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 جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية
 الدورة الثامنة عشرة

 2019أيلول/سبتمرب  12-3نيودهلي، اهلند، 
 من جدول األعمال 3البند 

إجنينيراتات تيغينينيع امعغ،منينياتك وونينيذلو ك،عينينية وينيني   الت نينيار ر حتسنيني  
اليت ت دم إىل مؤمتر األطنيرا:  كتنيا ع ع ني  جلننية العغنيت والت ن،ل،جينيا 

 بشأن وضع إطار لرصد اهلد: االسرتاتيجي امتعغق ابجلفا:

حتسنيني  إجنينيراتات تيغينينيع امعغ،منينياتك وونينيذلو ك،عينينية وينيني   الت نينيار ر النينييت   
 األطرا:ت دم إىل مؤمتر 

 مشروع م رر م دم من ر يس جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية  
  إن مؤمتر األطراف، 
 من االتفاقية، 26و 22املادتني  إىلإذ يشري  
 −ICCD/COP(14)/CST/7والوثيقددددددددددددددة  ICCD/CRIC(17)/9 الوثيقددددددددددددددة وقدددددددددددددد ن ددددددددددددددر ي 

ICCD/CRIC(18)/4 ،وي االستنتاجات والتوصيات الواردة فيهما ، 
التعدداون اديددد قددني اهليفتددني الفددرعيتني لاتفاقيددة ي امل ددا   املت ددلة  إىل وإذ يشددري قتقدددير 

 قوضع املنهجيات الازمة ملؤشرات اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الت حر، 
حدددددددة الت دددددددحر ي ي إطدددددددار اتفاقيدددددددة مكافقدددددددا  عمليدددددددة اإ أنوإذ يضدددددددع ي اعتبدددددددار   

تشك  املرة األوىل اليت اتبعت فيها األطراف ي االتفاقية منهجيدة مودددة  201٨-201٧ الفرتة
ابألهدداف االسدرتاتيجية لاطدار  رات القا مدة علدا األراضدي املتعلقدةلتقدمي املعلومات قشأن املؤشد

  ،2030-201٨االسرتاتيجي التفاقية مكافحة الت حر للفرتة 
عمليدددددددددة تقددددددددددمي التقدددددددددارير ي إطدددددددددار اتفاقيدددددددددة مكافحدددددددددة الت دددددددددحر ي  أبنوإذ ي دددددددددلم  

 حدد األن بة املقررة ي امل تقب  قناء عليها، وضعت خطوط أساس ست   201٨-201٧ الفرتة
ر  األطراف ومجيع أصحاب امل لحة أبن مجيع ادهود مركَّدةة علدا نطدات اتفاقيدة  وإذ ي ذك ِّ

 آاثر ادفاف،  تدهور األراضي، والتخفيف من /مكافحة الت حر
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 بيئة م،اتية لإلبالغ  
وكددداالت األمدددم املتحددددة املعنيدددة، مدددع األماندددة تعةيدددة جهدددود التن دددي   إىليطلددد   -1 
ومشاريع أخرى ذات للمتاقعة قرانمج دعم عاملي إمكانية قيام سيما عند الن ر ي املةامنة قني  الو 

وكفالدة دعدم تقدم ومداف كداف ومناسد   صلة ابألنشطة التمكينية املمولة من مرف  البيفدة العامليدة،
 التوقيت لعملية اإقا  املقبلة؛

 أن ت تخدم املوارد املتادة من أج  )أ( تطبيد  جددول األمانة أيضا   إىليطل   -2 
دميدع جواندد  عمليدة اإقدا ؛ و)ب( د ددني أدوات اإقدا  )أ  تددوفري الكفددؤ للتخطدي  زمدم 

 للمعلومددات منددرب وإنشدداء ؛رتاتيجية؛ وأنشددطة قندداء القدددراتميددع األهددداف االسددمبد يددة دقيدداانت 
مراقبددة جددودة البيدداانت عمليددة  وفحدد  املقدمددة؛ التقددارير جددودة لضددمان وعمليددة املكانيددة؛ ادغرافيدة

املقدمدددة( قغيدددة متكدددني األطدددراف مدددن االسدددتفادة مدددن اإلددددمات املقدمدددة لعمليدددة اإقدددا  ي إطدددار 
لت دحر اإقددا  ود دني قدددر ا علدا رصددد تنفيدذ االتفاقيددة علددا األمددم املتحددة ملكافحددة ا اتفاقيدة

 ال عيد الوطم؛
ألهددددداف االسددددرتاتيجية لاألمانددددة كددددذلم أن تقدددددم قيدددداانت مبد يددددة  إىليطلدددد   -3 

 لل روف الوطنية؛  مناسبة لتقلي  احلجم، عند احلاجة ود   االقتضاء، وفقا  تكون 
 2و 1االسدرتاتيجية  األهدافعن األمانة أن تواص  تي ري اإقا   إىليطل   -٤ 
 ي ن ام اإقا ؛  أثرةقوسا   من قينها إدراج دقول قياانت إضافية خاصة ابملناط  املت ٤و 3و
الشددركاء التقنيددني،  ددا ي ذلددم من مددة احلفددب الدوليددة ومبددادرة دييددد أثددر يدددعو  -٥ 

تدددهور األراضددي للفريدد  املعددم قرصددد األرا، إىل التعدداون مددع األمانددة، دي مددا أمكددن، ي تقدددمي 
تدددددري  اددددددد األهدددددداف علدددددا ال دددددعيدين اإقليمدددددي ودون اإقليمدددددي،  دددددا ي ذلدددددم للمكاتددددد  

 اإد ا ية الوطنية؛ 

 امنهجية ال ضااي  
لاتفاقيدة علددا العمد  مددع مكاتبهدا مددن أجد  مواصددلة  ني الفددرعيتنيتداهليفيشدجع  -6 

 من أج  املؤشرات؛  ةاملنهجيتطوير التعاون اديد قشأن املواضيع املت لة ق
األمانددة اسددتخدام املددوارد املتادددة مددن أجدد  مواصددلة د ددني املبدداد  إىل يطلدد   -٧ 

لية اإقدا  املقبلدة ومعاددة االختناقدات الديت أقرز دا األطدراف ي التوجيهية واألدوات املنهجية لعم
 عملية اإقا  األخرية؛  

أن تدددددددوا م عمليدددددددة اإقدددددددا  املتعلقدددددددة ابألهدددددددداف  أيضدددددددا   األماندددددددة إىليطلددددددد   -٨ 
ها وضدعمع املؤشرات واملباد  التوجيهية املراعية لاعتبارات ادن دانية اددار   ٥-1االسرتاتيجية 
شطة خطة العم  ادن انية هبدف ضمان أن تؤخدذ ي احل دبان ق دورة كاملدة األقعداد  ي إطار أن

 ادن انية لتدهور األراضي؛ 
تقيدديم تدددهور األراضددي ل هالتفاعدد  قددني العلددوم وال ياسددات، ي استعراضدد يشددجع -9 

جي واست ددادها الددذ   ريدده املنددرب احلكددومي الدددوف للعلددوم وال ياسددات ي لددال التنددو  البيولددو 
وخدددمات الددن م اإيكولوجيددة، مددن أجدد  تقدددمي معلومددات م ددتكملة إىل دنددة العلددم والتكنولوجيددا 
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ملعلومدات املقدمدة ألراضي ومقارنة هذا االستعراا ابقشأن الدوافع املباشرة وغري املباشرة لتدهور ا
 من البلدان األطراف؛  

م د   -احلكوميدة الدوليدة يدني واملبدادراتويدعو الشركاء التقن ،األمانة إىليطل   -10 
البيددداانت مواصدددلة د دددني  ،إىل -ألراضدددي للفريددد  املعدددم قرصدددد األرامبدددادرة دييدددد أثدددر تددددهور ا

من أج  إ داد دلدول مل دألة مواءمدة البيداانت  1تعل  ابهلدف االسرتاتيجي املبد ية املقدمة فيما ي
املكانيددة عطيددات دقددة امل املتباينددةو ونكددن اسددتخدام منهجيددات أساسددية مشددرتكة مددن أجدد  د ددني

 ي لموعات البياانت املبد ية؛  قدمة املللبياانت 
مواصدددلة دليددد  البيددداانت العامليدددة واإقليميدددة وتقددددنها  أيضدددا  األماندددة يطلددد  إىل  -11 

 أبشكال تفاعلية؛ 
األماندددة واةليدددة العامليدددة تقيددديم وز دة تنقدددي  خددد  األسددداس  إىليطلددد  كدددذلم  -12 

 األطراف علا القيام قذلم؛  ويشجعة بلقسي  تخدم ي دورات اإقا  املالذ  

 اإلجراتات عغى الصعيد ال،طين  
األمانة واةلية العاملية، ي إطار والية ك  واددة منهمدا علدا دددة،  إىليطل   -13 

م دعددددم ادهددددود الوطنيددددة الراميددددة إىل تنفيددددذ اسددددرتاتيجيات لقيددددام ن ددددم ذات فعاليددددة وكفدددداءة لتقاسدددد
تدهور /للت ددحرللت ددد  املعلومددات علددا ال ددعيد الددوطم مددن أجدد  تشددجيع قددذل جهددود أكددرب 

 األراضي وادفاف علا امل تويني الوطم ودون الوطم، ويدعو الشركاء التقنيني إىل فع  ذلم؛  
، ي إطدار واليدة كد  وادددة منهمدا علدا أيضدا  إىل األمانة واةلية العاملية  يطل  -1٤ 

ما عمليدددة ضددمان جدددودة اإقدددا  كجددةء مدددن عمليدددات قندداء القددددرات الوطنيدددة، ددددة، أن ت دددتخد
تار د   املنطقة وذلم  شداركة واسدعة  حبيث تنجةان استعراضات تقنية معمقة لتقارير قلدان ُت 

 ألصحاب امل لحة؛
األمانددة كددذلم أن تتعدداون مددع من مددة احلفددب الدوليددة لضددمان قدددرة  إىليطلدد   -1٥ 

( علدددا دعدددم إعدددداد ودليددد  البيددداانت الازمدددة لاقدددا  ي Trends.Earth‘ )ثترانددددزوإير ’من مدددة 
‘ تراندددزوإيرث’إىل ن ددام اسددتعراا األداء وتقيدديم التنفيددذ وتوسدديع مهددام  شددك  نكددن دويلدده آليددا  

 للم اعدة ي إعداد التقارير من أج  العم  علا ال عيد الوطم؛   

 5اهلد: االسرتاتيجي   
 ما يلي: ة العامليةاةلي إىليطل   -16 
استكشددداف اإليدددارات املتاددددة لتعةيدددة التن دددي  مدددع من مدددة التعددداون والتنميدددة ي  )أ( 

تدوفري معلومدات كميدة ا دنة م دتمدة مدن اإقدا  عدن اهلددف ‘ 1’امليدان االقت اد  من أج  
 مواصدددلة قلدددورة إطدددار أك ددر تكددداما  للرصدددد املددداف مددن أجددد  تعقددد  املدددوارد‘ 2’؛ و٥االسددرتاتيجي 
 ورصدها ق ورة أفض ؛  شطة املن وص عليها ي االتفاقيةاملخ  ة لألن

الن ر ي خيارات د ني منوذج اإقا  إبدراج قياانت كميدة إضدافية مدن أجد   )ب( 
 ؛  ٥اإقا  عن اهلدف االسرتاتيجي 
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تقدددمي معلومددات قبدد  قدددء دورة اإقددا  املقبلددة قشددأن إمكانيددة وضددع مؤشددرات  )ج( 
، وذلددددم لتطبدددد  ي ٥ي لددددال نقدددد  التكنولوجيددددا ي إطددددار اهلدددددف االسددددرتاتيجي احملددددرز للتقدددددم 

 مليات اإقا  املقبلة؛ ع
اإقا  خال االجتما  املقب  قني دورات دندة اسدتعراا تنفيدذ االتفاقيدة عدن  )د( 

 التقدم احملرز ي تنفيذ هذا املقرر؛

 (3جلفا: )اهلد: االسرتاتيجي اب امتعغقإطار رصد اهلد: االسرتاتيجي   
املعددايري واملنهجيددة والدنهج ال اثددي امل ددتو ت لوضدع مؤشددر وإطددار لرصددد يعتمدد  -1٧ 

املتعل   كافحة ادفاف من أهدداف اتفاقيدة مكافحدة الت دح ر، املبدني ي  3اهلدف االسرتاتيجي 
 مرف  هذا املقرر؛  

 األطراف املتدأثرة أن تبلدب ق دورة منفدردة أو لتمعدة فيمدا يتعلد  إىلمطلوب  أنهيقرر  -1٨ 
ادفدددداف إىل لمددددو  واقعددددة دددددت وطددددأة "االجتاهددددات ي ن ددددبة األراضددددي ال (1)1شددددر امل ددددتوى  ؤ 

لجفداف إىل لمدو  ل"االجتاهات ي ن بة ال دكان املعرضدني  2امل ادة الربية"، ومؤشر امل توى 
يناس  "، د بما ادفاف إزاءاهلشاشة درجة "االجتاهات ي  3ال كان"، و/أو مؤشر امل توى 

 قا  لألوضا  وال روف الوطنية؛احلالة وف
األماندددة أن تقدددوم، ابلتعددداون مدددع مكتددد  األمدددم املتحددددة للحدددد مدددن  إىليطلددد   -19 

مددن األخطددار  نددذارخمدداطر الكددوارث واملن مددة العامليددة لألرصدداد ادويددة وإطارهددا للن ددام العدداملي لا
لةراعدددة لألمدددم املتعدددددة، وابلتشددداور مدددع جهدددات مدددن قينهدددا، د ددد  االقتضددداء، من مدددة األغذيدددة وا

اهليفدة احلكوميدة الدوليدة املعنيدة ربانمج املتكامد  إدارة ادفداف و املتحدة والشراكة العاملية للميا  والد
 قتغري املناخ وصندوت األمم املتحدة لل كان وغريها من املؤس ات املتخ  ة املعنية،  ا يلي: 

رشَّددحة املرتبطددة  ؤشددر  جتميددع التقددديرات الوطنيددة للمقاييي/املقدداييي البديلددة امل )أ( 
امل ددتمدة مددن لموعددات البيدداانت العامليددة احملددددة كبيدداانت مبد يددة العتمادهددا،  2و 1امل ددتويني 

لددة أب  مقدرر ذ  صددلة قشدأن اإقددا  11-م أ/22وفقدا  لاجددراء احملددد ي املقددرر  ، ق ديغته املعدَّ
دددد د ي الدددددورات القادمددددة ملددددؤمتر الددددوطم ي إطددددار اتفاقيددددة األمددددم املتحدددددة ملكافحددددة الت ددددحر ي عتم 

 األطراف، وإاتدة هذ  التقديرات للبلدان األطراف املتأثرة؛  
قنددداء قددددمي امل ددداعدة ي إعدددداد إرشدددادات منهجيدددة قشدددأن املمارسدددات اديددددة وت )ب( 

اعتمدداد واسدددتخدام /لبلدددان األطدددراف املتددأثرة فيمددا يتعلددد  قتجميعإىل االقدددرات وامل دداعدة التقنيدددة 
 ادفاف؛ إزاء  اهلشاشةهذ  البياانت املبد ية، وكذا هن ج تقييم 

م داعدة األطدراف املتدأثرة ي جهودهدا  ،الشركاء إىل ويدعو ،األمانة إىليطل   -20 
الرامية إىل قناء القدرات من أج  مجع واستخدام البياانت الوطنيدة هبددف إاتددة اسدتخدام مؤشدر 

 البياانت املبد ية ي دديد األهداف والرصد والتقييم؛  تطبي  يكم  ل 3امل توى 
قدت املناسد  علدا لدا تقددمي تعليقدات ي الو البلددان األطدراف املتدأثرة ع يشجع -21 

 البياانت املبد ية واملنهجية املقرتدة؛ 
__________ 

 وان ر املرف  (1)
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املؤس دددددات املتخ  دددددة ذات ال دددددلة إىل تدددددوفري إمكانيدددددة الوصدددددول إىل  يددددددعو -22 
البيداانت واملنهجيدات وإىل م دداعدة األماندة ي جتميددع وتدوفري البياانت/التقددديرات الوطنيدة وكددذلم 

 أعا ؛  19ني )أ( و)ب( من الفقرة استعراضها، علا النحو املذكور ي البندين الفرعي
 م املتحدددة للحددد مددن خمدداطر الكددوارثاألمانددة، ويدددعو مكتدد  األمدد إىليطلدد   -23 

واملن مددة العامليددة لألرصدداد ادويددة وغريهددا مددن املؤس ددات املتخ  ددة املعنيددة إىل، أن تكفدد  متاشددي 
ة )اهلددددددف التفاقيدددددامدددددن أهدددددداف املتعلددددد  ابدفددددداف وضدددددع إطدددددار مؤشدددددر اهلددددددف االسدددددرتاتيجي 

( مع رؤية وخريطة طريد  إطدار الن دام العداملي للتحدذير مدن األخطدار املتعدددة الديت 3االسرتاتيجي 
( ومددع مؤشددر 1٨-)م 1/2-٥ي قددرار   عدداملي ال ددامن عشددر لألرصدداد ادويددةاملددؤمتر ال وافدد  عليهددا

ن ( ومددددا يت دددد  هبددددا مدددد1٨-)م 1/6-٥لقددددرار اي  جددددرت املوافقددددة عليددددهذ  ادفدددداف العدددداملي الدددد
 ؛ (2)عمليات توديد املقاييي

أن ديددد  إىل التوجيهدددات املف دددلة الدددواردة ي الوثيقدددة  أيضدددا  األماندددة  إىليطلددد   -2٤ 
ICCD/CRIC (17)/9  عند تنفيذ هذا املقرر؛ 

إىل االجتمددددا  املقبدددد  املعقددددود قددددني  أن ترفددددع تقريددددرا   كددددذلم  األمانددددةإىل يطلدددد   -2٥ 
 قررودورات دنة استعراا تنفيذ االتفاقية عن التقدم احملرز ي تنفيذ هذا امل

__________ 

املرتاقطدددة أن تتضدددمن، علدددا وجددده التحديدددد، تقريدددر فريددد  اإلدددرباء العامددد  احلكدددومي الددددوف  العمليددداتينبغدددي هلدددذ   (2)
 )الوثيقددددة 201٧لعددددام املفتددددوع العضددددوية املعددددم ابملؤشددددرات وامل ددددطلحات املتعلقددددة ابحلددددد مددددن خمدددداطر الكددددوارث 

A/71/644 والتوصيات املتعلقدة ابملؤشدرات وامل دطلحات املت دلة ابحلدد مدن خمداطر الكدوارث الدواردة فيده، والديت ،)
 و  A/RES/71/276 جرت املوافقة عليها ي قرار ادمعية العامة لألمم املتحدة
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 امرفق

 لرصداثالثي امست،ايت لغجفا: وإطار الؤير ام  
فيمدددا يلدددي معدددايري وضدددع مؤشدددر اددددد للهددددف االسدددرتاتيجي املتعلددد  ابدفددداف )اهلددددف  -1

 ( وإنشاء إطار الرصد:3االسرتاتيجي 
اتبددا  الت ل دد  اهلرمددي ةموعددة  والت ل دد  اهلرمددي ةموعددة املؤشددرات ومنطقهددا )أ( 

مؤشرات اتفاقية األمدم املتحددة ملكافحدة الت دحر، الدذ   عد  مدن املمكدن التمييدة قدني مدا ينبغدي 
 )املقاييي/املقاييي البديلة املرشحة(:قياسه )مؤشرات التقدم( وكيف ينبغي قياسه 

 األهداف االسرتاتيجية -أوال  
 مؤشرات التقدم )أ(
 املقاييي/املقاييي البديلة؛ ‘1’

ددددة، ي هددددذ  احلالددددة، علددددا  د اسددددية )ب(  املؤشددددر للهدددددف االسددددرتاتيجي الددددذ  يرك 
الكيفيددة الدديت يددؤث ر هبددا ادفدداف علددا قدددرة دمدد  الففددات ال ددكانية الضددعيفة والددن م اإيكولوجيددة 

 لجفاف ي امل تقب ؛ل
البيددداانت املبلَّدددب عنهدددا وطنيدددا  قشدددأن املقاييي/املقددداييي البديلدددة  إمكانيدددة مقارندددة )ج( 

شددر، مددع الن ددر ي امل ددا   املتعلقددة قوضددع معددايري دوليددة وتنفيددذها قشددك  عملددي ي املرشددحة للمؤ 
 البياانت واملنهجيات واإرشادات األساسية؛

جاهةية املقاييي/املقاييي البديلة املرشحة ملؤشر االستخدام التشغيلي، استنادا  )د( 
جدد  اسددتخدامه قشددك  الدديت قددد يتعددني التغلدد  عليهددا مددن أ والتحددد تإىل مدددى ماءمددة املؤشددر 

 :ما يلي فعال،  ا ي ذلم
ضددمان مددن أجدد  للمقاييي/املقدداييي البديلددة املرشددحة للمؤشددر  التغطيددة العامليددة '1'

مددن انطاقددا إمكانيددة وضددع تقددديرات وطنيددة وإاتدتهددا للبلدددان األطددراف املتددأثرة 
  قياانت مبد ية؛وذلم ابعتبارها لموعات البياانت العاملية، 

، ديددث نكددن للبلدددان أن زمددام األمددور علددا ال ددعيد الددوطم تددوفالقدددرة علددا  '2'
دددة لتطددوير قيدد مددن إقددرار البيدداانت  ممددا نكنهددا، اانت املؤشددرتت بددع إرشددادات مودَّ
 املبد ية أو استبداهلا أو رفضها؛

أو القددددرة علدددا مجدددع قيددداانت  البيددداانت د ددد  ندددو  اددددني دددنيف إمكانيدددة ت )هد( 
اإسدهام فدوارت مدن من دور ندو  اددني مدن أجد  ضدمان تقيديم املؤشرات ودليلهدا واإقدا  عنهدا 

  عند توزيع اإجنازات قني املرأة والرج ؛
وصا أن يعاد قشك  منت م تقيديم كد  مدن إطدار رصدد ادفداف ي   قاقلية التكيفو )و( 

اددددوى ‘ 2’مدددى املاءمددة مددع نضددج جهددود الرصددد والتقيدديم؛ و‘ 1’ولموعددة املؤشددرات مددن ديددث 
 أن االدتياجات قد تتغري واألدوات العلمية قد تتح نو ىلابلن ر إي صنع القرار 

لوضددددع مؤشددددر وإطددددار لرصددددد اهلدددددف  يددددرد ي اددددددول أدان  الددددنهج ال اثددددي امل ددددتو ت -2
 املتعل   كافحة ادفاف من أهداف اتفاقية مكافحة الت ح رو 3االسرتاتيجي 
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   اددول
مغخنينينينيؤ امؤينينينينيرات واسنينينينياق ام ا يسدام نينينينيا يس اليد غنينينينية مات الصنينينينيغة ب نينينيني  مسنينينينيت،  منينينينين 

 امست،ايت الثالثة مؤير اجلفا: وإطار الرصد ام رتح 
 *أساس املقاييي/املقاييي البديلة املرشحة التقدممؤشر   توى امل
  -1امل توى    

 املؤشر الب ي  ملخاطر ادفاف
االجتاهددددددات ي ن ددددددبة األراضددددددي 
الواقعدددة ددددت وطدددأة ادفددداف إىل 

 لمو  امل ادة الربية

القيام شهر   قرصد وم   دالة مؤشر ادفداف 
الدددذ  وضدددعته املن مدددة العامليدددة لألرصددداد ادويدددة 
)الذ  و ددد قياسديا  ي شدك  ففدات(، وجتميعده 
مدددن أجددد  الفدددرتة املشدددمولة قتقريدددر اتفاقيدددة األمدددم 

 املتحدة ملكافحة الت ح رو 
 -2امل توى 

 املؤشر الب ي  للتعرا للجفاف
االجتاهدددددددات ي ن دددددددبة ال دددددددكان 
املعرضدددددني للجفددددداف إىل لمدددددو  

 ال ك ان 

الن ددبة املفويددة لل ددكان املعرضددني لكدد  ففددة مددن 
 و1ففات ادفاف كما هي معرَّفة ي امل توى 

 -3امل توى 
 ادفاف لهشاشة إزاءاملؤشر الشام  ل

اهلشاشددددددة االجتاهددددددات ي درجددددددة 
 ادفاف إزاء

دددددد  للعوامدددددد   االقت ددددددادية الددددددرقم القياسددددددي املركَّ
واالجتماعيدددة واملاديدددة والبيفيدددة ذات ال دددلة الددديت 

 ادفافو إزاء  اهلشاشةت  هِّم ي 
عددددة ينبغددي اعتبددار الوصددف املقدددَّم للمقاييي/املقدداييي البديلددة املرشددحة وصددفا  أوليددا ، ن ددرا  إىل أن هددذ  املقدداييي سددتتطور عددن طريدد  عمليددة مت *

للمن مددة العامليددة لألرصدداد ادويددة، قغيددة امل دداعدة ي ضددمان التقدددم  ددو  ملي للتحددذير مددن األخطددار املتعددددةاألطددراف م دد  إطددار الن ددام العددا
 وتوجيهات املمارسات اديدة وكذلم توف زمام عملية اإقا  وطنيا   تؤيدهاسالي  وقياانت أبالتطوير التعاوين للمعايري 

    


