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 مؤمتر األطراف
 الدورة الرابعة عشرة

 2٠١٩أيلول/سبتمرب  ١٣-2نيودهلي، اهلند، 
 )ب( من جدول األعمال2البند 

 : اآلاثر املرتتبة يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر٢٠٣٠خطة التنمية املستدامة لعام 
 طرائق ومعايري واختصاصات تقييم منتصف املدة لإلطار االسرتاتيجي لالتفاقية 

 ٢٠٣٠-٢٠١٨للفرتة 

طرائققق ومعققايري واختصاصققات تقيققيم منتصققف املققدة لإلطققار االسققرتاتيجي   
 ٢٠٣٠-٢٠١٨للفرتة  لالتفاقية

 مشروع مقرر مقدم من رئيس اللجنة اجلامعة  
 إن مؤمتر األطراف، 
 ، ١٣م. /١٣واملقرر  ١٣م. /٧إىل املقرر  إذ يشري 
يف حتسني  عاالينية  2٠٣٠-2٠١٨أبمهية اإلطار االسرتاتيجي لالتفاقية للفرتة  وإذ يسلم 

 تنفيذ االتفاقية، 
سنينييبلم منت نيني   2٠٣٠-2٠١٨أن اإلطنينيار االسنينيرتاتيجي لالتفاقينينية للفنينيرتة  وإذ يالحنيني  

 ، 2٠24مدته يف عام 
أن طرائني  ومانيايري ابملقنيرت  املقنيدم منين م تنيب منيؤمتر األطنيراف  شني وإذ يرحب مع التقنيدير 

 ، 2٠٣٠-2٠١٨واخت اصات تقييم منت   املدة لإلطار االسرتاتيجي لالتفاقية للفرتة 
طرائنينينينيني  ومانينينينينيايري واخت اصنينينينينيات تقينينينينينييم منت نينينينيني  املنينينينينيدة لإلطنينينينينيار اً ياتمنينينينينيد مؤقتنينينينيني -١ 

، ابل نييةة النينيق اقرتحمنيا م تنيب منيؤمتر األطنينيراف يف 2٠٣٠-2٠١٨االسنيرتاتيجي لالتفاقينية للفنيرتة 
 ؛ ICCD/COP (14) /3الوثيقة 

، 2٠2٣أن يواصنينينيؤ منينينيؤمتر األطنينينيراف، يف دورتنينينيه السادسنينينية عشنينينيرة يف عنينينيام  يقنينينيرر -2 
، 2٠٣٠-2٠١٨األعمال التحضريية لتقييم منت   املنيدة لإلطنيار االسنيرتاتيجي لالتفاقينية للفنيرتة 

مبنينينيا يشنينينيمؤ وئنينينيع طرائنينيني  التقينينينييم ومانينينيايريت واخت اصنينينياته يف صنينينييةتما النمائينينينية وإنشنينينيا  عرينينيني  عامنينينيؤ 
 دويل ل ي يشرف على عملية التقييم، وهلذا الةرض: ح ومي 
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إىل م تنينيب منينيؤمتر األطنينيراف أن يسنينيتارض طرائنيني  ومانينيايري واخت اصنينيات  يطلنينيب )أ( 
املاتمنينيدة مؤقتنينياً، وأن  2٠٣٠-2٠١٨تقينينييم منت نيني  املنينيدة لإلطنينيار االسنينيرتاتيجي لالتفاقينينية للفنينيرتة 

 لسادسة عشرة؛ حيد ِّثما، حسب احلاجة، ل ي ياتمدها مؤمتر األطراف يف دورته ا
 إىل م تنيب منيؤمتر األطنيراف أيضنياً، أن ينعنير، عننيد إجنيرا  االسنيتاراض املشنيار يطلب )ب( 

 )أ( أعالت، يف املسائؤ التالية:2إليه يف الفقرة 
 إدراج عن رْي األثر واالستدامة يف ماايري التقييم؛ ‘١’ 
لالتفاقينينية  توسنينييع نطنينياي تقينينييم الفاالينينية عيمنينيا إلنينير تنفينينيذ اإلطنينيار االسنينيرتاتيجي ‘2’ 

ل ي يشمؤ هذا التقينييم أيضنياً اامنيات املانينية منين  نيري  2٠٣٠-2٠١٨للفرتة 
 مؤسسات االتفاقية وهيئاهتا؛

ئنينيمان التنينيواجلن ااةنينيرايف واانسنينيا  يف اينينيربة الفنينينية ايارجينينية النينيق سي سنينيتاان  نينيا  ‘٣’ 
  تقؤ؛إلعداد الان ر األول من عناصر تقييم منت   املدة، أال وهو التقييم املس

 التشديد على أمهية املشاورات القائمنية علنيى املشنياربة  شنيأن االسنيتنتاجات والتوصنييات ‘4’ 
 املنبثقة عن التقييم املستقؤ؛ 

إىل م تنينينينينيب منينينينينيؤمتر األطنينينينينيراف بنينينينينيذلا، أن ينينينينيني ود األطنينينينينيراف يف النينينينينيدورة  يطلنينينينينيب )ج( 
نت ني  املنيدة ايامسة عشرة ملؤمتر األطراف مبالومات عن املناقشات ااارينية  شنيأن إعنيداد تقينييم م

 دف مجع م يد منين الاناصنير وحتدينيد األولنيو ت يف مقرتحنيه  شنيأن طرائني  ومانيايري واخت اصنيات 
 ؛ 2٠٣٠-2٠١٨تقييم منت   املدة لإلطار االسرتاتيجي لالتفاقية للفرتة 

إىل م تب مؤمتر األطنيراف أن حينيدد اخت اصنيات عريني  عامنيؤ ح نيومي  يطلب )د( 
، مبنينيا يف 2٠٣٠-2٠١٨لإلطنينيار االسنينيرتاتيجي لالتفاقينينية للفنينيرتة  دويل مانينيب  تقينينييم منت نيني  املنينيدة

ذلا  رئنيه وت ويننيه وطرائني  عملنيه الرئيسنيية، ل نيي ينعنير عيمنيا منيؤمتر األطنيراف يف دورتنيه السادسنية 
 عشرة؛ 

أن تدرج االحتياجات املقدرة من املوارد إلجرا  تقييم  اً،أيضإىل األمانة  يطلب )هني( 
يف  رانجمه ومي انيته املقرتح   2٠٣٠-2٠١٨لالتفاقية للفرتة منت   املدة لإلطار االسرتاتيجي 

 اللذين سيارئان على مؤمتر األطراف يف دورته السادسة عشرة؛  2٠25-2٠24للفرتة 
، أن تقنينينيدم إىل منينينيؤمتر األطنينينيراف يف دورتنينينيه ايامسنينينية بنينينيذلاإىل األماننينينية  يطلنينينيب )و( 

 عشرة تقريراً عن تنفيذ هذا املقرر.
    


