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 جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية
 الدورة الثامنة عشرة

 2019أيلول/سبتمرب  12-3نيودهلي، اهلند، 
 )أ( من جدول األعمال2البند 

 تنفيذ االتفاقية تنفيذًا فعااًل على املستوايت الوطين ودون اإلقليمي واإلقليمي:
 استعراض تقرير جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية عن دورهتا السابعة عشرة

 تقييم تنفيذذ االتفاقيذة اسذتناداً األ اافذداس االسذياتيإلية لاطذار االسذياتيإلي  
 2030-2018لالتفاقية للفية 

 مقرر مقدم من رئيس جلنة استعراض تنفيذ االتفاقيةمشروع   
 إن مؤمتر األطراف، 
 1، والفقريرير  23)ب( و)ج( مرين ااريرياد  2، والفقريرير  22)أ( مرين ااريرياد  2إىل الفقريرير  إذ يشري   
 من االتفاقية، 26من اااد  
 ،13-م أ/13إىل ااقرر وإذ يش  أيضاً  
، وأهدافري  2030-201٨تفاقيرية للفريا  إىل رؤية اإلطار االسريااتييي لاوإذ يش  كذلك  

 وإطار تنفيذه،
 ويف االستنتاجات والتوصيات الوارد  فيها، ICCD/CRIC(17)/9يف الوثيقة وقد نظر  
أن البيرياتت اابدييريرية الريد تقريريدمها األمانرية إىل األطريراف ال ت فريريي لريدع  األطريريراف وإذ ياحري   

 يف جهودها الرامية إىل تقدمي التقارير،
 ال بريريد أن تشريري  4و 3و 2أن البيريرياتت ااتقلقريرية األهريريداف االسريريااتييية ذلك وإذ ياحريري  كريري 

 ،1حتديداً إىل ااناطق ااتضرر  ل ي ت ون وجيهة ومرتبطة اهلدف االسااتييي 
على األدوار الد تؤديها م افحة التصريحر/تدهور األرايريي واافرياف وحتقيريق وإذ يشدد  

واستقاد  رأس ااريال الطبيقريي القرياي  علريى األرت التصريد  هدف حتييد أثر تدهور األرايي يف صيانة 
 لتغريري  اانريرياح، وحفريري  التنريريوو البيولريريوجي واسريريتمدام  ااظريريتدام، وا فريرياا علريريى لريريدمات النظريريام اإلي ولريريوجي

 مع يمان الرلاء ااشاك وسبل القيش ااظتدامة،
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تتريرييف فرصريرية أبن عمليريريات حتديريد األهريريداف ااتقلقريرية بتحييريد أثريرير تريريدهور األرايريي وإذ يقرير  
للبلريريدان لتقزيريريز أوجريري  التريريتفر بريري  اتفاقيريريات ريريريو وا هريريا مريرين االتفاقريريات البيكيريرية ااتقريريدد  األطريريراف وكفالريرية 
 اتظريريريال الظياسريريريات عريريريرب القطاعريريريات ااتقريريريدد ، وال سريريرييما  فريريريز حتقيريريريق أهريريريداف التنميريريرية ااظريريريتدامة علريريريى

 الصقيد الوطين،
حتديريد األهريداف ااتقلقرية بتحييريد اإلجنريافات الريد حققهريا بريرتم  وإذ يرحب مع التقريدير  

 أثريرير تريريدهور األرايريريي يف دعريري  الريريزل  الظياسريريي القريريو  الريريذ  طريري لت  البلريريدان األطريريراف مريرين أجريريل حتقيريريق
هريدف حتييريد أثريرير تريدهور األرايريريي، وهريو مريريا يرينق ع يف ارتفريرياو عريدد البلريريدان ااشرياركة، وإذ يشريريدد 

 هور األرايي،على أمهية ا فاا على هذا الزل  النهوت بتحقيق حتييد أثر تد
بدور اآللية القااية واألمانة يف إقامة طراكات على الصريقيد  وإذ يرحب أيضاً مع التقدير 

 القااي، وإذ ياح  مع التقدير مشاركة طركاء تقني  ومالي  دولي ،
أن لطة القمل ااتقلقة ااظايل اانظانية هي نقطة انطال جيد  وإذ يؤكد من جديد  

 راعا  اانظور اانظاين،إلجراءات تقمي  م

 (1)اافداس االسياتيإلية  
األطريريراف الريريد التزمريق بتحقيريريق أهريريداف طوعيريرية تتقلريق بتحييريريد أثريرير تريريدهور حيري   -1 
 على أن تظتقرت دورايً التقدم احملرف يف تنفيذ تلك األهداف احملدد  على الصقيد الوطين؛ األرايي
قمليرية حتديريد األهريداف الطوعيرية يف إىل األمانة أن ُتدرج تقييماً منتظماً ليطلب  -2 

 الواثيق الرمسية الد تريَقدُّ لاجتماعات الد تققدها انة استقرات تنفيذ االتفاقية ب  الدورات؛
األطريريراف ااتريري ثر  القريريادر  علريريى ويريريع اسريريااتيييات لتريريدعي  الشريريب ات الوطنيريرية يريريدعو  -3 

فايد  فايريريريريد  اموعريريريريات البيريريريرياتت لرسريريريري  اطريريريريرايمل اميريريريريع ااؤطريريريريرات مريريريرين أجريريريريل حتظريريريري   ريريريريع البيريريريرياتت و 
 الوطنية، إىل أن تفقل ذلك؛

األطراف اات ثر  على إنشاء منصات رصد مشاكة تض  األدوات ذات يشيع  -4 
 الصلة لرصد تدهور األرايي على الصقيدين الوطين ودون الوطين؛

إىل األمانة واآللية القااية، كل يف إطار واليت  ورهنرياً بتريوافر ااريوارد، دعري  يطلب  -٥ 
البلريريدان الناميريرية األطريريراف يف تنفيريريذ االتفاقيريرية مريرين لريريال بنريرياء القريريدرات والتمويريريل ونقريريل الت نولوجيريريا 
الطريريريوعي بشريريريرو  متفريريريق عليهريريريا، ويريريريدعو ااهريريريات الفاعلريريرية احملتملريريرية وا هريريريا مريريرين ااهريريريات الشريريريري ة 

 نايية وااتقدد  األطراف القادر  على تقدمي ذلك الدع  إىل أن تفقل ذلك؛الث
بتحييريد أثرير تريدهور األطراف الد التزمق بتحقيق أهداف طوعية تتقلق يشيع  -6 

 األرايريريي علريريى )أ( إطريريراك  يريريع ااهريريات ااقنيريرية الوطنيريرية مريرين أصريريحاب ااصريريلحة يف عمليريرية حتديريريد
 قنيرية واتتمقريريات احملليرية ومنظمريات اتتمريع ااريدين والقطرياو اطريريا ؛مبريا يشريمل  يريع الريوفارات اا األهريداف،

__________ 

: حتظري  حالرية الرينظ  1: 2030-201٨لفريا  فيما يلي األهداف االسااتييية لإلطار االسريااتييي لاتفاقيرية ل (1)
اإلي ولوجيريرية ااتريري ثر ، وم افحريرية التصريريحر/تدهور األرايريريي، وتقزيريريز اإلدار  ااظريريتدامة ليفرايريريي وااظريريامهة يف حتييريريد 

: ختفيريريرياث  اثر اافريريرياف والت يريريرياث مقهريريريا 3: حتظريريري  فريريريروف مقيشريريرية الظريريري ان ااتريريري ثرين؛ 2أثريريرير تريريريدهور األرايريريريي؛ 
: دّر منريريافع بيكيريرية علريريى 4ر  الظريري ان ااتريري ثرين والريرينظ  اإلي ولوجيريرية علريريى التحمريريل؛ وإدارهتريريا مريرين أجريريل حتظريري  قريريد

: تقبكريريرية ااريريريوارد اااليريريرية واريريري  اااليريريرية، األساسريريريية واإليريريريافية، ٥الصريريريقيد القريريريااي عريريرين طريريريريق تنفيريريريذ االتفاقيريريرية بفقاليريريرية؛ 
  .تنفيذ االتفاقية عن طريق إقامة طراكات فقالة على الصقيدين القااي والوطين لدع 
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)ب( مواصريريلة تقزيريريز إدمريرياج مفهريريوم حتييريريد أثريرير تريريدهور األرايريريي واألهريريداف الطوعيريرية يف الظياسريريات 
وأطريرير التمطريرييمل الوطنيريرية ذات الصريريلة، مبريريا يف ذلريريك الظياسريريات واألطريرير ااتقلقريرية  وكمريرية األرايريريي 

 ي، فضًا عن التنمية ااظتدامة؛والنظ  ااظؤولة  ياف  األراي
األمانة واآللية القاايرية، كريل يف إطريار واليتري ، علريى مواصريلة ااهريود يشيع أيضاً  -٧ 

دعمرياً للبلريريدان يف إدمريرياج األهريريداف الطوعيرية ااتقلقريرية بتحييريريد أثريرير تريدهور األرايريريي يف بريريرام  القمريريل 
 لظياسريات وأطريرير التمطرييمل ذات الصريريلةالوطنيرية وا هريا مريرين الواثيريق الوطنيريرية االسريااتييية، مبريا يف ذلريريك ا

 وكمرية األرايريريي والرينظ  ااظريريؤولة  يرياف  األرايريريي، فضريريًا عرين التنميريرية ااظريتدامة، ويريريدعو ااهريريات 
 الشري ة األلرى الثنايية وااتقدد  األطراف إىل مواصلة تلك ااهود؛

 ذاألطراف على تقمي  مراعريا  الشريمول اانظرياين مرين أجريل مواصريلة تقزيريز تنفيريحي   -٨ 
 االتفاقية وحتييد أثر تدهور األرايي، وكفالة النياح الطويل األجل؛

 تنفيذ خطة العمل املتعلقة ابملسائل اجلنسانية  
األطريريراف علريريى أن تنفريريذ تنفيريريذاً المريرياً اتريرياالت األربقريرية ذات األولويريرية مريرين يشرييع  -9 

 ا صريريول علريريى ااريريوارد؛لطريرية القمريريل ااتقلقريرية ااظريريايل اانظريريانية: )أ( ااشريرياركة؛ )ب( حقريريول األرت و 
 )ج( الوصريريول إىل ااقريريارف والت نولوجيريريات؛ )د( التم ريري  االقتصريرياد  يف اريريال تنفيريريذ االتفاقيريرية وحتقيريريق

 هدف حتييد أثر تدهور األرايي؛
إىل األمانريرية اقريريااح أنشريريطة وتريريداب  ملموسريرية مشريريفوعة اريطريرية طريريريق وايريريحة يطلريريب  -10 

ااتصريريلة يل اانظريريانية لتريوف  الريزل  والاكيريريز علريى اإلجريراءات ااقريا  تريدرج يف لطرية القمريريل ااتقلقرية ااظريا
 النظاء والرجال والفتيات والفتيان؛

إىل األمانريرية تقزيريريز أنشريريطة الريريدعو  والتوجيريري  الظياسريرياي مريرين أجريريل تقمريريي  يطلريريب أيضريرياً  -11 
 اظريريايلمراعريريا  اانظريريور اانظريرياين علريريى  ريريو منهيريريي يف تنفيريريذ االتفاقيريرية، بتنفيريريذ لطريرية القمريريل ااتقلقريرية ا

 اانظريريانية بظريريبل منهريريا: التوعيريرية؛ وتشريريييع التقريرياون بريري  ااتمصصريري  يف اريريال التصريريحر/تدهور األرايريريي
واافريريرياف مريريرين تحيريريرية، ولريريريرباء ااظريريرياوا  بريريري  اانظريريري  ومت ريريري  النظريريرياء والفتيريريريات مريريرين الناحيريريرية األلريريريرى؛ 

إطريريريراك اآلليريريريات وا ريريرير  علريريريى أن ت ريريريون األعمريريريال القلميريريرية الناطريريريكة عريريرين االتفاقيريريرية طريريرياملة للينظريريري ؛ و 
للمظريرياوا  بريري  اانظريري ؛ وفايد  القريريدر  علريريى التحليريريل اانظريرياين؛ وحشريريد الريريدع  الظياسريريي  الوطنيريرية

 الافم لضمان تقمي  اانظور اانظاين على  و منهيي يف قضااي التصحر/تدهور األرايي واافاف؛
 لريوطيناألطراف، حظب االقتضاء، علريى هتيكرية بيكرية مواتيرية علريى الصريقيدين ايشيع  -12 

ودون الريريريوطين لي ريريريون تنفيريريريذ االتفاقيريريرية مراعيريريرياً لاعتبريريريارات اانظريريريانية ومفضريريريياً إىل التحريريريول، بظريريريبل 
 تشمل ما يلي:

تنفيريريذ الظياسريريات واإلصريرياحات القانونيريرية الريريد تزيريريل ا ريريواجز اهلي ليريرية الريريد تقريريات  )أ( 
 ف ، وااريريري او، وفقريريرياً حتقيريريريق ااظريريرياوا  للمريريريرأ  ويريريريمان قريريريدرهتا علريريريى اسريريريتمدام األرايريريريي وحقوقهريريريا يف ا يريريريا

 للظيال الوطين؛
 تقزيز تويل اارأ  أدوار القياد  ومشاركة النظاء والفتيات التامة وعلريى قريدم ااظرياوا  )ب( 

 يف اختاذ القرارات، مبا ذلك القرارات ااتقلقة األرايي؛
تقزيريريز القمليريريات التشريرياورية الريريد تشريريرك النظريرياء علريريى  يريريع ااظريريتوايت مريرين أجريريل  )ج( 
 شاركة النظاء والفتيات يف ويع اططمل والربام  ذات الصلة وتنفيذها؛مب النهوت
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تنظيق احتياجات النظاء والفتيات وإدماجها يف إطار اططمل األلرى، وكفالة  )د( 
 ايطاو النظاء بدور نشمل يف تصمي  ااشاريع منذ بدايتها؛

توافر ااوارد، تنظي  إىل األمانة واآللية القااية، كل يف إطار واليت  ورهناً بيطلب  -13 
دورات داللية للتقل  وبناء القدرات لدع  األطراف من أجريل حتقيريق اإلم رياتت ال املرية للتريداب  
 الراميريرية إىل م افحريرية التصريريحر/تدهور األرايريريي واافريرياف، وا ريرير  علريريى أن تراعريريي دورات الريريتقل  وبنريرياء

 القدرات تلك اانظور اانظاين؛
ليريريرية القاايريريرية، كريريريل يف إطريريريار واليتريريري  ورهنريريرياً بتريريريوافر إىل األمانريريرية واآليطلريريريب كريريريذلك  -14 

ااوارد، ختصيص ااوفف  ذو  اطرب  ال افية لويع وتقدمي التوجي  الظياساي واابادئ التوجيهية 
، وإدار  11لدع  تنفيذ لطة القمل ااتقلقة ااظايل اانظانية علريى النحريو اابري  يف الفقرير  

 ذات الصلة؛ النتاي 
األمانة تقزيز الرصد والتقيي  ااراعي  لاعتبارات اانظانية يف تنفيريذ  إىل يطلب -1٥ 

 لطرية القمريريل ااتقلقرية ااظريريايل اانظريريانية، االسريتناد إىل اامارسريريات اايريريد  واابريادئ التوجيهيريرية القايمريرية،
 عريرين طريريريق مريريا يلريريي: )أ( التقريرياون مريريع الشريريريركاء ذو  الصريريلة علريريى  ريريع بيريرياتت مصريرينفة حظريريب ااريريرينع

 ا يف ذلريريريك اسريريريتمدام مؤطريريريرات مراعيريريرية للمنظريريريور اانظريريرياين لقيريريرياس مريريريدى مت ريريري  ااريريريرأ  علريريريىوالظريريرين، مبريريري
 مظتوى ااشاريع؛ )ب( عرت البياتت يف أط ال سهلة االستقمال.

    


