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 التقذي والذدع  القذدرات ةنذا  أنشذة  يشذم  مبذا اإلة  ، عملي  أثنا  ووجهت الي والتحد ت
 األطراف. إىل املقدم

 

 
 ICCD/CRIC(17)/8 املتحد  األم 

 
 التصحر م افحة اتفاقية

Distr.: General 

19 November 2018 

Arabic 

Original: English 



ICCD/CRIC(17)/8 

GE.18-19696 2 

 احملتو ت
 الصفح  الفقذرات 

 ٣ 5-١  ..................................................................... مقدم  - أوال   
 4 ٩-6  .............................................. ٢٠١٨-٢٠١٧عملي  اإلة    - اثنيا   
 4 ٢4-١٠  ...................................................... اجلوان  الفني  لإلة   - اثلثا   

 4 ١٩-١٠  ................................... اإلة   عن األهداف االس اتياي  - ألف   
 ٨ ٢4-٢٠  ............................................ اإلة   عن تنفيه اإلطار - اب    

 ٩ 4٣-٢5  ......................................................... ةنا  قدرات اإلة   - راةعا   
 ١٠ ٢٩-٢6  ............................................. حلقات العم  اإلقليمي  - ألف   
 ١٠ 4٠-٣٠  ..................................................... أ وات اإلة   - اب    
 ١٢ 4٣-4١  ....................................... مكتُ  املساعد  والدَّعُ  التقي - جي    

 ١٣ 5٠-44  .................................... اإلطار الزمي لإلة   وعملي  ضمان اجلو   - خامسا   
 ١٣ 46-44  ............................................... ضمان جو   التقارير - ألف   
 ١٣ 5٠-4٧  .................................... اإلطار الزمي لإلة   يف املستقب  - اب    

 ١4 5٢-5١  .................................................... االستنتاجات والتوصيات - سا سا   
 



ICCD/CRIC(17)/8 

3 GE.18-19696 

 مقدمة -أوالا  
 اسذ اتيايا   إطذارا   (،١٣-أ )م األطراف ملؤمتر عشر  الثالث  الدور  يف األطراف، اعتمدت -١

 اإلةذ  ، وإجرا ات طرائ  إص   استلزم الهي ،املقرر هها ضو  ويف .(١)االتفاقي  لتنفيه جديدا  
 وغريهذذا اإلةذذ   منذذا   تبسذذي  ز    يف تنظذذر أن األمانذذ  إىل أيضذذا   ١٣-أ م/١5 املقذذرر يف طُلذذ 
 نظذام جعذ  يشذم  مبذا املسذتقب ، يف اإلةذ   عمليذات يف اسذتعمااا أج  من اإلة   أ وات من

 .استدداما   أسه  التنفيه وتقيي  األ ا  استعراض
 مذذذ  ابلتنسذذذي  تعمذذذ ، أبن العامليذذذ  واآلليذذذ  األمانذذذ  إىل طلبذذذا   أيضذذذا   نفسذذذ  املقذذذرر وتضذذذمن -٢

 واإلقليمذذ  العذذامل  الصذذعيد علذذ   عذذ  مذذن تقدمانذذ  مذذا موا مذذ  علذذ  للبيئذذ ، املتحذذد  األمذذ  ةذذرانم 
 الذذذدع  يكذذذون حبيذذذ  (٣)(اجلامعذذذ  واملشذذذاري  (٢)الثذذذاين العذذذامل  الذذذدع  ةذذذرانم  خذذذ ل )مذذذن والذذذوطي
 اإلة  . جمال يف القدرات لبنا  التوقيت حي  من ومناسبا   اادف حمد  املقدم

عقذذ  الذذدور  الثالثذذ  عشذذذر  ملذذؤمتر األطذذراف، اسذذتكملت األمانذذذ  واآلليذذ  العامليذذ  العمذذ  املتعلذذذ  و  -٣
املعتمذذد حذذديثا  والذذهي  ٢٠٣٠-٢٠١٨أب وات اإلةذذ  ، لضذذمان االمتثذذال لإلطذذار االسذذ اتيا  للفذذ   

مخسذذ  أهذذداف اسذذ اتياي  وعذذن إطذذار للتنفيذذه. وإضذذاف   إىل  لذذ ، يسذذتلزم مذذن األطذذراف تقذذد  تقريذذر  عذذن 
هبذدف إححذ  أ وات إةذ   جديذد  مذن خذ ل  ٢٠١٧ةدأ تنفيه أنشة  أخر  يف تشرين األول/أكتذوةر 

 ةواة  نظام استعراض األ ا  وتقيي  التنفيه وتيسري تنظي  أنشة  ةنا  القدرات يف الوقت املناس . 
تشذذك  أول  ٢٠١٨-٢٠١٧ر اإلشذذار  إىل أن عمليذ  اإلةذذ   للفذذ   ويف هذها السذذياجت،  ذذد -4

ااذدف االسذ اتيا  ضذو  يف  (4)ألراضذ حماول  من جان  األطراف لإلةذ   عذن املؤشذرات املتعلقذ  اب
األول، ابسذذذذذتددام منهايذذذذذ  موحذذذذذد  وةيذذذذذاانت موحذذذذذد . ونظذذذذذرا  إىل أن العديذذذذذد مذذذذذن األطذذذذذراف تواجذذذذذ  

ياانت ابستددام منهايذ  موحذد ، طلبذت األطذراف إىل األمانذ  أن صعوابت يف استد   و مي  الب
وقذذد حتقذذ   .(5)املتعلقذذ  ةتلذذ  املؤشذذرات يف الذذدور  ارا يذذ  عشذذر  ملذذؤمتر األطذذراف املبدئيذذ تتذذيا البيذذاانت 

الذذذدويل ملراجذذذ  ال ةذذ  ومعلومازذذذا، ومركذذذز البحذذذو   واملركذذز ، لذذ  ابلتعذذذاون مذذذ  وكالذذ  الفضذذذا  األوروةيذذذ 
 . ٢٠١٨الي كفلت توافر البياانت املبدئي  جلمي  األطراف حبلول كانون الثاين/يناير  ،املش ك 

 والتحد ت لألطراف أُتيحت الي الفر  عن أولي  فكر  تقد  إىل الوثيق  هه  وزدف -5
 ةذذذدأت الذذذي العمليذذذ  وهذذذ  ،٢٠١٨-٢٠١٧ الفذذذ   يف اإلةذذذ   عمليذذذ  سذذذياجت يف واجهتهذذذا الذذذي

 .٢٠١٨ آب/أغسذة  ٣١ يف رمسيذا   واخُتتمذت األطذراف ملذؤمتر عشذر  الثالثذ  الذدور  ةعذد مباشذر 
 اسذتعراض للانذ  عشذر  السذاةع  الذدور  أعمذال جذدول مذن الغذرض، اذها املدصذ  البنذد وسذيتيا
  ةشذنن واآلرا  واملق حذات التعليقذات مذن املزيذد لتقذد  لألطذراف الوقت من مزيدا   االتفاقي ، تنفيه
  املستقب . يف اإلة   وإجرا ات طرائ  حتسن كيفي 

__________ 

 .١٣-م أ/٧املقرر  (١)
 ةرانم  األم  املتحد  للبيئ .من خ ل تلق  ةرانم  الدع  العامل   عما  ماليا  من مرف  البيئ  العاملي  ونُفه  (٢)
تقذذذدم املشذذذاري  اجلامعذذذ  مسذذذاعد  ماليذذذ  إىل األطذذذراف يف اتفاقيذذذ  األمذذذ  املتحذذذد  ملكافحذذذ  التصذذذحر علذذذ  الصذذذعيد  (٣)

التمويذذذ  املتذذا  مذذن مرفذذ  البيئذذ  العامليذذذ . وتُنفذذه وتُذذدار املشذذاري  اجلامعذذ  املتعلقذذذ  و لذذ  ابالعتمذذا  علذذ  الذذوطي، 
 وج  اتفاقي  األم  املتحد  ملكافح  التصحر من خ ل ةرانم  األم  املتحد  للبيئ .ابإلة   مب

 وا اهات خمزون الكرةون فوجت األرض وحتتها.  ،وا اهات إنتاجي  األراض  ،ا اهات الغةا  األرض  (4)
 .١١-م أ/٢٢املقرر  (5)
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  ٢٠١٨-٢٠١٧ اإلبالغ عملية -اثنياا  
ثذذذذ  والبواةذذذذ  املبدئيذذذذ  والبيذذذذاانت االتفاقيذذذذ  مبوجذذذذ  اإلةذذذذ   منذذذذا   إىل إضذذذذاف  -6  لنظذذذذام احملدَّ

 الرةذذ  يف الشذذبك  املوقذذ  علذذ  أيضذذا   االتفاقيذذ  مؤسسذذات محَّلذذت التنفيذذه، وتقيذذي  األ ا  اسذذتعراض
 ومسذذر ا . حمذذداث ، و لذذي    اإلةذذ  ، جمذذال يف اإللكذذ وين للذذتعل  نسذذقي  مذذوا  ٢٠١٨ عذذام مذذن األول

 التنفيذذه وتقيذذي  األ ا  اسذذتعراض نظذذام ةواةذذ  عذذر ونشذذرت واملسذذر  والذذدلي  اإلةذذ   منذذا   وأُعذذدت
 البواةذ  مذن حمسذن  نسذد  اسذتددام يف األطذراف شذرعت أن وسذب  السذت. املتحذد  األمذ  ةلغات

 طذرف ١٠٠ مذن ألكثذر أُتذيا مث، ومن األراض . تدهور أثر حتييد أهداف حتديد ةرانم  إطار يف
 للمتةلبات ومراعا  املبدئي . البياانت ةعض عل  واالط ع البواة  عل  التعو  فرص  األطراف من

 جبميذ  تفذ  لكذ  املنصذ  يف التحسذن مذن مزيذد ُأجري االتفاقي ، مبوج  ابإلة   املتعلق  احملد  
 االتفاقي . مبوج  ابإلة   واملتعلق  حديثا   املعتمد  املتةلبات

للذر  علذ   ٢٠١٧وأخريا ، قدمت األمان   عما  عر اإلن نت اعتبارا  من تشرين الثذاين/نوفمر  -٧
 ها الدع .وثبتت الفعالي  الكبري  ااالستفسارات الوار   من األطراف ولتيسري عملي  اإلة  . 

 مذذذذن العديذذذذد لةلذذذذ  تلبيذذذذ    آب/أغسذذذذة ، هنايذذذذ  حذذذذى لإلةذذذذ   النهذذذذائ  املوعذذذذد وُمذذذذد    -٨
 للتحلذذي ت مناسذذب  ةيذذاانت منهذذا تقريذذرا   ١٣٨ تضذذم ن تقريذذرا ، ١4١ جمموعذذ  مذذا وقُذذد  م األطذذراف.
 و  للاذذذذ ضذذذذمان لعمليذذذذ  احملذذذذد   املهلذذذذ  يف املقدمذذذذ  الوطنيذذذذ  التقذذذذارير معظذذذذ  وخضذذذذعت األوليذذذذ .

 حيذذذذ  مذذذذن سذذذذيما ال الدقذذذذ ، مذذذذن التحقذذذذ  أجذذذذ  مذذذذن االتفاقيذذذذ  مؤسسذذذذات ة تيبازذذذذا اضذذذذةلعت
  املبدئي . البياانت سياقها يف ُقدمت الي ابألراض  املتعلق  ابملؤشرات الصل   ات املعلومات

 يف الفاصذذذل  الفذذذ   يف االتفاقيذذذ  تنفيذذذه اسذذذتعراض جلنذذذ  سذذذتعقدها الذذذي الذذذدور  وسذذذتكون -٩
 عمليذذذذذذذ  مذذذذذذذن املسذذذذذذذتمد  املمارسذذذذذذذات وأفضذذذذذذذ  النتذذذذذذذائ  تنذذذذذذذاق  الذذذذذذذي األوىل هذذذذذذذ  ٢٠١٩ عذذذذذذذام

 مق حذذذذذات تقذذذذذد  أيضذذذذذا   االسذذذذذتعراض هذذذذذها يتذذذذذيا أن املذذذذذنمول ومذذذذذن .٢٠١٨-٢٠١٧ اإلةذذذذذ  
 آليذذذات إنشذذذا  أو القائمذذذ  الوطنيذذذ  اآلليذذذات حتسذذذن مواصذذذل  أجذذذ  مذذذن األطذذذراف مذذذن واق احذذذات

 يضذذمن مبذذا الذذوطي، املسذذتو  علذذ  الذذرواة  وحتسذذن احملذذرز التقذذدم مؤشذذرات عذذن لإلةذذ   جديذذد 
 عمليذذات أجذذ  مذذن املسذذتدام  التنميذذ  ألهذذداف ١-٣-١5 املؤشذذر مذذ  متاشذذيا   اإلةذذ   يف التذذرزر

  املستقب . يف اإلة  

  لإلبالغ الفنية اجلوانب -اثلثاا  
  االسرتاتيجية األهداف عن اإلبالغ -ألف 

 4 إىل ١ من االسرتاتيجية األهداف -١ 
 التقذذذدم عذذذن لإلةذذذ   املسذذذتددم  املؤشذذذرات ١١-أ م/٢٢ املقذذذرر يف األطذذذراف حذذذد ت -١٠
 مكافحذ  التفاقيذ  االسذ اتيا  اإلطذار مذن 4 إىل ١ مذن االسذ اتياي  األهذداف حتقي  حنو احملرز

 .(6)٢٠٣٠-٢٠١٨ للف   التصحر

__________ 

 ل  قائم  املؤشرات املتعلق  ابألراض .لتيسري الرجوع إىل املصدر، انظر اراشي  الثالث  ل ط ع ع (6)
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 لكذ  وطنيذ  ةتقذديرات األطذراف البلذدان األمانذ  زو ت ،١١-أ م/٢٢ املقرر م  شيا  اومت -١١
 وحثذت املتاحذ . البيذاانت مصذا ر إىل اسذتنا ا   الث ثذ ، احملذرز التقذدم مؤشذرات مقذايي  من مقياس
 عنهذذا االستعاضذذ  أو الوطنيذذ  التقذذديرات هذذه  مذذن الحذذ  وقذذت يف التحقذذ  علذذ  األطذذراف األمانذذ 

 نفس ، املقرر إىل واستنا ا   احملل . أو الوطي الصعيد عل  احملسوة  أو املستقا  البياانت ابستددام
 حنذو احملذرز التقذدم لقيذاس املسذتددم  ابملؤشذرات متعلقذ  مبدئيذ  ةياانت التحديد وج  عل  ُقد  مت
 املوحذد  البيذاانت مذن جمموعذات ةصذد   تُتذا  الذهي ااذدف وهذو ،١ االسذ اتيا  ااذدف حتقي 
 البيذذذاانت مصذذا ر ُنشذذذرت وقذذد الذذذوطي.  ون الصذذعيد علذذذ  تصذذنيف خيذذذار علذذ  واملشذذذتمل  عامليذذا  
 ؤشذذرم لكذ  العذامل  الصذعيد علذذ  املتاحذ  املصذا ر أفضذ  واعتُذذرت العلميذ ، املصذنفات يف املبدئيذ 

 الوطنيذذ  التقذذارير تقذذد  تيسذذري هذذو املبدئيذذ  البيذذاانت تذذوفري مذذن ااذذدف وكذذان .(٧)اختيارهذذا وقذذت يف
 البيذاانت استددام لتيسري جهو  ةُهلت نفس ، الوقت ويف البياانت. جمال يف متصور  فاو  وسد

 كامل .  ةصور  العملي  زمام البلدان تويل ضمان أج  من الوطني 
 ومقذذايي ، مؤشذذرات مذذن هبذذا يذذرتب  ومذذا األخذذر  االسذذ اتياي  ابألهذذداف يتعلذذ  وفيمذذا -١٢
 األ ا  اسذذتعراض نظذذام ةواةذذ  طريذذ  عذذن وطنيذذ  ةتقذذديرات األطذذراف البلذذدان العامذذ  األمانذذ  تذذزو  مل

 االتفاقيذ  مبوجذ  (٨)اإلةذ    لي  يف للبياانت مناسب  مصا ر إىل أشارت ولكنها التنفيه، وتقيي 
  .(٩)الوطني  البياانت الستكمال أو الوطني  البياانت غياب حال  يف البلدان تستددمها لك 
، ١وابإلضذذذذاف  إىل تذذذذوفري البيذذذذذاانت املبدئيذذذذ  ال زمذذذذذ  لإلةذذذذ   عذذذذذن ااذذذذدف االسذذذذذ اتيا   -١٣

واسذذذتددام  مذذذن  Trends.Earthشذذذاعت األمانذذذ  علذذذ  زيئذذذ  طقذذذ  أ وات منصذذذ  ا اهذذذات األرض 
أن منظمذذ  ارفذذد الدوليذذ  هذذ  اجلهذذ  الذذي أعذذدت هذذه  األ وات يف  جانذذ  البلذذدان األطذذراف، علمذذا  

مكذذن مذذن اسذذتددام مصذذا ر البيذذاانت العامليذذ  لتقيذذي  ورصذذد تذذدهور األراضذذ  علذذ  إطذذار مشذذروع  الت
منصذذذ  ا اهذذذات األرض حسذذذاب  وتذذذدع  .(١٠)نةاقذذذات متعذذذد   ، املمذذذول مذذذن مرفذذذ  البيئذذذ  العامليذذذ 

ولتقذدير  ١وحتلي  املؤشرات الث ث  املتعلق  ابألراض  املسذتددم  لإلةذ   عذن ااذدف االسذ اتيا  
املسذذذتدام  )أي نسذذذب  األراضذذذ  املتذذذدهور  مذذذن إمجذذذايل مسذذذاح   التنميذذذ  هذذذدافأل ١-٣-١5املؤشذذذر 

الياةسذذذذ (، متاشذذذذيا  مذذذذ  متةلبذذذذات اإلةذذذذ   عذذذذن االتفاقيذذذذ  وأهذذذذداف التنميذذذذ  املسذذذذتدام . ويتذذذذيا طقذذذذ  
األ وات للمسذذتددمن الفرصذذذ  ل ستعاضذذذ  عذذن جمموعذذذات البيذذذاانت املبدئيذذ  مباموعذذذات البيذذذاانت 

 سن املستمر يف تويل البلدان زمام األمور يف عملي  اإلة  .الوطني  األخر ، مبا يليب شرط التح
 األهذذداف ةشذذنن األطذذراف البلذذدان مذذن املقدمذذ  للمعلومذذات األويل التحليذذ  إىل واسذذتنا ا   -١4

 حلقذذات خذذ ل األطذذراف البلذذدان مذذن الذذوار   التعليقذذات إىل وكذذهل  4 إىل ١ مذذن االسذذ اتياي 
 اسذذذذذتد   ميكذذذذذن املسذذذذذاعد ، مكتذذذذذ  طريذذذذذ  وعذذذذذن قذذذذذدراتال ةبنذذذذذا  املتعلقذذذذذ  اإلقليميذذذذذ  العمذذذذذ 

 التالي : األولي  االستنتاجات

__________ 

، انظذذذذذذذذر الوثيقذذذذذذذذ  ١ل طذذذذذذذذ ع علذذذذذذذذ  مزيذذذذذذذذد مذذذذذذذذن املعلومذذذذذذذذات عذذذذذذذذن مصذذذذذذذذا ر ةيذذذذذذذذاانت ااذذذذذذذذدف االسذذذذذذذذ اتيا   (٧)
ICCD/CRIC(17)/2. 

(٨) <https://prais.unccd.int/sites/default/files/helper_documents/2-Manual_EN_1.pdf>. 
 ، انظذذذذذر الواثئذذذذذ ٣إىل  ١ملزيذذذذذد مذذذذذن املعلومذذذذذات عذذذذذن مصذذذذذا ر البيذذذذذاانت املتعلقذذذذذ  ابألهذذذذذداف االسذذذذذ اتياي  مذذذذذن  (٩)

ICCD/CRIC(17)/4 وICCD/CRIC(17)/5 وICCD/CRIC(17)/6. 

(١٠) <http://trends.earth/docs/en/>. 

https://prais.unccd.int/sites/default/files/helper_documents/2-Manual_EN_1.pdf
http://trends.earth/docs/en/
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 كاملذذذ   إحصذذذا ات تذذذوفر أن األرض رصذذذد مذذذن املتنتيذذذ  املبدئيذذذ  للبيذذذاانت ميكذذذن )أ( 
 مندفضذذ  ةتكلفذذ  البلذذدان ةذذن وفيمذذا الوقذذت مبذذرور للمقارنذذ  وقاةلذذ  زمنيذذا   ومضذذبوط  نسذذبيا   و قيقذذ 

 تكلف ؛  ون أو
 ااذذذذذذذدف عذذذذذذذن اإلةذذذذذذذ   معذذذذذذذدل حتسذذذذذذذن يف املبدئيذذذذذذذ  البيذذذذذذذاانت تذذذذذذذوفري أسذذذذذذذه  )ب( 

 ابلنتذذائ  مقارنذذ    - األراضذذ  وإنتاجيذذ  األرضذذ  ابلغةذذا  يتصذذ  فيمذذا سذذيما وال - ١ االسذذ اتيا 
 ويف .٢٠١٣-٢٠١٢ ابلفذذذذذذذذذذ   املتعلقذذذذذذذذذذ  واالسذذذذذذذذذذتعراض اإلةذذذذذذذذذذ   عمليذذذذذذذذذذ  إطذذذذذذذذذذار يف احملصذذذذذذذذذذل 

 ةلذدا   ١٢٧و املبلغ ( البلدان من املائ  يف ٩٧ )حنو طرفا   ةلدا   ١٣4 أةلغ ،٢٠١٨-٢٠١٧ الف  
 التذوايل، علذ  األراضذ ، وإنتاجيذ  األرضذ  الغةا  عن املبلغ ( البلدان من املائ  يف ٩٢ )حنو طرفا  
 البلذدان مذن املائذ  يف ١٧ )حنذو ةلذدا   ١٢و املبلغذ ( البلذدان مذن املائ  يف 6٩ )حنو ةلدا   4٩ مقاة 
 ؛٢٠١٣-٢٠١٢ الف   يف املؤشرين نف  عن أةلغت املبلغ (

 ااذذذذدف عذذذذن اإلةذذذذ   معذذذذدل حتسذذذذن يف أيضذذذذا   املبدئيذذذذ  البيذذذذاانت تذذذذوفري أسذذذذه  ) ( 
 عذذذذن ةلذذذذدا   ١٢6 أةلذذذذغ ،وإمجذذذذاال   .4و ٣و ٢ االسذذذذ اتياي  ابألهذذذذداف مقارنذذذذ  ،١ االسذذذذ اتيا 
 مذذذن تعذذذاين و/أو النسذذذيب الفقذذذر خذذذ  حتذذذت تعذذذي  الذذذي احملليذذذ  اجملتمعذذذات يف السذذذائد  اال اهذذذات

 يف السذذذائد  اال اهذذذات عذذذن ةلذذذدا   ١٢١ أةلذذذغ حذذذن يف املتضذذذرر ، املنذذذاط  يف الذذذدخ  يف تفذذذاوتال
 عذن ةلذدا   ٩5 وأةلغ (.٢ االس اتيا  اادف )أي املتضرر  املناط  يف الشرب ميا  عل  ارصول
 األنذواع تذوزع ويف الذوفر  يف اال اهذات عن ةلدا   ٩5 أةلغ ةينما ،٣ االس اتيا  للهدف مؤشرات
 (؛4 االس اتيا  اادف )أي املدتار 

 واضذذذذذح  توجيهيذذذذذ  مبذذذذذا   إححذذذذذ  جانذذذذذ  إىل املبدئيذذذذذ ، البيذذذذذاانت تذذذذذوفري أ   ) ( 
 عنها املبلغ واملعلومات البياانت يف االتساجت من مزيد إىل ،وضوحا   أكثر لإلة   ومنو   لإلة  
 ،٢٠١٣-٢٠١٢ الفذذذذذذ   يف املثذذذذذذال، سذذذذذذبي  فعلذذذذذذ  .٢٠١٣-٢٠١٢ اإلةذذذذذذ   ةعمليذذذذذذ  مقارنذذذذذذ 

 التفصذي  مذن متفاوتذ  ةدرجات األرض  الغةا  أنواع من فريدا   نوعا   ٣٢٠ حنو عن ةلدا   4٩ أةلغ
 إىل واستنا ا   الواحد(. للبلد نوعا   4٠ من أكثر إىل األرض  الغةا  من أنواع ث ث  أو نوعن )من
 نظامذذذا   ٢٠١٨-٢٠١٧ اإلةذذذ   عمليذذذ  يف األطذذذراف البلذذذدان مجيذذذ  اسذذذتددمت التارةذذذ ، هذذذه 
  األرض ؛ الغةا  من واسع  أنواع ست  من يتنلف للتصنيف مبسةا   مبدئيا  

 وُشاعت استددامها من الوطني  البياانت الستددام املستعد  البلدان متكنت )ه( 
 جهذذذو  ةُذذذهلت حذذذن ويف مشذذذ ك . أساسذذذي  مبنهايذذذات األمثذذذ  الوضذذذ  يف مسذذذتعين   لذذذ ، علذذذ 

 جمموعذذات اسذذتبان  يف االخت فذذات ةسذذب  التقذذديرات تباينذذت أن حذذد  منسذذق ، عمليذذ  لتذذوخ 
  ابملؤشرات؛ املتعلق  املتبع  املنهايات عن واالحنرافات املدخل  البياانت
ؤشذرات تتذيا للبلذدان األطذراف املجيدر أيضا  م حظ  أن املنهايذ  املتبعذ  الشذتقاجت  )و( 

خيذذار إ را  مؤشذذرات إضذذافي  رسذذاب نسذذب  األراضذذ  املتذذدهور ، حبسذذ  مذذا يناسذذ  الظذذروف الوطنيذذ  
 مؤشرات قد تكون ُأضيفت أن تؤثر عل  التقديرات النهائي ؛أي أو احمللي . ومن شنن 

 نصذذذذذ م إنشذذذذذا  إىل الوطنيذذذذذ  البيذذذذذاانت اسذذذذتددام لتيسذذذذذري املتدذذذذذه الذذذذذنه  اسذذذذتند )ز( 
 الصذذذعيد علذذذ  املستدلصذذذ  البيذذذاانت السذذذتددام ال زمذذذ  ملعاجلذذذ ا أمتتذذذ  وةفضذذذ  األرض. ا اهذذذات
 ممكنذ  طريقذ  أقذرب ابتبذاع و لذ  املستدام ، التنمي  ألهداف ١-٣-١5 املؤشر تقدير يف الوطي

 األسذالي  موا مذ  يف األرض ا اهات منص  ساعدت املبدئي ، البياانت هبا تُنت  الي الةريق  إىل
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 خيذارات مجيذ  تقيذي  مذن متكينهذا مذ  األطذراف، البلدان ةن فيما النتائ  مقارن  إمكاني  وحسنت
 البلذدان متكذن وسذاعد احملذد  . الوطني  الظروف أساس عل  اخليارات أنس  واستددام البياانت
 القذدرات وتعزيز العملي  تل  لزمام البلدان متل  حتسن عل  الهاتي  تقديرازا إعدا  من األطراف
 واستددامها؛ البياانت إنتا  جمال يف القةري 

 يُعتذذذر مذذذا وهذذذو الدقذذذ  حتسذذذن إىل عمومذذذا   أعلذذذ  مكانيذذذ  اسذذذتبان  ةلذذذو  سذذذيؤ ي ) ( 
 واملنذذذا ر اجلبليذذذ  املنذذذاط   ات والبلذذذدان الناميذذذ  الصذذذغري  اجلزريذذذ  الذذذدول قبيذذذ  مذذذن لبلذذذدان ضذذذرور 
  ات عامليذذ  ةيذذاانت جمموعذذات مذذن مذذؤخرا   صذذدر مذذا تذذوفري املهذذ  ومذذن التاذذز . الشذذديد  الةبيعيذذ 
 ابألراضذذذ  املتعلقذذذ  الث ثذذذ  املؤشذذذرات مجيذذذ  لتشذذذم  ،مذذذ ا   ٣٠و ١٠ ةذذذن تذذذ او  عاليذذذ ، اسذذذتبان 

 التنميذذذ  هذذدافأل ١-٣-١5 املؤشذذر ولتقذذدير ١ االسذذ اتيا  ااذذدف عذذن لإلةذذ   واملسذذتددم 
 مذذذذن اجلديذذذذد  اجملموعذذذذات هذذذذه  رةذذذذ  ينبغذذذذ  الذذذذزمن، مبذذذذرور املقارنذذذذ  إمكانيذذذذ  ولضذذذذمان. املسذذذتدام 
 كيلذذذذذذوم (  ١ إىل مذذذذذذ  ٣٠٠ )مذذذذذذن املتوسذذذذذذة  االسذذذذذذتبان   ات األرض مراقبذذذذذذ  ةبيذذذذذذاانت البيذذذذذذاانت
  ؛٢٠١٨-٢٠١٧ اإلة   عملي  يف مبدئي  كبياانت  املستددم 
 إجذذذرا  البيذذذاانت وتذذذوافر والتكنولوجيذذذا العلذذذ  جمذذذايل يف التقذذذدم أوجذذذ  تتةلذذذ  قذذذد )ط( 

 يف عنهذذا املبلذذغ األسذذاس خذذ  تقذذديرات )أي تقذذدميها سذذب  الذذي للتقذذديرات  وريذذ  حسذذاب إعذذا  
 فيهذذا أُعيذذد الذذي السذذن  حذذى الزمنيذذ  للسلسذذل  ال حقذذ  السذذنوات مجيذذ  ويف ٢٠١٨-٢٠١٧ الفذذ  

 حتديذد حيذ  مذن حتسذينات تتةلذ  قذد ارسذاب إعذا   عمليذات أن مذن الذرغ  وعل  ارساب(.
 ومذذن املسذذتقب . يف واإلةذذ   الرصذذد ةيذذاانت مذذ  املقارنذذ  قاةليذذ  لضذذمان ضذذروري  فهذذ  األهذذداف،
 إ را  مذذ  ومبذذررات تفسذذريي  مبعلومذذات ارسذذاب إعذذا   عمليذذات عذذن اإلةذذ   اجليذذد  املمارسذذات

 .(١١)الوطني  األهداف عل  ارساب إعا   لتنثري حتلي 
  5 االسرتاتيجي دفاهل -٢ 

 تنفيذذه لذذدع  املاليذذ  وغذذري املاليذذ  املذذوار  حشذذد عذذن اإلةذذ   االتفاقيذذ  يف لألطذذراف ينبغذذ  -١5
 مذذذ  ابلتعذذاون 5 االسذذ اتيا  ااذذدف عذذذن اإلةذذ   منذذو   العامليذذ  اآلليذذذ  ةسذذةت وقذذد االتفاقيذذ .

  االقتضا . عند املبدئي ، ابلبياانت النمو   سلفا   وعبنت ١٣-أ م/١5 للمقرر وفقا   األمان 
 املبدئي  ابلبياانت ١-5 االس اتيا  اادف حتقي  حنو احملرز التقدم مؤشر سلفا   وُغهي -١6

 إىل وطُلذذ  اإلمنائيذذ . املسذذاعد  جلنذذ  يف األعضذذا  األطذذراف مذذن املقذذدم ابلتصذذحر املتعلذذ  للتمويذذ 
 االقتضا . عند الوطني ، للبياانت وفقا   املستكمل  البياانت وتعدل تستعرض أن األطراف

 يف احملليذ  العامذ  املوار  إنفاجت ا اهات عن عام  فكر  ٢-5 احملرز التقدم مؤشر ويعة  -١٧
  االتفاقي . ةتنفيه الصل   ات األنشة  سياجت يف ٢٠١6-٢٠١٢ الف  
 املشذذذذ   التمويذذذذ  يف الشذذذذركا  عذذذذد  يف اال اهذذذذات ٣-5 احملذذذذرز التقذذذذدم مؤشذذذذر ويعذذذذرض -١٨

  االتفاقي . ةتنفيه املتعل 

__________ 

مذن األطذراف املدرجذ  يف املرفذ  األول ل تفاقيذ ، اجلذز   املقدم انظر  املبا   التوجيهي  إلعدا  الب غات الوطني   (١١)
ائ  اجلذذر  السذذنوي  النبعذذااثت غذذازات األول املعنذذون: املبذذا   التوجيهيذذ  ل تفاقيذذ  اإلطاريذذ  ةشذذنن اإلةذذ   عذذن قذذو 

ملذذؤمتر األطذذراف يف اتفاقيذذ  األمذذ  املتحذذد  اإلطاريذذ  ةشذذنن  ١٩-م أ/٢4يف املرفذذ  األول للمقذذرر   الذذوار  ،الدفيئذذ  
  .<https://unfccc.int/resource/docs/2013/cop19/eng/10a03.pdf#page=2>تغري املناخ، واملتا  يف املوق  

https://unfccc.int/resource/docs/2013/cop19/eng/10a03.pdf%23page=2
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 التمويذ  مصذا ر مذن اجملمعذ  ل سذتثمارات ُمعمقذ  ر يذ  4-5 احملرز التقدم مؤشر ويقدم -١٩
 تعريذذذف ةشذذذنن تفسذذذريي  م حظذذذات اإلةذذذ    ليذذذ  ويتضذذذمن اخلذذذا . القةذذذاع فيهذذذا مبذذذا املبتكذذذر ،
 املبتكر . التموي  مصا ر

  اإلطار تنفيذ عن اإلبالغ -اب  
 االسذذ اتيا  اإلطذذار علذذ  التفذذاوض أثنذذا  الذذدويل، اركذذوم  العامذذ  الفريذذ  أعضذذا  أوىل -٢٠

 و ورات الوطنيذذ  التقذذارير سذذياجت يف تبا لذذ  ميكذذن ملذذا كبذذري   أمهيذذ  ،٢٠٣٠-٢٠١٨ للفذذ   اجلديذذد
 جديذد  فكذر  وةذرزت الفعلذ . التنفيذه جبهذو  متعلق  ومعلومات خرات من التنفيه استعراض جلن 

 خبيذذار القدميذذ  االسذذ اتياي  مبوجذذ  األ ا  مؤشذذرات عذذن الكمذذ  اإلةذذ   عذذن االستعاضذذ  تتذذوخ 
 النصذذو  خذذاانت يف الذذدويل اركذذوم  العامذذ  الفريذذ  حذذد ها رئيسذذي  قضذذا  ثذذ   عذذن اإلةذذ  
 يف املدرجذذذ  الرئيسذذذي  املواضذذذي  وتشذذذم  الوطنيذذذ . التاذذذارب ةشذذذنن اإليضذذذا  مذذذن القليذذذ  مذذذ  ارذذذر 
 السياسذ  )ب( املاليذ ؛ وغذري املاليذ  املوار  حشد )أ( :٢٠٣٠-٢٠١٨ للف   االس اتيا  اإلطار
ذذ  موضذذوع كذذ   وُحذذد  امليذذداين. العمذذ  ) ( والتدةذذي ؛ العامذذ   وحاولذذت فرعيذذ ، مواضذذي  إىل وُقس  

 ابقذذذ ا  الفرعيذذذ  املواضذذذي  تلذذذ  ةعذذذض عذذذن النذذذوع  اإلةذذذ   عمليذذذ  تبسذذذي  االتفاقيذذذ  مؤسسذذذات
  الفرعي . املواضي  تل  إطار يف عنها اإلة   ميكن السر ي  للمعلومات تصنيفات

 قذذذد األطذذذراف ألن املبذذذدأ حيذذذ  مذذذن اختيذذذار    أمذذذرا   التنفيذذذه إطذذذار مبوجذذذ  اإلةذذذ   ويُعذذذد -٢١
 ومذ  الفرعيذ . واملواضذي  الرئيسذي  املواضذي  مجيذ  ةشذنن تبا اذا ميكن مهم  خرات لديها تتوافر ال

 اجلذدول يف املبذن النحذو علذ  التنفيذه إطذار ضذمن معلومذات تقذد  األطذراف مذن عذد  قرر  ل ،
 املسذذذائ  سذذذيما وال امليدانيذذذ  ،  اإلجذذذرا ات فئذذذ  يف لإلةذذذ   مئويذذذ  نسذذذب  أعلذذذ  وُسذذذالت أ ان .
 ٧٩.٢٩) أتهيلهذا إعذا  و  األراضذ  إصذ   جهو و  لألراض  املستدام  اإل ار  مبمارسات املتعلق 

  التوايل(. عل  املائ ، يف ٧٧.٨6و املائ  يف
 التنفيذذه إطذذار مبوجذذ  املقدمذذ  املعلومذذات أن أيضذذا   أ ان  الذذوار  اجلذذدول يبذذن  لذذ ، ومذذ  -٢٢
 ةعذذذذض وأعرةذذذذت إليذذذذ ، املشذذذذار الفرعذذذذ  املوضذذذذوع أو الرئيسذذذذ  املوضذذذذوع كثذذذذري   أحيذذذذان يف تةذذذذاة  مل

 التارةذ  تفاصذي  ةذهكر  لذ  تتذاة  مل ولكنهذا معذن موضذوع عذن اإلةذ   يف رغبتهذا عن األطراف
  ارر . النصو  خاانت يف املتاح 
 جلنذذذذ  ومكتذذذذ  املسذذذذاعد  مكتذذذذ  خذذذذدمات خذذذذ ل مذذذذن االتفاقيذذذذ ، مؤسسذذذذات وأُةلغذذذذت -٢٣

 سذذذذهول  ملعيذذذار مسذذذتوفيا   يكذذذذن مل التنفيذذذه إطذذذار مبوجذذذ  اإلةذذذذ   أبن االتفاقيذذذ ، تنفيذذذه اسذذذتعراض
 تسذذما وال للتوسذذي  قاةلذذ  غذذري ارذذر  النصذذو  خذذاانت أن إىل أساسذذا    لذذ  ويُعذذز  االسذذتددام،

 وجذذذو  عذذذدم عذذذن أيضذذذا   انمجذذذا   االلتبذذذاس يكذذذون وقذذذد الكاملذذذ . معلوماتذذذ  ةقذذذرا   املعلومذذذات ملذذذدخ  
  اإلة  .  لي  ةدل نفس  النمو   يف إ راجها ابإلمكان كان  ةسية  تعليمات

 النمذو   تعذدي  جيذ  ابلتنفيذه، املتعلقذ  اخلذرات تبذا ل أمهي  تر  األطراف أن إىل ونظرا   -٢4
 وقذذد عليهذذا. اآلخذذرين إطذذ ع هبذذدف الناجحذذ   ارهبذذا عذذن اإلةذذ   األطذذراف علذذ  يسذذه  لكذذ 
 ةذدل املقدمذ  املعلومذات السذتددام املمكنذ  اإلضذافي  الفذر  يف النظذر أيضذا   الضذروري مذن يكذون

 اسذذتعراض جلنذذ  اجتماعذذات خذذ ل لذذارا  التفذذاعل  التبذذا ل لتوجيذذ  خمتذذار   ذذارب علذذ  االعتمذذا 
  االتفاقي . تنفيه
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  اجلدول
  ٢٠١٨-٢٠١٧طار التنفيذ يف أثنا  عملية اإلبالغ اإلبالغ مبوجب إ

 اخلر   الفرع 
األطذذذذذراف الذذذذذي 

 أةلغت ةنع 
ابلنسذذذب  
 املئوي 

األطذذراف الذذي 
 أةلغت ة 

ابلنسذذذب  
 املئوي 

األطذذذذذذذذذراف 
 الي مل تبلغ

ابلنسذذب  
 املئوي 

املعلومذذات السذذر ي  
 *املتصل  ابملوضوع

املعلومذذذذذذذذذات السذذذذذذذذذر ي  
 غري املتصل  ابملوضوع

املوار  املالي   ١
  وغري املالي

 ٪٧5 ٪٢5 ١٢.١4 ١٧ ٢٩.٢٩ 4١ 5٨.5٧ ٨٢ ز    حشد املوار 

حتييذذذذذذد أثذذذذذذر اسذذذذذذتددام  ٢
تدهور األراض  كإطار 

 لز    االستثمار

55 ٣٩.٢٩ 66 4٧.١4 ١٣ ١٩.5٧ 5٠٪ 5٠٪ 

حتسذذذذذذذذذذذذن العمليذذذذذذذذذذذذات  ٣
واملؤسسذذذذذذذذذذذات املاليذذذذذذذذذذذ  
 القائم  و/أو املبتكر 

٧6 54.٢٩ 46 ٣٢.٨6 ١٢.٨ ١٨6 5٠٪ 5٠٪ 

السياس  العامذ   4
 والتدةي 

 ٪45 ٪55 ١٣.5٧ ١٩ ٢5.٠٠ ٣5 6١.4٣ ٨6 ةرام  العم 

 ٪5٠ ٪5٠ ١١.4٣ ١6 ١٢.١4 ١٧ ٧6.4٣ ١٠٧ وض  سياسات عام  5

أوجذذذذذذذذذذذ  التذذذذذذذذذذذذرزر مذذذذذذذذذذذذ   6
االتفاقذذذذذذذذذذذذذذذات البيئيذذذذذذذذذذذذذذذ  

 املتعد   األطراف

٩5 6٧.٨6 ١٢.١ ١٧ ٢٠.٠٠ ٢٨4 ٣٠ ٪٧٠٪ 

مراعذا  اعتبذارات تعمذي   ٧
التصذذذذذذذذذذذذذذحر وتذذذذذذذذذذذذذذدهور 

 األراض  واجلفاف

٩١ 65.٢٢.٨ ٣٢ ٠٠6 ١٢.١ ١٧4 6٠٪ 4٠٪ 

السياسذذذذذذذذذات الوطنيذذذذذذذذذذ   ٨
 املتعلق  ابجلفاف

٩٧ 6١ ٢٠.٠٠ ٢٨ ٩.٢٩5 ١٠.٧١ 4٠٪ 6٠٪ 

اإلجرا ات  ٩
 امليداني 

ممارسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذات اإل ار  
 املستدام  لألراض 

١٢.١ ١٧ ٧٩.٢٩ ١١١4 ٨ ١٢.5٧ 4٠٪ 6٠٪ 

اإلصذذذذذذذذذذذذذ   وإعذذذذذذذذذذذذذا    ١٠
 التنهي 

٧٧.٨ ١٠٩6 ١٢.٨ ١٨6 ٩.٢٩ ١٣ 5٠٪ 5٠٪ 

إ ار  خمذذذذذذاطر اجلفذذذذذذاف  ١١
 ونظ  اإلنهار املبكر

٨٧ 6٢.١4 ٢ ٣٧6.4١ ٣6 ١١.4٢ ٣5٪ ٧5٪ 

تشذذذذذذذذذذذذذذذاي  أسذذذذذذذذذذذذذذذباب  ١٢
 املعيش  البديل 

٨٨ 6٢.٨6 ٣6 ٢5.١ ٧١6 ١١.4٣ 5٠٪ 5٠٪ 

إنشذذذذذذذا  نظذذذذذذذ  لتقاسذذذذذذذ   ١٣
 املعارف

6٩ 4٩.٢٩ 4٣ ٩5.١ ٢٢ ٠٠5.٧١ 5٠٪ 5٠٪ 

   ٪١٢   ٪٢5   ٪63   متوسط اإلجااب   

 املعلومات السر ي  املتصل  ابملوضوع الوار   من األطراف الي أجاةت ةنع . *

 اإلبالغ قدرا  بنا  -رابعاا  
 ،١٣-م أ/١5ةنا  قدرات اإلة   هو إحد  املهام األساسي  ألمان  االتفاقي . ومبوج  املقرر  -٢5

أعدت األمان  واآللي  العاملي ، ابلتنسي  م  مرفذ  البيئذ  العامليذ  وةذرانم  األمذ  املتحذد  للبيئذ ، ةرانجمذا  
مذذ  ال كيذذز علذذ  تقذذد  التذذدري  جلهذذات  ٢٠١٨-٢٠١٧لبنذذا  القذذدرات مذذن أجذذ  عمليذذ  اإلةذذ   

يف جمذذال  -قنيذذن وال سذذيما املذذو فن الت -التنسذذي  الوطنيذذ  و/أو مذذو ف  اإلةذذ   املكلفذذن ةذذهل  
ألراضذذ  الذذي ميكذذن مذذن خ اذذا اباملؤشذذرات املتعلقذذ   الذذي تشذذم  يف املقذذام األولمتةلبذذات اإلةذذ  ، 
 رصد تنفيه االتفاقي .
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 اإلقليمية العم  حلقا  -ألف 
 التنفيذه مرفقات إىل املنتمي  لألطراف القدرات لبنا  إقليمي  عم  حلقات مخ  ُعقدت -٢6

 املقذر يف املذدرةن لتذدري  حلقذ  العمذ ، حلقذات مذن السلسذل  هذه  قبذ  ُعقذدت، وقذد اإلقليم .
 االستشذذارين واخلذذرا  االتفاقيذذ  مؤسسذذات كذذ   مذذن التنفيذذه أفرقذذ  مشلذذت ةذذون يف ل تفاقيذذ  الرئيسذ 

 وعمليذذذات اخلمذذذ  اإلقليميذذذ  العمذذذ  رلقذذذات التحضذذذريي  األعمذذذال ونوقشذذذت لألفرقذذذ . الذذذداعمن
 التنفيذذه أفرقذ  اسذتعدا  مذذن التنكذد إىل ابإلضذاف  هذذه  العمذ  حلقذ  أثنذذا  يف التذدري  مذوا  حتسذن
  املقبل . احملتمل  التحد ت ملواجه  اإلمكان قدر
 املضذذذذيف  اركومذذذذات مذذذذ  ابلتعذذذذاون القذذذذدرات لبنذذذذا  اإلقليميذذذذ  العمذذذذ  حلقذذذذات ونُظمذذذذت -٢٧
 للمرفذذ  منفصذل  عمذ  حلقذات ونُظ مذت التنفيذذه. مرفقذات مجيذ  ومشلذت الشذريك  املنظمذات و/أو
 ومُجعذت الكارييب(. والبحر ال تيني  )أمريكا الثال  واملرف  )آسيا(، الثاين واملرف  )أفريقيا(، األول
 )أورواب اخلذذذام  واملرفذذذ  املتوسذذذ ( األةذذذيض البحذذذر )مشذذذال الراةذذذ  املرفذذذ  يف املدرجذذذ  األطذذذراف معذذذا  

 ُعقذذدت عمذذ  حلقذ  يف الوسذذة (، يا)آسذذ الثذاين املرفذذ  مذذن األطذراف وةعذذض والشذذرقي (، الوسذة 
 ُخصصذت القذدرات لبنذا  مستقل  إقليمي  عم  حلق  مبصر القاهر  يف وُعقدت تركيا. أنةاليا، يف

  إقليمي . منظمات م  ابلتعاون الثاين األول املرفقن يف املدرج  ابلعرةي  الناطق  للبلدان
 نبذذذه  تقذذذد  أجذذذ  مذذذن مؤهذذذ . طذذذرف كذذذ   مذذذن اثنذذذن ممثلذذذْن  حضذذذور يغةذذذ  متويذذذ  وقُذذذد  م -٢٨

 التنميذذ  هذذدافأل ١-٣-١5 املؤشذذر عذذن واإلةذذ   ابألراضذذ  املتعلقذذ  املؤشذذرات يتنذذاوالن وتذدري 
 ةنظذذام عذذارفن وخذذرا  الوطنيذذ  اإلحصذذائي  املكاتذذ  مذذن مشذذاركن إب را  أيضذذا   أُوصذذ  املسذذتدام ،
 األطراف. من املقدم  ال شيحات يف اجلغرافي  املعلومات

طرفذذذذا  حلقذذذذات العمذذذذ  اإلقليميذذذذ  املتعلقذذذذ  ةبنذذذذا   ١4٠مشذذذذاركا  مذذذذن  ٣١6، حضذذذذر وإمجذذذذاال   -٢٩
. املعلومذذذات اجلغرافيذذذ  خبذذذريا  يف نظذذذام 5٧ممذذذث   للمكاتذذذ  اإلحصذذذائي  الوطنيذذذ  و ٢١القذذذدرات، مذذذنه  

أن اتفاقيذذ  مكافحذذ  التصذذحر ركذذزت علذذ  هذذها اجلانذذ  احملذذد ، لذذوحد أن عذذد  املشذذاركن الذذهين  ورغذذ 
ميثلون املكات  اإلحصائي  الوطنيذ  أو خذرا  نظذام املعلومذات اجلغرافيذ  األساسذي   ذ  مندفضذا  نسذبيا . 

نتذائ   وكشفت أيضا  الدراسات االستقصائي  الي أجريت عن طري  اإلن نت قبذ  حلقذات العمذ  عذن
 مماثل . ويف ةعض اراالت، كانت جهات التنسي  الوطني  ممثل  أيضا  مبشار  من فريقها الوطي.

  اإلبالغ أدوا  -اب  
 التنفيذ وتقييم األدا  استعراض نظام منصة -١ 

أُتيحت نسد  حمدث  من ةواة  نظام استعراض األ ا  وتقيذي  التنفيذه لألطذراف الذي التزمذت  -٣٠
طوعيذذذ  لتحييذذذد أثذذذر تذذذدهور األراضذذذ  عقذذذ  الذذذدور  الثانيذذذ  عشذذذر  ملذذذؤمتر األطذذذراف  ةوضذذذ  أهذذذداف

. وُعذذدلت النسذذد  لذذت ئ  متةلبذذات عمليذذ  اإلةذذ   مبوجذذ  هذذدافوشذذاركت يف ةذذرانم  حتديذذد األ
االتفاقيذذذ  ممذذذا أ   إىل العديذذذد مذذذن التغيذذذريات. وكذذذان التغيذذذري الرئيسذذذ  واألكثذذذر وضذذذوحا  هذذذو متكذذذن 

ةلغذذات األمذذ  املتحذذد   يُتذذا  فيذذ  منذذو   معبذذن سذذلفا   ةلذذدل إىل حيذذز خذذا  ةكذذ  األطذذراف مذذن الوصذذو 
 يل : الست. وحبس  الظروف احملد   لك  ةلد، اسُتمدت البياانت املعبن  يف النمو   مما

ثذذ ، املذذهكر  )أ(   حتييذذد أهذذداف حتديذذد ةذذرانم  يف شذذاركت الذذي البلذذدان حالذذ  يف احملد 
 املهكر ؛ وقدمت األراض ، تدهور أثر
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 املشذذذروع يف شذذذاركت الذذذي البلذذذدان حالذذذ  يف األراضذذذ ، تذذذدهور أثذذذر حتييذذذد تقريذذذر )ب( 
  الرائد (؛ )البلدان تقريرها وقدمت األراض  تدهور أثر تحييدل التارييب
 البلذذذدان حالذذذ  يف (،٢٠١٠-٢٠٠٠) األصذذذل  اإلصذذذدار - املبدئيذذذ  البيذذذاانت ) ( 

 الوض ؛ حتدي  مهكر  تقدم ومل األراض  تدهور أثر حتييد أهداف حتديد ةرانم  يف شاركت الي
 الذي البلذدان حالذ  يف (،٢٠١5-٢٠٠٠) اجلديد اإلصدار - املبدئي  البياانت ) ( 

 األراض . تدهور أثر حتييد أهداف حتديد ةرانم  يف تشار  مل
ويف نفذذذذ  الصذذذذفح  اخلاصذذذذ  ةكذذذذ  ةلذذذذد، أتيحذذذذت لألطذذذذراف أيضذذذذا  إمكانيذذذذ  الوصذذذذول إىل  -٣١

( مبا يتيا لألطراف املهتمذ  سذهول  الوصذول إىل ٢٠١5-٢٠٠٠اإلصدار اجلديد للبياانت املبدئي  )
هذذه  املعلومذذات. وأُنشذذئت صذذفح  مسذذتقل  أخذذر  لبذذاق  أ وات اإلةذذ  ، تشذذم  املعلومذذات احملدثذذ  

  ، ومسر  املصةلحات، والواثئ  الداعم  األخر  الي ه  مبثاة  مكتب  مرجعي . املتعلق  ابلدلي
وأتيا جلهات التنسي  الوطني  ومو ف  اإلة   الوصول إىل الصفح  اخلاص  حبيز البلذدان  -٣٢

يف نظام استعراض األ ا  وتقيي  التنفيه. ومل يكن هها اريز متاحا  إال ملو ف اإلة   الذهي حصذ  
لومذذات  خذذول املوقذذ . ةيذذد أن مجيذذ  املسذذتددمن ميكذذنه  الوصذذول إىل األ وات واملعلومذذات علذذ  مع

العامذذذ ، مبذذذا يف  لذذذ  التقذذذارير النهائيذذذ  املقدمذذذ . وأُنشذذذئت صذذذفح  مسذذذتقل  للتقذذذارير الوطنيذذذ  املقدمذذذ  
مبوجذذ  االتفاقيذذ ، ومشلذذت هذذه  الصذذفح  خاصذذي  متكذذن األطذذراف مذذن حتميذذ  واثئذذ   اعمذذ  أخذذر  

 ملعلومات اإلضافي  الي قد ال يتسىن إ راجها يف التقرير نفس . تتضمن ا
 واملسرد والدلي  النماذج -٢ 

 إةذذذذذ   منذذذذذا   أُعذذذذذد ت ،٢٠١4-٢٠١٣ للفذذذذذ   واالسذذذذذتعراض اإلةذذذذذ   عمليذذذذذ  عقذذذذذ  -٣٣
 ابإلن نذذذذت األطذذذذراف ابتصذذذذال املتعلقذذذذ  املسذذذذائ  لتانذذذذ  اإلن نذذذذت خذذذذار  ل سذذذذتددام وأُتيحذذذذت
  علي . املوافق  لد  تقرير وتقد  الوطي املستو  عل  النمو   ةتعمي  ا  والسما 

 تتذذذيا فارغذذذ  ومسذذذاحات سذذذلفا ، معبذذذن  وحقذذذول منسذذذدل ، قذذذوائ  علذذذ  النمذذذا   وتشذذذتم  -٣4
 التقنيذذذ  التحذذذد ت ةعذذذض األطذذذراف وواجهذذذت قتضذذذا .اال عنذذذد سذذذر ي  معلومذذذات إ را  لألطذذذراف

 حتسذينات إ خذال أجذ  مذن هبذا علما   أحاطت أو إص حها األمان  حاولت اإلة  ، عملي  أثنا 
  التالي . اإلة   جول  يف لتااوزها

 األرض اجتاها  منصة -3 
أع  ، اسُتحد  طق  أ وات جديذد لعمليذ  اإلةذ   هذه ، اع افذا   ١٣مثلما  ُكر يف الفقر   -٣5

إىل أ وات فعالذذ  متكنهذذا مذذن  أبمهيذذ  حتسذذن البلذذدان األطذذراف لسذذيةرزا علذذ  عمليذذ  اإلةذذ   وحاجتهذذا
، الذذي أنتاتهذذا مؤسسذذ  ارفذذد الدوليذذ ، كملحذذ  جمذذاين القيذذام ةذذهل . وتعمذذ  منصذذ  ا اهذذات األرض

ألهذداف  ١-٣-١5وتذدع  حسذاب املؤشذر  QGIS 2.18.Xلنظام املعلومات اجلغرافي  املفتو  املصذدر 
الصذذذور السذذذاتلي  والبيذذذاانت العامليذذذ ، التنميذذذ  املسذذذتدام . وتتذذذيا املنصذذذ  للمسذذذتددمن، ابالعتمذذذا  علذذذ  

 عن النقاط املضيئ  القاةل  للتحسن.  تدهور األراض  احملتمل  فض    ةؤر حتديد
 املتعل  القرار اختا  عملي  يف الستددامها وأ وات ةياانت األرض ا اهات منص  وتتيا -٣6
 إىل الضذذذذدم  السذذذذاتلي  الصذذذذور لتحويذذذذ  السذذذذحاةي  اروسذذذذب  املنصذذذذ  وتسذذذذتددم األراضذذذذ . إب ار 

 املتعلقذذذذ  الث ثذذذذ  املؤشذذذذرات طريذذذذ  عذذذذن األراضذذذذ  ا اهذذذذات وتقيذذذذي  ل سذذذذتددام، قاةلذذذذ  معلومذذذذات
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 ألهذداف ١-٣-١5 املؤشذر ولتقذدير ١ االسذ اتيا  اادف عن لإلة   واملستددم  ابألراض 
 لبيذذذذاانتا جمموعذذذذات أفضذذذذ  إىل الوصذذذذول أيضذذذا   للمسذذذذتددمن املنصذذذذ  وتتذذذذيا املسذذذذتدام . التنميذذذ 
 توافرها. عند حمليا   املتاح  واملعلومات الوطني  ابلبياانت البياانت هه  ورة  للامي  املتاح 
 والتمذارين األ وات طقذ  اسذتحدا  خلةو  الكبري تقديرها عن األطراف البلدان وأعرةت -٣٧

 املبذا   وأتيحذت الوطنيذ . ةياانزذا اسذتددام عذا     مشذ  منذ  وفذ  عليهذا التذدرب أتيا الي العملي 
 قبذذذ  املتحذذذد  األمذذذ  لغذذذات مذذذن لغذذذات ةذذذث   األ وات ةةقذذذ  املتعلقذذذ  التدريبيذذذ  واملذذذوا  التوجيهيذذذ 
  وأثنا ها. العم  حلقات

 اإلل رتوين التعلم أدوا  -4 
 حلقذذات سلسذذل  إطذذ جت قبذذ  املذذدرةن لتذذدري   ور  ُعقذذدت ،٢6 الفقذذر  يف  ُكذذر كمذذا -٣٨

 وُنشذذذذرت أُعذذذذدت الذذذدور ، هذذذذه  وعقذذذ  .٢٠١٨ آ ار/مذذذذارس يف القذذذذدرات ةبنذذذا  املتعلقذذذذ  العمذذذ 
 البلذدان لتمكذن ٢٠١٨-٢٠١٧ للفذ   اإلةذ   ةعمليذ  املتصذل  املواضي  مجي  عن فيديو أشرط 

 االقتضا . عند مرجعي  كما    استددامها من اإلة  ، مو ف  سيما وال األطراف،
 عذد  وشذاهدها إضذافي ، ميذز  فقذ ، اإلنكليزيذ  ابللغذ  املتاحذ  األشذرط ، هذه  وأصبحت -٣٩

 األول/ تشذذذرين منتصذذذف وحبلذذذول اإلن نذذذت. شذذذبك  عذذذر نشذذذرها إىل نظذذذرا   املسذذذتددمن مذذذن هائذذذ 
 العمذذذ  حلقذذذات أن إىل وابلنظذذذر مذذذر . ٢ ٧5٠ مذذذن أكثذذذر فيذذذديو ١١ ال شذذذوهد ،٢٠١٨ أكتذذذوةر

 ألنشذذة  ينبغذذ  أشذذهر، عذذد  متتذذد عمليذذ  يف وحيذذد حذذد  جمذذر  تشذذك و  التكلفذذ  ابهظذذ  اإلقليميذذ 
 عذذر كمراجذذ   املتاحذذ  اإللكذذ وين الذذتعل  ومذذوا  الشذذبكي  الدراسذذي  ارلقذذات مثذذ  - القذذدرات ةنذذا 

 أجذ  مذن املسذتقب  يف االتفاقي  مبوج  اإلة   أنشة  يف ابرزا    ورا   تؤ ي أن - اإلن نت شبك 
 الةوي . األج  يف املستددمون منها يستفيد مكتب  إنشا 
 الشذذذبك  املوقذذذ  يف ُنشذذذرت إلك ونيذذذ  تدريبيذذذ   ور  أُعذذذدت اإلةذذذ  ، عمليذذذ  سذذذياجت ويف -4٠

 .٢٠١٨-٢٠١٧ للفذذ   اإلةذذ   عمليذذ  لذذدع  املتدصصذذ  املذذوا  مذذن جمموعذذ  مشلذذت ل تفاقيذذ ،
 الفيذذذذديو أشذذذذرط و  النصذذذذائا مذذذذن العديذذذذد تتضذذذذمن الذذذذي التدريبيذذذذ  الذذذذدور  هذذذذه  مذذذذوا  تنزيذذذذ  وميكذذذذن

 اإلةذذذ   عمليذذذ  يف مباشذذذر  ةصذذذور  املشذذذاركن غذذذري للمسذذذتددمن أيضذذذا   متاحذذذ  والذذذدور  التدريبيذذذ .
 ابملسذائ  املهتمذ  األخذر  واملؤسسذات واملنظمذات املهتمذن األفذرا  معارف ز    أج  من الوطني 
 .٢٠١٨-٢٠١٧ الف   يف االتفاقي  مبوج  اإلة   ةعملي  الصل   ات

 التقين والدَّعم   املساعدة م تب   -جيم 
 أجذ  من املساعد  مكت  و يف  إحح  عل  األمان  عملت هه ، اإلة   عملي  لدع  -4١

 األمانذ ، إىل التقذارير تقذد  عمليذ  ةشنن واستفسارازا طلبازا تقد  يف األطراف البلدان مساعد 
 البلذذدان مذذن طلبذذا   ١٣٧ املسذذاعد  مكتذذ  وتلقذذ  األخذذري . اإلةذذ   عمليذذ  يف احملذذد  النحذذو علذذ 

 التنفيه. مرفقات مجي  من ةلداان    ل  ومش  األطراف،
 ةذذدال   البلذذدان، مذذن العديذذد اختذذار هذذه ، املسذذاعد  مكتذذ  لو يفذذ  األمانذذ  تشذذاي  ورغذذ  -4٢
 أيضذذذذا   تفسذذذذري  ميكذذذذن أمذذذذر وهذذذذو اإللكذذذذ وين، الريذذذذد طريذذذذ  عذذذذن استفسذذذذارازا توجيذذذذ   لذذذذ ، مذذذذن

 مشذ  الصد  هها يف نشاط لألمان  وكان البلدان. تل  يف الشبك  ابالتصال املتعلق  ابلتحد ت
 يذرز الذهي األمر التقارير، إعدا  عملي  أثنا  األطراف م  اإللك وين ابلريد مراسل  ١ ٠٠٠ حنو

  اإلقليمي . العم  حلقات عقد ةعد حى األطراف م  املستمر التبا ل إىل اراج 
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 مذذذن مذذذو فن عشذذذر  مذذذن يقذذذرب ومذذذا إقليميذذذون واستشذذذاريون البيذذذاانت يف خذذذرا  وشذذذار  -4٣
 يف التقذذذارير تقذذذد  عمليذذذ  يف لألطذذذراف التقذذذي الذذذدع  تقذذذد  يف تشذذذار  الذذذي االتفاقيذذذ  مؤسسذذذات

 مؤسسذات مذو ف  يتاذاوز مكذرس فريذ   ون من أن  التارة  ةينت وقد .٢٠١٨-٢٠١٧ الف  
 الذوار   االستفسذارات علذ  املناس  التوقيت ويف مناس  ةشك  الر  ميكن ال، ارالين االتفاقي 

  األطراف. من

  اجلودة ضمان وعملية لإلبالغ الزمين اإلطار -خامساا  
 التقارير جودة ضمان -ألف 

 اإلقليمذ ، التنسذي  وحذدات مذن ةتنسذي  إقليميذن، استشذارين خذرا  أرةعذ  اختيار جر  -44
  املقدم . التقارير جو   ضمان عملي  ويف التقي الدع  تقد  يف األمان  ملساعد 

 قبذذذ  املقدمذذذ  الوطنيذذذ  للتقذذذارير وتذذذدقيقا   فحصذذذا   اإلقليميذذذون االستشذذذاريون اخلذذذرا  وأجذذذر  -45
 اتسذذذاجت لضذذذمان احملذذذد  ابإلجذذذرا  عمذذذ    النهذذذائ ، املوعذذذد وحبلذذذول التقذذذارير لتقذذذد  النهذذذائ  املوعذذذد

 الوقذذذذت يف الوطنيذذذذ  التقذذذذارير مجيذذذذ  ُتسذذذذتعرض مل اجلهذذذذو ، هذذذذه  ورغذذذذ  الوطنيذذذذ . التقذذذذارير واكتمذذذذال
 تقريذر السذتعراض الذ زم الوقذت (٢) الوطني ؛ التقارير تقد  أتخر (١) يل : ما إىل نظرا   املناس 
 الرمسي . الواثئ  إلعدا  أويل حتلي  إجرا  اش اط (٣) واحد؛ وطي
 النهذائ  املوعد حبلول حمسن وطي تقرير تقد  من األطراف البلدان من ةلدا   4١ ومتكن -46

 التنسذي  وحذدات مذن أوليذ  ةصذور  املقذدم ابلتقريذر املتعلذ  التقيي  تلق  ةعد و ل  التقارير، لتقد 
 املوعذد ةعذد احملسذن  التقارير تقد  مواصل  عل  األطراف البلدان وُشاعت الصل .  ات اإلقليم 
  ل . عديد  ةلدان فعلت وقد التقارير، لتقد  النهائ 

  املستقب  يف لإلبالغ الزمين اإلطار -اب  
 ضذذروري احملذذرز، التقذذدم مؤشذذرات حتليذذ  سذذيما ال والسذذلي ، املوثذذوجت التحليذذ  أن إىل نظذذرا   -4٧

 مراعذا  الذ زم مذن سذيكون األهذداف، حمذد   توصذيات تعذد لكذ  االتفاقيذ  تنفيه استعراض للان 
 عمليذذ  علذذ  تعذذدي ت تُذذدخ  مل اآلن، وحذذى املسذذتقب . يف  قيقذذ  مراعذذا  اإلةذذ   أنشذذة  توقيذذت
  ورات يف املعلومذذذات إبةذذذ   املتعلقذذذ  الصذذذل   ات للمقذذذررات األطذذذراف اعتمذذذا  ةعذذذد إال اإلةذذذ  
 كذذ    ذذر  كانذذت  الذي - ال حقذذ  اإلةذذ   لعمليذ  التحضذذري فذذإن لذهل ، ونتياذذ  األطذذراف. مذؤمتر
 تكذون أن األطراف قررت األطراف، ملؤمتر عشر  الثالث  الدور  ويف ابلتسرع.  ائما   اتس  - سنتن
 مؤسسذذذات ومذذذنا لوحظذذذت الذذذي الصذذذعوابت تذذذهلي  أجذذذ  مذذذن سذذذنوات أرةذذذ  كذذذ   اإلةذذذ   جولذذذ 

 الكذذايف الوقذذت وتذذوفري القذذدرات ةنذذا  وأنشذذة  اإلةذذ   أ وات إلعذذدا  الوقذذت مذذن املزيذذد االتفاقيذذ 
  تقاريرها. وتقد  البياانت لتامي  لألطراف

 مبتةلبذذات يفذذ  املقبلذذ  اإلةذذ   لعمليذذ  زمنيذذا   جذذدوال   األمانذذ  سذذتق   تقذذدم، مذذا ضذذو  ويف -4٨
  الشك (. )انظر األطراف احتياجات ويليب اإلة   عملي 
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  الشك 
 اإلطار الزمين املقرتح لإلبالغ يف املستقب 

 
 يذرتب  لإلة  ، منفصلن هنائين موعدين األمان  تق   البياين، الرس  يف مبن هو كما -4٩

 تقاريرهذذا وإعذذدا  السذذتعراض أسذذاةي  مثانيذذ  حنذذو لألطذذراف وسذذُيتا  اجلذذو  . ضذذمان مبرحلذذ  أوامذذا
 فهذذو الثذذاين النهذذائ  املوعذذد أمذذا االتفاقيذذ . مؤسسذذات مذذن الذذوار   التعليقذذات إىل اسذذتنا ا   النهائيذذ ،
 املقذدم الرمسذ  التقريذر هذو الثذاين النهذائ  املوعذد حبلذول املقذدم الذوطي التقرير ن  وسُيعتر األخري.

 التقرير. هها وسُينشر الةرف البلد من
 أب وات املتعلقذذذذ  األعمذذذذال سذذذذُتدتت  املسذذذذتقب ، يف القذذذذدرات ةنذذذذا  أبنشذذذذة  يتعلذذذذ  وفيمذذذذا -5٠

 مذذذن الفعلذذذ  واإلةذذذ   القذذذدرات ةنذذذا  أنشذذذة  ستسذذذتغرجتو  ،٢٠٢٠ عذذذام حبلذذذول اإلةذذذ   ومنذذذا  
 التقارير. لتقد  مبدئ  هنائ  كموعد  ٢٠٢٢ آ ار/مارس حتديد م  سنتن، حنو األطراف جان 

 مرفذ  مذن املمولذ  اجلامعذ  املشذاري  م  الترزر تضمن الي األنشة  البياين الرس  حيد  ال حن ويف
 املهذذ  مذذن الذذوطي، الصذذعيد علذذ  اإلةذذ   لعمليذذ  املاليذذ  املسذذاعد  تقذذد  إىل والراميذذ  العامليذذ  البيئذذ 
 ةعذض ويف التقذارير. ةتقذد  املتعلق  القدرات لبنا  احملتمل  العاملي  األنشة  م  اجلهو  تل  تنسي 

 يف كبذذذذري   صذذذذعوة  إىل العذذذذام هذذذذها يف اجلامعذذذذ  املشذذذذاري  أمذذذذوال صذذذذرف يف التذذذذنخر أ   ارذذذذاالت،
 الوطنيذ  تقاريرهذا تقذد  علذ  قذدرزا إعاقذ  وإىل الوطي الصعيد عل  ابألنشة  األطراف اضة ع

  احملد . الوقت يف

 والتوصيا  االستنتاجا  -سادساا  
قد تود األطراف يف الدورة السابعة عشرة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقيرة أن تنظرر  -5١

يف املقرتحرا  الرواردة يف هرذل الوثيقررة دردف برد  مشراورا  مب رررة بشرملن مشراري  املقررررا  
  .اليت ستحال إىل الدورة الرابعة عشرة ملؤمتر األطراف
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  وقد تود األطراف التوصية مبا يلي: -5٢
  4إىل  ١فيما يتعلق ابإلبالغ يف إطار األهداف االسرتاتيجية من 

أن تواص  األمانة تزويد البلدان األطراف ابلتقديرا  الوطنية ل   مقيرا   )أ( 
ملؤشرررا  التقرردم امرررال مررن خررالل بوابررة نظررام اسررتعراض األدا  وتقيرريم التنفيررذ  علرر  أسررا  

مصررادر البيررامل  املتاحررة  وتوسرري  نورراهب التزويررد دررذل البيررامل  ليشررم  األهررداف  أفضرر 
 ؛ 4إىل  ٢ االسرتاتيجية من

أن تواص  منظمة احلفظ الدولية تعزيز منصرة اجتاهرا  األرض  لريق فقرط  )ب( 
ألهررداف التنميررة املسررتدامة  ١-3-١5مررن حيررئ فا رردفا لالتفاقيررة واإلبررالغ عررن املؤشررر 

يضرراا كاطررار مت امرر  متامرراا قررد د نيررن املسررتتدمن مررن تقيرريم تنفيررذ األنشرروة أ وإمنررافحسررب  
وإيررال  أولويررة لتنفيررذها  مبررا تقررق جتنررب ترردهور األراضرري واحلررد منرر  وع ررق مسررارل وحتقيررق 

 أهداف حتييد أثر تدهور األراضي؛
أن يتوىل الفريق املعين برصرد األرض  يف إطرار مبادرتر  املتعلقرة بتحييرد أثرر  )ج( 

 املعنية مبوضوع رصد األرض عل  ما يلي: دهور األراضي  تشجي  األوساط األوس  نواقاا ت
تقدمي اخلرةة واألدوا  والتردريب يف لرال بنرا  القردرا  الوطنيرة مرن أجر   '١'

اسررررتتدام رصررررد األرض يف طورررريط أنشرررروة حتييررررد أثررررر ترررردهور األراضرررري 
 وتنفيذها ورصدها؛ 

البيررررامل  )مثرررر  االسررررتبانة  دعررررم وضرررر  معرررراين ومواصررررفا  دنيررررا لنوعيررررة '٢'
والسلسرررلة الزمنيرررة ونظرررم التصرررنيف( السرررتتدامسا يف املنسجيرررة األساسرررية 

 ١-3-١5والبيررامل  والورررهب احلسررابية واألدوا  الالالمررة لتقرردير املؤشررر 
 للموا مة والتوحيد؛  ألهداف التنمية املستدامة ومؤشرات  الفرعية  تيسناا 

البيرررررامل  العامليرررررة ذا  االسرررررتبانة  النظرررررر يف احلاجرررررة إىل إ حرررررة لموعرررررا  '3'
جلميررر  املؤشررررا  الثالثررررة املتعلقرررة ابألراضررري واملسرررتتدمة لتقرررردير  األعلررر 
ألهداف التنمية املستدامة  استناداا إىل السلسلة الزمنية  ١-3-١5املؤشر 

 مرتاا(؛  3٠-١٠من الصور الساتلية العالية االستبانة الصادرة مؤخراا )
أن تررردعم األمانرررة  ابلتعررراون مررر  الفريرررق املعرررين برصرررد األرض  ويف إطرررار  )د( 

تنقرريإ إرشررادا  مبررادرة الفريررق املعررين برصررد األرض املتعلقررة بتحييررد أثررر ترردهور األراضرري  
ألهرررداف التنميرررة املسرررتدامة  اسرررتناداا إىل أوجررر   ١-3-١5 املمارسرررا  السرررليمة للمؤشرررر

عرراين واملواصررفا  الرردنيا املتعلقررة بنوعيررة البيررامل   التحسررن الناجتررة عررن العمرر  املتعلررق ابمل
ويشم  ذل  وض  مبراد  توجيسيرة بشرملن احتمرال إعرادة حسراب تقرديرا  املؤشررا  الريت 
سرربق تقررددسا مررن أجرر  االسررتفادة مررن التقرردم العلمرري والتقررين يف حتسررن نوعيررة لموعررا  

إم انيرة املقارنرة برن خوروط البيامل  األساسية ومنسجيا  اشتقاهب املؤشرا  بوريقرة ت فر  
 األسا  وبيامل  الرصد يف املستقب ؛ 
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  5فيما يتعلق ابإلبالغ يف إطار اهلدف االسرتاتيجي 
أن تسررتول  ايليررة العامليررة إبرررام شررراكا  مرر  منظمررة التعرراون والتنميررة يف  )ه( 

املعنية جبمر  امليدان االقتصادي  وامل اتب اإلحصا ية الوطنية والدولية  والوكاال  األخرى 
البيررامل   مررن أجرر  مواصررلة وضرر  الررو أكثررر  رروالا وانتظامرراا لتتبرر  الترردفقا  املاليررة لتنفيررذ 

 بيامل  مبد ية أكثر دقة للبلدان األطراف؛ االتفاقية  وأن توفر أيضاا 
منظمرررة التعررراون  بلررردانابلنظرررر إىل تزايرررد املسررراعدة التمويليرررة املقدمرررة مرررن  )و( 

القتصررادي  ررن األعضررا  يف جلنررة املسرراعدة اإلمنا يررة  أن تتعرراون ايليررة والتنميررة يف امليرردان ا
العامليررة تعرراوملا وثيقرراا مرر  هررذل البلرردان  ومرر  املؤسسررا  الوطنيررة والدوليررة  ومرر  الوكرراال  
رو تتسرق مر  معراا ريرو واملنسجيرا  األخررى وتتريإ  املعنية جبم  البيامل   مرن أجر  وضر  ال 

 ملتص  بتنفيذ اتفاقية م افحة التصحر؛للتموي  ا منسجياا  حتديداا 
أن تستول  ايلية العاملية الجاا كمياا جلم  البيرامل  مرن البلردان عرن متوير   )ال( 

تنفيرررذ االتفاقيرررة وأن تلرررتمق سررربالا لالسرررتفادة مرررن العمليرررا  الوطنيرررة القا مرررة  مرررن قبيررر  
 ا  الوطنية؛ عمليا  استعراض النفقا  الوطنية أو  نها من عمليا  حتلي  امليزاني

أن تواصررر  ايليرررة العامليرررة التحرررديئ الررردوري للتحليررر  العررراملي للتررردفقا   )ح( 
 املالية اليت تصب يف تنفيذ اتفاقية م افحة التصحر؛

 فيما يتعلق ابإلبالغ مبوجب إطار التنفيذ 
أن تعررراؤ مؤسسرررا  االتفاقيرررة املسرررا   التقنيرررة املبلررر  عنسرررا مبوجرررب إطرررار  )ط( 

التنفيذ  وأن تزود األطرراف بصري ة منقحرة للجرز  ذي الصرلة مرن منروذج اإلبرالغ عرن طريرق 
 م تب جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية؛ 

أن تعرردني مؤسسررا  االتفاقيررة معلومررا  سررردية يف إطررار املواضرري  الر يسررية  )ي( 
تقرريني م سررب  ووسررا   أن و   التفاقيررةل املعررريف املتاحررة  مبررا يف ذلرر  مررن خررالل القوررب الثالثررة

 تعزيز نشر املعلوما  املقدمة إىل م تب جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية؛ 
 فيما يتعلق حبلقا  العم  اإلقليمية 

 خررةا  مرر أوثررق عالقررا  إقامررة قررد تررود األطررراف أن توصرري ابلعمرر  علرر   )ك( 
حصررا ية الوطنيررة وتعزيررز التنسرريق الشررراك هررؤال  اخلررةا  أيضرراا يف مبررادرا  بنررا  امل اتررب اإل

مرن أجر  حتقيرق أوجر   القدرا  اليت ستضول  دا أجسزة اتفاقيرة م افحرة التصرحر مسرتقبالا 
 آتالر يف اإلبالغ بن االتفاقية وأهداف التنمية املستدامة؛

 فيما يتعلق أبدوا  اإلبالغ 
حتسررن أدوا  وبوابررة اإلبررالغ  وذلرر  أساسرراا بتبسرريط  أن تواصرر  األمانررة )ل( 

 مناذج اإلبالغ  وأن تتيإ هذل األدوا  قب  وقت كاٍف من عملية اإلبالغ املقبلة؛
أن تتضمن فرص التعلم اإلل رتوين بصورة حم مة يف املستقب  أنشوة لبنا   )م( 

والشرروح  املرجعية القدرا  من أج  احلفاظ عل  الخم وصول موظفي اإلبالغ إىل امل تبا 
 عة اإلنرتنت أثنا  عملية اإلبالغ؛املتاحة 
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 فيما يتعلق ابإلطار الزمين لإلبالغ وعملية ضمان اجلودة 
وض  إطار المين حمدد لضمان خضوع مجي  التقارير لعمليرة ضرمان اجلرودة  )ن( 

سرين وإ حة وقت كاٍف لألطراف لتحمير  الصري  املعدلرة لتقاريرهرا  ويوصر  بتروخي فررتة شر
 د ن خالهلا تدقيق التقارير الوطنية وفقاا لةوتوكول لإلبالغ يف املستقب ؛

وضررر  فريرررق  صررر  حترررت تصررررف مؤسسرررا  االتفاقيرررة  يشرررم  خرررةا   ) ( 
استشارين ممن د نسم استيعاب عب  العم  املتزايد  ددف كفالة تقدمي التقارير املدققة يف 

  الوقت املناسب إىل األطراف للنظر فيسا
    


