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 مؤمتر األطراف
 الدورة الرابعة عشرة

 2019أيلول/سبتمرب  13-2نيودهلي، اهلند، 
 )أ( من جدول األعمال6البند 

 وامليزانيةالربانمج 
 2021-2020برانمج وميزانية فرتة السنتني 

 (2023-2020خطة العمل املتعددة السنوات ملؤسسات االتفاقية )  
 مشروع مقرر مقدم من رئيسة اللجنة اجلامعة  

 ،إن مؤمتر األطراف 
 ، 13-م أ/10واملقرر  13-م أ/1إىل املقرر  إذ يشري 
 ،ICCD/CRIC(18)/3و ICCD/COP(14)/7-ICCD/CRIC(18)/2الوثيقتني  وقد استعرض 
على أمهية األداء الفعال واملنسق ملؤسسات االتفاقية وهيئاهتا الفرعيةة   دعة   وإذ يشّدد 

 ، 2030-2018األطراف   تنفيذها إلطار االتفاقية االسرتاتيجي للفرتة 
علةةى التوجةةس االسةةرتاتيجي لومانةةة وااليةةة العامليةةة، علةةى الن ةةو الةةوارد    يوافةةق -1 

 املرفق هبذا املقرر؛ 2023-2020اف ة التص ر للفرتة إطار نتائج اتفاقية األم  املت دة ملك
إىل األمانةةةةة وااليةةةةة العامليةةةةة أن تسةةةةتادما إطةةةةار نتةةةةائج اتفاقيةةةةة األمةةةة   يطلةةةة  -2 

الوارد   مرفق هذا املقرر، وأن تنظما أعماهلما  2023-2020املت دة ملكاف ة التص ر للفرتة 
اعتمةةةدها مةةةؤمتر األطةةراف   دورتةةةس الرا عةةةة  علةةى ٍةةةوق يتسةةق مةةةت أقكةةةام االتفاقيةةة واملقةةةررات الةةي

 ؛2030-2018عشرة، ويتماشى مت التوجيهات الواردة   إطار االتفاقية االسرتاتيجي للفرتة 
إىل األمانةةة وااليةةة العامليةةة أن تعةةدا مطةةة عمةةن متعةةددة السةةنوات  يطلةة  أي ةةا   -3 
ائج، لينظر فيها مةؤمتر األطةراف (، ابتباع هنج اإلدارة القائمة على النت2025-2022لالتفاقية )

   دورتس اخلامسة عشرة.

 

 ICCD/COP(14)/L.12 األم  املت دة

 
 اتفاقية مكافحة التصحر

Distr.: Limited 

12 September 2019 

Arabic 

Original: English 
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 املرفق

 2023-2020اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر للفرتة إطار نتائج   
 2021-2020النواتج الرئيسية للفرتة  مؤشرات النتائج 2023-2020النواتج الرئيسية للفرتة  األهداف االسرتاتيجية لالتفاقية

حتسةةني قالةةة الةةنيظ  اإليكولوجيةةة املتةة ثرة 
ومكاف ةةةةةةةة التصةةةةةةة ر/تدهور األرا ةةةةةةةي 

اإلدارة املسةةةةةةةةةةتدامة لورا ةةةةةةةةةةي وتعزيةةةةةةةةةةز 
 واملسامهة   حتييد أثر تدهور األرا ي

تقلةةةةةةةةةةةةةةيث املسةةةةةةةةةةةةةةاقات املتةةةةةةةةةةةةةة ثرة  1-1
 ابلتص ر/تدهور األرا ي واجلفاف 

حتةةةةةةةةديا املعلومةةةةةةةةات عةةةةةةةةن قالةةةةةةةةة  1-2
 التص ر وتدهور األرا ي واجلفاف 

اسةةةةةةةةةةةةةةتادام األطةةةةةةةةةةةةةةراف املتةةةةةةةةةةةةةة ثرة  1-3
معلومةةةةةات ذات لةةةةةلة ابلسياسةةةةةات القائمةةةةةة 

نبثقةةةة عةةةن االتفاقيةةةة   معاجلةةةة علةةةى العلةةة  وم
التصة ر/تدهور األرا ةةي واجلفةاف واملسةةامهة 

   حتييد أثر تدهور األرا ي 

تنفيذ األطراف املتة ثرة لونشةطة الراميةة إىل  لةو   1-1
األهةةةةةةةةةةةةةةداف الطوعيةةةةةةةةةةةةةةة الةةةةةةةةةةةةةةي و ةةةةةةةةةةةةةةعتها للتصةةةةةةةةةةةةةةد  

 للتص ر/تدهور األرا ي واجلفاف
 إاتقةةةة سةةةبين ولةةةول األطةةةراف املتةةة ثرة لبيةةةا ت 1-2

مبدئيةةةةة وأدوات متطةةةةورة مةةةةن أجةةةةن فةةةةرتة اإل ةةةةال  الةةةةوط  
 املقبلة   إطار االتفاقية

يشةةةةةمن تقةةةةةد   مبةةةةةا التعةةةةةاون   الةةةةةال العلمةةةةةي 1-3
االتفاقيةةةةةة معلومةةةةةات متصةةةةةلة ابلسياسةةةةةات القائمةةةةةة علةةةةةى 
العلةةةةةةةةة  ملعاجلةةةةةةةةةة التصةةةةةةةةة ر/تدهور األرا ةةةةةةةةةي واجلفةةةةةةةةةاف 

 واملسامهة   حتييد أثر تدهور األرا ي

املشةةورة التقنيةةة والشةةراالات واالسةةتفادة مةةن  نةةاء القةةدرات لةةدع  األطةةراف املتةة ثرة  •
   تنفيذ أنشطة تعينها على  لو  أهدافها الطوعية   حتييد أثر تدهور األرا ي 

زايدة تطوير نظام اإل ةال    إطةار االتفاقيةة، والقيةام  ةدع  مةن الشةرالاء  ت سةني  •
 نوعية البيا ت املبدئية

ة التفاعةةن  ةةني العلةةوم والسياسةةات لتةةوفري توجيهةةات إ ةةافية  شةة ن تنفيةةذ دعةة  هيئةة •
 حتييد أثر تدهور األرا ي 

 نشر الطبعة الثانية من منشور التوقعات العاملية لورا ي  •

حتسةةةةةةةةةني ةةةةةةةةةةروف معيشةةةةةةةةةة السةةةةةةةةةكان 
 املت ثرين

اسةةةةةةةةةةةةةةتادام األطةةةةةةةةةةةةةةراف املتةةةةةةةةةةةةةة ثرة  2-1
لونشةةةطة الربيةةةة لت سةةةني العمةةةن واالسةةةتقرار 

 واألمن 
زايدة مراعةةةةاة الق ةةةةااي اجلنسةةةةانية    2-2

مطةةةةا معاجلةةةةة التصةةةة ر وتةةةةدهور األرا ةةةةي 
 واجلفاف

 

االعةرتاف ممكةا ت األنشةةطة الربيةة   حتسةةني  2-1
 العمن واألمن واالستقرار 

اسةةةتادام األطةةةراف املتةةة ثرة توجيهةةةات االتفاقيةةةة  2-2
ومشةةةةورهتا التقنيةةةةة   إدمةةةةاس الق ةةةةااي اجلنسةةةةانية   تنفيةةةةذ 

 االتفاقية وتصمي  املشاريت الت ويلية 
 

 دع  مبادرة االستدامة واالستقرار واألمن   أفريقيا  •
الشةةةراالات والتوجيهةةةات السياسةةةاتية  شةةة ن اسةةةتادام اإلدارة املسةةةتدامة لورا ةةةي  •

 زايدة الفرص االقتصادية وحتقيق االستقرارل
املشةةةةةةورة التقنيةةةةةةة والتوجيهةةةةةةات السياسةةةةةةاتية والشةةةةةةراالات  شةةةةةة ن إدمةةةةةةاس الق ةةةةةةااي  •

 اجلنسانية   تنفيذ االتفاقية وتصمي  املشاريت الت ويلية 

ختفيةةةةر اجلر اجلفةةةةاف وإدارهتةةةةا، وتعزيةةةةز 
مرونةةةةةةةةة الةةةةةةةةنظ  اإليكولوجيةةةةةةةةة و هةةةةةةةة  

وحتسةةةني القةةةدرة علةةةى السةةةكان املتةةة ثرين 
 التصد  واالنتعاش

ختفيةةةةةةةةةةةةةةةةةر وإدارة اجلر اجلفةةةةةةةةةةةةةةةةةاف  3-1
 شةةةةةةةةةةةةةكن أف ةةةةةةةةةةةةةن، اسةةةةةةةةةةةةةتنادا  إىل الةةةةةةةةةةةةةدع  

 واملعلومات املستمدة من االتفاقية
زايدة مطّةةةةةةةةردة   تطبيةةةةةةةةق اإلنةةةةةةةةذار  3-2

املبكةةةةةةةر ابجلفةةةةةةةاف و/أو العوالةةةةةةةر الرمليةةةةةةةة 
والرتا يةةةةةةةةةة اسةةةةةةةةةتنادا  إىل الةةةةةةةةةدع  واملعلومةةةةةةةةةات 

 يةاملستمدة من االتفاق

اسةةةةةةةةةةةتادام األطةةةةةةةةةةةراف املتةةةةةةةةةةة ثرة للمعلومةةةةةةةةةةةات  3-1
املستمدة من االتفاقيةة السةتكمال وتنفيةذ اخلطةا الوطنيةة 

 ملكاف ة اجلفاف 
اسةةةتادام األطةةةراف املتةةة ثرة للمعلومةةةات املسةةةتمدة  3-2

 من االتفاقية لتافير أثر العوالر الرملية والرتا ية
 

دع  هيئة التفاعن  ني العلةوم والسياسةات   إعةداد توجيهةات لتقيةي  ورلةد قةدرة  •
 فئات السكان والنظ  اإليكولوجية ال عيفة على حتمن اجلفاف 

 ومواللة تطويرها إطالق جمموعة أدوات مكاف ة اجلفاف •
إجةةةةةراء حتسةةةةةينات علةةةةةى اخلريطةةةةةة التجميعيةةةةةة العامليةةةةةة واملشةةةةةورة التقنيةةةةةة   جمةةةةةال  •

 التافير من أثر العوالر الرملية والرتا ية
املشةةورة التقنيةةة والشةةراالات واالسةةتفادة مةةن  نةةاء القةةدرات لةةدع  البلةةدان   تنفيةةذ  •

 ا يةأنشطة تتعلق مبكاف ة اجلفاف و/أو العوالر الرملية والرت 
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 2021-2020النواتج الرئيسية للفرتة  مؤشرات النتائج 2023-2020النواتج الرئيسية للفرتة  األهداف االسرتاتيجية لالتفاقية

دّر منةةافت  يئيةةة عامليةةة عةةن طريةةق التنفيةةذ 
الفعةةال التفاقيةةة األمةة  املت ةةدة ملكاف ةةة 

 التص ر

إسةةةةةهام عمليةةةةةة االتفاقيةةةةةة   ملةةةةةق  4-1
التةةة زر مةةةت اتفاقيةةةات ريةةةو وعمليةةةات التعةةةةاون 
ذات الصةةةةةةلة   جمةةةةةةال تتةةةةةةري املنةةةةةةا  والتنةةةةةةوع 

 البيولوجي، وجل  املنافت منها
 

مراعةةةةةاة الفريةةةةةق ايلكةةةةةومي الةةةةةدو  املعةةةةة   تتةةةةةري  4-1
املنةةةةا ، واملنتةةةةد  ايلكةةةةومي الةةةةدو  للعلةةةةوم والسياسةةةةات 
املعةةةة  ابلتنةةةةوع البيولةةةةوجي ومةةةةدمات الةةةةنظ  اإليكولوجيةةةةة 

 ملدمالت االتفاقية 
التقدم   و ت مؤشةرات مشةرتالة مةت اتفاقيةات  4-2

 ريو األمر  
 

والسياسةةات للةةدفت ايولةةوايت االتفاقيةةة واهتماماهتةةا دعةة  هيئةةة التفاعةةن  ةةني العلةةوم  •
 إىل العمليات العلمية   إطار االتفاقيات األمر 

 التعاون  ش ن املؤشرات واملوا يت املاتارة املشرتالة مت اتفاقيات ريو األمر  •
املشةةةةورة التقنيةةةةة والشةةةةراالات املتعلقةةةةة مدمةةةةاس األنشةةةةطة الربيةةةةة، و الةةةةة املتعلقةةةةة  •

ر تةةةةدهور األرا ةةةةي،   اخلطةةةةا الوطنيةةةةة املتعلقةةةةة  تتةةةةري املنةةةةا  ايهةةةةداف حتييةةةةد أثةةةة
 والتنوع البيولوجي

تعبئةةةةةة مةةةةةةوارد ماليةةةةةةة و ةةةةةةري ماليةةةةةةة البةةةةةةرية 
وإ ةةةةةةافية لةةةةةةدع  تنفيةةةةةةذ االتفاقيةةةةةةة عةةةةةةن 
طريةةةةةةةق إقامةةةةةةةة شةةةةةةةراالات فعالةةةةةةةة علةةةةةةةى 

 الصعيدين العاملي والوط 

ةةةةةبن الولةةةةةول إىل مةةةةةوارد  5-1 حتسةةةةةني سي
 التنفيذ 

التمويةن ملعاجلةة التصة ر وتةدهور نطاق مصةادر  5-1
 األرا ي واجلفاف

حتّسةةةن قةةةةدرات البلةةةةدان األطةةةةراف املتةةةة ثرة علةةةةى  5-2
ترمجةةةةةة أفكارهةةةةةا املشةةةةةاريعية   جمةةةةةال تنفيةةةةةذ االتفاقيةةةةةة إىل 

 مشاريت ذات جودة عالية

 الشراالات االسرتاتيجية والتعاون االسرتاتيجي مت املؤسسات املالية الدولية  •
 ات جودة عاليةدع  إعداد مشاريت ذ •
 

    


