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 جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية
 الدورة السابعة عشرة

 2019 يناير/كانون الثاين  30-28 جورجتاون، غياان،
 من جدول األعمال 3و 2 البندان

 تقييم التنفيذ
 5 إىل 1 األهداف االسرتاتيجية من

 عملية اإلبالغ واالستعراض يف إطار االتفاقية
إجراءات تبليغ املعلومات، وكذلك نوعية وشكل التقارير اليت تقدم 

 إىل مؤمتر األطراف

 )اتبع(ات االستنتاجات والتوصي  

 األراضيحتديد فرص التمويل املبتكرة الناشئة من أجل مكافحة تدهور  -أوالا  
خلصت بعض األطراف يف سياق جلسة التحاور املتعلقة ابلتمويل املبتكر، اليت أجريت  -1

 :يلي ما خالل الدورة السابعة عشرة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية، إىل
مجيددم مصددا ر التمويددل لدددعي االتفاقيددة وطلبددت شددد ع علددا ا اجددة إىل تعب ددة  )أ( 

 إىل األمانة واآللية العاملية مواصلة  عي هذه اجلهو ؛
مرفدددل البي دددة ‘ 1‘ مدددن خددداللاملقدددد  تفاقيدددة االتنفيدددذ لرحبدددت ابلددددعي املسدددتمر  )ب( 
األراضدددي خدددالل  بتددددهورإىل زاي ة االعتمدددا اع املةصصدددة رتدددال اللكيددد  املتعلدددل  مشددد ة) العامليدددة
 ؛اجلهاع املاحنة الثنائية‘ 2‘و ؛(وار  مرفل البي ة العامليةمل السابعة لتجديداعملية 

طلبددددددت إىل اآلليددددددة العامليددددددة تع يدددددد  روابيهددددددا مددددددم مرفددددددل البي ددددددة العامليددددددة ب يددددددة  )ج( 
العامليددة وار  مرفددل البي ددة ملدد السددابعة تجديدددالعمليددة جددراتاع وصددول البلدددان إىل مددوار  إ ‘1‘ تيسدد 

يف إطددار املندرجددة ة ختصدديم مددوار  لتصددن يف األنشددية التمكينيدد ‘2‘ مددن أجددل تنفيددذ االتفاقيددة؛
 ؛لت اماع البلدان املتعلقة ابالتفاقيةال ا   عممرفل البي ة العاملية 
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الستفا ة مدن ا املبذولة من أجلطلبت إىل اآللية العاملية توسيم نياق جهو ها  ) ( 
من أجل إجيدا  سدبل لددعي  (مثل القياع اخلاص والتمويل املةتلط) التقليديةمصا ر التمويل غ  

 البلدان يف بلوغ أهدافها يف جمال حتييد أثر تدهور األراضي؛
أشددددارع إىل أن  ااددددل التمويددددل املبتكددددر ينب ددددي أن  خددددذ يف االعتبددددار أسددددالين  )ه( 

 حمللية؛املناظر اليبيعية وأن تراعي الظروف ا تدب  متكاملة يف جمال
أعربت عن تقديرها للدور الذي يضيلم به الصندوق األخضر للمناخ يف  عي  )و( 

لددذي تي يدده األراضددي يف البلدددان األطددراف يف املسددائل املتعلقددة ابألراضددي، ابلنظددر إىل الدددور ا ددا  ا
األطدراف الصدندوق األخضدر للمنداخ إىل إبحدة بندات قددراع اجلهداع الوطنيدة  و عدت خ.ت   املنا 

أ واع التمويدل  يف جمداليف ذلد  جهداع الوصدل الوطنيدة املعنيدة ابالتفاقيدة،  مبا احبة املصلحة،ص
 املقدمة من الصندوق األخضر للمناخ؛

الحظت تفعيل صدندوق حتييدد أثدر تددهور األراضدي والتقدد  الدذي أحدرزه حد   )ز( 
إىل تقدد  إحاطداع و عت األطراف ميسسة م وفا، بوصدفها اجلهدة الديت تددير الصدندوق،  اآلن.

 يلدد   مددن  عددي وإبحددة بنددات مددا منتظمددة عددن عملياإددا، إىل جانددن اآلليددة العامليددة، مددن أجددل تقددد 
الحظدت األطدراف طدابم صدندوق حتييدد أثدر  وإذ .يل   من قدراع للوصول إىل هدذا الصدندوق ما

يداراع املتاحدة تدهور األراضدي غد  القدائي علدا املدنب، طلبدت إىل اآلليدة العامليدة أن تستكشد  اخل
غ هددددا مددددن اآلليدددداع امليسددددرة لدددددعي تنفيددددذ االسددددتفا ة مددددن لتيسدددد  إمكانيددددة ا صددددول علددددا مددددنب و 

 االتفاقية؛
 عددددت البلدددددان املتقدمددددة األطددددراف إىل أن تقددددد  إىل البلدددددان األطددددراف املتدددد ثرة  )ح( 

لددعي جهو هدا الراميدة  (مثل نقل التكنولوجيا واملسداعدة العلميدة والتقنيدة) املوار  املالية وغ  املالية
إىل اإلبددالغ عددن  ا  و اعيددت البلدددان املتقدمددة األطددراف أيضدد. إىل بلددوغ حتييددد أثددر تدددهور األراضددي

يتدديب القيدداد الدددقيل للتدددفقاع املاليددة  مبددا 5ي املعلومدداع املناسددبة مددن منظددور ا دددف االسددلاتيج
مدددددن  2 وص عليهدددددا يف الفقدددددرةوحتليلهددددا، وكدددددذل  االمتثدددددال لاللت امددددداع املتعلقدددددة ابلتمويدددددل املنصددددد

 من االتفاقية؛ 20 املا ة
رحبت مم التقدير ابجلهدو  الديت يبدذ ا مرفدل البي دة العامليدة والصدندوق األخضدر  )ط( 

للمندددداخ مددددن أجددددل مراعدددداة اجلوانددددن اجلنسددددانية يف املشدددداريم والدددد امل املتصددددلة ابلتصددددحر وتدددددهور 
سديما يف  ال القدراع يف هذا السدياق، وشد ع أطراف علا ا اجة إىل بنات. األراضي واجلفاف

راعا ذل  تعميي املنظور اجلنساين، علا أن يا املتعلقة برصد الامليشراع اجلنسانية وأطر  بلورةجمال 
 يف السياساع واخليط الوطنية املتصلة ابألراضي؛

أعربت عن ارتياحها للدعي واملساعدة اللذين تقددمهما اآلليدة العامليدة مدن أجدل  )ي( 
وطلبدددت . اريم وبدددرامل حتوليدددة علدددا املسدددتوغ الدددوطر لبلدددوغ حتييدددد أثدددر تددددهور األراضددديوضددم مشددد

أطددراف إىل اآلليددة العامليددة زاي ة  عددي األنشددية القيريددة مددن أجددل تنفيددذ أهددداف حتييددد أثددر تدددهور 
يف ذل  من خالل  عي تصدميي مشداريم وبدرامل حتوليدة تصدن يف حتييدد أثدر تددهور  مبا األراضي،

 .يكفي من املوار  املالية من خمتل  املصا ر ما   تعب ةاألراضي وتيس
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 5ي اهلدف االسرتاتيج -اثنياا  
 األطددراف   أوصددت بعددضا  الدددورة السددابعة عشددرة للجنددة اسددتعراض تنفيددذ االتفاقيددة، خددالل -2

 :5 فيما يتصل اب دف االسلاتيجي يلي، مبا ميمتَر األطراف
استكشدداف اخليدداراع املتاحددة لتع يدد  التنسدديل مددم أن يايلددن إىل اآلليددة العامليددة  )أ( 

إبحددة معلومدداع ها فددة  ‘1‘يلددي:  مددا منظمددة التعدداون والتنميددة يف امليدددان االقتصددا ي مددن أجددل
مواصددلة بلددورة إطدددار ‘ 2‘ ؛5وكميددة مسددتمدة مددن عمليددة اإلبددالغ املتعلقدددة اب دددف االسددلاتيجي 

ةصصددددة لةنشددددية املنصددددوص عليهددددا يف وحتسددددد رصددددد املددددوار  امل ،للرصددددد املدددداك أكثددددر تكددددامال  
 االتفاقية؛
أن يايلدددن إىل اآلليدددة العامليدددة النظدددر يف اخليددداراع املتاحدددة جلعدددل  دددوذج اإلبدددالغ  )ب( 

 .5 من خالل إ راج بياانع كمية إضافية لإلبالغ عن ا دف االسلاتيجي ا  أكثر وضوح

قنينيارير النينييت حتسنينيإ إجنينيراءات تبلينينيغ املعلومنينيات، وكنينيذلك نوعينينية وشنينيكل الت -اثلثاا  
 فتقدم إىل مؤمتر األطرا

أوصددت بعددض األطددراف خددالل الدددورة السددابعة عشددرة للجنددة اسددتعراض تنفيددذ االتفاقيددة،  -3
فيما يتصل إبجراتاع تبليغ املعلوماع وبنوعية وشكل التقدارير الديت تقدد  إىل مديمتر األطدراف، أن 

 :يتةذ ميمتر األطراف اخليواع التالية
األماندددة أن تعمدددل، ابلتعددداون مدددم منظمدددة ا فددد  الدوليدددة، علدددا  أن ييلدددن إىل  )أ( 

علددا العمددل بصددورة مسددتقلة، وعلددا توسدديم ( Trends.Earth) كفالددة قدددرة نظددا  اااهدداع األرض
نيدداق مهدددا  اإلبدددالغ للمسددداعدة يف إعددددا  تقدددارير مدددن شددد  ا أن ختدددد  االحتياجددداع السياسددداتية 

 والتدب ية الوطنية؛
األمانة إصدار تكلي  إبجرات  راسة إدف إىل حتسدد منهجيدة أن ييلن إىل  )ب( 

سدديما  ال ،1-3-15 ا صددول علددا امليشددر اإلمجدداك ألغددراض ميشددر أهددداف التنميددة املسددتدامة
، ليتسد  "العنصدر الواحدد ددد  مدلل الكدل" فيما يتصل بتفس  طريقة اإلمجدال املسدتندة إىل مبددأ

 ؛ جي التدهور ا  حتليل امليشر وفق ا  أيض
أن ييلددن إىل األمانددة حتسددد اليدداع اإلبددالغ ومنصددة و ددوذج نظددا  اسددتعراض  )ج( 

وينب ددي . وحتسددد إمكانيدة اسددتةدامه ،للنمدوذج الوظيفيددة اخلاصدديةاأل ات وتقيديي التنفيددذ، وحتددي  
 :املسائل التالية تعاجلللتحسيناع املقلح إ خا ا أن 

 ؛(PDF) إف  ي نسخ الشائعة من برجمياع يبالميم جب إمكانية قراتة النموذج ‘1‘
الوضدددوح  وكفالدددة، (مثدددل ا يددد  النصدددي إلطدددار التنفيدددذ) خاصدددية العدددرض النصدددي ‘2‘

 عندددما يكددون مددن الضددروري الرجددوع إىل املعلومدداع املدخلددة يف النوافددذ النصددية،
 العددرض الكامددل حملتددوايع مجيددم أعمدددة النمددوذج سددوات علددا الشاشددة يشددمل مبددا
 ا يف شكل تقرير؛عند طبعه أو

 خاصية است ا  البياانع وتصديرها؛ ‘3‘
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 القدرة علا استيعاب البياانع املكانية؛ ‘4‘
 القدرة علا  مل اخلرائط وغ ها من الرسو  البيانية؛ ‘5‘
قابل لليبم مدن أجدل كفالدة و  مقروت القدرة علا ا صول علا التقرير يف شكل ‘6‘

 إبحة نواتل مفيدة لواضعي القرار؛
أن ييلددن إىل األمانددة تقيدديي جدددوغ مجيددم فددروع  ددوذج نظددا  اسددتعراض األ ات  ) ( 

إ ارة "و" تع يدد  تعب ددة املددوار " مثددل) يف حتليدل األمانددة تظهددر مل وتقيديي التنفيددذ، وحددذف الفددروع الدديت
 ؛("خماطر اجلفاف ونظي اإلنذار املبكر

ي منصددددة نظددددا  اسددددتعراض األ ات وتقيدددديي التنفيددددذ أن ييلددددن إىل األمانددددة أن تقددددي   )ه( 
 ملثددددالالدددديت تشددددمل علددددا سددددبيل ا الراهنددددةهبدددددف إ خددددال التعددددديالع الالزمددددة لتصددددحيب األخيددددات 

 إبحة إضافة مرفقاع تكمل املعلوماع الوار ة يف النموذج؛من أجل ا صر اخلاصية املصممة  ال
أل ات وتقيدديي التنفيددذ علددا أن ييلددن إىل األمانددة حتسددد بوابددة نظددا  اسددتعراض ا )و( 

ن البلدان من تعديل التقارير الوطنية اليت سبل تقددميها، حنو يتيب سهولة حتدي  املعلوماع، وميك  
 عند االقتضات؛

أن ييلددن إىل األمانددة أن تشددرع يف بلددورة جولددة إبددالغ أكثددر كفدداتة متكددن مددن  )ز( 
 والنمددداذج، واملبدددا ج التوجيهيدددة، جمموعددداع البيددداانع، وأ واع اإلبدددالغ،) إبحدددة مجيدددم املعلومددداع

يف الوقددت احملددد ، اخددذة يف االعتبددار بصددورة كاملددة الوقددت الددالز  جلمددم البيدداانع، ( إىل ذلدد  ومددا
قد تيلبده األطدراف مدن  ما ومعاجلتها، وحتليلها، ولتجميم التقارير، وكذل  الوقت الالز  إل خال

 تعديالع تقنية ومنهجية علا عملية إعدا  التقارير؛
 كفالةمجيم الشركات التقنيد واملاليد املعنيد   يلتمس منأن ييلن إىل األمانة و  )ح( 

السددتمرار الدددعي املدداك املقددد  عددن طريددل تلقددي البلدددان يف الوقددت املناسددن املددوار  املاليددة الالزمددة 
 ؛املقبل سيما ال انمل اجلامم ال الدعي العاملي التابم ملرفل البي ة العاملية، برانمل

أن ييلددددن إىل األمانددددة واآلليددددة العامليددددة تقددددد  معلومدددداع عددددن إمكانيددددة وضددددم  ط() 
تتعلددددل بنقددددل التكنولوجيددددا، لكددددي تيبددددل يف عمليدددداع  5 ميشددددراع مرحليددددة للهدددددف االسددددلاتيجي

 اإلبالغ املقبلة؛
واملدددداليد أن  خددددذا يف  الشددددركات التقنيددددديلددددتمس مددددن أن ييلددددن إىل األمانددددة و  )ي( 
ف ااألطددراف عندددما الت مددت بتحديددد أهددد طاب  ددل علددا مددا علددا غددرار، أندده مددن الضددروري االعتبددار

يف كفالددة أن تكددون عمليددة اإلبددالغ ونوااهددا علددا  وطنيددة لتحييددد أثددر تدددهور األراضددي، االسددتثمارا 
مددن الضدروري االسدتثمار يف تنفيددذ أنده نفدس القددر مدن األ يددة علدا الصدعيدين العدداملي والدوطر، و 

 التمويل ونقل التكنولوجيا وبنات القدراع؛ من حي تدهور األراضي  حتييد أثر
الشددركات التقنيددد واملدداليد العمددل مددن أجددل  يلددتمس مددن أن ييلددن إىل األمانددة و  )ك( 

 اسدددتبانة الصدددوررفدددم مدددن حيددد  ) كفالدددة اسدددتمرار تددددفل البيددداانع علدددا الصدددعيد العددداملي وحتسدددينه
، 2030 عددا  دئيدة املسدتمدة مددن مصدا ر عامليددة حد ، وضددمان تقدد  البيدداانع املب(إىل ذلد  ومدا

 وإبحة حتسيناع البياانع واليرائل للبلدان األطراف املت ثرة؛



ICCD/CRIC(17)/L.3 

5 GE.19-01502 

لبيددداانع املبدئيدددة، الددديت ميكدددن اب مدددد  البلددددان تواصدددلأن ييلدددن إىل األماندددة أن  )ل( 
، 1اتيجي اب ددف االسدل  يتعلدل فيمدااالستعاضدة عنهدا ابلبيداانع الوطنيدة  أو التحقدل منهدابعدئذ 
ينب ددددي تقددددد   الدددديت، 4و 3و 2توسدددديم نيدددداق هددددذا الددددنهل ليشددددمل األهددددداف االسددددلاتيجية مددددم 

، مم استةدا  قواعدد البيداانع إىل أقصدا الراهنةمن خالل امليشراع اخلاصة هبا البياانع املبدئية 
  وذج اإلبالغ؛ يف ا  أن تادخل تل  البياانع مسبقعلا حد ممكن، 
الشدددركات املددداليد والتقنيدددد ويلدددتمس مدددن  األماندددة واآلليدددة العامليدددةن إىل أن ييلددد ) ( 

يشدمل وضدم نظدي رصدد  مبدا اختاذ إجراتاع لدعي البلددان يف إعددا  البيداانع الوطنيدة اخلاصدة هبدا،
 وطنية وحتسد امليشراع الوطنية؛

ة، الشركات التقنيدد واملبدا راع ا كوميدة الدوليديلتمس من أن ييلن إىل األمانة و  )ن( 
استكشددداف طرائددددل  ،لفريدددل املعدددر برصدددد األرضالتابعدددة ل حتييدددد أثدددر تددددهور األراضددددي مثدددل مبدددا رة

يشددددمل  راسدددداع التحقددددل، مددددن أجددددل حتسددددد االسددددتبانة املكانيددددة للبيدددداانع الددددوار ة يف  مبددددا للعمددددل،
ريددة سدديما ابلنسددبة للدددول اجل   ال جمموعدداع البيدداانع املبدئيددة، مددم مراعدداة طابعهددا امليقددت وأ يتهددا،

 الص  ة، واملناطل القاحلة وشبه القاحلة، ومناطل التباين املكاين العاك مثل املناطل اجلبلية؛
مثددددل  أن ييلددددن إىل األمانددددة والشددددركات التقنيددددد واملبددددا راع ا كوميددددة الدوليددددة، )د( 

يددة إىل مبددا رة حتييددد أثددر تدددهور األراضددي التابعددة للفريددل املعددر برصددد األرض، مواصددلة اجلهددو  الرام
وكددددددذل   1 حتسددددددد نوعيددددددة البيدددددداانع املبدئيددددددة املقدمددددددة بشدددددد ن ميشددددددراع ا دددددددف االسددددددلاتيجي

التحسيناع املدخلة علا املنهجية املوحدة  ساهبا، من أجل كفالة االتساق مم البياانع املتاحة 
رغدددي اسدددتةدا   املتباعددددةعلدددا الصدددعيد الدددوطر، هبددددف إجيدددا  حلدددول إلشدددكال مواتمدددة البيددداانع 

تيلعداع البلددان إىل اسدتةدا  البيداانع اخلاصدة هبدا، عندد  يددعي ومبدا منهجياع أساسية موحددة،
 ؛الدقةاإلمكان، من أجل حتسد مستوايع 

تضدديلم بدده األطددراف مددن  مددا أن ييلددن إىل األمانددة واآلليددة العامليددة تقيدديي و عددي )ع( 
 ا  املنظددورين العدداملي والددوطر وتكددون أيضدد عدديتراجهددو  ترمددي إىل تلبيددة ا اجددة إىل إ راج ميشددراع 

ذة ملكافحدة تددهور األراضدي والتصدحر واجلفداف، سدوات مبثابة أ واع تدب  تراعي اإلجراتاع املنف  
 البلدان؛ أو من منيلل االتفاقية

الشددركات التقنيددد واملددداليد، ويلددتمس مددن  ن إىل األمانددة واآلليددة العامليددةأن ييلدد )ف( 
ن أوثددل مددم املنظمدداع ذاع الصددلة علددا كفالددة اسددتعمال أفضددل لددة واع العمددل مددن خددالل تعدداو 

 مثدددل الشدددبكة العامليدددة لدددنداهال وتكنولوجيددداع حفددد  املدددوار ) واألسدددالين وقواعدددد البيددداانع القائمدددة
 وقاعدة بياانإا للممارساع اجليدة لإل ارة املستدامة لةراضي، اليت حتظا ابعلاف من االتفاقية؛

ومنصددة اااهدداع األرض التابعددة ملنظمددة  الكربددون التددابم جلامعددة واليددة كولددورا و؛ومشددروع منددافم 
 (؛التابعة ملنظمة األغذية وال راعة( Collect Earth) ا ف  الدولية، ومنصة اميم بياانع األرض

يف ذلد   مبدا ،ملية ويلتمس من الشركات التقنيدأن ييلن إىل األمانة واآللية العا )ص( 
يف ذلدد   مبددا لدوليددة وغ هددا مددن املبددا راع ا كوميددة الدوليددة األخددرغ ذاع الصددلة،منظمددة ا فدد  ا

مبددددا رة حتييددددد أثددددر تدددددهور األراضددددي التابعددددة للفريددددل املعددددر برصددددد األرض، تنظدددديي تدددددرين  ددددد  
 ون اإلقليمدددي، مدددم مراعددداة ضدددرورة إةددداز هدددذه اخليدددوة  أو األهدددداف علدددا الصدددعيدين اإلقليمدددي

 حصات الوطنية؛ابلتعاون مم مكاتن اإل
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 أن ييلن إىل األمانة أن تقي ي عملية ضمان اجلو ة املتبعة يف إطار االتفاقية؛ )ق( 
أن ييلن إىل األمانة واآللية العامليدة اسدتةدا  عمليدة ضدمان اجلدو ة كجد ت مدن  )ر( 

تدار مدن   عملياع بنات القدراع الوطنيدة، وكدذل  إةداز استعراضداع تقنيدة معمقدة لتقدارير بلددان ختا
 كل منيقة مم كفالة مشاركة واسعة يف هذا الصد  من جانن أصحاب املصلحة؛

بعرض نتائل اإلبالغ يف التقارير الرمسيدة، أن  يتعلل فيماأن ييلن إىل األمانة،  )ش( 
 املتعلقة بتقد  التقارير؛ األطراف متي   بوضوح أك  بد خمتل  الت اماع

إلبددددددددددالغ املتعلقددددددددددة ابألهددددددددددداف أن ييلدددددددددن إىل األمانددددددددددة أن تددددددددددوائي عمليددددددددددة ا )ع( 
مدددم امليشدددراع املراعيدددة لالعتبددداراع اجلنسدددانية واملبدددا ج التوجيهيدددة الددديت جيدددري  5-1 االسدددلاتيجية

بلورإدددا يف إطدددار أنشدددية خيدددة العمدددل اجلنسدددانية يف إطدددار االتفاقيدددة هبددددف ضدددمان أن تيخدددذ يف 
 تدهور األراضي؛لاجلنسانية  ا سبان بصورة كاملة األبعا ا 

 ICCD/CRIC(17)/8أن ييلددددن إىل األمانددددة أن توحددددد يف مجيددددم نسددددخ الوثيقددددة  )ث( 
 ، وذلدد  حتديدددا  13-  أ/13ألحكددا  املقددرر  الصددا رة بل دداع األمددي املتحدددة اجلدددول الدد مر وفقددا  

عن طريدل تعدديل مجيدم الصديغ الل ويدة علدا حندو مدي اه أن الددورة التاسدعة عشدرة للجندة اسدتعراض 
 ؛2020عا   تنفيذ االتفاقية ستعقد يف

أن ييلن إىل األمانة أن تضم يف اعتبارهدا الكامدل أ يدة ختصديم وقدت كداف  )خ( 
، وإبحددة الوقددت (اللجنددة مبددا يشددمل املشدداوراع اإلقليميددة و ورة) للجنددة اسددتعراض تنفيددذ االتفاقيددة

أبل دت  مدا يتصدل منهدا بتحليدل مدا سديما ال الكايف ملناقشة واثئدل جلندة اسدتعراض تنفيدذ االتفاقيدة،
 مجيم األهداف االسلاتيجية؛ يف سياقعنه األطراف 

 عدي اجلهدو   ويلتمس مدن الشدركات التقنيدد أن ييلن إىل األمانة واآللية العاملية )ذ( 
وضم اسلاتيجياع تصن يف نظي ذاع فعاليدة وكفداتة لتقاسدي املعلومداع علدا  الوطنية الرامية إىل

الصعيد الوطر من أجل التشجيم علا تع ي  اإلجراتاع املتةذة للتصدي لتدهور األراضدي علدا 
 املستويد الوطر واحمللي؛

أن ييلددن إىل األمانددة أن تواصددل تيددوير  دداذج اإلبددالغ، مددم مراعدداة تعليقدداع  )ض( 
 .األطراف املقدمة أثنات عملية اإلبالغالبلدان 

 مواقف أعرب عنها ممثلو اجملتمع املدين -رابعاا  
ابملواق  اليت أعرب عنها ممثلو ارتتمم املددين يف الددورة السدابعة  ا  أحاطت األطراف علم -4

 :يلي ما عشرة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية بش ن
أعربت منظماع ارتتمم املددين عدن  :5-1 ابألهداف االسلاتيجية يتعلل فيما )أ( 

سددديما اجلماعددداع النسدددائية الددديت تددددعي املبدددا راع الددديت تقو هدددا  ال أ يدددة مشددداركة ارتتمدددم املددددين،
ارتتمعداع احملليددة، يف سدياق عمليدداع صدنم القددراراع املتعلقدة  هددداف حتييدد أثددر تددهور األراضددي 

 األهداف واخليط الوطنية ملكافحة اجلفاف؛
أعربددت منظمدداع ارتتمددم املدددين عددن  ي:بتحييددد أثددر تدددهور األراضدد يتعلددل فيمددا )ب( 

الددور ا ددا  الددذي يي يدده واضدعو السياسدداع يف إي ددة بي ددة مواتيدة لتوسدديم واستنسدداخ جهددو  اإل ارة 
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يشدمل النسدات بصدفة  مبدا املستدامة لةراضي وإصالح األراضي يف ارتتمعداع احملليدة بصدفة عامدة،
إىل األطددددراف أن تنظددددر يف تنفيددددذ املبددددا ج التوجيهيددددة اليوعيددددة املتعلقددددة  خاصددددة، وابلتدددداك طلبددددت

اب وكمة يف جمال حيازة األراضي إب راجها يف مقرر يعتمده ميمتر األطراف يف االتفاقيدة يف  ورتده 
 الرابعة عشرة؛

أبددرزع منظمدداع ارتتمددم املدددين وجاهددة خيددة  :ابملسددائل اجلنسددانية يتعلددل فيمددا )ج( 
نية يف إطددددار االتفاقيددددة و عددددت إىل تنفيددددذها الفددددوري والفعددددال والتشدددداركي يف كددددل العمددددل اجلنسددددا

 إجراتاع االتفاقية؛
أعربددت منظمدداع ارتتمددم املدددين عددن أ يددة كفالددة  املبتكددر:ابلتمويددل  ليتعلدد فيمددا ) ( 

إبحددة مصددا ر متويددل مناسددبة ملنظمدداع ارتتمددم املدددين الدديت تدددعي املبددا راع التحوليددة القائمددة علددا 
 تمعاع احمللية؛ارت

أوصددت منظمدداع ارتتمددم املددددين  ن  :إبجددراتاع تبليددغ املعلومدداع يتعلددل فيمددا )ه( 
حيددددازة يف املددددرأة  سدددديما بشدددد ن حددددل ال حسددددن نددددوع اجلددددنس،يشددددمل اإلبددددالغ البيدددداانع املصددددنفة 

األراضدددي، وأن تبدددد التقدددارير الوطنيدددة إةدددازاع ارتتمدددم املددددين بشددد ن اإل ارة املسدددتدامة لةراضدددي 
 .وإصالح األراضي وحتييد أثر تدهور األراضي
    


