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أوالا -افتتاح الدورة
ألف -البياانت االفتتاحية
 -1يف  28كــانون الثايننينــاير  ،2019افتــتر رئــية جلنــة اســتعراض تنفيــذ التفاقيــة ،الســيد
سامويل مابيلني كونرتيراس (الفلبني) ،الدورة السابعة عشرة للجنة وأدىل ببيان.
 -2وأدىل ببيــان أيض ـ ا وزيــر الدولــة يف يهوريــة غيــاان التعاونيــة ،صــاحا الســعادة األونورابــل
جوزيف هارمون ،ابسم البلد املضيف للدورة السابعة عشرة للجنة استعراض تنفيذ التفاقية.
-3

وأدىل ببيان آخر األمني التنفيذي لتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر (التفاقية).

ابء -البياانت العامة
 -4أدىل ببي ــاانت ممثل ــو ك ــل م ــن أنو ــول (ابس ــم اجملموع ــة األفريقي ــة) ،واململك ــة العربي ــة الس ــعودية
(ابســم عموعــة دول آســيا ومنطقــة احملــيز اهلــادجم) ،واللازيــل (ابســم عموعــة بلــدان أمريكــا ال تينيــة
ومنطق ــة البح ــر الك ــارية) ،ومالط ــة (ابسـ ـم مرف ــق التنفي ــذ اإلقليم ــي لش ــماض البح ــر األب ــي املتوس ــز
(املرفق الرابع)) ،وبي روس (ابسم مرفق التنفيذ اإلقليمي ألورواب الوسطى والشرقية (املرفق اخلامة)).
-5
-6

وأدىل ببيان أيض ا ممثل رومانيا (ابسم الحتاد األورويب ودوله األعضاء).

وأدىل ببيان ممثل شبكة شباب الكارية من أجل البيئة ابسم منظمات اجملتمع املدين.

-7

وأعلن ممثل اهلند عن استضافة الدورة الرابعة عشرة ملؤمتر األطراف.

جيم -اجتماعات البلدان اقدرجة

مرفقات التنفيذ اإلقليمي

ُ -8عق ــدت اجتماع ــات للبل ــدان املدرج ــة يف مرفق ــات التنفي ــذ اإلقليم ــي يف إط ــار التحض ــري
للدورة السابعة عشرة للجنة استعراض تنفيذ التفاقية يف  27كانون الثايننيناير .2019

اثنيا -اقسائل اإلجرائية
ألف -إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل
 -9أقــرت اللجنــة يف جلســتها األوىل ،املعقــودة يف  28كــانون الثايننينــاير  ،2019جــدول
األعمال املؤقت بصيوته الواردة يف الوثيقة  .ICCD/CRIC(17)/1وفيما يلي جدول األعمال:
-1

-2

املسائل التنظيمية:
(أ)

إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل؛

(ب)

تعيني مقرر اللجنة؛

تقييم التنفيذ:
األهداف السرتاتيجية من  1إىل 5؛

-3
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إجـراءات تبليــغ املعلومــات ،وكــذلك نوعيــة وشــكل التقــارير الـ تقــد
إىل مؤمتر األطراف؛
-4

اعتم ــاد التقري ــر الش ــامل املق ــد م ــن جلن ــة اس ــتعراض تنفي ــذ التفاقي ــة إىل مـ ـؤمتر
األطراف ،مبا يف ذلك الستنتاجات والتوصيات.

 -10وأقــرت اللجنــة يف جلســتها األوىل أيض ـ ا جــدول عمــل الــدورة بص ـيوته ال ـواردة يف مرف ــق
الوثيقة .ICCD/CRIC(17)/1

ابء -تعيني مقرر للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية
 -11عيّنــت اللجنــة يف جلســتها األوىل ،املعقــودة يف  28كــانون الثايننينــاير  ،2019الســيدة
آان لويز (إيطاليا) مقررةا لدورتيها السابعة عشرة والثامنة عشرة.

جيم -مشاورات غري رمسية
 -12أُجريت ابنتظا خ ل الدورة مشاورات غري رمسية بتوجيه من رئية اللجنة ِّّ
ومقررها.

يفال -احلض ر
 -13حضر الدورة السابعة عشرة للجنة ممثلو  93طرفا يف التفاقية ،كالتاض:
الحتاد األورويب
األرجنتني
أرمينيا
إكوادور
أملانيا
أنتيووا وبربودا
إندونيسيا
أنوول
أوروغواي
أوزبكستان
أوكرانيا
إيطاليا
اببوا غينيا اجلديدة
ابراغواي
ابلو
اللازيل
برابدوس
بليز
بنما
بنن
بواتن
بوتسواان
بوركينا فاسو
البوسنة واهلرسك
بريو

4

بي روس
اتيلند
توغو
توفالو
جامايكا
اجلبل األسود
اجلزائر
جزر كوك
جزر مارشال
اجلمهورية الدومينيكية
يهورية كوراي
يهورية مولدوفا
جنوب أفريقيا
جورجيا
رواندا
رومانيا
زامبيا
زمبابوي
ساموا
سان تومي وبرينسية
سانت فنسنت وجزر غرينادين
سانت كيتة ونيفة
سانت لوسيا
سري لنكا
السلفادور

السنوال
سوازيلند
سويسرا
سيشيل
الصني
غابون
غامبيا
غاان
غرينادا
غواتيمال
غياان
غينيا
غينيا  -بيساو
الفلبني
فنزوي (يهورية  -البوليفارية)
فنلندا
فييت ان
كازاخستان
الكامريون
كمبوداي
كندا
كواب
كوت ديفوار
كوستاريكا
كولومبيا
GE.19-04478
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كرييباس
كينيا
ليسوتو
مالطة
ماليزاي
مدغشقر

املورب
م وي
اململكة العربية السعودية
منووليا
ميامنار
انميبيا

النيجر
نيجرياي
هاي
اهلند
هندوراس
الياابن

 -14وحضر الدورة أيض ا مراقبون عن بلد واحد(.)1
 -15كانت منظمات األمم املتحدة ومكاتبها ووكالهتا املتخصصة التالية ممثلةا أيض ا:
منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة (الفاو)

مرفق البيئة العاملية
برانمج األمم املتحدة اإلمنائي
برانمج األمم املتحدة للبيئة
منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية
هيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة
املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية
 -16وحضــر الــدورة أيض ـ ا  8منظمــات حكومي ــة دوليــة و 20منظمــة مــن منظمــات اجملتم ــع
املدين ،من بينها منظمات غري حكومية(.)1

هاء -ال اثئق
 -17تــرد يف مرفــق هــذا التقريــر قائمــة ابلواثئــق الـ ُعرضــت علــى اللجنــة كــي تنظــر فيهــا ،وقــد
أحاطت األطراف علما هبا.

اثلثا -االستنتاجات والت صيات
ألف -اهلدف االسرتاتيجي 1
 -18أوص ــت بعـ ـ األطـ ـراف يف ال ــدورة الس ــابعة عش ــرة للجن ــة اس ــتعراض تنفي ــذ التفاقي ــة،
فيمــا يتصــل ابألهــداف الس ـرتاتيجية املتعــددة (األهــداف الس ـرتاتيجية مــن  1إىل  ،)4أبن يقــو
مؤمتر األطراف مبا يلي:
أن يطلا من األمانة رصد وتقييم عملية اإلبـ غ (إدارايا وماليـ ا وتقنيـ ا) هبـدف
(أ)
ضمان ختصيص الوقت الكايف لتحليل البياانت ومراقبة اجلودة والتفسري من جانا خلاء وطنيني
عمعة معا؛
وكذلك على الصعيد العاملي عندما تكون بياانت ييع األطراف القطرية َّ
__________

()1
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(ب) أن يطلــا مــن األمانــة إجـراء مراجعــة ملراقبــة اجلــودة بشــةن البيــاانت املقدمــة يف
التقارير فيما يتعلق جبميع األهداف السرتاتيجية لضـمان أن تعكـة نتـائج هـذر املراجعـة التقـارير
الوطنية بدقة؛
(ج) أن يطلا مـن األمانـة مراجعـة نـص هـذر التقـارير لضـمان السـتخدا املناسـا
للمص ــطلحات املعتمـ ــدة فيمـ ــا يتعل ــق بوليـ ــة ونطـ ــاا التفاقيـ ــة واملق ــررات السـ ــابقة ال ـ ـ اختـ ــذها
مؤمتر األطراف؛
(د) أن يطلا من األمانة إشراك جلنة العلم والتكنولوجيـا وهيئـة التفاعـل بـني العلـو
والسياس ــات ،حس ــا احلال ــة ،يف املس ــائل املتص ــلة بوض ــع منهجي ــات بش ــةن املؤش ـرات ،وتعمي ــق
التحليل األوض للبياانت ال تتل ّقاها األطراف ،مبا يف ذلك قيود املنهجية احلالية؛
ِّ
ـجع هيئــة التفاعــل بــني العلــو والسياســات علــى القيــا  ،يف استعراضــها
(هـ) أن يشـ ّ
للتقييم املواضيعي من جانا املنل احلكومي الدوض للعلو والسياسـات يف عـال التنـوع البيولـوجي
وخ ـ ــدمات ال ـ ــنظم اإليكولوجي ـ ــة بش ـ ــةن ت ـ ــدهور األراض ـ ــي واستص ـ ـ ـ حها ،بتزوي ـ ــد جلن ـ ــة العل ـ ــم
والتكنولوجيــا مبعلومــات َّ
عدث ــة عــن العوام ــل املباشــرة وغ ــري املباشــرة الدافع ــة إىل تــدهور األراض ــي
ومقارنة هذا الستعراض ابملعلومات املقدَّمة من البلدان األطراف؛
(و) أن يطلا من األمانة مواصلة حتسني املقايية املتعلقة ابهلـدفني السـرتاتيجيني 1
و 5وتقيــيم مــدء م ءمــة املقــايية املتعلقــة ابألهــداف السـرتاتيجية  2و 3و ،4مــع مراعــاة مبــدأ
السـ ــتفادة مـ ــن املعـ ــايري العامليـ ــة املوجـ ــودة والعمـ ــل علـ ــى تـ ــوفري البيـ ــاانت الفرتاضـ ــية لألهـ ــداف
السرتاتيجية  2و 3و( 4مثل مؤشرات أهداف التنمية املستدامة)؛
(ز) أن يطلـ ــا مـ ــن األمانـ ــة اس ـ ــتحداة منصـ ــة إدارة تفاعليـ ــة وجورافيـ ــة  -مكاني ـ ــة
للبيـ ــاانت تعم ـ ــل ابلت ـ ــازر م ـ ــع منص ـ ــة ا اه ـ ــات حف ـ ـ كوك ـ ــا األرض ( )Trends.Earthونظ ـ ــا
استعراض األداء وتقيـيم التنفيـذ (مبـا يف ذلـك النمـاذج والقوالـا والتقـارير وأدوات اإلنرتنـت اإلضـافية
املؤديـ ــة إىل مكعبـ ــات البيـ ــاانت) ،وتضـ ــمن الشـ ــفافية وقابليـ ــة التشـ ــويل البي ـ ـ فيمـ ــا بـ ــني
والـ ــروابز ّ
عموع ــات البي ــاانت ،وتكف ــل حتس ــني واس ــتدامة ت ــدفق البي ــاانت واملعلوم ــات ،وتت ــير أداء امله ــا
ال زمة ،مبا يف ذلك ما يلي:
''1

إدارة وعرض البياانت الوصفية؛

''2

القدرة على إجراء حتديثات منتظمة بني فرتات تقدمي التقارير؛

''3

القــدرة علــى حتميــل ودمــج البيــاانت ال ـواردة مــن ييــع املصــادر وال ـ تســتويف
معــايري جــودة البيــاانت لكــل مؤشــر ،مبــا يف ذلــك املــدخ ت الضــرورية لتوليــد
املؤشـ ـ ـرات ويي ـ ــع اخلوارزمي ـ ــات األساس ـ ــية املس ـ ــتخدمة م ـ ــن جان ـ ــا مق ـ ــدمي
البيـ ــاانت وإرشـ ــادات املمارسـ ــات اجليـ ــدة للمؤشـ ــر  1-3-15مـ ــن مؤش ـ ـرات
أهداف التنمية املستدامة()2؛

__________

()2
6

<https://www.unccd.int/sites/default/files/relevant-links/2017-
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''4

الق ــدرة عل ــى املقارن ــة والختي ــار ب ــني عموع ــات البي ــاانت الفرتاض ــية الوطني ــة
واإلقليمية والعاملية (مثل مستوايت اختاذ القرار املتسلسلة)؛

''5

القدرة على إجراء التحلي ت بشةن ييع مؤشرات التفاقية؛

''6

القدرة على حتليل النقاط الساخنة والنقاط املضيئة؛

''7

القــدرة علــى حتليــل املعلومــات اإلضــافية ،مبــا يف ذلــك املؤش ـرات األخــرء ذات
الصـ ــلة علـ ــى الصـ ــعيد الـ ــوط وكـ ــذلك املعلومـ ــات التكميليـ ــة مثـ ــل املتو ـ ـريات
املناخية ،وملكية األراضي ،وإدارة األراضي ،واإلنصـاف بـني اجلنسـني ،ومتكـني
املرأة ،وإشراك اجلهات صاحبة املصلحة؛

''8

القــدرة علــى تص ـ يور البيــاانت قبــل تقــدمي التقــارير وكــذلك قــدرة اجلمهــور علــى
التصـ ـ يور والتفاع ــل م ــع النت ــائج املبلَّ ــغ عنه ــا رمسيـ ـ ا بع ــد اكتم ــال عملي ــة تق ــدمي
التقارير؛

''9

القدرة على توليد التقارير ذات الصلة تلقائي ا مـن أجـل عمليـة اإلبـ غ اخلاصـة
ابلتفاقيـ ــة والسـ ــتعمال ال ـ ــوط  ،مبـ ــا يف ذلـ ــك النص ـ ــوص واجلـ ــداول واألرق ـ ــا
واخلرائز؛

''10

القــدرة علــى توليــد املعلومــات املفيــدة للجهــات احلكوميــة املختصــة وملنظمــات
اجملتم ــع امل ــدين دعمـ ـا لـ ـزايدة فعالي ــة التخط ــيز املتكام ــل لس ــتخدا األراض ــي
ولتنفيذ عملية حتييد أثر تدهور األراضي؛

(ح) أن يطلا مـن األمانـة ،واجلهـات الفاعلـة األخـرء القـادرة علـى ذلـك ،تشـجيع
ودعــم البلــدان الناميــة األط ـراف يف تطــوير عموعــات البيــاانت الوطنيــة عــن طريــق بنــاء القــدرات
املؤسسية والتمويل ونقل التكنولوجيا؛
(ط) أن يطلـا مــن األمانـة توســيع نطـاا التحليــل لكـي يــذها إىل أبعـد مــن آحــاد
املؤشـرات حــن عكــن علــى فــو أفضــل فهــم أوجــه التفاعــل والرتبــاط فيمــا بينهــا ،مثــل الصــلة بــني
تدهور األراضي والفقر واإلنصاف بني اجلنسني؛
(ي) أن يطل ــا م ــن األمان ــة توس ــيع نط ــاا التص ــنيف احل ــاض املس ــتخد يف تق ــارير
األطراف للتمييز بني احلالتني :غري مبلَّغ عنه و غري مطلوب اإلب غ عنه ؛
(ك) أن يطلــا مــن األمانــة والليــة العاملي ـة ضــمان أن يكــون حتديــد أهــداف عمليــة
ص ُـعد احمللـي والـوط والعـاملي ،هـي ييعهـا
حتييـد أثـر تـدهور األراضـي وتنفيـذها ورصـدها ،علـى ال ي
عملية مستمرة تشمل إجراء تقييم منتظم ألهداف عملية التحييد وتنفيذها؛
(ل) أن يطلــا مــن األمانــة والليــة العامليــة حتديــد وتوليــد وإاتحــة عموعــات بيــاانت
مكانيــة عاليــة الدقــة (ومــا يـرتبز هبــا مــن منهجيــات عــددة النطــاا) فيمــا يتعلــق جبميــع املؤشـرات
املعــدة ل ســتخدا يف البلــدان الصــورية ،وخاصــة الــدول اجلزريــة الصــورية الناميــة ،واملنــاطق القاحلــة
واملناطق شبه القاحلة ويف أراضي البلدان ال تتسم بتقلبية عالية (مثل املناطق اجلبلية)؛
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( ) أن يطلـا مــن األمانــة والليـة العامليــة دعــم اجلهــود القطريـة ،مــن الناحيــة التقنيــة
وعن طريق بناء القدرات ،لضمان التسـاا بـني البيـاانت املبلَّـغ عنهـا إىل التفاقيـة والبيـاانت الـ
تستخدمها املكاتا اإلحصائية الوطنية؛
(ن) أن يطلــا مــن األمانــة والليــة العامليــة تقيــيم وزايدة تنقــير خــز األســاس الــذي
سيُستخد يف دورات اإلب غ القادمة ويشجع األطراف على القيا بذلك؛

(س) أن يطلا من األمانة واللية العاملية العمل مع الشركاء لتعزيز التسـاا والعمـل
املشرتك بني اتفاقيات ريو بشـةن اإلبـ غ ،علـى أن تُؤخـذ يف العتبـار الـدروس املسـتفادة مـن كـل
منه ـ ــا وتك ـ ــاليف وفوائ ـ ــد العم ـ ــل والتق ـ ــاعة ع ـ ــن العم ـ ــل ،م ـ ــع الرتكي ـ ــز عل ـ ــى ح ـ ــالت األولوي ـ ــة
العاليةنالفرص العالية (مثل األراضي اخلثية بسبا إمكاانهتا الكربونية)؛
(ع) أن يطلا من األمانة استخدا البياانت املتاحة من آلية اإلب غ احلالية لتقـدمي
معلومات عن ا اهات التصحر العاملية يف ييع أفاء العامل؛
(ف) أن يطلا من األمانة اختاذ تدابري للحفاظ على تدفقات البياانت العاملية لكي
عسنة إىل البلدان األطراف املتةثرة؛
عكن تقدمي بياانت َّ
(ص) أن يطل ــا م ــن األمان ــة مواص ــلة حتلي ــل البي ــاانت العاملي ــة واإلقليمي ــة وتق ـ ـدعها
أبشكال تفاعلية ومرئية.
 -19وفيمــا يتعلــق ابلتقــديرات الوطنيــة َّ
املقدمــة مــن األمانــة إىل األط ـراف وتوســيع نطــاا هــذا
احلكـم لكـي يشـمل األهـداف السـرتاتيجية  2و 3و ،4فـنن مـن املهـم اإلشـارة إىل أن التقــديرات
الوطنيــة غــري كافيــة .فلكــي تكــون هــذر التقــديرات ذات صــلة ومرتبطــة ابهلــدف الس ـرتاتيجي ،1
فنهنا ينبوي أن تشري حتديدا إىل املناطق املتةثرة.
 -20وأوصـ ــى بع ـ ـ األط ـ ـراف كـ ــذلك يف الـ ــدورة السـ ــابعة عشـ ــرة للجنـ ــة اسـ ــتعراض تنفيـ ــذ
التفاقيــة ،فيمــا يتصــل ابألهــداف السـرتاتيجية املتعــددة (األهــداف السـرتاتيجية  1إىل  ،)4أبن
يقو مؤمتر األطراف مبا يلي:
أن يطلا من األمانة استخدا لوة الواثئق املتفق عليها يف الدورة الثانية عشـرة
(أ)
مل ـ ـؤمتر األط ـ ـراف وال ـ ــدورة الثالث ـ ــة عش ـ ــرة للم ـ ـؤمتر عل ـ ــى وج ـ ــه اخلص ـ ــوص ،مب ـ ــا يف ذل ـ ــك اإلط ـ ــار
الس ـرتاتيجي لتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة التصــحر للفــرتة  ،2030-2018مثــل مكافحــة
التصحر وتدهور األراضي واجلفاف و األهداف الطوعية لتحييد أثر تدهور األراضي ؛ واإلشارة
إىل نطاا التفاقية فيما يتصل أبهداف التنمية املستدامة ،والتصرف وفق ا لولايت التفاقية؛
(ب) أن يطلـ ــا مـ ــن األمانـ ــة تقـ ــدمي مبـ ــادجم توجيهيـ ــة واضـ ــحة بشـ ــةن املنهجيـ ــات
املستخدمة حلساب ديناميات إنتاجية األراضي ولتيسري حتسني ا اهـات حفـ كوكـا األرض
َ
( ،)Trends.Earthوأن يــدعو الشــركاء التقنيــني أيض ـا إىل تقــدمي هــذر املبــادجم ،بويــة تــوفري القــدرة
املوح ــد لتب ــاين كثاف ــة الوط ــاء
عل ــى اإلدخ ــال املباش ــر جملموع ــات البي ــاانت الرئيس ــية (مث ــل املؤ ّشـ ـر َّ
النبايت ،وحجم تساقز األمطار ،والتبخر ،ورطوبة الرتبة)؛
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(ج) أن يطل ـ ــا م ـ ــن األمان ـ ــة ويل ـ ــتمة م ـ ــن الش ـ ــركاء التقني ـ ــني تط ـ ــوير وس ـ ــائل إدراج
معلومــات ملكيــة األراضــي املقابلــة لفئــات الوطــاء األرضــي مــن أجــل احلصــول علــى صــورة أوضــر
لعمليات التحويل الضارة املتعلقة ابستخدا األراضي واملشاكل املتصلة بتويريات الوطاء األرضي.
 -21وقد أوصت بع األطراف ،فيما يتصل ابلعمل املستمر لدعم اجلهود الرامية إىل حتقيـق
اهلدف السرتاتيجي  ،1أبن يقو مؤمتر األطراف مبا يلي:
أن يطلا من األمانة أن تعزز ،من الناحيتني التقنيـة واإلجرائيـة ،اجلهـود الراميـة
(أ)
إىل ضــمان تنســيق البيــاانت ،مبــا يف ذلــك نظــم تصــنيف الوطــاء األرضــي ،لكــي ــدة توافــق بــني
ال اهات الوطنية وال اهات اإلقليمية والعاملية؛
(ب) أن يطلـا مـن األمانــة تطـوير املـوارد ال زمـة للتح ّقــق علـى مســتوء الرتبـة وغــرير
من أشكال التحقق من البياانت على الصعيد الوط  ،وأن تساعد األمانة يف حتديد هذر املوارد؛
(ج) أن يطلا من األمانة حتسني تقديرات الوطـاء األرضـي املتعلقـة أبخـذ األراضـي
(الوزو العمراين لألراضي)؛
(د) أن يطلــا مــن األمانــة والليــة العامليــة ويلــتمة مــن الشــركاء التقنيــني تركيــز جــزء
من الستثمار املضطلَع به يف بناء القدرات علـى حتسـني القـدرات الوطنيـة والشـبكات الوطنيـة يف
ِّ
ـجع األط ـ ـراف عل ــى القي ــا ب ــذلك .وينبو ــي أن يش ــمل ذل ــك تعزي ــز
تقي ــيم ك ــل مؤش ــر ،وأن يش ـ ّ
الشراكات امل ئمة ،داخل وخارج إطار سياا مبادرة الفريق املع برصد األرض واملتعلقـة بتحييـد
أثــر تــدهور األراضــي ،مــن أجــل الســتفادة مــن أوجــه التــازر (مثــل جهــود رســم خـرائز الرتبــة مــن
جانا منظمة األغذية والزراعة (الفاو) والشراكة العاملية من أجل الرتبة)؛
(هـ) أن يطل ــا م ــن األمان ــة واللي ــة العاملي ــة وض ــع اس ـ ـرتاتيجية لت ــدعيم الش ــبكات
الوطنيــة لرســم اخل ـرائز جلميــع املؤش ـرات مــن أجــل حتســني يــع البيــاانت وزايدة فائــدة عموعــات
البياانت الوطنية ،وأن يُشجع األطراف على القيا بذلك؛
(و) أن يطلا من األمانة حتسـني السـتبانة املكانيـة للمـدخ ت املسـتخدمة لتوليـد
مؤشر توري غطاء األرض وزايدة عدد الفصول املستخدمة ألخذ التباين دون الوط يف احلسبان،
مع املرونة يف التمييز بني األشكال الرئيسية لستخدا األراضي يف كل بلد؛

يهج الـ مـن شـةهنا تيسـري اإلبـ غ الــذي
(ز) أن يطلـا مـن األمانـة استكشـاف الـنـ ُ
يصور بدقة حجم التدهور إىل جانا مساحة األرض ،وأن يشجع األطراف على ذلك؛
ّ

(ح) أن يطلـا مـن األمانــة اسـتعراض حتليــل البيـاانت العامليـة واإلقليميــة علـى النحــو
املع ـ ــروض يف الوثيق ـ ــة  ICCD/CRIC(17)/2والوثيق ـ ــة  ICCD/CRIC(17)/6لك ـ ــي تعك ـ ــة بش ـ ــكل
صحير البياانت املستقاة من التقارير الوطنية؛
(ط) أن يطل ــا م ــن األمان ــة أن نخ ــذ يف احلس ــبان أاي ــة زايدة استصـ ـ ح وإع ــادة
نهيل األراضي الرطبة املتدهورة ،ول سيما مناطق األراضي اخلثية؛
(ي) أن يطلــا مــن األمانــة تنظــيم دورات تدريبيــة وحلقــات عمــل تســتهدف علــى
وجـ ــه التحديـ ــد اهلـ ــدف الس ـ ـرتاتيجي  1املتعلـ ــق ـ ــدمات سـ ــجل مسـ ــاحة األراضـ ــي ومكاتـ ــا
اإلحصاء الوطنية؛
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ِّ
ـجع األمان ـ ــة واللي ـ ــة العاملي ـ ــة والش ـ ــركاء الثن ـ ــائيني واملتع ـ ــددي األط ـ ـراف
(ك) أن يش ـ ـ ّ
الخـرين علــى مواصــلة جهــودهم يف دعــم البلــدان يف عــال إدمــاج األهــداف الطوعيــة لتحييــد أثــر
تدهور األراضي يف برامج العمل الوطنية وغريها من الواثئق الوطنية السرتاتيجية؛
(ل) أن يطلـ ــا مـ ــن األمانـ ــة تقـ ــدمي مبـ ــادجم توجيهيـ ــة واضـ ــحة ودعـ ــم تق ـ ـ بشـ ــةن
املنهجيـات املتعلقــة بسـاب املؤشـرات املدرجـة يف إطــار اهلـدف السـرتاتيجي  1وابإلبـ غ عنهــا،
وخاصة فيما يتعلق بديناميات إنتاجية األراضي ،وأن تدرج ذلك يف عمليات تقدمي التقارير وبناء
القدرات يف املستقبل.

ابء -اهلدف االسرتاتيجي 2
 -22أُدرجت يف الفرع الوارد أع ر املتعلق ابملداخ ت املتصلة ابألهـداف السـرتاتيجية املتعـددة
املدىل هبا يف اجللسة العامة املتصلة مباشرة ابهلدف السرتاتيجي .2
(من  1إىل  )4ييع املداخ ت َ

جيم -اهلدف االسرتاتيجي 3
 -23أوصــت بع ـ األط ـراف ،فيمــا يتصــل مبواصــلة العمــل لــدعم اجلهــود الراميــة إىل حتقيــق
اهلدف السرتاتيجي  ،3أبن يقو مؤمتر األطراف مبا يلي:
أن يطل ــا م ــن األمان ــة واللي ــة العاملي ــة الس ــتفادة م ــن اجله ــود املبذول ــة بش ــةن
(أ)
مبــادرة اجلفــاف (مبــا يف ذلــك عناصــر التخطــيز الـوط املتعلــق ابجلفــاف يف نظــم اإلنــذار املبكــر،
والتخفيــف ،والتكيــف ،والرصــد) وأن يُشــجع األطـراف علــى ذلــك دعمـ ا لتحســني رصــد اجلفــاف
على الصعيد القطري؛
(ب) أن يطلــا مــن األمانــة والليــة العامليــة التعــاون مــع الشــركاء التقنيــني املناســبني
(مثل اللانمج املتكامل إلدارة اجلفاف ،والشراكة العاملية للميار ،واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية،
ومنظمة األغذية والزراعة (الفاو)) بشةن وضع مؤشر للجفاف مناسا عامليـا ،واملواءمـة بـني ُهنُـج
ونظــم رصــد اجلفــاف ،مبــا يف ذلــك عناصــر التخطــيز الــوط املتعلــق ابجلفــاف يف نظــم اإلنــذار
املبكر ،والتخفيف ،والتكيف ،والرصد)؛
(ج) أن يطلا من األمانـة أن تتخـذ التـدابري ال زمـة مـن أجـل توسـيع نطـاا مبـادرة
اجلفاف لدعم عدد أكل من البلدان األطراف.

يفال -اهلدف االسرتاتيجي 4
 -24أوصــت بع ـ األط ـراف ،فيمــا يتصــل مبواصــلة العمــل لــدعم اجلهــود الراميــة إىل حتقيــق
اهلدف السرتاتيجي  ،4أبن يقو مؤمتر األطراف مبا يلي:
أن يطلــا مــن األمانــة إعــادة تقيــيم مقيــاس التنــوع البيولــوجي احلــاض للهــدف
(أ)
الس ـرتاتيجي ( 2القائمــة احلم ـراء) ،واستكشــاف طــرا لتحســني فائــدة هــذا املؤشــر ابلنســبة إىل
التفاقية مع النظر يف مقايية بديلة قد تكون أكثر م ءمة ،مثل األرقا املطلقة لألنواع املنقرضة
املعرضـة للخطـر .وبــا أن يُضـطلَع بــذلك ابلتعـاون مـع اجلهــة الوصـيّة (الحتــاد الـدوض حلمايــة
أو َّ
الطبيعة واملوارد الطبيعية) وكذلك أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي؛
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(ب) أن يطلا من األمانة تصحير عد التطابق يف منوذج اإلبـ غ املتعلـق ابهلـدف
السرتاتيجي  4والقيا لحق ا بتحليل العوامل الدافعة يف إطار مقياس القائمة احلمراء.

هاء -حتييد أثر تده ر األراضي
تؤديــه عمليــة حتييــد أثــر تــدهور األراضــي يف
 -25أ ّكــدت بع ـ األط ـراف علــى الــدور الــذي ّ
صــيانة واســتعادة رأس املــال الطبيعــي القــائم علــى األرض عــن طريــق معاجلــة توــري املنــا  ،ونمــني
التنوع البيولوجي ،واحلفـاظ علـى خـدمات النظـا اإليكولـوجي احليويـة مـع ضـمان الرخـاء املشـرتك
للسكان ورفاههم.
 -26س ـلّمت بع ـ األط ـراف أبن عمليــات حتدي ــد أه ــداف حتيي ــد أثــر ت ــدهور األراض ــي ق ــد
أاتحــت للبلــدان الفرصــة لتعزيــز أوجــه التــازر واتســاا السياســات علــى امتــداد القطاعــات وعلــى
ِّ
معجــل يف اخلطــز الوطنيــة املتعلقــة أبهــداف التنميــة املســتدامة
ييــع املســتوايت ،وخاصــة كعامــل ّ
واتفاقيات ريو واللتزامات الدولية األخرء ذات الصلة.
 -27ورحب ــت بع ـ األط ـراف م ــع التق ــدير ابإل ــازات ال ـ حققه ــا ب ـرانمج حتدي ــد أه ــداف
عملية حتييد أثر تدهور األراضي دعما للزخم السياسـي القـوي الـذي اسـتحدثته البلـدان األطـراف
لتحقيــق حتييــد أثــر تــدهور األراضــي ،وهــو مــا يــنعكة يف ارتفــاع عــدد البلــدان املشــاركة .وأ ّكــدت
بع األطراف على أاية احلفاظ على هذا الزخم عـن طريـق دعـم تنفيـذ عمليـة حتييـد أثـر تـدهور
األراضي .وشدَّدت بع األطراف على أن حتديـد أهـداف عمليـة التحييـد هـذر ينبوـي أن يـؤدي
إىل عمليـة تكراريــة تنطـوي علــى إجـراء اســتعراض منـتظم لألهــداف والسـرتاتيجيات علــى الصــعيد
الوط وتقييم منتظم على الصعيد العاملي.
 -28ورحبـت بعـ األطـراف اشـراك أصـحاب املصـلحة املتعـددين علـى ييـع املســتوايت يف
دعــم عمليــة حتديــد أهــداف حتييــد أثــر تــدهور األراضــي .وسـلّمت مــع التقــدير بــدور الليــة العامليــة
واألمانــة يف إقامــة ش ـراكات علــى الصــعيد العــاملي ولحظــت مــع التقــدير مشــاركة شــركاء تقنيــني
وم ــاليني دولي ــني .وأب ــرزت بعـ ـ األطـ ـراف أاي ــة إشـ ـراك يي ــع اجله ــات الوطني ــة املعني ــة ص ــاحبة
املص ــلحة ،مب ــا يف ذل ــك يي ــع ال ــوزارات املعني ــة ،واجملتمع ــات احمللي ــة ،ومنظم ــات اجملتم ــع امل ــدين،
والقطـاع اخلـاص ،وتعزيــز اـول اجلنســني بويـة زايدة تعزيــز تنفيـذ عمليــة حتييـد أثــر تـدهور األراضــي
وضمان النجاح يف األجل الطويل.
 -29وللتشـجيع علــى هتيئــة بيئــة متكينيــة لتنفيــذ حتييـد أثــر تــدهور األراضــي ‘ ‘1أ ّكــدت بعـ
األط ـ ـراف علـ ــى أايـ ــة مواصـ ــلة تعزيـ ــز إدمـ ــاج مفهـ ــو وأهـ ــداف حتييـ ــد أثـ ــر تـ ــدهور األراضـ ــي يف
السياسـات وأطـر التخطـيز الوطنيــة ذات الصـلة ،مبـا يف ذلـك تلــك املتعلقـة ادارة األراضـي ونظــم
حيــازة األراضــي املســؤولة وكــذلك ابلتنميــة املســتدامة؛ ‘ ‘2شــدَّدت بع ـ األط ـراف أيض ـا علــى
أايــة إنشــاء نظــم رصــد مســتدامة علـى الصــعيد الــوط لضــمان إجـراء اســتعراض منــتظم ومنهجــي
للتقــد احملــرز يف ا ــار حتقيــق أهــداف حتييــد أثــر تــدهور األراضــي؛ ‘ ‘3اقرتحــت بع ـ األط ـراف
صـ ُـعد دون
إنشــاء منصــة رصــد مشــرتكة تضــم األدوات ذات الصــلة لرصــد تــدهور األراضــي علــى ال ي
الوط والوط واإلقليمي والعاملي.
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 -30وأ ّك ـدت بع ـ األط ـراف علــى احلاجــة إىل زايدة جهــود بنــاء القــدرات يف عــالت إدارة
بياانت عملية حتييد أثر تدهور األراضي ،ورصـد هـذا التحييـد ،وإقامـة مشـاريع وبـرامج حتويليـة يف
عــال التحييــد ،وطلبــت مــن األمانــة والليــة العامليــة وشــركاء التنميــة الخ ـرين تــوفري الــدعم املــاض
والتق ال ز هلذا الورض.
 -31ودعت بع األطراف الشركاء املـاليني ،مبـا يف ذلـك مرفـق البيئـة العامليـة والليـة العامليـة،
إىل مواصلة دعم أنشطة البلدان الرامية إىل حتقيق أهداف حتييد أثر تدهور األراضي ،مبـا يف ذلـك
عــن طريــق إقامــة مشــاريع وبـرامج حتويليــة يف عــال التحييــد وتيســري تعبئــة املـوارد املاليــة الكافيــة مــن
شن املصادر.
 -32وأوصــت بع ـ األط ـراف ،فيمــا يتصــل مبواصــلة العمــل لــدعم اجلهــود الراميــة إىل حتقيــق
حتييد أثر تدهور األراضي ،أبن يقو مؤمتر األطراف مبا يلي:
أن يطلـا مـن األمانـة أن حتصـل مـن صـندوا حتييـد أثـر تـدهور األراضـي علـى
(أ)
مفصلة فيما يتعلق ابختيار املشاريع وحتديد األولوايت من جانا هذا الصندوا؛
معلومات َّ
ـجل م حظـة مفادهـا أن القائمـة املرجعيـة للمشـاريع والـلامج التحويليــة يف
(ب) أن يس ّ
عال التحييد هي أداة طوعية وينبوي أل تُستخد كشرط أساسي إلزامي للموافقة على املشاريع؛
(ج) أن يـُـذ ّكِّر األط ـراف وييــع اجلهــات صــاحبة املصــلحة أبن ييــع جهــودان مرَّكــزة
على نطاا اتفاقية مكافحة التصحر وتدهور األراضي ،والتخفيف من نثريات اجلفاف.

واو -تنفيذ خطة العمل اقتعلقة ابقساواة بني اجلنسني
 -33إن بع

األطراف يف الدورة السابعة عشرة للجنة استعراض تنفيذ التفاقية:

أكــدت مــن جديــد أن خطــة العمــل املتعلقــة ابملســاواة بــني اجلنســني هــي نقطــة
(أ)
انط ا جيدة إلجراءات تعميم مراعاة املنظور اجلنساين ،واقرتحت ما يلي:
''1

من أجل متكني املرأة ول سيما فيما يتعلق مبوارد األراضي واملوارد القائمـة علـى
األرض ،بــا تطبيــق مبــدأ العنصــر الواحــد ــدد مــال الكــل علــى اجملــالت
األربع ـ ــة ذات األولوي ـ ــة يف خط ـ ــة العم ـ ــل املتعلق ـ ــة ابملس ـ ــاواة ب ـ ــني اجلنس ـ ــني:
‘ ‘1املش ـ ـ ــاركة؛ و‘ ‘2احلق ـ ـ ــوا املتعلق ـ ـ ــة ابألرض واحلص ـ ـ ــول عل ـ ـ ــى امل ـ ـ ـ ـوارد؛
و‘ ‘3الوصـول إىل املعرفـة والتكنولوجيـات؛ و‘ ‘4التمكـني القتصـادي .وعـد
حتقيق أي من عالت األولويـة األربعـة يعـ أن تنفيـذ عمليـة حتييـد أثـر تـدهور
األراضي ل يستجيا ل عتبارات اجلنسانية؛

''2

أن تشمل اخلطة أنشطة عدَّدة مقرتنة ارطة طريق واضحة إلعطائها زمخ ا؛

''3

أن تشمل الفصل بني اإلجراءات املتعلقة ابملرأة وتلك املتعلقة ابلشباب؛

(ب) شــدَّدت علــى احلاجــة إىل زايدة نشــاط الــدعوة مــن أجــل تعزيــز تعمــيم مراعــاة
املنظـور اجلنســاين وتنفيـذ خطــة العمـل املتعلقــة ابملسـاواة بــني اجلنسـني عــن طريـق يلــة أمـور منهــا:
التوعيــة؛ وتشــجيع التعــاون بــني املتخصصــني يف عــال التصــحر وتــدهور األراضــي واجلفــاف مــن
انحية وخـلاء املسـاواة بـني اجلنسـني مـن الناحيـة األخـرء؛ وإشـراك الليـات الوطنيـة للمسـاواة بـني
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اجلنســني؛ وحتس ــني الق ــدرات؛ ونم ــني ال ــدعم السياس ــي ال ـ ز م ــن أج ــل ض ــمان تعم ــيم املنظ ــور
اجلنساين بشكل منهجي يف عال التصحر وتدهور األراضي واجلفاف؛
َّ
أكــدت علــى احلاجــة إىل هتيئــة بيئــة متكينيــة علــى الصــعيد الــوط جلعــل تنفيــذ
(ج)
التفاقية مستجيب ا ل عتبارات اجلنسانية وحتويلي ا ،مبا يف ذلك عن طريق:
''1

تنفي ــذ السياس ــات واإلصـ ـ حات القانوني ــة الـ ـ تزي ــل احلـ ـواجز اهليكلي ــة ،مث ــل
حقوا املرياة أو حقوا حيازة األراضي ،والقواعد التمييزية واألدوار والقوالـا
النمطية اجلنسانية؛

''2

تيســري تنظــيم النســاء وضــمان صــوهتن اجلمــاعي ومتثــيلهن يف مناصــا القيــادة
وصنع القرار؛

''3

تعزيــز العمليــات التشــاورية الـ تشــرك النســاء مــن املســتوء احمللــي إىل املســتوء
الوط من أجل تعزيز امت ك البلدان زما األمور بشةن اخلطز واللامج؛

''4

تنسيق وإدماج الحتياجات اجلنسانية يف اخلطز األخرء ويف تصميم املشـاريع
منذ حلظة بدايتها؛

''5

العمل بشةن إدارة األراضي وتوفري احلقوا المنة للنساء يف األرض؛

(د) شــدَّدت علــى احلاجــة إىل بنــاء القــدرات مــن أجــل حتقيــق اإلمكــاانت الكاملــة
لعملية حتييد أثر تدهور األراضي وضمان استجابتها ل عتبارات اجلنسانية عن طريق:
''1

توفري املوظفني املتفانني والقدرة على إدارة النتائج؛

''2

وضع إرشادات عملية واستحداة األدوات ووضع إرشادات السياسات؛

''3

وضع إرشادات ومبادجم توجيهية بشةن مراعـاة العتبـارات اجلنسـانية يف عمليـة
حتديد أهـداف حتييـد أثـر تـدهور األراضـي وبشـةن عمليـات بنـاء القـدرات بويـة
مساعدة البلدان على فهـم األبعـاد اجلنسـانية لـردود الفعـل إزاء اجلفـاف وإدارتـه
بشكل أفضل؛

''4

تــوفري الــدعم التق ـ املســتمر مــن أجــل إدمــاج القضــااي اجلنســانية يف املشــاريع
واللامج التحويلية املتعلقة بتحييد أثر تدهور األراضي؛

(هـ) أ ّكدت على احلاجة إىل تعزيز الرصد والتقييم املستجيبني ل عتبـارات اجلنسـانية
يف تنفيــذ خطــة العمــل املتعلقــة ابملســاواة بــني اجلنســني ،ابلســتناد إىل املمارســات اجليــدة واملبــادجم
التوجيهية القائمة ،عن طريق ما يلي:
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''1

حتســني اإلحصــاءات املتعلقــة بنــوع اجلــنة ،مبــا يف ذلــك وضــع مؤشــر للتنميــة
اجلنسانية من أجل مشاريع حتييد أثر تدهور األراضي؛

''2

مفصــلة حســا نــوع اجلــنة ،وإزالــة التجــز يف يعهــا ،وعــرض
يــع بيــاانت َّ
البياانت أبشكال سهلة الستعمال؛
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''3

''4

اس ــتعراض من ــاذج تق ــدمي التق ــارير ،مب ــا يف ذل ــك نظ ــا اس ــتعراض األداء وتقي ــيم
التنفيــذ ،ال ـ تُــدمج مؤش ـرات املمارســات الزراعيــة اجليــدة يف تقــارير التفاقيــة،
وتس ــمر بتق ــدمي ورق ــات ذات تـ ـرابز تنظيم ــي أك ــل تتض ــمن مب ــادجم توجيهي ــة
لشن القطاعات املواضيعية؛
ومعايري واضحة ،مبا يف ذلك املؤشرات اجلنسانية ّ
إدراج متطلَّب ـ ــات ع ـ ــددة أبن تق ـ ــو األط ـ ـ ـراف ابإلب ـ ـ ـ غ ع ـ ــن التق ـ ــد احملـ ـ ــرز
فيمـا يتصــل بــدمج ونثــري املمارسـات الزراعيــة اجليــدة يف أدوات اإلبـ غ ونظــا
استعراض األداء وتقييم التنفيذ.

زاي -حتديد فرص التم يل اقبتكرة الناشئة من أجل مكافحة تده ر األراضي
 -34خلصت بع األطراف يف سياا جلسة التحاور املتعلقة ابلتمويل املبتكر ،ال أجريت
خ ل الدورة السابعة عشرة للجنة استعراض تنفيذ التفاقية ،إىل ما يلي:
شــددت علــى احلاجــة إىل تعبئــة ييــع مصــادر التمويــل لــدعم التفاقيــة وطلبــت
(أ)
إىل األمانة واللية العاملية مواصلة دعم هذر اجلهود؛
(ب) رحب ــت ابل ــدعم املس ــتمر لتنفي ــذ التفاقي ــة املق ــد م ــن خ ـ ل ‘ ‘1مرف ــق البيئ ــة
العامليــة (مشــرية إىل زايدة العتمــادات املخصصــة جملــال الرتكيــز املتعلــق بتــدهور األراضــي خ ـ ل
عملية التجديد السابعة ملوارد مرفق البيئة العاملية)؛ و‘ ‘2اجلهات املافة الثنائية؛
(ج) طلب ــت إىل اللي ــة العاملي ــة تعزي ــز روابطه ــا م ــع مرف ــق البيئ ــة العاملي ــة بوي ــة تيس ــري
‘ ‘1إجراءات وصول البلدان إىل موارد عملية التجديد السابعة ملوارد مرفق البيئة العاملية من أجل
تنفيذ التفاقية؛ ‘ ‘2ختصيص مـوارد لتصـا يف األنشـطة التمكينيـة املندرجـة يف إطـار مرفـق البيئـة
العاملية دعم ا للتزامات البلدان املتعلقة ابلتفاقية؛
(د) طلبت إىل اللية العاملية توسيع نطاا جهودها املبذولة من أجل الستفادة مـن
مصادر التمويل غري التقليدية (مثل القطاع اخلاص والتمويل املختلز) من أجل إبـاد سـبل لـدعم
البلدان يف بلوغ أهدافها يف عال حتييد أثر تدهور األراضي؛
(ه) أشـ ــارت إىل أن ُهنـُــج التمويـ ــل املبتكـ ــر ينبوـ ــي أن نخـ ــذ يف العتبـ ــار أسـ ــاليا
متكاملة يف عال تدبري املناظر الطبيعية وأن تراعي الظروف احمللية؛
(و) أعربت عن تقديرها للدور الذي يضطلع به الصندوا األخضر للمنا يف دعم
البلــدان األطـراف يف املســائل املتعلقــة ابألراضــي ،ابلنظــر إىل الــدور اهلــا الــذي تؤديــه األراضــي يف
توري املنا  .ودعـت األطـراف الصـندوا األخضـر للمنـا إىل إاتحـة بنـاء قـدرات اجلهـات الوطنيـة
صاحبة املصلحة ،مبا يف ذلـك جهـات الوصـل الوطنيـة املعنيـة ابلتفاقيـة ،يف عـال أدوات التمويـل
املقدمة من الصندوا األخضر للمنا ؛
(ز) لحظــت تفعيــل صــندوا حتييــد أثــر تــدهور األراضــي والتقــد الــذي أحــرزر حــن
الن .ودعــت األط ـراف مؤسســة مريوفــا ،بوصــفها اجلهــة ال ـ تــدير الصــندوا ،إىل تقــدمي إحاطــات
منتظمــة عــن عملياهتــا ،إىل جانــا الليــة العامليــة ،مــن أجــل تقــدمي مــا يلــز مــن دعــم وإاتحــة بنــاء
مــا يلــز مــن قــدرات للوصــول إىل هــذا الصــندوا .وإذ لحظــت األطـراف طــابع صــندوا حتييــد أثــر
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تــدهور األراضــي غــري القــائم علــى املــنر ،طلبــت إىل الليــة العامليــة أن تستكشــف اخليــارات املتاحــة
لتيسري إمكانية احلصول على منر والستفادة من غريها من الليات امليسرة لدعم تنفيذ التفاقية؛
(ح) دعت البلـدان املتقدمـة األطـراف إىل أن تقـد إىل البلـدان األطـراف املتـةثرة املـوارد
املالية وغري املالية (مثل نقل التكنولوجيا واملسـاعدة العلميـة والتقنيـة) لـدعم جهودهـا الراميـة إىل بلـوغ
ودعيــت البلــدان املتقدمــة األط ـراف أيض ـ ا إىل اإلب ـ غ عــن املعلومــات
حتييــد أثــر تــدهور األراضــيُ .
املناسبة من منظور اهلدف السرتاتيجي  5مبا يتير القياس الدقيق للتدفقات املالية وحتليلها ،وكذلك
المتثال ل لتزامات املتعلقة ابلتمويل املنصوص عليها يف الفقرة  2من املادة  20من التفاقية؛
(ط) رحبت مع التقدير ابجلهـود الـ يبـذهلا مرفـق البيئـة العامليـة والصـندوا األخضـر
للمن ــا م ــن أج ــل مراع ــاة اجلوان ــا اجلنس ــانية يف املش ــاريع والـ ـلامج املتص ــلة ابلتص ــحر وت ــدهور
األراضـي واجلفــاف .وشــددت أطـراف علــى احلاجـة إىل بنــاء القــدرات يف هــذا الســياا ،ول ســيما
يف عال بلـورة املؤشـرات اجلنسـانية وأطـر الرصـد املتعلقـة بتعمـيم املنظـور اجلنسـاين ،علـى أن يُراعـى
ذلك يف السياسات واخلطز الوطنية املتصلة ابألراضي؛
(ي) أعربت عن ارتياحها للدعم واملساعدة اللذين تقـدمهما الليـة العامليـة مـن أجـل
وضــع مشــاريع وب ـرامج حتوليــة علــى املســتوء الــوط لبلــوغ حتييــد أثــر تــدهور األراضــي .وطلبــت
أطـراف إىل الليــة العامليــة زايدة دعــم األنشــطة القطريــة مــن أجــل تنفيــذ أهــداف حتييــد أثــر تــدهور
األراضي ،مبا يف ذلك من خ ل دعم تصـميم مشـاريع وبـرامج حتوليـة تصـا يف حتييـد أثـر تـدهور
األراضي وتيسري تعبئة ما يكفي من املوارد املالية من خمتلف املصادر.

حاء -اهلدف االسرتاتيجي 5
 -35خـ ل الــدورة الســابعة عشــرة للجنــة اســتعراض تنفيــذ التفاقيــة ،أوصــت بعـ األطـر ِّ
اف
ُ
متر األطراف مبا يلي ،فيما يتصل ابهلدف السرتاتيجي :5
مؤ َ

أن يطلــا إىل الليــة العامليــة استكشــاف اخليــارات املتاحــة لتعزيــز التنســيق مــع
(أ)
منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان القتصــادي مــن أجــل مــا يلــي ‘1‘ :إاتحــة معلومــات هادفــة
وكميــة مســتمدة مــن عمليــة اإلب ـ غ املتعلقــة ابهلــدف الس ـرتاتيجي 5؛ ‘ ‘2مواصــلة بلــورة إطــار
للرصد املاض أكثر تكام ا ،وحتسني رصد املوارد املخصصة لألنشطة املنصوص عليها يف التفاقية؛

(ب) أن يطلــا إىل الليــة العامليــة النظــر يف اخليــارات املتاحــة جلعــل منــوذج اإلب ـ غ
أكثر وضوح ا من خ ل إدراج بياانت كمية إضافية لإلب غ عن اهلدف السرتاتيجي .5

طاء -حتسذذني إجذراءات تبليذ اقعل مذذاتا وكذذذل ن عيذذة وشذذكل التقذذارير الذذي تقذذد إىل
مؤمتر األطراف
 -36أوصــت بعـ األطـراف خـ ل الــدورة الســابعة عشــرة للجنــة اســتعراض تنفيــذ التفاقيــة،
فيما يتصل اجراءات تبليغ املعلومات وبنوعية وشكل التقـارير الـ تقـد إىل مـؤمتر األطـراف ،أن
يتخذ مؤمتر األطراف اخلطوات التالية:
أن يطل ــا إىل األمان ــة أن تعم ــل ،ابلتع ــاون م ــع منظم ــة احلف ـ الدولي ــة ،عل ــى
(أ)
كفالــة قــدرة نظــا ا اهــات األرض ( )Trends.Earthعلــى العمــل بصــورة مســتقلة ،وعلــى توســيع
GE.19-04478
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نطــاا مهــا اإلب ـ غ للمســاعدة يف إعــداد تقــارير مــن شــةهنا أن ختــد الحتياجــات السياســاتية
والتدبريية الوطنية؛
(ب) أن يطلا إىل األمانة إصدار تكليف اجراء دراسة هتدف إىل حتسـني منهجيـة
احلصــول علــى املؤشــر اإليــاض ألغـراض مؤشــر أهــداف التنميــة املســتدامة  ،1-3-15ول ســيما
فيما يتصل بتفسري طريقة اإليـال املسـتندة إىل مبـدأ العنصـر الواحـد ـدد مـال الكـل  ،ليتسـى
أيضا حتليل املؤشر وفقا حلجم التدهور؛
(ج) أن يطلــا إىل األمانــة حتســني آليــات اإلب ـ غ ومنصــة ومنــوذج نظــا اســتعراض
األداء وتقيـيم التنفيــذ ،وحتـدي اخلاصــية الوظيفيــة للنمـوذج ،وحتســني إمكانيـة اســتخدامه .وينبوــي
للتحسينات املقرتح إدخاهلا أن تعاجل املسائل التالية:
''1

إمكانية قراءة النموذج جبميع النسخ الشائعة من برعيات يب دي إف ()PDF؛

''2

خاصــية العــرض النصــي (مثــل احليــز النصــي إلطــار التنفيــذ) ،وكفالــة الوضــوح
عندما يكون مـن الضـروري الرجـوع إىل املعلومـات املدخلـة يف النوافـذ النصـية،
مبا يشمل العرض الكامل حملتـوايت ييـع أعمـدة النمـوذج سـواء علـى الشاشـة
أو عند طبعها يف شكل تقرير؛

''3

خاصية استرياد البياانت وتصديرها؛

''4

القدرة على استيعاب البياانت املكانية؛

''5

القدرة على دمج اخلرائز وغريها من الرسو البيانية؛

''6

القــدرة علــى احلصــول علــى التقريــر يف شــكل مقــروء وقابــل للطبــع مــن أجــل
كفالة إاتحة نواتج مفيدة لواضعي القرار؛

(د) أن يطلــا إىل األمانــة تقيــيم جــدوء ييــع فــروع منــوذج نظــا اســتعراض األداء
وتقيـيم التنفيــذ ،وحــذف الفــروع الـ مل تظهــر يف حتليـل األمانــة (مثــل تعزيــز تعبئــة املـوارد و إدارة
خماطر اجلفاف ونظم اإلنذار املبكر )؛
(ه) أن يطل ــا إىل األمان ــة أن تق ــيّم منص ــة نظ ــا اس ــتعراض األداء وتقي ــيم التنفي ــذ
هب ــدف إدخ ــال التع ــدي ت ال زم ــة لتص ــحير األخط ــاء الراهن ــة الـ ـ تش ــمل عل ــى س ــبيل املث ــال
ل احلصر اخلاصية املصممة من أجل إاتحة إضافة مرفقات تكمل املعلومات الواردة يف النموذج؛
(و) أن يطلــا إىل األمانــة حتســني بوابــة نظــا اســتعراض األداء وتقيــيم التنفيــذ علــى
فو يتير سهولة حتدي املعلومات ،وع ّكن البلدان من تعديل التقارير الوطنية ال سبق تقـدعها،
عند القتضاء؛
(ز) أن يطلــا إىل األمانــة أن تشــرع يف بلــورة جولــة إب ـ غ أكثــر كفــاءة متكــن مــن
إاتحــة ييــع املعلومــات (عموعــات البيــاانت ،وأدوات اإلب ـ غ ،والنمــاذج ،واملبــادجم التوجيهيــة،
ومــا إىل ذلــك) يف الوقــت احملـدد ،آخــذة يف العتبــار بصــورة كاملــة الوقــت الـ ز جلمــع البيــاانت،
ومعاجلتها ،وحتليلها ،ولتجميع التقارير ،وكذلك الوقت ال ز إلدخال ما قد تطلبـه األطـراف مـن
تعدي ت تقنية ومنهجية على عملية إعداد التقارير؛
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(ح) أن يطلا إىل األمانة ويلتمة من ييع الشركاء التقنيني واملاليني املعنيني كفالة
تلقــي البلــدان يف الوقــت املناســا امل ـوارد املاليــة ال زمــة لســتمرار الــدعم املــاض املقــد عــن طريــق
برانمج الدعم العاملي التابع ملرفق البيئة العاملية ،ول سيما اللانمج اجلامع املقبل؛
(ط) أن يطلـ ــا إىل األمانـ ــة والليـ ــة العامليـ ــة تقـ ــدمي معلومـ ــات عـ ــن إمكانيـ ــة وضـ ــع
مؤشـ ـرات مرحلي ــة لله ــدف السـ ـرتاتيجي  5تتعل ــق بنق ــل التكنولوجي ــا ،لك ــي تطب ــق يف عملي ــات
اإلب غ املقبلة؛
(ي) أن يطل ــا إىل األمان ــة ويل ــتمة م ــن الش ــركاء التقني ــني وامل ــاليني أن أيخ ــذا يف
العتبــار أنــه مــن الضــروري ،علــى غ ـرار مــا طُبِّّــق علــى األطـراف عنــدما التزمــت بتحديــد أهــداف
ـتثمار يف كفالــة أن تكــون عمليــة اإلبـ غ ونوا هــا علــى
وطنيــة لتحييــد أثــر تــدهور األراضــي ،السـ ُ
نفـة القـدر مـن األايــة علـى الصـعيدين العــاملي والـوط  ،وأنـه مــن الضـروري السـتثمار يف تنفيــذ
حتييد أثر تدهور األراضي من حي التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات؛
(ك) أن يطلــا إىل األمانــة ويلــتمة مــن الشــركاء التقنيــني واملــاليني العمــل مــن أجــل
كفالــة اســتمرار تــدفق البيــاانت علــى الصــعيد العــاملي وحتســينه (مــن حي ـ رفــع اســتبانة الصــور
ومـا إىل ذلـك) ،وضــمان تقـدمي البيــاانت املبدئيـة املسـتمدة مــن مصـادر عامليــة حـن عــا ،2030
وإاتحة حتسينات البياانت والطرائق للبلدان األطراف املتةثرة؛
(ل) أن يطل ــا إىل األمان ــة أن تواص ــل مـ ـ ّد البل ــدان ابلبي ــاانت املبدئي ــة ،الـ ـ عك ــن
بعدئذ التحقـق منهـا أو الستعاضـة عنهـا ابلبيـاانت الوطنيـة فيمـا يتعلـق ابهلـدف السـرتاتيجي ،1
م ــع توس ــيع نط ــاا ه ــذا ال ــنهج ليش ــمل األه ــداف السـ ـرتاتيجية  2و 3و ،4الـ ـ ينبو ــي تق ــدمي
البياانت املبدئية اخلاصة هبا من خ ل املؤشرات الراهنة ،مع استخدا قواعـد البيـاانت إىل أقصـى
حد ممكن ،على أن تُدخل تلك البياانت مسبقا يف منوذج اإلب غ؛
( ) أن يطل ــا إىل األمان ــة واللي ــة العاملي ــة ويل ــتمة م ــن الش ــركاء امل ــاليني والتقني ــني
اختاذ إجراءات لدعم البلـدان يف إعـداد البيـاانت الوطنيـة اخلاصـة هبـا ،مبـا يشـمل وضـع نظـم رصـد
وطنية وحتسني املؤشرات الوطنية؛
(ن) أن يطلا إىل األمانة ويلتمة من الشركاء التقنيـني واملبـادرات احلكوميـة الدوليـة،
مث ــل مب ــادرة حتيي ــد أث ــر ت ــدهور األراض ــي التابع ــة للفري ــق املعـ ـ برص ــد األرض ،استكش ــاف طرائ ــق
للعم ــل ،مب ــا يش ــمل دراس ــات التحق ــق ،م ــن أج ــل حتس ــني الس ــتبانة املكاني ــة للبي ــاانت الـ ـواردة يف
عموعــات البيــاانت املبدئيــة ،مــع مراعــاة طابعهــا املؤقــت وأايتهــا ،ول ســيما ابلنســبة للــدول اجلزريــة
الصورية ،واملناطق القاحلة وشبه القاحلة ،ومناطق التباين املكاين العاض مثل املناطق اجلبلية؛
(س) أن يطل ــا إىل األمان ــة والش ــركاء التقني ــني واملب ــادرات احلكومي ــة الدولي ــة ،مث ــل
مبــادرة حتييــد أثــر تــدهور األراضــي التابعــة للفريــق املعـ برصــد األرض ،مواصــلة اجلهــود الراميــة إىل
حتس ـ ــني نوعي ـ ــة البي ـ ــاانت املبدئي ـ ــة املقدم ـ ــة بش ـ ــةن مؤشـ ـ ـرات اهل ـ ــدف السـ ـ ـرتاتيجي  1وك ـ ــذلك
التحسينات املدخلة على املنهجية املوحدة حلساهبا ،من أجل كفالة التساا مع البياانت املتاحة
علــى الص ــعيد الــوط  ،هب ــدف إبــاد حل ــول إلشــكال مواءم ــة البيــاانت املتباع ــدة رغــم اس ــتخدا
منهجيات أساسية موحـدة ،ومبـا يـدعم تطلعـات البلـدان إىل اسـتخدا البيـاانت اخلاصـة هبـا ،عنـد
اإلمكان ،من أجل حتسني مستوايت الدقة؛
GE.19-04478

17

ICCD/CRIC(17)/9

(ع) أن يطلــا إىل األمانــة والليــة العامليــة تقيــيم ودعــم مــا تضــطلع بــه األطـراف مــن
جهــود ترمــي إىل تلبيــة احلاجــة إىل إدراج مؤشـرات تراعــي املنظــورين العــاملي والــوط وتكــون أيض ـ ا
مبثابة أدوات تدبري تراعي اإلجراءات املن ّفذة ملكافحـة تـدهور األراضـي والتصـحر واجلفـاف ،سـواء
من منطلق التفاقية أو البلدان؛
(ف) أن يطلــا إىل األمانــة والليــة العامليــة ويلــتمة مــن الشــركاء التقنيــني واملــاليني،
العمــل مــن خـ ل تعــاون أوثــق مــع املنظمــات ذات الصــلة علــى كفالــة اســتعمال أفضــل لــألدوات
واألس ــاليا وقواع ــد البي ــاانت القائم ــة (مث ــل الش ــبكة العاملي ــة ل ـنُـ ُهج وتكنولوجي ــات حف ـ امل ـوارد
وقاعدة بياانهتا للممارسات اجليدة لإلدارة املستدامة لألراضي ،ال حتظى ابعرتاف من التفاقية؛
ومشــروع منــافع الكربــون التــابع جلامعــة وليــة كولــورادو؛ ومنصــة ا اهــات األرض التابعــة ملنظمــة
احلف الدولية ،ومنصة ميع بياانت األرض ( )Collect Earthالتابعة ملنظمة األغذية والزراعة)؛
(ص) أن يطلا إىل األمانة واللية العاملية ويلتمة من الشركاء التقنيني ،مبـا يف ذلـك
منظمــة احلفـ الدوليــة وغريهــا مــن املبــادرات احلكوميــة الدوليــة األخــرء ذات الصــلة ،مبــا يف ذلــك
مب ــادرة حتيي ــد أث ــر ت ــدهور األراض ــي التابع ــة للفري ــق املعـ ـ برص ــد األرض ،تنظ ــيم ت ــدريا ع ــدد
األه ــداف عل ــى الص ــعيدين اإلقليم ــي أو دون اإلقليم ــي ،م ــع مراع ــاة ض ــرورة إ ــاز ه ــذر اخلط ــوة
ابلتعاون مع مكاتا اإلحصاء الوطنية؛
(ا)

أن يطلا إىل األمانة أن تقيّم عملية ضمان اجلودة املتبعة يف إطار التفاقية؛

(ر) أن يطلا إىل األمانة واللية العامليـة اسـتخدا عمليـة ضـمان اجلـودة كجـزء مـن
عمليات بناء القدرات الوطنيـة ،وكـذلك إ ـاز استعراضـات تقنيـة معمقـة لتقـارير بلـدان ُختتـار مـن
كل منطقة مع كفالة مشاركة واسعة يف هذا الصدد من جانا أصحاب املصلحة؛
(ش) أن يطلا إىل األمانة ،فيما يتعلق بعرض نتائج اإلب غ يف التقارير الرمسيـة ،أن
متيّز بوضوح أكل بني خمتلف التزامات األطراف املتعلقة بتقدمي التقارير؛

(ت) أن يطل ـ ـ ـ ــا إىل األمان ـ ـ ـ ــة أن تـ ـ ـ ـ ـوائم عملي ـ ـ ـ ــة اإلبـ ـ ـ ـ ـ غ املتعلق ـ ـ ـ ــة ابأله ـ ـ ـ ــداف
الس ـرتاتيجية  5-1م ــع املؤش ـرات املراعي ــة ل عتب ــارات اجلنس ــانية واملب ــادجم التوجيهي ــة ال ـ ب ــري
بلورهتا يف إطار أنشطة خطة العمـل اجلنسـانية هبـدف ضـمان أن تؤخـذ يف احلسـبان بصـورة كاملـة
األبعاد اجلنسانية لتدهور األراضي؛
ُ

(ة) أن يطل ــا إىل األمان ــة أن توح ــد يف يي ــع نس ــخ الوثيق ــة
الصــادرة بلوــات األمــم املتحــدة اجلــدول الــزم وفقـا ألحكــا املقــرر 13ن أ ،13-وذلــك حتديــدا
عن طريـق تعـديل ييـع الصـيغ اللوويـة علـى فـو مـؤدار أن الـدورة التاسـعة عشـرة للجنـة اسـتعراض
تنفيذ التفاقية ستعقد يف عا 2020؛
ICCD/CRIC(17)/8

( ) أن يطلا إىل األمانة أن تضع يف اعتبارهـا الكامـل أايـة ختصـيص وقـت كـاف
للجنــة اســتعراض تنفيــذ التفاقيــة (مبــا يشــمل املشــاورات اإلقليميــة ودورة اللجنــة) ،وإاتحــة الوقــت
الكايف ملناقشة واثئق جلنة استعراض تنفيذ التفاقيـة ،ول سـيما مـا يتصـل منهـا بتحليـل مـا أبلوـت
عنه األطراف يف سياا ييع األهداف السرتاتيجية؛
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(ذ) أن يطلا إىل األمانة واللية العاملية ويلتمة مـن الشـركاء التقنيـني دعـم اجلهـود
الوطنية الرامية إىل وضع اسرتاتيجيات تصا يف نظم ذات فعاليـة وكفـاءة لتقاسـم املعلومـات علـى
الصعيد الوط من أجل التشجيع على تعزيز اإلجراءات املتخذة للتصدي لتدهور األراضـي علـى
املستويني الوط واحمللي؛
(ض) أن يطلــا إىل األمانــة أن تواصــل تطــوير منــاذج اإلب ـ غ ،مــع مراعــاة تعليقــات
البلدان األطراف املقدمة أثناء عملية اإلب غ.

ايء -م اقف أعرب عنها ممثل اجملتمع اقدين
 -37أحاطت األطراف علما ابملواقف ال أعرب عنها ممثلو اجملتمع املـدين يف الـدورة السـابعة
عشرة للجنة استعراض تنفيذ التفاقية بشةن ما يلي:
فيما يتعلق ابألهداف السرتاتيجية  :5-1أعربت منظمات اجملتمع املـدين عـن
(أ)
أاي ــة مش ــاركة اجملتم ــع امل ــدين ،ول س ــيما اجلماع ــات النس ــائية ال ـ ت ــدعم املب ــادرات ال ـ تقوده ــا
اجملتمعـات احملليــة ،يف سـياا عمليــات صـنع القـرارات املتعلقـة أبهــداف حتييـد أثــر تـدهور األراضــي
واخلطز الوطنية ملكافحة اجلفاف؛
(ب) فيمــا يتعلــق بتحييــد أثــر تــدهور األراضــي :أعربــت منظمــات اجملتمــع املــدين عــن
الـدور اهلــا الــذي يؤديــه واضـعو السياســات يف هتيئــة بيئــة مواتيـة لتوســيع واستنســا جهــود اإلدارة
املستدامة لألراضي وإص ح األراضي يف اجملتمعـات احملليـة بصـفة عامـة ،مبـا يشـمل النسـاء بصـفة
خاص ــة ،وابلت ــاض طلب ــت إىل األط ـ ـراف أن تنظ ــر يف تنفي ــذ املب ــادجم التوجيهي ــة الطوعي ــة املتعلق ــة
ابحلوكمة يف عال حيازة األراضي ادراجها يف مقرر يعتمدر مؤمتر األطراف يف التفاقيـة يف دورتـه
الرابعة عشرة؛
(ج) فيمــا يتعلــق ابملســائل اجلنســانية :أبــرزت منظمــات اجملتمــع املــدين وجاهــة خطــة
العمـ ــل اجلنسـ ــانية يف إطـ ــار التفاقيـ ــة ودعـ ــت إىل تنفيـ ــذها الفـ ــوري والفعـ ــال والتشـ ــاركي يف كـ ــل
إجراءات التفاقية؛
(د) فيمــا يتعلــق ابلتمويــل املبتكــر :أعربــت منظمــات اجملتمــع املــدين عــن أايــة كفالــة
إاتحــة مصــادر متويــل مناســبة ملنظمــات اجملتمــع املــدين الـ تــدعم املبــادرات التحوليــة القائمــة علــى
اجملتمعات احمللية لتحقيق أهداف حتييد أثر تدهور األراضي؛
(ه) فيمــا يتعلــق اج ـراءات تبليــغ املعلومــات :أوصــت منظمــات اجملتمــع املــدين أبن
يش ــمل اإلبـ ـ غ البي ــاانت املص ــنفة حس ــا ن ــوع اجل ــنة ،ول س ــيما بش ــةن ح ــق املـ ـرأة يف حي ــازة
األراض ــي ،وأن تب ــني التق ــارير الوطني ــة إ ــازات اجملتم ــع امل ــدين بش ــةن اإلدارة املس ــتدامة لألراض ــي
وإص ح األراضي وحتييد أثر تدهور األراضي.
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رابع ا -اختتا الدورة
ألف -اعتمذ ذذايف التقريذ ذذر الشذ ذذامل للجنذ ذذة اسذ ذذتعراض تنفيذ ذذذ االتفاقيذ ذذة اققذ ذذد إىل مذ ذذؤمتر
األطرافا مبا ذل االستنتاجات والت صيات
 -38نظ ــرت اللجن ــة يف جلس ــتها اخلامس ــة ،املعق ــودة يف  30ك ــانون الثايننين ــاير  ،2019يف
مشروع التقرير املتعلق بدورهتا السابعة عشرة.
 -39وأدىل ببياانت ممثلو كل من جزر كوك ،واللازيل ،وأوكرانيا والحتاد األورويب.
 -40واعتمدت اللجنة بعد ذلك مشـروع التقريـر ككـل ،بصـيوته املنقحـة شـفوايا ،وأوكلـت إىل
املقرر مهمة وضعه يف صيوته النهائية ابلتشاور مع مكتا اللجنة واألمانة.

ابء -اختتا الدورة
 -41يف اجللســة اخلامســة أيض ـا ،أدىل ببيــاانت ممثلــو كــل مــن رومانيــا (ابســم الحتــاد األورويب
والــدول األعضــاء فيــه) ،وكــواب (ابســم عموعــة أمريكــا ال تينيــة ومنطقــة البحــر الكــارية) ،ومالطــة
(ابسم مرفق التنفيذ اإلقليمـي لشـماض البحـر األبـي املتوسـز (املرفـق الرابـع)) ،وبـي روس (ابسـم
مرفــق التنفيــذ اإلقليمــي ألورواب الوســطى والشــرقية (املرفــق اخلــامة)) ،وجــزر كــوك (ابســم عموعــة
دول آسيا واحمليز اهلادجم) ،وأنوول (ابسم اجملموعة األفريقية).
 -42وأدىل ببي ــان أيض ـ ـ ا ممث ــل مؤسس ــة البيئ ــة الص ــينية ،وه ــي منظم ــة غ ــري حكومي ــة (ابس ــم
منظمات اجملتمع املدين).
 -43وأدىل األمني التنفيذي ل تفاقية مب حظات ختامية.
 -44وأدىل رئية اللجنة مب حظات ختامية وأعلن اختتا الدورة السابعة عشرة للجنة.
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اقرفق
ال اثئق اقعروضة على جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية يفورهتا السابعة عشرة
رمز الوثيقة

العنوان

ICCD/CRIC(17)/1

جدول األعمال املؤقت وشروحه .مذكرة من األمانة

ICCD/CRIC(17)/2

ICCD/CRIC(17)/3

ICCD/CRIC(17)/4

ICCD/CRIC(17)/5

ICCD/CRIC(17)/6

ICCD/CRIC(17)/7

ICCD/CRIC(17)/8

ICCD/CRIC(17)/8/Corr.1

ICCD/CRIC(17)/INF.1
ICCD/CRIC(17)/INF.2

التقد احملرز يف عملية حتديد األهداف الوطنية الطوعية لتحييد أثر تدهور األراضي.
تقرير مقد من اللية العاملية
حتلي ــل أوض  -اهل ــدف السـ ـرتاتيجي  :2حتس ــني ظ ــروف معيش ــة الس ــكان املت ــةثرين.
مذكرة من األمانة
التحليـل األوض  -اهلــدف السـرتاتيجي الثالـ  :ختفيـف آاثر اجلفــاف والتكيــف معهــا
وإدارهتـا لتعزيــز قــدرة الفئــات الســكانية والــنظم اإليكولوجيــة الضــعيفة علــى التكيــف.
مذكرة من األمانة
التحلي ــل األوض  -اهل ــدف الس ـرتاتيجي الراب ــع :تولي ــد من ــافع بيئي ــة عاملي ــة ع ــن طري ــق
التنفيذ الفعال لتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر .مذكرة مقدمة من األمانة
حتليــل أوض  -اهلــدف السـرتاتيجي  :5تعبئــة قــدر كبــري مــن املـوارد املاليــة وغــري املاليــة
ل ــدعم تنفي ــذ التفاقي ــة ع ــن طري ــق إقام ــة ش ـ ـراكات فعال ــة عل ــى الص ــعيدين الع ــاملي
والوط  .تقرير مقد من اللية العاملية
حتسني إجراءات تبليغ املعلومات ،وكذلك نوعية وشكل التقارير ال تقد إىل مؤمتر
األطراف .مذكرة من األمانة
حتسني إجراءات تبليغ املعلومات ،وكذلك نوعية وشكل التقارير ال تقد إىل مؤمتر
األطراف .مذكرة من األمان .تصويا
معلومات للمشاركني
تقرير مرحلي عن عملية اإلب غ والستعراض يف الفرتة  .2019-2018مذكرة من
األمانة

ICCD/CRIC(17)/INF.3

حتليل شامل للبياانت املالية .تقرير مقد من اللية العاملية

ICCD/CRIC(17)/INF.4

قائمة املشاركني

ICCD/CRIC(17)/CRP.1
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حتليـ ــل أوض  -اهلـ ــدف الس ـ ـرتاتيجي  :1حتسـ ــني حالـ ــة الـ ــنظم اإليكولوجيـ ــة املتـ ــةثرة،
ومكافحة التصحرنتدهور األراضي ،وتعزيز اإلدارة املستدامة لألراضي ،واملسااة يف
حتييد أثر تدهور األراضي .مذكرة من األمانة

خط ــة العم ــل اجلنس ــانية لتفاقيـ ــة األم ــم املتح ــدة ملكافحـ ــة التص ــحر بوص ــفها آليـ ــة
لتحسني الظروف املعيشية للسكان املتةثرين :التجارب األوىل والطريق إىل األما
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