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 جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية
 ة عشرةثامنالدورة ال

 2019أيلول/سبتمرب  12-3نيودهلي، اهلند، 
 من جدول األعمال 5البند 

 تطوير وتعزيز أنشطة بناء القدرات احملدد اهلدف من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية

تعزيزز تنفيزذ اتفاقيزة ا مززح ا تكزدة  ااتكزة التاززكر دعلزام ةطزة التنليززة   
 من خالل حتسني بناء القدرات وتعزيزه والنهوض به ٢٠٣٠ا ستدامة لعام 

 ة استعراض تنفيذ االتفاقيةجلنمشروع مقرر مقدم من رئيس   
 إن مؤمتر األطراف، 
 من االتفاقية، 19إىل املادة  إذ يشري 
، 11-م أ/1، و10-م أ/1، و9-م أ/1، و8-م أ/3إىل مقرراتريريريريريريريريري   وإذ يشريريريريريريريريريري أي ريريريريريريريريريا   

 ،13-م أ/8، و13-م أ/٧، و12-م أ/13، و12-م أ/3و
، وإدراكريا  منري  ألمهيرية ءنريا  2030أمهية خطة التنمية املستدامة لعريام  وإذ يعلن من جديد 

 القدرات يف ءلوغ أهداف التنمية املستدامة،
قريدرات علريمج عيريمل املسريتووت، وال سرييما علريمج ال ريعيدين أن ءنا  ال وإذ يؤكد من جديد 

 احمللي واجملتمعي، أمر ال غىن عن  من أجل تنفيذ االتفاقية تنفيذا  فعاال ، 
 ويف االستنتاجات والتوصيات الواردة فيها،  ICCD/COP(14)/CRIC/18يف الوثيقة  وقد نظر 
ابجلهود اليت تبذهلا مؤسسات االتفاقية وهيئاهتا، والبلدان األطراف واجلهريات  وإذ يرحب 

املعنية األخرى يف دعم النهوض ءبنا  القدرات وتقويت  واالرتقا  ء  من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقيرية 
م ء رورة مواصلة تعزيز اجلهود املبذولرية يف هريذا وحتقيق هدف حتييد أثر تدهور األراضي، وإذ يسل  

 ل دد وزودهتا،ا
 إىل األمانة أن تقوم، يف حدود املوارد املتاحة، مبا يلي: يطلب -1 
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مواصريريلة ءنريريا  القريريدرات احملريريدد اهلريريدف مريرين أجريريل دعريريم تنفيريريذ االتفاقيريرية علريريمج  ريريو  )أ( 
عريرين زودة تعزيريريز وتعميريريق الشريريراكات الر يريرية وغريريري  يراعريريي املنظريريور اجلنسريريا  وتقريريق التحريريول، ف ريري   

 ودة تيسري عملية ءنا  قدرات اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الت حر؛ الر ية من أجل ز 
العمريريل مريريمل الشريريركا ، مبريريا يف ذلريريا الشريريبكات اةع ميريرية املعنيريرية، مريرين أجريريل تيسريريري  )ب( 

 وضمل مواد تدريبية مناسبة لل حفيني وح ر املدرءني و/أو توفريهم؛
ات وهيئريات اتفاقيرية األمريم إىل األمانة واآللية العاملية وسائر مؤسسري يطلب أي ا   -2 

املتحدة ملكافحة الت ريحر املناسريبة، مبريا يف ذلريا هيئرية التفاعريل ءريني العلريوم والسياسريات، أن تقريوم،  
 ءتوافر املوارد، مبا يلي: كل منها يف إطار والوهتا، ورهنا  

االسريريريتمرار يف دعريريريم جهريريريود ءنريريريا  القريريريدرات، ابلتعريريرياون مريريريمل الشريريريركا  املعنيريريريني، مريريرين  )أ( 
قيق هدف حتييد أثر تدهور األراضي، ممل الرتكيز ءوج  خاص علمج رصد حتييد أثرير أجل تيسري حت

 تدهور األراضي والتطوير الفعلي للمشاريمل والربامج التحويلية لتحييد أثر تدهور األراضي؛ 
تشريريري يمل التعريريرياون علريريريمج أنشريريريطة ءنريريريا  قريريريدرات الت فيريريري  مريريرين   ر اجلفريريرياف، عريريرين  )ب( 

ممل املنظمة العاملية لألرصاد اجلويرية، ومنظمرية األغذيرية والزراعرية طريق االستعانة ابلشراكات القائمة 
لألمم املتحدة، ومنظمة األمم املتحدة للرتءية والعلم والثقافة، وءرانمج األمم املتحدة للبيئة، واملركريز 
الريريوطل للت فيريري  مريرين   ر اجلفريرياف، ومكتريريب األمريريم املتحريريدة للحريريد مريرين ةريرياطر الكريريوار ، و ليريرية 

 ياه، علمج سبيل املثال ال احل ر، وإقامة شراكات جديدة؛ األمم املتحدة للم
تنظريرييم دورات تدريبيريرية عريريرب اةنرتنريري ، وأخريريرى ح ريريورية، ءشريري ن  موعريرية أدوات  )ج( 

 مكافحة اجلفاف اليت أعدهتا اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الت حر؛
األطريريريراف، حسريريريب االقت ريريريا ، علريريريمج اسريريريت دام  موعريريرية أدوات مكافحريريرية  تريريري  -3 

ف املتاحريريرية علريريريمج اةنرتنريريري  مريريرين أجريريريل تعزيريريريز قريريريدراهتا علريريريمج حتسريريريني الت هريريريب لل فريريرياف وتريريريوفري اجلفريريريا
 است اءة مناسبة لل فاف؛

، حسريب االقت ريا ، وصاصرية البلريدان األطريراف الناميرية املتري ثرة، األطريرافيش مل  -٤ 
  علريريمج وضريريمل وتنفيريريذ ءريريرامج اريريددة لبنريريا  القريريدرات لتيسريريري تنفيريريذ االتفاقيريرية ءفعاليريرية أكريريرب، وعلريريمج وجريري

 اخل وص يف اجملاالت التالية:
الريرينري ه ج املراعيريرية للمنظريريور اجلنسريريا  والريرينهج التحويليريرية، ال سريرييما منهريريا علريريمج سريريبيل  )أ( 

 املثال ال احل ر، حتييد أثر تدهور األراضي؛ 
إمكريرياانت التنميريرية االقت ريريادية واالجتماعيريرية والبيئيريرية الريرييت يوفرهريريا تنفيريريذ االتفاقيريرية  )ب( 

 هور األراضي؛ وحتقيق هدف حتييد أثر تد
 الت هب لل فاف؛  )ج( 
 القدرة علمج  اهبة العواص  الرملية والغبارية؛ )د( 
املؤسسات التقنية واملالية وغريها من اجلهات صاحبة امل لحة إىل تقريد   يدعو -5 

الريريريدعم التقريريريل واملريريرياا إىل منظمريريريات اجملتمريريريمل املريريريد  املعتمريريريدة مريريرين اتفاقيريريرية األمريريريم املتحريريريدة ملكافحريريرية 
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واليت تشارك يف عملية التنفيذ و/أو حتتاج إىل ءنريا  قريدراهتا مرين أجريل تيسريري مسريامهتها يف  الت حر
 وأكثر فاعلية؛ عملية التنفيذ ومشاركتها في  علمج  و أوسمل نطاقا  

األطريريريريراف مريريريرين البلريريريريدان املتقدمريريريرية، وغريهريريريريا مريريريرين اجلهريريريريات القريريريريادرة،  يريريريريدعو أي ريريريريا   -٦ 
  الدعم التقل واملاا من أجريل تنميرية القريدرات ءفعاليرية واملؤسسات التقنية واملالية إىل مواصلة تقد

 وعلمج  و ادد اهلدف دعما  لتنفيذ االتفاقية؛
إىل األمانريرية أن تقريريدم تقريريارير عريرين تنفيريريذ هريريذا املقريريرر أثنريريا  الريريدورات املقبلريرية  يطلريريب -٧ 

 لل نة استعراض تنفيذ االتفاقية. 
    


