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عملية اإلبالغ واالستعراض يف إطار االتفاقية
إج ررا ا تبلي ر املعلومررا وكررذل نوعيررة وش ر
التقارير اليت تقدم إىل مؤمتر األطراف

حتسررن إج ررا ا تبلي ر املعلومررا
تقدم إىل مؤمتر األطراف

وكررذل نوعيررة وش ر

التقررارير الرريت

مذكرة من إعداد األمانة

موجز
أُعدت هذه الوثيقذ اسذتااة للمقذررات /١٣م أ ١٣-و/١5م أ ١٣-و/١6م أ،١٣-
ال ذذي طُلذ ذ فيه ذذا إىل أمانذ ذ اتفاقيذ ذ األمذ ذ املتح ذذد ملكافحذ ذ التص ذذحر حتس ذذن وتع ذذدي طرائذ ذ
وإجذ ذ ذرا ات اإلةذ ذ ذ ابلتش ذ ذذاور مذ ذ ذ اآلليذ ذ ذ العامليذ ذ ذ يف ض ذ ذذو اعتم ذ ذذا اإلط ذ ذذار االسذ ذ ذ اتيا
للف  .٢٠٣٠-٢٠١٨وتعرض هه الوثيق مجي مكوانت عملي اإلة يف إطار االتفاقيذ
للفذ  ،٢٠١٨-٢٠١٧وتسذذل الضذو علذ التحذذد ت الذي ووجهذذت ،وتقذ أوجذ حتسذذن
لعمليات اإلة يف املستقب .
وتتناول هذه الوثيقذ أيضذا األ وات والذنه األخذر املسذتددم أثنذا عمليذ اإلةذ
مذذن أجذ حتسذذن نوعيذ التقذذارير املقدمذ  .ويف حذذن تقذذدم الواثئذ مذذن  ICCD/CRIC(17)/2إىل
 ICCD/CRIC(17)/6التحلي ذ ذ األويل للمعلومذ ذذات ال ذ ذوار  ،تركذ ذذز هذ ذذه الوثيق ذ ذ عل ذ ذ الفذ ذذر
والتحد ت الي ووجهت أثنا عملي اإلة  ،مبذا يشذم أنشذة ةنذا القذدرات والذدع التقذي
املقدم إىل األطراف.
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أوالا -مقدمة
 -١اعتمدت األطراف ،يف الدور الثالث عشر ملؤمتر األطراف (م أ ،)١٣-إطذارا اسذ اتيايا
جديدا لتنفيه االتفاقي ( .)١ويف ضو هها املقرر ،الهي استلزم إص طرائ وإجرا ات اإلةذ ،
طُلذ يف املقذذرر /١5م أ ١٣-أيضذذا إىل األمانذ أن تنظذذر يف ز تبسذذي منذذا اإلةذ وغريهذذا
من أ وات اإلة من أج اسذتعمااا يف عمليذات اإلةذ يف املسذتقب  ،مبذا يشذم جعذ نظذام
استعراض األ ا وتقيي التنفيه أسه استدداما.
 -٢وتضذذمن املقذذرر نفس ذ أيضذذا طلبذذا إىل األمان ذ واآللي ذ العاملي ذ أبن تعم ذ  ،ابلتنسذذي م ذ
ةذرانم األمذ املتحذذد للبيئذ  ،علذ موا م ذ مذذا تقدمانذ مذذن عذ علذ الصذذعيد العذذامل واإلقليم ذ
والذذوطي (مذذن خ ذ ل ة ذرانم الذذدع العذذامل الثذذاين( )٢واملشذذاري اجلامع ذ )( )٣حبي ذ يكذذون الذذدع
املقدم حمد اادف ومناسبا من حي التوقيت لبنا القدرات يف جمال اإلة .
 -٣وعق ذ الذذدور الثالث ذ عشذذر مل ذؤمتر األط ذراف ،اسذذتكملت األمان ذ واآللي ذ العاملي ذ العم ذ املتعل ذ
أب وات اإلة ذ  ،لضذذمان االمتثذذال لإلطذذار االس ذ اتيا للف ذ  ٢٠٣٠-٢٠١٨املعتمذذد حذذديثا والذذهي
يسذذتلزم مذذن األطذراف تقذذد تقريذذر عذذن مخسذ أهذذداف اسذ اتياي وعذذن إطذذار للتنفيذذه .وإضذذاف إىل لذ ،
ةدأ تنفيه أنشة أخر يف تشرين األول/أكتذوةر  ٢٠١٧هبذدف إححذ أ وات إةذ جديذد مذن خذ ل
ةواة نظام استعراض األ ا وتقيي التنفيه وتيسري تنظي أنشة ةنا القدرات يف الوقت املناس .
 -4ويف هذها السذذياجت ،ذذدر اإلشذذار إىل أن عمليذ اإلةذ للفذ  ٢٠١٨-٢٠١٧تشذذك أول
حماول من جان األطراف لإلةذ عذن املؤشذرات املتعلقذ ابألراضذ ( )4يف ضذو ااذدف االسذ اتيا
األول ،ابسذ ذذتددام منهاي ذ ذ موحذ ذذد وةيذ ذذاانت موحذ ذذد  .ونظ ذ ذرا إىل أن العديذ ذذد مذ ذذن األط ذ ذراف تواج ذ ذ
و مي البياانت ابستددام منهايذ موحذد  ،طلبذت األطذراف إىل األمانذ أن
صعوابت يف استد
()5
تتذذيا البيذذاانت املبدئي ذ املتعلقذ ةتل ذ املؤشذرات يف الذذدور ارا يذ عشذذر ملذؤمتر األط ذراف  .وقذذد حتق ذ
ل ذ ابلتعذذاون م ذ وكال ذ الفضذذا األوروةي ذ  ،واملركذذز الذذدويل ملراج ذ ال ة ذ ومعلومازذذا ،ومركذذز البحذذو
املش ك  ،الي كفلت توافر البياانت املبدئي جلمي األطراف حبلول كانون الثاين/يناير .٢٠١٨
 -5وزدف هه الوثيق إىل تقد فكر أولي عن الفر الي أُتيحت لألطراف والتحد ت
ال ذذي واجهته ذذا يف س ذذياجت عمليذ ذ اإلةذ ذ يف الفذ ذ  ،٢٠١٨-٢٠١٧وهذ ذ العمليذ ذ ال ذذي ة ذذدأت
مباشذر ةعذد الذدور الثالثذ عشذر ملذؤمتر األطذراف واختُتمذت رمسيذا يف  ٣١آب/أغسذة .٢٠١٨
وسذيتيا البنذد املدصذ اذها الغذرض ،مذن جذدول أعمذال الذدور السذاةع عشذر للانذ اسذتعراض
تنفيه االتفاقي  ،مزيدا من الوقت لألطذراف لتقذد املزيذد مذن التعليقذات واملق حذات واآلرا ةشذنن
كيفي حتسن طرائ وإجرا ات اإلة يف املستقب .
__________

()١
()٢
()٣
()4
()5
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املقرر /٧م أ.١٣-
تلق ةرانم الدع العامل عما ماليا من مرف البيئ العاملي ونُفه من خ ل ةرانم األم املتحد للبيئ .
تقذذدم املشذذاري اجلامع ذ مسذذاعد مالي ذ إىل األط ذراف يف اتفاقي ذ األم ذ املتحذذد ملكافح ذ التصذذحر عل ذ الصذذعيد
الذذوطي ،و ل ذ ابالعتمذذا عل ذ التموي ذ املتذذا مذذن مرف ذ البيئ ذ العاملي ذ  .وتُنفذذه وتُذذدار املشذذاري اجلامع ذ املتعلق ذ
ابإلة مبوج اتفاقي األم املتحد ملكافح التصحر من خ ل ةرانم األم املتحد للبيئ .
ا اهات الغةا األرض  ،وا اهات إنتاجي األراض  ،وا اهات خمزون الكرةون فوجت األرض وحتتها.
املقرر /٢٢م أ.١١-
3
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اثني ا -عملية اإلبالغ ٢٠١٨-٢٠١٧
 -6إض ذذاف إىل من ذذا اإلةذ ذ مبوجذ ذ االتفاقيذ ذ والبي ذذاانت املبدئيذ ذ والبواةذ ذ َّ
احملدثذ ذ لنظ ذذام
اسذذتعراض األ ا وتقيذذي التنفيذذه ،محَّلذذت مؤسسذذات االتفاقي ذ أيضذذا عل ذ املوق ذ الشذذبك يف الرة ذ
األول مذذن عذذام  ٢٠١٨مذوا نسذذقي للذذتعل اإللكذ وين يف جمذذال اإلةذ  ،و لذذي حمذذداث ،ومسذذر ا.
وأُعذذدت منذذا اإلةذ والذذدلي واملسذذر ونشذذرت عذذر ةواةذ نظذذام اسذذتعراض األ ا وتقيذذي التنفيذذه
ةلغات األمذ املتحذد السذت .وسذب أن شذرعت األطذراف يف اسذتددام نسذد حمسذن مذن البواةذ
يف إطار ةرانم حتديد أهداف حتييد أثر تدهور األراض  .ومن مث ،أُتذيا ألكثذر مذن  ١٠٠طذرف
من األطراف فرص التعو عل البواة واالط ع عل ةعض البياانت املبدئي  .ومراعا للمتةلبات
احملد املتعلق ابإلة مبوج االتفاقي  ،أُجري مزيذد مذن التحسذن يف املنصذ لكذ تفذ جبميذ
املتةلبات املعتمد حديثا واملتعلق ابإلة مبوج االتفاقي .
 -٧وأخريا ،قدمت األمان عما عر اإلن نت اعتبارا من تشرين الثذاين/نوفمر  ٢٠١٧للذر علذ
االستفسارات الوار من األطراف ولتيسري عملي اإلة  .وثبتت الفعالي الكبري اها الدع .
وم ذذد املوع ذذد النه ذذائ لإلةذ ذ ح ذذى هنايذ ذ آب/أغس ذذة  ،تلبيذ ذ لةلذ ذ العدي ذذد م ذذن
-٨
ُ
األطذراف .وقُذذدم مذذا جمموع ذ  ١4١تقري ذرا ،تضذذمن  ١٣٨تقري ذرا منهذذا ةيذذاانت مناسذذب للتحلذذي ت
األولي ذ ذ  .وخضذ ذذعت معظ ذ ذ التقذ ذذارير الوطني ذ ذ املقدم ذ ذ يف املهل ذ ذ احملذ ذذد لعملي ذ ذ ضذ ذذمان للا ذ ذو
اض ذذةلعت ة تيباز ذذا مؤسس ذذات االتفاقي ذ ذ م ذذن أج ذ ذ التحق ذ ذ م ذذن الدق ذ ذ  ،ال س ذذيما م ذذن حي ذ ذ
املعلومات ات الصل ابملؤشرات املتعلق ابألراض الي قُدمت يف سياقها البياانت املبدئي .
 -٩وس ذذتكون ال ذذدور ال ذذي س ذذتعقدها جلنذ ذ اس ذذتعراض تنفي ذذه االتفاقيذ ذ يف الفذ ذ الفاص ذذل يف
عذ ذ ذذام  ٢٠١٩ه ذ ذ ذ األوىل الذ ذ ذذي تن ذ ذ ذذاق النتذ ذ ذذائ وأفض ذ ذ ذ املمارسذ ذ ذذات املس ذ ذ ذذتمد مذ ذ ذذن عملي ذ ذ ذ
اإلة ذ ذ  .٢٠١٨-٢٠١٧وم ذ ذذن امل ذ ذذنمول أن يت ذ ذذيا ه ذ ذذها االس ذ ذذتعراض أيض ذ ذذا تق ذ ذذد مق ح ذ ذذات
واق اح ذذات م ذذن األط ذراف م ذذن أج ذ مواص ذذل حتس ذذن اآللي ذذات الوطني ذ القائم ذ أو إنش ذذا آلي ذذات
جديذذد لإلة ذ عذذن مؤش ذرات التقذذدم احملذذرز وحتسذذن الذذرواة عل ذ املسذذتو الذذوطي ،مبذذا يضذذمن
التذذرزر يف اإلة ذ متاشذذيا م ذ املؤشذذر  ١-٣-١5ألهذذداف التنمي ذ املسذذتدام مذذن أج ذ عمليذذات
اإلة يف املستقب .

اثلثا -اجلوانب الفنية لإلبالغ
ألف -اإلبالغ عن األهداف االسرتاتيجية
 -١األهداف االسرتاتيجية من  ١إىل 4
 -١٠ح ذذد ت األطذ ذراف يف املق ذذرر /٢٢م أ ١١-املؤشذ ذرات املس ذذتددم لإلةذ ذ ع ذذن التق ذذدم
احملرز حنو حتقي األهذداف االسذ اتياي مذن  ١إىل  4مذن اإلطذار االسذ اتيا التفاقيذ مكافحذ
التصحر للف .)6(٢٠٣٠-٢٠١٨
__________

()6
4

لتيسري الرجوع إىل املصدر ،انظر اراشي الثالث ل ط ع عل قائم املؤشرات املتعلق ابألراض .
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 -١١ومتاشيا م املقرر /٢٢م أ ،١١-زو ت األمانذ البلذدان األطذراف ةتقذديرات وطنيذ لكذ
مقياس من مقذايي مؤشذرات التقذدم احملذرز الث ثذ  ،اسذتنا ا إىل مصذا ر البيذاانت املتاحذ  .وحثذت
األمانذ األطذراف علذ التحقذ يف وقذذت الحذ مذذن هذذه التقذذديرات الوطنيذ أو االستعاضذ عنهذذا
ابستددام البياانت املستقا أو احملسوة عل الصعيد الوطي أو احملل  .واستنا ا إىل املقرر نفس ،
قُدمت عل وج التحديد ةياانت مبدئيذ متعلقذ ابملؤشذرات املسذتددم لقيذاس التقذدم احملذرز حنذو
حتقي ااذدف االسذ اتيا  ،١وهذو ااذدف الذهي تُتذا ةصذد جمموعذات مذن البيذاانت املوحذد
عامليذذا واملشذذتمل عل ذ خيذذار تصذذنيف عل ذ الصذذعيد ون الذذوطي .وقذذد نُشذذرت مصذذا ر البيذذاانت
املبدئيذ يف املصذنفات العلميذ  ،واعتُذذرت أفضذ املصذا ر املتاحذ علذ الصذعيد العذامل لكذ مؤشذذر
يف وقذذت اختيارهذذا( .)٧وكذذان ااذذدف مذذن تذذوفري البيذذاانت املبدئيذ هذذو تيسذذري تقذذد التقذذارير الوطنيذ
وسد فاو متصور يف جمال البياانت .ويف الوقت نفس  ،ةُهلت جهو لتيسري استددام البيذاانت
الوطني من أج ضمان تويل البلدان زمام العملي ةصور كامل .
 -١٢وفيمذذا يتعل ذ ابألهذذداف االس ذ اتياي األخذذر ومذذا ي ذرتب هبذذا مذذن مؤش ذرات ومقذذايي ،
مل تذذزو األمان ذ العام ذ البلذذدان األط ذراف ةتقذذديرات وطني ذ عذذن طري ذ ةواة ذ نظذذام اسذذتعراض األ ا
وتقيي التنفيه ،ولكنها أشارت إىل مصا ر مناسب للبياانت يف لي اإلةذ ( )٨مبوجذ االتفاقيذ
لك تستددمها البلدان يف حال غياب البياانت الوطني أو الستكمال البياانت الوطني (.)٩
 -١٣وابإلضذ ذذاف إىل تذ ذذوفري البيذ ذذاانت املبدئي ذ ذ ال زم ذ ذ لإلة ذ ذ عذ ذذن ااذ ذذدف االس ذ ذ اتيا ،١
ش ذذاعت األمان ذ عل ذ زيئ ذ طق ذ أ وات منص ذ ا اه ذذات األرض  Trends.Earthواس ذذتددام م ذذن
جانذ البلذذدان األطذراف ،علمذذا أن منظمذ ارفذذد الدوليذ هذ اجلهذ الذذي أعذذدت هذذه األ وات يف
إطذذار مشذذروع التمكذذن مذذن اسذذتددام مصذذا ر البيذذاانت العامليذ لتقيذذي ورصذذد تذذدهور األراضذ علذ
نةاق ذذات متع ذذد  ،املم ذذول م ذذن مرف ذ البيئ ذ العاملي ذ ( .)١٠وت ذذدع منص ذ ا اه ذذات األرض حس ذذاب
وحتلي املؤشرات الث ث املتعلق ابألراض املسذتددم لإلةذ عذن ااذدف االسذ اتيا  ١ولتقذدير
املؤشذذر  ١-٣-١5ألهذذداف التنمي ذ املسذذتدام (أي نسذذب األراض ذ املتذذدهور مذذن إمجذذايل مسذذاح
الياةسذ ذ ) ،متاش ذذيا مذ ذ متةلب ذذات اإلةذ ذ ع ذذن االتفاقيذ ذ وأه ذذداف التنميذ ذ املس ذذتدام  .ويت ذذيا طقذ ذ
األ وات للمسذذتددمن الفرص ذ ل ستعاض ذ عذذن جمموعذذات البيذذاانت املبدئي ذ مباموعذذات البيذذاانت
الوطني األخر  ،مبا يليب شرط التحسن املستمر يف تويل البلدان زمام األمور يف عملي اإلة .
 -١4واسذذتنا ا إىل التحليذ األويل للمعلومذذات املقدم ذ مذذن البلذذدان األطذراف ةشذذنن األهذذداف
االس ذ اتياي مذذن  ١إىل  4وكذذهل إىل التعليقذذات ال ذوار مذذن البلذذدان األط ذراف خ ذ ل حلقذذات
العم ذ ذ اإلقليمي ذ ذ املتعلق ذ ذ ةبن ذ ذذا الق ذ ذذدرات وع ذ ذذن طري ذ ذ مكت ذ ذ املس ذ ذذاعد  ،ميك ذ ذذن اس ذ ذذتد
االستنتاجات األولي التالي :
__________

( )٧ل طذ ذ ذ ذ ع عل ذ ذ ذ ذ مزي ذ ذ ذذد م ذ ذ ذذن املعلوم ذ ذ ذذات ع ذ ذ ذذن مص ذ ذ ذذا ر ةي ذ ذ ذذاانت اا ذ ذ ذذدف االس ذ ذ ذ ذ اتيا  ،١انظ ذ ذ ذذر الوثيق ذ ذ ذ ذ
.ICCD/CRIC(17)/2
(.<https://prais.unccd.int/sites/default/files/helper_documents/2-Manual_EN_1.pdf> )٨
( )٩ملزيذ ذذد مذ ذذن املعلوم ذ ذذات عذ ذذن مصذ ذذا ر البي ذ ذذاانت املتعلق ذ ذ ابألهذ ذذداف االس ذ ذ اتياي مذ ذذن  ١إىل  ،٣انظذ ذذر الواثئ ذ ذ
 ICCD/CRIC(17)/4و ICCD/CRIC(17)/5و.ICCD/CRIC(17)/6
(.<http://trends.earth/docs/en/> )١٠
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ميك ذذن للبي ذذاانت املبدئي ذ املتنتيذ ذ م ذذن رص ذذد األرض أن ت ذذوفر إحص ذذا ات كاملذ ذ
(أ)
و قيقذ نسذذبيا ومضذذبوط زمنيذذا وقاةلذ للمقارن ذ مبذذرور الوقذذت وفيمذذا ةذذن البلذذدان ةتكلفذ مندفض ذ
أو ون تكلف ؛
(ب) أسذ ذ ذذه تذ ذ ذذوفري البيذ ذ ذذاانت املبدئي ذ ذ ذ يف حتسذ ذ ذذن معذ ذ ذذدل اإلة ذ ذ ذ عذ ذ ذذن ااذ ذ ذذدف
االسذ اتيا  - ١وال سذذيما فيمذذا يتصذ ابلغةذذا األرض ذ وإنتاجي ذ األراض ذ  -مقارن ذ ابلنتذذائ
احملص ذ ذ ذ ذذل يف إط ذ ذ ذ ذذار عمليذ ذ ذ ذ ذ اإلةذ ذ ذ ذ ذ واالس ذ ذ ذ ذذتعراض املتعلقذ ذ ذ ذ ذ ابلفذ ذ ذ ذ ذ  .٢٠١٣-٢٠١٢ويف
الف  ،٢٠١٨-٢٠١٧أةلغ  ١٣4ةلدا طرفا (حنو  ٩٧يف املائ من البلدان املبلغ ) و ١٢٧ةلذدا
طرفا (حنو  ٩٢يف املائ من البلدان املبلغ ) عن الغةا األرضذ وإنتاجيذ األراضذ  ،علذ التذوايل،
مقاة  4٩ةلدا (حنو  6٩يف املائ مذن البلذدان املبلغذ ) و ١٢ةلذدا (حنذو  ١٧يف املائذ مذن البلذدان
املبلغ ) أةلغت عن نف املؤشرين يف الف ٢٠١٣-٢٠١٢؛
( ) أس ذذه ت ذذوفري البي ذذاانت املبدئيذ ذ أيض ذذا يف حتس ذذن مع ذذدل اإلةذ ذ ع ذذن اا ذذدف
االس ذ ذ اتيا  ،١مقارن ذ ذ ابألهذ ذذداف االس ذ ذ اتياي  ٢و ٣و .4وإمجذ ذذاال ،أةلذ ذذغ  ١٢6ةلذ ذذدا عذ ذذن
اال اهذذات السذذائد يف اجملتمعذذات احمللي ذ الذذي تع ذذي حتذذت خ ذ الفقذذر النسذذيب و/أو تعذذاين م ذذن
التفذذاوت يف الذذدخ يف املنذذاط املتضذذرر  ،يف حذذن أةلذذغ  ١٢١ةلذذدا عذذن اال اهذذات السذذائد يف
ارصول عل ميا الشرب يف املناط املتضرر (أي اادف االس اتيا  .)٢وأةلغ  ٩5ةلذدا عذن
مؤشرات للهدف االس اتيا  ،٣ةينما أةلغ  ٩5ةلدا عن اال اهذات يف الذوفر ويف تذوزع األنذواع
املدتار (أي اادف االس اتيا )4؛
( ) أ ت ذ ذذوفري البي ذ ذذاانت املبدئي ذ ذ  ،إىل جان ذ ذ إحح ذ ذ مب ذ ذذا توجيهي ذ ذ واض ذ ذذح
لإلة ومنو لإلة أكثر وضوحا ،إىل مزيد من االتساجت يف البياانت واملعلومات املبلغ عنها
مقارنذ ذ ذ ةعمليذ ذ ذ اإلةذ ذ ذ  .٢٠١٣-٢٠١٢فعلذ ذ ذ س ذ ذذبي املث ذ ذذال ،يف الفذ ذ ذ ،٢٠١٣-٢٠١٢
أةلغ  4٩ةلدا عن حنو  ٣٢٠نوعا فريدا من أنواع الغةا األرض ةدرجات متفاوتذ مذن التفصذي
(من نوعن أو ث ث أنواع من الغةا األرض إىل أكثر من  4٠نوعا للبلد الواحد) .واستنا ا إىل
ه ذذه التارةذ ذ  ،اس ذذتددمت مجيذ ذ البل ذذدان األطذ ذراف يف عمليذ ذ اإلةذ ذ  ٢٠١٨-٢٠١٧نظام ذذا
مبدئيا مبسةا للتصنيف يتنلف من ست أنواع واسع من الغةا األرض ؛
وشاعت
(ه) متكنت البلدان املستعد الستددام البياانت الوطني من استددامها ُ
عل ذ ل ذ  ،مس ذذتعين يف الوضذ ذ األمث ذ مبنهاي ذذات أساس ذذي مشذ ذ ك  .ويف ح ذذن ةُذذهلت جه ذذو
لتذذوخ عملي ذ منسذذق  ،حذذد أن تباينذذت التقذذديرات ةسذذب االخت فذذات يف اسذذتبان جمموعذذات
البياانت املدخل واالحنرافات عن املنهايات املتبع املتعلق ابملؤشرات؛
(و) جيدر أيضا م حظ أن املنهايذ املتبعذ الشذتقاجت املؤشذرات تتذيا للبلذدان األطذراف
خيذذار إ را مؤشذرات إضذذافي رسذذاب نسذذب األراضذ املتذذدهور  ،حبسذ مذذا يناسذ الظذذروف الوطنيذ
أو احمللي  .ومن شنن أي مؤشرات قد تكون أُضيفت أن تؤثر عل التقديرات النهائي ؛
(ز) اسذ ذذتند الذ ذذنه املتدذ ذذه لتيسذ ذذري اسذ ذذتددام البيذ ذذاانت الوطني ذ ذ إىل إنشذ ذذا منص ذ ذ
ا اهذذات األرض .وةفض ذ أمتت ذ املعاجل ذ ال زم ذ السذذتددام البيذذاانت املستدلص ذ عل ذ الصذذعيد
الوطي يف تقدير املؤشر  ١-٣-١5ألهداف التنمي املستدام  ،و لذ ابتبذاع أقذرب طريقذ ممكنذ
إىل الةريق الي تُنت هبا البياانت املبدئي  ،ساعدت منص ا اهات األرض يف موا مذ األسذالي
6
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وحسنت إمكاني مقارن النتائ فيما ةن البلدان األطذراف ،مذ متكينهذا مذن تقيذي مجيذ خيذارات
البياانت واستددام أنس اخليارات عل أساس الظروف الوطني احملذد  .وسذاعد متكذن البلذدان
األطراف من إعدا تقديرازا الهاتي عل حتسن متل البلدان لزمام تل العملي وتعزيز القذدرات
القةري يف جمال إنتا البياانت واستددامها؛
( ) سذذيؤ ي ةلذذو اسذذتبان مكاني ذ أعل ذ عموم ذذا إىل حتسذذن الدق ذ وهذذو مذذا يُعت ذذر
ض ذذرور لبل ذذدان م ذذن قبي ذ ال ذذدول اجلزري ذ الص ذذغري الناميذ ذ والبل ذذدان ات املن ذذاط اجلبلي ذ واملن ذذا ر
الةبيعي ذ الشذذديد التاذذز  .ومذذن امله ذ تذذوفري مذذا صذذدر مذذؤخرا مذذن جمموعذذات ةيذذاانت عاملي ذ ات
اس ذذتبان عاليذ ذ  ،تذ ذ او ة ذذن  ١٠و ٣٠مذ ذ ا ،لتش ذذم مجيذ ذ املؤشذ ذرات الث ثذ ذ املتعلقذ ذ ابألراضذ ذ
واملسذذتددم لإلة ذ عذذن ااذذدف االس ذ اتيا  ١ولتقذذدير املؤشذذر  ١-٣-١5ألهذذداف التنمي ذ
املس ذذتدام  .ولض ذذمان إمكانيذ ذ املقارنذ ذ مب ذذرور ال ذذزمن ،ينبغذ ذ رةذ ذ ه ذذه اجملموع ذذات اجلدي ذذد م ذذن
البي ذ ذذاانت ةبي ذ ذذاانت مراقبذ ذ ذ األرض ات االس ذ ذذتبان املتوس ذ ذذة (م ذ ذذن  ٣٠٠مذ ذ ذ إىل  ١كيل ذ ذذوم )
املستددم كبياانت مبدئي يف عملي اإلة ٢٠١٨-٢٠١٧؛
(ط) قذذد تتةل ذ أوج ذ التقذذدم يف جمذذايل العل ذ والتكنولوجيذذا وت ذوافر البيذذاانت إج ذرا
إعذذا حسذذاب وري ذ للتقذذديرات الذذي سذذب تقذذدميها (أي تقذذديرات خ ذ األسذذاس املبلذذغ عنهذذا يف
الفذ  ٢٠١٨-٢٠١٧ويف مجيذ السذذنوات ال حقذ للسلسذذل الزمنيذ حذذى السذذن الذذي أُعيذذد فيهذذا
ارساب) .وعل الذرغ مذن أن عمليذات إعذا ارسذاب قذد تتةلذ حتسذينات مذن حيذ حتديذد
األهذذداف ،فه ذ ضذذروري لضذذمان قاةلي ذ املقارن ذ م ذ ةيذذاانت الرصذذد واإلة ذ يف املسذذتقب  .ومذذن
املمارسذذات اجليذذد اإلة ذ عذذن عمليذذات إعذذا ارسذذاب مبعلومذذات تفس ذريي ومبذذررات م ذ إ را
حتلي لتنثري إعا ارساب عل األهداف الوطني (.)١١
 -٢اهلدف االسرتاتيجي 5
 -١5ينبغ ذ لألط ذراف يف االتفاقي ذ اإلة ذ عذذن حشذذد امل ذوار املالي ذ وغذذري املالي ذ لذذدع تنفيذذه
االتفاقي ذ  .وقذذد ةسذذةت اآللي ذ العاملي ذ منذذو اإلة ذ عذذن ااذذدف االس ذ اتيا  5ابلتعذذاون م ذ
األمان وفقا للمقرر /١5م أ ١٣-وعبنت سلفا النمو ابلبياانت املبدئي  ،عند االقتضا .
 -١6وغُهي سلفا مؤشر التقدم احملرز حنو حتقي اادف االس اتيا  ١-5ابلبياانت املبدئي
للتمويذ املتعلذ ابلتصذذحر املقذذدم مذذن األطذراف األعضذذا يف جلن ذ املسذذاعد اإلمنائي ذ  .وطُل ذ إىل
األطراف أن تستعرض وتعدل البياانت املستكمل وفقا للبياانت الوطني  ،عند االقتضا .
 -١٧ويعة مؤشر التقدم احملرز  ٢-5فكر عام عن ا اهات إنفاجت املوار العامذ احملليذ يف
الف  ٢٠١6-٢٠١٢يف سياجت األنشة ات الصل ةتنفيه االتفاقي .
 -١٨ويع ذذرض مؤش ذذر التق ذذدم احمل ذذرز  ٣-5اال اه ذذات يف ع ذذد الش ذذركا يف التمويذ ذ املشذ ذ
املتعل ةتنفيه االتفاقي .
__________

( )١١انظر املبا التوجيهي إلعدا الب غات الوطني املقدم مذن األطذراف املدرجذ يف املرفذ األول ل تفاقيذ  ،اجلذز
األول املعنذذون :املبذذا التوجيهي ذ ل تفاقي ذ اإلطاري ذ ةشذذنن اإلة ذ عذذن قذذوائ اجلذذر السذذنوي النبعذذااثت غذذازات
الدفيئذ  ،الذوار يف املرفذ األول للمقذذرر /٢4م أ ١٩-ملذؤمتر األطذراف يف اتفاقيذ األمذ املتحذذد اإلطاريذ ةشذذنن
تغري املناخ ،واملتا يف املوق >.<https://unfccc.int/resource/docs/2013/cop19/eng/10a03.pdf#page=2
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 -١٩ويقدم مؤشر التقدم احملرز  4-5ر يذ ُمعمقذ ل سذتثمارات اجملمعذ مذن مصذا ر التمويذ
املبتكذذر  ،مبذذا فيه ذذا القةذذاع اخلذذا  .ويتض ذذمن لي ذ اإلة ذ م حظ ذذات تفس ذريي ةشذذنن تعري ذذف
مصا ر التموي املبتكر .

اب  -اإلبالغ عن تنفيذ اإلطار
 -٢٠أوىل أعضذذا الفريذ العامذ اركذذوم الذذدويل ،أثنذذا التفذذاوض علذ اإلطذذار االسذ اتيا
اجلديذذد للف ذ  ،٢٠٣٠-٢٠١٨أمهي ذ كبذذري ملذذا ميكذذن تبا ل ذ يف سذذياجت التقذذارير الوطني ذ و ورات
جلن استعراض التنفيه من خرات ومعلومات متعلق جبهذو التنفيذه الفعلذ  .وةذرزت فكذر جديذد
تتذذوخ االستعاضذ عذذن اإلةذ الكمذ عذذن مؤشذرات األ ا مبوجذ االسذ اتياي القدميذ خبيذذار
اإلةذ عذذن ثذ قضذذا رئيسذذي حذذد ها الفريذ العامذ اركذذوم الذذدويل يف خذذاانت النصذذو
ارذذر م ذ القلي ذ مذذن اإليضذذا ةشذذنن التاذذارب الوطني ذ  .وتشذذم املواضذذي الرئيسذذي املدرج ذ يف
اإلطار االس اتيا للف ( :٢٠٣٠-٢٠١٨أ) حشد املوار املاليذ وغذري املاليذ ؛ (ب) السياسذ
وحذذد كذ موضذذوع وقُسذ إىل مواضذذي فرعيذ  ،وحاولذذت
العامذ والتدةذذي ؛ ( ) العمذ امليذذداينُ .
مؤسس ذذات االتفاقي ذ تبس ذذي عملي ذ اإلة ذ الن ذذوع ع ذذن ةع ذذض تل ذ املواض ذذي الفرعي ذ ابق ذ ا
تصنيفات للمعلومات السر ي ميكن اإلة عنها يف إطار تل املواضي الفرعي .
 -٢١ويُعذذد اإلة ذ مبوج ذ إطذذار التنفي ذذه أم ذرا اختيذذار م ذذن حي ذ املبذذدأ ألن األط ذراف ق ذذد
ال تتوافر لديها خرات مهم ميكن تبا اذا ةشذنن مجيذ املواضذي الرئيسذي واملواضذي الفرعيذ  .ومذ
ل  ،قرر عذد مذن األطذراف تقذد معلومذات ضذمن إطذار التنفيذه علذ النحذو املبذن يف اجلذدول
وس ذذالت أعلذ ذ نس ذذب مئويذ ذ لإلةذ ذ يف فئذ ذ اإلجذ ذرا ات امليدانيذ ذ  ،وال س ذذيما املس ذذائ
أ ان ُ .
املتعلق مبمارسات اإل ار املستدام لألراض وجهو إصذ األراضذ وإعذا أتهيلهذا (٧٩.٢٩
يف املائ و ٧٧.٨6يف املائ  ،عل التوايل).
 -٢٢ومذ لذ  ،يبذذن اجلذذدول الذوار أ ان أيضذذا أن املعلومذذات املقدم ذ مبوجذ إطذذار التنفيذذه
مل تة ذذاة يف أحي ذذان كث ذذري املوض ذذوع الرئيسذ ذ أو املوض ذذوع الفرعذ ذ املش ذذار إليذ ذ  ،وأعرة ذذت ةع ذذض
األطراف عن رغبتهذا يف اإلةذ عذن موضذوع معذن ولكنهذا مل تتذاة لذ ةذهكر تفاصذي التارةذ
املتاح يف خاانت النصو ارر .
 -٢٣وأُةلغ ذذت مؤسس ذذات االتفاقيذ ذ  ،م ذذن خذ ذ ل خ ذذدمات مكتذ ذ املس ذذاعد ومكتذ ذ جلنذ ذ
اس ذذتعراض تنفي ذذه االتفاقيذ ذ  ،أبن اإلةذ ذ مبوجذ ذ إط ذذار التنفي ذذه مل يك ذذن مس ذذتوفيا ملعي ذذار س ذذهول
االسذذتددام ،ويُعذذز ل ذ أساسذذا إىل أن خذذاانت النصذذو ارذذر غذذري قاةل ذ للتوسذذي وال تسذذما
ملذذدخ املعلومذذات ةق ذرا معلومات ذ الكامل ذ  .وقذذد يكذذون االلتبذذاس انمجذذا أيضذذا عذذن عذذدم وجذذو
تعليمات ةسية كان ابإلمكان إ راجها يف النمو نفس ةدل لي اإلة .
 -٢4ونظرا إىل أن األطراف تر أمهي تبذا ل اخلذرات املتعلقذ ابلتنفيذه ،جيذ تعذدي النمذو
لك ذ يسذذه عل ذ األط ذراف اإلة ذ عذذن ارهبذذا الناجح ذ هبذذدف إط ذ ع اآلخ ذرين عليهذذا .وقذذد
يكذون مذن الضذروري أيضذا النظذر يف الفذر اإلضذافي املمكنذ السذتددام املعلومذات املقدمذ ةذدل
االعتمذذا عل ذ ذذارب خمتذذار لتوجي ذ التبذذا ل التفذذاعل لذذارا خ ذ ل اجتماعذذات جلن ذ اسذذتعراض
تنفيه االتفاقي .
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اجلدول
اإلبالغ مبوجب إطار التنفيذ يف أثنا عملية اإلبالغ ٢٠١٨-٢٠١٧

١

األط ذ ذراف الذ ذذي ابلنسذذب
املئوي
أةلغت ةنع

الفرع

اخلر

املوار املالي
وغري املالي

ز حشد املوار

األطذراف الذذي ابلنس ذذب
املئوي
أةلغت ة

األط ذ ذ ذراف ابلنسذذب
الي مل تبلغ املئوي

املعلومذذات السذذر ي املعلومذ ذ ذذات السذ ذ ذذر ي
املتصل ابملوضوع* غري املتصل ابملوضوع

٨٢

4١ 5٨.5٧

١٧ ٢٩.٢٩

٪٢5 ١٢.١4

٪٧5

اسذ ذ ذذتددام حتييذ ذ ذذد أثذ ذ ذذر 55
تدهور األراض كإطار
لز االستثمار

66 ٣٩.٢٩

١٩ 4٧.١4

٪5٠ ١٣.5٧

٪5٠

حتسذ ذ ذ ذ ذ ذذن العمليذ ذ ذ ذ ذ ذذات ٧6
واملؤسسذ ذ ذ ذ ذذات املالي ذ ذ ذ ذ ذ
القائم و/أو املبتكر

46 54.٢٩

١٨ ٣٢.٨6

٪5٠ ١٢.٨6

٪5٠

ةرام العم

٨6

٣5 6١.4٣

١٩ ٢5.٠٠

٪55 ١٣.5٧

٪45

وض سياسات عام

١٠٧

١٧ ٧6.4٣

١6 ١٢.١4

٪5٠ ١١.4٣

٪5٠

6

أوجذ ذ ذ ذ ذ ذ الت ذ ذ ذ ذ ذذرزر مذ ذ ذ ذ ذ ذ
االتفاقذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذات البيئي ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ
املتعد األطراف

٩5

٢٨ 6٧.٨6

١٧ ٢٠.٠٠

٪٧٠ ١٢.١4

٪٣٠

٧

تعمذي مراعذا اعتبذارات ٩١
التص ذ ذ ذ ذ ذ ذذحر وت ذ ذ ذ ذ ذ ذذدهور
األراض واجلفاف

٣٢ 65.٠٠

١٧ ٢٢.٨6

٪6٠ ١٢.١4

٪4٠

٨

السياس ذ ذ ذ ذذات الوطنيذ ذ ذ ذ ذ
املتعلق ابجلفاف

٩٧

٢٨ 6٩.٢٩

١5 ٢٠.٠٠

٪4٠ ١٠.٧١

٪6٠

ممارسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذات اإل ار
املستدام لألراض

١١١

١٧ ٧٩.٢٩

١٢ ١٢.١4

٨.5٧

٪4٠

٪6٠

١٠٩

١٨ ٧٧.٨6

١٣ ١٢.٨6

٩.٢٩

٪5٠

٪5٠

١6 ٢6.4٣

٪٢5 ١١.4٣

٪٧5

٪5٠ ١١.4٣

٪5٠
٪5٠

٢
٣

4
5

٩

السياس العامذ
والتدةي

اإلجرا ات
امليداني

وإعذ ذ ذ ذ ذ ذذا

١٠

اإلص ذ ذ ذ ذ ذ ذ
التنهي

١١

إ ار خمذ ذ ذذاطر اجلفذ ذ ذذاف ٨٧
ونظ اإلنهار املبكر

٣٧ 6٢.١4

١٢

تشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاي أس ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذباب ٨٨
املعيش البديل

٣6 6٢.٨6

١6 ٢5.٧١

١٣

6٩

4٩ 4٩.٢٩

٢٢ ٣5.٠٠

٪5٠ ١5.٧١

٪63

٪٢5

٪١٢

إنشذ ذ ذذا نظ ذ ذ ذ لتقاس ذ ذ ذ
املعارف
متوسط اإلجااب

*

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

رابعا -بنا قدرا اإلبالغ
 -٢5ةنا قدرات اإلة هو إحد املهام األساسي ألمان االتفاقي  .ومبوج املقرر /١5م أ،١٣-
أعدت األمان واآللي العاملي  ،ابلتنسي م مرفذ البيئذ العامليذ وةذرانم األمذ املتحذد للبيئذ  ،ةرانجمذا
لبنذذا القذذدرات مذذن أجذ عمليذ اإلةذ  ٢٠١٨-٢٠١٧مذ ال كيذذز علذ تقذذد التذذدري جلهذذات
التنسذذي الوطني ذ و/أو مذذو ف اإلة ذ املكلفذذن ةذذهل  -وال سذذيما املذذو فن التقنيذذن  -يف جمذذال
متةلبذذات اإلةذ  ،الذذي تشذذم يف املقذذام األول املؤشذرات املتعلقذ ابألراضذ الذذي ميكذذن مذذن خ اذذا
رصد تنفيه االتفاقي .
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ألف -حلقا العم اإلقليمية
ُ -٢6عقدت مخ حلقات عم إقليمي لبنا القدرات لألطراف املنتمي إىل مرفقات التنفيذه
اإلقليم  .وقذد ُعقذدت ،قبذ هذه السلسذل مذن حلقذات العمذ  ،حلقذ لتذدري املذدرةن يف املقذر
الرئيسذ ل تفاقيذ يف ةذذون مشلذذت أفرقذ التنفيذذه مذذن كذ مؤسسذذات االتفاقيذ واخلذرا االستشذذارين
ال ذذداعمن لألفرق ذ  .ونوقش ذذت األعم ذذال التحض ذريي رلق ذذات العم ذ اإلقليمي ذ اخلم ذ وعملي ذذات
حتسذن مذوا التذدري يف أثنذذا حلقذ العمذ هذذه ابإلضذاف إىل التنكذد مذذن اسذتعدا أفرقذ التنفيذذه
قدر اإلمكان ملواجه التحد ت احملتمل املقبل .
 -٢٧ونُظم ذذت حلق ذذات العمذ ذ اإلقليميذ ذ لبن ذذا الق ذذدرات ابلتع ذذاون مذ ذ اركوم ذذات املض ذذيف
و/أو املنظمذات الشذريك ومشلذت مجيذ مرفقذات التنفيذذه .ونُظمذت حلقذات عمذ منفصذل للمرفذ
ومجعذت
األول (أفريقيا) ،واملرف الثاين (آسيا) ،واملرف الثال (أمريكا ال تيني والبحر الكارييب)ُ .
معذذا األط ذراف املدرج ذ يف املرف ذ الراة ذ (مشذذال البحذذر األةذذيض املتوس ذ ) واملرف ذ اخلذذام (أورواب
الوسذة والشذذرقي ) ،وةعذذض األطذراف مذذن املرفذ الثذاين (آسذيا الوسذذة ) ،يف حلقذ عمذ ُعقذذدت
وعقدت يف القاهر مبصر حلق عم إقليمي مستقل لبنذا القذدرات ُخصصذت
يف أنةاليا ،تركياُ .
للبلدان الناطق ابلعرةي املدرج يف املرفقن األول الثاين ابلتعاون م منظمات إقليمي .
 -٢٨وقُذذدم متوي ذ يغة ذ حضذذور ممثلذ ْذن اثنذذن مذذن ك ذ طذذرف مؤه ذ  .مذذن أج ذ تقذذد نبذذه
وتذدري يتنذذاوالن املؤشذرات املتعلقذ ابألراضذ واإلةذ عذذن املؤشذذر  ١-٣-١5ألهذذداف التنميذ
املسذذتدام  ،أُوصذ أيضذذا إب را مشذذاركن مذذن املكات ذ اإلحصذذائي الوطنيذ وخذرا عذذارفن ةنظذذام
املعلومات اجلغرافي يف ال شيحات املقدم من األطراف.
 -٢٩وإمجذ ذذاال ،حضذ ذذر  ٣١6مشذ ذذاركا مذ ذذن  ١4٠طرفذ ذذا حلقذ ذذات العم ذ ذ اإلقليمي ذ ذ املتعلق ذ ذ ةبنذ ذذا
القذذدرات ،مذذنه  ٢١مم ذذث للمكات ذ اإلحص ذذائي الوطني ذ و 5٧خب ذريا يف نظ ذذام املعلومذذات اجلغرافي ذ .
ورغذ أن اتفاقي ذ مكافحذ التصذذحر ركذذزت عل ذ هذذها اجلان ذ احملذذد  ،لذذوحد أن عذذد املشذذاركن الذذهين
ميثلون املكات اإلحصائي الوطنيذ أو خذرا نظذام املعلومذات اجلغرافيذ األساسذي ذ مندفضذا نسذبيا.
وكشفت أيضا الدراسات االستقصائي الي أجريت عن طري اإلن نت قبذ حلقذات العمذ عذن نتذائ
مماثل  .ويف ةعض اراالت ،كانت جهات التنسي الوطني ممثل أيضا مبشار من فريقها الوطي.

اب  -أدوا اإلبالغ
 -١منصة نظام استعراض األدا وتقييم التنفيذ
 -٣٠أُتيحت نسد حمدث من ةواة نظام استعراض األ ا وتقيذي التنفيذه لألطذراف الذي التزمذت
ةوضذ ذ أه ذذداف طوعيذ ذ لتحيي ذذد أث ذذر ت ذذدهور األراضذ ذ عقذ ذ ال ذذدور الثانيذ ذ عش ذذر ملذ ذؤمتر األطذ ذراف
وعذذدلت النسذذد لذذت ئ متةلبذذات عملي ذ اإلة ذ مبوج ذ
وشذذاركت يف ة ذرانم حتديذذد األهذذدافُ .
االتفاقيذ ذ مم ذذا أ إىل العدي ذذد م ذذن التغيذ ذريات .وك ذذان التغي ذذري الرئيسذ ذ واألكث ذذر وض ذذوحا ه ذذو متك ذذن
األطذراف مذذن الوصذذول إىل حيذذز خذذا ةكذ ةلذذد يُتذذا فيذ منذذو معبذذن سذذلفا ةلغذذات األمذ املتحذذد
الست .وحبس الظروف احملد لك ةلد ،استُمدت البياانت املعبن يف النمو مما يل :
املذذهكر احملدثذ  ،يف حالذ البلذذدان الذذي شذذاركت يف ةذرانم حتديذذد أهذذداف حتييذذد
(أ)
أثر تدهور األراض  ،وقدمت املهكر ؛
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(ب) تقريذذر حتييذذد أثذذر تذذدهور األراض ذ  ،يف حال ذ البلذذدان الذذي شذذاركت يف املشذذروع
التارييب لتحييد أثر تدهور األراض وقدمت تقريرها (البلدان الرائد )؛
( ) البي ذذاانت املبدئيذ ذ  -اإلص ذذدار األص ذذل ( ،)٢٠١٠-٢٠٠٠يف حالذ ذ البل ذذدان
الي شاركت يف ةرانم حتديد أهداف حتييد أثر تدهور األراض ومل تقدم مهكر حتدي الوض ؛
( ) البياانت املبدئي  -اإلصدار اجلديد ( ،)٢٠١5-٢٠٠٠يف حالذ البلذدان الذي
مل تشار يف ةرانم حتديد أهداف حتييد أثر تدهور األراض .
 -٣١ويف نفذ ذ الص ذذفح اخلاصذ ذ ةك ذ ذ ةل ذذد ،أتيح ذذت لألط ذ ذراف أيض ذذا إمكانيذ ذ الوص ذذول إىل
اإلصدار اجلديد للبياانت املبدئي ( )٢٠١5-٢٠٠٠مبا يتيا لألطراف املهتمذ سذهول الوصذول إىل
هذذه املعلومذذات .وأُنشذذئت صذذفح مسذذتقل أخذذر لبذذاق أ وات اإلةذ  ،تشذذم املعلومذذات احملدثذ
املتعلق ابلدلي  ،ومسر املصةلحات ،والواثئ الداعم األخر الي ه مبثاة مكتب مرجعي .
 -٣٢وأتيا جلهات التنسي الوطني ومو ف اإلة الوصول إىل الصفح اخلاص حبيز البلذدان
يف نظام استعراض األ ا وتقيي التنفيه .ومل يكن هها اريز متاحا إال ملو ف اإلة الذهي حصذ
علذ معلومذذات خذذول املوقذ  .ةيذذد أن مجيذ املسذذتددمن ميكذذنه الوصذذول إىل األ وات واملعلومذذات
العام ذ  ،مب ذذا يف ل ذ التق ذذارير النهائي ذ املقدم ذ  .وأُنشذذئت ص ذذفح مس ذذتقل للتق ذذارير الوطني ذ املقدم ذ
مبوج ذ االتفاقي ذ  ،ومشلذذت هذذه الصذذفح خاصذذي متكذذن األط ذراف مذذن حتمي ذ واثئ ذ اعم ذ أخذذر
تتضمن املعلومات اإلضافي الي قد ال يتسىن إ راجها يف التقرير نفس .
 -٢النماذج والدلي واملسرد
 -٣٣عق ذ ذ عملي ذ ذ اإلة ذ ذ واالسذ ذذتعراض للف ذ ذ  ،٢٠١4-٢٠١٣أُعذ ذذدت منذ ذذا إة ذ ذ
وأُتيح ذذت ل س ذذتددام خ ذذار اإلن ن ذذت لتان ذ ذ املس ذذائ املتعلق ذ ذ ابتص ذذال األط ذ ذراف ابإلن ن ذذت
والسما ا ةتعمي النمو عل املستو الوطي وتقد تقرير لد املوافق علي .
 -٣4وتشذذتم النمذذا عل ذ ق ذوائ منسذذدل  ،وحقذذول معبذذن سذذلفا ،ومسذذاحات فارغ ذ تتذذيا
لألط ذراف إ را معلومذذات سذذر ي عنذذد االقتضذذا  .وواجهذذت األط ذراف ةعذذض التحذذد ت التقني ذ
أثنا عملي اإلة  ،حاولت األمان إص حها أو أحاطت علما هبذا مذن أجذ إ خذال حتسذينات
لتااوزها يف جول اإلة التالي .
 -3منصة اجتاها األرض
 -٣5مثلما ُكر يف الفقر  ١٣أع  ،استُحد طق أ وات جديذد لعمليذ اإلةذ هذه  ،اع افذا
أبمهيذ حتسذذن البلذذدان األطذراف لسذذيةرزا علذ عمليذ اإلةذ وحاجتهذذا إىل أ وات فعالذ متكنهذذا مذذن
القيذذام ةذذهل  .وتعم ذ منص ذ ا اهذذات األرض ،الذذي أنتاتهذذا مؤسس ذ ارفذذد الدولي ذ  ،كملح ذ جمذذاين
لنظام املعلومات اجلغرافي املفتو املصذدر  QGIS 2.18.Xوتذدع حسذاب املؤشذر  ١-٣-١5ألهذداف
التنمي ذ املس ذذتدام  .وتت ذذيا املنص ذ للمس ذذتددمن ،ابالعتمذذا عل ذ الص ذذور الس ذذاتلي والبي ذذاانت العاملي ذ ،
حتديد ةؤر تدهور األراض احملتمل فض عن النقاط املضيئ القاةل للتحسن.
 -٣6وتتيا منص ا اهات األرض ةياانت وأ وات الستددامها يف عملي اختا القرار املتعل
إب ار األراض ذ ذ  .وتس ذذتددم املنص ذ ذ اروس ذذب الس ذذحاةي لتحوي ذ ذ الص ذذور الس ذذاتلي الض ذذدم إىل
معلوم ذذات قاةلذ ذ ل س ذذتددام ،وتقي ذذي ا اه ذذات األراضذ ذ ع ذذن طريذ ذ املؤشذ ذرات الث ثذ ذ املتعلقذ ذ
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ابألراض واملستددم لإلة عن اادف االسذ اتيا  ١ولتقذدير املؤشذر  ١-٣-١5ألهذداف
التنميذ ذ املس ذذتدام  .وتت ذذيا املنصذ ذ للمس ذذتددمن أيض ذذا الوص ذذول إىل أفضذ ذ جمموع ذذات البي ذذاانت
املتاح للامي ورة هه البياانت ابلبياانت الوطني واملعلومات املتاح حمليا عند توافرها.
 -٣٧وأعرةت البلدان األطراف عن تقديرها الكبري خلةو اسذتحدا طقذ األ وات والتمذارين
العملي الي أتيا التذدرب عليهذا وفذ منذ مشذ عذا اسذتددام ةياانزذا الوطنيذ  .وأتيحذت املبذا
التوجيهي ذ وامل ذوا التدريبي ذ املتعلق ذ ةةق ذ األ وات ةذذث لغذذات مذذن لغذذات األم ذ املتحذذد قب ذ
حلقات العم وأثنا ها.
 -4أدوا التعلم اإلل رتوين
 -٣٨كمذذا ُكذذر يف الفقذذر ُ ،٢6عقذذدت ور لتذذدري املذذدرةن قب ذ إط ذ جت سلسذذل حلقذذات
العمذ ذ املتعلقذ ذ ةبن ذذا الق ذذدرات يف آ ار/م ذذارس  .٢٠١٨وعقذ ذ ه ذذه ال ذذدور  ،أُع ذذدت ونُش ذذرت
أشرط فيديو عن مجي املواضي املتصذل ةعمليذ اإلةذ للفذ  ٢٠١٨-٢٠١٧لتمكذن البلذدان
األطراف ،وال سيما مو ف اإلة  ،من استددامها كما مرجعي عند االقتضا .
 -٣٩وأصبحت هذه األشذرط  ،املتاحذ ابللغذ اإلنكليزيذ فقذ  ،ميذز إضذافي  ،وشذاهدها عذد
هائ ذ مذذن املسذذتددمن نظ ذرا إىل نشذذرها عذذر شذذبك اإلن نذذت .وحبلذذول منتصذذف تش ذرين األول/
أكتذذوةر  ،٢٠١٨شذذوهد ال  ١١فيذذديو أكثذذر مذذن  ٢ ٧5٠مذذر  .وابلنظذذر إىل أن حلقذذات العم ذ
اإلقليميذ ابهظذ التكلفذ وتشذذك جمذذر حذذد وحيذذد يف عمليذ متتذذد عذذد أشذذهر ،ينبغذ ألنشذذة
ةنذذا القذذدرات  -مث ذ ارلقذذات الدراسذذي الشذذبكي وم ذوا الذذتعل اإللك ذ وين املتاح ذ كمراج ذ عذذر
شبك اإلن نت  -أن تؤ ي ورا ابرزا يف أنشة اإلة مبوج االتفاقي يف املسذتقب مذن أجذ
إنشا مكتب يستفيد منها املستددمون يف األج الةوي .
 -4٠ويف س ذذياجت عملي ذ اإلة ذ  ،أُع ذذدت ور تدريبي ذ إلك وني ذ نُش ذذرت يف املوق ذ الش ذذبك
ل تفاقي ذ  ،مشلذذت جمموع ذ مذذن امل ذوا املتدصص ذ لذذدع عملي ذ اإلة ذ للف ذ .٢٠١٨-٢٠١٧
وميك ذذن تنزيذ ذ مذ ذوا ه ذذه ال ذذدور التدريبيذ ذ ال ذذي تتض ذذمن العدي ذذد م ذذن النص ذذائا وأش ذذرط الفي ذذديو
التدريبي ذ  .والذذدور متاح ذ أيضذذا للمسذذتددمن غذذري املشذذاركن ةصذذور مباشذذر يف عملي ذ اإلة ذ
الوطني من أج ز معارف األفذرا املهتمذن واملنظمذات واملؤسسذات األخذر املهتمذ ابملسذائ
ات الصل ةعملي اإلة مبوج االتفاقي يف الف .٢٠١٨-٢٠١٧

جيم -م تب املساعدة َّ
والدعم التقين
 -4١لدع عملي اإلة هه  ،عملت األمان عل إحح و يف مكت املساعد من أجذ
مساعد البلدان األطراف يف تقد طلبازا واستفسارازا ةشنن عمليذ تقذد التقذارير إىل األمانذ ،
علذ النحذذو احملذذد يف عملي ذ اإلةذ األخذذري  .وتلق ذ مكت ذ املسذذاعد  ١٣٧طلبذذا مذذن البلذذدان
األطراف ،ومش ل ةلداان من مجي مرفقات التنفيه.
 -4٢ورغذ تشذذاي األمانذ لو يفذ مكتذ املسذذاعد هذذه  ،اختذذار العديذذد مذذن البلذذدان ،ةذذدال
م ذذن ل ذ ذ  ،توجي ذ ذ استفس ذذارازا ع ذذن طري ذ ذ الري ذذد اإللك ذ ذ وين ،وه ذذو أم ذذر ميك ذذن تفس ذذري أيض ذذا
ابلتحد ت املتعلق ابالتصال الشبك يف تل البلدان .وكان لألمان نشاط يف هها الصد مشذ
حنو  ١ ٠٠٠مراسل ابلريد اإللك وين م األطراف أثنا عملي إعدا التقارير ،األمر الذهي يذرز
اراج إىل التبا ل املستمر م األطراف حى ةعد عقد حلقات العم اإلقليمي .
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 -4٣وش ذذار خ ذرا يف البي ذذاانت واستش ذذاريون إقليمي ذذون وم ذذا يق ذذرب م ذذن عش ذذر م ذذو فن م ذذن
مؤسسذذات االتفاقي ذ الذذي تشذذار يف تقذذد الذذدع التقذذي لألط ذراف يف عملي ذ تقذذد التقذذارير يف
الف  .٢٠١٨-٢٠١٧وقد ةينت التارة أن من ون فريذ مكذرس يتاذاوز مذو ف مؤسسذات
االتفاقي ارالين ،ال ميكن الر ةشك مناس ويف التوقيت املناس علذ االستفسذارات الذوار
من األطراف.

خامسا -اإلطار الزمين لإلبالغ وعملية ضمان اجلودة
ألف -ضمان جودة التقارير
 -44جر اختيار أرةعذ خذرا استشذارين إقليميذن ،ةتنسذي مذن وحذدات التنسذي اإلقليمذ ،
ملساعد األمان يف تقد الدع التقي ويف عملي ضمان جو التقارير املقدم .
 -45وأجذذر اخل ذرا االستشذذاريون اإلقليميذذون فحصذذا وتذذدقيقا للتقذذارير الوطني ذ املقدم ذ قب ذ
املوع ذذد النه ذذائ لتق ذذد التق ذذارير وحبل ذذول املوع ذذد النه ذذائ  ،عم ذ ابإلج ذرا احمل ذذد لض ذذمان اتس ذذاجت
واكتم ذذال التق ذذارير الوطنيذ ذ  .ورغذ ذ ه ذذه اجله ذذو  ،مل تُس ذذتعرض مجيذ ذ التق ذذارير الوطنيذ ذ يف الوق ذذت
املناس نظرا إىل ما يل  )١( :أتخر تقد التقارير الوطني ؛ ( )٢الوقذت الذ زم السذتعراض تقريذر
وطي واحد؛ ( )٣اش اط إجرا حتلي أويل إلعدا الواثئ الرمسي .
 -46ومتكن  4١ةلدا من البلدان األطراف من تقد تقرير وطي حمسن حبلول املوعد النهذائ
لتقد التقارير ،و ل ةعد تلق التقيي املتعلذ ابلتقريذر املقذدم ةصذور أوليذ مذن وحذدات التنسذي
وشاعت البلدان األطراف عل مواصل تقد التقارير احملسذن ةعذد املوعذد
اإلقليم ات الصل ُ .
النهائ لتقد التقارير ،وقد فعلت ةلدان عديد ل .

اب  -اإلطار الزمين لإلبالغ يف املستقب
 -4٧نظ ذرا إىل أن التحليذ املوثذذوجت والسذذلي  ،ال سذذيما حتليذ مؤشذرات التقذذدم احملذذرز ،ضذذروري
للان استعراض تنفيه االتفاقيذ لكذ تعذد توصذيات حمذد األهذداف ،سذيكون مذن الذ زم مراعذا
توقيذذت أنشذذة اإلةذ مراعذذا قيقذ يف املسذذتقب  .وحذذى اآلن ،مل تُذذدخ تعذذدي ت علذ عملي ذ
اإلة ذ إال ةعذذد اعتمذذا األط ذراف للمقذذررات ات الصذذل املتعلق ذ إبة ذ املعلومذذات يف ورات
مذؤمتر األطذراف .ونتياذ لذهل  ،فذذإن التحضذذري لعمليذ اإلةذ ال حقذ  -الذي كانذذت ذذر كذ
سنتن  -اتس ائما ابلتسرع .ويف الدور الثالث عشر ملؤمتر األطراف ،قررت األطراف أن تكذون
جول ذ اإلة ذ ك ذ أرة ذ س ذذنوات م ذذن أج ذ ت ذذهلي الص ذذعوابت ال ذذي لوحظ ذذت وم ذذنا مؤسس ذذات
االتفاقي ذ املزيذذد مذذن الوقذذت إلعذذدا أ وات اإلة ذ وأنشذذة ةنذذا القذذدرات وتذذوفري الوقذذت الكذذايف
لألطراف لتامي البياانت وتقد تقاريرها.
 -4٨ويف ضذذو مذذا تقذذدم ،سذذتق األمانذ جذذدوال زمنيذذا لعمليذ اإلةذ
عملي اإلة ويليب احتياجات األطراف (انظر الشك ).
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الشك
اإلطار الزمين املقرتح لإلبالغ يف املستقب

 -4٩كما هو مبن يف الرس البياين ،تق األمان موعدين هنائين منفصلن لإلة  ،يذرتب
أوامذذا مبرحل ذ ضذذمان اجلذذو  .وسذذيُتا لألط ذراف حنذذو مثاني ذ أسذذاةي السذذتعراض وإعذذدا تقاريرهذذا
النهائي ذ  ،اسذذتنا ا إىل التعليقذذات ال ذوار مذذن مؤسسذذات االتفاقي ذ  .أمذذا املوعذذد النهذذائ الثذذاين فهذذو
األخري .وسيُعتر ن التقرير الذوطي املقذدم حبلذول املوعذد النهذائ الثذاين هذو التقريذر الرمسذ املقذدم
من البلد الةرف وسيُنشر هها التقرير.

 -5٠وفيم ذذا يتعلذ ذ أبنش ذذة ةن ذذا الق ذذدرات يف املس ذذتقب  ،س ذذتُدتت األعم ذذال املتعلقذ ذ أب وات
ومن ذذا اإلةذ ذ حبل ذذول ع ذذام  ،٢٠٢٠وستس ذذتغرجت أنش ذذة ةن ذذا الق ذذدرات واإلةذ ذ الفعلذ ذ م ذذن
جان األطراف حنو سنتن ،م حتديد آ ار/مارس  ٢٠٢٢كموعد هنائ مبدئ لتقد التقارير.
ويف حن ال حيد الرس البياين األنشة الي تضمن الترزر م املشذاري اجلامعذ املمولذ مذن مرفذ
البيئذ العامليذ والراميذ إىل تقذذد املسذذاعد املاليذ لعملي ذ اإلةذ علذ الصذذعيد الذذوطي ،مذذن امله ذ
تنسي تل اجلهو م األنشة العاملي احملتمل لبنا القدرات املتعلق ةتقذد التقذارير .ويف ةعذض
ار ذذاالت ،أ الت ذذنخر يف ص ذذرف أم ذ ذوال املش ذذاري اجلامع ذ ذ يف ه ذذها الع ذذام إىل ص ذذعوة كب ذذري يف
اضة ع األطراف ابألنشة عل الصعيد الوطي وإىل إعاقذ قذدرزا علذ تقذد تقاريرهذا الوطنيذ
يف الوقت احملد .

سادسا -االستنتاجا والتوصيا
 -5١قد تود األطراف يف الدورة السابعة عشرة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقيرة أن تنظرر
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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 -5٢وقد تود األطراف التوصية مبا يلي:

فيما يتعلق ابإلبالغ يف إطار األهداف االسرتاتيجية من  ١إىل 4
أن تواص األمانة تزويد البلدان األطراف ابلتقديرا الوطنية ل مقيرا
(أ)
ملؤشررا التقرردم امررال مررن خررالل بوابررة نظررام اسررتعراض األدا وتقيرريم التنفيررذ علر أسررا
أفض ر مصررادر البيررامل املتاحررة وتوسرري نورراهب التزويررد دررذل البيررامل ليشررم األهررداف
االسرتاتيجية من  ٢إىل 4؛
(ب) أن تواص منظمة احلفظ الدولية تعزيز منصرة اجتاهرا األرض لريق فقرط
مررن حيررئ فا رردفا لالتفاقيررة واإلبررالغ عررن املؤشررر  ١-3-١5ألهررداف التنميررة املسررتدامة
فحسررب وإمنررا أيضر ا كاطررار مت امر متامر ا قررد د ني ررن املسررتتدمن مررن تقيرريم تنفيررذ األنشرروة
وإيررال أولويررة لتنفيررذها مبررا تقررق جتنررب ترردهور األراضرري واحلررد منر وع ررق مسررارل وحتقيررق
أهداف حتييد أثر تدهور األراضي؛
(ج) أن يتوىل الفريق املعين برصرد األرض يف إطرار مبادرتر املتعلقرة بتحييرد أثرر
تدهور األراضي تشجي األوساط األوس نواقا املعنية مبوضوع رصد األرض عل ما يلي:
''١

تقدمي اخلرةة واألدوا والتردريب يف لرال بنرا القردرا الوطنيرة مرن أجر
اسر ررتتدام رصر ررد األرض يف طور رريط أنشر رروة حتيير ررد أثر ررر تر رردهور األراضر رري
وتنفيذها ورصدها؛

''٢

دعر ررم وض ر ر معر رراين ومواصر ررفا دنير ررا لنوعير ررة البير ررامل (مث ر ر االسر ررتبانة
والسلس ررلة الزمني ررة ونظ ررم التص ررنيف) الس ررتتدامسا يف املنسجي ررة األساس ررية
والبيررامل والورررهب احلسررابية واألدوا الالالمررة لتقرردير املؤشررر ١-3-١5
ألهداف التنمية املستدامة ومؤشرات الفرعية تيسنا للموا مة والتوحيد؛

''3

النظر ررر يف احلاجر ررة إىل إ حر ررة لموعر ررا البير ررامل العاملير ررة ذا االسر ررتبانة
األعلر ر جلمير ر املؤشر ررا الثالث ررة املتعلق ررة ابألراض رري واملس ررتتدمة لتق رردير
املؤشر  ١-3-١5ألهداف التنمية املستدامة استنادا إىل السلسلة الزمنية
من الصور الساتلية العالية االستبانة الصادرة مؤخرا ( 3٠-١٠مرتا)؛

(د) أن ت رردعم األمان ررة ابلتع رراون مر ر الفري ررق املع ررين برص ررد األرض ويف إط ررار
مبررادرة الفريررق املعررين برصررد األرض املتعلقررة بتحييررد أثررر ترردهور األراضرري تنقرريإ إرشررادا
املمارسررا الس ررليمة للمؤشررر  ١-3-١5أله ررداف التنمي ررة املسررتدامة اس ررتنادا إىل أوجر ر
التحسررن الناجتررة عررن العم ر املتعلررق ابملعرراين واملواصررفا الرردنيا املتعلقررة بنوعيررة البيررامل
ويشم ذل وض مبراد توجيسيرة بشرملن احتمرال إعرادة حسراب تقرديرا املؤشررا الريت
سرربق تقررددسا مررن أج ر االسررتفادة مررن التقرردم العلمرري والتقررين يف حتسررن نوعيررة لموعررا
البيامل األساسية ومنسجيا اشتقاهب املؤشرا بوريقرة ت فر إم انيرة املقارنرة برن خوروط
األسا وبيامل الرصد يف املستقب ؛
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فيما يتعلق ابإلبالغ يف إطار اهلدف االسرتاتيجي 5
(ه) أن تسررتول ايليررة العامليررة إب ررام ش رراكا م ر منظمررة التعرراون والتنميررة يف
امليدان االقتصادي وامل اتب اإلحصا ية الوطنية والدولية والوكاال األخرى املعنية جبمر
البيررامل مررن أجر مواصررلة وضر الررو أكثررر رروالا وانتظامر ا لتتبر الترردفقا املاليررة لتنفيررذ
االتفاقية وأن توفر أيض ا بيامل مبد ية أكثر دقة للبلدان األطراف؛

(و) ابلنظررر إىل تزاي ررد املسرراعدة التمويلي ررة املقدمررة م ررن بلرردان منظم ررة التع رراون
والتنميررة يف امليرردان االقتصررادي ررن األعضررا يف جلنررة املسرراعدة اإلمنا يررة أن تتعرراون ايليررة
العامليررة تعرراوملا وثيق را م ر هررذل البلرردان وم ر املؤسسررا الوطنيررة والدوليررة وم ر الوكرراال
املعنية جبم البيامل مرن أجر وضر الرو تتسرق مر معراا ريرو واملنسجيرا األخررى وتتريإ
حتديدا منسجي ا للتموي املتص بتنفيذ اتفاقية م افحة التصحر؛
(ال) أن تستول ايلية العاملية الجا كميا جلم البيرامل مرن البلردان عرن متوير
تنفي ررذ االتفاقي ررة وأن تل ررتمق س رربالا لالس ررتفادة م ررن العملي ررا الوطني ررة القا م ررة م ررن قبير ر
عمليا استعراض النفقا الوطنية أو نها من عمليا حتلي امليزانيا الوطنية؛
(ح) أن تواص ر ايليررة العامليررة التحررديئ الرردوري للتحلي ر العرراملي للترردفقا
املالية اليت تصب يف تنفيذ اتفاقية م افحة التصحر؛

فيما يتعلق ابإلبالغ مبوجب إطار التنفيذ
(ط) أن تعرراؤ مؤسسررا االتفاقيررة املسررا التقنيررة املبل ر عنسررا مبوجررب إطررار
التنفيذ وأن تزود األطرراف بصري ة منقحرة للجرز ذي الصرلة مرن منروذج اإلبرالغ عرن طريرق
م تب جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية؛
(ي) أن تعر نيرد مؤسسررا االتفاقيررة معلومررا سررردية يف إطررار املواضرري الر يسررية
الثالثررة املتاحررة مبررا يف ذل ر مررن خررالل القوررب املعررريف لالتفاقيررة وأن تقررينيم سررب ووسررا
تعزيز نشر املعلوما املقدمة إىل م تب جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية؛

فيما يتعلق حبلقا العم اإلقليمية
(ك) قررد تررود األط رراف أن توصرري ابلعمر عل ر إقامررة عالقررا أوثررق م ر خ رةا
امل اتررب اإلحصررا ية الوطنيررة وتعزيررز التنسرريق الش رراك هررؤال اخل رةا أيض ر ا يف مبررادرا بنررا
القدرا اليت ستضول دا أجسزة اتفاقيرة م افحرة التصرحر مسرتقبالا مرن أجر حتقيرق أوجر
آتالر يف اإلبالغ بن االتفاقية وأهداف التنمية املستدامة؛

فيما يتعلق أبدوا اإلبالغ
(ل) أن تواص ر األمانررة حتسررن أدوا وبوابررة اإلبررالغ وذل ر أساس ر ا بتبسرريط
مناذج اإلبالغ وأن تتيإ هذل األدوا قب وقت ٍ
كاف من عملية اإلبالغ املقبلة؛
(م) أن تتضمن فرص التعلم اإلل رتوين بصورة حم مة يف املستقب أنشوة لبنا
القدرا من أج احلفاظ عل الخم وصول موظفي اإلبالغ إىل امل تبا املرجعية والشرروح
املتاحة عة اإلنرتنت أثنا عملية اإلبالغ؛
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فيما يتعلق ابإلطار الزمين لإلبالغ وعملية ضمان اجلودة
(ن) وض إطار المين حمدد لضمان خضوع مجي التقارير لعمليرة ضرمان اجلرودة
وإ حة وقت ٍ
كاف لألطراف لتحمير الصري املعدلرة لتقاريرهرا ويوصر بتروخي فررتة شرسرين
د ن خالهلا تدقيق التقارير الوطنية وفق ا لةوتوكول لإلبالغ يف املستقب ؛
( ) وضر ر فري ررق صر ر حت ررت تص رررف مؤسس ررا االتفاقي ررة يش ررم خر رةا
استشارين ممن د نسم استيعاب عب العم املتزايد ددف كفالة تقدمي التقارير املدققة يف
الوقت املناسب إىل األطراف للنظر فيسا
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