف يف املؤشاااارات املسااااتعملة لةباااااله عاااان االساااارتاتيج -18
يماااا تاااة )  12-م أ/15( و3-1) يماااا تاااة ايهاااداف االسااارتاتيجية  11-م أ/22املقاااررين 

ق طاارافو وضااع الفرياا(. وإضااا ة إىل املؤشاارات الااى اتفااق عليهااا مااؤار اي4ا اادف االساارتاتيجب 
نااااني للهاااادف شاااارين اثة مؤ العاماااال احل ااااومب الاااادو  املعااااين ابإلطااااار االساااارتاتيجب املقباااال لالتفاقياااا

 )انظر ا دول أد ه(.  4االسرتاتيجب 
وقااد يرفااا  ايطاااراف يف اإلبااااله عااان التقااادم احملااار  يف حتقياااق اياثر املتوقعاااة لألهاااداف  -19

ياااة خدام مؤشااارات كمفااال املتااامولة ااماااا  هباااذه اجملموعاااة مااان املؤشااارات ابسااات 3-1االسااارتاتيجية 
 س  االقتااء. مناسبة وطنيا  أو معلومات كيفيةو ح
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 ا دول
 م  االسرتاييني  5-1ق ئم  مؤارات ا تردم املستعمل   اللغ ا  األهداف االسرتاييني  

 حتسني حالة النظر اإلي ولوجية املتأثرة :1افدف االسرتايين  

 اال اهات املتعلقة ابلغطاء ايرضب 1-1ا دف االسرتاتيجب 
 اال اهات املتعلقة ألنتاجية ايراضب أو أدائها 2-1االسرتاتيجب ا دف 

 ا اال اهات املتعلقة ألخزو ت ال ربون  وت ايرل وحتته 3-1ا دف االسرتاتيجب 
 حتسني ظروف معيتة الس ان املتأثرين :2 افدف االسرتايين 
 ر النسااياملتعلقااة ابلساا ان الااذين يعيتااون حتاات خااط الفقاااال اهااات  1-2ا دف االسرتاتيجب 

 و/أو ابلتفاوت يف الدخل يف املناطق املتأثرة
اال اهااات املتعلقااة ألم انيااة احلصااول علاا  املياااه الصاااحلة للتاارب يف  2-2ا دف االسرتاتيجب 

 املناطق املتأثرة
 قااادرة ا فااااف والت ياااف معهاااا وإدارهتاااا مااان أجااال حتسااانيختفياااف آاثر  :3افدف االسرتايين  

 الس ان املتأثرين والنظر اإلي ولوجية عل  التأقلر
 ي رصد من خالل املعلومات ال يفية 

 ة بفعاليةتفاقيدّر منا ع بيئية عل  الصعيد العاملب عن طريق تنفيذ اال :4 افدف االسرتايين 
 ااملتعلقة ألخزو ت ال ربون  وت ايرل وحتتهاال اهات  1-4ا دف االسرتاتيجب 
 وتوّ عها اال اهات املتعلقة بو رة أنواع خمتارة 2-4ا دف االسرتاتيجب 
ة عان االتفاقيا تنفياذ تعبئة قادر كبال مان املاوارد املالياة وفال املالياة لادعر :5افدف االسرتايين  

 والوطينطريق إقامة شراكات  عالة عل  الصعيدين العاملب 
 يطرافااملتعددة ائية و اال اهات املتعلقة ابملساعدة اإلمنائية الرمسية الثن 1-5ا دف االسرتاتيجب 
 اال اهات املتعلقة ابملوارد العامة احمللية  2-5ا دف االسرتاتيجب 
 اال اهات املتعلقة بعدد شركاء التمويل املترت  3-5ا دف االسرتاتيجب 

 اع اخلاصن القطاملوارد املعبأة من مصادر اويل مبت رةو ألا يف ذلر م 4-5يجب ا دف االسرتات
ن أهاداف التنمياة ما 17 ادف حددت املؤشرات املبنية أد ه لةباله عن اإلاا ات الى مت حتقيقها لبلوه ا
التنمية  اصة أهدافوخب ستدامة املستدامة  تعزيز وسائل التنفيذ وتنتيط التراكة العاملية من أجل التنمية امل
اجعاة طاار عملياة مر إيال ضامن املستدامة املتعلقة ابلت نولوجيا وبناء القدرات. وقد ختاع هذه املؤشرات لتغ

 تقبل. يف املس وابلتا و  قد أدرجت بوصفها مصدر معلومات مؤقتا   )أ(أهداف التنمية املستدامة
ااااارر للبلااااادان النامياااااة واالاملبلاااااغ اإلمجاااااا  للتمويااااال  5-5ا دف االسرتاتيجب  لاااااى  ااااار البلااااادان م قت

ماااااااير اقتصاااااااادها ألرحلاااااااة انتقالياااااااة لتتاااااااجيع تطاااااااوير ونقااااااال ونتااااااار وتع
 الت نولوجيا السليمة بيئيا  

دانو  البلااااعاااادد اتفاقااااات وباااارامج التعاااااون العلمااااب و/أو الت نولااااوجب بااااني 6-5ا دف االسرتاتيجب 
 حس  نوع التعاون

ااد هبااا للبلااداقيمااة  7-5ا دف االسرتاتيجب  ان الااى يااة والبلاادن الناماملساااعدة املاليااة والتقنيااة املتعهَّ
 ا يف ذلارحادةو ألا ر اقتصاادها ألرحلاة انتقالياة بادوالرات الاوالايت املت

 ناااوب اعااان طرياااق التعااااون باااني التااامال وا ناااوب و يماااا باااني بلااادان 
 والتعاون الثالثب

عاين ابلتنمياة املسااتدامةو سانواي و ألراجعااة املؤشارات واملعلومااات سايقوم املنتاد  السياسااب الر ياع املسااتو  امل )أ(
 من أهداف التنمية املستدامة.  17املتعلقة اب دف 
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  13-م أ/8املررة   
يعزمز ينفيذ ايف قي  األمرم املتحرد  ملك فحر  ا تصرحر   شارم خطر  ا تنمير  

 ل  م  خلل شام لن ء ا ردةات تيعزمزه تا نا ل 2030املستدام   ع م 
 إن مؤار ايطرافو  
 من اتفاقية ايمر املتحدة مل ا حة التصحر )االتفاقية(و 19إىل املادة إذ يتل  
الااذأ يتااامن اخلطااة وإطااار العماال االساارتاتيجيني  8-م أ/3إىل املقاارر وإذ يتاال أياااا   

 للسنوات العتر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية )االسرتاتيجية(و
و ويرحاااااا  ابإلطااااااار االساااااارتاتيجب التفاقيااااااة م ا حااااااة 13-م أ/7ابملقاااااارر  وإذ يعاااااارتف 
 و2030-2018التصحر 
 و12-م أ/13و 12-م أ/3و 11-م أ/1و 10-م أ/1و 9-م أ/1إىل املقررات  وإذ يتل 
و وإدراكاا  مناه يمهياة بنااء 2030أمهية خطة التنمياة املساتدامة لعاام  وإذ يعلن من جديد 

 و 17 دف القدرات يف بلوه نف  ما ورد يف ا
أن بنااء القادرات علا  مجياع املساتوايتو وال سايما علا  الصاعيدين  وإذ يؤكد من جديد 

 ال و احمللب واجملتمعبو أمر ال فىن عنه من أجل تنفيذ االتفاقية تنفيذا   عا
اب هود الى تبذ ا مؤسسات االتفاقية وهيئاهتا يف دعر بناء القدرات وتعزيزه  وإذ يرح  

 والنهول به من أجل مواصلة تنفيذ االتفاقيةو 
 ةا ادف ومنساق ةابحلاجة إىل تعزياز ا هاود الرامياة إىل ضامان بنااء قادرات ثادد وإذ تسلر 

 و 2030ام تدامة لعيف إطار عملية اتفاقية م ا حة التصحرو ال سيما دعما  خلطة التنمية املس
 إىل ايمانة أن تقومو يف حدود املوارد املتاحةو ألا يلب: يطل  -1 
ا ادف مان أجال دعار تنفياذ االتفاقياةو ألاا يف ذلار  ةمواصلة بناء قدرات ثدد )أ( 

املنظماات يطاراف و ايطاراف. والقياام باذلر ابلتعااون ماع ا حتييد أثر تدهور ايراضب من جانا 
ر ماااان وفاااال ذلاااا احل وميااااة الدوليااااة املعنيااااةو وكااااذلر القطاااااع اخلاااااص ومنظمااااات اجملتمااااع املاااادين

 أصحاب املصلحة؛
مواصااالة تعزياااز التاااراكات لتيسااال تطاااوير القااادرات مااان أجااال أماااور مااان مجلتهاااا  )ب( 

ياااة التاااأثرو طر وقابلاملب ااار اب فاااافو وتقياااير املخاااا التخطااايط الاااوطين للتأهااا  للجفاااافو واإلناااذار
 وختفيف خماطر ا فاف املعز ةو وأتثلات العواصف الرملية والرتابية؛

ماان حياا  الت لفااة  ةمواصاالة تطااوير ايدوات وتعزيزهااا ماان أجاال بناااء قاادرات  عالاا )د( 
 ة؛لتابع لالتفاقيملعارف اايف إطار االتفاقيةو ألا يف ذلرو يف مجلة أمورو سوت بناء القدرات ومركز 

إنتاااء وتعزيااز شااراكات لبناااء القاادرات الال مااة لتعمااير مراعاااة املنظااور ا نساااين  )د( 
راضاااااب دهور اييف تنفياااااذ االتفاقياااااة هبااااادف تعزياااااز دور املااااارأة والتاااااباب يف م ا حاااااة التصاااااحر/ت

 ل؛حمل  التوا فاف و ايدة قدرة النساء املعرضات للتصحر وتدهور ايراضب وا فاف ع
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ابلتعااااون ماااع التاااركاءو إححاااة املعاااارف العلمياااة وأ اااال املمارساااات يصاااحاب  )ها( 
ماورو منهاا إىل أياق مجلاة املصلحة يف االتفاقية من خالل مركز املعارف التاابع لالتفاقياة هبادف حتق

ة والتقنياااااااة ت العلميااااااااالرتقااااااااء ألمارساااااااات اإلدارة املساااااااتدامة لألراضاااااااب و ايدة املعاااااااارف واملهاااااااارا
 حاب املصلحة يف االتفاقية؛يص

ايطااااراف ومؤسسااااات االتفاقيااااة وهيئاهتااااا واملنظمااااات احل وميااااة الدوليااااة  ياااادعو -2 
 ناء القدرات مانون عل  بواإلقليمية والوكاالت ومنظمات اجملتمع املدين والقطاع اخلاص إىل التعا

 جملتمعب؛لب واحملأجل دعر تنفيذ االتفاقية عل  مجيع املستوايتو وال سيما عل  الصعيدين ا
ايطااااراف واملؤسسااااات التقنياااة واملاليااااة إىل مواصاااالة تقاااد  الاااادعر التقااااين  يااادعو -3 

 ة؛واملا  من أجل تنمية قدرات  عالة وثددة ا دف دعما  لتنفيذ االتفاقي
إىل ايمانااة أن تقاادم تقرياارا  عاان التقاادم احملاار  يف تنفيااذ هااذا املقاارر أثناااء  يطلاا  -4 

 الدورة الرابعة عترة ملؤار ايطراف.
 10ا لسة العامة 

 2017أيلول/سبتمرب  15
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   13-م أ/9املررة   
يشرررنيو تيعزمرررز ا علقررر ت مرررو االيف قيررر ت األخررررى ذات ا صرررل  تمرررو 

  دت ي  املختص املن م ت تاملؤسس ت تا  ن الت ا
 إن مؤار ايطرافو 
الاااذأ يطلااا  اساااتعرال وتقياااير ماااد  تقااادم ايماناااة يف  12-م أ/9إىل املقااارر  إذ يتااال 

 املؤسسااااااتتتااااجيع وتعزياااااز العالقاااااات ماااااع االتفاقياااااات ايخااااار  ذات الصااااالة وماااااع املنظماااااات و 
 والوكاالت الدولية املختصةو

أبن تنفياااذ االتفاقياااة يساااتفيد مااان وجاااود عالقاااات متيناااة و عالاااة قاااادرة علااا  أن  وإذ يقااار 
 قاربةولة أو متحتتد أوجه التم ر املالئمة مع املنظمات ايخر  الى تؤدأ مهاما  متداخ

علاااا   ائاااادة اسااااتخدام مؤشاااارات التقاااادم الثالثااااة القائمااااة علاااا  إدارة  وإذ يعيااااد التأكيااااد 
ياو وأهاداف التنمياة ر لةبااله ألوجا  اتفاقياات  12-م أ/9ملقارر ايراضب عل  النحاو املباني يف ا

و 11-أم /22رر املسااتدامةو وهااب مؤشاارات تتسااق مااع مؤشرات/قياسااات التقاادم املعتماادة يف املقاا
إنتاجياة ايراضاب  اال اهاات الساائدة يف ‘2‘اال اهات  يما تاة الغطااء ايرضاب؛ و ‘1‘ :أأ
  ربون  وت ايرل وحتتهاوا اهات خمزو ت ال‘ 3‘أدائها؛ و أو

ابلفوائاااد الاااى   ااان أن  اااىن مااان التعااااون ماااع ا هاااات اخلارجياااة مااان هيئاااات  وإذ يسااالر 
 ثةو دم الثالوخرباء ملساعدة البلدان يف جمال الرصد واإلباله عن مؤشرات/قياسات التق

نساااء ابملبااادرات املتخااذة ملعا ااة أوجااه عاادم املساااواة بااني ا نسااني وا ااني ال وإذ يرحاا  
 والفتيات يف تنفيذ االتفاقيةو

عل  أن معا ة أوجه عدم املسااواة باني ا نساني الاى تاد ع إىل تادهور  وإذ يعيد التأكيد 
 ايراضب من شأهنا أن تعز  تنفيذ االتفاقيةو

الفرياااااق املعاااااين برصاااااد ايرل إىل دعااااار ا هاااااود الاااااى تباااااذ ا ايطاااااراف يااااادعو  -1 
 املعلومااات الل تااو لخاا حااة التصااحر يف جمااال تنفيااذ االتفاقيااة ماان اتفاقيااة ايماار املتحاادة مل ا يف

ؤشااااااار اله عااااااان مالفااااااااائية والقياساااااااات املوقعياااااااة ملسااااااااعدة البلااااااادان يف الو ااااااااء ألتطلباااااااات اإلبااااااا
 تو وبناااااء ماااان أهااااداف التنميااااة املسااااتدامة وتعزيااااز  اااارص الوصااااول إىل البيااااا 1-3-15 ا اااادف

 ؛ملعايل والربوتوكوالتالقدرات الوطنية يف جمال البيا تو ووضع ا
إىل ايمانااة وهيئااات االتفاقيااة ومؤسساااهتا املناساابةو يف حاادود واليااة كاال  يطلاا  -2 

 منها واملوارد املتاحة  او القيام ألا يلب:
مواصلة العمال ماع  رياق اخلارباء املتارت  باني الوكااالت املعاين ألؤشارات أهاداف  )أ( 

ت مال ن أجاااال اساااامااااؤديااااه بصاااافته الوكالااااة الراعيااااةو التنميااااة املسااااتدامةو يف إطااااار الاااادور الااااذأ ي
تنميااة املسااتدامةو ماان أهااداف ال 1-3-15املنهجيااةو وبروتوكااوالت إدارة البيااا ت ملؤشاار ا اادف 

لربوتوكااوالت لب و قااا  وباادء التنساايق  يمااا يتصاال ابإلباااله علاا  الصااعيد الااوطين واإلقليمااب والعااامل
 ستدامة؛املنتأة ضمن إطار مؤشرات أهداف التنمية امل
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االسااتفادة ماان التعاااون مااع كيااا ت ايماار املتحاادة املختصااة وأمااا ت اتفاقيااات  )ب( 
عر تعماااير تعااااون لااادرياااوو وكاااذلر ماااع شاااركاء التنمياااة واملنظماااات الدولياااة املختصاااة وتعزياااز هاااذا ال

حمللابو وأنتاطة لوطين وامراعاة املنظور ا نساين عل  مجيع املستوايتو وال سيما عل  الصعيدين ا
وتقييمااات  املب اارو م ا حااة العواصااف الرمليااة والرتابيااةو ورصااد ا فااافو والتأهاا  ونظاار اإلنااذار

 قابلية التأثر اب فافو وتدابل التخفيف من خماطر ا فاف؛ 
لوالياااة كااال منهماااا ويف حااادود  إىل ايماناااة وايلياااة العاملياااةو و قاااا   يطلااا  أيااااا   -3 

ة وأأ شراكات ت القائمر املنوط ب ل منهما يف التراكااملوارد املتاحةو مواصلة االضطالع ابلدو 
تفاقياة ايمار الرتاتيجب جديدة قد ت ون ضرورية من أجل  ايدة تعزيز تنفيذ االتفاقية اإلطار االسا

جيااه انتباااه مااؤار و والقيااامو عنااد االقتااااءو بتو 2030-2018املتحاادة مل ا حااة التصااحر للفاارتة 
 ذ ما يلزم من إجراءات؛ايطراف إىل هذه التراكات ل ب يتخ

إىل ايمانااااة تقااااد  تقرياااار إىل مااااؤار ايطااااراف يف دورتااااه الرابعااااة  يطلاااا  كااااذلر -4 
  عترة عن التقدم احملر  يف تنفيذ هذا املقرر.

 10ا لسة العامة 
 2017سبتمرب أيلول/ 15
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  13-م أ/10املررة   
 2019-2018لرانمج تميزاني  فرت  ا سنتني 

 إن مؤار ايطرافو 
إىل القواعاااااااد املالياااااااة ملاااااااؤار ايطاااااااراف يف اتفاقياااااااة ايمااااااار املتحااااااادة مل ا حاااااااة  إذ يتااااااال 

 و(8)التصحر)االتفاقية(
 و13-م أ/7إىل املقرر  وإذ يتل أياا   
 و2011-2010بتأن بر مج وميزانية  رتة السنتني  9-م أ/9إىل املقرر  وإذ يتل كذلر 
يف املعلومااااات الااااواردة يف الواثئااااق الااااى أعاااادَّهتا ايمانااااة وايليااااة العامليااااة بتااااأن  وقااااد نظاااار 

 و(9)الرب مج وامليزانية

 2019-2018امليزاني  ا ربانجمي   فرت  ا سنتني   
 16 188 082 ألبلاغ 2019-2018عل  امليزانياة الرب جمياة لفارتة السانتني  يوا ق -1 

 أد ه؛ 1يوروو لألفرال احملددة يف ا دول 
حل ومااة أملانيااا لتربعهااا إىل امليزانيااة ايساسااية لفاارتة الساانتني  ي عاارب عاان تقااديره  -2 

بون( بصافتها  يورو )صندوت 1 022 584يوروو وملسامهتها اخلاصة ألبلغ  1 022 584ألبلغ 
 احل ومة املايفة لألمانة؛

 أد ه؛ 2عل  جدول املال  للميزانية الرب جميةو الوارد يف ا دول  يوا ق -3 
ابحلاجاااة إىل  ايدة احتيااااطب رأس املاااال املتاااداولو وأيذن يف هاااذا الصااادد  يسااالر -4 

صادة ير األاا يف ذلار  يساسايةولألمينة التنفيذية أبن تستخدم املوارد النقدياة املتاحاة مان امليزانياة ا
رأس   ايدة احتيااطب وعاة بغياةات من الفارتات املالياة الساابقة واإليارادات املتنفل املنفقة واالشرتاك
 ؛2019-2018يف املائة لفرتة السنتني  12املال املتداول إىل 

الاوارد يف مر اق  2019و 2018جادول االشارتاكات اإلرشاادأ لعاامب  يعتمد -5 
 هذا املقرر؛
يف اعتبارهاااا أن اشااارتاكاهتا يف  مجياااع ايطاااراف يف االتفاقياااة إىل أن تااااع يااادعو -6 

م أو قباال هااذا التااارياو و قااا  كااانون الثاين/يناااير ماان كاال عااا  1امليزانيااة ايساسااية ي توقَّااع وصااو ا يف 
 )أ( من القواعد املالية ملؤار ايطراف؛14للفقرة 

لألمينااة التنفيذيااة ألجااراء التحااويالت بااني كاال بنااد ماان بنااود االعتمااادات  أيذن -7 
يف املائااة ماان جممااوع النفقااات  20أد هو إىل حاادٍّ إمجااا  نساابته  1احملااددة يف ا اادول  ايساسااية

__________ 

  و املر ق.1-م أ/2املقرر  (8)

؛ ICCD/CRIC(16)/3؛ وICCD/COP(13)/8-ICCD/CRIC(16)/2؛ وCorr.1و ICCD/COP(13)/7الواثئق  (9)
؛ ICCD/COP(13)/12؛ وICCD/COP(13)/11؛ وICCD/COP(13)/10؛ وICCD/COP(13)/9و
 . ICCD/COP(13)/13و
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يف املائاة مان   25املقدَّرة لبنود االعتمادات هذهو شريطة تطبيق حد آخار تصال نسابته إىل  قاة 
التنفيذيااة أن تقاادم إىل مااؤار ايطااراف  ةإىل ايمينااويطلاا  كاال بنااد ماان بنااود االعتمااادات هااذهو 

 ا  عن أأ حتويالت من هذا القبيل؛تقرير 
لألمينة التنفيذياة أن تنتاو وظاائف أد  مرتباة و ابإلضاا ة إىل ماال   أيذن أياا   -8 

لت اااااليف املااااوظفني  أد ه يف حاااادود ميزانيااااة 2املااااوظفني املعتمااااد علاااا  النحااااو املبااااني يف ا اااادول 
 ؤار ايطااراف يفمااإىل ايمينااة التنفيذيااة أن تقاادم إىل  ويطلاا  يااورو؛ 10 581 075تتجاااو   ال

 وظفني املعتمد؛ال  املدورته الرابعة عترة تقريرا  عن مستو  الوظائف الى مت ملؤها مقارنة  أل
ا معياااة العاماااة لألمااار املتحااادة إىل أن ت ااادرد يف ا ااادول الااازمين ملاااؤارات  يااادعو -9 

تني املزمع عقادها ت مؤار ايطراف وهيئتيه الفرعيدورا 2019-2018واجتماعات  رتة السنتني 
 يف  رتة السنتني؛

أد هو  3علااااااااا  ميزانياااااااااة طاااااااااوارل علااااااااا  النحاااااااااو احملااااااااادد يف ا ااااااااادول  يوا اااااااااق -10 
جميااااااااة لفاااااااارتة يااااااااورو خلاااااااادمات املااااااااؤاراتو ت ااااااااااف إىل امليزانيااااااااة الرب  2 073 550 إىل تصاااااااال
يزانياة ينتاطة يف املتاو ل ماوارد  اذه ا إذا ما قاررت ا معياة العاماة عادم 2019-2018 السنتني

 العادية لألمر املتحدة؛
و يف حااااال عاااادم وصااااول التربعااااات املخصصااااة لتغطيااااة الغاااارل الااااوارد يف يقاااارّتر -11 

 ملؤارات؛اوارل خلدمات إىل املبلغ املذكورو أن يدرد الرصيد املتو ر يف ميزانية الط 10 الفقرة
ياورو علا  النحاو  1 496 000ة املقادَّرة ألبلاغ ابلت اليف اإلضا يحييط علما   -12 

يطاراف عاة عتارة ملاؤار اأد هو الى سايتعني صار ها يف حاال عقاد الادورة الراب 4املبني يف ا دول 
 يف بونو أملانيا؛

ياااورو علااا   678 000ابلت ااااليف اإلضاااا ية املقااادَّرة ألبلاااغ  حيااايط علماااا  أيااااا   -13 
ة الساابعة عتارة للجنا الاى سايتعني صار ها يف حاال عقاد الادورة أد هو 5النحاو املباني يف ا ادول 

 استعرال تنفيذ االتفاقية يف بونو أملانيا؛
بتقاديرات اوياال الصاندوت االساتئماين اخلاااص الاى حااددهتا  حيايط علماا  كااذلر -14 

 ت إىل هذا الصندوت؛ايطراف إىل تقد  مسامها ويدعوأد هو  6ايمينة التنفيذية يف ا دول 
إىل ايمينة التنفيذية أن تقدم إىل ماؤار ايطاراف يف دورتاه الرابعاة عتارة  يطل  -15 

 لنتائج؛اائر عل  تقريرا  عن حالة اإليرادات والنفقات وعن أداء امليزانيةو ابتباع هنج ق
ابملناقتات ا ارية يف ا معياة العاماة لألمار املتحادة بتاأن مساتو   حييط علما   -16 

يمينااااة إىل ا لاااا يطاحتياااااطب رأس املااااال املتااااداولو ويف حااااال التوصاااال إىل قاااارار يف هااااذا التااااأنو 
 ترة؛التنفيذية أن تعد تقريرا  لينظر  يه مؤار ايطراف يف دورته الرابعة ع

القواعاااد املالياااة ملاااؤار ايطاااراف اجعاااة مااان أجااال القياااامو حسااا  االقتاااااءو ألر  -17 
إىل  ذلركاايطلاا   تو  يمااا تااة ا اادول اإلرشااادأ لالشاارتاكا وهيئاتااه الفرعيااة وأمانااة االتفاقيااة

قسامة لنصابة املقاررة جادول اي ايمينة التنفيذية أن تعد تقريرا  عن املنهجية واملمارسة املتبعة بتاأن
 ف؛الرابعة عترة ملؤار ايطرانفقات ايمر املتحدةو للنظر  يه يف الدورة 
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إىل ايمينااااااة التنفيذيااااااة أن تعااااااد ميزانيااااااة قائمااااااة علاااااا  النتااااااائج وباااااارامج  يطلاااااا  -18 
عمااالو ماااع بتاااأن خطاااط ال 11-م أ/1و اتسااااقا  ماااع املقااارر 2021-2020لفااارتة السااانتني  عمااال

لسااااانتني  الفااااارتة  تقاااااد  سااااايناريوهني للميزانياااااة وبااااارامج عمااااال قائماااااة علااااا  االحتياجاااااات املتوقعاااااة
ه ماان تعااديالت ( ساايناريو قااائر علاا  مااا أوصااب باا2ساايناريو منااو امسااب صاافرأ؛ و) (1) كالتااا :

 ا؛هبإضا ية عل  السيناريو ايول والت اليف أو الو ورات اإلضا ية املرتبطة 

 األشاء امل يل  لصن شمق االستئم ني   ليف قي   
املاليااااة ملااااؤار ايطااااراف وهيئتيااااه الفاااارعيتني  علاااا  التعااااديل التااااا  للقواعااااد يوا ااااق -19 

 :(10)االتفاقية وأمانة
 ابلنة التا : 21يستعال عن الفقرة  
  توايف ايمر املتحدة ايطراف ببيان مراجتع حلساابت كل سنة من الفرتة املالية.  
 أيلاااااااول/ 30ابلبياااااااا ت املالياااااااة املراجعاااااااة ل لياااااااة العاملياااااااة حااااااا   حيااااااايط علماااااااا   -20 
ط علمااااااااا  وحياااااااايو 2015-2014و وايمانااااااااة وايليااااااااة العامليااااااااة لفاااااااارتة الساااااااانتني 2013 ساااااااابتمرب
رتة ياااااة العاملياااااة لفاااااناااااة وايلابلتقريااااار املتعلاااااق ابيداء املاااااا  وتقاااااارير تنفياااااذ بااااارامج عمااااال ايما أيااااااا  

  ؛2017آب/أفسط   15و وحبالة االشرتاكات ح  2017-2016 السنتني
حظات الى أبداها جمل  مراجعب احلساابت يف تقريره ابملال حييط علما  كذلر -21 

 2017-2016لساااانتني عاااان البيااااا ت املاليااااة املراجعااااة للصااااناديق االسااااتئمانية لالتفاقيااااة لفاااارتة ا
هااذه التوصااياتو  إىل ايمينااة التنفيذيااة أن تنفااذ ويطلاا و 2016كااانون ايول/ديساامرب   31 حاا 

 حس  االقتااء؛ 
ياورو  1 815 651لألمينة التنفيذية استثناء  ابساتخدام مبلاغ ال يتجااو   أيذن -22 

بااادرة اخلاصااة نفيااذ املماان احتياااطب الصااندوت االسااتئماين للميزانيااة ايساسااية لالتفاقيااةو وذلاار لت
 ؛13-م أ/29اب فافو املبينة يف املقرر 

يساساااية يف لألطاااراف الاااى د عااات اشااارتاكاهتا يف امليزانياااة ا يعااارب عااان تقاااديره -23 
 الوقت املناس ؛

ايطاااراف الاااى مل تاااد ع بعاااد اشااارتاكاهتا يف امليزانياااة ايساساااية إىل القياااام  يااادعو -24 
لثاين/يناااير أو قباال اكاانون   1باذلر دون إبطاااءو واضاعة  يف اعتبارهااا أن االشارتاكات مسااتحقة يف 

 هذا التاريا من كل سنة؛
 مساددة علا   دياد جهودهاا ملعا اة ايطراف الى لديها اشارتاكات فال حي  -25 

د مجيااااع الل تسااااديخااااهااااذه املسااااألة أبساااارع مااااا   اااان بغيااااة تعزيااااز االسااااتقرار املااااا  لالتفاقيااااة ماااان 
 ايطراف اشرتاكاهتا؛

__________ 

  و املر ق.1-م أ/2املقرر  (10)
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إىل ايمينااة التنفيذيااة أن تواصاال خماطبااة ايطااراف الااى لااديها اشاارتاكات  يطلاا  -26 
خطاااة طوعياااة لتساااديد هاااذه االشااارتاكات  فاال مساااددة مااان السااانوات املاضاااية هبااادف التوصاال إىل

 ومواصلة تقد  تقارير عن تنفيذ أأ ترتيبات تتعلق ابالشرتاكات فل املسددة؛
إىل ايمينااة التنفيذيااة أن تقاادم تقرياارا  عاان مسااامهات ايطااراف يف  أياااا   يطلاا  -27 

 ؛2019-2018نتني امليزانية ايساسية للفرتات املالية السابقة والى وردت خالل  رتة الس
للمساااامهات املساااتلمة مااان ايطاااراف للصاااندوت الت ميلاااب  ي عااارب عااان تقاااديره  -28 

 والصندوت اخلاص وايموال اخلارجة عن ميزانية ايلية العاملية؛

  ير ةمر ا ترييم  
ابلتوصااااايات الصاااااادرة عااااان التقييماااااات املساااااتقلة امللخصاااااة يف الوثيقاااااة  يرحااااا  -29 

ICCD/COP(13)/14 يط ات يف ختطاإىل ايمانة وايلياة العاملياة أن تساتخدم هاذه التوصاي ويطل و
 أعما ما واالضطالع هبا؛

خبطاااااااة العمااااااال املقرتحاااااااة مل تااااااا  التقياااااااير يف إطاااااااار االتفاقياااااااة حيااااااايط علماااااااا   -30 
  .2019-2018 للفرتة

 1ا دول 
 االاتي ج ت م  امل اةش اسب ا ربانمج ا فرا 

 )يورو(

 إمجا  امليزانية ايساسية 2019 2018 برامج ايمانة -أوال  
  2 050 085  1 025 043  1 025 042 ا ت جي  ا تنفيذي تاإلشاة  -أ ف
  2 172 900  1 086 450  1 086 450 ا علق ت ا  ةجي  تا سي س  ا ع م  تا دا   -ابء
  3 953 400  1 976 700  1 976 700 تا تنفيذا علم تا تكن   جي   -جيم
  2 509 051  1 254 526  1 254 525 ا دم ت اإلشاةم  -شال
    ايلية العاملية -اثنيا  

 3 640 300 1 820 150  1 820 150 اآل ي  ا ع ملي  -ه ء
 14 325 736 7 162 868  7 162 868 ه ء(-اينم ق ا فرا  )أ ف

 1 862 346 931 173 931 173   امل ئ ( 13ا ربامج ) يك  يف شام -اث   ا 
 - - - ااتي ط  ةأس امل ل املتداتل -ةالع ا 

 16 188 082 8 094 041  8 094 041 ةالع ا(-اينم ق )أتالا 
    

    اإلمراشات

  1 022 584  511 292  511 292 مسامهة ح ومة البلد املايف
 15 165 498 7 582 749 7 582 749 املسامهات اإلرشادية
 16 188 082 8 094 041  8 094 041 جمم ق اإلمراشات
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 2ا دول 
 االاتي ج ت م  امل هفني

  
 املطلوبالعدد  العدد الفعلب  
  2017 2018 2019 

    ايمانة

    الفئة الفنية والفئات العليا -ألف

 1,00 1,00 1,00 وكيل ايمني العام 
 0,00 0,00 0,00 أمني عام مساعد 
 1,00 1,00 1,00 2-مد 
 0,00 0,00 0,00 1-مد 
 7,00 7,00 7,00 5-ف 
 7,00 7,00 7,00 4-ف 
 4,00 4,00 4,00 3-ف 
 1,00 1,00 1,00 2-ف 
 0,00 0,00 0,00 ف-1 
 21,00 21,00 21,00 اينم ق ا فرا  أ ف- ا فئ  ا فني  تا فئ ت ا علي  

 10,00 10,00 10,00  ئة اخلدمات العامة -ابء
 31,00 31,00 31,00 ابء( + اينم ق )أ ف 

 

  
 املطلوبالعدد  العدد الفعلب 

  2017 2018 2019 
    ايلية العاملية

    العلياالفئة الفنية والفئات  -ألف

 1,00 1,00 1,00 1-مد 
 1,00 1,00 1,00 5-ف 
 2,00 2,00 2,00 4-ف 
 4,00 4,00 4,00 3-ف 
 2,00 2,00 2,00 2-ف 

 10,00 10,00 10,00 اينم ق ا فرا  أ ف- ا فئ  ا فني  تا فئ ت ا علي  
 4,00 4,00 4,00  ئة اخلدمات العامة -ابء

 14,00 14,00 14,00 ابء(اينم ق )أ ف +  
 45,00 45,00 45,00 اينم ق ا كل  
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 3ا دول 
 امليزاني  االاتي طي   دم  املؤمترات

 )يورو(

 2019-2018 2017-2016 وجه اإلنفات
 1 835 000 1 835 000 خدمات اجتماعات ايمر املتحدة

 238 550 238 550 ت اليف دعر الربامج
 2 073 550 2 073 550 اينم ق

  4ا دول 
  ناف   ل  االاتي ج ت م  امل اةش الستف ف  ا دتة  ا رالع  اشر  ملؤمتر األطر 

 )يورو(

 2019-2018 2017-2016 وجه اإلنفات
 1 204 000 1 204 000 الت اليف اإلضا ية

 120 000 120 000 الطوارل
 1 324 000 1 324 000 اينم ق ا فرا 

 172 000 172 000 ت اليف دعر الربامج
 1 496 000 1 496 000 اينم ق

 5ا دول 
 اليف قي  ال ينفيذ االاتي ج ت م  امل اةش الستف ف  ا دتة  ا س لع  اشر   لنن  استعرا

 )يورو(

 2019-2018 وجه اإلنفات
 540 000 الت اليف اإلضا ية

 60 000 الطوارل
 600 000 ا فرا  اينم ق

 78 000 ت اليف دعر الربامج
 678 000 اينم ق
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 6ا دول 
ر ك فحر  ا تصرحملتحرد  ملاالاتي ج ت املردة  م  امل اةش  لمش ةن    املي  ايف قير  األمرم ا

 )ا صندتق االستئم ين ا   ( 2019-2018 فرت  ا سنتني 
 )يورو(

 الت اليف املقدرة الدورات
  900 000 الدورة السابعة عترة للجنة استعرال تنفيذ االتفاقية

 1 300 000 الدورة الرابعة عترة ملؤار ايطراف
 000 200 2 

تتاامل التقااديرات اخلاصااة ألتاااركة سثلااب البلاادان املتاااررةو مثاال جهااات التنساايق الوطنيااةو وسثاال اثن ماان  )أ(
 . ابلعلر والت نولوجياأقل البلدان منوا و واملراسلني املعنيني 

 10ا لسة العامة 
 2017سبتمرب أيلول/ 15
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 املرفق 

 2019-2018امليزاني  األس سي   ليف قي   لفرت  اجلدتل اإلةا شي  لارتان ت     

 ايطراف يف اتفاقية ايمر املتحدة
 جدول ايمر املتحدة (/) )أ(مل ا حة التصحر

ا دول اإلرشادأ 
لألنصبة املقررة 

 2018لعام 

املسامهات اإلرشادية 
 لعام 2018

 )يورو(

ا دول اإلرشادأ 
 لألنصبة املقررة

 2019لعام 

املسامهات اإلرشادية 
 لعام 2019

 )يورو(

جمم ق املب  غ 
 املستحر  

 )م ةت( 
  138 379   569 189  2٫500  569 189  2٫500 2٫500  االحتاد ايوروذ 1

  590 456   295 228  3٫011  295 228  3٫011 3٫088  االحتاد الروسب 2

  478 1   739  0٫010  739  0٫010 0٫010 أقل البلدان منوا   إثيوبيا 3

  872 8   436 4  0٫058  436 4  0٫058 0٫060  أذربيجان 4

  890 131   945 65  0٫870  945 65  0٫870 0٫892  ايرجنتني 5

  958 2   479 1  0٫019  479 1  0٫019 0٫020  ايردن 6

  888   444  0٫006  444  0٫006 0٫006  أرمينيا 7

  152   76  0٫001  76  0٫001 0٫001 أقل البلدان منوا   إريرتاي 8

  220 361   610 180  2٫382  610 180  2٫382 2٫443  إسبانيا 9

  546 345   773 172  2٫279  773 172  2٫279 2٫337  أسرتاليا 10

  618 5   809 2  0٫037  809 2  0٫037 0٫038  إستونيا 11

  580 63   790 31  0٫419  790 31  0٫419 0٫430  إسرائيل 12

  888   444  0٫006  444  0٫006 0٫006  أقل البلدان منوا   أ غانستان 13

  906 9   953 4  0٫065  953 4  0٫065 0٫067  إكوادور 14

  182 1   591  0٫008  591  0٫008 0٫008  ألبانيا 15

  672 944   336 472  6٫229  336 472  6٫229 6٫389  أملانيا 16

  306 89   653 44  0٫589  653 44  0٫589 0٫604  اإلمارات العربية املتحدة 17

  296   148  0٫002  148  0٫002 0٫002  أنتيغوا وبربودا 18

  888   444  0٫006  444  0٫006 0٫006  أندورا 19
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 ايطراف يف اتفاقية ايمر املتحدة
 جدول ايمر املتحدة (/) )أ(مل ا حة التصحر

ا دول اإلرشادأ 
لألنصبة املقررة 

 2018لعام 

املسامهات اإلرشادية 
 لعام 2018

 )يورو(

ا دول اإلرشادأ 
 لألنصبة املقررة

 2019لعام 

املسامهات اإلرشادية 
 لعام 2019

 )يورو(

جمم ق املب  غ 
 املستحر  

 )م ةت( 
  522 74   261 37  0٫491  261 37  0٫491 0٫504  إندونيسيا 20

  478 1   739  0٫010  739  0٫010 0٫010 أقل البلدان منوا   أنغوال 21

  680 11   840 5  0٫077  840 5  0٫077 0٫079  أوروفواأ 22

  400 3   700 1  0٫022  700 1  0٫022 0٫023  أو ب ستان 23

  330 1   665  0٫009  665  0٫009 0٫009 أقل البلدان منوا   أوفندا 24

  230 15   615 7  0٫100  615 7  0٫100 0٫103  أوكرانيا 25

  642 69   821 34  0٫459  821 34  0٫459 0٫471  اإلسالمية( -إيران )مجهورية  26

  532 49   766 24  0٫327  766 24  0٫327 0٫335  آيرلندا 27

  400 3   700 1  0٫022  700 1  0٫022 0٫023  آيسلندا 28

  176 554   088 277  3٫654  088 277  3٫654 3٫748  إيطاليا 29

  592   296  0٫004  296  0٫004 0٫004  اببوا فينيا ا ديدة 30

  070 2   035 1  0٫014  035 1  0٫014 0٫014  ابرافواأ 31

  750 13   875 6  0٫091  875 6  0٫091 0٫093  ابكستان 32

  152   76  0٫001  76  0٫001 0٫001  ابالو 33

  506 6   253 3  0٫043  253 3  0٫043 0٫044  البحرين 34

  266 565   633 282  3٫727  633 282  3٫727 3٫823  الربا يل 35

  036 1   518  0٫007  518  0٫007 0٫007  برابدوس 36

  960 57   980 28  0٫382  980 28  0٫382 0٫392  الربتغال 37

  288 4   144 2  0٫028  144 2  0٫028 0٫029  بروين دار السالم 38

  856 130   428 65  0٫863  428 65  0٫863 0٫885  بلجي ا 39

  654 6   327 3  0٫044  327 3  0٫044 0٫045  بلغاراي 40

  152   76  0٫001  76  0٫001 0٫001  بليز 41

  478 1   739  0٫010  739  0٫010 0٫010 البلدان منوا  أقل  بنغالدي  42
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 ايطراف يف اتفاقية ايمر املتحدة
 جدول ايمر املتحدة (/) )أ(مل ا حة التصحر

ا دول اإلرشادأ 
لألنصبة املقررة 

 2018لعام 

املسامهات اإلرشادية 
 لعام 2018

 )يورو(

ا دول اإلرشادأ 
 لألنصبة املقررة

 2019لعام 

املسامهات اإلرشادية 
 لعام 2019

 )يورو(

جمم ق املب  غ 
 املستحر  

 )م ةت( 
  028 5   514 2  0٫033  514 2  0٫033 0٫034  بنما 43

  444   222  0٫003  222  0٫003 0٫003 أقل البلدان منوا   بنن 44

  152   76  0٫001  76  0٫001 0٫001 أقل البلدان منوا   بوحن 45

  070 2   035 1  0٫014  035 1  0٫014 0٫014  بوتسوا  46

  592   296  0٫004  296  0٫004 0٫004 أقل البلدان منوا   بوركينا  اسو 47

  152   76  0٫001  76  0٫001 0٫001 أقل البلدان منوا   بوروندأ 48

  922 1   961  0٫013  961  0٫013 0٫013  البوسنة وا رسر 49

  350 124   175 62  0٫820  175 62  0٫820 0٫841  بولندا 50

  774 1   887  0٫012  887  0٫012 0٫012  املتعددة القوميات( -بوليفيا )دولة  51

  108 20   054 10  0٫133  054 10  0٫133 0٫136  بلو 52

  280 8   140 4  0٫055  140 4  0٫055 0٫056  بيالروس 53

  028 43   514 21  0٫284  514 21  0٫284 0٫291  حيلند 54

  844 3   922 1  0٫025  922 1  0٫025 0٫026  تركمانستان 55

  520 150   260 75  0٫993  260 75  0٫993 1٫018  تركيا 56

  028 5   514 2  0٫033  514 2  0٫033 0٫034  ترينيداد وتوابفو 57

  740   370  0٫005  370  0٫005 0٫005 أقل البلدان منوا   تتاد 58

  864 50   432 25  0٫335  432 25  0٫335 0٫344  تتي يا 59

  152   76  0٫001  76  0٫001 0٫001 أقل البلدان منوا   توفو 60

  152   76  0٫001  76  0٫001 0٫001 أقل البلدان منوا   تو الو 61

  140 4   070 2  0٫027  070 2  0٫027 0٫028  تون  62

  152   76  0٫001  76  0٫001 0٫001  تونغا 63

  444   222  0٫003  222  0٫003 0٫003 أقل البلدان منوا   ليتى -تيمور  64

  330 1   665  0٫009  665  0٫009 0٫009  جاماي ا 65
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 ايطراف يف اتفاقية ايمر املتحدة
 جدول ايمر املتحدة (/) )أ(مل ا حة التصحر

ا دول اإلرشادأ 
لألنصبة املقررة 

 2018لعام 

املسامهات اإلرشادية 
 لعام 2018

 )يورو(

ا دول اإلرشادأ 
 لألنصبة املقررة

 2019لعام 

املسامهات اإلرشادية 
 لعام 2019

 )يورو(

جمم ق املب  غ 
 املستحر  

 )م ةت( 
  592   296  0٫004  296  0٫004 0٫004  ا بل ايسود 66

  806 23   903 11  0٫157  903 11  0٫157 0٫161  ا زائر 67

  070 2   035 1  0٫014  035 1  0٫014 0٫014  جزر البهاما 68

  152   76  0٫001  76  0٫001 0٫001 أقل البلدان منوا   جزر القمر 69

  152   76  0٫001  76  0٫001 0٫001 أقل البلدان منوا   جزر سليمان 70

  152   76  0٫001  76  0٫001 0٫001  جزر كو  71

  152   76  0٫001  76  0٫001 0٫001  جزر مارشال 72

  152   76  0٫001  76  0٫001 0٫001 أقل البلدان منوا   مجهورية أ ريقيا الوسط  73

  802 6   401 3  0٫045  401 3  0٫045 0٫046  ا مهورية الدوميني ية 74

  548 3   774 1  0٫023  774 1  0٫023 0٫024  ا مهورية العربية السورية 75

  182 1   591  0٫008  591  0٫008 0٫008 أقل البلدان منوا   مجهورية ال ونغو الد قراطية 76

  478 1   739  0٫010  739  0٫010 0٫010 أقل البلدان منوا   مجهورية تنزانيا املتحدة 77

  484 301   742 150  1٫988  742 150  1٫988 2٫039  مجهورية كوراي 78

  740   370  0٫005  370  0٫005 0٫005  التعبية الد قراطيةمجهورية كوراي  79

  444   222  0٫003  222  0٫003 0٫003 أقل البلدان منوا   مجهورية الو الد قراطية التعبية 80

  036 1   518  0٫007  518  0٫007 0٫007  مجهورية مقدونيا اليوفوسال ية سابقا   81

  592   296  0٫004  296  0٫004 0٫004  مجهورية مولدو ا 82

  820 53   910 26  0٫355  910 26  0٫355 0٫364   ريقياأجنوب  83

  444   222  0٫003  222  0٫003 0٫003 أقل البلدان منوا   جنوب السودان 84

  182 1   591  0٫008  591  0٫008 0٫008  جورجيا 85

  152   76  0٫001  76  0٫001 0٫001 أقل البلدان منوا   جيبويت 86

  350 86   175 43  0٫569  175 43  0٫569 0٫584  الدامنر  87

  152   76  0٫001  76  0٫001 0٫001  دوميني ا 88
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 ايطراف يف اتفاقية ايمر املتحدة
 جدول ايمر املتحدة (/) )أ(مل ا حة التصحر

ا دول اإلرشادأ 
لألنصبة املقررة 

 2018لعام 

املسامهات اإلرشادية 
 لعام 2018

 )يورو(

ا دول اإلرشادأ 
 لألنصبة املقررة

 2019لعام 

املسامهات اإلرشادية 
 لعام 2019

 )يورو(

جمم ق املب  غ 
 املستحر  

 )م ةت( 
  296   148  0٫002  148  0٫002 0٫002 أقل البلدان منوا   رواندا 89

  206 27   603 13  0٫179  603 13  0٫179 0٫184  رومانيا 90

  036 1   518  0٫007  518  0٫007 0٫007 أقل البلدان منوا    امبيا 91

  592   296  0٫004  296  0٫004 0٫004 أقل البلدان منوا    مبابوأ 92

  152   76  0٫001  76  0٫001 0٫001  ساموا 93

  152   76  0٫001  76  0٫001 0٫001 أقل البلدان منوا   سان تومب وبرينسيي 94

  444   222  0٫003  222  0٫003 0٫003  مارينو سان 95

  152   76  0٫001  76  0٫001 0٫001  سانت  نسنت وجزر فرينادين 96

  152   76  0٫001  76  0٫001 0٫001  سانت كيت  ونيف  97

  152   76  0٫001  76  0٫001 0٫001  سانت لوسيا 98

  584 4   292 2  0٫030  292 2  0٫030 0٫031  سرأ الن ا 99

  070 2   035 1  0٫014  035 1  0٫014 0٫014  السلفادور 100

  658 23   829 11  0٫156  829 11  0٫156 0٫160  سلو اكيا 101

  420 12   210 6  0٫082  210 6  0٫082 0٫084  سلو ينيا 102

  094 66   047 33  0٫436  047 33  0٫436 0٫447  سنغا ورة 103

  740   370  0٫005  370  0٫005 0٫005 أقل البلدان منوا   السنغال 104

  296   148  0٫002  148  0٫002 0٫002  سوا يلند 105

  478 1   739  0٫010  739  0٫010 0٫010 أقل البلدان منوا   السودان 106

  888   444  0٫006  444  0٫006 0٫006  سورينام 107

  354 141   677 70  0٫932  677 70  0٫932 0٫956  السويد 108

  560 168   280 84  1٫111  280 84  1٫111 1٫140  سويسرا 109

  152   76  0٫001  76  0٫001 0٫001 أقل البلدان منوا   سلاليون 110

  152   76  0٫001  76  0٫001 0٫001  سيتيل 111
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 ايطراف يف اتفاقية ايمر املتحدة
 جدول ايمر املتحدة (/) )أ(مل ا حة التصحر

ا دول اإلرشادأ 
لألنصبة املقررة 

 2018لعام 

املسامهات اإلرشادية 
 لعام 2018

 )يورو(

ا دول اإلرشادأ 
 لألنصبة املقررة

 2019لعام 

املسامهات اإلرشادية 
 لعام 2019

 )يورو(

جمم ق املب  غ 
 املستحر  

 )م ةت( 
  996 58   498 29  0٫389  498 29  0٫389 0٫399  شيلب 112

  732 4   366 2  0٫031  366 2  0٫031 0٫032  صربيا 113

  152   76  0٫001  76  0٫001 0٫001 أقل البلدان منوا   الصومال 114

  192 171 1   596 585  7٫723  596 585  7٫723 7٫921  الصني 115

  592   296  0٫004  296  0٫004 0٫004  طاجي ستان 116

  074 19   537 9  0٫126  537 9  0٫126 0٫129  العرات 117

  708 16   354 8  0٫110  354 8  0٫110 0٫113  عمان 118

  514 2   257 1  0٫017  257 1  0٫017 0٫017  فابون 119

  152   76  0٫001  76  0٫001 0٫001 أقل البلدان منوا   فامبيا 120

  366 2   183 1  0٫016  183 1  0٫016 0٫016  فا  121

  152   76  0٫001  76  0٫001 0٫001  فرينادا 122

  140 4   070 2  0٫027  070 2  0٫027 0٫028  فواتيماال 123

  296   148  0٫002  148  0٫002 0٫002  فيا  124

  296   148  0٫002  148  0٫002 0٫002 أقل البلدان منوا   فينيا 125

  152   76  0٫001  76  0٫001 0٫001 البلدان منوا  أقل  بيساو -فينيا  126

  478 1   739  0٫010  739  0٫010 0٫010 أقل البلدان منوا   فينيا االستوائية 127

  152   76  0٫001  76  0٫001 0٫001 أقل البلدان منوا    انواتو 128

  448 718   224 359  4٫737  224 359  4٫737 4٫859   رنسا 129

  396 24   198 12  0٫161  198 12  0٫161 0٫165  الفلبني 130

  428 84   214 42  0٫557  214 42  0٫557 0٫571  البوليفارية( - نزويال )مجهورية  131

  424 67   712 33  0٫445  712 33  0٫445 0٫456   نلندا 132

  444   222  0٫003  222  0٫003 0٫003   يجب 133

  576 8   288 4  0٫057  288 4  0٫057 0٫058   ييت  م 134
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 ايطراف يف اتفاقية ايمر املتحدة
 جدول ايمر املتحدة (/) )أ(مل ا حة التصحر

ا دول اإلرشادأ 
لألنصبة املقررة 

 2018لعام 

املسامهات اإلرشادية 
 لعام 2018

 )يورو(

ا دول اإلرشادأ 
 لألنصبة املقررة

 2019لعام 

املسامهات اإلرشادية 
 لعام 2019

 )يورو(

جمم ق املب  غ 
 املستحر  

 )م ةت( 
  358 6   179 3  0٫042  179 3  0٫042 0٫043  قربص 135

  774 39   887 19  0٫262  887 19  0٫262 0٫269  قطر 136

  296   148  0٫002  148  0٫002 0٫002  قلفيزستان 137

  152   76  0٫001  76  0٫001 0٫001  كابو  لدأ 138

  242 28   121 14  0٫186  121 14  0٫186 0٫191  كا اخستان 139

  478 1   739  0٫010  739  0٫010 0٫010  ال املون 140

  638 14   319 7  0٫097  319 7  0٫097 0٫099  كرواتيا 141

  592   296  0٫004  296  0٫004 0٫004 أقل البلدان منوا   كمبوداي 142

  896 431   948 215  2٫848  948 215  2٫848 2٫921  كندا 143

  610 9   805 4  0٫063  805 4  0٫063 0٫065  كواب 144

  330 1   665  0٫009  665  0٫009 0٫009  كوت ديفوار 145

  950 6   475 3  0٫046  475 3  0٫046 0٫047  كوستاري ا 146

  610 47   805 23  0٫314  805 23  0٫314 0٫322  كولومبيا 147

  888   444  0٫006  444  0٫006 0٫006  ال ونغو 148

  140 42   070 21  0٫278  070 21  0٫278 0٫285  ال ويت 149

 (كليباس )كليبايت سابقا   150
 )الصفة  ا كليباسب(

  152   76  0٫001  76  0٫001 0٫001 أقل البلدان منوا  

  662 2   331 1  0٫018  331 1  0٫018 0٫018  كينيا 151

  392 7   696 3  0٫049  696 3  0٫049 0٫050  التفيا 152

  802 6   401 3  0٫045  401 3  0٫045 0٫046  لبنان 153

  462 9   731 4  0٫062  731 4  0٫062 0٫064  ل سمربه 154

  152   76  0٫001  76  0٫001 0٫001 أقل البلدان منوا   ليرباي 155

  482 18   241 9  0٫122  241 9  0٫122 0٫125  ليبيا 156

  646 10   323 5  0٫070  323 5  0٫070 0٫072  ليتوانيا 157
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 ايطراف يف اتفاقية ايمر املتحدة
 جدول ايمر املتحدة (/) )أ(مل ا حة التصحر

ا دول اإلرشادأ 
لألنصبة املقررة 

 2018لعام 

املسامهات اإلرشادية 
 لعام 2018

 )يورو(

ا دول اإلرشادأ 
 لألنصبة املقررة

 2019لعام 

املسامهات اإلرشادية 
 لعام 2019

 )يورو(

جمم ق املب  غ 
 املستحر  

 )م ةت( 
  036 1   518  0٫007  518  0٫007 0٫007  ليختنتتاين 158

  152   76  0٫001  76  0٫001 0٫001 أقل البلدان منوا   ليسوتو 159

  366 2   183 1  0٫016  183 1  0٫016 0٫016  مالطة 160

  444   222  0٫003  222  0٫003 0٫003 أقل البلدان منوا   ما  161

  610 47   805 23  0٫314  805 23  0٫314 0٫322  ماليزاي 162

  444   222  0٫003  222  0٫003 0٫003 أقل البلدان منوا   مدفتقر 163

  474 22   237 11  0٫148  237 11  0٫148 0٫152  مصر 164

  984 7   992 3  0٫053  992 3  0٫053 0٫054  املغرب 165

  178 212   089 106  1٫399  089 106  1٫399 1٫435  امل سير 166

  296   148  0٫002  148  0٫002 0٫002 أقل البلدان منوا   مالوأ 167

  296   148  0٫002  148  0٫002 0٫002  ملديف 168

  446 169   723 84  1٫117  723 84  1٫117 1٫146  اململ ة العربية السعودية 169

اململ ة املتحدة لربيطانيا العظم   170
 يرلندا التماليةآو 

 4٫463 4٫351  329 948  4٫351  329 948   659 896  

  740   370  0٫005  370  0٫005 0٫005  منغوليا 171

  296   148  0٫002  148  0٫002 0٫002 منوا  أقل البلدان  موريتانيا 172

  774 1   887  0٫012  887  0٫012 0٫012  موريتيوس 173

  592   296  0٫004  296  0٫004 0٫004  مو امبيق 174

  478 1   739  0٫010  739  0٫010 0٫010  مو كو 175

  478 1   739  0٫010  739  0٫010 0٫010 أقل البلدان منوا   ميامنار 176

  152   76  0٫001  76  0٫001 0٫001  املوحدة( -مي رونيزاي )والايت  177

  478 1   739  0٫010  739  0٫010 0٫010   ميبيا 178

  152   76  0٫001  76  0٫001 0٫001   ورو 179

  532 125   766 62  0٫828  766 62  0٫828 0٫849  النرويج 180
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 ايطراف يف اتفاقية ايمر املتحدة
 جدول ايمر املتحدة (/) )أ(مل ا حة التصحر

ا دول اإلرشادأ 
لألنصبة املقررة 

 2018لعام 

املسامهات اإلرشادية 
 لعام 2018

 )يورو(

ا دول اإلرشادأ 
 لألنصبة املقررة

 2019لعام 

املسامهات اإلرشادية 
 لعام 2019

 )يورو(

جمم ق املب  غ 
 املستحر  

 )م ةت( 
  458 106   229 53  0٫702  229 53  0٫702 0٫720  النمسا 181

  888   444  0٫006  444  0٫006 0٫006 أقل البلدان منوا   نيبال 182

  296   148  0٫002  148  0٫002 0٫002 أقل البلدان منوا   النيجر 183

  902 30   451 15  0٫204  451 15  0٫204 0٫209  نيجلاي 184

  592   296  0٫004  296  0٫004 0٫004  ني ارافوا 185

  626 39   813 19  0٫261  813 19  0٫261 0٫268  نيو يلندا 186

  152   76  0٫001  76  0٫001 0٫001  نيوأ 187

  444   222  0٫003  222  0٫003 0٫003 أقل البلدان منوا   هايى 188

  972 108   486 54  0٫719  486 54  0٫719 0٫737  ا ند 189

  182 1   591  0٫008  591  0٫008 0٫008  هندوراس 190

  806 23   903 11  0٫157  903 11  0٫157 0٫161  هنغاراي 191

  128 219   564 109  1٫445  564 109  1٫445 1٫482  هولندا 192

  900 252 3   450 626 1  21٫449  450 626 1  21٫449 22٫000  الوالايت املتحدة ايمري ية 193

  276 431 1   638 715  9٫438  638 715  9٫438 9٫680  الياابن 194

  478 1   739  0٫010  739  0٫010 0٫010 أقل البلدان منوا   اليمن 195

  642 69   821 34  0٫459  821 34  0٫459 0٫471  اليو ن 196

  498 165 15   749 582 7  100٫000  749 582 7  100٫000 102٫502  اينم ق م  األطراف 

  تعترب الوالايت املتحدة ايمري ية اويلها للميزانية ايساسية لالتفاقية تربعا . مالحظة:
 . 2017أاير/مايو  31تتمل ايطراف الدول ومنظمات الت امل االقتصادأ اإلقليمية ايطراف يف االتفاقية يف  )أ(
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   13-م أ/11املررة   
مذنر  ا تف هم لني ايف قي  األمرم املتحرد  ملك فحر  ا تصرحر تمرفرق ا بيئر  

 ا ع ملي 
 ايطرافوإن مؤار  
اتفاقياة ايمار الاذأ اعتماد ألوجباه ماذكرة التفااهر هاذه باني  7-م أ/6إىل املقرر  إذ يتل 

 واملتحدة مل ا حة التصحر ومر ق البيئة العاملية
أمانااة اتفاقيااة ايماار الااذأ دعاات  يااه ايطااراف  12-م أ/11إىل املقاارر أياااا   وإذ يتاال 

ماذكرة  تنقايح جالأمان ملياة أمانة مر اق البيئاة العا مع ااملتحدة مل ا حة التصحر إىل مواصلة تعاوهن
تاااارة ملااااؤار لثانيااااة عالتفاااااهر يف ضااااوء نااااة االتفاقيااااةو إضااااا ة إىل املقااااررات الصااااادرة عاااان الاااادورة ا

 و12-م أ/3و 12-م أ/8و و4و الفقرة 12-م أ/9 املقررات سيما ايطرافو وال
 29املؤرخااااااااة و لالتفاقيااااااااة إىل ايمااااااااني التنفيااااااااذأابلرسااااااااالة املوجهااااااااة وإذ حياااااااايط علمااااااااا   

عاملياااة مر اااق البيئاااة ال كبااالة املاااوظفني التنفياااذيني ورئيساااةو والاااى قااادمت  يهاااا  2017حزيران/يونياااه 
ا حاة التصااحر تحادة مل متااريع تعاديالت ماذكرة التفاااهر باني ماؤار ايطاراف يف اتفاقيااة ايمار امل

جملاا  مر ااق يقياااو و اصااة يف أ ر يف البلاادان الااى تعاااين ماان ا فاااف التااديد و/أو ماان التصااحرو وخب
 ويمانتنيو وتبعا  للمتاورات الى جرت بني االبيئة العاملية بتأن تعزيز التعاون

 وICCD/COP(13)/18ابلوثيقة وإذ حييط علما  أياا   
 يف مذكرة التفاهر املتار إليها أعالهو واملر قة هبذا املتروعووقد نظر  
 ر قة؛مذكرة التفاهر ا ديدة امل يعتمد -1 

ويااادعو أماناااة مر اااق  اتفاقياااة ايمااار املتحااادة مل ا حاااة التصاااحر إىل أماناااة يطلااا  -2 
لبيئاااة ياباااة عااان مر اااق ااهر ابلنالبيئاااة العاملياااة إىل اختااااذ الرتتيباااات املالئماااة للتوقياااع علااا  ماااذكرة التفااا

 العاملية ومؤار ايطراف؛

ويااادعو أماناااة مر اااق  اتفاقياااة ايمااار املتحااادة مل ا حاااة التصاااحر إىل أماناااة يطلااا  -3 
 البيئة العاملية إىل تنفيذ مذكرة التفاهر املر قة.

 10ا لسة العامة 
 2017سبتمرب أيلول/ 15
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 املرفق 

مرررذنر  ا تفررر هم لرررني مرررؤمتر األطرررراف   ايف قيررر  األمرررم املتحرررد  ملك فحررر    
ا تصررحر   ا بلرردان ا رريت يعرر ين مرر  اجلفرر ف ا شرردمد ت/أت مرر  ا تصررحر  

 أفرمري   تجملس مرفق ا بيئ  ا ع ملي  لش ن يعزمز ا تع تنتخب ص    

 مردم   
إن مؤار ايطراف يف اتفاقياة ايمار املتحادة مل ا حاة التصاحر يف البلادان الاى تعااين مان  

ة عااااااد بعبااااااار با فاااااااف التااااااديد و/أو ماااااان التصااااااحرو وخباصااااااة يف أ ريقيااااااا )املتااااااار إليهااااااا  يمااااااا 
عاد بعباارة ار إلياه  يماا بياة )املتاالتنفيذأو وجمل  مر اق البيئاة العامل  االتفاقية (و الى  ثلها أمينها

  املر ق (و الذأ اثله كبلة موظفيه التنفيذيني/رئيستهو
باااااني املر اااااق  2005تتااااارين ايول/أكتاااااوبر  28حيااااا  أ برتمااااات ماااااذكرة تفااااااهر مؤرخاااااة  
 واالتفاقية؛
 يعااز  مااؤار ايطااراف إححااة مااا يلااب: ماان االتفاقيااة الااى تاانة علاا   21وعمااال  ابملااادة  

 ر د ماااان تااااواحااااايليااااات املاليااااة ويتااااجع هااااذه ايليااااات علاااا  أن تسااااع  إىل أن تزيااااد إىل أقصاااا  
غيااااة تنفيااااذ ب ريقياااااو أالتموياااال لألطااااراف ماااان البلاااادان الناميااااة املتااااأثرةو وخاصااااة املوجااااود منهااااا يف 

 االتفاقية ؛
 26-25 ياة )بونتاا دل إساىو أوروفاواأووحي  عدَّل مقرر ا معية الرابعة ملر ق البيئة العامل 
 ( صر املر ق ليعمل بوصفه آلية مالية لالتفاقية؛2010أاير/مايو 
تتارين  18-16وحي  عدَّل مقرر ا معية الثانية ملر ق البيئاة العاملياة )بيجانيو الصانيو  

ر ب يتااامل تااادهو م عاااادة هي لتاااه ل ااا( صااار إنتااااء مر اااق البيئاااة العاملياااة ال2002ايول/أكتاااوبر 
ةو ول اااب ر اااق الساااتايراضااابو وال سااايما التصاااحر وإ الاااة الغااااابتو بوصااافه أحاااد جمااااالت تركياااز امل

 قية؛ي درتد ضمن وظائف أمانة املر ق التنسيقو ابسر اجملل و مع أمانة االتفا
اعتبااار املر ااق آليااة ماليااة لالتفاقيااة  6-م أ/6وحياا  قتبتاال مقاارر مااؤار ايطااراف يف االتفاقيااة  

انااة االتفاقيااة أن تتااوىلو ماان االتفاقيااة وطلاا  إىل أم 21وابملااادة  20)ب( ماان املااادة 2ة عماال  ابلفقاار 
 ئة العاملية؛ر ق البييف إطار وظائفهاو مهمة التنسيقو ابسر مؤار ايطراف يف االتفاقيةو مع م

 9-م أ/10و 8-م أ/6و 7-م أ/6وحيا  نصاات مقاررات مااؤار ايطاراف يف االتفاقيااة  
 ؛ عل  التعاون بني أمانة املر ق وأمانة االتفاقية 11-أ م/11و 10-م أ/11و

 10 وحي  اعتماد اجتمااع جملا  املر اق يف دورتاه السادساة والثالثاني )واشانطن العاصامةو 
ة  ة إىل نظااام لتخصااي( مقااررا  بتااأن اوياال اينتااطة التم ينيااة ابإلضااا2009تتاارين الثاااين/نو مرب 

 املوارد بتفا ية؛
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بتااأن إدارة ايليااة العامليااة وترتيباهتااا املؤسساايةو الااذأ  10-م أ/6رر وإذ يتاالان إىل املقاا 
ىل إنمياة الزراعياة دو  للتنة عل  نقال املسااءلة والتمثيال القاانوين ل لياة العاملياة مان الصاندوت الا

 أمانة اتفاقية م ا حة التصحر؛
الساانوات ية بتااأن اساارتاتيج 8-م أ/3وإذ يتاالان إىل مقاارر مااؤار ايطااراف يف االتفاقيااة  

ملقبلااة لتجديااد اة للفاارتة االساارتاتيجية أثناااء التخطاايط والربجماامراعاااة العتاارو الااذأ دعااا املر ااق إىل 
 ؛ عاال   املواردو بغية تيسل تنفيذ االتفاقية تنفيذا  

وإذ يتلان إىل صر إنتاء مر اق البيئاة العاملياة املعاادة هي لتاهو بصايغته املعدلاة مان قتبال  
 والثالثة والرابعة واخلامسة ملر ق البيئة العاملية؛ ا معيات الثانية

تتااارين  28وحيااا  ينبغاااب تعاااديل ماااذكرة التفااااهر املربماااة باااني املر اااق واالتفاقياااة املؤرخاااة  
عاااان مااااؤار  الصااااادرين 11-م أ/11واملقاااارر  10-م أ/11للمقاااارر  و و قااااا  2005ايول/أكتااااوبر 

 ايطراف يف االتفاقية؛
أمانة االتفاقية إىل مواصلة عملهاا ماع أماناة املر اق مان  12-م أ/11وحي  يدعو املقرر  
 ر املقاااارراتمااااذكرة التفاااااهر يف ضااااوء نااااة االتفاقيااااةو ألااااا يف ذلاااار فرضااااهاو وكااااذلتعااااديل أجاااال 

و 4و الفقااارة 12-أ م/9املقاااررات الصاااادرة عااان الااادورة الثانياااة عتااارة ملاااؤار ايطااارافو وال سااايما 
 ؛12-م أ/3و و12-م أ/8و

 يلب:قد اتفقا عل  ما  
 التعاريف  

 يفرال مذكرة التفاهر هذه: -1
يعااااين مصااااطلح  ا معيااااة  مجعيااااة مر ااااق البيئااااة العامليااااة علاااا  النحااااو املعاااارف يف  )أ( 

 من صر إنتاء مر ق البيئة العاملية املعادة هي لته؛ 13 الفقرة
يعااااين مصااااطلح  مااااؤار ايطااااراف  مااااؤار ايطااااراف يف اتفاقيااااة ايماااار املتحاااادة  )ب( 
يف  رو وخباصاااةالتصاااحر يف البلااادان الاااى تعااااين مااان ا فااااف التاااديد و/أو مااان التصاااحمل ا حاااة 

 من االتفاقية؛ 22يف املادة عل  النحو احملدد  وأ ريقيا
يعااين مصااطلح  االتفاقيااة  اتفاقيااة ايماار املتحاادة مل ا حااة التصااحر يف البلاادان  )د( 

  ريقيا؛الى تعاين من ا فاف التديد و/أو من التصحرو وخباصة يف أ
يف احملاادد يعااين مصااطلح  جملاا  املر ااق  جملاا  مر ااق البيئااة العامليااة علاا  النحااو  )د( 

 ه؛من صر إنتاء مر ق البيئة العاملية املعادة هي لت 20إىل  15الفقرات من 
يعاااين مصاااطلح  جمااااالت تركياااز مر اااق البيئاااة العاملياااة  جمااااالت الرتكياااز املنصاااوص  )ه( 

 اء مر ق البيئة العاملية املعادة هي لته؛من صر إنت 2يف الفقرة  عليها
م نتاااأ عماااال  بصااار إنتااااء مر اااق يعاااين مصاااطلح  املر اااق  مر اااق البيئاااة العاملياااة ال )و( 

 البيئة العاملية املعادة هي لته؛
يعااين مصااطلح  صاار املر ااق  صاار إنتاااء مر ااق البيئااة العامليااة املعااادة هي لتااه  ) ( 

لة؛  بصيغته املعدَّ
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الوكاااااالت املنفااااذة  الوكاااااالت املنفااااذة علاااا  النحااااو احملاااادد يف يعااااين مصااااطلح   )ح( 
ررات ألقاا عة عمااال  ماان صاار املر ااق والوكاااالت املنفااذة الااى تسااتفيد ماان الفاارص املوساا 22 الفقاارة
 ؛املر ق جمل 

لة؛ )ط(   يعين مصطلح  مذكرة التفاهر  هذه املذكرة املعدَّ
 تحدة مل ا حة التصحر.يف اتفاقية ايمر امل يعين مصطلح  الطرف  طر ا   )أ( 

 االتسات بني االتفاقية واملر ق  
إن االتسااات بااني أهااداف جمااال تركيااز املر ااق املتعلااق بتاادهور ايراضااب وأهااداف االتفاقيااة  -2

اقياة ق وأماناة االتفناة املر اواسرتاتيجياهتا معارتتف باه كأسااس للتعااون املفياد للطار ني. وساتتعاون أما
عزيااااز هااااذا ا بغيااااة ت يقااارر جملاااا  املر ااااق ومااااؤار ايطاااراف مواصاااالتهبتاااأن املسااااائل املوضااااوعية الااااى

 االتسات وتوطيد التعاون بني املر ق واالتفاقية.
اااار مجيااااع أح ااااام مااااذكرة التفاااااهر هااااذه و قااااا   -3 ( لسياسااااات املر ااااق وإجراءاتااااه؛ 1) وست فسَّ
 ملقررات مؤار ايطراف يف االتفاقية. (2و)

 واملتاريع املتعلقة ابلتصحر وبتدهور ايراضب واب فافاالسرتاتيجيات والربامج   
ساااالاعب املر ااااقو يف صاااايافة االساااارتاتيجيات والااااربامج واملتاااااريعو املقااااررات ذات الصاااالة  -4

 الصادرة عن مؤار ايطراف يف االتفاقية.
 اإلباله  

ابلتصاحر وبتادهور بتأن اويل الاربامج واملتااريع املتعلقاة  سيعد مر ق البيئة العاملية تقريرا   -5
ات مااااؤار ة ماااان دور ايراضااااب واب فاااااف ي قاااادَّمو عاااان طريااااق أمانااااة االتفاقيااااةو إىل كاااال دورة عادياااا

 ايطراف. 
 وسيتامن هذا التقرير مجلة أمور منها: -6

توليف للربامج واملتاريع الى وا ق عليها جمل  مر ق البيئة العاملية خالل الفرتة  )أ( 
 ملر اق والتمويالان اويال تعلق ابلتصحر وتدهور ايراضب وا فافو مع بيااملتمولة ابلتقرير  يما ي

 املترت  املخصة  ذه املتاريع؛
 يماا يتعلاق ابلتصاحر وتادهور املر اق قائمة ابلربامج واملتااريع الاى يقرهاا جملا   )ب( 

امج عاملياة  اذه الارب اللبيئاة اايراضب وا فافو مع بيان املاوارد املالياة الرتاكمياة املخصصاة يف مر اق 
 واملتاريع؛
معلوماااات عااان  رباااة مر اااق البيئاااة العاملياااة يف إدمااااد اينتاااطة الرامياااة إىل تعزياااز  )د( 

الرتكيااز  خااالل جمااال تاادهور ايراضااب ماانأثاار سارسااات اإلدارة املسااتدامة لألراضااب وحتقيااق حتييااد 
 كيز؛ت الرت بني جماال املتعلق بتدهور ايراضب وجماالت الرتكيز ايخر  وأوجه الت امل

معلومات عن اتفاقات  دياد ماوارد املر اق وعان التمويال املاربمتج يف إطاار جماال  )د( 
 الرتكيز املتعلق بتدهور ايراضب؛
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الرصاااد والتقيااايرو ألاااا يف ذلااار الااادروس  معلوماااات عااان أنتاااطة املر اااق يف جماااا  )ه( 
 فاف؛ايراضب وا  املستفادةو  يما يتصل ابملتاريع املتعلقة ابلتصحر وتدهور

معلومات عن التمويل املقادم إىل ايطاراف املؤهلاة لالضاطالع أبنتاطة ا ينياة  )و( 
 يف جمال الرتكيز املتعلق بتدهور ايراضب؛

 تنفيذ مقررات مؤار ايطراف املتعلقة ابلتعاون مع املر ق. ) ( 
ر ااق الااى اختااذهتا ايطااراف عاان املقااررات ذات الصاالة ابمل وسااتعد االتفاقيااة تقرياارا  إعالميااا   -7

طاااااراف. ؤار ايي قااااادَّم مااااان خاااااالل أماناااااة املر اااااق إىل جملساااااه بعاااااد كااااال دورة عادياااااة مااااان دورات مااااا
موياال ملر ااق لتاوسيتااامن التقرياار معلومااات عاان املناقتااات داخاال مااؤار ايطااراف بتااأن أنتااطة 

 اينتطة املتعلقة بتدهور ايراضب.
 التعاون بني ايمانتني  

ستتعاون أمانة املر ق وأمانة االتفاقياة  يماا بينهماا وستتتااوران ابنتظاام بتاأن ستتواصل و  -8
 ق ومااااؤارمسااااائل التصااااحر وتاااادهور ايراضااااب وا فاااااف ماااان حياااا  صاااالتها ألقااااررات جملاااا  املر اااا

 ايطراف يف االتفاقية.
ج ( االساارتاتيجيات والااربام1ا بتااأن )مااوستتتاااور أمانااة املر ااق وأمانااة االتفاقيااة  يمااا بينه -9

ق ذات الصاالة ابملر ااق ( متاااريع نصااوص الواثئاا2واملتاااريع املقرتحااة املتعلقااة بتاادهور ايراضااب؛ و)
راف ؤار ايطااااينظاااار  يهااااا جملاااا  املر ااااق أو ماااا كاااابواالتفاقياااة قباااال إصاااادار نصااااوص هااااذه الواثئااااق  

 االتفاقية. يف
 التمثيل املتبادل  

ات مؤار ايطراف وستدعو أمانة ستدعو أمانة االتفاقية أمانة املر ق إىل حاور اجتماع -10
 املر ق أمانة االتفاقية إىل حاور اجتماعات جمل  املر ق ومجعيته.

 الرصد والتقيير  
ساايزود مر ااق البيئااة العامليااة مااؤار ايطااراف بتقااارير م تاا  التقيااير املسااتقل التااابع للمر ااق  -11

 املتعلقة أبنتطة املر ق يف جمال تدهور ايراضب.
  عاتتسوية املنا  

إذا نتأت خال ات بتأن تفسل مذكرة التفاهر هذهو سي بلغ ايمني التنفياذأ لالتفاقياة  -12
وسايدعواهنما  املر اق  وكبل املوظفني التنفيذيني/رئي  املر ق بتا ل متارت  ماؤار ايطاراف وجملا

 الطر ني.من حل مقبول إيباد إىل إسداء املتورة بتأن 
 التعديالت  

يطاااراف وجملااا  املر اااق علااا  تعاااديالت ماااذكرة التفااااهر هاااذه. وسااايقدم سااايوا ق ماااؤار ا -13
املر اااق بتااا ل  يني/رئي التعاااديالت املقرتحاااة ايماااني التنفياااذأ لالتفاقياااة وكبااال املاااوظفني التنفياااذ

 مترت  إىل مؤار ايطراف وجمل  املر ق للنظر  يها واملوا قة عليها.
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 اإلهناء  
لااا  املر اااق إهنااااء ماااذكرة التفااااهر هاااذه يف أأ وقااات بعاااد جمليباااو  إماااا ملاااؤار ايطاااراف أو  -14
لا  صاالحية ال ياؤثر ع. ويبدأ نفاذ اإلهنااء بعاد اإلشاعار بساتة أشاهر و خطيا   طرف ايخرالشعار إ

 أو مدة اينتطة الى بدأت قبل هذا اإلهناء.
ألوجا  ماذكرة التفااهر  فال منجازةو إذا كانات هناا  أنتاطة 14بغض النظر عن الفقرة  -15

  اق يف التزامااتبعاة للمر هذهو ألا يف ذلر متاريع املر قو دخلت يف إطارهاا الوكااالت املنفاذة التا
لاا  أأ عاهر هااذه مااع أطااراف اثلثااة لااد  إهناااء هااذه املااذكرةو سيسااتمر سااراين أح ااام مااذكرة التفاا

 كليا .  هاإىل أن ي تمل إاا   فل املنجزةنتاط من هذه اينتطة 
 الفعالية  

مذكرة التفاهر هاذه يف التااريا املاذكور يف الصافحة ايوىل منهااو وساتحل ثال  يبدأ نفاذ -16
 .2005أكتوبر تترين ايول/ 28مذكرة التفاهر املربمة بني املر ق واالتفاقية املؤرخة 

قاااام املوقعاااان أد هو املفوضاااان علااا  النحاااو الواجااا و بتوقياااع ماااذكرة ملررر  يرررردم   تإ بررر  ا  
 أعاله. 16نفاذها عل  النحو املبنيَّ يف الفقرة التفاهر هذه الى يبدأ 
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   13-أم /12املررة   
 ا تع تن مو مرفق ا بيئ  ا ع ملي 

 إن مؤار ايطرافو 
 من االتفاقيةو 21و 20و 6و 5إىل املواد  إذ يتل 
 و12-م أ/12إىل املقرر  وإذ يتل 
بتقريار مر اق البيئاة العاملياة املقادم إىل الادورة الثالثاة عتارة ملاؤار ايطاراف  وإذ حييط علماا   

يف اتفاقيااااة ايماااار املتحاااادة مل ا حااااة التصااااحر عاااان أنتااااطة مر ااااق البيئااااة العامليااااة املتعلقااااة ابإلدارة 
و بصااايغته 2017حزيران/يونياااه  30إىل  2015او /يولياااه  1املساااتدامة لألراضاااب يف الفااارتة مااان 

 وICCD/CRIC(16)/16الوثيقة الواردة يف 
الرتكيز املتعلق بتدهور ايراضب من قبل م ت  التقياير  بتقيير جمال وإذ حييط علما  أياا   

ابسااتنتاجاته الااى تؤكااد ايمهيااة ال اارب  الااى ي تساايها  ويرحاا املسااتقل التااابع ملر ااق البيئااة العامليااةو 
يتعلاااااق ابالحتياجاااااات القطريااااة يف مجياااااع املنااااااطقو  جمااااال الرتكياااااز املتعلااااق بتااااادهور ايراضاااااب  يمااااا

 و(11)سيما أ ريقيا وال
ساااايما اوياااال اينتااااطة  ابسااااتمرار الاااادعر املوجااااه لتنفيااااذ االتفاقيااااةو وال رحاااا ي -1 

 لتنمية املستدامة؛امن أهداف  3-15التم ينية من جان  مر ق البيئة العاملية يف سيات الغاية 
ا هااااات املاأااااة ملر ااااق البيئااااة العامليااااة إىل االسااااتعانة ابلنتااااائج والاااادروس  ياااادعو -2 

ن أجاااال ترشاااايد تاااااررة مااااقرياااار بتااااأن الربجمااااة وايولااااوايت يف املناااااطق املاملسااااتفادةو الااااواردة يف الت
 املية؛ر ق البيئة العموارد م التوجهات الربجمية لصاحل جمال الرتكيز يف إطار املرحلة السابعة لتجديد

البلاادان املتقدمااة ايطااراف وايطااراف ايخاار  إىل تقااد  تربعااات ماليااة  يتااجع -3 
كيااز يتاامل جمااال الرت  ويااةو ألااات ااون املرحلااة السااابعة لتجديااد املااوارد ق إىل مر ااق البيئااة العامليااة كيمااا
 املتعلق بتدهور ايراضب؛ 

ملرحلاااة مر اااق البيئاااة العاملياااة إىل مواصااالة دعماااه تنفياااذت االتفاقياااة يف إطاااار ا يااادعو -4 
 ؛3-15ة ا الغايسيما منه ضوء أهداف التنمية املستدامةو وال السابعة لتجديد املوارد ويف

مر اق البيئاة العاملياة إىل أن يساتمرو خاالل املرحلاة الساابعة لتجدياد  يدعو أيااا   -5 
دياااد ايهاااداف الهو وحتماااواردهو يف تقاااد  الااادعر التقاااين واملاااا  يف جمااااالت بنااااء القااادراتو واإلبااا

 لطوعية لتحييد أثر تدهور ايراضب وتنفيذها عل  الصعيد الوطين؛ا
ا هات املاأة ملر ق البيئة العاملية إىل النظر علا  النحاو الواجا  يف  يدعو كذلر -6 

ية ويتاااجع ل الرئيسااايتعلاااق بتخصاااية املاااوارد ملختلاااف ثااااور العمااا التاااوافل الاااى أ عاااربت عنهاااا  يماااا
 اقياة ودوائرهااوة ابالتف اق البيئاة العاملياة وجهاات التنسايق اخلاصاايطراف عل  الدعوةو مان خاالل مر 

 وارد؛ بعة لتجديد املحلة الساإىل تو يع املوارد عل  اتفاقيات ريو تو يعا  متوا    أثناء عملية املر 

__________ 

(11) <www.gefieo.org/sites/default/files/ieo/evaluations/files/value-money-ld-2016.pdf>. 

https://cms.unov.org/documentrepositoryindexer/MultiLanguageAlignment.bitext?Symbol=ICCD/CRIC(16)/16&language1=English&language2=Arabic&location=Geneva
https://cms.unov.org/documentrepositoryindexer/MultiLanguageAlignment.bitext?Symbol=ICCD/CRIC(16)/16&language1=English&language2=Arabic&location=Geneva
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مر ااق البيئااة العامليااة علاا  مواصاالة و ايدة تعزيااز وسااائل تسااخل الفاارص  يتااجع -7 
ة املتعااااددة ات البيئيااااالتاااام ر بااااني اتفاقيااااات ريااااو وفلهااااا ماااان االتفاقاااااملتاحااااة لالسااااتفادة ماااان أوجااااه 

 ؛ 2030 ايطراف ذات الصلةو وكذلر خطة التنمية املستدامة لعام
مر ق البيئة العاملية إىل اإلبااله عان تنفياذ هاذا املقارر يف تقرياره املقبال إىل  يدعو -8 

 مؤار ايطراف يف دورته الرابعة عترة.
 9ا لسة العامة 

 2017سبتمرب أيلول/ 14
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   13-م أ/13املررة   
اإلجررراءات أت اآل يرر ت املؤسسرري  اإلضرر في  ملسرر اد  مررؤمتر األطررراف   

اختص صررررر ت جلنررررر   -اسرررررتعرال ينفيرررررذ االيف قيررررر  استعراضررررر ا منت مررررر ا 
 استعرال ينفيذ االيف قي 

 إن مؤار ايطرافو 
 من االتفاقيةو 22)أ( و)د( و)د( و)ح( من املادة 2إىل الفقرة  إذ يتل 
ماااااان  26وإىل املااااااادة  23)أ( و)ب( و)د( ماااااان املااااااادة 2إىل الفقاااااارة أياااااااا   وإذ يتاااااال 

 و 8-م أ/3و 8-م أ/5و 11-م أ/14و 12-م أ/14االتفاقيةو وكذلر إىل املقررات 
ايليات املؤسسية اإلضاا ية بتأن اإلجراءات أو  9-م أ/11املقرر إىل  وإذ يتل كذلر 

 للمساعدة يف استعرال تنفيذ االتفاقيةو
أربع الذأ  صل بتأن وتلة تقد  التقارير كل  13-م أ/15املقرر وإذ أيخذ يف اعتباره  

 التصحرو سنوات لةباله املتعلق ابتفاقية م ا حة
استعرال التقدم احملار  أبن االجتماعات اإلقليمية ال تزال تاطلع بدور هام يف وإذ يقر  

 تنفياذ اتفاقياة جال تعزيازأويف تقد  مسامهة مفيدة لتنفيذ االتفاقية وإطار العمل االسارتاتيجب مان 
 و2030-2018م ا حة التصحر 

 ديد والية  نة استعرال تنفيذ االتفاقية بوصفها هيئة  رعية حبعاة ملاؤار يقرر  -1 
اتيجب مااان ل االساارت رال تنفياااذ االتفاقيااة وإطااار العمااايطااراف ملساااعدة مااؤار ايطااراف يف اسااتع
 استعراضا  منتظما ؛ 2030-2018أجل تعزيز تنفيذ اتفاقية م ا حة التصحر 

ضاارورة قيااام مااؤار ايطاارافو يف موعااد أقصاااه حريااا انعقاااد دورتااه  يقاارر أياااا   -2 
عملياهتااااا و فاقيااااةو تالتاسااااعة عتاااارةو ابسااااتعرال اختصاصااااات اللجنااااة املعنيااااة ابلتنفيااااذ التابعااااة لال

 وجدول اجتماعاهتا هبدف إجراء ما يلزم من تعديالت؛ 

اختصاصااااات اللجنااااة املعنيااااة ابلتنفيااااذ التابعااااة لالتفاقيااااة  اعتماااااديقاااارر كااااذلر  -3 
 ابلصيغة الى ترد هبا يف مر ق هذا املقرر؛

أن يع ااااف مااااؤار ايطاااارافو عاااان طريااااق م تبااااهو علاااا  إعااااداد الطرائااااق يقاااارر  -4 
تيجب مان أجال االسرتا الختصاصات املناسبة لتقيير منتصف املدة اخلاص ألطار العملواملعايل وا

الرابعاااة عتااارة  بغياااة اعتمادهاااا يف الااادورة 2030-2018تعزياااز تنفياااذ اتفاقياااة م ا حاااة التصاااحر 
 ملؤار ايطراف؛

البلاادان الناميااة ايطااراف وايطااراف ايخاار  القااادرةو وكااذلر املنظمااات  ياادعو -5 
 ستعرال؛ملية االؤسسات املالية املعنية إىل تقد  مسامهات تقنية ومالية لعالدولية وامل
مل يعاااد ساااارأ املفعاااولو شاااأنه شاااأن كااال ايح اااام  9-م أ/11أن املقااارر  يعلااان -6 

ذ االتفاقيااة رال تنفياايف اسااتع املتصاالة ابإلجااراءات أو ايليااات املؤسسااية ملساااعدة مااؤار ايطااراف
 املقرر؛  اهذ ضت مع ايح ام املدرجة يفاستعراضا  منتظما و إذا تعار 
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أن تسااااااتعرل ايح ااااااام املتعلقااااااة ابالجتماعااااااات تفاقيااااااة اال إىل أمانااااااة يطلاااااا  -7 
نحااو الااوارد يف ةو علاا  الالسااتعرال تنفيااذ االتفاقياا اإلقليميااة املعقااودة حتااالا  الجتماعااات اللجنااة

ة لتم ينهاا عاات مالياعلا  ترب  السانتنيو وأن تلاتم  احلصاول بر مج عملها احملدد الت اليف لفارتة
 من عقد هذه االجتماعات اإلقليمية.

 10ا لسة العامة 
  2017سبتمرب أيلول/ 15
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 املرفق

 اختص ص ت جلن  استعرال ينفيذ االيف قي    

 ا  الم  تاملا م -أتالا  
وكجااازء  حتااات ساالطة مااؤار ايطااراف وبتوجيااه منااهوتتااوىل  نااة اسااتعرال تنفيااذ االتفاقيااةو  -1
رال تنفيااذ يف اسااتع تجاازأ ماان نظااام اسااتعرال ايداء وتقيااير التنفيااذ مساااعدة مااؤار ايطاارافي ال

 26ملااااادة ابو عمااااال  االتفاقيااااة وتيساااال تبااااادل املعلومااااات بتااااأن التاااادابل الااااى يعتماااادها ايطااااراف
 االتفاقية. من
 تؤدأ  نة استعرال تنفيذ االتفاقية عل  وجه اخلصوص املهام التالية: -2

إجااراء تقيااير لتنفيااذ االتفاقيااة وإطااار العماال االساارتاتيجب ماان أجاال تعزيااز تنفيااذ  )أ( 
ماات ستعرال املعلو اب -( )يتار إليه  يما يلب بعبارة  تقيير التنفيذ ( 2018-2030االتفاقية )

 الى تقدمها ايطراف؛
اساااااتعرال أداء املؤسساااااات وا يئااااااات الفرعياااااة التابعاااااة لالتفاقيااااااة )يتاااااار إليااااااه  )ب( 

قاارير تابالستناد إىل نتائجو و يلب بعبارة  استعرال ايداء ( ابتباع هنج اإلدارة القائمة عل  ال ا يم
 بر مج العمل احملدد الت اليف ملدة السنتني؛

أعالهو تاطلع اللجنةو اّتيا  مع هنج اإلدارة القائماة  2يف إطار املهام احملددة يف الفقرة  -3
 حس  االقتااء:عل  النتائجو ابينتطة التالية 

النظاار يف املعلومااات املتعلقااة بتعبئااة واسااتخدام املااوارد املاليااة وفلهااا ماان أشاا ال  )أ( 
ر املعلومااات ا يف ذلااألااالاادعر ماان أجاال تعزيااز  عاليتهااا وكفاءهتااا يف ساابيل بلااوه تنفيااذ االتفاقيااةو 

 املقدمة من مر ق البيئة العاملية وايلية العاملية؛
سااني إجااراءات تبليااغ املعلوماااتو  اااال  عاان حتسااني نوعيااة التوصااية أبسااالي  حت )ب( 

 التقارير الى تقدم إىل مؤار ايطراف وش لها؛
 التوصية خبطوات أخر  لتنفيذ االتفاقية. )د( 

سااتقدم اللجنااة ابنتظااام تقااارير عاان مجيااع جواناا  عملهااا إىل مااؤار ايطاارافو وال ساايما  -4
 ابلوسائل التالية:

الاادورات الااى ت عقااد يف الفاارتات الفاصاالة بااني الاادورات العاديااة تقرياار هنااائب عاان  )أ( 
يااة تنفيااذ االتفاق ا لتيساالملااؤار ايطاارافو يتااامن توصااياهتا بتااأن التاادابل اإلضااا ية الااال م اختاذهاا

 تنفيذا   عاال ؛
متاااريع مقااررات ت عااّدو يف حالااة الااارورةو يف الاادورات الااى تعقااد ابلااتال م مااع  )ب( 

 هب تتامن عناصارتمدهاو و ة ملؤار ايطرافو وت قدم إىل املؤار كب ينظر  يها ويعالدورات العادي
ياثر املاليااااة سااااندة واموضااااوعية لتيساااال تنفيااااذ االتفاقيااااة بفعاليااااة وتبااااني ايهااااداف واملسااااؤوليات امل

 املتوقعة لتنفيذهاو حس  الارورة.
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 يك م  ا لنن  -اثني ا  
 من مجيع أطراف االتفاقية. تتألف  نة استعرال تنفيذ االتفاقية -5
يباااو  قباااول أأ هيئاااة أو وكالاااة أخااار و ساااواء كانااات وطنياااة أو دولياااةو ح ومياااة أو فااال  -6

ة يف  اااون سثلاااتح ومياااةو ألاااا يف ذلااار منظماااات اجملتماااع املااادين والقطااااع اخلااااصو ترفااا  يف أن 
 .رة الدو دورات اللجنة بصفة مراق و ما مل يعرتل عل  ذلر ثل  ايطراف احلاضرين يف

مااان النظاااام الاااداخلبو يااااطلع  31تنتخااا  اللجناااة أربعاااة ناااواب لرئيساااها و قاااا  للماااادة  -7
طراف و قا  ؤار ايأحدهر بدور املقرر. ويتت ل م ت  اللجنة منهر ومن الرئي  الذأ ينتخبه م

 من النظام الداخلب.  31للمادة 
الااى ت عقااد ابلااتال م مااع  ي نتخاا  رئااي  اللجنااة ونوابااه يف االجتماااع ايخاال لاادورة اللجنااة -8

 دورات مؤار ايطرافو ويتقلدون منصبهر  ورا .

 أصح ب املصلح  ا ذم  ُيستعرل ير ةمرهم -اث   ا  
 تقوم اللجنة يف إطار بر مج عملها ابستعرال املعلومات الى تقدمها ا يئات املبلغة التالية: -9

 يرييم ا تنفيذ  
 ايطراف؛ )أ( 
امليااةو و قااا  ملااذكرة التفاااهر املعقااودة بااني مااؤار ايطااراف وجملاا  العمر ااق البيئااة  )ب( 

 مر ق البيئة العاملية؛

 استعرال األشاء   
املؤسسااات وا يئااات الفرعيااة التابعااة لالتفاقيااة )ايمانااةو وايليااة العامليااةو و نااة  )د( 

 العلر والت نولوجياو و نة استعرال تنفيذ االتفاقية(.
مان ايطاراف  ابجملتمع املدين والقطاع اخلاصو إمااملعلومات املتعلقة   ن احلصول عل   -10

 . عن طريق التقارير الى تقدمها أو من خالل دراسات مستقلةو حس  االقتااء

 نط ق االستعرال -ةالع ا  
ت عقااد دورات اللجنااة أثناااء دورات مااؤار ايطااراف وماارة واحاادة بااني كاال دورتااني عاااديتني  -11

 ملؤار ايطراف.
تركاااز الااادورات الاااى تعقااادها اللجناااة يف الفااارتات الفاصااالة باااني الااادورات علااا  اساااتعرال  -12

 تنفيذ ايطراف لالتفاقية بوسائل تتمل ما يلب:
إجراء تقيير للتنفيذ بناء عل  مؤشرات التقادم مارة كال أرباع سانوات وبنااء علا   )أ( 

 ايجزاء السردية الواردة يف منوذد اإلباله مرة كل سنتني؛
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 استعرال التد قات املالية من أجل تنفيذ االتفاقية؛ )ب( 

 يطراف.ا)أ( أعاله إىل مؤار 4وا دف هو تقد  التقرير املتار إليه يف الفقرة 
يسااااتند اسااااتعرال التنفيااااذ يف الاااادورات الااااى تعقاااادها اللجنااااة يف الفاااارتات الفاصاااالة بااااني  -13

قدماااة يف الااادورات نفساااها )أ( أعااااله امل9فقااارة الااادورات إىل تقاااارير ا يئاااات املبلغاااة املدرجاااة يف ال
طاااع اخلاااصو ة ماان القاملعقااودة يف الفاارتات الفاصاالة بااني الاادورات. والسااتعرال املسااامهات املقدماا

 ت عّد دراسات مستقلة لتقيير ايثر حس  املوارد املتاحة. 
ومنظماات اجملتماع ست سهَّل متاركة وكاالت ايمر املتحادة واملنظماات احل ومياة الدولياة  -14

 ة بني الدورات.ت الفاصلاملدين يف مناقتات مجيع الدورات العلنية الى تعقدها اللجنة يف الفرتا
يف الدورات املعقودة ابلاتال م ماع الادورات العادياة ملاؤار ايطارافو تسااعد اللجناة ماؤار  -15

 ايطراف  يما يلب:
ؤسساااااات وا يئااااااات الفرعياااااة اساااااتعرال خطاااااط العماااااال املتعااااااددة السااااانوات للم )أ( 

 لالتفاقية؛ التابعة
استعرال اللجنة تقريرهاو املعتمد يف الدورات الاى عقادهتا يف الفارتات الفاصالة  )ب( 

لتقااااارير مااااة ماااان امعلومااااات مقد بااااني الاااادوراتو واملتعلااااق بتقيااااير التنفيااااذ )مؤشاااارات التقاااادم و/أو
 السردية( املقدمة من ايطراف؛

اء املؤسساات وا يئاات الفرعياة التابعاة لالتفاقياة ابساتخدام إجراء اساتعرال يد )د( 
 هنج اإلدارة القائمة عل  النتائج؛

 استعرال التعاون مع مر ق البيئة العاملية يف أأ موعد قد حيدده مؤار ايطراف؛ )د( 
 إسداء املتورة بتأن بعض القاااي بناء  عل  طل   نة العلر والت نولوجيا؛ )ها( 

 ب( أعاله.)4لفقرة ضع متاريع مقرراتو عند االقتااءو عل  النحو املتار إليه يف اوا دف هو و 

 تيا  ا دتةات -خ مس ا  
تعقااد الاادورات الااى تعقاادها اللجنااة يف الفاارتات الفاصاالة بااني الاادورات ماارة واحاادة بااني  -16

 االجتماعات العادية ملؤار ايطراف.
دها اللجنااة يف الفاارتات الفاصاالة بااني الاادورات الاادورات الااى تعقااينبغااب أال تتجاااو  ماادة  -17

 أسبوعا  واحدا  )مخسة أايم عمل(.
 الدورات الى تعقدها اللجنة أثناء مؤار ايطراف مخسة أايم عمل.ينبغب أال تتجاو  مدة  -18
 ايطراف. تعقد الدورات االستثنائية للجنة يف املواعيد الى يقررها مؤار -19

 ين يم ا عمل -س شس ا  
 ت ون دورات  نة استعرال تنفيذ االتفاقية علنيةو ما مل تقرر اللجنة خالف ذلر. -20
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 تعتمد اللجنة جدول أعما ا وتنظير عمل الدورة يف بداية كل دورة من دوراهتا. -21
 تعد أمانة االتفاقية جدول ايعمال املؤقت لدورات اللجنة ابلتتاور مع م ت  اللجنة. -22

 ستعرال تاملناني ط لو اال -س لع ا  
ينبغاااب أن ي اااون االساااتعرال صااارحيا  وشااافا ا  وشاااامال  ومااار   وتيسااالاي  و عااااال  مااان حيااا   -23

ر الفرعية قالير وايقاليواج  لألاستخدام املوارد املالية والت نولوجية والبتريةو مع إيالء االعتبار ال
فااعلب تمااد هناج الادروس ابعتا غرا ية. ويت ل االساتعرال عملياة لتباادل اخلاربات واساتخالص 

ار العماال إطاااقيااة و ماان شااأنه حتديااد أوجااه النجاااح والعقبااات والصااعوابت بغيااة حتسااني تنفيااذ االتف
 .2030-2018االسرتاتيجب من أجل تعزيز تنفيذ اتفاقية م ا حة التصحر 

 اف في  ا عمل -اثمن ا  
 ها متاحة للجمهور العام.ت ون مجيع تقارير  نة استعرال تنفيذ االتفاقية ونتائج عمل -24
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  13-م أ/14املررة   
 يعبئ  امل اةش ا ل م   تنفيذ االيف قي 

 إن مؤار ايطرافو 
 من االتفاقيةو 21و 20و 6إىل املواد  إذ يتل 
 و8-م أ/3و 8-م أ/5و 11-م أ/14و 12 أ-م/14إىل املقررات  وإذ يتل أياا   
أن التصااااحر/تدهور ايراضااااب وا فاااااف مسااااتمر بااااوتلة مفزعااااة علاااا   وإذ يالحاااا  بقلااااق 

ة إلحلااح يف  ايدد وجاه ايؤكاد مان جديا نطات العاملو وأن مثة حاجة إىل ن قلة نوعياة يف املانهجو ساا
 التمويل من أجل تنفيذ االتفاقيةو

التنمياة أبن خطة عمل أدي  أاباب بتأن اويل التنمية تو ر أساسا  متينا  لتمويال  وإذ يقر 
 املستدامةو ومن مث تنفيذ االتفاقيةو

ابلااادور ا اااام الاااذأ تؤدياااه مباااادرة تتاااانغوون يف تعزياااز تنفياااذ االتفاقياااةو ا  وإذ يسااالر أياااا 
ب لالتفاقياة سارتاتيجابلادور الاذأ ستساتمر املباادرة يف االضاطالع باه يف تنفياذ اإلطاار اال ويرحا 
 و2030-2018للفرتة 

تفاقياااة ايمااار املتحااادة مل ا حاااة التصاااحر يف معا اااة التصاااحر ابلااادور الفرياااد ال وإذ يسااالر 
 ف االتفاقيااة يفبة يطااراوتاادهور ايراضااب وا فاااف يف املناااطق املتااأثرةو وأمهيااة هااذه ا هااود ابلنساا

 ون الوطينومن أهداف التنمية املستدامة عل  الصعيدين الوطين ود 3-15حتقيق الغاية 
هااا ايليااة العامليااة يف التقرياار املعنااون   اارص  ايدة التموياال خبيااارات التموياال الااى بينت وإذ ينااوه 

 يف املستقبل و التفاقيةاملخصة لتنفيذ االتفاقية وخيارات تتبع التمويل يف سيات اإلباله ألوج  ا
يف اإلسااااهامات املقدمااااة عاااان طريااااق الفريااااق العاماااال احل ااااومب الاااادو  املعااااين  وقااااد نظاااار 

 يةوابإلطار االسرتاتيجب املقبل لالتفاق
يف ايراء واملقرتحااات الااى قاادمتها ايطااراف بتااأن اوياال تنفيااذ االتفاقيااة  ا  وقااد نظاار أيااا 

 ةووالى أعرب عنها يف الدورة اخلامسة عترة للجنة استعرال تنفيذ االتفاقي
ابحلاجااة الااى أعرباات عنهااا ايطااراف إىل تعبئااة مااوارد ماليااة إضااا ية ماان أجاال  وإذ يساالر 

يراضاب ار تادهور يراضب وا فاف وبلوه ايهداف الطوعية لتحييد أثم ا حة التصحر/تدهور ا
الصاااندوت املياااةو و مااان مصاااادر متعاااددةو مااان قبيااال خمصصاااات امليزانياااة الوطنياااةو ومر اااق البيئاااة الع
 اصوقطاع اخلايخار للمنا و وصندوت حتييد أثر تدهور ايراضب )عند بدء تتغيله(و وال

إىل أن االلتزاماااااات وايهاااااداف الطوعياااااة لألطاااااراف يف جماااااال حتيياااااد أثااااار تااااادهور  وإذ يتااااال 
لاة لتحويلياة املؤهاالاربامج و ايراضب يهيو  رصا  جديدة لتعبئة املاوارد مان خاالل تيسال تطاوير املتااريع 

 لق ابملنا ويل املتعيف ذلر التمو  للحصول عل  اويل يف إطار العديد من املصادر وايلياتو ألا
تساااهر إساااهاما   عااااال  يف حتقياااق أهاااداف  أبمهياااة التااام ر باااني اتفاقياااات رياااو كيماااا ذ يقاااروإ 

 التنمية املستدامةو بوسائل منها الربجمة املترتكةو
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ابلتقدم احملر  يف إنتاء صندوت حتييد أثر تدهور ايراضبو بقيادة ايلياة ا  وإذ يسلر أيا 
 العامليةو

مان ا هاود مان أجال تيسال  ايدة التمويال مجياع ايطاراف إىل باذل مزياد  يدعو -1 
راضاب دهور اياملخصة مل ا حة التصحر/تدهور ايراضب وا فافو وحتقيق هادف حتيياد أثار تا

ثال القطااع مر أخار و يف ذلر حتد اويل إضايف من مصااد واملاب قدما  يف تنفيذ االتفاقيةو ألا
 اخلاص؛
اف ايخر  القادرة علا  ذلار أن البلدان املتقدمة ايطراف وايطر  ا  يدعو أيا -2 

بلادان ان النامياة والعار البلادتسع  إىل تو ل املزيد من املوارد املالية وفلها من الوسائل من أجل د
ياد أثار هادف حتي املتاررة ايخار  يف جماال م ا حاة التصاحر/تدهور ايراضاب وا فاافو وحتقياق

 تدهور ايراضبو واملاب قدما  يف تنفيذ االتفاقية؛
املصاااارف اإلمنائياااة املتعاااددة ايطاااراف ومؤسساااات التمويااال اإلمناااائب  يااادعو كاااذلر -3 

يف  و ألاااملتعلااق ابملنااا لتموياال ااالاادو و واملنظمااات اإلمنائيااة الثنائيااةو ومر ااق البيئااة العامليااةو ومؤسسااات 
 عان ضابو  ااال  ذلر الصندوت ايخار للمنا  وصندوت الت يفو وصندوت حتييد أثر تادهور ايرا

 :يلب القيام ألا خلاص إىل يها املؤسسات اخللية وهيئات القطاع ا ل فل احل وميةو ألامرا ق التموي
  ايدة اوياااال اينتااااطة املتصاااالة أل ا حااااة التصااااحر/تدهور ايراضااااب وا فااااافو )أ( 

تباااار عآخاااذة يف اال وحتقياااق هااادف حتيياااد أثااار تااادهور ايراضاااب واملااااب قااادما  يف تنفياااذ االتفاقياااةو
داف التنميااة يااد ماان أهاالعائاادة ماان هااذه االسااتثمارات ومسااامهتها يف حتقيااق العدالفوائااد املتعااددة ا

 يف ذلر تلر املتعلقة بتغل املنا ؛ املستدامةو ألا
النظااار يف إدراد هااادف حتيياااد أثااار تااادهور ايراضاااب ضااامن أطرهاااا االساااتثمارية  )ب( 

 ومعايلها من أجل  ايدة اياثر املرتتبة عل  استثماراهتا؛
لاااادان ايطااااراف املتاااأثرة الااااى تصااااوه فااااايت وطنيااااة طوعيااااة لتحقيااااق الب يتاااجع -4 

 يلب: هدف حتييد أثر تدهور ايراضب عل  القيام ألا
يف  ألاااا  ايدة ا هاااود الرامياااة إىل احلصاااول علااا  املاااوارد و ااارص التمويااال املتاحاااةو )أ( 

قياااق وحتفاااافو ذلااار التمويااال املتعلاااق ابملناااا و مااان أجااال م ا حاااة التصاااحر/تدهور ايراضاااب وا 
 هدف حتييد أثر تدهور ايراضبو واملاب قدما  يف تنفيذ االتفاقية؛

جعااال االساااتثمارات املتعلقاااة بتحيياااد أثااار تااادهور ايراضاااب أولوياااة مااان أولاااوايت  )ب( 
نميااةو ابلنظاار وليااة للتيف ذلاار املؤسسااة الد العماال مااع ا هااات املاأااة للتموياال بتااروط ميساارةو ألااا

العتباااار ا ماااع ايخاااذ يف ابتااات اثااال أحاااد املواضااايع احملورياااة لتمويلهااااوإىل أن القااادرة علااا  التاااأقلر 
 الفوائد املتعددة املرتتبة عل  هذه االستثمارات؛

اسااتحداث متاااريع وباارامج حتويليااة ماان أجاال حتقيااق فاااايت طوعيااة لتحييااد أثاار  )د( 
إىل االنتقاال  مابساع  ير متدهور ايراضب عل  الصعيد الوطين واملاب قادما  يف تنفياذ االتفاقياةو يف 

 وأتثل أكرب؛ طات أوسعمن املتاريع التجريبية واملتاريع الصغلة النطات املت اثرة أو حتقيق ن
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 ايدة ا هااااود الراميااااة إىل  ايدة حتسااااني منااااا  االسااااتثمار و ايدة االتسااااات بااااني  )د( 
تاادهور  رييااد أثاايسااهر يف حتقيااق هاادف حت االلتزامااات والسياسااات واملؤسسااات واالسااتثمارات ألااا

 ايراضبو واملاب قدما  يف تنفيذ االتفاقية؛
وماان أجاال م ا حااة التصااحر/تدهور ايراضااب وا فااافو وحتقيااق هاادف حتييااد  -5 

 يااة العامليااة أنلعااام ل لاإىل املاادير  يطلاا أثاار تاادهور ايراضااب واملاااب قاادما  يف تنفيااذ االتفاقيااةو 
 يلب: يقوم ألا

 يهاا  لتمويل وخيارات التمويال املبت ارةو ألاامواصلة است تاف وتطوير آليات ا )أ( 
 ية؛تلر املتعلقة ابملساعدة التقنية لدعر إعداد املتاريع والربامج التحويل

توسيع نطات الدعر الذأ تقدمه ايلية العاملية إىل ايطراف يف جهودها الرامية  )ب( 
 ليني؛الدو إىل وضع وتنفيذ املتاريع والربامج التحويليةو ابلتعاون مع التركاء 

 ايدة دعااار ا هاااود الاااى تباااذ ا البلااادان النامياااة مااان أجااال تعبئاااة ايماااوال لغااارل  )د( 
ياال اإلمنااائب ات التمو التموياالو وذلاار ابلتعاااون مااع املصااارف اإلمنائيااة املتعااددة ايطاارافو ومؤسساا

ندوت لمناااا  وصاااليف ذلااار الصاااندوت ايخاااار  الااادو و ومؤسساااات التمويااال املتعلاااق ابملناااا و ألاااا
 ت يف؛ال

إىل املاااادير التنفيااااذأ ل ليااااة العامليااااة أن يقاااادم تقرياااارا  إىل مااااؤار  يطلاااا  كااااذلر -6 
 ايطراف يف دورته الرابعة عترة عن التقدم احملر  يف تنفيذ هذا املقرر.

 9مة ا لسة العا
 2017سبتمرب أيلول/ 14
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  املررة 15/م أ-13  
حتسررني إجررراءات يبليررغ املعل مرر ت  تنررذ ة ن ايرر  تارركل ا تررر ةمر ا رريت 

 يردم إىل مؤمتر األطراف
 إن مؤار ايطرافو  
 إذ يتل إىل املادة 26 والفقرة 2 من املادة 23 من االتفاقيةو 
ومر قه الذأ يتامن اختصاصاات  ناة اساتعرال  13-م أ/13إىل املقرر  وإذ يتل أياا   

 تنفيذ االتفاقيةو 
وتتمل ال ثال  طويال   أن عملية تقد  التقارير هب عملية موسعةو تستغرت وقتا   وإذ ير  

 من املؤسسات وا هات صاحبة املصلحة عل  الصعيد الوطينو
 و 13-م أ/7و 12-أ م/15و و12-م أ/7إىل املقررات  وإذ يتل 
إىل أمانااااااااة اتفاقيااااااااة ايماااااااار املتحاااااااادة مل ا حااااااااة التصااااااااحر )االتفاقيااااااااة(  يطلاااااااا  -1 

 بنااااء صااال تااادابلواملؤسساااات واملنظماااات ايخااار  ذات الصااالة أن تقااادم املزياااد مااان التوجياااه وتوا
ااطلع هباا ل الاى تالقدرات الى هتدف إىل مساعدة ايطراف عل  االستفادة ب فاءة مان ايعماا

 إلباااله املقبلااةن  اارتة امباشاار أو فاال مباشاار بتااو ل البيااا ت عاا املؤسسااات املختلفااة املعنيااة بتاا ل
ر تاحاة إلنتااء نظانه ج املعل  املستو  الوطينو ألا يف ذلر التوجيه وتدابل بناء القدرات بتأن الا

 رصد لتقد  التقارير إىل االتفاقية من خالل بر مج الدعر العاملب؛
صلة تبسايط منااذد اإلبااله وفلهاا مان إىل ايمانة أن تنظر يف موا يطل  أياا   -2 

داء وتقيااير عرال ايأدوات اإلباااله لعمليااات اإلباااله املقبلااةو ألااا يف ذلاار جعاال منصااة نظااام اساات
 التنفيذ أكثر مالءمة للمستخدمني؛

املوا قااااة علاااا  تقااااد  التقااااارير ألوجاااا  االتفاقيااااة ماااارة كاااال أربااااع ساااانوات   يقاااارر -3 
إلطااااار تيجية وان تقااااد  معلومااااات عاااان ايهااااداف االساااارتاتااااتم ن البلاااادان هبااااذه الااااوتلة ماااا كيمااااا
 ؛2030-2018فيذأ لالتفاقية للفرتة التن

إىل ايمانااااة أن تاااازود م تاااا   نااااة اسااااتعرال تنفيااااذ االتفاقيااااة أللخااااة  يطلاااا  -4 
أو املواضاايع ملااواد و/توليااف للمعلومااات املقدمااة ماان ايطااراف بغيااة ا ااني امل تاا  ماان اختيااار ا أو

 أد ه؛ 5عام ابلنسبة للغرل املذكور يف الفقرة ذات االهتمام ال
م تااا   ناااة اساااتعرال تنفياااذ االتفاقياااة إىل أن يااادرد يف بااار مج عملاااه  يااادعو -5 

إىل  تفاقياة اساتنادا  نفياذ االتاختيار املواد أو املواضيع املختارة للجلسات التفاعلية للجنة استعرال 
تفاقياااااة تيجب لالر تنفياااااذ اإلطاااااار االسااااارتااملعلوماااااات النوعياااااة املقدماااااة مااااان ايطاااااراف بتاااااأن إطاااااا

 ؛ 2030-2018 للفرتة
إىل م ت   نة استعرال تنفيذ االتفاقية أن تصة يف جدول أعماال  يطل  -6 

 اااااءو حيااازا  سااا  االقتح ناااة اساااتعرال تنفياااذ االتفاقياااةو ألسااااعدة مااان ايماناااة وايلياااة العاملياااةو 
قااد  الاادعر تقيااة و/أو خاارباهتر يف تنفيااذ االتفايعطااب الفرصااة للتااركاء يف التنميااة ماان أجاال تبااادل 

 من أجل التنفيذ؛ 
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إىل ايمانة وايلية العامليةو ويادعو بار مج ايمار املتحادة للبيئاة إىل  يطل  أياا   -7 
ر مج بااماان خااالل )تنساايق الاادعر املقاادم ماان كاال منهااا علاا  الصااع د العاااملب واإلقليمااب والااوطين 

قاات املناساا  ويف الو  ع ا امعااة( ماان أجاال تقااد  دعاار ثاادد ا اادفالاادعر العاااملب الثاااين واملتاااري
 لبناء القدرات يف جمال اإلباله؛

احلاجاااة إىل مؤشااار ثااادد ابلنسااابة للهااادف االسااارتاتيجب املتعلاااق اب فااااف  يااادرس -8 
نااااااااة العلاااااااار و ويطلاااااااا  إىل  2030-2018الااااااااوارد يف اإلطااااااااار االساااااااارتاتيجب لالتفاقيااااااااة للفاااااااارتة 

 يل؛هذا القب تقدم املساعدة يف ايعمال املتعلقة ألنتاء إطار رصد منوالت نولوجيا أن 
 و1-3-15 املساتدامة إىل ايمانةو بوصفها الوكالة الراعية ملؤشر فاياة التنمياة يطل  -9 

لة بتنفياذ خطاة ى  اا صاأن تستخدم املعلومات املقدماة إليهاا مان ايطاراف يف تقاريرهاا الوطنياة الا
تاد  ال الاى يقودهاا املنكمسامهة يف جممل عملية املتابعة واالستعر   2030ام التنمية املستدامة لع

ة ايفذيااااة مااااع منظماااا السياسااااب الر يااااع املسااااتو  املعااااين ابلتنميااااة املسااااتدامةو وأن تواصاااال التعاااااون
يخااار  ذات املنظماااات والزراعاااة التابعاااة لألمااار املتحااادةو والتاااعبة اإلحصاااائية ابيمااار املتحااادة وا

 صلة؛ات ذات الاملنهجيات وهنج بناء القدرات من أجل اإلباله عن املؤشر الصلة يف تطوير 
النهج املقارتح وا ادول الازمين  ولاة اإلبااله املقبلاة عان التقادم احملار  يف  يدرس -10 

 ؛2030-2018اإلطار االسرتاتيجب لالتفاقية للفرتة 
ال مااااة إىل مؤسسااااات االتفاقيااااة أن تساااات مل مجيااااع أدوات اإلباااااله ال يطلاااا  -11 

 .2017لعملية اإلباله املقبلة الى ستبدأ يف تترين الثاين/نو مرب 
 9ا لسة العامة 

 2017سبتمرب أيلول/ 14
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   13-م أ/16املررة   
 لرانمج امل ا دتة  ا س لع  اشر   لنن  استعرال ينفيذ االيف قي  

 إن مؤار ايطرافو 
 من االتفاقيةو 22)أ( و)د( من املادة 2إىل الفقرة  إذ يتل 
 من االتفاقيةو 26وإىل املادة  23)د( من املادة  )أ( إىل2إىل الفقرة  وإذ يتل أياا   
واملر ااق الااوارد  يااه الااذأ يتااامن اختصاصااات  13-م أ/13إىل املقاارر  وإذ يتاال أياااا   

  نة استعرال تنفيذ االتفاقيةو
ختصاية وقات كااف للمناقتاات باني ايطاراف الساتعرال التنفياذ  عل  أمهياة وإذ يؤكد 

 يف اجتماعات  نة استعرال تنفيذ االتفاقية املعقودة أثناء الدوراتو 
عل  أمهية دعوة شركاء التنمياةو مثال وكااالت ايمار املتحادةو واملنظماات  وإذ يؤكد أياا   

ركة يف ىل املتااااااإسااااا  االقتاااااااءو احل ومياااااة الدولياااااةو واجملتماااااع املااااادين واجملموعاااااات ايخااااار و ح
 جلسات التحاور املعقودة بني الدوراتو 

يف اساتعرال التقادم احملار  وتسااهر  هاماا   أبن االجتماعات اإلقليمية تاؤدأ دورا   وإذ يقر 
ب طاار االسارتاتيجياة( واإلمسامهة مفيدة يف تنفيذ اتفاقية ايمار املتحادة مل ا حاة التصاحر )االتفاق

 و 2030-2018لالتفاقية للفرتة 
إدراد البناااااود التالياااااة يف جااااادول أعماااااال الااااادورة الساااااابعة عتااااارة للجناااااة  يقااااارر -1 

 رضها ايطراف وتناقتها:استعرال تنفيذ االتفاقية كيما تستع
مساااامهات االجتماعاااات اإلقليمياااة املعقاااودة يف إطاااار التحاااال للااادورة الساااابعة  )أ( 

 عترة للجنة؛
التنفياااذ ابالساااتعانة ألؤشااارات التقااادم الاااواردة يف اإلطاااار االسااارتاتيجب لالتفاقياااة  )ب( 
 ؛2030-2018للفرتة 

 ب؛تنفيذ ايهداف الطوعية لتحييد أثر تدهور ايراض )د( 
 ؛2030-2018إطار تنفيذ اإلطار االسرتاتيجب لالتفاقية للفرتة  )د( 
 التد قات املالية لتنفيذ االتفاقية؛ )ها( 
إجاااااراءات تبلياااااغ املعلومااااااتو وكاااااذلر نوعياااااة وشااااا ل التقاااااارير الاااااى تقااااادم إىل  )و( 

 ايطراف؛ مؤار
لتحييااااد أثاااار  البيااااا ت املبدئيااااة واملنهجيااااة املقرتحااااة لصاااايافة ايهااااداف الطوعيااااة ) ( 

 تدهور ايراضب عل  الصعيد الوطين؛ 



ICCD/COP(13)/21/Add.1 

65 GE.17-18648 

 

إىل ايمانااة أن تعماار  ميااع لغااات ايماار املتحاادةو ألااا ال يقاال عاان سااتة  يطلاا  -2 
 عمااال مؤقتااا  و جاادول أأسااابيع قباال انعقاااد الاادورة السااابعة عتاارة للجنااة اسااتعرال تنفيااذ االتفاقيااة

 عااالهو  اااال  أ 1لفقاارة بنااود الاواردة يف اوواثئااق مناساابة لتلار الاادورةو علاا  أاو يع اا  ال متاروحا  
 ر ايطراف.رة ملؤاعن أية بنود إضا ية تقتايها املقررات الى اعتمدهتا الدورة الثالثة عت

 9ا لسة العامة 
 2017سبتمرب /أيلول 14
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   13-م أ/17املررة   
م اررررد تمكرررر ن انعررررر ش ا رررردتة  ا سرررر لع  اشررررر   لننرررر  اسررررتعرال ينفيررررذ 

 االيف قي 
 إن مؤار ايطرافو  
 من االتفاقيةو  22)أ( و)د( من املادة 2إىل الفقرة  إذ يتل 
ومر قااااااه الاااااذأ يتااااااامن اختصاصااااااات  نااااااة  13-م أ/13إىل املقاااااارر  وإذ يتااااال أياااااااا   

 استعرال تنفيذ االتفاقيةو
 و 13-م أ/15و 12-م أ/15و 12-م أ/2إىل املقررات  وإذ يتل كذلر 
أن ت عقااد الاادورة السااابعة عتاارة للجنااة اسااتعرال تنفيااذ االتفاقيااةو رهنااا  بتااوا ر  يقاارر -1 

لت لفةو وسي ون ذلر يف امل ان ايكثر  عالية من حي  ا 2018 املواردو يف النصف الثاين من عام
ر ماعقاد ماؤارات ايله مرا اق يف أأ م ان آخر توجد  يا إما يف مقر أمانة االتفاقية يف بون أبملانياو أو

 اإلضا ية؛  املالية يعرل أحد ايطراف استاا ة تلر الدورة وحتمل الت اليف املتحدةو يف حال مل
ايماناااة إىل أن تتخاااذو ابلتتااااور ماااع م تااا  ماااؤار ايطااارافو الرتتيباااات  يااادعو -2 

عرال لجناة اساتلالال مة بتأن أأ عارل يقدماه أحاد ايطاراف الستااا ة الادورة الساابعة عتارة 
 تنفيذ االتفاقية؛ 

يف ذلر  إىل ايمانة أن تتخذ التدابل الال مة للتحال لتلر الدورةو ألا يطل  -3 
 . املايفة م قانو   عل  املستو  الدو  مع البلد املايف/احل ومةإبرام اتفات ملز 

 9ا لسة العامة 
 2017سبتمرب أيلول/ 14
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   13-م أ/18املررة   
لرررررني ا علررررر م تا سي سررررر ت  فررررررت  لررررررانمج امرررررل هيئررررر  ا تف ارررررل مت لعررررر  
 2017-2016 ا سنتني
 إن مؤار ايطرافو 
  و12-م أ/21و 12-أم /19و 11-م أ/23 اتقرر املإىل  إذ يتل 
 تنفياذا  لارب مج العمال بني العلاوم والسياسااتهيئة التفاعل  ابلعمل الذأ اضطلعت به يسلر إذو 

 و 2017-2016 لفرتة السنتني
اإلطااااار املفاااااهيمب العلمااااب لتحييااااد أثاااار تاااادهور ايراضاااابو الااااوارد مااااوجزه  أبنأياااااا   يساااالر إذو 

يياااد أثااار إرشاااادات قائماااة علااا  أسااا  علمياااة يف ختطااايط حتو يقااادم ICCD/COP(13)/CST/2الوثيقاااة  يف
 وتدهور ايراضب وتنفيذه ورصده

التصااااادأ    ااااان أن تسااااااهر بدرجاااااة كبااااالة يفاإلدارة املساااااتدامة لألراضاااااب أبن يقااااار  إذو 
ق العدياد و ويف حتقيمعه والت يفالتخفيف من تغل املنا  يف و  وايراضب وا فاف تدهورللتصحر/

 ملستدامةومن أهداف التنمية ا
والاوارد يف  بني العلوم والسياسااتهيئة التفاعل تقرير التقيير الذأ أعدته  أبن أياا   يسلر إذو 
إرشاااااااادات علمياااااااة عاماااااااة للبلااااااادان مااااااان أجااااااال وضاااااااع يقااااااادم  ICCD/COP(13)/CST/3الوثيقاااااااة 

اإلدارة  اااالبفتاحاااة امل عاوضاااةاسااارتاتيجيات لاااةدارة املساااتدامة لألراضاااب حتسااان أوجاااه التااام ر وامل
ملسااتدامة ت اإلدارة االوسااائل  عاليااة الختيااار سارساااأكثاار حتديااد ماان أجاال و  واملسااتدامة لألراضااب

 ونطات واسععل   اخلاصة ألناطق ثددةو ولتنفيذهالألراضب 
الاادو  املعااين ابملااوارد التااابع لاارب مج ايماار املتحاادة الفريااق ابلعماال الااذأ أااازه  يرحاا  إذو 

 القاااااء يفامهاهتا ايراضاااب وقااادرة الااانظر اإلي ولوجياااة علااا  التاااأقلر ومسااا للبيئاااة بتاااأن استصاااالح
 وعل  الفقر
 ICCD/COP(13)/CST/3و ICCD/COP(13)/CST/2يف الواثئااااااااااااااااااااااااق  وقااااااااااااااااااااااااد نظاااااااااااااااااااااااار 

 وICCD/COP(13)/CST/4و

 اإلط ة املف هيم  ا علم   تحييد أ ر يده ة األةاض   

اإلطاااار املفااااهيمب لتحيياااد أثااار تااادهور ايراضاااب الاااوارد ماااوجزه يف الوثيقاااة يقااار  -1 
ICCD/COP(13)/CST/2 املزيد من التوضيح املفاهيمب والتحقق العملب؛يتجع و 

ابيطاااراف الاااى اختاااارت تاااوخب هااادف حتيياااد أثااار تااادهور ايراضاااب أن  يهيااا  -2 
ضاااب واتثاااال ور ايراحييااااد أثااار تاااادهتنظااار يف اإلرشاااادات الااااواردة يف اإلطاااار املفاااااهيمب العلماااب لت

 طنية؛و مع مراعاة الظروف الو ICCD/COP(13)/CST/2املبادل الوارد موجزها يف الوثيقة 
ايطراف إىل حتديد دراساات احلااالت اإل رادياة املتعلقاة بتنفياذ حتيياد أثار يدعو  -3 

اساات احلااالت  مع در  ةوإىل ايمانة أن تقومو ابلتعاون مع ايلية العاملي ويطل تدهور ايراضب 
 يطراف؛املؤار  اإل رادية هذهو وأن تعد وثيقة توليفية لعرضها عل  الدورة الرابعة عترة
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أن  ااارأ حتلااايال  لتجرباااة تنفياااذ  باااني العلاااوم والسياسااااتهيئاااة التفاعااال إىل  يطلااا  -4 
دم  راديااةو وأن تقاااالت اإلحتييااد أثاار تاادهور ايراضاابو اسااتنادا  إىل الوثيقااة التوليفيااة لدراسااات احلاا

ايراضاااب  ثااار تااادهورأتقريااارا  عااان الااادروس املساااتفادةو ألاااا يف ذلااار إرشاااادات مطاااورة لتنفياااذ حتيياااد 
 إطاار بارامج يفبو وذلار ورصدهو استنادا  إىل اإلطار املفاهيمب العلمب لتحييد أثر تدهور ايراض

 عملها املستقبلية؛

األةاضر  تاجلفر ف  يده ةا تصدي  لتصرحر/ م  أجلاإلشاة  املستدام   ألةاض    
 مع  تا تكيفتا تخفيف م  ي ا املن خ 

عاان اإلدارة املسااتدامة ناشاائة ال عاوضااةالعلمااب يوجااه التاام ر وامل ابلتقيااير يرحاا  -5 
 ل املناااا لتصاااحر وتااادهور ايراضاااب وا فااااف والتخفياااف مااان تغاااسااايات التصااادأ للألراضاااب يف 
واصالة معلا  تاجع يو عاامويير يع   املستو  احلاا  للفهار الأن التق مع توضيحو هوالت يف مع

 ؛التطوير والتحقق العملب

ايطااراف إىل النظاار يف اسااتخدام سارساات اإلدارة املسااتدامة لألراضااب الااى   يادعو -6 
الاى   ايرل قائماة علاال وطنياةالهاداف ايوسايلة  عالاة لتحقياق ابعتبارهاا  ماع الواقاع احمللابك يّتفت 
ييااد أثاار تاادهور هاادف حتحتقيااق و لتصااحر وتاادهور ايراضااب وا فاااف ل التصاادأ ‘1‘ا يلااب: تتعلااق ألاا
راءات جالتام ر باني اإلاهو ماع مراعااة إم انياة تخفيف من تغال املناا  والت ياف معاال ‘2‘و؛ ايراضب

 ؛تنوع البيولوجبتفاقية التعلقة ابتفاقية ايمر املتحدة اإلطارية بتأن تغل املنا  وااملوطنية ال
التغل   يفاع وتعز  أدوات السياسة العامة الى تساعد أن تيطراف اب يهي  -7 

دون تنفياااذ  لاااى حتاااولاعلااا  احلاااواجز الت نولوجياااة واملؤسساااية واالقتصاااادية واالجتماعياااة الثقا ياااة 
علا   مواتياةة يئاة بيئااملمارسات احمللياة لاةدارة املساتدامة لألراضاب علا  نطاات واساع مان خاالل هت

ارة املسااااتدامة سارسااااات اإلد إدماااااد‘ 1‘: تقااااوم علاااا  مااااا يلاااابالصااااعيدين الااااوطين ودون الااااوطين 
فيااذ دعاار تن ‘2‘و سااتخدام ايراضااب؛التخطاايط املت اماال لل ةساارتاتيجيات الوطنيااااليف  لألراضااب

؛ يراضاابار تاادهور هاادف حتييااد أثاااإلدارة املسااتدامة لألراضااب ابعتبارهااا إحااد  الوسااائل لتحقيااق 
ني أماااان حتساااا ‘4‘و؛ االقتصااااادية لتنفيااااذ اإلدارة املسااااتدامة لألراضااااب وا زتطااااوير ودعاااار احلاااا ‘3‘و

سااتدامة إلدارة املحتفيااز مساتخدمب ايراضاب علا  االساتثمار يف اعلا  أاو ي فال حياا ة ايراضاب 
مجيااااع  علاااا ضااااب دعاااار بناااااء القاااادرات بتااااأن سارسااااات اإلدارة املسااااتدامة لألرا ‘5‘ولألراضااااب؛ 

 القرار ذات الصلة؛  مستوايت صنع
صااحاب املتاااركة اجملديااة يايطااراف إىل إضاافاء الطااابع املؤسسااب علاا   ياادعو -8 

 هارصادو  هاوتنفياذ مراحال ختطايط اسارتاتيجيات اإلدارة املساتدامة لألراضابمجياع املصلحة خالل 
عاااااارف تباااااادل امللقياااااق املساااااتو  ايمثااااال تساااااهيل اساااااتخدام املعاااااارف العلمياااااة واحمللياااااةو وحتبغياااااة 

ملاادين جملتمااع ااالسياساااتو والعلماااءو ومنظمااات  صااانعبواملناقتااات بااني مسااتخدمب ايراضاابو و 
 راضبلألملستدامة ادارة لة  عالة ثليةحلول اعتماد  و ايدة  رص ر من أصحاب املصلحةووفله

 ؛تنفيذها ثليا   رص ملستو  املطلوب و اب
ددة التخصصاااات متعااا للبحاااوثايطاااراف إىل بااادء ودعااار وضاااع بااارامج  يااادعو -9 
مان  عاوضاةأوجاه التام ر وامل يتاملإجراء تقييمات متعددة ايهدافو ألا  ‘1‘: ما يلب هتدف إىل
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حتديااااد احلااااواجز والظااااروف املواتيااااة لتنفيااااذ سارسااااات ‘ 2‘وأجاااال البيئااااة الطبيعيااااة ور اااااه اإلنسااااان؛ 
 االعتماد عل  أسالي  البح  التتاركية؛ ‘3‘ولألراضب؛  ةاإلدارة املستدام

التقياااير  بتاااأنواصااال العمااال أن ت باااني العلاااوم والسياسااااتهيئاااة التفاعااال إىل يطلااا   -10 
 والظاااااروفلعاااااي  اسااااابل  تعزياااااز يف علمياااااة علااااا  مساااااامهة اإلدارة املساااااتدامة لألراضااااابأدلاااااة لتقاااااد  

 بار مج يف إطاار افووا فا ايراضاب وتادهورلتصحر أثرين ابلألشخاص املتاالجتماعية واالقتصادية 
 ؛2019-2018 للفرتة عملها

يررررردالا تت ةسررررر ت إاررررر ش  دهيرررررل األةاضررررر  املترررررده ة  تاستصرررررلاا  تاسرررررتع ش    
 خص لتا 
 تطااااوير التعاااااون مااااعواصاااال أن ت بااااني العلااااوم والسياساااااتهيئااااة التفاعاااال إىل يطلاااا   -11 
ح قرياار عاان استصااالتن إعااداد بتااأ الاادو  املعااين ابملااوارد التااابع لاارب مج ايماار املتحاادة للبيئااةالفريااق 

مااان أهاااداف  3-15ايراضاااب وأهاااداف التنمياااة املساااتدامةو ماااع الرتكياااز بوجاااه خااااص علااا  الغاياااة 
ت اتفاقيااة ر احتياجاااإليهااا أن تست تااف  رصااا  إضااا ية للتعاااون تاادع كمااا يطلاا التنميااة املسااتدامةو 

 ايمر املتحدة مل ا حة التصحر.
 9ا لسة العامة 

 2017 سبتمربأيلول/ 14
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  13-م أ/19املررة   
 يعزمز نف ء  هيئ  ا تف ال لني ا عل م تا سي س ت

 إن مؤار ايطرافو 
املتعلااااق ألنتاااااء هيئااااة التفاعاااال بااااني العلااااوم والسياساااااتو  11-م أ/23ألقاااارره  إذ يااااذّكر 

 السياسااات مهامهااامنااه الااى تاانة علاا  أن تااؤدأ هيئااة التفاعاال بااني العلااوم و  2ساايما الفقاارة  ال
ر  حينئذ استعر ح     وال لعملهاهناية الدورة الثالثة عترة ملؤار ايطرافو وأن يب 

 و12-م أ/23و 12-م أ/19ألقرريه  وإذ يذّكر أياا   
إىل ايداء ا ياد  يئاة التفاعال باني العلاوم والسياساات يف تنفياذ بار مج  وإذ يتل بتقدير 

قيااق ايهااداف وإىل التقاادم امللمااوس الااذأ أحر تااه ا يئااة صااوب حت 2017-2016عملهااا للفاارتة 
 الى ح دّتدت  او 

االساتنتاجات والتوصايات املنبثقاة عان التقياير اخلاارجب للتفاعال باني  وإذ ياع يف اعتباره 
 والسياساتو العلوم

  وICCD/COP(13)/CST/6يف الوثيقة  وقد نظر 
اساااتمرار هيئاااة التفاعااال باااني العلاااوم والسياساااات يف عملهاااا وادياااد واليتهاااا  يقااارر -1 

لسادساااة عتااارة ملاااؤار او إىل هناياااة الااادورة 12-م أ/19و 11-م أ/23احلالياااةو احملاااددة يف املقاااررين 
 سات؛ لعلوم والسياارال آخر لعمل هيئة التفاعل بني (و وأن ي قدَّم حينئذ استع2023ايطراف )
اادّتد عاااويةت هيئااة التفاعاال بااني العلااوم والسياسااات ابالعتماااد  ي قاارّتر أياااا   -2  أن يب 

الت نولوجياا و ناة العلار إىل م تا    ويطلا عل  نظام تناوذ ل فالة االستمرارية يف عمال ا يئاةو 
 قايح اختصاصااهتايئاة وتنلية التجديد املتدرد لعاوية ا أن يتوىلو ألساعدة من ايمانةو حتديد عم

 لذلر؛ ومعايل اختيار أعاائها و قا  
ااادَّد اساااتثنائيا  2019-2018و  يماااا يتصااال بفااارتة السااانتني يقااارر كاااذلر -3  و أن ا 

حلااااليني ملااادة ولوجيااا اعاااوية ماااا ال يزيااد علااا  مثانياااة ماان أعاااااء هيئاااة التفاعاال باااني العلاااوم والت ن
 ستفادة من مزااي نظام تناوذ لتجديد العاوية؛ سنتني لال
أن يعاااز  تتااا يلة هيئاااة التفاعااال باااني العلاااوم والت نولوجياااا ألقعااادين  يقااارر أيااااا   -4 

 إضا يني خمصصني للمراقبني؛
إىل هيئاااة التفاعااال باااني العلاااوم والسياساااات أن ت قاااّدم عااان طرياااق ايماناااة  يطلااا  -5 
لا  عجياو ابلرتكياز الت نولو بتأن بر مج عملها لي نظر  يه يف كل دورة عادية للجنة العلر و  مقرتحا  

د العااملب ل  الصعيموضوع أو موضوعني عاّمني من املواضيع ذات ايولوية الى ت تسب وجاهة ع
  يما يتصل ابلتصحر/تدهور ايراضب وا فاف؛

السياساااتو أن تواصاالو ابلتعاااون إىل هيئااة التفاعاال بااني العلااوم و  يطلاا  أياااا   -6 
الوثيق مع ايمانةو اإلسهام يف أعمال اي رقة وا يئات العلمية الدولية ايخر  الاى تتنااول مساألة 
التصاااااحر/تدهور ايراضاااااب وا فااااااف والتعااااااون معهااااااو ومااااان تلااااار اي رقاااااة وا يئاااااات علااااا  وجاااااه 

تنااوع البيولااوجب وخاادمات الاانظر اخلصااوص املناارب احل ااومب الاادو  للعلااوم والسياسااات يف جمااال ال
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اإلي ولوجيااةو وا يئااة احل وميااة الدوليااة املعنيااة بتغاال املنااا و والفريااق احل ااومب الاادو  التقااين املعااين 
ابلرتباااةو والفرياااق الااادو  لاااةدارة املساااتدامة للماااوارد التاااابع لااارب مج ايمااار املتحااادة للبيئاااةو ويطلااا   

 ااااليف والتاااروط واإلجاااراءات احملتملاااة إلقاماااة عالقاااات كاااذلر إىل ايماناااة أن توّضاااح املااازااي والت
ذات طااابع رمسااب أقااو  بااني هيئااة التفاعاال بااني العلااوم والسياسااات واملناارب احل ااومب الاادو  للعلااوم 
والسياساااات يف جماااال التناااوع البيولاااوجب وخااادمات الااانظر اإلي ولوجياااةو وا يئاااة احل ومياااة الدولياااة 

مب الدو  التقين املعين ابلرتباةو والفرياق الادو  لاةدارة املساتدامة املعنية بتغل املنا و والفريق احل و 
 للمواردو وذلر من أجل تطوير أوجه التم ر وتفادأ ا دواجية ا هود؛ 

هيئة التفاعل بني العلوم والسياسات عل  مواصلة تعزياز التاراكات ماع  يتجاّع -7 
خاااار  ا هااااات ايو اجملتمااااع املاااادين ا يئااااات واملؤسسااااات العلميااااة واملنظمااااات الدوليااااة ومنظمااااات 

ينيو عناد بني خاارجصاحبة املصلحةو وعل  دعوة سثلب هذه ال يا ت إىل اجتماعاتاه بصافة ماراق
 اإلم انو هبدف تعزيز التبادل والتعاون املوضوعيني؛

 نة العلر والت نولوجيا وايعااء احلاليني والساابقني للجناة التفاعال باني  يدعو -8 
 اسات؛العلوم والسياسات إىل إذكاء الوعب بعمل هيئة التفاعل بني العلوم والسي

إىل ايمانة أن تيّسر االتصال بني هيئاة التفاعال باني العلاوم والسياساات  يطل  -9 
 والت نولوجيا؛ ومراسلب ايطراف املعنيني ألجال العلر

إىل ايمانة أن تواصل تعبئة املوارد الال ماة يداء هيئاة التفاعال باني  يطل  أياا   -10 
 العلوم والسياسات مهامها بفعالية؛ 

البلدان املتقدمة ايطراف وايطراف ايخر  وفلمها من ا هات القاادرة  يدعو -11 
 اسات.عل بني العلوم والسيإىل تقد  الدعر التقين واملا  ينتطة هيئة التفا
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   13-م أ/20املررة   
ا تشررنيو الررت حتليررل أففررل املم ةسرر ت تنشررره  تييسررا سرربل ا  صرر ل 

 إ يا   تا رطب املعر  اليف قي  األمم املتحد  ملك فح  ا تصحر
 إن مؤار ايطرافو 
 و12-م أ/20ومقرره  10-م أ/15ألقرره  إذ يذكر 
ابلعماال الااذأ قاماات بااه ايمانااة بتااأن تطااوير بوابااة تبااادل  مااع التقاادير وإذ حياايط علمااا   

دة مل ا حااااة ماااار املتحاااااملعااااارف العلميااااةو الااااى ابتاااات اين جاااازءا  ماااان القطاااا  املعااااريف التفاقيااااة اي
دل صاااحر لتباااامل ا حاااة الت التصاااحرو وبتاااأن التحساااينات علااا  خااادمات اتفاقياااة ايمااار املتحااادة

 املعارف ألا يتمل ش  ايدوات املعر ية ضمن منصة واحدةو
اب هود الاى تباذ ا ايماناة وابلدراساة العاملياة لانهج وت نولوجياات حفا  املاوارد  وإذ ينوّه 

تااار تلااار ضاااب ويف نيف التتاااجيع علااا  حتليااال أ اااال املمارساااات يف جماااال اإلدارة املساااتدامة لألرا
 وإححتهاواملمارسات 
 وICCD/COP(13)/CST/8يف الوثيقة  وقد نظر 
إىل ايماناااااة مواصااااالة توسااااايع القطااااا  املعاااااريف التفاقياااااة ايمااااار املتحااااادة  يطلااااا  -1 

تبااااادل  التفاقيااااةمل ا حااااة التصااااحر و ايدة حتسااااينهو ألااااا يسااااّهل علاااا  ا هااااات ذات املصاااالحة يف ا
التنفيااذو  يف جمااال تعلقااة أبنتااطتهرالتجاارب الناجحااة والاادروس املستخلصااة وأ ااال املمارسااات امل

رف ذات تااار املعاااانويتااايح  ااار الوصاااول إىل مصاااادر املعر اااة الاااى حباااو ة التاااركاء مااان أجااال تيسااال 
 الصلة عل  مجيع ا هات ذات املصلحة؛

ايطاااراف علااا  مواصااالة تباااادل املعلوماااات بتاااأن ن ظ ااار تباااادل املعاااارف  يتاااجع -2 
رة املسااتدامة ف واإلداواملعلومااات ايخاار  ذات ايمهيااة املتعلقااة ابلتصااحر/تدهور ايراضااب وا فااا

 صااااالحة إىللألراضاااااب مااااان خاااااالل القطااااا  املعاااااريف لالتفاقياااااة ويااااادعو ا هاااااات ايخااااار  ذات امل
 بذلر؛ القيام

نة أن حتدد بوضوح خمتلاف مصاادر املعلوماات وخمتلاف الفئاات إىل ايما يطل  -3 
 املندرجة يف إطار القط  املعريف لالتفاقية؛

اخلاااارباء املعيّنااااني ماااان الاااادول ايطااااراف إىل مواصاااالة احلاااارص علاااا  حتاااادي   ياااادعو -4 
ملنتاورات اىل أحادث املعلومات املتعلقة هبار يف القطا  املعاريفو ألجاراءات تتامل إضاا ة وصاالت إ

 واقع التب ية ذات الصلة؛وامل
ايطااراف علاا  مواصاالة عاارل حاااالت عاان أ ااال املمارسااات الوجيهااة  يتااجع -5 

ات املصالحة ذايخار   لتعزيز قاعدة املعارف اخلاصة ابإلدارة املستدامة لألراضب ويادعو ا هاات
 إىل القيام بذلر؛

التفاقياااة ايطاااراف واملؤسساااات املالياااة إىل دعااار صااايانة القطااا  املعاااريف ل يااادعو -6 
 وتوسيعه و ايدة حتسينه وتطويره.
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  13-م أ/21املررة   
لرررررررررانمج امررررررررل هيئرررررررر  ا تف اررررررررل لررررررررني ا علرررررررر م تا سي سرررررررر ت  فرررررررررت  

 2019-2018 ا سنتني
 إن مؤار ايطرافو 
 و12-م أ/19و 11-م أ/23إىل مقرريه  إذ يتل 
 وإذ نظر يف الوثيقة ICCD/COP(13)/CST/7و 
بااااااااار مج عمااااااااال هيئاااااااااة التفاعااااااااال باااااااااني العلاااااااااوم والسياساااااااااات لفااااااااارتة  يعتماااااااااد -1 
 ولوايت؛و بصيغته الواردة يف مر ق هذا املقررو ويقرر بتأن اي2019-2018 السنتني

 إىل ايمني التنفيذأ أن يقوم ألا يلب: يطل  -2 
العلااار والت نولوجيااااو تقريااارا  توليفياااا  أن يقااادمو أثنااااء الااادورة الرابعاااة عتااارة للجناااة  )أ( 

هيئااااة  املاااادرد يف باااار مج عماااال 1-1يتااااامن توصاااايات موجهااااة أااااو السياسااااات بتااااأن ا اااادف 
 ؛2019-2018التفاعل بني العلوم والسياسات لفرتة السنتني 

أن يقااادمو أثنااااء الااادورة الرابعاااة عتااارة للجناااة العلااار والت نولوجيااااو تقريااارا  توليفياااا   )ب( 
هيئااااة  املاااادرد يف باااار مج عماااال 2-1يات موجهااااة أااااو السياسااااات بتااااأن ا اااادف يتااااامن توصاااا

 ؛2019-2018التفاعل بني العلوم والسياسات لفرتة السنتني 
أن يقااادمو أثنااااء الااادورة الرابعاااة عتااارة للجناااة العلااار والت نولوجيااااو تقريااارا  توليفياااا   )د( 

يئااة التفاعاال باار مج عماال هاملاادرد يف  2يتااامن توصاايات موجهااة أااو السياسااات بتااأن ا اادف 
 ؛2019-2018بني العلوم والسياسات لفرتة السنتني 

أن يقاادم إىل الاادورة الرابعااة عتاارة للجنااة العلاار والت نولوجيااا تقرياارا  عاان أنتااطة  )د( 
  .2019-2018نتني التنسيق الى أجرهتا هيئة التفاعل بني العلوم والسياسات خالل  رتة الس
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 املرفق

لرررررررررانمج امررررررررل هيئرررررررر  ا تف اررررررررل لررررررررني ا علرررررررر م تا سي سرررررررر ت  فرررررررررت    
 2019-2018 ا سنتني
  1ا دول 

 أهداف تن ايج لرانمج امل هيئ  ا تف ال لني ا عل م تا سي س ت  لفرت  2019-2018

 الناتج ا دف
تاااو ل إرشاااادات ثّسااانة بقصاااد حتقياااق حتيياااد أثااار  -1

 تدهور ايراضب.
 

إساااداء املتاااورة بتاااأن تصااامير وتنفياااذ سياساااات  1-1
قااااق ومبااااادرات يف جمااااال حتييااااد أثاااار تاااادهور ايراضااااب حت

ات رياو تفاقيامنا ع بيئية وإمنائية متعددة وأوجاه آت ر ماع ا
 ايخااار و خاصاااة ابلنسااابة إلجاااراءات الت ياااف ماااع تغااال

 املنا  والتخفيف من آاثره. 

كيفياااااااة حتدياااااااد وتصااااااامير وضاااااااع مباااااااادل توجيهياااااااة بتاااااااأن  
ثر أييد سياسات ومبادرات عملية وسليمة علميا  يف جمال حت

 تدهور ايراضب.
سياسااات عاار الدتقااد  املساااعدة العلميااة إىل ايليااة العامليااة يف 
 واملبادرات املتعلقة بتحييد أثر تدهور ايراضب.

تقد  أدلة علمية تربهن عل  ما لتحييد أثار تادهور  1-2
ايراضاااااااب مااااااان دور ثتمااااااال يف تعزياااااااز ر ااااااااه ايشاااااااخاص 
 املتاااااااررين ماااااان التصااااااحر/تدهور ايراضااااااب وا فاااااااف ويف

 حتسني سبل عيتهر وظرو هر البيئية. 

 دخالتتقد  تقرير يعرل أدلة علمياة تباني كياف   ان للتا
ت الوقاا وحتّساان يفر الربيااة أن تعااز  ر اااه الناااس وساابل عيتااه

 ة.نفسه حالة البيئ

اسااتنادا  إىل اسااتعرال للتقااارير التوليفيااة القائمااةو  -2
قااااد  يةو توإذا لاااازم ايماااار ابإلشااااارة إىل املؤلفااااات الرئيساااا

 بريااة اإلرشااادات الال مااة لاادعر اعتماااد وتنفيااذ تاادخالت
 إلدارة ا فاف والتخفيف من آاثره. 

اء والسياساااااتو وعنااااد االقتاااااإعااااداد مااااوجز بتااااأن العلااااوم 
بة تقرياار يساالط الاااوء علاا  إم ااا ت تاادخالت بريااة مناساا
نظر للتخفياااف مااان آاثر ا فااااف عااان طرياااق  ايدة مروناااة الااا

  ان.االقتصادأ للس - اإلي ولوجية والر اه االجتماعب
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  2ا دول 
  سررررر ت  فررررررت أنشرررررط  ا تنسررررريق   إطررررر ة لررررررانمج امرررررل هيئررررر  ا تف ارررررل لرررررني ا علررررر م تا سي 

 2019-2018 ا سنتني
 اينتطة الفرعية اينتطة الرئيسية

متابعاااااة تقياااااير تااااادهور ايراضاااااب واستصاااااالحها  -1
الاااااااااذأ أجاااااااااراه املنتاااااااااد  احل اااااااااومب الااااااااادو  للعلاااااااااوم 

لااانظر اوالسياسااات املعااين ابلتناااوع البيولااوجب وخاادمات 
ه أجاااارا اإلي ولوجياااةو واسااااتعرال التقيااااير العاااااملب الااااذأ

البيولاااااااوجب وخااااااادمات الااااااانظر هاااااااذا املنتاااااااد  للتناااااااوع 
نعب ص بصاااإلي ولوجيةو وموجز التقيير املرتبط باه اخلاا

ناساااا  السياسااااات إن أ تاااايح هااااذا التقرياااار يف الوقاااات امل
ات ل اااب تسااات مل هيئاااة التفاعااال باااني العلاااوم والسياسااا

 )هيئة التفاعل( االستعرال.

 حهاستساااتعرل هيئاااة التفاعااال تقياااير تااادهور ايراضاااب واستصاااال
 حاااة مل ا ساااائله املتصااالة ابتفاقياااة ايمااار املتحااادةوساااتحلل أهااار ر 

 رة للجناةعاة عتاالتصحر )االتفاقية( بغياة عرضاها أثنااء الادورة الراب
  العلر والت نولوجيا.

 عااااااملبوستساااااتعرل هيئاااااة التفاعااااال أيااااااا  أهااااار رساااااائل التقياااااير ال
مايااة حلتاحااة للمنتااد  املتصاالة ابالتفاقيااة  يمااا تااة اخليااارات امل

 اااال  عاان  جب والاانظر اإلي ولوجيااة واسااتخدامهماوالتنااوع البيولااو 
لرابعاااة ادورة املناااا ع الاااى حيققاهناااا للنااااسو بغااارل عرضاااها أثنااااء الااا

 عترة للجنة العلر والت نولوجيا.
تعزياااااز التعااااااون ماااااع ا يئاااااة احل ومياااااة الدولياااااة  -2

سايما  و والاملعنية بتغل املنا  يف إطار جدول أعما ا
ملناااااا  اخلااااااص املتعلاااااق بتغااااال ا يماااااا يتعلاااااق بتقريرهاااااا 

 .وايراضب وتقريرها املتعلق ابلتقيير السادس

عنياة ولياة املة الدااشيا  مع اإلجراءات الى وضعتها ا يئة احل وميا
خلااااص ريااار ابتغااال املناااا و ستسااااهر هيئاااة التفاعااال يف إعاااداد التق

 س. ير السادلتقياباملتعلق بتغل املنا  وايراضب والتقرير املتعلق 

متابعااااة أنتااااطة التعاااااون ا اريااااة واست تاااااف  -3
 لتقاااينسااابٍل ومواضااايع للتعااااون مساااتقبال  ماااع الفرياااق ا

 ة(.احل ومب الدو  املعين ابلرتبة ) ريق الرتب

ان يتفقاا سااتتعاون هيئااة التفاعاال مااع  ريااق الرتبااة بتااأن مواضاايع
 يفعاااااوأ عليهااااا معااااا و آخااااذي ن يف االعتبااااار أمهيااااة ال ربااااون ال

 ابلنسبة إىل حتييد تدهور ايراضب.الرتبة 
وستتاااااار  هيئاااااة التفاعااااال يف أأ نتااااااط متابعاااااة  شاااااو عااااان 

و الرتبااة وأ يفاساتنتاجات الناادوة العامليااة املعنيااة ابل ربااون العااا
 يئاة ماع ا ألا يف ذلر تنظير اجتمااع اثٍن   ان عقاده ابلتعااون

 خر . احل ومية الدولية املعنية بتغل املنا  ومنظمات أ
التعااااون ماااع الفرياااق الااادو  لاااةدارة املساااتدامة  -4

عاااداد ئاااة إلللماااوارد التاااابع لااارب مج ايمااار املتحااادة للبي
ئياااة تقرياااٍر عااان استصاااالح ايراضاااب وايهاااداف اإلمنا

 املستدامة.

 ستساهر هيئة التفاعل يف إعداد التقرير واستعراضه.
طاااااوط واساااااتنادا  إىل هاااااذا التقريااااارو ستااااااع هيئاااااة التفاعااااال اخل

لاااى سااابل اة خليااااراٍت موجَّهاااة أاااو السياساااات تتنااااول الالعرياااا
دهور تاا  اان أن يساااهر هبااا استصااالح ايراضااب يف حتييااد أثاار 

ايراضاااب ضااامن سااايات التصاااحر وتااادهور ايراضاااب وا فااااف 
 وأهداف التنمية املستدامة.

اإلسااهام يف اإلعااداد احملتماال لطبعااة اثنيااة ماان  -5
ئل  توقعاااااات ايراضاااااب العاملياااااة  وفلهاااااا مااااان الرساااااا

العلميااااااااااة الصااااااااااادرة يف إطااااااااااار االتفاقيااااااااااةو حساااااااااا  
 االقتااء. 

تملاة ثنياة ستتار  هيئة التفاعل يف اللجنة التوجيهياة لطبعاة اث
مااااااااان  توقعاااااااااات ايراضاااااااااب العاملياااااااااة  ويف عملياااااااااة إعااااااااادادها 

ياة ل علمدع  إىل املساامهة يف اساتعرال رساائواستعراضها وست  
 تااء.أخر  صادرة يف إطار االتفاقية وإعدادهاو حس  االق

التعاون مع املبادرة العاملياة للمؤشارات املتعلقاة  -6
تحاادة ر املابيراضااب )املبااادرة( الااى اختااذها موئاال ايماا

ل فالااااااة مواءمااااااة مؤشاااااارات ايراضااااااب الااااااى وضااااااعتها 
ت حيااااا ة ايراضااااب مااااع مؤشاااارااملبااااادرة لقياااااس أماااان 

مة لقياااس مااا اارت  ماان تقااد ايراضااب املسااتخدت  م أااوحي 
 حتييد أثر تدهور ايراضب.

ياااااااة   اااااان أن تقاااااادم هيئااااااة التفاعااااااال ماااااادخالت للمبااااااادرة العامل
اضااب اير  للمؤشاارات املتعلقااة ابيراضااب ل فالااة مواءمااة مؤشاارات
طاار إة يف الى وضاعتها املباادرة ماع مؤشارات ايراضاب املساتخدم

قابلاة ائماة وال القاالتفاقية ابالستناد إىل مصادر البياا ت واملعاايل
 للتحصيل واملقارنة عل  النطات العاملب.
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  13-م أ/22املررة   
 ا تع تن مو األفرق  تافيئ ت ا علمي  احلك مي  ا دت ي  األخرى

 إن مؤار ايطرافو 
  و12-م أ/21و 11-م أ/23 يهقرر مإىل  إذ يتل 
 بني العلاوم والسياسااتهيئة التفاعل  ابلعمل الذأ اضطلعت بهحييط علما  مع التقدير  وإذ 

 و2017-2016 لفرتة السنتني تنفيذا  ينتطة التنسيق املتمولة برب مج عملها
ابلتقدم الذأ أحر ه املنتد  احل ومب الدو  للعلاوم والسياساات املعاين ابلتناوع يرح   وإذ 

 ستصالحهاواإلي ولوجية بتأن إعداد تقيير تدهور ايراضب وا النظرالبيولوجب وخدمات 
 وتقيير تدهور ايراضب واستصالحهايف  ألسامهة ا يئةيسلر  وإذ 
 منظمااة ايفذيااة والزراعااة لألماار املتحاادةابملبااادرة املتخااذة ابالشاارتا   يمااا بااني  يرحاا  إذو 

لتاراكة بع لعاين ابلرتباة التاااحل اومب الادو  املوالفرياق التقاين  بني العلاوم والسياسااتهيئة التفاعل و
 ألرصااد ا وياةظماة العاملياة لاملنا  و وا يئة احل ومية الدولية املعنية بتغاّل املنا العاملية من أجل الرتبة

 الرتباااة وكرباااون ور إدارةلتنظاااير النااادوة العاملياااة بتاااأن ال رباااون العااااوأ يف الرتباااة بغياااة اساااتعرال د
 وبور ايراضحتييد أثر تدهيات تغل املنا  والتنمية املستدامة والرتبة العاوأ يف س

اص اخلااا بااادعر مااان ايماناااةو يف عملياااة االساااتطالع املتصااالة ابلتقريااار ألساااامهة ا يئاااةو يسااالر إذو 
إلدارة ور ايراضابو واحرو وتادهبتغل املنا  بتأن تغل املنا  والتص ةاملعني ةالدولي ةاحل ومي للهيئة

 وية ايرضيةإلي ولوجاملستدامة لألراضبو وايمن الغذائبو وتد قات فا ات الد يئة يف النظر ا
 يف إعداد اإلصدار ايول للتوقعات العاملية لألراضبو ابلدور الذأ اضطلعت به ا يئةيقر  وإذ 
 وICCD/COP(13)/CST/INF.1و ICCD/COP(13)/CST/5 يقتنييف الوث قد نظرو 
وتقااااوم  تقيااااير تاااادهور ايراضااااب واستصااااالحها إىل ا يئااااة أن تسااااتعرل يطلاااا  -1 
مل ا حااااة  ر املتحاااادةالرسااااائل الرئيسااااية املسااااتمدة ماااان التقيااااير  يمااااا يتصاااال ابتفاقيااااة ايماااا بتحلياااال

 لوجيا؛العلر والت نو التصحرو وأن تقدم حتليال  يف الدورة الرابعة عترة للجنة 
 للهيئااااة إىل ا يئااااة أن تسااااهر يف إعااااداد واسااااتعرال التقرياااار اخلاااااص يطلاااا  أياااااا   -2 
ضااااابو واإلدارة ور ايرابتغااااال املناااااا  بتاااااأن تغااااال املناااااا  والتصاااااحرو وتاااااده ةاملعنيااااا ةالدوليااااا ةاحل وميااااا

و ة ايرضااايةي ولوجيااااملساااتدامة لألراضااابو وايمااان الغاااذائبو وتاااد قات فاااا ات الد يئاااة يف الااانظر اإل
 ةاحل ومياا  يئااةاأرسااته  وتقرياار التقيااير السااادس  اااو وذلاار يف الوقاات املناساا  وو قااا  لةجااراء الااذأ

 ؛بتغل املنا  ةياملعن ةالدولي
ا يئاااة علااا  مواصااالة التعااااون ماااع الفرياااق التقاااين احل اااومب الااادو  املعاااين  يتاااجع -3 

عاان اسااتنتاجات  صااحر تنتااأابلرتبااةو ألتابعااة أيااة أنتااطة تتعلااق ابتفاقيااة ايماار املتحاادة مل ا حااة الت
رتبااة ورأ ل ربااون اللاادور احملااالناادوة العامليااة بتااأن ال ربااون العاااوأ يف الرتبااةو واضااعة  يف اعتبارهااا ا

 العاوأ يف حتييد أثر تدهور ايراضب؛
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إىل ايمانة أن ختطار ايطاراف وا يئاة واخلارباء املادرجني يف قائماة اخلارباء  يطل  -4 
اجعاااة التقريااار رباء ملر املساااتقلني التفاقياااة ايمااار املتحااادة مل ا حاااة التصاااحر ابلااادعوة إىل ترشااايح خااا

ايماااان و ألراضاااابو لهور ايراضاااابو واإلدارة املسااااتدامة بتااااأن تغاااال املنااااا  والتصااااحرو وتااااد اخلاااااص
 ؛الغذائبو وتد قات فا ات الد يئة يف النظر اإلي ولوجية ايرضية

ااار متااااركة  يطلااا  أيااااا   -5  سثلاااب اتفاقياااة ايمااار املتحااادة ‘ 1‘إىل ايماناااة أن تيسّت
 اخلاص نظر يف التقريرى تال  بتغل املنا  ةاملعني ةالدولي ةاحل ومي  يئةمل ا حة التصحر يف دورات ا

ن الغاااذائبو بو وايمااابتاااأن تغااال املناااا  والتصاااحرو وتااادهور ايراضااابو واإلدارة املساااتدامة لألراضااا
لعلااار والت نولوجيااااو رئااي   ناااة ا‘2‘؛ ووتااد قات فاااا ات الد يئاااة يف الاانظر اإلي ولوجياااة ايرضاااية

لعلاااااوم لب الااااادو  د  احل اااااومللمنتااااابصااااافة املراقااااا و يف  رياااااق اخلااااارباء املتعااااادد التخصصاااااات التاااااابع 
 ؛اإلي ولوجية والسياسات املعين ابلتنوع البيولوجب وخدمات النظر

اار إشاارا  ا يئااة يف توجيااه وتطااوير واسااتعرال  يطلاا  كااذلر -6  إىل ايمانااة أن تيسّت
 اإلصدار الثاين للتوقعات العاملية لألراضب. 

 9ا لسة العامة 
 2017سبتمرب أيلول/ 14
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   13-م أ/23املررة   
 لرانمج امل ا دتة  ا رالع  اشر   لنن  ا علم تا تكن   جي 

 إن مؤار ايطرافو 
  إذ يتل إىل املادتني 23 و24 من االتفاقيةو 
وإذ يتااال إىل املقاااررين 13/م أ-8 و21/م أ-11 املتعلقاااني بااارب مج عمااال  ناااة العلااار  

  والت نولوجياو
  إذ يتل أياا   إىل مقرره 19/م أ-12بتأن حتسني كفاءة  نة العلر و الت نولوجياوو 
اإلطااااار االساااارتاتيجب التفاقيااااة ايماااار املتحاااادة مل ا حااااة التصااااحر  وإذ ياااااع يف اعتباااااره 

 و وخباصة إطار التنفيذ للجنة العلر والت نولوجياو2030-2018 للفرتة
ح  يئاااااة التفاعااااال باااااني العلاااااوم والسياساااااات لفااااارتة بااااار مج العمااااال املقااااارت  وقاااااد اساااااتعرل 
  و13-م أ/21و كما ورد يف املقرر 2019-2018 السنتني

أن تركاااز الااادورة الرابعاااة عتااارة للجناااة العلااار والت نولوجيااااو يف مجلاااة أماااورو  يقااارر -1 
لسياسااات لعلااوم واعلاا  ايهااداف وأنتااطة التنساايق احملااددة يف باار مج عماال هيئااة التفاعاال بااني ا

 ؛2019-2018لفرتة السنتني 
ّساار أن تاانظَّر الاادورة الرابعااة عتاارة للجنااة العلاار والت نولوجيااا بطريقااة تي يقاارر أياااا   -2 

ات الناواتج ن انع اساإجراء حوار مواضيعب بني ايطاراف وهيئاة التفاعال باني العلاوم والسياساات بتاأ
 لسياسات؛االعلمية عل  صعيد السياسات وتتيح إم انية صيافة توصيات ليستخدمها مقررو 

إىل ايمانة أن تعمر جدول أعمال مؤقتا  متاروحا  وواثئاق مناسابة لتلار  يطل  -3 
ر تاارة للجنااة العلاالرابعااة عيااع اللغااات الرمسيااة السات لألماار املتحاادةو قباال انعقاااد الادورة االادورة  م

 والت نولوجيا بستة أسابيع عل  ايقل.
 9ا لسة العامة 

 2017أيلول/سبتمرب  14
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   13-م أ/24املررة   
يعيرررررني أم نررررر   ليف قيررررر  تحتدمرررررد يرييبررررر ت املاررررر : ا رتييبررررر ت اإلشاةمررررر  

 ا دام يرييب تت 
 إن مؤار ايطرافو  
كااااانون   18املااااؤر   52/198 إىل قاااارارأ ا معيااااة العامااااة لألماااار املتحاااادة رقاااار إذ يتاااال 

رتابط بتاااااأن الااااا 2001كاااااانون ايول/ديسااااامرب   21املاااااؤر   56/196و 1997ايول/ديسااااامرب 
للذين انة االتفاقيةو حدة وأمااملؤسسب والرتتيبات اإلدارية ذات الصلة بني ايمانة العامة لألمر املت

 تيبات عملهاوبتأن تعيني أمانة لالتفاقية وحتديد تر  1-م أ/3وا قت  يهما عل  املقرر 
علاا  مواصاالة الاارتابط املؤسسااب القااائر والرتتيبااات اإلداريااة ذات الصاالة ملاادة مخاا   يوا ااق 

موعااد  ددا  يفجمااساانوات أخاار و علاا  أن تقااوم ا معيااة العامااة ومااؤار ايطااراف ابسااتعرال ذلاار 
 .2023كانون ايول/ديسمرب   13أقصاه 

 10ا لسة العامة 
 2017أيلول/سبتمرب  15
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   13-م أ/25املررة   
 تاثئق يف مض ا  ف ش

 إن مؤار ايطرافو 
املتعلقاة بواثئاق تفاويض الو اودو ويف التوصايات  ICCD/COP(13)/20يف الوثيقة  وقد نظر 

 الواردة  يهاو
 اعتماد التقرير. يقرر 

 9ا لسة العامة 
 2017سبتمرب أيلول/ 14
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  13-م أ/26املررة   
 اجلزء ا   

 إن مؤار ايطرافو 
إىل التقاااارير املاااوجزة عااان املوائاااد املساااتديرة الو ارية/الر يعاااة املساااتو  املوا ياااة  وقاااد اساااتمع 

 النعقادهو الى قدمها:
الطبيعيااة صاااح  املعااا  الساايد ساايدين أل سااندر صااامويل ميلسااونو و ياار البيئااة واملااوارد  

أمااام التنميااة والرخاااء  : تاادهور ايراضااب: عااائق1رئااي  اجتماااع املائاادة املسااتديرة  -يف فواتيماااال 
 والسالمو
املااادير العاااام  -صااااح  املعاااا  التااايا عباااد ا أمحاااد احلماااود الصاااباحو رئاااي  اجمللااا   

والرماال والعواصاف  فااف : ا2رئي  اجتماع املائدة املستديرة  -للهيئة العامة للبيئة يف ال ويت 
 الرتابية: اإلنذار املب ر وما بعدهو

نداهيما اارا بينيدي ت جوهانيتاو و يرة البيئاة واإلي ولوجياا واحلراجاة يف صاحبة املعا   
ىل إماان ايهاااداف  : حتييااد أثاار تااادهور ايراضااب:3رئيسااة اجتماااع املائااادة املسااتديرة  -مدفتااقر 

 واإلجراءات ... ما الذأ سيقتايه ذلر؟
و ماااع اإلعاااراب عااان تقاااديره وامتناناااهو ابلتقاااارير املاااوجزة الاااى قااادمها حيااايط علماااا   -1 

 رؤساء اجتماعات املوائد املستديرة؛
إدراد التقااااارير املااااوجزة الااااى قاااادمها الرؤساااااء كمر ااااق ضاااامن تقرياااار مااااؤار  يقاااارر -2 

 ايطراف عن دورته الثالثة عترة.
 10ا لسة العامة 

 2017أيلول/سبتمرب  15
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  13-م أ/27املررة   
 إالن أتةشتس

 إن مؤار ايطرافو 
 مع التقدير ألعالن أوردوس؛ يرح  -1 
 إدراد إعالن أوردوس يف ش ل مر ق هبذا املقرر.يقرر  -2 

 10ا لسة العامة 
 2017أيلول/سبتمرب  15
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 املرفق

 إالن أتةشتس   
املسااتو و اجملتمعااني يف ا اازء الر يااع املسااتو  ماان الاادورة  بأاانو الااو راء واملمثلااني الر يعاا 

 12و 11 د ياومبو املعقاو الثالثة عترة ملؤار ايطاراف يف اتفاقياة ايمار املتحادة مل ا حاة التصاحر
 عبيةويف أوردوس تلبية  لدعوة من ح ومة مجهورية الصني الت 2017أيلول/سبتمرب 

الصاااني التاااعبية علااا  حسااان الاااايا ة  عااان خاااالة تقااادير  حل وماااة مجهورياااةإذ نعااارب  
 تنظير الدورة الر يعة املستو وعل  ويمانة االتفاقية 

ابلتاازام ح ومااة مجهوريااة الصااني التااعبية العماال مااع ايطااراف علاا  م ا حااة  وإذ نرحاا  
 إىل  آلياة روتقاد  الادع التصحر وا فااف والعواصاف الرملياة والرتابياةو وخباصاة يف آسايا وأ ريقيااو

مصاااالحة  والطريااااق التعاونيااااة ماااان أجاااال م ا حااااة التصااااحر و وهااااب شااااراكة بااااني أصااااحاباحلاااازام 
اضااب يف دهور اير تااالقتصاااد أخااار ماان أجاال حتييااد أثاار تاارود متعااددين تعااز  التنميااة املسااتدامة و 

 احيةواملنطقة وخارجها من خالل تبادل اخلربات وبناء القدرات واملتاريع اإليا
ب وا فاااف ظااواهر تطاارح حتاادايت بيئيااة واقتصااادية أن التصااحر/تدهور ايراضاا وإذ نؤكااد 

مان حةو وانعادام ايتالل الصاواجتماعية كرب  أمام التنمية املستدامة العامليةو وال سيما الفقرو واعا
ملناااااا و تغااااال ا مااااالحتالقااااادرة علااااا   وتراجاااااعالغاااااذائبو و قااااادان التناااااوع البيولاااااوجبو ونااااادرة امليااااااهو 

 القسريةو  وا جرة
حلقاااااااة مفرفاااااااة مااااااان الفقااااااار  إىل وجاااااااودالفقااااااار  ثااااااال حتاااااااداي  عاملياااااااا  و إىل أن  وإذ نتااااااال 

 ليةو عات احملوالتصحر/تدهور ايراضب وا فاف تؤثر بوجه خاص يف س ان ايرايف واجملتم
لااانظر اإلي ولوجياااة علااا  أاااو مساااتدام لابحلاجاااة إىل تاااو ل وظاااائف وخااادمات  وإذ نساالر 

 حتقيقا  لألمن الغذائب والتنمية املستدامةو 
إ اء ماااا للتصاااحر/تدهور ايراضاااب وا فااااف مااان أتثااال يف أشاااد  إذ يسااااور  ابلاااغ القلاااقو  

احملليااة؛  اجملتمعااات؛ والتااعوب ايصاالية و وكبااار الساانالناااس ضااعفا  )ألاان  اايهر التااباب وايطفااال 
 لوطنيةووايشخاص ذوو اإلعاقة؛ واملزارعون الفقراء واملهاجرون( تبعا  للظروف ا

أن  ونار ا فااف يف أ ريقيااو  حتمالن ويندهو  لتعزيز القدرة علا  ألعال وإذ أيط علما   
والاعفاءو  يتة الفقراءالطبيعية املعقدة الى تؤثر سلبا  يف سبل مع ايخطارمن هو خطر ا فاف 

 وملستوايتعل  مجيع ا التحملوأنه يتطل  درجة  عالة ومعز ة من التأه  والقدرة عل  
والرتابيااةو ومااا ياانجر عنهااا ماان  قاادان للرتبااة اخلصاابةو اثاال أن العواصااف الرمليااة  ناار وإذ  

 املسااتدامة شاا ال فاالحتااداي   شاائا  عااابرا  للحاادود وشااامال  لعاادة قطاعاااتو ياازداد حاادة  بفعاال اي
 ائمةويئية القإلدارة ايراضب واستخدام املياه و  ن أن يؤدأ إىل تفاقر التحدايت الب

يااادا  عاملياااا  خطااالا  ينبغاااب أخاااذه يف االعتباااار لاااد  أبن تغااال املناااا  يتااا ل هتد وإذ نسااالر 
 تنفيذ اتفاقية م ا حة التصحرو
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أبمهيااااة قطاااااع ايراضااااب واملياااااه واحلراجااااة يف التخفيااااف ماااان آاثر تغاااال املنااااا   نعاااارتفوإذ  
عتارين ملاؤار ادياة والأن ديباجة اتفات ابري و الذأ اعت مد يف الادورة احل ونالح والت يف معهو 
سا  حفا  وت عاّز و ية أن حت  تفاقية ايمر املتحدة اإلطارية بتأن تغل املنا و تقر أبمهايطراف يف ا

 االقتااءو بواليع وخزّا ت فا ات الد يئةو
علااا  ماااا مل ا حاااة التصاااحر/تدهور ايراضاااب وا فااااف مااان دور هاااام يف حتقياااق  وإذ نتااادد 

ة الغاذائب ومحايا وايمن قة ابلفقرأهداف التنمية املستدامة ايخر  ذات الصلة )مثل ايهداف املتعل
 عيةويخطار الطبياب رالتأثجه البيئة واالستخدام املستدام للموارد الطبيعية( ويف احلد من املخاطر وأو 

و ألااااااا يف ذلاااااار 2030خبطااااااة التنميااااااة املسااااااتدامة لعااااااام  وإذ نؤكااااااد ماااااان جديااااااد التزامنااااااا 
رة مااان ظااااه خاااالٍ   حتقياااق عااااملمااان أهاااداف التنمياااة املساااتدامة أال وهاااب الساااعب إىل 3-15 الغاياااة

 تدهور ايراضبو 
 خطااة عماال أدياا  أاباب الصااادرة عاان املااؤار الاادو  الثالاا  وإذ نؤكااد ماان جديااد أياااا   

 لتمويل التنمية الى تت ل جزءا   ال يتجزأ من خطة التنمية املستدامة لعام 2030و
البيولاوجبو ألاا يف ذلار أهاداف آيتتاب إىل اعتماد اخلطة االسارتاتيجية للتناوع وإذ نتل  

 و2020-2011للتنوع البيولوجب للفرتة 
و الااااى 2030-2017خبطااااة ايماااار املتحاااادة االساااارتاتيجية للغاااااابت للفاااارتة  وإذ نرحاااا  

 اهر يف درء التصحروو والى تس2017اعتمدهتا ا معية العامة لألمر املتحدة يف نيسان/أبريل 
للغااابت واحلراجاةو الاذأ اعت ماد  2050ن بتأن رؤية عام ألعالن ديراب وإذ أيط علما   

 و2015يف املؤار العاملب الرابع عتر للغاابت يف أيلول/سبتمرب 
كااااذلر خبطااااة عماااال جمموعااااة العتاااارين بتااااأن خطااااة التنميااااة املسااااتدامة وإذ أاااايط علمااااا    

 و2016الى اعت مدت يف مؤار قمة هانغجو يف أيلول/سبتمرب  2030 لعام
  التزامنا القوأ ابلتنفيذ الفعال التفاقية م ا حة التصحرو روإذ ن ر  
م ا حااااة  ابلعماااال املاااااطلع بااااه ماااان أجاااال وضااااع إطااااار اساااارتاتيجب التفاقيااااة وإذ نرحااا  
 ستقبلو كأساس متني لرخائنا وقدرتنا عل  الت يف يف امل  2030-2018للفرتة  التصحر
تحيياد أثار تادهور ايراضاب لة اب هود الوطنية الرامية إىل وضع أهداف طوعي وإذ نرح  

 و2030حبلول عام 
أمهياااة القياااادة احل ومياااة والتاااراكات باااني أصاااحاب املصااالحة املتعاااددين  وإذ نعياااد أتكياااد 

ناااوع البيولاااوجب جياااة والتو ايدة متااااركة القطااااع اخلااااص حتقيقاااا  لاااةدارة املساااتدامة للااانظر اإلي ولو 
 وإعادة أتهيلهاو  وإصالحهاوايراضب 
ياااة املؤسساااات الفعالاااة اخلاضاااعة للمسااااءلة والتااااملة للجمياااعو والسياساااات أبمه وإذ نقااار 

يقااا  لااةدارة راضااب حتقاي تاادبل شااؤونواحلااوا ز السااليمةو واحل اار الرشاايد وساايادة القااانون لتحسااني 
لبلاادان علاا  اونتااجع ايراضاابو يف  والتصاارفاملسااتدامة لألراضاابو واحلصااول علاا  حااق املل يااة 

د ايراضاب ومصااي لة حلياا ةلنتر املبادل التوجيهياة الطوعياة لاةدارة املساؤو إيالء االعتبار الواج  
 اووتنفيذه ايمسا  والغاابت يف سيات ايمن الغذائب الوطين والتعريف هبذه املبادل
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اب هااود ا اريااة ماان أجاال حتوياال أمناااط اإلنتاااد واالسااتهال  احلاليااة وجعلهااا  وإذ نرحاا  
 بيئيا و أكثر كفاءة من حي  استخدام املوارد وشاملة اجتماعيا  ومالئمة ومستدامة

بقيمااة املعر ااة والتعلااير والعلاار والت نولوجيااا ا دياادة للتنميااة املسااتدامة واإلدارة  وإذ نساالر 
طوعيااة بتااأن جيهيااة الذلاار االسااتفادةو يف مجلااة أمااورو ماان املبااادل التو  ا ياادة لألراضاابو ألااا يف

علاا  أمهيااة  نتااددو ملتحاادةو اإلدارة املسااتدامة للرتبااة الااى وضااعتها منظمااة ايفذيااة والزراعااة لألماار ا
ة لوجيا يف م ا حالر والت نو ضرورة املاب يف تعزيز دور العمثتّ اختاذ قرارات مبينة عل  العلرو ومن 

عتااارة  ة الثالثاااةبتنظاااير معااارل الت نولوجياااا يف الااادور  ونرحااا ردأ ايراضاااب وا فاااافو التصاااحر/ت
 ملؤار ايطراف يف اتفاقية م ا حة التصحرو

 إعاااااادة أتهيااااال تاااااؤدأ إىلأبن سارساااااات اإلدارة املساااااتدامة لألراضاااااب الاااااى  مناااااا واقتناعاااااا   
 ا  اقتناعااو اجملتمااعو  د منهااايسااتفيإيبابيااة بعياادة املااد   علاا  أتثاالات تنطااوأ هاصااالحاستو  ايراضااب

اجملتمااااع  مجيااااع قطاعااااات الااااذين  ثلااااونأبن متاااااركة أصااااحاب املصاااالحة املتعااااددين  كااااذلر منااااا
لعلميااااةو اايوساااااط ساااايما منظمااااات اجملتمااااع املاااادينو واملنظمااااات اخلليااااةو والقطاااااع اخلاااااصو و  )ال

يف  ال  حامساا  عاامون  والتاباب( سات ووالبلدايتو والنساءو والتعوب ايصليةو واجملتمعات احمللياة
 ضمان هذه الفوائد وحتقيق أهداف االتفاقيةو

منظماااااات اجملتماااااع املااااادين يف تنفياااااذ االتفاقياااااة وإطارهاااااا  إشااااارا علااااا  أمهياااااة  وإذ نتااااادد 
 و2030-2018االسرتاتيجب للفرتة 

علاا  أمهيااة املتاااركة ال املااة والفعالااة ل اال ماان الرجاال واملاارأة يف صاانع  وإذ نساالط الاااوء 
 وا اني مجياع ني ا نسانيباالتزامناا بتحقياق املسااواة  وإذ نعياد أتكيادمجيع املستوايتو  القرار عل 

 النساء والفتياتو 
بل االساااتفادة ابلناااداءو الاااذأ يناصاااره اجملتماااع املااادينو الاااداعب إىل حتساااني س ااا وإذ نعااارتف 

صااون دة و فااالسااتزيااز تعضاامان احليااا ة و  توطيااد يتاامليراضاابو ألااا اب املتعلااقواملراقبااة واإلشااراف 
عااان  عيفةو  ااااال  لفقاااراء والفئاااات الاااا يماااا يتصااال ابحقاااوت املساااتخدم للرجااال واملااارأةو ال سااايما 

 ية املستدامةور التنممن عناص حامسا   التعوب ايصلية واجملتمعات احملليةو ابعتبار ذلر عنصرا  
ا هود الى تبذ ا ايطراف لدعر اجملتمعات احمللية يف املناطق املتأثرة ولتاو ل  وإذ نالح  

اءو عان طرياق حمال والرخاا يؤدأ إىل  ايدة القدرة عل  التأل رص العمل الالئق لأل راد الاعفاءو 
 إعادة أتهيل ايراضب املتدهورةو

 ؛2030-2018 ابإلطار االسرتاتيجب التفاقية م ا حة التصحر للفرتة نرح  -1 
 عملياااة التحدياااد الطاااوعب يهاااداف حتيياااد أثااار تااادهور ايراضااابو بتيسااال نلتااازم -2 

ىل حتويااال إالرامياااة  ماااا ي فاااب مااان الااادعر للجهاااود الوطنياااة وتاااو ليتعلاااق ابيطاااراف الرافباااةو   يماااا
 نصفة؛ مايهداف احملددة لتحييد أثر تدهور ايراضب إىل متاريع  عالة وإجراءات 

راف الااى مل تسااتخدم بعااد ايهااداف الطوعيااة لتحييااد أثاار تاادهور ايطاانتااجع  -3 
 جراء؛اذ هذا اإلأن تنظر يف اختعل   ا  ايراضب كأداة  عالة لتوجيه تنفيذ االتفاقية وطني

مجياااااع أصاااااحاب املصااااالحة القاااااادرين إىل تيسااااال الااااادعر العلماااااب والتقاااااين  نااااادعو -4 
لألطراف الرافبة يف تنفيذ ومتابعة هد ها الطوعب لتحييد أثر تادهور ايراضاب علا  املساتو  الاوطين 
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و واالساتفادة مان واحمللبو مع الرتكياز بتا ل خااص علا  تعزياز القادرات التقنياة للبلادان ايكثار أتثارا  
 دمة من  نة العلر والت نولوجيا وهيئة التفاعل بني العلوم والسياسات؛اإلرشادات املق

بزايدة إدماد أهداف وسارساات اإلدارة املساتدامة لألراضاب يف السياساات  نتعهد -5 
 ضب؛ور ايراواخلطط واالستثمارات ذات الصلة من أجل املسامهة يف حتقيق حتييد أثر تده

ابلتقااادم احملااار  يف تعبئاااة ماااوارد القطااااعني العاااام واخلااااصو ألاااا يف ذلااار  نرحّااا  -6 
ين لحة ايخاار القطاااع اخلاااص وأصااحاب املصاا وناادعوإنتاااء صااندوت حتييااد أثاار تاادهور ايراضاابو 

 طين؛صعيد الو إىل تعزيز االستثمارات ال فيلة بتحقيق حتييد أثر تدهور ايراضب عل  ال
لاااااااا  مواصااااااااالة االسااااااااتثمار يف تطاااااااااوير القطاااااااااعني العاااااااااام واخلاااااااااص ع نتااااااااجع -7 

فاااف يف اضااب وا الت نولوجيااات وايسااالي  وايدوات الااى تصاالح مل ا حااة التصااحر/تدهور اير 
وا قة أصاحاب ألو قليدية املعارف الت يتملتبادل املعارف )ألا ب وعل  الد ع قدما  خمتلف املناطقو 

 املعارف(و وبناء القدراتو وتقاسر الت نولوجيا؛ 
عل  احلاجة إىل تعزيز التعاون مع املؤسساات املالياة الدولياة أو اإلقليمياة  نتدد -8 

أرل  طنيااااة علاااا ذات الصاااالةو والقطاااااع اخلاااااصو واملنظمااااات الدوليااااةو وإىل تطااااوير القاااادرات الو 
 االتفاقاااااات ماااااع اتفاقياااااات رياااااو ايخااااار  وساااااائر - حسااااا  االقتاااااااء - و ايدة التااااام ر والواقاااااع

 يطراف؛والعمليات البيئية املتعددة ا
 وكهاادفو حساا  االقتااااءو  ايدة تعبئااة املااوارد علاا  مجيااع املسااتوايت  نتااوخ  -9 

ألااا يتماشاا   ت التموياالوتنويااع قنااوا وتفاقيااةاالوتوطيااد آليااات و اارص التموياال املتاحااة لاادعر تنفيااذ 
 مع خطة عمل أدي  أاباب؛ 

شد الفئات لمبادرات الى تعود ابلنفع عل  ألو حس  االقتااءو ايولوية نو  -10 
ور لتصااحر وتاادهإىل ا ااني ايشااخاص ايقاال قاادرة علاا  الت يااف مااع تبعااات اترمااب والااى  ضااعفا  

 ايراضب وا فاف؛
اااد العمااال الالئاااق القاااائر  نتاااجع -11  املباااادرات الوطنياااة واإلقليمياااة املبت ااارة الاااى توجت

ياال ايراضااب عااادة أتهلعماال اي ااراد الاااعفاءو ألااا يسااهر يف إ علاا  اسااتغالل ايراضااب وتااو ر  رصااا  
جتماعياااااة ذلااااار اال تدهور ايراضااااب وا فااااااف وبتبعاااااات/املتاااادهورة يف املنااااااطق املتاااااأثرة ابلتصاااااحر

ة الصاحراء يف منطقا  يرالسور ايخار العظا ألبادرات من قبيل مبادرة  علما   وأيطواالقتصاديةو 
 ستقرار وايمنو ومبادرة السد ايخار؛والساحلو ومبادرة االستدامة واال

 ونتعهااادابخلطاااوات اإليبابياااة املتخاااذة للاااد ع بتم اااني النسااااء والفتياااات  نعااارتف -12 
وذلااار  وياااةاالتفاق ألعا اااة أوجاااه عااادم املسااااواة باااني ا نساااني الاااى تقاااول إحااارا  تقااادم يف تنفياااذ

خطااايط وصااانع يف الت الساااواء لساااعب إىل حتقياااق املتااااركة ال املاااة والفعالاااة للرجاااال والنسااااء علااا اب
 ؛ملستوايتايراعب املنظور ا نساين عل  مجيع  القرار ويف تنفيذ االتفاقية تنفيذا  

احل وماة والقطااع اخلااص  تقاوم علا  متااركة بانيهج الاى عل  اتباع الن   عنتجّ  -13 
ايعماال  تمؤسسااهاا تقامستواجملتمعات احمللية يف تقد  خدمات اقتصادية وإي ولوجية   ن أن 

مفهااوم  لاار مااثال  ذوماان فقاارو بتاادهور ايراضااب وال سااابقا   الااذين أتثاارواالتجاريااة واملزارعااون احملليااون 
 ق يف صحراء كوبوكبو أوردوس؛ االقتصاد الصحراوأ ايخار  املطبّ 
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احل ومااات احملليااةو علاا  وجااه اخلصااوصو إىل التعاااون ماان أجاال هتيئااة ماادن  ناادعو -14 
اااااج اإلدارة املساااااتدامة لألراضاااااب والتخطااااايط املت جامعاااااة ومساااااتدامة ابساااااتخدام تخدام  امااااال السااااانا ه 

 ايراضب؛
علااا  اتبااااع هناااج اساااتباقب لتعزياااز التعااااون والتنسااايق علااا  الصاااعيد العااااملب  أااا  -15 

ة والغباريةو ف الرمليواإلقليمب ودون اإلقليمب من أجل معا ة أسباب وأتثلات ا فاف والعواص
خطاار حلاد مان اياو من أجال عل  أو مستدام ملياه وإدارة ايراضباتتجيع استخدام  يتملألا 

بسيط الرامية إىل ت ملبادراتاومن أتثل ا فاف والعواصف الرملية والغباريةو مع تعزيز ودعر  املقبلة
تقياااير لرصاااد والالتأهااا  التاااامل ملواجهاااة ا فاااافو ألاااا يف ذلااار مااان خاااالل االعتمااااد علااا  نظااار ا

 ظر اإلي ولوجيااةليااة والاانوتعااز  قاادرة اجملتمعااات احمل خماااطر احلاادوث تقلاال ماان وابختاااذ التاادابل الااى
 املتأثرة بتغل املنا  والاعيفة حياله عل  التحمل؛ 

التادهور ابالعتمااد علا  هناج  واساتفحالعل  تفادأ حادوث التصاحر  نتجع -16 
واإلدارة  تصااالحهاسمت اماال للمساااحات الطبيعيااةو ألااا يتاامل إعااادة أتهياال ايراضااب املتاادهورة وا

 املستدامة لألراضب. 
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   13-م أ/28ة املرر   
ا دتة اإلجي يب ا ذي ميك  أن يؤشم  ا تدالا املتخذ  ذ جب االيف قي  م  
أجررل ا تصرردي  لتصررحر/يده ة األةاضرر  تاجلفرر ف ن اررد ا ع امررل ا رريت 

 يسبب افنر 
 إن مؤار ايطرافو 
 واردة يف االتفاقية ومر قاهتاو عند االقتااءوإىل ما يتعلق اب جرة من أح ام  إذ يتل 
كااااانون ايول/   21املااااؤر   71/229قاااارار ا معيااااة العامااااة لألماااار املتحاااادة  وإذ يالحاااا  
 و2016ديسمرب 
أبن ديباجاااااة اتفاااااات ابريااااا  تااااانة علااااا  أناااااه ينبغاااااب لألطااااارافو عناااااد اختااااااذ  وإذ ي ساااااّلر 

لتزامااات نهااا ماان اممااا يقااع علاا  كاال  اإلجااراءات للتصاادأ لتغاال املنااا و أن حتاارتم وتعااز  وتراعااب
ماار املتحاادة اإلطاريااة و الصااادر عاان اتفاقيااة اي21-م أ/1متعلقااة حبقااوت املهاااجرينو وأبن املقاارر 
ليااة وارسااو الدوليااة املعنياااة منااه إىل اللجنااة التنفيذيااة ي 49املتعلقااة بتغاال املنااا و يطلاا  يف الفقاارة 

ت تجناا  حااااليات تتعلااق باانهج مت املااة لابخلسااائر وايضاارار أن تنتااو  رقااة عماال لوضااع توصاا
 صدأ  اوطاع والتالتترد املرتبطة ابياثر الاارة لتغل املنا  والتقليل منها قدر املست

ألعالن نيوياور  مان أجال الالجئاني واملهااجرينو الاذأ اعتمدتاه ا معياة  وإذ حييط علما   
 و2016أيلول/سبتمرب  19العامة لألمر املتحدة يف 

 و2030عل  أن تنفيذ االتفاقية يسهر يف خطة التنمية املستدامة لعام  لتأكيدا وإذ ي رر 
يقاااااااار أبن  2030-2018إىل أن اإلطااااااااار االساااااااارتاتيجب لالتفاقيااااااااة للفاااااااارتة وإذ يتاااااااال  

ر يف تفااااق التصاااحر/تدهور ايراضاااب وا فااااف ظاااواهر تتااا ل حتااادايت ذات بعاااد عااااملبو وتساااهر
انعااادام ايمااان لصاااحيةو و املتااااكل االقتصااااديةو واالجتماعياااة والبيئياااةو مثااال الفقااارو وتاااردأ احلالاااة ا
ملنااا  تغاال ا لت يااف مااعاالغااذائبو و قاادان التنااوع البيولااوجبو وناادرة املياااهو وا فااال القاادرة علاا  

 وا جرة القسريةو 
 ايطرافو حس  االقتااءو إىل: يدعو  -1 
تعزيز الدور اإليباذ الذأ   ن أن تؤديه التادابل املنفاذة ألوجا  االتفاقياة مان  )أ( 

 رة؛أجل التصدأ للتصحر/تدهور ايراضب وا فاف كأحد العوامل الى تسب  ا ج
تعزيز الدور اإليباذ الاذأ   ان أن النهول ابلتعاون الدو  الذأ يهدف إىل  )ب( 

اف  ضاااب وا فاااتااااطلع باااه اإلدارة املساااتدامة لألراضاااب مااان أجااال التصااادأ للتصاااحر/تدهور ايرا
 كأحد العوامل الى تسب  ا جرة؛ 

 إىل ايمانة ما يلب:يطل   -2 
 أعاله؛ 1دعر ايطراف بناء عل  طلبهاو يف تنفيذ اإلجراءات الواردة يف الفقرة  أ() 
بتاااوا ر املااااواردو  إصااادار ت ليااافو ابلتتاااااور ماااع م تاااا  ماااؤار ايطاااراف ورهنااااا   )ب( 

ألجراء دراسة عن الدور الذأ   ن أن تؤديه التدابل املتخذة لتنفيذ االتفاقياة مان أجال التصادأ 
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للتصحر/تدهور ايراضب وا فاف كأحد العوامال الاى تساب  ا جارةو وذلار بغياة تعزياز أهاداف 
 االتفاقية؛
عار التعااون واملبااادرات علا  الصااعيدين اإلقليماب والادو  حيثمااا كانات الغايااة د )د( 

التصاادأ  ب ماان أجاالتعزيااز الاادور اإليباااذ الااذأ   اان أن تاااطلع بااه اإلدارة املسااتدامة لألراضاا
 للتصحر/تدهور ايراضب وا فاف كأحد العوامل الى تسب  ا جرة؛ 

توثيق ع ر  التعاون علا  نطاات القطاعاات ماع وكااالت ايمار املتحادة وبراجمهاا  )د( 
لصاالت القائماة ت بتاأن اواملنظمات اإلقليمية والدوليةو وا هات املعنية من أجل تبادل املعلوماا

 بني التصحر/تدهور ايراضب وا فاف وا جرة؛ 
إىل ماااؤار ايطاااراف ل اااب  تقاااد  تقريااار عااان التقااادم احملااار  يف تنفياااذ هاااذا املقااارر )ها( 

 ينظر  يه يف دورته الرابعة عترة.
 10ا لسة العامة 

 2017أيلول/سبتمرب  15
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   13-م أ/29املررة   
 ا دا     جم ل ا سي س ت املتعلر  ابجلف ف

 إن مؤار ايطرافو 
بتاأن التعااون الادو  للتخفياف  69/218إىل قرار ا معية العامة لألمر املتحادة  إذ يتل 

 ن ال وارثومبتأن االسرتاتيجية الدولية للحد  70/204من أثر ظاهرة النينيوو وقرارها 
 و الذأ أحاط علما  مع التقدير ألعالن  مي و11-م أ/36إىل املقرر  وإذ يتل أياا   
الااااااذأ يطلاااااا  إىل ايمانااااااة مواصاااااالة حتسااااااني  12-م أ/9رر إىل املقاااااا وإذ يتاااااال كااااااذلر 

املب ار  روعلا  اإلناذا التراكات الى تعز  تطوير القدرات الوطنية عل  التخطيط أتهبا  للجفافو
 ا فافو اب فاف وتقيير املخاطر ومواطن الاعفو وحتسني تدابل التخفيف من خماطر

نداأ للحد من خماطر ال وا وإذ يتل   و2030-2015رث للفرتة إىل إطار ست
أمهياااة التعااااون التاااامل لعااادة قطاعاااات مااان أجااال وضاااع وتنفياااذ خطاااط وطنياااة  وإذ يااارب  

تااأقلر مااع آاثر ة علاا  المل ا حااة ا فاااف   اان تنفيااذها علاا  الصااعيد احمللااب لبناااء القاادرة اجملتمعياا
احلااد و  ألراضاابولا فاااف والنهااول يف الوقاات ذاتااه ابستصااالح ايراضااب لتحقيااق إدارة مسااتدامة 

 ائفهاومن  قدان التنوع البيولوجبو وتعزيز تو ل خدمات النظر اإلي ولوجية ووظ
ألدراد هااااادف اسااااارتاتيجب جدياااااد بتاااااأن ا فااااااف يف اإلطاااااار االسااااارتاتيجب  وإذ يرحااااا  
 طنية ووسائل أخر وو ي نفَّذ عرب برامج العمل الو 2030-2018م ا حة التصحر للفرتة  التفاقية

درة علااا  التاااأقلر ماااع ا فااااف عنصااار هاااام يف سااايات تنفياااذ االتفاقياااة أبن القااا وإذ ي ساااّلر 
 يراضبوامن أهداف التنمية املستدامة بتأن حتييد أثر تدهور  3-15وحتقيق الغاية 

أن البلاادان اي ريقيااة اعتماادت إطااارا  اساارتاتيجيا  متاارتكا   عاال أ ريقيااا قااادرة  وإذ يالحاا  
علاا  وضااع  التعاااون عو إىل اختاااذ إجااراءات وطنيااة وإىلعلاا  التااأقلر مااع ا فاااف ومتأهبااة لااهو يااد

تقياااير دوثاااهو و حبالسياساااات واحلوكماااة يف جماااال م ا حاااة ا فاااافو وإنتااااء نظااار اإلناااذار املب ااار 
 مواطن الاعف وايثرو واختاذ تدابل التخفيف من خماطر ا فافو

أن ( و 2016أن البلاااااادان اي ريقيااااااة اعتماااااادت إعااااااالن ويناااااادهو  ) وإذ يالحاااااا  أياااااااا   
ؤاريهاااا اإلقليمياااني م( يف 2017أمري اااا الالتينياااة وال ااااريي اعتمااادت إعاااالن ساااانتا كااارو  ) بلااادان

 بتأن ا فافو
أبن هتديادات ا فااف وآاثره السالبية املتزايادةو  ااال  عان التطاورات اإلقليمياة  وإذ ي سّلر 

لتأها  التعزياز  والدولية  يما يتعلق اب فافو ستقتاب حتدي  إطار سياسات م ا حاة ا فااف
 له عل  مجيع املستوايتو

علاا  ضاارورة اختاااذ تاادابل شاااملة مل ا حااة ا فاااف ماان خااالل نظاار للتأهاا   وإذ يتاادد 
فو التنباؤ اب فاا قدرة علا نذار املب ر تتجاو  نطات ايرصاد والتنبؤات ا ويةو ألا يف ذلر الواإل

ة ت الاااااااعيفوحتلياااااال املخاااااااطر النامجااااااة عنااااااهو وإباااااااله الساااااالطات ووسااااااائط اإلعااااااالم واجملتمعااااااا
 ابإلنذاراتو واالستجابة لةنذارات املتعلقة اب فافو
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ساية إلشارا  ايطاراف وا هاات املعنياة صااحبة احلاجة إىل تعزيز ايلياات املؤسوإذ يؤكد  
اخلااربات بتااأن  يااق تبااادلاملصاالحة يف نتاار املعااارف العلميااة والعمليااة والتقليديااة واحملليااةو وعاان طر 

 بةواالستجا التأه  للجفافو  اال  عن تتخية جماالت العمل املم نة والقيود وإجراءات
ات وطنياااة إلدارة ا فاااافو ضااارورة عمااال البلااادان علااا  وضاااع وتنفياااذ سياسااا وإذ يااادر  

 حس  االقتااءو تناس  الظروف وايولوايت الوطنيةو
ألختلااف املباادرات القائماة علاا  مجياع املساتوايت  يمااا يتعلاق اب فااافو  وإذ حيايط علماا   

ه املتحااادة للمياااا رة ايمااارألاااا يف ذلااار مباااادرة اإلطاااار العااااملب بتاااأن ن ااادرة امليااااه يف الزراعاااة ومبااااد
ملتحادة االزراعاة لألمار يفذياة و انة االتفاقية واملنظمة العاملية لألرصاد ا وية ومنظماة التابعتان يما

ملاوارد تحادة املعنياة ابيمار املواتفاقية التنوع البيولوجبو وبر مج عقد تنمية القادرات التاابع للجناة ا
ارة ا فااافو طنيااة إلداملائيااةو ودورهااا يف بناااء القاادرات لاادعر البلاادان يف وضااع وتنفيااذ سياسااات و 

 عل  ضرورة كفالة االتسات والتنسيق والت املو إذ يتددو
  ايطراف إىل ما يلب: يدعو -1
االستعانةو حس  االقتااءو ألطار سياساات التاأقلر ماع ا فااف والت ياف معاه  )أ( 
 من أجل تعزيز قدرهتا عل   ايدة التأه  للجفاف واختاذ اإلجراءات املناسبة ملواجهته؛ (12)وإدارته

اتباع هنج اساتباقب إ اء اإلدارة املت املاة للجفاافو يف سايات وضاع السياساات  )ب( 
 ا حااااة لوطنيااااة ملاالوطنيااااة مل ا حااااة ا فااااافو يسااااتند إىل الركااااائز ايساسااااية الااااثالث للسياسااااات 

سات مال تقييماات ا‘ 2‘تنفيذ نظر شاملة لرصد ا فااف واإلناذار املب ار حبدوثاه؛ ‘ 1‘ا فاف: 
تنفيااذ ‘ 3‘جفاااف؛ مااواطن الاااعف وايثاار يف القطاعااات والفئااات الساا انية واملناااطق املعرضااة لل

 تدابل التأه  للجفاف والتخفيف من خماطره؛
ليال خمااطر حت‘ 1‘وضع نظام شامل بتأن التأها  للجفااف يتاامن ماا يلاب:  )د( 
ّدتااااه؛ ‘ 2‘ا فاااااف؛  وسااااائط و إباااااله الساااالطات ‘ 3‘رصااااد م ااااان حاااادوث ا فاااااف املقباااال وحت

 رات املتعلقة اب فاف؛االستجابة لةنذا‘ 4‘اإلعالم واجملتمعات احمللية الاعيفة ابإلنذارات؛ 
تعزيااز بناااء القاادرة علاا  التااأقلر مااع ا فاااف علاا  أااو يراعااب املنظااور ا نساااين  )د( 
 ايولوية لألشخاص الذين يعيتون أوضاعا  هتة؛ويعطب 
النظاار يف االسااتعانة ألبااادرة اإلطااار العاااملب بتااأن ناادرة املياااه يف الزراعااة بوصاافها  )ها( 

 شراكة لتقاسر املعارف ملساعدة البلدان عل  وضع خططها للتأه  للجفاف؛
وآليااااات  مجيااااع ايطااااراف والتااااركاء الثنااااائيني واملتعااااددأ ايطااااراف ياااادعو أياااااا   -2 

ف ماااان آاثر  التخفيااااالتموياااال الدوليااااة إىل  ايدة التموياااال الفعااااال وتيسااااله ماااان أجاااال تنفيااااذ تاااادابل
 ا فاف عل  مجيع املستوايت؛

إىل هيئاااااة التفاعااااال باااااني العلاااااوم والسياسااااااتو علااااا  النحاااااو الاااااوارد يف  يطلااااا  -3 
و التوجيااه 2019-2018و أن تقاادمو يف إطااار باار مج عملهااا لفاارتة الساانتني 13-م أ/21 املقاارر

رة ا فاااف اضااب إلداالتقااين إىل ايطااراف ماان أجاال دعاار اعتماااد وتنفيااذ التاادخالت املتعلقااة ابير 
 والتخفيف من آاثره؛

__________ 

 .ICCD/COP(13)/19الوثيقة  انظر (12)
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إىل ايماناااة ومؤسساااات االتفاقياااة وهيئاهتاااا املالئماااةو ألاااا يف ذلااار  يطلااا  أيااااا   -4 
 ا يلب:ألهاو هيئة التفاعل بني العلوم والسياساتو أن تاطلعو يف إطار والية كل من

الاى تقارتح اختااذ  2019-2018تنفيذ مبادرة م ا حة ا فاف لفرتة السنتني  )أ( 
ابليااااة التااااأثر ا هااااود اإلقليميااااة للحااااد ماااان ق‘ 2‘نظاااار التأهاااا  للجفاااااف؛ ‘ 1‘إجااااراءات بتااااأن: 

ي ولوجياااة علااا  جمموعاااة أدوات لتعزياااز قااادرة ايشاااخاص والااانظر اإل‘ 3‘اب فااااف ومااان خمااااطره؛ 
 ا فاف؛ التأقلر مع
دعاااار البلاااادان يف وضااااع وتنفيااااذ سياسااااات وطنيااااة إلدارة ا فااااافو  اااااال  عاااان  )ب( 

 ه؛إنتاء وتعزيز نظر شاملة لرصد ا فاف والتأه  له واإلنذار املب ر حبدوث
أداء دور قياااااااادأ علاااااااا  الصااااااااعيد املؤسسااااااااب مااااااان خااااااااالل تعزيااااااااز التااااااااراكات  )د( 

 هاات اجفاافو ماع جديادة بتاأن التأها  للاالسرتاتيجية القائماةو وإقاماة شاراكات اسارتاتيجية 
منهاا املنظماة و ملتحادةو ااملعنية صاحبة املصلحة عل  مجيع املستوايتو ألا يف ذلر وكاالت  ايمر 
ة املتحااادة للبيئااا مج ايمااارالعاملياااة لألرصااااد ا وياااة ومنظماااة ايفذياااة والزراعاااة لألمااار املتحااادة وبااار 

لعاام واخلااصو قطاعاان ابو والتاركاء  اإلمناائيونو والوم ت  ايمر املتحادة لتاؤون الفاااء اخلاارج
 لت امل؛ومستخدتمو ايراضبو واجملتمع  املدينو بغية كفالة االتسات والتنسيق وا

وضااع واساات مال املبااادل التوجيهيااة التقنيااة ملساااعدة ايطااراف يف تنفيااذ إطااار  )د( 
 سياسات التأقلر مع ا فاف والت يف معه وإدارته؛

ايطرافو حس  االقتاااءو يف اساتخدام إطاار سياساات التاأقلر ماع  مساعدة )ها( 
 ا فاف والت يف معه وإدارته؛

 ايدة الااااوعب بقاااااااي ا فااااافو بساااابل منهااااا بناااااء القاااادراتو لوضااااع سياسااااات  )و( 
 وطنية إلدارة ا فاف تستند إىل مبادل احلد من املخاطر؛

ماا باني بلادان ا ناوب والتعااون تعزيز التعاون بني التامال وا ناوب والتعااون  ي ) ( 
وحتساني رصاد  ة لتطاويرالثالثبو ألا يف ذلار نقال الت نولوجياا املالئماة وأحادث املنهجياات الال ما

 ومات؛ا فافو والتنبؤات املومسية والتأه  ونظر اإلنذار املب ر وإيصال املعل
اجاة أم ال إىل إىل ايمانة أن ت عاّد تقريارا  ملاؤار ايطاراف القاادم بتاأن احل يطل  -5 

 ترتيبات إضا ية مل ا حة ا فاف؛
إىل ايماناااة أن تااادرد يف جااادول ايعماااال املؤقااات للااادورة الرابعاااة  يطلااا  أيااااا   -6 

لاوطين لا  املساتوايت ا عااال  ع تنفيذ االتفاقياة تنفياذا   عترة ملؤار ايطرافو يف إطار البند املعنون 
 ؛ ا فاف نوان و بندا   رعيا  بع ودون اإلقليمب واإلقليمب

إىل ايمانااة أن تقاادم إىل مااؤار ايطااراف يف دورتااه الرابعااة عتاارة  يطلاا  كااذلر -7 
 تقريرا  عن تنفيذ هذا املقرر.

 10ا لسة العامة 
 2017أيلول/سبتمرب  15
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   13-م أ/30املررة   
املسرررر تا  لررررني اجلنسررررني تمتكررررني املرررررأ  مرررر  أجررررل يعزمررررز ا تنفيررررذ ا فعرررر ل 

  ليف قي 
  مؤار ايطرافوإن  
 و2030-2018اإلطار االسرتاتيجب لالتفاقية للفرتة  إذ يالح  
 وإذ يتل إىل املقرر 7/م أ-12و 
إىل ايمهية الى توليها االتفاقية لدور املرأة يف تنفيذ االتفاقية واإلجاراءات  وإذ يتل أياا   

 الى تتخذها ايطراف لدعر متاركة املرأةو 
لتعزياز  إىل اإلجراءات الى تتخذها ايمانةو بنااء علا  طلا  ايطارافو كذلروإذ يتل   

(و 10-أ م/9قااارر التاااأن ا نسااااين يف تنفياااذ االتفاقياااة مااان خاااالل إطارهاااا لسياساااات الااادعوة )امل
 تعااااددة ماااانموتعمااااير مراعاااااة املسااااائل ا نسااااانية علاااا  خمتلااااف املسااااتوايت الااااى تتاااامل جهااااات 

 (و 11-م أ/9أصحاب املصلحة )املقرر 
سايما أ قارهن وأكثارهن  أبن املساواة بني ا نسني وا ني النساء والفتيااتو ال وإذ يسلر 
ر اإلطااااار ا يف ذلاااايف التنفيااااذ الفعلااااب لالتفاقيااااةو ألاااا مهمااااا   و ماااان شااااأنه أن يسااااهر إسااااهاما  ضااااعفا  

ملسااااااتدامة اويف حتقيااااااق أهااااااداف خطااااااة التنميااااااة  2030-2018االساااااارتاتيجب لالتفاقيااااااة للفاااااارتة 
 و 3-15و ألا يف ذلر الغاية 2030 لعام

الاى  و وخطة عمل أديا  أابابو2030خطة التنمية املستدامة لعام  وإذ يؤكد من جديد 
 و 2030ال يتجزأ من خطة التنمية املستدامة لعام  تت ل جزءا  
و يتطلاااا  2030-2018أبن تنفيااااذ اإلطااااار االساااارتاتيجب لالتفاقيااااة للفاااارتة  وإذ يساااالر 

تها يف ذلار متاارك األاتفاقياةو الرامية إىل دعر املتاركة الفعالة للمرأة يف تنفيذ االتعزيز اإلجراءات 
 يف حتقيق هدف حتييد أثر تدهور ايراضبو

أبن تعماااير املنظاااور ا نسااااين يف تنفياااذ االتفاقياااة بوساااائل منهاااا حتدياااد أهاااداف  وإذ يقااار 
بة املصلحةو هات صاحإشرا  ا طوعية لتحييد أثر تدهور ايراضب وتنفيذهاو واختاذ القراراتو و 

 من شأنه أن يعز   اعلية تنفيذ اإلجراءات عل  أرل الواقع وكفاءهتاو
عل  أن الفوائاد امل تسابة مان بنااء وتعزياز قادرات النسااء والفتياات ومتلت ااهتن  وإذ يتدد 

صاو ن ء و ارص حومداركهن بغية تعزياز متااركتهن علا  مجياع املساتوايتو ومعا اة حقاوت النساا
ماال  والتصارف ها مان ايل  مجلة أمور منها املوارد االقتصادية والطبيعية ومل ية ايراضب وسواع

التاااام ر  عااااز  أوجااااه يهاااااو ماااان شااااأنه أن يعااااز  تنفيااااذ االتفاقيااااة علاااا  أااااو أكثاااار  عاليااااة وكفاااااءة وي
 والتراكات مع سائر أصحاب املصلحة ايخرينو
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االعتبااارات ا نسااانية يف تنفيااذ  لاادعر مراعاااة (13)خطااة العماال ا نسااانية يعتمااد -1 
وتعزياز تنفياذ إطاار سياساات الادعوة بتاأن  2030-2018اإلطار االسرتاتيجب لالتفاقية للفرتة 

 املسائل ا نسانية؛
إىل ايطااااراف وا هااااات ايخاااار  صاااااحبة املصاااالحة أن تواصاااال تعمااااير  يطلاااا  -2 

 تعلقاة ابلتصاحر/تاطة املاساات واينمراعاة املساواة بني ا نسني وا ني النساء والفتياات يف السي
تيجب االسااارتا تااادهور ايراضاااب وا فاااافو حسااا  االقتاااااءو مااان أجااال تنفياااذ االتفاقياااة واإلطاااار

 ؛ 2030-2018لالتفاقية للفرتة 
ايطااراف وا هااات املعنيااة ايخاار  إىل االسااتعانة خبطااة العماال ا نسااانية  ياادعو -3 

  بلة؛فادة خالل  رتة السنتني املقواملسامهة يف تنقيحها يف ضوء الدروس املست
إىل ايماناااة وايلياااة العاملياااة أن تقيماااا شاااراكة ماااع اتفاقياااات رياااوو وهيئاااة  يطلااا  -4 

 دولياة والتاركاءنظماات الايمر املتحدة للمرأة وفلها من كياا ت ايمار املتحادة ذات الصالةو وامل
لعماال   خطااة ااف علاا   رياايف التنميااة ماان أجاال الباادء يف تنفيااذ خطااة العماالو ومساااعدة ايطاار 

 تفاقية؛ وتعزيز أوجه التم ر والنهول بتم ني النساء والفتيات يف جمال تنفيذ اال
  أن تقوم ألا يلب: ايمر املتحدة مل ا حة التصحر إىل أمانة اتفاقية يطل  أياا   -5 
 بتااوا ر املااواردو املتاااورات بتااأن  عاليااة خطااة العماال ا نسااانيةو اسااتنادا   أن ت يّساارو رهنااا   )أ( 

هاات ر املتحادة وا ا ت ايماإىل نتائج  ري  اخلطةو  يما بني ايطراف ومؤسسات االتفاقياة وهيئاهتاا وكيا
 اف؛ ؤار ايطر عة عترة ملايخر  صاحبة املصلحةو ألا يف ذلر اجملتمع املدينو وذلر قبل الدورة الراب

عااان نتاااائج املتااااورات إىل ايطاااراف وتوصاااب بتعاااديالت س ناااة  أن تقااادم تقريااارا   )ب( 
طااارافو بغياااة ؤار ايعلاا  خطاااة العماال ا نساااانية تنظااار  يهااا ايطاااراف يف الاادورة الرابعاااة عتااارة ملاا

  ايدة حتسني خطة العمل وتنفيذها؛
 عن تنفيذ هذا املقرر. أن تقدم إىل الدورة الرابعة عترة ملؤار ايطراف تقريرا   )د( 

 10ا لسة العامة 
 2017أيلول/سبتمرب  15

__________ 

 .ICCD/COP(13)/19 الوثيقةترد يف  (13)
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   13-م أ/31املررة   
 إط ة ا دا     جم ل ا سي س ت ملك فح  ا ع اصف ا رملي  تا رتالي  

 إن مؤار ايطرافو 
 و 11-م أ/9واملقرر  9-م أ/8واملقرر  12-م أ/3واملقرر  12-م أ/9إىل املقرر  إذ يتل 
املعناون  م ا حاة العواصاف  70/195إىل قرار ا معية العامة لألمار املتحادة  وإذ يتل 

ااااانداأ للحاااااد مااااان خمااااا2015الرملياااااة والرتابياااااة  والصاااااادر يف عاااااام  اطر ال اااااوارث ؛ وإىل إطاااااار ست
الرمليااة والرتابيااةو  بتااأن العواصااف 2/21مجعيااة ايماار املتحاادة للبيئااة  و وقاارار2030-2015 للفاارتة

 رملية والرتابية واملعنون  م ا حة العواصف ال 71/219عية العامة لألمر املتحدة وقرار ا م
بار مج ايمار ه كال مان ابلتقيير العاملب للعواصف الرملية والرتابية الذأ أعدوإذ حييط علما   

 قية(و)االتفاالتصحر  دة مل ا حةاتفاقية ايمر املتحو واملنظمة العاملية لألرصاد ا وية  املتحدة للبيئة
أن العواصاااف الرملياااة والرتابياااة اثااال حتاااداي  ينطاااوأ علااا  أتثااالات تطاااولو يف  وإذ يالحااا  

الصااحة البتاارية ولوجيااة و مجلااة أمااورو ا ياكاال ايساسااية والنقاال واالتصاااالت والزراعااة والاانظر اإلي 
واصاف الرملياة واتر العوأتثلات عابرة للحدودو وهب تتطل  ردودا  مؤسسية وتقنية وعلميةو وأن تا

ام داي  كباالا  أمااطرحااان حتاايوالرتابيااة وشاادهتا علاا  املسااتو  العاااملب قااد  ادا يف العقااد املاضااب وابح 
 التنمية املستدامة للبلدان املتاررةو

عل  أن من شأن اختاذ سياسات وإجراءات إقليمية ووطنية موحادة ومنساقةو وإذ يتدد  
لناااس الصااحب ل حساا  االقتااااءو بتااأن العواصااف الرمليااة والرتابيااة أن يقلاال ماان تاادهور الوضااع
ن التناوع ت و قاداور اههر وسابل معيتاتهرو وأن حياد مان التصاحر وتادهور ايراضاب وإ الاة الغاااب

ت يف ليهاا مان أتثالايرتت  ع املرتبطة ابلعواصف الرملية والرتابية وما البيولوجب وإنتاجية ايراضبو
 النمو االقتصادأ املستدامو 

علااااا  أن اإلدارة املساااااتدامة لألراضاااااب يف سااااايات حتيياااااد أثااااار تااااادهور  وإذ يتااااادد كاااااذلر 
 تااادابل ن تساااهر يفأايراضااابو ألاااا يف ذلااار إدارة ايراضاااب واالساااتخدام املساااتدام للميااااهو   ااان 

 أ الفعالة للعواصف الرملية والرتابيةو التصد
أن للعواصف الرملية والرتابية أسبااب  طبيعية وبتاريةو و  ان أن تتفااقر بفعال  وإذ يالح  

 التصحر/تدهور ايراضب وا فافو 
 أبن االتفاقية اثل منربا  مناسبا  للتصدأ للعواصف الرملية والرتابيةو وإذ يسلر  
 يلب:ايطراف إىل ما  يدعو -1 
االساااتفادةو حسااا  االقتاااااءو مااان إطاااار الااادعوة يف جماااال السياساااات مل ا حاااة  )أ( 

ف الرملياة ن العواصاالعواصف الرملية والرتابياةو علا  أسااس طاوعبو يف إعاداد وتنفياذ سياساات بتاأ
 والرتابية عل  الصعيد الوطين واإلقليمب أو الدو ؛

 السياسات الوطنية للحد من خماطر ال وارث؛إدماد قاااي العواصف الرملية والرتابية يف  )ب( 
است تاااف ساابل ختفيااف املصااادر البتاارية املنتااأ لااد  حتديااد أهااداف طوعيااة  )د( 

وطنيااة لتحييااد أثاار تاادهور ايراضااب واخليااارات املتعلقااة ألدماااد تاادابل ختفيااف املصااادر يف حتديااد 
 ء؛ايهداف الطوعية الوطنية لتحييد أثر تدهور ايراضبو حس  االقتاا
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تعزيز التعاون بتأن العواصف الرملية والرتابية وتيسال تباادل املعلوماات وتقاسار  )د( 
 املعارف ونقلهاو حس  االقتااءو يف املناطق املتاررة؛

و رهنا  بتوا ر املواردو إىل ايمانة ومؤسسات االتفاقية وهيئاهتا املناسبة أن يطل  -2 
سااااعدة م عملياااة يف املتخصصاااةاملعنياااة ومنظماهتاااا  تتعااااون ماااع فلهاااا مااان كياااا ت ايمااار املتحااادة

و بياااااةياااااة والرتاإطاااااار الااااادعوة يف جماااااال السياساااااات مل ا حاااااة العواصاااااف الرملايطاااااراف علااااا  تنفياااااذ 
 تحمل؛رة عل  الوتعزيز القدللعواصف الرملية والرتابية سيما ختفيف املصادر البترية  وال

بني العلوم والسياسات إىل النظر يف مسألة و رهنا  بتوا ر املواردو هيئة التفاعل يدعو -3 
قتااااءو يف وحساا  اال العواصااف الرمليااة والرتابيااة يف إطااار باار مج عملهاااو واإلسااهام يف االسااتعرال

 لرتابية؛وضع سياسة اتصال لالتفاقية مبنية عل  أس  علمية بتأن العواصف الرملية وا
ايطاراف املعنياة ايخار و كيا ت ايمر املتحدة ذات الصلةو  اال  عن   يدعو -4 

ن العواصف يمية بتأإىل مساعدة البلدان ايطراف املتاررة يف وضع وتنفيذ سياسات وطنية وإقل
 الرملية والرتابية؛

ايمانااااة إىل املتاااااركة يف التنساااايق علاااا  نطااااات منظومااااة ايماااار املتحاااادةو  ياااادعو -5 
 حس  االقتااءو للتصدأ للعواصف الرملية والرتابية؛

إىل ايمانااة أن تاادرد يف جاادول ايعمااال املؤقاات لاادورهتا الرابعااة عتاارةو  يطلاا  -6 
دون اإلقليمااااب و الااااوطين  يف إطااااار البنااااد املعنااااون  تنفيااااذ االتفاقيااااة تنفيااااذا   عاااااال  علاااا  املسااااتوايت

 واإلقليمب و بندا   رعيا  معنو    العواصف الرملية والرتابية ؛
الااادورة الرابعاااة عتااارة ملاااؤار ايطاااراف عااان إىل ايماناااة أن تعاااد تقريااارا  يف  يطلااا  -7 

 تنفيذ هذا املقرر ومتابعة مسألة العواصف الرملية والرتابية.
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   13-م أ/32املررة   
إاررلن من مرر ت اينتمررو املرردين ا رريت افرررت ا رردتة  ا     رر  اشررر  ملررؤمتر 

 األطراف 
 إن مؤار ايطرافو  
إىل نااة اإلعااالن الااذأ ألقاااه سثاال منظمااات اجملتمااع املاادين الااى حااارت  اسااتمعوقااد  

 الدورة الثالثة عترة ملؤار ايطرافو 
إىل املناقتااات الااى ع قاادت أثناااء جلسااة احلااوار املفتااوح مااع منظمااات اجملتمااع  وإذ يتاال 

احلقاوت و اين  نسااملدين حول موضوع  ايراضب واملنا   وجلسة التحاور حول موضاوع  التاأن ا
 يف ايراضب و 

 ابإلعالن؛ حييط علما  مع التقدير  -1 
إدراد اإلعااااااالن يف شاااااا ل مر ااااااق بتقرياااااار مااااااؤار ايطااااااراف عاااااان دورتااااااه  يقاااااارر -2 

 عترة. الثالثة
 10ا لسة العامة 
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  13-م أ/33املررة   
املسررررتدام  إاررررلن صرررر شة ارررر  منترررردى قطرررر ق األامرررر ل املعررررين ابإلشاة  

  ألةاض 
 إن مؤار ايطرافو 
ابإلعاااالن الصاااادر عااان منتاااد  قطااااع ايعماااال املعاااين  حيااايط علماااا  ماااع التقااادير -1 

 ابإلدارة املستدامة لألراضب؛
إدراد اإلعااااااالن الصااااااادر عاااااان منتااااااد  قطاااااااع ايعمااااااال املعااااااين ابإلدارة  يقاااااارر -2 

 رة.دورته الثالثة عتاملستدامة لألراضب كمر ق ضمن تقرير مؤار ايطراف عن 
 10ا لسة العامة 
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  املررة 34/م أ-13   
 إالن منتدى ا شب ب

 إن مؤار ايطرافو  
 10إىل  8بتنظااااااااير منتااااااااد  التااااااااباب الااااااااذأ ع قااااااااد يف الفاااااااارتة ماااااااان  يرحاااااااا  -1 

 ية؛أيلول/سبتمرب كسبيل إىل تعزيز إشرا  ايجيال املقبلة يف تنفيذ االتفاق
 ألعالن منتد  التباب؛ مع التقدير حييط علما   -2 
إدراد إعااالن منتااد  التااباب يف شاا ل مر ااق بتقرياار مااؤار ايطااراف عاان يقاارر  -3 

 عترة.دورته الثالثة 
 10ا لسة العامة 
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  13-م أ/35املررة   
 اشر  ملؤمتر األطراف ا رالع لرانمج امل ا دتة  

 إن مؤار ايطرافو 
 تفاقية ايمر املتحدة مل ا حة التصحرومن ا 22املادة  إىلتل إذ ي 
و 5-م أ/5و و4-أ م/5و و3-م أ/4و و2-م أ/2و و1-م أ/9إىل مقاارراته وإذ يتل أيااا   

و 11-م أ/39و و10-م أ/38و و9-م أ/35و و8-م أ/27و و7-م أ/30و و6-م أ/29و
 و13-م أ/13واملقرر  13-م أ/7بتأن بر مج عملهو وإىل املقرر  12-أ م/34و

 املقررات ذات الصلة الى اختذها مؤار ايطراف يف دورته الثالثة عترةووإذ ياع يف اعتباره  
البنااااود التاليااااة يف جاااادول أعمااااال دورتااااه الرابعااااة عتاااارة وكااااذلر يف إدراد يقاااارر  -1 

 :جدول أعمال دورته اخلامسة عترة إذا لزم ايمر
اتفاقيااة ايماار املتحاادة  علاا  اياثر املرتتبااة: 2030 خطااة التنميااة املسااتدامة لعااام (أ) 

 ر:مل ا حة التصح

ملتحادة ية ايمار ااتفاقتنفيذ أنتطة إدماد أهداف التنمية املستدامة وفاايهتا يف  '1'
 وحتييد أثر تدهور ايراضب؛ مل ا حة التصحر

ة أ وم ا حااتنفيااذ اساارتاتيجية االتصااال التاااملة وعقااد ايماار املتحاادة للصااحار  '2'
 (؛2010-2020التصحر )

 :الوطين ودون اإلقليمب واإلقليمب  عل  املستو  تنفيذا   عاال  تنفيذ االتفاقية  (ب) 
 ؛طرافاالتفاقية وتوصياهتا إىل مؤار ايتقرير  نة استعرال تنفيذ  '1'
ملنظمااات تتااجيع وتعزيااز العالقااات مااع االتفاقيااات ايخاار  ذات الصاالة ومااع ا '2'

 ؛واملؤسسات والوكاالت الدولية املختصة
 متابعة أطر السياسات والقاااي املواضيعية؛ '3'
 :ضمان مزيد من االستثمارات والعالقات مع ايليات املالية '4'

 ايلية العاملية؛ 
اسااااااتعرال تقرياااااار  نااااااة العلاااااار الااااااربط بااااااني املعااااااارف العلميااااااة وصاااااانع القاااااارار:  (د) 

 والت نولوجيا وتوصياهتا املقدمة إىل مؤار ايطراف؛
 ؛2021-2020الرب مج وامليزانية لفرتة السنتني  (د) 
 املسائل اإلجرائية: (ه) 

مار اقية اياتف تاركة وإشرا  منظمات اجملتمع املدين يف اجتماعات وعملياتم '1'
 ؛املتحدة مل ا حة التصحر
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دة مار املتحااتفاقية اي تاركة وإشرا  القطاع اخلاص يف اجتماعات وعملياتم '2'
 واسرتاتيجية متاركة مؤسسات ايعمال؛ مل ا حة التصحر

جلسااااات حااااوار تفاااااعلب مااااع أصااااحاب املصاااالحة املعنياااانيو إدراد يقاااارر أياااااا   -2 
اء الربملاااانو مياااة وأعاااااملااادين وقطااااع ايعماااال وايوسااااط العل الاااو راء ومنظماااات اجملتماااع  ااايهر ألاااا

 بتأن بنود جدول ايعمال الى هتمهر؛
إىل ايمانااة أن ت عااّد جاادول أعمااال مؤقتااا  متااروحا و ابالتفااات مااع رئااي  يطلاا   -3 

قاااررات ذات دة يف املعتااارةو آخاااذة يف االعتباااار ايح اااام الاااوار  الرابعاااةماااؤار ايطاااراف يف دورتاااه 
ذت  الصلة  ؛خالل ذلر املؤارالى اخت 

إىل ايماناااة أن تعمااار  مياااع اللغاااات الرمسياااةو قبااال انعقااااد الااادورة  يطلااا  أيااااا   -4 
دورةو علاا  أااو لتلاار الاا عتاارة ملااؤار ايطااراف بسااتة أسااابيع علاا  ايقاالو الواثئااق املناساابة الرابعااة

 .أعاله 2و 1يع   املقررات الواردة يف الفقرتني 
 10ا لسة العامة 

 2017سبتمرب أيلول/ 15



ICCD/COP(13)/21/Add.1 

GE.17-18648 102 

   13-م أ/36املررة   
 م اد ا دتة  ا رالع  اشر  ملؤمتر األطراف تمك ن انعر شه 

 إن مؤار ايطرافو 
 وتفاقيةاالمن  22من املادة  4إىل الفقرة  إذ يتل 
 من النظام الداخلبو 3إىل املادة  وإذ يتل أياا   
 كااااااااانون ايول/  18املااااااااؤر   40/243إىل قاااااااارار ا معيااااااااة العامااااااااة  وإذ يتاااااااال كااااااااذلر 
 و1985 ديسمرب

أن ت عقتااد الاادورة الرابعااة عتاارة ملااؤار ايطااراف يف بااونو أملانياااو مقاار أمانااة  يقاارر -1 
ع م تااا  ماااؤار ماااو أو يف م اااان آخااار ترتباااه ايماناااة ابلتتااااور 2019االتفاقياااةو يف خرياااف عاااام 

حتماال و الاادورة  ذا مل يقاادم أحااد ايطااراف عرضااا  الستاااا ة تلاارايطااراف يف أقاارب وقاات س اان إ
 الت اليف اإلضا ية؛

 ايميناااااة التنفيذياااااة إىل أن تتخاااااذو ابلتتااااااور ماااااع م تااااا  ماااااؤار ايطااااارافو يااااادعو -2 
 ؛ؤار ايطرافعة عترة ملالرتتيبات الال مة بتأن أأ عرل يقدمه أحد ايطراف الستاا ة الدورة الراب

 يناااة التنفيذياااة أن تتخاااذ التااادابل الال ماااة لتحاااال الااادورة الرابعاااةإىل ايم يطلااا  -3 
مااااع البلااااد    الاااادو عتاااارة ملااااؤار ايطاااارافو ألااااا يف ذلاااار إباااارام اتفااااات ملاااازم قااااانو   علاااا  املسااااتو 

 املايف/احل ومة املايفة.
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  13-م أ/1ا رراة   
 تاعب مجا ةم  ا صني ا شعبي اإلاراب ا  االمتن ن حلك م  

 إن مؤار ايطرافو  
باااادعوة ماااان  2017أيلول/ساااابتمرب  16إىل  6يف أوردوسو يف الفاااارتة ماااان  وقااااد اجتمااااع 

 ح ومة مجهورية الصني التعبيةو 
حل ومااااة مجهوريااااة الصااااني التااااعبية عاااان خااااالة امتنانااااه إلححتهااااا عقااااد  ي عاااارب -1 

و ضاااعت حتااات  ا ة الاااىيناااة أوردوس وللتساااهيالت املمتاااالااادورة الثالثاااة عتااارة ملاااؤار ايطاااراف يف مد
 ؛املؤار تصرف

إىل احل ومة أن تنقل إىل شع  مجهورية الصني التاعبية خاالة امتناان  يطل  -2 
 .االستقبالحفاوة حظب به املتاركون من كرم الايا ة و  أطراف االتفاقية ملا

 10ا لسة العامة 
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