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 ةافتتاح الدور  -أوالا  
 االفتتاحيةالبياانت  -ألف 

، افتــتر رئــية جلنــة اســتعراض تنفيــذ التفاقيــة، الســيد 2019كــانون الثايننينــاير   28يف  -1
 للجنة وأدىل ببيان.سامويل مابيلني كونرتيراس )الفلبني(، الدورة السابعة عشرة 

وأدىل ببيــان أيضــاا وزيــر الدولــة يف يهوريــة غيــاان التعاونيــة، صــاحا الســعادة األونورابــل  -2
 جوزيف هارمون، ابسم البلد املضيف للدورة السابعة عشرة للجنة استعراض تنفيذ التفاقية.

 لتصحر )التفاقية(.وأدىل ببيان آخر األمني التنفيذي لتفاقية األمم املتحدة ملكافحة ا -3

 العامةالبياانت  -ابء 
ـــة الســـعودية  -4 أدىل ببيـــاانت ممثلـــو كـــل مـــن أنوـــول )ابســـم اجملموعـــة األفريقيـــة(، واململكـــة العربي

)ابســـم عموعـــة دول آســـيا ومنطقـــة احملـــيز اهلـــادجم(، واللازيـــل )ابســـم عموعـــة بلـــدان أمريكـــا ال تينيـــة 
م مرفـــق التنفيـــذ اإلقليمـــي لشـــماض البحـــر األبـــي  املتوســـز ومنطقـــة البحـــر الكـــارية(، ومالطـــة )ابســـ

 الرابع((، وبي روس )ابسم مرفق التنفيذ اإلقليمي ألورواب الوسطى والشرقية )املرفق اخلامة((. )املرفق
 وأدىل ببيان أيضاا ممثل رومانيا )ابسم الحتاد األورويب ودوله األعضاء(. -5
 الكارية من أجل البيئة ابسم منظمات اجملتمع املدين.وأدىل ببيان ممثل شبكة شباب  -6
 وأعلن ممثل اهلند عن استضافة الدورة الرابعة عشرة ملؤمتر األطراف. -7

 اإلقليمياجتماعات البلدان اقدرجة   مرفقات التنفيذ  -جيم 
ُعقـــدت اجتماعـــات للبلـــدان املدرجـــة يف مرفقـــات التنفيـــذ اإلقليمـــي يف إطـــار التحضـــري  -8

 .2019كانون الثايننيناير   27للدورة السابعة عشرة للجنة استعراض تنفيذ التفاقية يف 

 ةاقسائل اإلجرائي -اثنياا  
 لإقرار جدول األعمال وتنظيم العم -ألف 

، جـــدول 2019كــانون الثايننينـــاير   28أقــرت اللجنـــة يف جلســتها األوىل، املعقـــودة يف  -9
 وفيما يلي جدول األعمال: .ICCD/CRIC(17)/1الوثيقة  األعمال املؤقت بصيوته الواردة يف

 املسائل التنظيمية: -1
 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل؛ )أ(
 تعيني مقرر اللجنة؛ )ب(

 تقييم التنفيذ:  -2
 ؛ 5إىل  1األهداف السرتاتيجية من 

 عملية اإلب غ والستعراض يف إطار التفاقية:  -3
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إجــراءات تبليــغ املعلومــات، وكــذلك نوعيــة وشــكل التقــارير الــ  تقــد  
 إىل مؤمتر األطراف؛

ـــر الشـــامل املقـــد  مـــن جلنـــة اســـتعراض تنفيـــذ التفاقيـــة إىل مـــؤمتر  -4 اعتمـــاد التقري
 األطراف، مبا يف ذلك الستنتاجات والتوصيات. 

يوته الـــواردة يف مرفـــق وأقـــرت اللجنـــة يف جلســـتها األوىل أيضـــاا جـــدول عمـــل الـــدورة بصـــ -10
 .ICCD/CRIC(17)/1الوثيقة 

 قيةتعيني مقرر للجنة استعراض تنفيذ االتفا -ابء 
، الســيدة 2019كــانون الثايننينــاير   28عّينــت اللجنــة يف جلســتها األوىل، املعقــودة يف  -11

 آان لويز )إيطاليا( مقررةا لدورتيها السابعة عشرة والثامنة عشرة.

 يةغري رمسمشاورات  -جيم 
 ُأجريت ابنتظا  خ ل الدورة مشاورات غري رمسية بتوجيه من رئية اللجنة ومقرِّرها. -12

 احلض ر -يفال 
 طرفاا يف التفاقية، كالتاض: 93حضر الدورة السابعة عشرة للجنة ممثلو  -13

 حتاد األورويبال
 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

 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
 بيساو -غينيا 
 الفلبني

 البوليفارية( - فنزوي  )يهورية
 فنلندا

 فييت ان 
 كازاخستان
 الكامريون
 كمبوداي
 كندا
 كواب

 كوت ديفوار
 كوستاريكا
 كولومبيا
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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

 .(1)واحدمراقبون عن بلد اا وحضر الدورة أيض -14
  كانت منظمات األمم املتحدة ومكاتبها ووكالهتا املتخصصة التالية ممثلةا أيضاا: -15

 منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة )الفاو(
 مرفق البيئة العاملية

 اإلمنائيبرانمج األمم املتحدة 
 برانمج األمم املتحدة للبيئة

 منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية
 هيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة

 املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية
منظمـــة مـــن منظمـــات اجملتمـــع  20منظمـــات حكوميـــة دوليـــة و 8وحضـــر الـــدورة أيضـــاا  -16

 .(1)غري حكوميةاملدين، من بينها منظمات 

 ئقال اث -هاء 
تــرد يف مرفــق هــذا التقريــر قائمــة ابلواثئــق الــ  ُعرضــت علــى اللجنــة كــي تنظــر فيهــا، وقــد  -17

 أحاطت األطراف علماا هبا.

 تاالستنتاجات والت صيا -اثلثاا  
 1 تيجياهلدف االسرتا -ألف 

تنفيــــذ التفاقيــــة، أوصـــت بعــــ  األطــــراف يف الـــدورة الســــابعة عشــــرة للجنـــة اســــتعراض  -18
(، أبن يقــو  4إىل  1يتصــل ابألهــداف الســرتاتيجية املتعــددة )األهــداف الســرتاتيجية مــن  فيمــا

 مؤمتر األطراف مبا يلي:
 هبـدف وتقنيـاا( وماليـاا  )إدارايا  اإلبـ غ عملية وتقييم رصد األمانة من يطلا أن )أ( 
 وطنيني خلاء جانا من والتفسري ودةاجل ومراقبة البياانت لتحليل الكايف الوقت ختصيص ضمان
 بياانت ييع األطراف القطرية عمَّعة معاا؛  تكون عندما العاملي الصعيد على وكذلك

__________ 

 يرجى الرجوع إىل القائمة الرمسية للمشاركني املتاحة على موقع التفاقية على اإلنرتنت (1)
<https://www.unccd.int/official-documents/cric17-georgetown-guyana-2019>.  

https://www.unccd.int/official-documents/cric17-georgetown-guyana-2019
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أن يطلــا مــن األمانــة إجــراء مراجعــة ملراقبــة اجلــودة بشــةن البيــاانت املقدمــة يف  )ب( 
التقارير فيما يتعلق جبميع األهداف السرتاتيجية لضـمان أن تعكـة نتـائج هـذر املراجعـة التقـارير 

 الوطنية بدقة؛ 
أن يطلا مـن األمانـة مراجعـة نـص هـذر التقـارير لضـمان السـتخدا  املناسـا  )ج( 

املعتمــــدة فيمــــا يتعلــــق بوليــــة ونطــــاا التفاقيــــة واملقــــررات الســــابقة الــــ  اختــــذها  للمصــــطلحات
 األطراف؛ مؤمتر

أن يطلا من األمانة إشراك جلنة العلم والتكنولوجيـا وهيئـة التفاعـل بـني العلـو   )د( 
ـــة، يف املســـائل املتصـــلة بوضـــع منهجيـــات بشـــةن املؤشـــرات، وتعميـــق  والسياســـات، حســـا احلال

 وض للبياانت ال  تتلّقاها األطراف، مبا يف ذلك قيود املنهجية احلالية؛التحليل األ
ع هيئــة التفاعــل بــني العلــو  والسياســات علــى القيــا ، يف استعراضــها  )هـ(  أن يشــجِّّ

 البيولـوجي التنـوع عـال يف والسياسـات للعلو  الدوض احلكومي املنلللتقييم املواضيعي من جانا 
ــــــنظم وخــــــدمات ــــــةاإليكولو  ال ــــــم  جي ــــــة العل ــــــد جلن ــــــدهور األراضــــــي واستصــــــ حها، بتزوي بشــــــةن ت

ثـــة عـــن العوامـــل املباشـــرة وغـــري املباشـــرة الدافعـــة إىل تـــدهور األراضـــي  والتكنولوجيـــا مبعلومـــات عدَّ
 ؛ومقارنة هذا الستعراض ابملعلومات املقدَّمة من البلدان األطراف

 1 علقة ابهلـدفني السـرتاتيجينيأن يطلا من األمانة مواصلة حتسني املقايية املت )و( 
، مــع مراعــاة مبــدأ 4و 3و 2وتقيــيم مــدء م ءمــة املقــايية املتعلقــة ابألهــداف الســرتاتيجية  5و

الســـــتفادة مـــــن املعـــــايري العامليـــــة املوجـــــودة والعمـــــل علـــــى تـــــوفري البيـــــاانت الفرتاضـــــية لألهـــــداف 
 )مثل مؤشرات أهداف التنمية املستدامة(؛ 4و 3و 2السرتاتيجية 
مكانيـــــة  -اســـــتحداة منصـــــة إدارة تفاعليـــــة وجورافيـــــة أن يطلـــــا مـــــن األمانـــــة  )ز( 

( ونظـــــا  Trends.Earthللبيـــــاانت تعمـــــل ابلتـــــازر مـــــع منصـــــة  ا اهـــــات حفـــــ  كوكـــــا األرض  )
استعراض األداء وتقيـيم التنفيـذ )مبـا يف ذلـك النمـاذج والقوالـا والتقـارير وأدوات اإلنرتنـت اإلضـافية 

بـــــني  تضـــــمن الشـــــفافية وقابليـــــة التشـــــويل البيـــــ  فيمـــــاوالــــروابز املؤّديـــــة إىل مكعبـــــات البيـــــاانت(، و 
عموعـــات البيـــاانت، وتكفـــل حتســـني واســـتدامة تـــدفق البيـــاانت واملعلومـــات، وتتـــير أداء املهــــا  

 ال زمة، مبا يف ذلك ما يلي:
 إدارة وعرض البياانت الوصفية؛ '1'
 القدرة على إجراء حتديثات منتظمة بني فرتات تقدمي التقارير؛ '2'
حتميـــل ودمـــج البيـــاانت الـــواردة مـــن ييـــع املصـــادر والـــ  تســـتويف القـــدرة علـــى  '3'

معــايري جـــودة البيـــاانت لكــل مؤشـــر، مبـــا يف ذلــك املـــدخ ت الضـــرورية لتوليـــد 
املؤشـــــرات وييـــــع اخلوارزميـــــات األساســـــية املســـــتخدمة مـــــن جانـــــا مقـــــدمي 

مـــــن مؤشـــــرات  1-3-15البيـــــاانت وإرشـــــادات املمارســـــات اجليـــــدة للمؤشـــــر 
 ؛(2)املستدامة أهداف التنمية

__________ 

(2) <https://www.unccd.int/sites/default/files/relevant-links/2017-

10/Good%20Practice%20Guidance_SDG%20Indicator%2015.3.1_Version%201.0.pdf>.  

https://www.unccd.int/sites/default/files/relevant-links/2017-10/Good%20Practice%20Guidance_SDG%20Indicator%2015.3.1_Version%201.0.pdf
https://www.unccd.int/sites/default/files/relevant-links/2017-10/Good%20Practice%20Guidance_SDG%20Indicator%2015.3.1_Version%201.0.pdf
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القــــدرة علــــى املقارنــــة والختيــــار بــــني عموعــــات البيــــاانت الفرتاضــــية الوطنيــــة  '4'
 واإلقليمية والعاملية )مثل مستوايت اختاذ القرار املتسلسلة(؛ 

 القدرة على إجراء التحلي ت بشةن ييع مؤشرات التفاقية؛ '5'
 القدرة على حتليل النقاط الساخنة والنقاط املضيئة؛ '6'
علــى حتليــل املعلومــات اإلضــافية، مبــا يف ذلــك املؤشــرات األخــرء ذات القــدرة  '7'

الصـــــلة علـــــى الصـــــعيد الـــــوط  وكـــــذلك املعلومـــــات التكميليـــــة مثـــــل املتوـــــريات 
املناخية، وملكية األراضي، وإدارة األراضي، واإلنصـاف بـني اجلنسـني، ومتكـني 

 املرأة، وإشراك اجلهات صاحبة املصلحة؛
انت قبــل تقــدمي التقــارير وكــذلك قــدرة اجلمهــور علــى القــدرة علــى تصــوير البيــا '8'

التصــــوير والتفاعــــل مــــع النتــــائج املبلَّــــغ عنهــــا رمسيــــاا بعــــد اكتمــــال عمليــــة تقــــدمي 
 التقارير؛ 

القدرة على توليد التقارير ذات الصلة تلقائياا مـن أجـل عمليـة اإلبـ غ اخلاصـة  '9'
اول واألرقـــــا  ابلتفاقيـــــة والســـــتعمال الـــــوط ، مبـــــا يف ذلـــــك النصـــــوص واجلـــــد

 واخلرائز؛
القــدرة علــى توليــد املعلومــات املفيــدة للجهــات احلكوميــة املختصــة وملنظمــات  '10'

اجملتمــــع املــــدين دعمــــاا لــــزايدة فعاليــــة التخطــــيز املتكامــــل لســــتخدا  األراضــــي 
 ولتنفيذ عملية حتييد أثر تدهور األراضي؛

لـى ذلـك، تشـجيع أن يطلا مـن األمانـة، واجلهـات الفاعلـة األخـرء القـادرة ع )ح( 
ودعـــم البلـــدان الناميـــة األطـــراف يف تطـــوير عموعـــات البيـــاانت الوطنيـــة عـــن طريـــق بنـــاء القـــدرات 

 املؤسسية والتمويل ونقل التكنولوجيا؛ 
أن يطلـا مــن األمانـة توســيع نطـاا التحليــل لكـي يــذها إىل أبعـد مــن آحــاد  )ط( 

رتبــاط فيمــا بينهــا، مثــل الصــلة بــني املؤشــرات حــن عكــن علــى فــو أفضــل فهــم أوجــه التفاعــل وال
 تدهور األراضي والفقر واإلنصاف بني اجلنسني؛

أن يطلــــا مــــن األمانــــة توســــيع نطــــاا التصــــنيف احلــــاض املســــتخد  يف تقــــارير  )ي( 
 األطراف للتمييز بني احلالتني:  غري مبلَّغ عنه  و غري مطلوب اإلب غ عنه ؛

ة ضــمان أن يكــون حتديــد أهــداف عمليــة أن يطلــا مــن األمانــة والليــة العامليــ )ك( 
حتييـد أثـر تـدهور األراضـي وتنفيـذها ورصـدها، علـى الصيـُعد احمللـي والـوط  والعـاملي، هـي ييعهـا 

 عملية مستمرة تشمل إجراء تقييم منتظم ألهداف عملية التحييد وتنفيذها؛ 
 بيــاانت عموعــات وإاتحــة وتوليــد حتديــد العامليــة والليــة األمانــة مــن يطلــا أن ()ل 
 املؤشــرات جبميــع يتعلــق فيمــا النطــاا( عــددة منهجيــات مــن هبــا يــرتبز )ومــا الدقــة عاليــة مكانيــة
 القاحلــة واملنــاطق الناميــة، الصــورية اجلزريــة الــدول وخاصــة الصــورية، البلــدان يف ل ســتخدا  املعــدة
  اجلبلية(؛ املناطق )مثل عالية بتقلبية تتسم ال  البلدان أراضي ويف القاحلة شبه واملناطق
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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؛
والليــة العامليــة تقيــيم وزايدة تنقــير خــز األســاس الــذي  أن يطلــا مــن األمانــة )ن( 

 سُيستخد  يف دورات اإلب غ القادمة ويشجع األطراف على القيا  بذلك؛
أن يطلا من األمانة واللية العاملية العمل مع الشركاء لتعزيز التسـاا والعمـل  )س( 

تبـار الـدروس املسـتفادة مـن كـل املشرتك بني اتفاقيات ريو بشـةن اإلبـ غ، علـى أن ُتؤخـذ يف الع
ـــــى حـــــالت األولويـــــة  ـــــز عل ـــــد العمـــــل والتقـــــاعة عـــــن العمـــــل، مـــــع الرتكي منهـــــا وتكـــــاليف وفوائ

 العاليةنالفرص العالية )مثل األراضي اخلثية بسبا إمكاانهتا الكربونية(؛
أن يطلا من األمانة استخدا  البياانت املتاحة من آلية اإلب غ احلالية لتقـدمي  )ع( 

 مات عن ا اهات التصحر العاملية يف ييع أفاء العامل؛ معلو 
أن يطلا من األمانة اختاذ تدابري للحفاظ على تدفقات البياانت العاملية لكي  )ف( 

 عكن تقدمي بياانت عسَّنة إىل البلدان األطراف املتةثرة؛
دعها أن يطلــــا مــــن األمانــــة مواصــــلة حتليــــل البيــــاانت العامليــــة واإلقليميــــة وتقــــ )ص( 

 أبشكال تفاعلية ومرئية.
وفيمــا يتعلــق ابلتقــديرات الوطنيــة املقدَّمــة مــن األمانــة إىل األطــراف وتوســيع نطــاا هــذا  -19

، فـنن مـن املهـم اإلشـارة إىل أن التقــديرات 4و 3و 2احلكـم لكـي يشـمل األهـداف السـرتاتيجية 
 ،1 الســرتاتيجيهلــدف الوطنيــة غــري كافيــة. فلكــي تكــون هــذر التقــديرات ذات صــلة ومرتبطــة اب

 فنهنا ينبوي أن تشري حتديداا إىل املناطق املتةثرة.
وأوصـــــى بعـــــ  األطـــــراف كـــــذلك يف الـــــدورة الســـــابعة عشـــــرة للجنـــــة اســـــتعراض تنفيـــــذ  -20

(، أبن 4إىل  1التفاقيــة، فيمــا يتصــل ابألهــداف الســرتاتيجية املتعــددة )األهــداف الســرتاتيجية 
 يقو  مؤمتر األطراف مبا يلي:

أن يطلا من األمانة استخدا  لوة الواثئق املتفق عليها يف الدورة الثانية عشـرة  )أ( 
ـــــك اإلطـــــار  ـــــة عشـــــرة للمـــــؤمتر علـــــى وجـــــه اخلصـــــوص، مبـــــا يف ذل ـــــدورة الثالث ملـــــؤمتر األطـــــراف وال

، مثــل  مكافحــة 2030-2018الســرتاتيجي لتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة التصــحر للفــرتة 
راضي واجلفاف  و األهداف الطوعية لتحييد أثر تدهور األراضي ؛ واإلشارة التصحر وتدهور األ

 إىل نطاا التفاقية فيما يتصل أبهداف التنمية املستدامة، والتصرف وفقاا لولايت التفاقية؛
أن يطلـــــا مـــــن األمانـــــة تقـــــدمي مبـــــادجم توجيهيـــــة واضـــــحة بشـــــةن املنهجيـــــات  )ب( 

ألراضي ولتيسري حتسني  ا اهـات حفـ  كوكـا األرض  املستخَدمة حلساب ديناميات إنتاجية ا
(Trends.Earth وأن يــدعو الشـــركاء التقنيـــني أيضــاا إىل تقـــدمي هـــذر املبــادجم، بويـــة تـــوفري القـــدرة ،)

ـــد لتبـــاين كثافـــة الوطـــاء الرئيســـية )مثـــل املؤّشـــ البيـــاانت جملموعـــات املباشـــر اإلدخـــالعلـــى  ر املوحَّ
 النبايت، وحجم تساقز األمطار، والتبخر، ورطوبة الرتبة(؛
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أن يطلـــــا مـــــن األمانـــــة ويلـــــتمة مـــــن الشـــــركاء التقنيـــــني تطـــــوير وســـــائل إدراج  )ج( 
معلومــات ملكيـــة األراضــي املقابلـــة لفئـــات الوطــاء األرضـــي مــن أجـــل احلصـــول علــى صـــورة أوضـــر 
 لعمليات التحويل الضارة املتعلقة ابستخدا  األراضي واملشاكل املتصلة بتويريات الوطاء األرضي.

وقد أوصت بع  األطراف، فيما يتصل ابلعمل املستمر لدعم اجلهود الرامية إىل حتقيـق  -21
 ، أبن يقو  مؤمتر األطراف مبا يلي:1اهلدف السرتاتيجي 

من الناحيتني التقنيـة واإلجرائيـة، اجلهـود الراميـة  أن يطلا من األمانة أن تعزز، )أ( 
إىل ضــمان تنســيق البيــاانت، مبــا يف ذلــك نظــم تصــنيف الوطــاء األرضــي، لكــي  ــدة توافــق بــني 

 ال اهات الوطنية وال اهات اإلقليمية والعاملية؛ 
 أن يطلـا مـن األمانــة تطـوير املــوارد ال زمـة للتحّقــق علـى مســتوء الرتبـة وغــرير )ب( 

 من أشكال التحقق من البياانت على الصعيد الوط ، وأن تساعد األمانة يف حتديد هذر املوارد؛
أن يطلا من األمانة حتسني تقديرات الوطـاء األرضـي املتعلقـة أبخـذ األراضـي  )ج( 

 )الوزو العمراين لألراضي(؛ 
 جــزء تركيــز التقنيــني ءويلــتمة مــن الشــركا العامليــة والليــة األمانــة مــن يطلــا أن )د( 

 يف الوطنيـة والشـبكات الوطنيـة القـدرات حتسـني علـى القدرات بناء يف به املضطَلع الستثمار من
ع وأن مؤشــــر، كــــل  تقيــــيم  تعزيــــز ذلــــك يشــــمل أن وينبوــــي بــــذلك. القيــــا  علــــى األطــــراف يشــــجِّّ

 بتحييـد واملتعلقـة األرض برصد املع  الفريق مبادرة سياا إطار وخارج داخل امل ئمة، الشراكات
جهــود رســم خــرائز الرتبــة مــن  )مثــل التــازر أوجــه مــن الســتفادة أجــل مــن األراضــي، تــدهور أثــر

 جانا منظمة األغذية والزراعة )الفاو( والشراكة العاملية من أجل الرتبة(؛
ــــدعيم الشــــبكات  )هـ(  ــــة العامليــــة وضــــع اســــرتاتيجية لت أن يطلــــا مــــن األمانــــة واللي

املؤشــرات مــن أجــل حتســني يــع البيــاانت وزايدة فائــدة عموعــات  الوطنيــة لرســم اخلــرائز جلميــع
 البياانت الوطنية، وأن ُيشجع األطراف على القيا  بذلك؛ 

للمـدخ ت املسـتخدمة لتوليـد  املكانيـة السـتبانة حتسـنيأن يطلا من األمانة  )و( 
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؛ 
ي أن يطلـا مـن األمانـة استكشـاف الـنـيُهج الــ  مـن شـةهنا تيسـري اإلبـ غ الــذ )ز( 

 يصّور بدقة حجم التدهور إىل جانا مساحة األرض، وأن يشجع األطراف على ذلك؛
أن يطلـا مـن األمانــة اسـتعراض حتليــل البيـاانت العامليـة واإلقليميــة علـى النحــو  )ح( 

لكـــــي تعكـــــة بشـــــكل  ICCD/CRIC(17)/6والوثيقـــــة  ICCD/CRIC(17)/2املعـــــروض يف الوثيقـــــة 
 ير الوطنية؛صحير البياانت املستقاة من التقار 

أن يطلـــا مــــن األمانــــة أن نخــــذ يف احلســــبان أايــــة زايدة استصــــ ح وإعــــادة  )ط( 
 نهيل األراضي الرطبة املتدهورة، ول سيما مناطق األراضي اخلثية؛

أن يطلـــا مـــن األمانـــة تنظـــيم دورات تدريبيـــة وحلقـــات عمـــل تســـتهدف علـــى  )ي( 
ت ســــجل مســـــاحة األراضـــــي ومكاتـــــا املتعلـــــق  ـــــدما 1وجــــه التحديـــــد اهلـــــدف الســــرتاتيجي 

 اإلحصاء الوطنية؛
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ع األمانـــــة والليـــــة العامليـــــة والشـــــركاء الثنـــــائيني واملتعـــــددي األطـــــراف  )ك(  أن يشـــــجِّّ
الخــرين علــى مواصــلة جهــودهم يف دعــم البلــدان يف عــال إدمــاج األهــداف الطوعيــة لتحييــد أثــر 

 ق الوطنية السرتاتيجية؛تدهور األراضي يف برامج العمل الوطنية وغريها من الواثئ
أن يطلــــا مــــن األمانــــة تقــــدمي مبــــادجم توجيهيــــة واضــــحة ودعــــم تقــــ  بشــــةن  )ل( 

وابإلبـ غ عنهــا،  1املنهجيـات املتعلقــة بسـاب املؤشــرات املدرجـة يف إطــار اهلـدف الســرتاتيجي 
وبناء  وخاصة فيما يتعلق بديناميات إنتاجية األراضي، وأن تدرج ذلك يف عمليات تقدمي التقارير

 القدرات يف املستقبل.

 2 االسرتاتيجياهلدف  -ابء 
أُدرجت يف الفرع الوارد أع ر املتعلق ابملداخ ت املتصلة ابألهـداف السـرتاتيجية املتعـددة  -22
 .2لة مباشرة ابهلدف السرتاتيجي ( ييع املداخ ت املدىَل هبا يف اجللسة العامة املتص4إىل  1)من 

 3 اتيجيرت اهلدف االس -جيم 
أوصـــت بعـــ  األطـــراف، فيمـــا يتصـــل مبواصـــلة العمـــل لـــدعم اجلهـــود الراميـــة إىل حتقيـــق  -23

 ، أبن يقو  مؤمتر األطراف مبا يلي:3اهلدف السرتاتيجي 
أن يطلـــا مـــن األمانـــة والليـــة العامليـــة الســـتفادة مـــن اجلهـــود املبذولـــة بشـــةن  )أ( 

وط  املتعلــق ابجلفــاف يف نظــم اإلنــذار املبكــر، مبــادرة اجلفــاف )مبــا يف ذلــك عناصــر التخطــيز الــ
رصــد اجلفــاف  والتخفيــف، والتكيــف، والرصــد( وأن ُيشــجع األطــراف علــى ذلــك دعمــاا لتحســني

 على الصعيد القطري؛
أن يطلـــا مـــن األمانـــة والليـــة العامليـــة التعـــاون مـــع الشـــركاء التقنيـــني املناســـبني  )ب( 

والشراكة العاملية للميار، واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية،  )مثل اللانمج املتكامل إلدارة اجلفاف،
ومنظمة األغذية والزراعة )الفاو(( بشةن وضع مؤشر للجفاف مناسا عامليـاا، واملواءمـة بـني هُنُـج 

مبـــا يف ذلـــك عناصـــر التخطـــيز الـــوط  املتعلـــق ابجلفـــاف يف نظـــم اإلنـــذار  ،ونظـــم رصـــد اجلفـــاف
 ؛والرصد( املبكر، والتخفيف، والتكيف،

يطلا من األمانـة أن تتخـذ التـدابري ال زمـة مـن أجـل توسـيع نطـاا مبـادرة أن  )ج( 
 اجلفاف لدعم عدد أكل من البلدان األطراف.

  4 االسرتاتيجي اهلدف -يفال 
أوصـــت بعـــ  األطـــراف، فيمـــا يتصـــل مبواصـــلة العمـــل لـــدعم اجلهـــود الراميـــة إىل حتقيـــق  -24

 ؤمتر األطراف مبا يلي:، أبن يقو  م4اهلدف السرتاتيجي 
أن يطلـــا مـــن األمانـــة إعـــادة تقيـــيم مقيـــاس التنـــوع البيولـــوجي احلـــاض للهـــدف  )أ( 

)القائمـــة احلمـــراء(، واستكشـــاف طـــرا لتحســـني فائـــدة هـــذا املؤشـــر ابلنســـبة إىل  2الســـرتاتيجي 
التفاقية مع النظر يف مقايية بديلة قد تكون أكثر م ءمة، مثل األرقا  املطلقة لألنواع املنقرضة 

لخطـر. وبــا أن ُيضـطَلع بــذلك ابلتعـاون مـع اجلهــة الوصـّية )الحتــاد الـدوض حلمايــة أو املعرَّضـة ل
  الطبيعة واملوارد الطبيعية( وكذلك أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي؛
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أن يطلا من األمانة تصحير عد  التطابق يف منوذج اإلبـ غ املتعلـق ابهلـدف  )ب( 
 امل الدافعة يف إطار مقياس القائمة احلمراء.والقيا  لحقاا بتحليل العو  4السرتاتيجي 

 يحتييد أثر تده ر األراض -هاء 
أّكــدت بعــ  األطــراف علــى الــدور الــذي تؤّديــه عمليــة حتييــد أثــر تــدهور األراضــي يف  -25

صــيانة واســتعادة رأس املــال الطبيعــي القــائم علــى األرض عــن طريــق معاجلــة توــري املنــا ، ونمــني 
فـاظ علـى خـدمات النظـا  اإليكولـوجي احليويـة مـع ضـمان الرخـاء املشـرتك التنوع البيولوجي، واحل
 للسكان ورفاههم.

ســـّلمت بعـــ  األطـــراف أبن عمليـــات حتديـــد أهـــداف حتييـــد أثـــر تـــدهور األراضـــي قـــد  -26
أاتحــت للبلــدان الفرصــة لتعزيــز أوجــه التــازر واتســاا السياســات علــى امتــداد القطاعــات وعلــى 

ــل يف اخلطــز الوطنيــة املتعلقــة أبهــداف التنميــة املســتدامة ييــع املســتوايت، وخاصــة ك عامــل معجِّّ
 واتفاقيات ريو واللتزامات الدولية األخرء ذات الصلة. 

ورحبـــت بعـــ  األطـــراف مـــع التقـــدير ابإل ـــازات الـــ  حققهـــا بـــرانمج حتديـــد أهـــداف  -27
ثته البلـدان األطـراف عملية حتييد أثر تدهور األراضي دعماا للزخم السياسـي القـوي الـذي اسـتحد

لتحقيــق حتييــد أثــر تــدهور األراضــي، وهــو مــا يــنعكة يف ارتفــاع عــدد البلــدان املشــاركة. وأّكــدت 
بع  األطراف على أاية احلفاظ على هذا الزخم عـن طريـق دعـم تنفيـذ عمليـة حتييـد أثـر تـدهور 

وـي أن يـؤدي األراضي. وشدَّدت بع  األطراف على أن حتديـد أهـداف عمليـة التحييـد هـذر ينب
إىل عمليـة تكراريــة تنطـوي علــى إجـراء اســتعراض منـتظم لألهــداف والسـرتاتيجيات علــى الصــعيد 

 الوط  وتقييم منتظم على الصعيد العاملي. 
ورحبـت بعـ  األطـراف اشـراك أصـحاب املصـلحة املتعـددين علـى ييـع املســتوايت يف  -28

وســّلمت مــع التقــدير بــدور الليــة العامليــة دعــم عمليــة حتديــد أهــداف حتييــد أثــر تــدهور األراضــي. 
واألمانـــة يف إقامـــة شـــراكات علـــى الصـــعيد العـــاملي ولحظـــت مـــع التقـــدير مشـــاركة شـــركاء تقنيـــني 
ومـــاليني دوليـــني. وأبـــرزت بعــــ  األطـــراف أايـــة إشـــراك ييــــع اجلهـــات الوطنيـــة املعنيـــة صــــاحبة 

احملليــــة، ومنظمــــات اجملتمــــع املــــدين، املصــــلحة، مبــــا يف ذلــــك ييــــع الــــوزارات املعنيــــة، واجملتمعــــات 
والقطـاع اخلـاص، وتعزيــز اـول اجلنســني بويـة زايدة تعزيــز تنفيـذ عمليــة حتييـد أثــر تـدهور األراضــي 

 وضمان النجاح يف األجل الطويل. 
 بعــ  أّكــدت ‘1‘ األراضــي تــدهور أثــر حتييـد لتنفيــذ متكينيــة بيئــةعلــى هتيئــة  تشـجيعولل -29

 يف األراضــــي تــــدهور أثــــر حتييــــد وأهــــداف مفهــــو  إدمــــاج تعزيــــز مواصــــلة أايــــة علــــى األطــــراف
 ونظــم األراضـي ادارة املتعلقـة تلــك ذلـك يف مبـا الصـلة، ذات الوطنيــة التخطـيز وأطـر السياسـات

شـــدَّدت بعـــ  األطـــراف أيضـــاا علـــى ‘ 2‘ املســـتدامة؛ ابلتنميـــة وكـــذلك املســـؤولة األراضـــي حيـــازة
ى الصــعيد الــوط  لضــمان إجــراء اســتعراض منــتظم ومنهجــي أايــة إنشــاء نظــم رصــد مســتدامة علــ

اقرتحــت بعــ  األطــراف ‘ 3‘للتقــد  احملــرز يف ا ــار حتقيــق أهــداف حتييــد أثــر تــدهور األراضــي؛ 
إنشــاء منصــة رصــد مشــرتكة تضــم األدوات ذات الصــلة لرصــد تــدهور األراضــي علــى الصيــُعد دون 

 الوط  والوط  واإلقليمي والعاملي. 
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دت بعــ  األطــراف علــى احلاجــة إىل زايدة جهــود بنــاء القــدرات يف عــالت إدارة وأّكــ -30
بياانت عملية حتييد أثر تدهور األراضي، ورصـد هـذا التحييـد، وإقامـة مشـاريع وبـرامج حتويليـة يف 
عـــال التحييـــد، وطلبـــت مـــن األمانـــة والليـــة العامليـــة وشـــركاء التنميـــة الخـــرين تـــوفري الـــدعم املـــاض 

 ال ز  هلذا الورض. والتق  
ودعت بع  األطراف الشركاء املـاليني، مبـا يف ذلـك مرفـق البيئـة العامليـة والليـة العامليـة،  -31

إىل مواصلة دعم أنشطة البلدان الرامية إىل حتقيق أهداف حتييد أثر تدهور األراضي، مبـا يف ذلـك 
لكافيــة مــن عــن طريــق إقامــة مشــاريع وبــرامج حتويليــة يف عــال التحييــد وتيســري تعبئــة املــوارد املاليــة ا

 شن املصادر. 
وأوصــت بعــ  األطــراف، فيمــا يتصــل مبواصــلة العمــل لــدعم اجلهــود الراميــة إىل حتقيــق  -32

 حتييد أثر تدهور األراضي، أبن يقو  مؤمتر األطراف مبا يلي:
أن يطلـا مـن األمانـة أن حتصـل مـن صـندوا حتييـد أثـر تـدهور األراضـي علـى  )أ( 

 ختيار املشاريع وحتديد األولوايت من جانا هذا الصندوا؛معلومات مفصَّلة فيما يتعلق اب
أن يسـّجل م حظـة مفادهـا أن القائمـة املرجعيـة للمشـاريع والـلامج التحويليــة يف  )ب( 

 عال التحييد هي أداة طوعية وينبوي أل ُتستخد  كشرط أساسي إلزامي للموافقة على املشاريع؛
ــزة أن يُــذكِّر األطــراف وييــع اجلهــات  )ج(  صــاحبة املصــلحة أبن ييــع جهــودان مركَّ

 على نطاا اتفاقية مكافحة التصحر وتدهور األراضي، والتخفيف من نثريات اجلفاف. 

 تنفيذ خطة العمل اقتعلقة ابقساواة بني اجلنسني -واو 
 إن بع  األطراف يف الدورة السابعة عشرة للجنة استعراض تنفيذ التفاقية:  -33

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

من أجل متكني املرأة ول سيما فيما يتعلق مبوارد األراضي واملوارد القائمـة علـى  '1'
 اجملــالت علــى  الكــل مــال  ــدد الواحــد العنصــر  مبــدأ تطبيــق بــااألرض، 
ــــــة ذات األربعــــــة ــــــني اجلنســــــني: العمــــــل خطــــــة يف األولوي  املتعلقــــــة ابملســــــاواة ب

احلقــــــــوا املتعلقــــــــة ابألرض واحلصــــــــول علــــــــى املــــــــوارد؛ ‘ 2‘؛ واملشــــــــاركة ‘1‘
التمكـني القتصـادي. وعـد  ‘ 4‘الوصـول إىل املعرفـة والتكنولوجيـات؛ و‘ 3‘و

عمليـة حتييـد أثـر تـدهور  حتقيق أي من عالت األولويـة األربعـة يعـ  أن تنفيـذ
 األراضي ل يستجيا ل عتبارات اجلنسانية؛

 أن تشمل اخلطة أنشطة عدَّدة مقرتنة  ارطة طريق واضحة إلعطائها زمخاا؛  '2'
 أن تشمل الفصل بني اإلجراءات املتعلقة ابملرأة وتلك املتعلقة ابلشباب؛ '3'
تعزيـــز تعمـــيم مراعـــاة شـــدَّدت علـــى احلاجـــة إىل زايدة نشـــاط الـــدعوة مـــن أجـــل  )ب( 

املنظـور اجلنســاين وتنفيـذ خطــة العمـل املتعلقــة ابملسـاواة بــني اجلنسـني عــن طريـق يلــة أمـور منهــا: 
التوعيـــة؛ وتشـــجيع التعـــاون بـــني املتخصصـــني يف عـــال التصـــحر وتـــدهور األراضـــي واجلفـــاف مـــن 

لوطنيـة للمسـاواة بـني انحية وخـلاء املسـاواة بـني اجلنسـني مـن الناحيـة األخـرء؛ وإشـراك الليـات ا



ICCD/CRIC(17)/9 

13 GE.19-04478 

اجلنســـني؛ وحتســـني القـــدرات؛ ونمـــني الـــدعم السياســـي الـــ ز  مـــن أجـــل ضـــمان تعمـــيم املنظـــور 
 اجلنساين بشكل منهجي يف عال التصحر وتدهور األراضي واجلفاف؛

أكَّــدت علــى احلاجــة إىل هتيئــة بيئــة متكينيــة علــى الصــعيد الــوط  جلعــل تنفيــذ  )ج( 
 تبارات اجلنسانية وحتويلياا، مبا يف ذلك عن طريق: التفاقية مستجيباا ل ع

تنفيـــذ السياســـات واإلصـــ حات القانونيـــة الـــ  تزيـــل احلـــواجز اهليكليـــة، مثـــل  '1'
حقوا املرياة أو حقوا حيازة األراضي، والقواعد التمييزية واألدوار والقوالـا 

 النمطية اجلنسانية؛ 
ومتثـــيلهن يف مناصـــا القيـــادة تيســـري تنظـــيم النســـاء وضـــمان صـــوهتن اجلمـــاعي  '2'

 وصنع القرار؛
تعزيــز العمليــات التشــاورية الــ  تشــرك النســاء مــن املســتوء احمللــي إىل املســتوء  '3'

 الوط  من أجل تعزيز امت ك البلدان زما  األمور بشةن اخلطز واللامج؛
تنسيق وإدماج الحتياجات اجلنسانية يف اخلطز األخرء ويف تصميم املشـاريع  '4'

 بدايتها؛ منذ حلظة
 العمل بشةن إدارة األراضي وتوفري احلقوا المنة للنساء يف األرض؛ '5'
شــدَّدت علــى احلاجــة إىل بنــاء القــدرات مــن أجــل حتقيــق اإلمكــاانت الكاملــة  د() 

 لعملية حتييد أثر تدهور األراضي وضمان استجابتها ل عتبارات اجلنسانية عن طريق: 
 لى إدارة النتائج؛توفري املوظفني املتفانني والقدرة ع '1'
 وضع إرشادات عملية واستحداة األدوات ووضع إرشادات السياسات؛ '2'
وضع إرشادات ومبادجم توجيهية بشةن مراعـاة العتبـارات اجلنسـانية يف عمليـة  '3'

حتديد أهـداف حتييـد أثـر تـدهور األراضـي وبشـةن عمليـات بنـاء القـدرات بويـة 
ود الفعـل إزاء اجلفـاف وإدارتـه مساعدة البلدان على فهـم األبعـاد اجلنسـانية لـرد

 بشكل أفضل؛
تـــوفري الـــدعم التقـــ  املســـتمر مـــن أجـــل إدمـــاج القضـــااي اجلنســـانية يف املشـــاريع  '4'

 واللامج التحويلية املتعلقة بتحييد أثر تدهور األراضي؛
أّكدت على احلاجة إىل تعزيز الرصد والتقييم املستجيبني ل عتبـارات اجلنسـانية  )هـ( 

العمــل املتعلقــة ابملســاواة بــني اجلنســني، ابلســتناد إىل املمارســات اجليــدة واملبــادجم  يف تنفيــذ خطــة
 التوجيهية القائمة، عن طريق ما يلي: 

حتســني اإلحصـــاءات املتعلقـــة بنـــوع اجلـــنة، مبــا يف ذلـــك وضـــع مؤشـــر للتنميـــة  '1'
 اجلنسانية من أجل مشاريع حتييد أثر تدهور األراضي؛ 

اجلـــنة، وإزالـــة التجـــز  يف يعهـــا، وعـــرض  يـــع بيـــاانت مفصَّـــلة حســـا نـــوع '2'
 البياانت أبشكال سهلة الستعمال؛
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اســـتعراض منـــاذج تقـــدمي التقـــارير، مبـــا يف ذلـــك نظـــا  اســـتعراض األداء وتقيــــيم  '3'
التنفيــذ، الــ  تُــدمج مؤشــرات املمارســات الزراعيــة اجليــدة يف تقــارير التفاقيــة، 

ن مبـــادجم توجيهيـــة وتســـمر بتقـــدمي ورقـــات ذات تـــرابز تنظيمـــي أكـــل تتضـــم
 ومعايري واضحة، مبا يف ذلك املؤشرات اجلنسانية لشّن القطاعات املواضيعية؛

ــــــ غ عــــــن التقــــــد  احملــــــرز  '4' ــــــات عــــــددة أبن تقــــــو  األطــــــراف ابإلب إدراج متطلَّب
يتصــل بــدمج ونثــري املمارسـات الزراعيــة اجليــدة يف أدوات اإلبــ غ ونظــا   فيمـا

 استعراض األداء وتقييم التنفيذ.

 ضيحتديد فرص التم يل اقبتكرة الناشئة من أجل مكافحة تده ر األرا -زاي 
 أجريت ال  املبتكر، ابلتمويل املتعلقة التحاور جلسة سياا يف األطراف بع  خلصت -34

 يلي: ما إىل التفاقية، تنفيذ استعراض للجنة عشرة السابعة الدورة خ ل
 وطلبــت التفاقيــة لــدعم التمويــل مصــادر ييــع تعبئــة إىل احلاجــة علــى شــددت )أ( 

 اجلهود؛ هذر دعم مواصلة العاملية واللية األمانة إىل
 البيئـــة مرفـــق ‘1‘ خـــ ل مـــن املقـــد  التفاقيـــة لتنفيـــذ املســـتمر ابلـــدعم رحبـــت )ب( 
 خـــ ل األراضـــي بتـــدهور املتعلـــق الرتكيـــز جملـــال املخصصـــة العتمـــادات زايدة إىل )مشـــرية العامليـــة
 الثنائية؛ املافة اجلهات ‘2‘و العاملية(؛ البيئة مرفق ملوارد السابعة التجديد عملية

 تيســـري بويـــة العامليـــة البيئـــة مرفـــق مـــع روابطهـــا تعزيـــز العامليـــة الليـــة إىل طلبـــت )ج( 
 أجل من العاملية البيئة مرفق ملوارد السابعة التجديد عملية موارد إىل البلدان وصول إجراءات ‘1‘

 البيئـة مرفـق إطـار يف املندرجـة التمكينيـة األنشـطة يف لتصـا مـوارد ختصيص ‘2‘ التفاقية؛ تنفيذ
 ابلتفاقية؛ املتعلقة البلدان للتزامات دعماا  العاملية

 مـن الستفادة أجل من املبذولة جهودها نطاا توسيع العاملية اللية إىل طلبت )د( 
 لـدعم سـبل إبـاد أجل من املختلز( والتمويل اخلاص القطاع )مثل التقليدية غري التمويل مصادر
 األراضي؛ تدهور أثر حتييد عال يف أهدافها بلوغ يف البلدان

 أســــاليا العتبــــار يف نخــــذ أن ينبوــــي املبتكــــر التمويــــل هُنُــــج أن إىل أشــــارت )ه( 
 احمللية؛ الظروف تراعي وأن الطبيعية املناظر تدبري عال يف متكاملة
 دعم يف للمنا  األخضر الصندوا به يضطلع الذي للدور تقديرها عن أعربت )و( 
 يف األراضــي تؤديــه الــذي اهلــا  الــدور إىل ابلنظــر ابألراضــي، املتعلقــة املســائل يف األطــراف البلــدان
 الوطنيـة اجلهـات قـدرات بنـاء إاتحـة إىل للمنـا  األخضـر الصـندوا األطـراف ودعـت املنا . توري

 التمويـل أدوات عـال يف ابلتفاقيـة، املعنيـة الوطنيـة الوصـل جهـات كذلـ يف مبا املصلحة، صاحبة
 للمنا ؛ األخضر الصندوا من املقدمة

لحظــت تفعيــل صــندوا حتييــد أثــر تــدهور األراضــي والتقــد  الــذي أحــرزر حــن  )ز( 
الن. ودعــت األطــراف مؤسســة مريوفــا، بوصــفها اجلهــة الــ  تــدير الصــندوا، إىل تقــدمي إحاطــات 

عـــن عملياهتـــا، إىل جانـــا الليـــة العامليـــة، مـــن أجـــل تقـــدمي مـــا يلـــز  مـــن دعـــم وإاتحـــة بنـــاء منتظمـــة 
يلــز  مــن قــدرات للوصــول إىل هــذا الصــندوا. وإذ لحظــت األطــراف طــابع صــندوا حتييــد أثــر  مــا
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تــدهور األراضــي غــري القــائم علــى املــنر، طلبــت إىل الليــة العامليــة أن تستكشــف اخليــارات املتاحــة 
 كانية احلصول على منر والستفادة من غريها من الليات امليسرة لدعم تنفيذ التفاقية؛لتيسري إم
دعت البلـدان املتقدمـة األطـراف إىل أن تقـد  إىل البلـدان األطـراف املتـةثرة املـوارد  )ح( 

ىل بلـوغ املالية وغري املالية )مثل نقل التكنولوجيا واملسـاعدة العلميـة والتقنيـة( لـدعم جهودهـا الراميـة إ
حتييـــد أثـــر تـــدهور األراضـــي. وُدعيـــت البلـــدان املتقدمـــة األطـــراف أيضـــاا إىل اإلبـــ غ عـــن املعلومـــات 

مبا يتير القياس الدقيق للتدفقات املالية وحتليلها، وكذلك  5املناسبة من منظور اهلدف السرتاتيجي 
 من التفاقية؛ 20 املادة من 2المتثال ل لتزامات املتعلقة ابلتمويل املنصوص عليها يف الفقرة 

 األخضـر والصـندوا العامليـة البيئـة مرفـق يبـذهلا الـ  ابجلهـود التقدير مع رحبت )ط( 
 وتــــدهور ابلتصــــحر املتصــــلة والــــلامج املشــــاريع يف اجلنســــانية اجلوانــــا مراعــــاة أجــــل مــــن للمنــــا 
 ســيما لو  الســياا، هــذا يف القــدرات بنــاء إىل احلاجـة علــى أطــراف وشــددت واجلفــاف. األراضـي

 يُراعـى أن علـى اجلنسـاين، املنظـور بتعمـيم املتعلقـة الرصـد وأطـر اجلنسـانية املؤشـرات بلـورة عال يف
 ابألراضي؛ املتصلة الوطنية واخلطز السياسات يف ذلك

 أجـل مـن العامليـة الليـة تقـدمهما اللذين واملساعدة للدعم ارتياحها عن أعربت )ي( 
 وطلبـــت األراضـــي. تـــدهور أثـــر حتييـــد لبلـــوغ الـــوط  املســـتوء علـــى حتوليـــة وبـــرامج مشـــاريع وضــع
 تــدهور أثــر حتييــد أهــداف تنفيــذ أجــل مــن القطريــة األنشــطة دعــم زايدة العامليــة الليــة إىل أطــراف

 تـدهور أثـر حتييـد يف تصـا حتوليـة وبـرامج مشـاريع تصـميم دعم خ ل من ذلك يف مبا األراضي،
 املصادر. خمتلف من املالية املوارد من يكفي ما تعبئة وتيسري األراضي

 5 االسرتاتيجي اهلدف -حاء 
 األطــرافِّ  بعــ ُ  أوصــت التفاقيــة، تنفيــذ اســتعراض للجنــة عشــرة الســابعة الــدورة خــ ل -35
 :5 السرتاتيجي ابهلدف يتصل فيما يلي، مبا األطراف مؤمترَ 

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

 اإلبـــ غ منـــوذج جلعـــل املتاحـــة اخليـــارات يف النظـــر العامليـــة الليـــة إىل طلـــاأن ي )ب( 
 .5 السرتاتيجي اهلدف عن لإلب غ إضافية كمية  بياانت إدراج خ ل من وضوحاا  أكثر

 إىل تقذذد  الذذي التقذذارير وشذذكل ن عيذذة وكذذذل  اقعل مذذاتا تبليذذ  إجذذراءات حتسذذني -طاء 
 األطراف مؤمتر
 التفاقيــة، تنفيــذ اســتعراض للجنــة عشــرة الســابعة الــدورة خــ ل األطــراف بعــ  أوصــت -36
 أن األطـراف، مـؤمتر إىل تقـد  الـ  التقـارير وشكل وبنوعية املعلومات تبليغ اجراءات يتصل فيما
 التالية: اخلطوات األطراف مؤمتر يتخذ

ـــة، احلفـــ  منظمـــة مـــع ابلتعـــاون تعمـــل، أن األمانـــة إىل يطلـــا أن )أ(    علـــى الدولي
 توســيع وعلــى مســتقلة، بصــورة العمــل علــى (Trends.Earth) األرض ا اهــات نظــا  قــدرة كفالــة
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 السياســـاتية الحتياجـــات ختـــد  أن شـــةهنا مـــن تقـــارير إعـــداد يف للمســـاعدة اإلبـــ غ مهـــا  نطــاا
 الوطنية؛ والتدبريية
 منهجيـة حتسـني إىل هتدف دراسة اجراء تكليف إصدار األمانة إىل يطلا أن )ب( 
 ســيما لو  ،1-3-15 املســتدامة التنميــة أهــداف مؤشــر ألغــراض اإليــاض املؤشــر علــى احلصــول

 ليتسـى الكـل ، مـال  ـدد الواحـد  العنصـر مبـدأ إىل املسـتندة اإليـال طريقة بتفسري يتصل فيما
 التدهور؛ حلجم وفقاا  املؤشر حتليل أيضاا 

 اســتعراض نظــا  ومنــوذج ومنصــة اإلبــ غ آليــات حتســني األمانــة إىل يطلــا أن )ج( 
 وينبوــي اســتخدامه. إمكانيـة وحتســني للنمـوذج، الوظيفيــة اخلاصــية وحتـدي  التنفيــذ، وتقيـيم األداء

 التالية: املسائل تعاجل أن إدخاهلا املقرتح للتحسينات
 (؛PDF) إف دي إمكانية قراءة النموذج جبميع النسخ الشائعة من برعيات يب '1'
 الوضــوح وكفالــة ،(التنفيــذ إلطــار النصــي احليــز )مثــل النصــي العــرض خاصــية '2'

 النصـية، النوافـذ يف املدخلـة املعلومـات إىل الرجـوع الضـروري مـن يكون عندما
 الشاشـة علـى سـواء النمـوذج أعمـدة ييـع حملتـوايت الكامل العرض يشمل مبا
 تقرير؛ شكل يف طبعها عند أو

 وتصديرها؛ البياانت استرياد خاصية '3'
 املكانية؛ البياانت استيعاب على القدرة '4'
 البيانية؛ الرسو  من وغريها اخلرائز دمج على القدرة '5'
  أجـــل مـــن للطبـــع وقابـــل مقـــروء شـــكل يف التقريـــر علـــى احلصـــول علـــى القـــدرة '6'

 القرار؛ لواضعي مفيدة نواتج إاتحة كفالة
 األداء اســتعراض نظــا  منــوذج فــروع ييــع جــدوء تقيــيم األمانــة إىل يطلــا أن )د( 
 و إدارة املــوارد  تعبئــة  تعزيــز )مثــل األمانــة حتليـل يف تظهــر مل الــ  الفــروع وحــذف التنفيــذ، وتقيـيم
 املبكر (؛ اإلنذار ونظم اجلفاف خماطر

 التنفيــــذ وتقيــــيم األداء اســــتعراض نظــــا  منصــــة تقــــّيم أن األمانــــة إىل يطلــــا أن )ه( 
 املثــــال ســــبيل علــــى تشــــمل الــــ  الراهنــــة األخطــــاء لتصــــحير ال زمــــة التعــــدي ت إدخــــال هبــــدف

 النموذج؛ يف الواردة املعلومات تكمل مرفقات إضافة إاتحة أجل من املصممة اخلاصية احلصر ل
 علــى التنفيــذ وتقيــيم األداء اســتعراض نظــا  بوابــة حتســني األمانــة إىل يطلــا أن )و( 

 تقـدعها، سبق ال  الوطنية التقارير تعديل من البلدان وعّكن املعلومات، حتدي  سهولة يتير فو
 القتضاء؛ عند

 مــن متكــن كفــاءة  أكثــر إبــ غ جولــة بلــورة يف تشــرع أن األمانــة إىل يطلــا أن )ز( 
 التوجيهيـــة، واملبـــادجم والنمـــاذج، اإلبـــ غ، وأدوات البيـــاانت، عموعـــات) املعلومـــات ييـــع إاتحـــة
 البيــاانت، جلمــع الــ ز  الوقــت كاملــة  بصــورة العتبــار يف آخــذة دد،احملــ الوقــت يف( ذلــك إىل ومــا

 مـن األطـراف تطلبـه قد ما إلدخال ال ز  الوقت وكذلك التقارير، ولتجميع وحتليلها، ومعاجلتها،
 التقارير؛ إعداد عملية على ومنهجية تقنية تعدي ت
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 كفالة  املعنيني واملاليني التقنيني الشركاء ييع من ويلتمة األمانة إىل يطلا أن )ح( 
 طريــق عــن املقــد  املــاض الــدعم لســتمرار ال زمــة املاليــة املــوارد املناســا الوقــت يف البلــدان تلقــي
 املقبل؛ اجلامع اللانمج سيما لو  ،العاملية البيئة ملرفق التابع العاملي الدعم برانمج

 وضــــع إمكانيــــة عــــن معلومــــات تقــــدمي العامليــــة والليــــة األمانــــة إىل يطلــــا أن )ط( 
 عمليــــات يف تطبــــق لكــــي التكنولوجيــــا، بنقــــل تتعلــــق 5 الســــرتاتيجي للهــــدف مرحليــــة مؤشــــرات
 املقبلة؛ اإلب غ
 يف أيخــــذا أن واملــــاليني التقنيــــني الشــــركاء مــــن ويلــــتمة األمانــــة إىل يطلــــا أن )ي( 
 أهــداف بتحديــد التزمــت عنــدما األطــراف علــى طُبِّّــق مــا غــرار علــى الضــروري، مــن أنــه العتبــار
 علــى ونوا هــا اإلبــ غ عمليــة تكــون أن كفالــة  يف الســتثمارُ  األراضــي، تــدهور أثــر لتحييــد وطنيــة
 تنفيــذ يف السـتثمار الضـروري مــن وأنـه والـوط ، العــاملي الصـعيدين علـى األايــة مـن القـدر نفـة
 القدرات؛ وبناء التكنولوجيا ونقل التمويل حي  من األراضي تدهور أثر حتييد

  أجــل مــن العمــل واملــاليني التقنيــني الشــركاء مــن ويلــتمة األمانــة إىل يطلــا أن )ك( 
 الصـــور اســـتبانة رفـــع حيـــ  )مـــن وحتســـينه العـــاملي الصـــعيد علـــى البيـــاانت تـــدفق اســـتمرار كفالـــة
 ،2030 عــا  حـن عامليــة مصـادر مــن املسـتمدة املبدئيـة البيــاانت تقـدمي وضــمان ،(ذلـك إىل ومـا

 املتةثرة؛ األطراف للبلدان والطرائق البياانت حتسينات وإاتحة
 عكـــن الـــ  املبدئيـــة، ابلبيـــاانت البلـــدان مـــدّ  تواصـــل أن األمانـــة إىل يطلـــا أن )ل( 
 ،1 السـرتاتيجي ابهلـدف يتعلـق فيمـا الوطنيـة ابلبيـاانت عنهـا الستعاضـة أو منهـا التحقـق بعدئذ
 تقــــدمي ينبوــــي الــــ  ،4و 3و 2 الســــرتاتيجية األهــــداف ليشــــمل الــــنهج هــــذا نطــــاا توســــيع مــــع

 أقصـى إىل البيـاانت قواعـد استخدا  مع الراهنة، املؤشرات خ ل من هبا اخلاصة املبدئية البياانت
 اإلب غ؛ منوذج يف مسبقاا  البياانت تلك ُتدخل أن على ممكن، حد

 والتقنيـــني املـــاليني الشـــركاء مـــن ويلـــتمة العامليـــة والليـــة األمانـــة إىل يطلـــا أن ) ( 
 رصـد نظـم وضـع يشـمل مبـا هبـا، اخلاصـة الوطنيـة البيـاانت إعـداد يف البلـدان لدعم إجراءات اختاذ
 الوطنية؛ املؤشرات وحتسني وطنية

 الدوليـة، احلكوميـة واملبـادرات التقنيـني الشركاء من ويلتمة األمانة إىل يطلا أن )ن( 
 طرائــــق استكشـــاف األرض، برصـــد املعـــ  للفريـــق التابعـــة األراضــــي تـــدهور أثـــر حتييـــد مبـــادرة مثـــل

 يف الــــواردة للبيــــاانت املكانيــــة الســــتبانة حتســــني أجــــل مــــن التحقــــق، دراســــات يشــــمل مبــــا للعمــــل،
 اجلزريــة للــدول ابلنســبة ســيما لو  وأايتهــا، املؤقــت طابعهــا مراعــاة مــع املبدئيــة، البيــاانت عموعــات
 ؛اجلبلية املناطق مثل العاض املكاين التباين ومناطق قاحلة،ال وشبه القاحلة واملناطق الصورية،
 مثــــل الدوليــــة، احلكوميــــة واملبــــادرات التقنيــــني والشــــركاء األمانــــة إىل يطلــــا أن )س( 
 إىل الراميــة اجلهــود مواصــلة األرض، برصــد املعــ  للفريــق التابعــة األراضــي تــدهور أثــر حتييــد مبــادرة
 وكــــــذلك 1 الســــــرتاتيجي اهلــــــدف مؤشــــــرات بشــــــةن املقدمــــــة املبدئيــــــة البيــــــاانت نوعيــــــة حتســــــني

 املتاحة البياانت مع التساا كفالة  أجل من حلساهبا، املوحدة املنهجية على املدخلة التحسينات
 اســـتخدا  رغـــم املتباعـــدة البيـــاانت مواءمـــة إلشـــكال حلـــول إبـــاد هبـــدف الـــوط ، الصـــعيد علـــى

 عنـد هبـا، اخلاصـة البيـاانت اسـتخدا  إىل البلـدان تطلعـات يـدعم ومبـا موحـدة، أساسية منهجيات
 الدقة؛ مستوايت حتسني أجل من اإلمكان،
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 مــن األطــراف بــه تضــطلع مــا ودعــم تقيــيم العامليــة والليــة األمانــة إىل يطلــا أن )ع( 
 أيضــاا  وتكــون والــوط  العــاملي املنظــورين تراعــي مؤشــرات إدراج إىل احلاجــة تلبيــة إىل ترمــي جهــود
 سـواء واجلفـاف، والتصـحر األراضـي تـدهور ملكافحـة املنّفذة اإلجراءات تراعي تدبري أدوات مبثابة
 البلدان؛ أو التفاقية منطلق من

 واملـــاليني، التقنيــني الشــركاء مــن ويلــتمة العامليــة والليــة األمانــة إىل يطلــا أن )ف( 
 لــألدوات أفضــل اســتعمال كفالــة  علــى الصــلة ذات املنظمــات مــع أوثــق تعــاون خــ ل مــن العمــل

 املـــوارد حفـــ  وتكنولوجيـــات لـــنُـُهج العامليـــة الشـــبكة )مثـــل القائمـــة البيـــاانت وقواعـــد واألســـاليا
 التفاقية؛ من ابعرتاف حتظى ال  لألراضي، املستدامة لإلدارة اجليدة للممارسات بياانهتا وقاعدة
 ملنظمــة التابعــة األرض ا اهــات ومنصــة كولــورادو؛  وليــة جلامعــة التــابع الكربــون منــافع ومشــروع
 والزراعة(؛ األغذية ملنظمة التابعة (Collect Earth) األرض بياانت  ميع ومنصة الدولية، احلف 

 ذلـك يف مبـا التقنيني، الشركاء من ويلتمة العاملية واللية األمانة إىل يطلا أن )ص( 
 ذلــك يف مبــا الصــلة، ذات األخــرء الدوليــة احلكوميــة املبــادرات مــن وغريهــا الدوليــة احلفــ  منظمــة
 عــــدد تــــدريا تنظــــيم األرض، برصــــد املعــــ  للفريــــق التابعــــة األراضــــي تــــدهور أثــــر حتييــــد مبــــادرة

 اخلطـــوة هـــذر إ ـــاز ضـــرورة مراعـــاة مـــع اإلقليمـــي، دون أو اإلقليمـــي الصـــعيدين علـــى األهـــداف
 الوطنية؛ اإلحصاء مكاتا مع ابلتعاون
 التفاقية؛ إطار يف املتبعة اجلودة ضمان ليةعم تقّيم أن األمانة إىل يطلا أن )ا( 
 مـن كجـزء  اجلـودة ضـمان عمليـة اسـتخدا  العامليـة واللية األمانة إىل يطلا أن )ر( 
  مـن خُتتـار بلـدان لتقـارير معمقـة تقنيـة استعراضـات إ ـاز وكـذلك الوطنيـة، القدرات بناء عمليات

 املصلحة؛ أصحاب جانا من الصدد هذا يف واسعة مشاركة كفالة  مع منطقة كل
 أن الرمسيـة، التقارير يف اإلب غ نتائج بعرض يتعلق فيما األمانة، إىل يطلا أن )ش( 

 التقارير؛ بتقدمي املتعلقة األطراف التزامات خمتلف بني أكل بوضوح متّيز
 ابألهــــــــــداف املتعلقــــــــــة اإلبــــــــــ غ عمليــــــــــة تــــــــــوائم أن األمانــــــــــة إىل يطلـــــــــا أن )ت( 

 بـــري الـــ  التوجيهيـــة واملبـــادجم اجلنســـانية ل عتبـــارات املراعيـــة املؤشـــرات مـــع 5-1 الســـرتاتيجية
 كاملـة  بصـورة احلسـبان يف تؤخـذ أن ضـمان هبـدف اجلنسـانية العمـل خطة أنشطة إطار يف بلورهتا
 األراضي؛ لتدهور اجلنسانية األبعادُ 

 ICCD/CRIC(17)/8 الوثيقــــة نســــخ ييــــع يف توحــــد أن األمانــــة إىل يطلــــا أن )ة( 
 حتديــداا  وذلــك ،13-أ  ن13 املقــرر ألحكــا  وفقــاا  الــزم  اجلــدول املتحــدة األمــم بلوــات الصــادرة

 اسـتعراض للجنـة عشـرة التاسـعة الـدورة أن مـؤدار فـو علـى اللوويـة الصـيغ ييـع تعـديل طريـق عن
 ؛2020 عا  يف ستعقد التفاقية تنفيذ

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

 اقدين اجملتمع ممثل  عنها أعرب م اقف -ايء 
 السـابعة الـدورة يف املـدين اجملتمع ممثلو عنها أعرب ال  ابملواقف علماا  األطراف أحاطت -37
 يلي: ما بشةن التفاقية تنفيذ استعراض للجنة عشرة

 عـن املـدين اجملتمع منظمات أعربت :5-1 السرتاتيجية ابألهداف يتعلق فيما )أ( 
 تقودهـــا الـــ  املبـــادرات تـــدعم الـــ  النســـائية اجلماعـــات ســـيما لو  املـــدين، اجملتمـــع مشـــاركة أايـــة

 األراضــي تـدهور أثــر حتييـد أبهــداف املتعلقـة القــرارات صـنع عمليــات سـياا يف احملليــة، اجملتمعـات
 اجلفاف؛ ملكافحة الوطنية واخلطز
 عــن املــدين اجملتمــع منظمــات أعربــت األراضــي: تــدهور أثــر بتحييــد يتعلــق فيمــا )ب( 
 اإلدارة جهــود واستنســا  لتوســيع مواتيـة بيئــة هتيئــة يف السياســات واضـعو يؤديــه الــذي اهلــا  الـدور

 بصـفة النسـاء يشـمل مبـا عامـة، بصـفة احملليـة اجملتمعـات يف األراضي وإص ح ضيلألرا املستدامة
 املتعلقــــة الطوعيــــة التوجيهيــــة املبــــادجم تنفيــــذ يف تنظــــر أن األطــــراف إىل طلبــــت وابلتــــاض خاصــــة،
 دورتـه يف التفاقيـة يف األطراف مؤمتر يعتمدر مقرر يف ادراجها األراضي حيازة عال يف ابحلوكمة
 عشرة؛ الرابعة

 خطــة وجاهــة املــدين اجملتمــع منظمــات أبــرزت اجلنســانية: ابملســائل يتعلــق فيمــا )ج( 
 كــــل  يف والتشــــاركي والفعــــال الفــــوري تنفيــــذها إىل ودعــــت التفاقيــــة إطــــار يف اجلنســــانية العمــــل
 التفاقية؛ إجراءات
 كفالــة  أايــة عــن املــدين اجملتمــع منظمــات أعربــت املبتكــر: ابلتمويــل يتعلــق فيمــا )د( 
 علــى القائمــة التحوليــة املبــادرات تــدعم الــ  املــدين اجملتمــع ملنظمــات مناســبة متويــل مصــادر إاتحــة

 ؛لتحقيق أهداف حتييد أثر تدهور األراضي احمللية اجملتمعات
 أبن املـــدين اجملتمــع منظمــات أوصــت املعلومــات: تبليــغ اجــراءات يتعلــق فيمــا )ه( 
 حيـــازة يف املـــرأة حـــق بشـــةن ســـيما لو  اجلـــنة، نـــوع حســـا املصـــنفة البيـــاانت اإلبـــ غ يشـــمل

 لألراضـــي املســـتدامة اإلدارة بشـــةن املـــدين اجملتمـــع إ ـــازات الوطنيـــة التقـــارير تبـــني وأن األراضـــي،
 األراضي. تدهور أثر وحتييد األراضي وإص ح
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 ةاختتا  الدور  -رابعاا  
االتفاقيذذذذذة اققذذذذذد  إىل مذذذذذؤمتر اعتمذذذذذايف التقريذذذذذر الشذذذذذامل للجنذذذذذة اسذذذذذتعراض تنفيذذذذذذ  -ألف 

 تاألطرافا مبا   ذل  االستنتاجات والت صيا
، يف 2019كـــانون الثايننينـــاير   30نظـــرت اللجنـــة يف جلســـتها اخلامســـة، املعقـــودة يف  -38

 مشروع التقرير املتعلق بدورهتا السابعة عشرة.
 اد األورويب.وأدىل ببياانت ممثلو كل من جزر كوك، واللازيل، وأوكرانيا والحت -39
واعتمدت اللجنة بعد ذلك مشـروع التقريـر ككـل، بصـيوته املنقحـة شـفوايا، وأوكلـت إىل  -40

 املقرر مهمة وضعه يف صيوته النهائية ابلتشاور مع مكتا اللجنة واألمانة.

 ةاختتا  الدور  -ابء 
الحتــاد األورويب يف اجللســة اخلامســة أيضــاا، أدىل ببيــاانت ممثلــو كــل مــن رومانيــا )ابســم  -41

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 

، وجــزر كــوك )ابســم عموعــة مرفــق التنفيــذ اإلقليمــي ألورواب الوســطى والشــرقية )املرفــق اخلــامة((
 دول آسيا واحمليز اهلادجم(، وأنوول )ابسم اجملموعة األفريقية(.

وأدىل ببيــــان أيضــــاا ممثــــل مؤسســــة البيئــــة الصــــينية، وهــــي منظمــــة غــــري حكوميــــة )ابســــم  -42
 منظمات اجملتمع املدين(.

 وأدىل األمني التنفيذي ل تفاقية مب حظات ختامية. -43
 جنة مب حظات ختامية وأعلن اختتا  الدورة السابعة عشرة للجنة.وأدىل رئية الل -44
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 اقرفق

 عشرة ال اثئق اقعروضة على جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية   يفورهتا السابعة  
 العنوان رمز الوثيقة

ICCD/CRIC(17)/1 جدول األعمال املؤقت وشروحه. مذكرة من األمانة 

ICCD/CRIC(17)/2  حتســــني حالــــة الـــــنظم اإليكولوجيــــة املتـــــةثرة، 1اهلــــدف الســـــرتاتيجي  -حتليــــل أوض :
ومكافحة التصحرنتدهور األراضي، وتعزيز اإلدارة املستدامة لألراضي، واملسااة يف 

 حتييد أثر تدهور األراضي. مذكرة من األمانة
ICCD/CRIC(17)/3 أثر تدهور األراضي.  التقد  احملرز يف عملية حتديد األهداف الوطنية الطوعية لتحييد

 تقرير مقد  من اللية العاملية
ICCD/CRIC(17)/4  حتســــني ظــــروف معيشــــة الســــكان املتــــةثرين. 2اهلــــدف الســــرتاتيجي  -حتليــــل أوض :

 مذكرة من األمانة
ICCD/CRIC(17)/5  ختفيـف آاثر اجلفــاف والتكيــف معهــا  :اهلــدف الســرتاتيجي الثالــ  -التحليـل األوض

ا لتعزيــز قــدرة الفئــات الســكانية والــنظم اإليكولوجيــة الضــعيفة علــى التكيــف. وإدارهتــ
 مذكرة من األمانة

ICCD/CRIC(17)/6  ـــافع بيئيـــة عامليـــة عـــن طريـــق  :اهلـــدف الســـرتاتيجي الرابـــع -التحليـــل األوض توليـــد من
 التنفيذ الفعال لتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر. مذكرة مقدمة من األمانة

ICCD/CRIC(17)/7  تعبئــة قــدر كبــري مــن املــوارد املاليــة وغــري املاليــة 5اهلــدف الســرتاتيجي  -حتليــل أوض :
ــــة علــــى الصــــعيدين العــــاملي  ــــذ التفاقيــــة عــــن طريــــق إقامــــة شــــراكات فعال لــــدعم تنفي

 والوط . تقرير مقد  من اللية العاملية
ICCD/CRIC(17)/8  املعلومات، وكذلك نوعية وشكل التقارير ال  تقد  إىل مؤمتر حتسني إجراءات تبليغ

 األطراف. مذكرة من األمانة
ICCD/CRIC(17)/8/Corr.1  حتسني إجراءات تبليغ املعلومات، وكذلك نوعية وشكل التقارير ال  تقد  إىل مؤمتر

 تصويا األطراف. مذكرة من األمان.
ICCD/CRIC(17)/INF.1 معلومات للمشاركني 
ICCD/CRIC(17)/INF.2  مذكرة من 2019-2018تقرير مرحلي عن عملية اإلب غ والستعراض يف الفرتة .

 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  اجلنســــانية لتفاقيــــة األمــــم املتحــــدة ملكافحــــة التصــــحر بوصــــفها آليــــة خطــــة العمــــل
 التجارب األوىل والطريق إىل األما  :ة للسكان املتةثرينيلتحسني الظروف املعيش

    


