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 مؤمتر األطراف

 تقرير مؤمتر األطراف عن دورته الرابعة عشرة، املعقوددة   يوودد، ، ا،،و ،  
 2019أيلدل/سبتمرب  13إىل  2من 

 اجلزء الثاين اإلجراءات اليت اختذها مؤمتر األطراف   دورته الرابعة عشرة  
 إضافة  

 احملتوايت
 الصفحة املقرر

 3  .......................... (2023-2020خطة العمل املتعددة السنوات ملؤسسات االتفاقية ) 14-م أ/1املقرر 
 مة  خة   2030األمم املتحدة ملكافحةة التصةحر دامةاط  طةة التنميةة املسةتدامة لعةام تعزيز تنفيذ اتفاقية  14-م أ/2املقرر 

 6  .................................................... حتسني بناء القدرات وتعزيزه والنهوض به
ذات الصةةة   تنفيةذ اتفاقيةة األمةم  3-15م  أهةداف التنميةة املسةتدامة والةايةة  15إدماج اهلدف  14-م أ/3املقرر 

 8  ......................................... دهور األراضياملتحدة ملكافحة التصحر وحتييد أثر ت
 تنفيةةذ خطةةة االتصةةا  ا ااةةة اتفاقيةةة األمةةم املتحةةدة ملكافحةةة التصةةحر  واقةةد األمةةم املتحةةدة لةصةةحار  14-م أ/4املقرر 

 10  ...................................................... (2010-2020ومكافحة التصحر )
حةةة مشةارةة منممةةات اعتمةةين املةةدك وإيفةةراةها   اوتمااةةةات وامةيةةات اتفاقيةةة األمةةم املتحةةدة ملكاف 14-م أ/5املقرر 

 12  ................................................................................. التصحر
مشةةارةة القطةةاا ا ةةاا وإيفةةراةه   اوتمااةةات وامةيةةات اتفاقيةةة األمةةم املتحةةدة ملكافحةةة التصةةحر  14-م أ/6املقرر 

 14  ..................................................... واسرتاتيجية مشارةة مؤسسات األاما 
 15  ... 2030-2018طرائق ومعايري واختصااات تقييم منتصف املدة لإلطار االسرتاتيجي ل تفاقية لةفرتة  14-م أ/7املقرر 
 تشةةةجيين وتعزيةةةز الع قةةةات مةةةين االتفاقيةةةات األخةةةر  ذات الصةةةةة ومةةةين املنممةةةات واملؤسسةةةات والوةةةةاالت 14-م أ/8املقرر 

 17  .......................................................................... الدولية املختصة
 19  .............................................................. التعاون مين مرفق البيئة العاملية 14-م أ/9املقرر 
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 21  .............................................. 2021-2020برانمج وميزانية فرتة السنتني  14-م أ/10املقرر 
 35  ... حتسني إوراءات تبةيغ املعةومات  وةذلك نواية ويفكل التقارير اليت تقدم إىل مؤمتر األطراف 14-أم /11املقرر 
تقيةةةيم تنفيةةةذ االتفاقيةةةة اسةةةتناداط إىل األهةةةداف االسةةةرتاتيجية لإلطةةةار االسةةةرتاتيجي التفاقيةةةة مكافحةةةة  14-م أ/12املقرر 

 41  .......................................................... 2030-2018اجلفاف لةفرتة 
 45  .............................................. دفقات املالية م  أول تنفيذ االتفاقيةتقييم الت 14-م أ/13املقرر 
 48  ............................ برانمج امل الدورة التاسعة اشرة لةجنة استعراض تنفيذ االتفاقية 14-م أ/14املقرر 
 49  ..................... مواد ومكان انعقاد الدورة التاسعة اشرة لةجنة استعراض تنفيذ االتفاقية 14-م أ/15املقرر 
 50  ..... 1 اهلدف: 2019-2018اال بني العةوم والسياسات لفرتة السنتني متابعة برانمج امل هيئة التف 14-م أ/16املقرر 
 55  ..... 2 اهلدف: 2019-2018متابعة برانمج امل هيئة التفاال بني العةوم والسياسات لفرتة السنتني  14-م أ/17املقرر 
 57  ...............2021-2020برانمج امل هيئة التفاال بني العةوم والسياسات لفرتة السنتني  14-م أ/18املقرر 
 61  ................................................. تفاال العةوم والسياسات  وتباد  املعارف 14-م أ/19املقرر 
 63  .. التوايات السياساتية املنبثقة ا  التعاون مين األفرقة واهليئات العةمية احلكومية الدولية األخر  14-م أ/20املقرر 
 69  ................................. والتكنولوويابرانمج امل الدورة ا امسة اشرة لةجنة العةم  14-م أ/21املقرر 
متابعةةةةةة الةةةةةدور اميكةةةةةاؤ الةةةةةذب  كةةةةة  أن تؤديةةةةةه التةةةةةدابري املتخةةةةةذة  ووةةةةة  االتفاقيةةةةةة   التصةةةةةدب  14-م أ/22املقرر 

 70  .................... لةتصحر/تدهور األراضي واجلفاف ااتباره أحد العوامل اليت تسب  اهلجرة
 72  ............................................... الداوة   جما  السياسات املتعةقة اجلفاف 14-م أ/23املقرر 
 76  ........................... متابعة أطر السياسات والقضااي املواضيعية: تعميم املنمور اجلنساك 14-م أ/24ر املقر 

 78  ......................... متابعة أطر السياسات والقضااي املواضيعية: العوااف الرمةية والرتابية 14-م أ/25املقرر 
 80  ......................................................................... حيازة األراضي 14-م أ/26املقرر 
 82  ............................................................................ اجلزء ا اا 14-م أ/27املقرر 
 98  .................................................................... ئق تفويض الوفودواث 14-م أ/28املقرر 
 99  .................إا ن منممات اعتمين املدك اليت حضرت الدورة الرابعة اشرة ملؤمتر األطراف 14-م أ/29املقرر 
 100  .................. اميا ن الصادر ا  منتد  قطاا األاما  املعين اميدارة املستدامة لألراضي 14-م أ/30املقرر 
 101  ................................................................... إا ن منتد  الشباب 14-م أ/31املقرر 
 102  .......................................... برانمج امل الدورة ا امسة اشرة ملؤمتر األطراف 14-م أ/32املقرر 
 104  ................................... مواد ومكان انعقاد الدورة ا امسة اشرة ملؤمتر األطراف 14-م أ/33املقرر 

 القرار
 105  ........................................ امياراب ا  االمتنان حلكومة ويفع  مجهورية اهلند 14-م أ/1القرار 
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 14-م أ/1املقرر   

 (2023-2020املتع دة الس،دات ملؤسسات االتفاقوة )خطة العمل   
  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 
اةى أمهية األداء الفعا  واملنسق ملؤسسات االتفاقية وهيئاهتا الفرايةة   داةم  وإذ يشّدد 

   2030-2018ميطار االتفاقية االسرتاتيجي لةفرتة األطراف   تنفيذها 
العامليةةة  اةةةى النحةةو الةةوارد   اةةةى التووةةه االسةةرتاتيجي لألمانةةة وا ليةةة  يوافةةق -1 

 املرفق هبذا املقرر؛ 2023-2020افحة التصحر لةفرتة إطار نتائج اتفاقية األمم املتحدة ملك
 إىل األمانةةة وا ليةةة العامليةةة أن تسةةتخدما إطةةار نتةةائج اتفاقيةةة األمةةم املتحةةدة يطةةة  -2 

الةةوارد   مرفةةق هةةذا املقةةرر  وأن تنممةةا أاماهلمةةا اةةةى  2023-2020ملكافحةةة التصةةحر لةفةةرتة 
ااتمةةدها مةةؤمتر األطةةراف   دورتةةه الرابعةةة اشةةرة   حنةةوي يتسةةق مةةين أحكةةام االتفاقيةةة واملقةةررات الةةيت

 ؛2030-2018ويتمايفى مين التوويهات الواردة   إطار االتفاقية االسرتاتيجي لةفرتة 
إىل األمانةةة وا ليةةة العامليةةة أن تعةةدا خطةةة امةةل متعةةددة السةةنوات أيضةةاط  يطةةة  -3 
ائج  لينمر فيها مةؤمتر األطةراف (  اتباا هنج اميدارة القائمة اةى النت2025-2022ل تفاقية )

    دورته ا امسة اشرة.
 14العامة  اجلةسة

 2019سبتمرب /أيةو  13
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 املرفق

 2023-2020إطار يتائج اتفاقوة األمم املتح ة ملكافحة التصحر للفرتة   
 2021-2020النواتج الرئيسية لةفرتة  مؤيفرات النتائج 2023-2020الرئيسية لةفرتة  احملص ت األهداف االسرتاتيجية ل تفاقية

امييكولوويةةة املتةة ثرة  الةةنممم حتسةةني حالةةة
ومكافحةةةةةةةة التصةةةةةةةحر/تدهور األراضةةةةةةةي 
وتعزيةةةةةةةةةةز اميدارة املسةةةةةةةةةةتدامة لألراضةةةةةةةةةةي 
 واملسامهة   حتييد أثر تدهور األراضي

 تقةةةيا املسةةاحات املتةة ثرة التصةةحر/ 1-1
 تدهور األراضي واجلفاف 

حتةةةةةةةةةةدي  املعةومةةةةةةةةةةات اةةةةةةةةةة  حالةةةةةةةةةةة  1-2
 التصحر وتدهور األراضي واجلفاف 

راف املتةة ثرة معةومةةات اسةةتخدام األطةة 1-3
وقائمةةةةة اةةةةةى العةةةةةم  ذات اةةةةةة السياسةةةةات

ومنبثقةةةةةةةةةةةةةةةة اةةةةةةةةةةةةةةة  االتفاقيةةةةةةةةةةةةةةةة   معاجلةةةةةةةةةةةةةةةة 
التصةحر/تدهور األراضةةي واجلفةاف واملسةةامهة 

   حتييد أثر تدهور األراضي 

تنفيةةذ األطةةةراف املتةة ثرة لألنشةةةطة الراميةةة إىل بةةةةو   1-1
 األهةةةةةداف الطوايةةةةةة الةةةةةيت وضةةةةةعتها لةتصةةةةةدب لةتصةةةةةحر/

 ألراضي واجلفافتدهور ا
إاتحةةةةة سةةةةبيل واةةةةو  األطةةةةراف املتةةةة ثرة لبيةةةةاانت  1-2

مبدئيةةةةة وأدوات متطةةةةورة مةةةة  أوةةةةل فةةةةرتة اميبةةةة   الةةةةوطين 
 املقبةة   إطار االتفاقية

يشةةةةةةمل تقةةةةةةةد   التعةةةةةةاون   اعةةةةةةا  العةمةةةةةةةي  ةةةةةةا 1-3
قائمةةةة اةةةةى و  السياسةةات اةةةةة ذاتاالتفاقيةةة معةومةةةات 
التصةةةةةةةةةحر/تدهور األراضةةةةةةةةةي واجلفةةةةةةةةةاف العةةةةةةةةةةم ملعاجلةةةةةةةةةة 

 واملسامهة   حتييد أثر تدهور األراضي

املشةةورة التقنيةةة والشةةراةات واالسةةتفادة مةة  بنةةاء القةةدرات لةةدام األطةةراف املتةة ثرة  •
   تنفيذ أنشطة تعينها اةى بةو  أهدافها الطواية   حتييد أثر تدهور األراضي 

تطوير نمام اميبة     إطةار االتفاقيةة  والقيةام بةدام مة  الشةرةاء بتحسةني زايدة  •
 نواية البياانت املبدئية

ة التفااةةل بةةني العةةةوم والسياسةةات لتةةوفري توويهةةات إضةةافية بشةة ن تنفيةةذ داةةم هيئةة •
 حتييد أثر تدهور األراضي 

 األراضي العاملية توقعاتم  منشور  نشر الطبعة الثانية •

حتسةةةةةةةةةني ةةةةةةةةةةروف معيشةةةةةةةةةة السةةةةةةةةةكان 
 املت ثري 

لألنشةةةطة اسةةةتخدام األطةةةراف املتةةة ثرة  2-1
لتحسةةةةةةني العمةةةةةةل  اةةةةةةةى األراضةةةةةةي املعتمةةةةةةدة

 واالستقرار واألم  
زايدة مرااةةةةةةاة القضةةةةةةااي اجلنسةةةةةةانية    2-2

خطةةةةا معاجلةةةةة التصةةةةحر وتةةةةدهور األراضةةةةي 
 واجلفاف

 

دة اةةةةةةى املعتمةةةةةاألنشةةةةةطة االاةةةةةرتاف تمكةةةةةاانت  2-1
   حتسني العمل واألم  واالستقرار األراضي 

 اسةةةةتخدام األطةةةةراف املتةةةة ثرة توويهةةةةات االتفاقيةةةةة 2-2
  إدمةةاج القضةةااي اجلنسةةانية  الةةيت تتيحهةةا قنيةةةواملشةةورة الت

 التحولية   تنفيذ االتفاقية وتصميم املشاريين
 

 دام مبادرة االستدامة واالستقرار واألم    أفريقيا  •
اسةةةتخدام اميدارة املسةةةتدامة لألراضةةةي  والتوويهةةةات السياسةةةاتية بشةةة نالشةةةراةات  •

 ستقرارلزايدة الفرا االقتصادية وحتقيق اال
املشةةةةةةورة التقنيةةةةةةة والتوويهةةةةةةات السياسةةةةةةاتية والشةةةةةةراةات بشةةةةةة ن إدمةةةةةةاج القضةةةةةةااي  •

 التحوليةاملشاريين اجلنسانية   تنفيذ االتفاقية وتصميم 

ختفيةةةةف ااثر اجلفةةةةاف وإدارهتةةةةا  وتعزيةةةةز 
مرونةةةةةةةةة الةةةةةةةةنمم امييكولوويةةةةةةةةة و هةةةةةةةة  
السةةةكان املتةةة ثري  وحتسةةةني القةةةدرة اةةةةى 

 التصدب واالنتعاش

ختفيةةةةةةةةةةةةةةةةف وإدارة ااثر اجلفةةةةةةةةةةةةةةةةاف  3-1
بشةةةةةةةةةكل أفضةةةةةةةةةل  اسةةةةةةةةةتناداط إىل الةةةةةةةةةدام 

 املستمدة م  االتفاقيةواملعةومات 
امينةةذار املبكةةر  تطبيةةقزايدة مطّةردة    3-2

اجلفةةةةةةاف و/أو العوااةةةةةةف الرمةيةةةةةةة والرتابيةةةةةةة 
إىل الةةةدام واملعةومةةةات املسةةةتمدة مةةة   اسةةةتناداط 
 االتفاقية

ات املسةةةتمدة اسةةةتخدام األطةةةراف املتةةة ثرة لةمعةومةةة 3-1
مةة  االتفاقيةةة السةةتكما  وتنفيةةذ ا طةةا الوطنيةةة ملكافحةةة 

 اجلفاف 
اسةةةتخدام األطةةةراف املتةةة ثرة لةمعةومةةةات املسةةةتمدة  3-2

 م  االتفاقية لتخفيف أثر العوااف الرمةية والرتابية
 

دام هيئة التفاال بني العةةوم والسياسةات   إاةداد توويهةات لتقيةيم وراةد قةدرة  •
 لنمم امييكولووية الضعيفة اةى حتمل اجلفاف فئات السكان وا

 إط ق جممواة أدوات مكافحة اجلفاف وموااةة تطويرها •
حتسةةةةةينات اةةةةةةى ا ريطةةةةةة التجميعيةةةةةة العامليةةةةةة واملشةةةةةورة التقنيةةةةةة   جمةةةةةا  إدخةةةةةا   •

 التخفيف م  أثر العوااف الرمةية والرتابية
القةةدرات لةةدام البةةةدان   تنفيةةذ املشةةورة التقنيةةة والشةةراةات واالسةةتفادة مةة  بنةةاء  •

 أنشطة تتعةق  كافحة اجلفاف و/أو العوااف الرمةية والرتابية



 

 

5
 

G
E

.1
9

-1
8

3
5

5
 

IC
C

D
/C

O
P

(1
4

)/2
3

/A
d

d
.1

 

 2021-2020النواتج الرئيسية لةفرتة  مؤيفرات النتائج 2023-2020الرئيسية لةفرتة  احملص ت األهداف االسرتاتيجية ل تفاقية

اةةةةة  طريةةةةةق  منةةةةةافين بيئيةةةةةة اامليةةةةةة وةةةةةة 
التنفيةةةةذ الفعةةةةا  التفاقيةةةةة األمةةةةم املتحةةةةدة 

 ملكافحة التصحر

إسةةةةةةةهام امةيةةةةةةةة االتفاقيةةةةةةةة   خةةةةةةةةق  4-1
التةةة زر مةةةين اتفاقيةةةات ريةةةو وامةيةةةات التعةةةةاون 

الصةةةةةةةة   جمةةةةةةا  تةةةةةةةري املنةةةةةةا  والتنةةةةةةوا ذات 
   ووة  املنافين منهاالبيولووي

 

بتةةةري املنةةا   ةاملعنيةة ةالدوليةة ةاحلكوميةةاهليئةةة مرااةةاة  4-1
   جمةةةةةا احلكةةةةةومي الةةةةةدوا لةعةةةةةةوم والسياسةةةةةات  واملنةةةةةرب

امييكولوويةة ملةدخ ت التنوا البيولةووي وخةدمات الةنمم 
  االتفاقية

رتةة مةةةين اتفاقيةةةات التقةةدم   وضةةةين مؤيفةةةرات مشةة 4-2
 ريو األخر  

 

أولةةةوايت االتفاقيةةةة  إدراج أوةةةل مةةة داةةةم هيئةةةة التفااةةةل بةةةني العةةةةوم والسياسةةةات  •
   إطار االتفاقيات األخر  اجلاريةالعمةيات العةمية  ضم واهتماماهتا 

 التعاون بش ن املؤيفرات واملواضيين املختارة املشرتةة مين اتفاقيات ريو األخر  •
  األراضةةةي اةةةةى املعتمةةةدةإىل إدمةةةاج األنشةةةطة  الراميةةةةاملشةةةورة التقنيةةةة والشةةةراةات  •

أهةةةةداف حتييةةةةد أثةةةةر تةةةةدهور األراضةةةةي    ا طةةةةا    منهةةةةا يصةةةة  مةةةةا وخبااةةةةة
 الوطنية املتعةقة بتةري املنا  والتنوا البيولووي

تعبئةةةةةة مةةةةةةوارد ماليةةةةةةة و ةةةةةةري ماليةةةةةةة ةبةةةةةةرية 
وإضةةةةةةافية لةةةةةةدام تنفيةةةةةةذ االتفاقيةةةةةةة اةةةةةة  

إقامةةةةةةةة يفةةةةةةةراةات فعالةةةةةةةة اةةةةةةةةى  طريةةةةةةةق
 الصعيدي  العاملي والوطين

ةةةةةةةبل الواةةةةةةةو  إىل  5-1 وارد املةةةةةةةحتسةةةةةةةني سص
 التنفيذ 

ر وتةةةدهور التصةةةحّ نطةةةاق مصةةةادر التمويةةةل ملعاجلةةةة  5-1
 األراضي واجلفاف

البةةةدان األطةةراف املتةة ثرة اةةةى ترمجةةة قةةدرة حتّسةة   5-2
  جمةةةا  تنفيةةةذ االتفاقيةةةة إىل مشةةةاريين  أفكارهةةةا املشةةةاريعية
 ذات وودة االية

 

 الشراةات االسرتاتيجية والتعاون االسرتاتيجي مين املؤسسات املالية الدولية  •
 دام إاداد مشاريين ذات وودة االية •
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 14-م أ/2املقرر   

تعزيوز ت،فووذ اتفاقووة األمووم املتحو ة ملكافحوة التصووحر دعموام ةطوة الت،موووة   
 من خالل حتسني ب،اء الق رات وتعزيزه وال،هدض به 2030املست امة لعام 

 إن مؤمتر األطراف  
 م  االتفاقية  19إىل املادة  إذ يشري 
  11-أم /1  و10-م أ/1  و9-م أ/1  و8-م أ/3إىل مقرراتةةةةةةةةةه أيضةةةةةةةةةاط  وإذ يشةةةةةةةةةري 

  13-م أ/8  و13-م أ/7  و12-م أ/13  و12-م أ/3و
  وإدراةةاط منةه ألمهيةة بنةاء 2030أمهية خطة التنمية املستدامة لعةام  وإذ يعة  م  وديد 

 القدرات   بةو  أهداف التنمية املستدامة 
أن بناء القةدرات اةةى مجيةين املسةتوايت  وال سةيما اةةى الصةعيدي   وإذ يؤةد م  وديد 

 واعتمعي  أمر ال  ىن انه م  أول تنفيذ االتفاقية تنفيذاط فعاالط   احملةي
 و  االستنتاوات والتوايات الواردة فيها   ICCD/COP(14)/CRIC/18  الوثيقة  وقد نمر 
اجلهود اليت تبذهلا مؤسسات االتفاقية وهيئاهتا  والبةدان األطراف واجلهةات  وإذ يرح  
  داةةم النهةةوض ببنةةاء القةةدرات وتقويتةةه واالرتقةةاء بةةه مةة  أوةةل تعزيةةز تنفيةةذ  اةةاحبة املصةةةحة األخةةر 

 م بضةرورة موااةةة تعزيةز اجلهةود املبذولةةاالتفاقية وحتقيق هدف حتييد أثةر تةدهور األراضةي  وإذ يسةةّ 
   هذا الصدد وزايدهتا 

 إىل األمانة أن تقوم    حدود املوارد املتاحة   ا يةي: يطة  -1 
اةةةة بنةةاء القةةدرات احملةةدد اهلةةدف مةة  أوةةل داةةم تنفيةةذ االتفاقيةةة اةةةى حنةةو موا )أ( 

اةة  زايدة تعزيةةز وتعميةةق الشةةراةات الر يةةة و ةةري    فضةة ط التحةةو يرااةةي املنمةةور اجلنسةةاك و قةةق 
 اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر؛    إطار الر ية م  أول زايدة تيسري امةية بناء قدرات

  مة  أوةل تيسةري املناسةبة الشرةاء   ا   ذلك الشبكات اميا ميةة العمل مين )ب( 
 ؛إاتحتهم املدربني و/أو واختيارلةصحفيني م ئمة مواد تدريبية  هتيئة

إىل األمانة وا لية العاملية وسائر مؤسسةات وهيئةات اتفاقيةة األمةم أيضاط  يطة  -2 
أن تقةوم   لتفااةل بةني العةةوم والسياسةات  املتحدة ملكافحة التصةحر املناسةبة   ةا   ذلةك هيئةة ا

 بتوافر املوارد   ا يةي: ةل منها   إطار والايهتا  ورهناط 
االسةةةتمرار   داةةةم وهةةةود بنةةةاء القةةةدرات  التعةةةاون مةةةين الشةةةرةاء املعنيةةةني  مةةة   )أ( 

أول تيسري حتقيق هدف حتييد أثر تدهور األراضي  مين الرتةيز بووه خاا اةى راد حتييد أثةر 
 لتحييد أثر تدهور األراضي؛ التحولية ور األراضي والتطوير الفعةي لةمشاريين والربامج تده

تشةةةجيين التعةةةاون اةةةةى أنشةةةطة بنةةةاء قةةةدرات التخفيةةةف مةةة  ااثر اجلفةةةاف  اةةة   )ب( 
طريق االستعانة الشراةات القائمة مين املنممة العاملية لألرااد اجلويةة  ومنممةة األ ذيةة والزرااةة 

ومنممة األمم املتحدة لةرتبية والعةم والثقافة  وبرانمج األمم املتحدة لةبيئة  واملرةةز لألمم املتحدة  
الةةوطين لةتخفيةةف مةة  ااثر اجلفةةاف  ومكتةة  األمةةم املتحةةدة لةحةةد مةة  ةةةاطر الكةةوار   واليةةة 

 األمم املتحدة لةمياه  اةى سبيل املثا  ال احلصر  وإقامة يفراةات وديدة؛ 
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يةةة اةةرب امينرتنةةر  وأخةةر  حضةةورية  بشةة ن جممواةةة أدوات تنمةةيم دورات تدريب )ج( 
 مكافحة اجلفاف اليت أادهتا اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر؛

األطةةةراف  حسةةة  االقتضةةةاء  اةةةةى اسةةةتخدام جممواةةةة أدوات مكافحةةةة   ةةة  -3 
 امينرتنةةر مةة  أوةةل تعزيةةز قةةدراهتا اةةةى حتسةةني الت هةة  لةجفةةاف وتةةوفري اسةةتجابة اةةرباجلفةةاف املتاحةةة 

 مناسبة لةجفاف؛
  حسة  االقتضةاء  وخبااةة البةةدان األطةراف الناميةة املتة ثرة  األطةرافيشجين  -4 

اةةةى وضةةين وتنفيةةذ بةةرامج اةةددة لبنةةاء القةةدرات لتيسةةري تنفيةةذ االتفاقيةةة بفعاليةةة أةةةرب  واةةةى ووةةه 
 عاالت التالية:ا صوا   ا

   ال سةيما منهةا اةةى سةبيل املثةا التحوليةة النّةهصج املراايةة لةمنمةور اجلنسةاك والةنهج )أ( 
 ال احلصر  حتييد أثر تدهور األراضي؛ 

 إمكاانت التنمية االقتصادية واالوتمااية والبيئية اليت يوفرها تنفيةذ االتفاقيةة وحتقيةق )ب( 
 هدف حتييد أثر تدهور األراضي؛ 

 الت ه  لةجفاف؛  )ج( 
 ؛والرتابيةالقدرة اةى جماهبة العوااف الرمةية  )د( 
إىل تقةد   اجلهات ااحبة املصةحةاملؤسسات التقنية واملالية و ريها م   يداو -5 

 الةةدام التقةةين واملةةاا إىل منممةةات اعتمةةين املةةدك املعتمةةدة مةة  اتفاقيةةة األمةةم املتحةةدة ملكافحةةة التصةةحر
 امةيةةة التنفيةةذ و/أو حتتةةاج إىل بنةةاء قةةدراهتا مةة  أوةةل تيسةةري مسةةامهتها   امةيةةة والةةيت تشةةار   

 وأةثر فااةية؛ التنفيذ ومشارةتها فيه اةى حنو أوسين نطاقاط 
 األطةراف مة  البةةدان املتقدمةة  و ريهةا مة  اجلهةات القةادرة  واملؤسسةاتأيضاط  يداو -6 

 واملةاا مة  أوةل تنميةة القةدرات بفعاليةة واةةى حنةو التقنية واملالية إىل موااةةة تقةد  الةدام التقةين
 ادد اهلدف داماط لتنفيذ االتفاقية؛

إىل األمانةةة أن تقةةدم تقةةارير اةة  تنفيةةذ هةةذا املقةةرر أثنةةاء الةةدورات املقبةةةة  يطةةة  -7 
 لةجنة استعراض تنفيذ االتفاقية. 

 13 العامة اجلةسة
 2019سبتمرب /أيةو  12
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 14-م أ/3املقرر   

ذات  3-15موون أهوو اف الت،موووة املسووت امة وال ايووة  15إدموواا ا،وو ف   
ملكافحوووة التصوووحر وحتووووو  أ ووور    ت،فووووذ اتفاقووووة األموووم املتحووو ة الصووولة

 ت هدر األراض 
  إن مؤمتر األطراف 
   13-م أ/7و  12-م أ/8و  13-م أ/3و  12-م أ/3 إىل املقررات إذ يشري 
  تنفيةةذ  مةة  أهةةداف التنميةةة املسةةتدامة قةةد أحةةد  ز ةةاط  3-15 الةايةةةأبن  وإذ يسةةةم 

البةةدان    تةداماالتفاقية  وأبن حتديد  اايت طواية   جما  حتييد أثر تةدهور األراضةي خطةوة 
 حشد التمويل   هذا الصدد  

بعقةةد األمةةم املتحةدة مياةة   الةةنمم امييكولوويةة والشةةراةات اجلديةةدة املتخةةذة   وإذ يرحة  
والسةة م   املعةةين براةةد األرض ومبةةادرة الةةةااتمثةةل مبةةادرة حتييةةد أثةةر تةةدهور األراضةةي التابعةةة لةفريةةق 

ويشجين األطراف اةى موااةة بةورة يفةراةات مة  أوةل تنفيةذ االتفاقيةة وحتقيةق هةدف حتييةد أثةر 
 تدهور األراضي 

 طوايةة   جمةا  حتييةد أثةر تةدهور األراضةي بعد أهةدافاط تضين األطراف اليت مل  يداو -1 
 أن تفعل ذلك  حس  االقتضاء؛ 

طوايةةة   جمةةا  حتييةةد أثةةر تةةدهور  بةةةاايتاألطةةراف الةةيت التزمةةر أيضةةاط  يةةداو -2 
 األراضي إىل تنفيذ تدابري لةتعجيل بتحقيقها  حس  االقتضاء  م  خ   ما يةي:

تعزيةةةز أووةةةه التةةة زر بةةةني اتفاقيةةةات ريةةةو و ريهةةةا مةةة  االتفاقةةةات البيئيةةةة املتعةةةددة  )أ( 
 ةة اةى الصعيدي  الوطين ودون الوطين؛ ا يشمل النمر   أنشطة برجمة مشرت  األطراف 
 تعزيز التنسيق والتعةاون اةةى الصةعيد الةوطين االاتمةاد اةةى خطةوات منهةا التخطةيا )ب( 

 املتكامل الستخدام األراضي  ليصسرتيفد هبا   تنفيذ مشاريين وبرامج حتولية؛
مةة املسةؤولة هتيئة بيئة متكينية تص    حتييد أثر تةدهور األراضةي   ةا يشةمل احلوة )ج( 

املةزاراني  املصةحة  وحتسني واةو  اةةار ااحبة اجلهات  جما  األراضي وضمان احليازة  وإيفرا  
 إىل ا دمات االستشارية واملالية؛

 مجيةين األطةراف  حسة  االقتضةاء واةةى أسةا، طةواي  إىل حتسةني يداو ةةذلك -3 
 أهةداف التنميةة املسةتدامة    اسةرتاتيجياهتامة   3-15إدماج أهداف التنميةة املسةتدامة  ال سةيما الةايةة 
 وخططها وبراجمها الرامية إىل تنفيذ االتفاقية؛

 البةةةدان املتقدمةةة األطةةراف واجلهةةات األخةةر  القةةادرة إىل تقةةد  الةةدام املةةاا يةةداو -4 
 حتييد أثر تدهور األراضي؛هدف والتقين م  أول تنفيذ االتفاقية وحتقيق 
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 وا ليةةة العامليةةة واهليئةةات امل ئمةةة التابعةةة التفاقيةةة األمةةم املتحةةدةإىل األمانةةة  يطةةة  -5 
 ملكافحة التصحر ما يةي:

موااةةةةة بةةةةورة يفةةةراةات داامةةةة لتنفيةةةذ االتفاقيةةةة وحتييةةةد أثةةةر تةةةدهور األراضةةةي   )أ( 
لةفريةةةق املعةةةين واضةةعة   ااتبارهةةةا  حسةةة  االقتضةةاء  مبةةةادرة حتييةةةد أثةةر تةةةدهور األراضةةةي التابعةةة 

واقةةد األمةةم املتحةةدة مياةة   الةةنمم امييكولوويةةة  ومبةةادرة تشةةانةوون  ومبةةادرة  رض براةةد األ
دور اهليئةةات العةميةةة  يرااةةيةةةة   ةةا أنقةةرة  ومبةةادرة الةةةاات والسةة م  و ريهةةا مةة  املبةةادرات املكمّ  

 الوطنية ودون اميقةيمية واميقةيمية  م  أول تقد  الدام إىل األطراف؛
   املنتد  السياسي الرفيين املستو  املعين التنمية املستدامة؛موااةة اميسهام  )ب( 
 وضةين بةرانمج حتديةةد أهةداف حتييةةد أثةر تةةدهور األراضةي وداةةم األطةراف   التنفيةةذ )ج( 

 و  االستعراض والراد الدوريني لةتقدم احملرز؛ 
 بةةرانمج موااةةةة تعزيةةز أووةةه التةة زر وتقاسةةم املعةةارف فيمةةا بةةني األطةةراف املشةةارةة   )د( 

 حتديد أهداف حتييد أثر تدهور األراضي؛
إىل األمانةةة أن تقةةدم    الةةدورات املقبةةةة لةجنةةة اسةةتعراض تنفيةةذ أيضةةاط  يطةةة  -6 

 االتفاقية  تقارير ا  تنفيذ هذا املقرر.
 14 العامة اجلةسة

 2019سبتمرب /أيةو  13
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 14-م أ/4املقرر   

اةاصووة فتفاقوووة األمووم املتحوو ة ملكافحووة التصووحر، االتصووال ت،فوووذ خطووة   
 (2010-2020ومكافحة التصحر ) للصحارىوعق  األمم املتح ة 

  إن مؤمتر األطراف 
ر    13-م أ/4ملقرر ا إذ يصذةّ 
يسةةم أبن التوايةةة  2030-2018إىل إن اميطةار االسةرتاتيجي ل تفاقيةةة لةفةرتة  وإذ يشةري 

  لةتصحر/تدهور األراضي واجلفاف  التصدب  اورايط اط ر انصر رئيسي  كنه أن يؤدب دو 
بش ن هدف االتفاقية وبشة ن  رسائلأبمهية تعزيز اتساق وتنسيق ما يعمم م   وإذ يسةم 

قضااي حتييد أثر تدهور األراضي واجلفاف   ا يشمل أمهية ذلةك ةوسةيةة لتعجيةل حتقيةق أهةداف 
 التنمية املستدامة  

مةا يتيحةه العمةل املتصةل تاة   الةنمم امييكولوويةة  مة  خة   اقةد األمةم  وإذ يدر  
راةةةة إضةةافية لةتعةةةاون والتنسةةةيق (  مةة  ف2030-2021املتحةةدة مياةةة   الةةنمم امييكولوويةةةة )

 والت زر بني ةياانت األمم املتحدة ذات الصةة  
 ا ااةةة اتفاقيةةة األمةةم املتحةةدة ملكافحةةة التصةةحر  االتصةةا بوضةةين وتنفيةةذ خطةةة  وإذ يرحةة  

   ICCD/COP(14)/4حسبما وردت   الوثيقة 
والقطةاا  إىل منممةات اعتمةين املةدك ووسةائا امياة م ويطةة األطةراف  يهية  -1 

ا اا وسائر أاحاب املصةحة املعنيني االستفادة م  فةرا التوايةة املتاحةة اةةى الصةعيد الةدوا  
مثةةل اليةةوم العةةاملي ملكافحةةة التصةةحر واجلفةةاف  واقةةد األمةةم املتحةةدة لةصةةحار  ومكافحةةة التصةةحر 

(  وبةةةرانمج األرض مةةة  أوةةةل احليةةةاة  لبةةةذ  وهةةةود توااةةةةية مووهةةةة لةجمهةةةور  2010-2020)
 يشةةمل النسةةاء والفتيةةات والشةةباب  اورهةةا اميوةةراءات الراميةةة إىل مكافحةةة التصةةحر/تدهور األراضةةي  ةةا

 واجلفاف وحتقيق هدف حتييد أثر تدهور األراضي وبناء القدرة اةى حتمل اجلفاف؛
نمةةر   حتديةةد الفئةةات الرئيسةةية لةجمهةةور املسةةتهدف مةة  األطةةراف اةةةى ال يشةةجين -2 

  قدر م  الفعاليةة مة  توااةل اةوره مكافحةة التصةحر/تدهور األراضةي واجلفةافربأول االستفادة أبة
 وحتقيق هدف حتييد أثر تدهور األراضي؛

األطةراف إىل إذةةةاء الةواي العةةام وتعزيةز مشةةارةة الشةباب فيمةةا يتصةل بتنةةاو   يةداو -3 
األخةر    تفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر م  خة   ربطهةا بتحةدايت التنميةة املسةتدامةقضااي ا

مين التشديد اةى الدور احملورب لألراضي املنتجةة   تنفيةذ االتفاقيةة وحتقيةق أهةداف التنميةة املسةتدامة  
  الرسائل املعممة؛واحلرا اةى معاجلة مس لة املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة ةجزء ال يتجزأ م  

ا ااةةة  االتصةةا األطةةراف إىل تقةةد  الةةدام الفعةةةي لتنفيةةذ خطةةة أيضةةاط  يةةداو -4 
اتفاقيةة األمةم املتحةةدة ملكافحةة التصةحر اةة  طريةق موافةاة األمانةةة التجةارب الناوحةة وبتجةةارب 

يةةز مةة  امليةةدان ةوسةةيةة لةةةرتويج ل تفاقيةةة مةة  أوةةل تعز  مصةةورةاورهةةا النةةا، وبصةةور وتسةةجي ت 
تكييةف اتصةاالت اتفاقيةة األمةم  االاتمةاد اةةى  فهمها والةواي هبةا وإبرازهةا   أوسةام اجلمهةور

 العةةاملاستضةةافة احتفةةا   اةة  طريةةقأو   املتحةةدة ملكافحةةة التصةةحر مةةين السةةياقات احملةيةةة والوطنيةةة
 اليوم العاملي ملكافحة التصحر واجلفاف؛ 
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 إىل األمانة  رهناط بتوافر املوارد  ما يةي:  يطة  -5 
واالسةةةتناد فيهةةةا إىل اميطةةةار االسةةةرتاتيجي ل تفاقيةةةة  االتصةةةا اسةةةتعراض خطةةةة  )أ( 
 أبةمةه؛ 2030-2018لةفرتة 

 حتديةد الفئةةات الرئيسةةية لةجمهةةور املسةةتهدف  مثةةل واضةةعي السياسةةات  والةةوزارات )ب( 
ة اةةةى األراضةةي  والقطةةاا ا ةةاا  وأوسةةام املةةزاراني املسةةؤولة اةة  القطااةةات املعتمةةدالتنفيذيةةة 

الةواي أبهةداف االتفاقيةة لةدام تنفيةذها   والرااة  واقرتا  ا يارات الوويهة اليت تصةّ    إذةةاء
 مين مراااة المروف الوطنية واميقةيمية ا ااة؛

 كافحةةاالستفادة م  ا ربة املكتسبة   االحتفا  بعقةد األمةم املتحةدة لةصةحار  وم )ج( 
 ( لإلسهام بنشةام   تنفيةذ اقةد األمةم املتحةدة مياة   الةنمم امييكولوويةة2020-2010التصحر )

 ( ا  طريق حتديد األنشطة املمكنة وهتيئتها  حس  االقتضاء؛ 2021-2030)
امياةة م وإقامةةة يفةةراةات مةةين املؤسسةةات اميا ميةةة مةة   وسةةائل مشةةارةةتعزيةةز  )د( 

فئةةات  ةةري الناطقةةةة امينكةيزيةةة وتوطيةةةد احلضةةور اجلةةةةرا  الل أوةةل توسةةيين نطةةةاق التوااةةل ليشةةةم
 معةومات؛ يصنشر م   وما

إبةةةراز أمهيةةةة بةةةةرامج ونةةةواتج التوااةةةةل ا ااةةةة اتفاقيةةةة األمةةةةم املتحةةةدة ملكافحةةةةة  )هة( 
ا ةةةاا اتفاقيةةةة األمةةةم  ضالتصةةةحر  مثةةةل بةةةرانمج األرض مةةة  أوةةةل احليةةةاة  وبةةةرانمج سةةةفراء األر 

  معةةرض اتفاقيةةات ريةةو  بشةةراةة مةةين اتفاقيةةات ريةةو األخةةر و  املتحةةدة ملكافحةةة التصةةحر  وونةةا 
 املكتبات؛  ودوائر

توطيةةةد إمكةةةاانت التوااةةةل الةةةيت تتيحهةةةةا وسةةةائل امياةةة م التقةيةةةدب والتوااةةةةل  )و( 
انت العةميةةة والتقنيةةة االوتمةةااي اةة  طريةةق تطةةوير اتةةو  وديةةد متعةةدد الوسةةائا يسةةتند إىل البيةةا

 الصادر  وتقرير تقييم تدهور األراضي واستص حها العاملية األراضي توقعات منشور املستقاة م 
 ا  املنرب احلكومي الدوا لةعةوم والسياسات   جما  التنةوا البيولةووي وخةدمات الةنمم امييكولوويةة 

الدوليةةة املعنيةةة بتةةةري املنةةا   و ةةري ذلةةك تقريةةر األراضةةي وتةةةري املنةةا  الصةةادر اةة  اهليئةةة احلكوميةةة و 
ا  تقارير استعراض األداء وتقييم التنفيةذ املقدمةة إىل جلنةة  م  التقييمات العةمية الرئيسية  فض ط 

 استعراض تنفيذ االتفاقية وتقارير أخر  متضمنة لةتجارب الناوحة؛
نةةة وا ليةةة العامليةةة ةمةةوةفني املعنيةةني التةةابعني لألمال االتصةةا بنةةاء قةةدرات إاتحةةة  )ز( 

 ؛م  أول تعزيز الدام املقدم ألنشطة االتصا 
 إىل األمانةةة تقةةد  تقريةةر إىل مةةؤمتر األطةةراف   دورتةةه ا امسةةة اشةةرةأيضةةاط  يطةةة  -6 

 ا  التقدم احملرز   تنفيذ هذا املقرر. 
 14 العامة اجلةسة

 2019سبتمرب /أيةو  13
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 14-م أ/5املقرر   

 م،ظمووات امتموود املوو ين وإ وورا ها   اجتماعوووات وعملوووات اتفاقوووةمشووار ة   
 األمم املتح ة ملكافحة التصحر

 إن مؤمتر األطراف   
 م  االتفاقية   22و 21و 20و 19و 14و 13و 10و 9و 6و 3إىل املواد  إذ يشري 
  12-م أ/5  و11-م أ/5  و10-م أ/5  و9-م أ/5إىل املقةةةةةررات أيضةةةةةاط  وإذ يشةةةةةري 

   13-م أ/5و
اةى أمهية مشارةة منممات اعتمةين املةدك   دورات مةؤمتر األطةراف وهيئتيةه  وإذ يشدد 

الفرايتني  وةذلك اةى أمهية مسامهتها   تنفيذ االتفاقية واميطار االسرتاتيجي التفاقية مكافحةة 
 حتقيق أهداف التنمية املستدامة    و  2030-2018التصحر لةفرتة 

 بعمل الفريق املعين  نممات اعتمين املدك  وأبمهية استمراره   وإذ يرح  
 بتنفيةةذ التواةةيات الةةيت حةةددها التقيةةيم املسةةتقل بشةة ن فعاليةةة الةةدام الةةذبأيضةةاط  وإذ يرحةة  

  (1)مات اعتمين املدكتقدمه اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر م  أول مشارةة منم
البةةةدان الةةيت لةةين هلةةا منممةةات جمتمةةين مةةدك أو لةةديها منممةةات قةيةةةة  يشةةجين -1 

معتمةةدة لةةد  مةةؤمتر األطةةراف   اتفاقيةةة األمةةم املتحةةدة ملكافحةةة التصةةحر اةةةى أن تعةةزز مشةةارةة 
تمةين منمماهتا   امةية االتفاقية اةى الصعيد الدوا حىت تضم  أن تكون مشارةة منممات اع

 املةدك أةثر توازانط   دورات مةؤمتر األطراف   االتفاقية وهيئتيه الفرايتني؛ 

 إىل األمانةةة أن توااةةل العمةةل مةةين أاةةحاب املصةةةحة الرئيسةةيني   ةة  فةةيهم يطةةة  -2 
 الشةةباب واملنممةةات الدينيةةة  واحلكومةةات احملةيةةة  واملزاراةةون  والراةةاة  واملنممةةات النسةةائية  والشةةعوب

 األاةية واعتمعات احملةية؛

 إىل الفريةةق املعةةين  نممةةات اعتمةةين املةةدك أن يسةةتعرض إوةةراء  ديةةدأيضةةاط  يطةةة  -3 
 وأن يستكشف ا يارات املتاحة لزايدة فعالية هذا اميوراء؛  الفريق اضوية

يةق إىل األمانة أن تقوم  رهناط بتوافر املوارد  بتيسري  ديةد اضةوية الفر  يطة  ةذلك -4 
الةيت  ملةدة سةنتني أخةريني  وفقةاط لةمقةررات 2020املعةين  نممةات اعتمةين املةدك   ةةانون الثاك/ينةاير 

 سبق ااتمادها؛ 
املنممةةةات يةةةداو األطةةةراف األخةةةر  القةةةادرة  و لبةةةةدان املتقدمةةةة األطةةةراف و ا يهيةةة  -5 

 املسةامهة  ن تنمةر   أ إىلومؤسسةات القطةاا ا ةاا   املالية الدولية  ومنممات اعتمةين املةدك
لصندوق التكميةي والصندوق ا ةاا االتفاقيةة هبةدف ضةمان مشةارةة منممةات اعتمةين املةدك ا
بشةةكل أوسةةين   اوتمااةةةات وامةيةةات اتفاقيةةة األمةةم املتحةةدة ملكافحةةة التصةةحر و   انةةدماوهاو 

 تفاقية؛ اليت يضطةين هبا الفريق املعين  نممات اعتمين املدك التابين ل  األاما 
__________ 

(1) ICCD/COP(14)/13. 
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إىل الفريةةةق املعةةةين  نممةةةات اعتمةةةين املةةةدك أن يقةةةدّ م تقريةةةراط  اةةة  طريةةةق  يطةةةة  -6 
 األمانة  إىل مؤمتر األطراف   دوراته املقبةة يتناو  فيه أنشطته خ   فرتة السنتني املقبةة؛ 

   أن تقدم تقريراط ا  تنفيذ هةذا املقةرر إىل مةؤمتر األطةرافأيضاط  إىل األمانة يطة  -7 
 ةة.دوراته املقب

 14 العامة اجلةسة
 2019سبتمرب /أيةو  13
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 14-م أ/6املقرر   

مشووار ة القطوواا اةوواا وإ وورا ه   اجتماعووات وعملوووات اتفاقوووة األمووم   
 املتح ة ملكافحة التصحر واسرتاتوجوة مشار ة مؤسسات األعمال

  األطراف  مؤمتر إن 
  االتفاقية  م  20و 17و 6 املواد إىل يشري إذ 
   13-أ م/6و  12-أ م/6و  11-أ م/5 املقررات إىلأيضاط  يشريوإذ  
 اةى أمهية إيفرا  القطاا ا اا   تنفيذ اتفاقيةة األمةم املتحةدة ملكافحةة التصةحروإذ يشدد  
  2030-2018 لةفرتة ل تفاقية االسرتاتيجي واميطار

 املسةتدامة اميدارة املعةين األاما  قطاا منتد  إليها توّال اليت النتائج اةماط   يا وإذ 
 املعتمةةدة األامةةا مؤسسةةات  لصةةاح: تعزيةةز س سةةل القيمةةة املسةةتدامة 3وةسةةة التحةةاور ”لألراضةةي و

 أثناء اجلزء الرفيين املستو    “األراضي اةى
ةةذة ةةيا اةمةةاط  -1  اسةةرتاتيجية مشةةارةة مؤسسةةات مةة  أوةةل تنفيةةذ  املبةةادرات املّتخة

  اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر؛األاما    
 مؤسسةات مشةارةة اسةرتاتيجيةتنفيةذ  موااةةة العامليةة وا ليةة األمانةة إىل يطة  -2 

  األاما    اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر اندما تدخ ن   يفراةات مين القطاا ا اا؛
 ا يةارات تقيّ ما أن واليته  إطار   ةل  العاملية  وا لية األمانة إىلأيضاط  يطة  -3 

 تشةةجيين هبةةا يةةراد والةةيت فيهةةا ينمةةر ةةةي  األطةةراف ؤمترا امسةةة اشةةرة ملةة الةةدورة اةةةىسةةتعرض  الةةيت
 مشارةة أةرب م  القطاا ا اا  وال سةيما مة  املؤسسةات الصةةرية واملتوسةطة احلجةم    اسةتحدا 

 أل راض مكافحة التصةحر وتةدهور األراضةي واجلفةاف وتوخيةاط هلةدفوتعميم حةو ي مبتكرة ومستدامة 
حتييةةد أثةةر تةةدهور األراضةةي    جمةةاالت منهةةا الزرااةةة والتكنولوويةةا الزراايةةة والةةنمم الةذائيةةة وامليةةاه 

  املتجددة؛ والطاقة واحلراوة والتعدي  واملرااي
 ملةؤمتر املقبةةة الةدورات   تقةارير تقةد  العامليةة وا ليةة األمانة إىل ةذلك  يطة  -4 
 اوتمااةات   وإيفةراةه ا ةاا القطةاا مشةارةة وتشةجيين لتسةهيل املتخةذة التةدابري اة  األطراف
 التصحر. ملكافحة املتحدة األمم اتفاقية وامةيات

 14 العامة اجلةسة
 2019 سبتمرب/أيةو  13
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 14-م أ/7املقرر   

ار االسوورتاتوج  طرائووق ومعووايخ واختصاصووات تقووووم م،تصوو  املوو ة ل طوو  
 2030-201٨للفرتة لالتفاقوة 

 إن مؤمتر األطراف  
   13.أ م/13واملقرر  13أ م/7إىل املقرر  إذ يشري 
  حتسةني فعاليةة  2030-2018أبمهية اميطار االسرتاتيجي ل تفاقية لةفرتة  وإذ يسةم 

 تنفيذ االتفاقية  
 سةيبةغ منتصةف مدتةه 2030-2018أن اميطار االسةرتاتيجي ل تفاقيةة لةفةرتة  وإذ ي حظ 
   2024  اام 
املقةرت  املقةدم مة  مكتة  مةؤمتر األطةراف بشة ن طرائةق ومعةايري  وإذ يرح  مين التقةدير 

   2030-2018واختصااات تقييم منتصف املدة لإلطار االسرتاتيجي ل تفاقية لةفرتة 
 ق ومعايري واختصااات تقييم منتصف املةدة لإلطةار االسةرتاتيجيطرائيعتمد مؤقتاط  -1 

  الصةةةةيةة الةةةةيت اقرتحهةةةةا مكتةةةة  مةةةةؤمتر األطةةةةراف   الوثيقةةةةة 2030-2018ل تفاقيةةةةة لةفةةةةرتة 
ICCD/COP(14)/3 ؛ 

  2023  اةةةام      دورتةةةه السادسةةةة اشةةةرةأن يوااةةةل مةةةؤمتر األطةةةراف يقةةةرر -2 
  2030-2018ة لإلطةار االسةرتاتيجي ل تفاقيةة لةفةرتة األاما  التحضريية لتقييم منتصف املةد

  ا يشةمل وضةين طرائةق التقيةيم ومعةايريه واختصااةاته   اةيةتها النهائيةة وإنشةاء فريةق اامةل حكةومي
 دوا لكي يشرف اةى امةية التقييم  وهلذا الةرض: 

إىل مكتةة  مةةؤمتر األطةةراف أن يسةةتعرض طرائةةق ومعةةايري واختصااةةات  يطةةة  )أ( 
املعتمةةدة مؤقتةةاط  وأن  2030-2018تقيةةيم منتصةةف املةةدة لإلطةةار االسةةرتاتيجي ل تفاقيةةة لةفةةرتة 

  دّ ثها  حس  احلاوة  لكي يعتمدها مؤمتر األطراف   دورته السادسة اشرة؛ 
 ن ينمةر  انةد إوةراء االسةتعراض املشةارإىل مكتة  مةؤمتر األطةراف أيضةاط  أ يطة  )ب( 

 )أ( أا ه    املسائل التالية:2إليه   الفقرة 
 واالستدامة   معايري التقييم؛ الت ثريإدراج انصرْب  ‘1’ 
توسةةيين نطةةاق تقيةةيم الفعاليةةة فيمةةا إلةةا تنفيةةذ اميطةةار االسةةرتاتيجي ل تفاقيةةة  ‘2’ 
اجلهات املعنية م   ري مؤسسات االتفاقية  أيضاط  لكي يشمل هذا التقييم 2030-2018لةفرتة 

 وهيئاهتا؛
ضةةمان التةةوازن اجلةةةرا  واجلنسةةاك   ا ةةربة الفنيةةة ا ارويةةة الةةيت سيصسةةتعان هبةةا  ‘3’ 

  مياداد العنصر األو  م  اناار تقييم منتصف املدة  أال وهو التقييم املستقل؛
 املشةارةة بشة ن االسةتنتاوات والتواةياتالتشديد اةى أمهية املشاورات القائمةة اةةى  ‘4’ 

 املنبثقة ا  التقييم املستقل؛ 
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إىل مكتةةةةة  مةةةةةؤمتر األطةةةةةراف ةةةةةةذلك  أن يةةةةةزود األطةةةةةراف   الةةةةةدورة  يطةةةةةة  )ج( 
ا امسة اشرة ملؤمتر األطراف  عةومات ا  املناقشات اجلاريةة بشة ن إاةداد تقيةيم منتصةف املةدة 

ايت   مقرتحةه بشة ن طرائةق ومعةايري واختصااةات هبدف مجين مزيد مة  العنااةر وحتديةد األولةو 
 ؛ 2030-2018تقييم منتصف املدة لإلطار االسرتاتيجي ل تفاقية لةفرتة 

إىل مكت  مؤمتر األطةراف أن  ةدد اختصااةات فريةق اامةل حكةومي  يطة  )د( 
  ذلةةك   ةةا  2030-2018دوا معةةين بتقيةةيم منتصةةف املةةدة لإلطةةار االسةةرتاتيجي ل تفاقيةةة لةفةةرتة 

  رضه وتكوينه وطرائق امةه الرئيسية  لكي ينمر فيها مؤمتر األطراف   دورته السادسة اشرة؛ 
أن تدرج االحتياوات املقدرة م  املوارد ميوراء تقييم  اط أيضإىل األمانة  يطة  )هة( 

 ملقرتحةةنياالةةربانمج وامليزانيةةة    2030-2018منتصةةف املةةدة لإلطةةار االسةةرتاتيجي ل تفاقيةةة لةفةةرتة 
 الةذي  سيعرضان اةى مؤمتر األطراف   دورته السادسة اشرة؛  2025-2024لةفرتة 

   أن تقةةدم إىل مةةؤمتر األطةةراف   دورتةةه ا امسةةة اشةةرةةةةذلكإىل األمانةةة  يطةةة  )و( 
 تقريراط ا  تنفيذ هذا املقرر.

 14 العامة اجلةسة
 2019سبتمرب /أيةو  13
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 14-م أ/٨املقرر   

 تشجود وتعزيز العالقات مد االتفاقوات األخرى ذات الصلة ومود امل،ظموات  
 واملؤسسات والد االت ال ولوة املختصة

 إن مؤمتر األطراف  
ر    13-م أ/9املقرر  إذ يصذةّ 
االسةةتفادة مةةة  تتةةةي  ع قةةات تعةةةاون قويةةة وفعالةةة ب يتعةةززاالتفاقيةةةة أبن تنفيةةذ  وإذ يسةةةم 

 املنممات والصكو  الدولية ذات الصةة أووه الت زر مين 
 اةةةى فائةةدة اسةةتخدام مؤيفةةرات التقةةدم الث ثةةة القائمةةة اةةةى األراضةةي وإذ يعيةةد الت ةيةةد 

 لإلبة    ووة  اتفاقيةات ريةو وأهةداف 12-م أ/9اةةى النحةو املبةني   املقةرر  )مؤيفرات األراضةي(
  11-م أ/22تقةةدم املعتمةةدة   املقةةرر ال مقةةايين التنميةة املسةةتدامة  وهةةي مؤيفةةرات تتسةةق مةةين مؤيفةةرات/

اال اهةةات السةةائدة   إنتاويةةة األراضةةي ‘ 2‘اال اهةةات فيمةةا إلةةا الةطةةاء األرضةةي؛ ‘ 1‘أب: 
 ا اهات ةزوانت الكربون فوق األرض وحتتها ‘ 3‘أدائها؛  أو

ةاء أبمهيةةة دور األاضةةاء واملنممةةات املشةةارةة   الفريةةق املعةةين براةةد األرض والشةةر  وإذ يسةةةم 
ملنهجيةةة  ا خةةري    مسةةاادة أمانةةة اتفاقيةةة األمةةم املتحةةدة ملكافحةةة التصةةحر   وضةةين الصةةيةة النهائيةةة

 واميبة   2018 التقةارير الوطنيةة لعةاممياداد اط تيسري وبروتوةوالت إدارة البياانت وتيسري بناء القدرات 
  1-3-15ا  مؤيفر هدف التنمية املستدامة 

 حتييةةد أثةةر تةةدهور األراضةةي لةفريةةق املعةةين براةةد األرض واجلهةةودتنشةةاء مبةةادرة  وإذ يرحةة  
 اليت يبذهلا م  أول )أ( تيسةري الواةو  إىل البيةاانت ووضةين معةايري اجلةودة؛ )ب( إنشةاء أدوات/قوااةد
حتةيةية تفااةية واليات ابتكارية لبناء القدرات ترمي إىل احلد م  ا ء اميبة    وزايدة القةدرات 

دام جممواةةات بيةاانت راةةد األرض لتحقيةةق حتييةد أثةةر تةدهور األراضةةي و ةةري الوطنيةة اةةةى اسةتخ
 ذلك م  أولوايت التنمية املستدامة 

إىل األمانةة وهيئةات االتفاقيةة ومؤسسةاهتا املناسةبة    حةدود واليةة ةةةل  يطةة  -1 
 يةي: منها واملوارد املتاحة هلا  القيام  ا

  لتعزيةةز تنفيةةذ االتفاقيةةة واميطةةار االسةةرتاتيجيالسةةعي إىل إقامةةة يفةةراةات وديةةدة زايدةط  ()أ 
    سةةةةياق اتفةةةةاق اريةةةةن واملسةةةةائل املسةةةةتجدة مثةةةةل اميطةةةةار 2030-2018ل تفاقيةةةةة لةفةةةةرتة 

  واقةد األمةم املتحةدة مياة   الةنمم امييكولوويةة 2020 بعةد اةام لةتنوا البيولةووي ملةا العاملي
 ؛2030-2021 لةفرتة

ييد أثر تدهور األراضي لةفريق املعين براةد األرض موااةة العمل مين مبادرة حت )ب( 
وزايدة األمهيةةةة السياسةةةاتية لبيةةةاانت راةةةد  األراضةةةياملتعةقةةةة  ؤيفةةةرات مةةة  أوةةةل معاجلةةةة الثةةةةرات 

 األرض  واألدوات والواةة ت البينيةةة لةةدورة اميبةة   القادمةةة التفاقيةةة األمةةم املتحةةدة ملكافحةةة التصةةحر
  واميبةةة   اةةة  أهةةةداف التنميةةةة املسةةةتدامة وفقةةةاط ملتطةبةةةات وبروتوةةةةوالت 2022-2021لةفةةةرتة 

 البياانت اليت أنش ها فريق ا رباء املشرت  بني الوةاالت املعين  ؤيفرات أهداف التنمية املستدامة؛
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االسةةةتفادة مةةة  التعةةةاون الةةةذب بةةةدأ مةةةين ةيةةةاانت األمةةةم املتحةةةدة املختصةةةة  مثةةةل  )ج( 
أل ذيةةة والزرااةةة لألمةةم املتحةةدة  والصةةندوق الةةدوا لةتنميةةة الزراايةةة  وأمةةاانت اتفاقيةةات منممةةة ا

ريةو  وبةةرانمج األمةةم املتحةةدة اميهةةائي  وهيئةةة األمةم املتحةةدة لةمسةةاواة بةةني اجلنسةةني ومتكةةني املةةرأة  
سةاك اةةى فض ط ا  يفرةاء التنمية  واملنممات الدولية املختصة  لدام تعميم مراااة املنمةور اجلن

 سيما اةى الصعيدي  الوطين ودون الوطين؛ مجيين املستوايت  وال
موااةةة تعزيةةز التعةةاون مةةين أمةةاانت اتفاقيةةات ريةةو وةيةةاانت األمةةم املتحةةدة املختصةةة   )د( 

وةةةذلك مةةين يفةةرةاء التنميةةة واملنممةةات الدوليةةة واميقةيميةةة املختصةةة  لةةدام أنشةةطة مكافحةةة العوااةةف 
 د اجلفةةاف  والت هةة  ونمةةم امينةةذار املبكةةر بةةه  وتقييمةةات قابةيةةة التةة ثر اجلفةةاف الرمةيةةة والرتابيةةة  وراةة

 وتدابري التخفيف م  ةاطر اجلفاف؛
 إىل األمانة وا لية العامليةة موااةةة االضةط ا بةدوريهما   الشةراةاتأيضاط  يطة  -2 

زايدة تعزيةةز تنفيةةذ القائمةةة؛ والسةةعي إىل إقامةةة يفةةراةات وديةةدة وفقةةاط لواليةةة ةةةل منهمةةا مةة  أوةةل 
 الةةذب وضةةعته اتفاقيةةة األمةةم املتحةةدة ملكافحةةة 2030-2018االتفاقيةةة واميطةةار االسةةرتاتيجي لةفةةرتة 

 يةزم م  إوراءات بش هنا؛ التصحر؛ وإط ا مؤمتر األطراف اةيها  اند االقتضاء  الختاذ ما
املاليةة  اتاألخةر  القةادرة  واملؤسسةالبةدان املتقدمة األطراف واألطراف  يداو -3 

 اينيةةاط    ماليةةاط أواملسةةامهة الدوليةةة  ومنممةةات اعتمةةين املةةدك ومؤسسةةات القطةةاا ا ةةاا إىل النمةةر  
لفائةدة املبةادرات املتعةقةة التصةةحر وتةدهور األراضةي واجلفةاف  وخبااةةة مبةادرة حتييةد أثةر تةةدهور 

 األراضي لةفريق املعين براد األرض؛
تقريرهةا اة  تنفيةذ هةذا املقةرر أثنةاء الةدورة ا امسةة إىل األمانة أن تقةدم  يطة  -4 

 اشرة ملؤمتر األطراف.
 14اجلةسة العامة 

 2019أيةو /سبتمرب  13
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 14-أم /9 املقرر  

 التعاون مد مرفق البوئة العاملوة  
 إن مؤمتر األطراف  
 م  االتفاقية  21و 20و 6و 5إىل املواد  إذ يشري 
  13-م أ/12إىل املقرر أيضاط  وإذ يشري 
بتقريةةةر مرفةةةق البيئةةةة العامليةةةة املقةةةدم إىل مةةةؤمتر األطةةةراف   اتفاقيةةةة األمةةةم وإذ  ةةةيا اةمةةةاط  

املتحةدة ملكافحةةة التصةحر   دورتةةه الرابعةة اشةةرة اة  أنشةةطة مرفةق البيئةةة العامليةة املتعةقةةة اميدارة 
ةته   بصةةةي2019حزيران/يونيةةةه  30إىل  2017متوز/يوليةةةه  1املسةةةتدامة لألراضةةةي   الفةةةرتة مةةة  

  ICCD/CRIC(18)/5الواردة   الوثيقة 
ا  الرتةيةةز املتعةةةق بتةةدهور األراضةةي الةةذب أوةةراه مكتةة  جمةةبتقيةةيم أيضةةاط  وإذ  ةةيا اةمةةاط  

ويرحةة  اسةةتنتاواته الةةيت تؤةةةد األمهيةةة الكةةرب  الةةيت   (2)التقيةةيم املسةةتقل التةةابين ملرفةةق البيئةةة العامليةةة
 تياوات القطرية   مجيين املناطق  وال سيما أفريقيا االحا يكتسيها جما  الرتةيز هذا فيما إل

اسةةتمرار الةةدام املقةةدم اةة  طريةةق مرفةةق البيئةةة العامليةةة مةة  أوةةل تنفيةةذ أيضةةاط  وإذ يرحةة  
 اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر 

 بتوقيين مذةرة التفاهم اجلديدة املربمة مين جمةةن مرفةق البيئةة العامليةة وبةدخوهلا يرح  -1 
  حيز النفاذ؛
املرحةةةة السةةابعة لتجديةةد مةةوارد مرفةةق البيئةةة العامليةةة  ويقةةّر بةةزايدة أيضةةاط  يرحةة  -2 

التةة ثري ةصصةات جمةةا  الرتةيةةز والت ةيةةد اةةةى األنشةةطة املتعةقةة تدارة األراضةةي مةة  خةة   بةةرامج 
 والفرا املتاحة لتعزيز أووه الت زر؛

مرفةةق البيئةةة العامليةةة إىل موااةةةة تقةةد  دامةةه إىل البةةةدان   برجمةةة مةةوارد  يةةداو -3 
املرفق املخصصة عا  الرتةيز املتعةق بتدهور األراضي لكي تعمل اةى مكافحة التصحر وتدهور 

ا  حتييد أثر تدهور األراضةي   ةا   ذلةك األراضي واجلفاف واةى حتقيق أهدافها الطواية   جم
 املتصةة بتحييد أثر تدهور األراضي؛ التحولية   سياق الربامج واملشاريين

 إىل ا لية العاملية موااةة تعاوهنا مين مرفق البيئة العاملية؛ يطة  -4 
مرفةةةق البيئةةةة العامليةةةة إىل موااةةةةة داةةةم األطةةةراف اةةةةى الوفةةةاء التزاماهتةةةا  يةةةداو -5 

د  التقارير  ووة  االتفاقيةة  ويشةجين مرفةق البيئةة العامليةة اةةى تةوفري املةوارد املاليةة الكافيةة   بتق
 الوقر املناس ؛

اجلوانة  ذات الصةةة  تنفيةذمرفق البيئة العاملية    إطار واليته  إىل دام  يداو -6 
 نطاق االتفاقية؛ م  ا طا الوطنية ملكافحة اجلفاف و ريها م  األنشطة املتصةة اجلفاف  

__________ 
(1) <www.gefieo.org/sites/default/files/ieo/evaluations/files/value-money-ld-2016.pdf>. 

file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/MSWDocs/_3Final/www.gefieo.org/sites/default/files/ieo/evaluations/files/value-money-ld-2016.pdf
file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/MSWDocs/_3Final/www.gefieo.org/sites/default/files/ieo/evaluations/files/value-money-ld-2016.pdf
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املتاحةةة ل سةةتفادة مةة   تسةةخري الوسةةائلمرفةةق البيئةةة العامليةةة اةةةى موااةةةة  يشةةجين -7 
أووه الت زر بني اتفاقيات ريةو و ريهةا مة  االتفاقةات البيئيةة املتعةددة األطةراف ذات الصةةة  وةةذلك 

 ؛وسائلالتةك تعزيز يشجعه اةى زايدة و   2030خطة التنمية املستدامة لعام 
تقريةره مرفق البيئة العاملية إىل تقد  تقرير ا  تنفيذ هذا املقرر ةجةزء مة   يداو -8 

 املقبل إىل مؤمتر األطراف   دورته ا امسة اشرة.
 13العامة  اجلةسة

 2019أيةو /سبتمرب  12
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 14-م أ/10املقرر   

 2021-2020برانمج وموزايوة فرتة الس،تني   
 مؤمتر األطراف إن  
 إىل القوااةةد املاليةةة ملةةؤمتر األطةةراف   اتفاقيةةة األمةةم املتحةةدة ملكافحةةة التصةةحر إذ يشةةري 
  (1))االتفاقية(
  13-م أ/7إىل املقرر أيضاط  وإذ يشري 
بش ن بةرانمج وميزانيةة فةرتة  9-م أ/9م  املقرر  14و 13إىل الفقرتني  وإذ يشري ةذلك 
  2011-2010السنتني 
   املعةومةةات الةةواردة   الواثئةةق الةةيت أاةةد هتا األمانةةة وا ليةةة العامليةةة بشةة ن الةةربانمج وقةةد نمةةر 
  (2)وامليزانية

 2021-2020امليزانية الربانجمية لفرتة السنتني   
  2021-2020اةةةةةةةةةةةةةةةى امليزانيةةةةةةةةةةةةةةة الربانجميةةةةةةةةةةةةةةة لفةةةةةةةةةةةةةةرتة السةةةةةةةةةةةةةةنتني  يوافةةةةةةةةةةةةةةق -1 
 أدانه؛ 1يورو  لأل راض احملددة   اجلدو   16 430 903 وقدرها

األساسةةية لفةةرتة السةةنتني  حلكومةةة أملانيةةا لترباهةةا إىل امليزانيةةة اةة  تقةةديرهيصعةةرب  -2 
ق بون( بصفتها يورو )اندو  1 022 584يورو  وملسامهتها ا ااة  بةغ  1 022 584 بةغ 

 حكومة البةد املضيف لألمانة؛
 أدانه؛ 2اةى ودو  م   املوةفني لةميزانية الربانجمية  الوارد   اجلدو   يوافق -3 
  املائة  12احلفاظ اةى مستو  احتياطي رأ، املا  املتداو  اند نسبة  يقرر -4 

 األساسية ل تفاقية؛ م  النفقات السنوية املقدرة   الصندوق االستئماك لةميزانية
 ةةري  املسةةامهات لألمةةني التنفيةةذب  اسةةتثناءط  أبن يسةةتخدم مةة  األراةةدة أو أيذن -5 

  2021-2020يةةورو لةفةةرتة  242 821املنفقةةة املتاحةةة اةة  الفةةرتات املاليةةة السةةابقة مبةةةةاط قةةدره 
ا أب اسةتخدام هلةذا إلفّ ض استخدام هةذا الراةيد احتيةاطي رأ، املةا  املتةداو   وأن يةوز   يفريطةط أال

 يتناس  مين امليزانية املعتمدة؛ الرايد اةى الربامج وا لية العاملية  ا
الةةوارد   مرفةةق  2021و 2020اميريفةةادب لعةةامي  املسةةامهاتوةةدو   يعتمةةد -6 

 هذا املقرر؛
   مسةةةامهاهتامجيةةةين األطةةةراف   االتفاقيةةةة إىل أن تضةةةين   ااتبارهةةةا أن  يةةةداو -7 

قبةةل هةةذا التةةاريا  وفقةةاط  ةةانون الثاك/ينةةاير مةة  ةةةل اةام أو  1امليزانيةة األساسةةية يصتوق ةةين واةةوهلا   
 )أ( م  القوااد املالية ملؤمتر األطراف؛14لةفقرة 
__________ 

    املرفق.1-م أ/2املقرر  (1)

؛ ICCD/CRIC(18)/3؛ وICCD/COP(14)/7-ICCD/CRIC(18)/2؛ وICCD/COP(14)/6الواثئةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةق  (2)
 . ICCD/COP(14)/11؛ وICCD/COP(14)/10؛ وICCD/COP(14)/9؛ وICCD/COP(14)/8و
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ل بنةةد مةة  بنةةود االاتمةةادات لألمةةني التنفيةةذب أبن كةةرب حتةةوي ت بةةني ةةة أيذن -8 
   املائةةة مةة  جممةةوا النفقةةات املقةةد رة 20أدانه  إىل حةةدّي إمجةةاا نسةةبته  1الرئيسةةية املبيّنةةة   اجلةةدو  

ةل بنةد   املائة م   25لبنود االاتمادات هذه  يفريطة تطبيق حد اخر تصل نسبته إىل انقا 
اةة  أب  أن يقةةدم إىل مةةؤمتر األطةةراف تقريةةراط  إىل األمةةني التنفيةةذب ويطةةة مةة  بنةةود االاتمةةادات هةةذه  
 حتوي ت م  هذا القبيل؛

  اميضةافة إىل   الرتة  الةدنيا لألمني التنفيذب أبن ينشئ وةائفأيضاط  أيذن -9 
أدانه    حدود ميزانية لتكاليف املوةفني  2م   املوةفني املعتمد اةى النحو املبني   اجلدو  

إىل األمةةةني التنفيةةةذب أن  ةةةةل اهليكةةةل التنميمةةةي ومةةة    يطةةةة و؛ يةةةورو 10 946 166تتجةةةاوز  ال
 إىل األمةني التنفيةذبأيضةاط  ويطةة يضم  الفعالية والكفةاءة   تنفيةذ بةرانمج العمةل املعتمةد؛  املوةفني  ا

 أن يقدم إىل مؤمتر األطراف   دورته ا امسة اشرة تقريراط اما يةي:
   املوةفني املعتمد؛الوةائف مقارنةط   ملء مستو   )أ( 
 نتائج ذلك التحةيل؛ )ب( 
اجلمعيةةةة العامةةة لألمةةةم املتحةةدة إىل أن تصةةةدرج   اجلةةدو  الةةةزمين ملةةةؤمترات  يةةداو -10 

دورات مؤمتر األطراف وهيئتيه الفرايتني املزمين اقدها  2021-2020واوتمااات فرتة السنتني 
   فرتة السنتني؛

 2 104 660طيةةةةة  ةةةةدمات املةةةةؤمترات  وقةةةةدرها اةةةةةى امليزانيةةةةة االحتيا يوافةةةةق -11 
أدانه  اةةةةةةى أن تصضةةةةةاف إىل امليزانيةةةةةة الربانجميةةةةةة لفةةةةةرتة  3اةةةةةةى النحةةةةةو احملةةةةةدد   اجلةةةةةدو   يةةةةةورو 
قررت اجلمعية العامةة اةدم تةوفري مةوارد هلةذه األنشةطة   امليزانيةة  إذا ما 2021-2020 السنتني

 العادية لألمم املتحدة؛
 11 حا  ادم واةو  الترباةات املخصصةة لتةطيةة الةةرض الةوارد   الفقةرة    يقرّ ر -12 

 إىل املبةغ املذةور  أن يدرج الرايد املتا    امليزانية االحتياطية  دمات املؤمترات؛
يةورو اةةى النحةو  1 518 560التكاليف اميضافية املقد رة  بةةغ   يا اةماط  -13 

   حةةا  اقةةد الةةدورة ا امسةةة اشةةرة ملةةؤمتر األطةةراف تكبةةدهاتعني أدانه  الةةيت سةةي 4املبةةني   اجلةةدو  
   بون  أملانيا؛

 يةةورو اةةى النحةةو 688 170التكةاليف اميضةةافية املقةد رة  بةةغ أيضةةاط   ةيا اةمةاط  -14 
   حةةا  اقةةد الةةدورة التاسةةعة اشةةرة لةجنةةة اسةةتعراضتكبةةدها أدانه  الةةيت سةةيتعني  5املبةةني   اجلةةدو  

 اقية   بون  أملانيا؛تنفيذ االتف
بتقةديرات متويةل الصةندوق االسةتئماك ا ةاا الةيت حةددها   يا اةمةاط ةةذلك -15 

 األطراف إىل تقد  مسامهات إىل هذا الصندوق؛ ويداوأدانه   6األمني التنفيذب   اجلدو  
إىل األمةةةني التنفيةةةذب أن يقةةةدم إىل مةةةؤمتر األطةةةراف   دورتةةةه ا امسةةةة  يطةةةة  -16 
 تقريراط ا  حالة امييرادات والنفقات وا  أداء امليزانية  اتباا هنج قائم اةى النتائج؛اشرة 

النقةةاش الةةدائر   اجلمعيةةة العامةةة لألمةةم املتحةةدة والتواةةيات الةةواردة    ي حةةظ -17 
 بشةة ن احتياوةةات التةة مني الصةةحي بعةةد انتهةةاء ا دمةةة  2018 تقريةةر جمةةةن مراوعةةي احلسةةاات لعةةام

األمني التنفيذب أن يواال راد التطةورات   منمومةة األمةم املتحةدة وأن يصع ةّد  إىل  ويطة 
هةةذا األسةةا،  تقريةةراط يتضةةم  خيةةارات بشةة ن سةةبل تةبيةةة هةةذه االحتياوةةات   ميزانيةةة فةةرتة  اةةةى

   لكي ينمر فيه مؤمتر األطراف   دورته ا امسة اشرة؛2023-2022السنتني 
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أن يعةةد ميزانيةةة قائمةةة اةةةى النتةةائج وبةةرانمج امةةل إىل األمةةني التنفيةةذب  يطةةة  -18 
   مةةين تقةةد  سةةيناريوهني لةميزانيةةة وبةةرانمج14-م أ/1  اتسةةاقاط مةةين املقةةرر 2023-2022لفةةرتة السةةنتني 

 امةةل اسةةتناداط إىل االحتياوةةات املتوقعةةة لفةةرتة السةةنتني  اةةةى النحةةو ا و: )أ( سةةيناريو هةةو ا ةةي اةةفرب؛
ةةي بةةةه مةة  تعةةةدي ت إضةةافية اةةةةى السةةيناريو األو  والتكةةةاليف  )ب( سةةيناريو قةةةائم اةةةى مةةةا أوا 

 ؛الوفورات اميضافية املرتبطة هبا أو

 األداء املايل للص،اديق االستئمايوة لالتفاقوة  
 اةةةةى التعةةةديل التةةةاا لةقوااةةةد املاليةةةة ملةةةؤمتر األطةةةراف وهيئتيةةةه الفةةةرايتني وأمانةةةة يوافةةةق -19 
 :(3)االتفاقية
 )أ( النا التاا:12يصستعاض ا  الفقرة  

األطةراف اةةى أسةا، اجلةدو  اميريفةادب املعتمةد  املقدمة ةةل سةنة مة  املسامهات" 
أنصةبة لألمةم املتحةدة ااتمدتةه واالسةتناد إىل اخةر وةدو   م  مؤمتر األطةراف بتوافةق ا راء 

 "؛ اجلمعية العامة
 2017البيةةةاانت املاليةةةة املراوعةةةة لألمانةةةة وا ليةةةة العامليةةةة لعةةةامي   ةةةيا اةمةةةاط  -20 

  والتقريةةر املتعةةةق األداء املةةاا وتقةةارير تنفيةةذ بةةرانمج امةةل األمانةةة وا ليةةة العامليةةة لفةةرتة 2018و
 ؛2019اب/أ سطن  15حىت  املسامهات  وحبالة 2019-2018السنتني 
امل حمات اليت أبداها جمةن مراوعي احلساات   تقريره   يا اةماط ةذلك -21 

 ويطةةة   2018و 2017اةة  البيةةاانت املاليةةة املراوعةةة لةصةةناديق االسةةتئمانية ل تفاقيةةة لعةةامي 
 إىل األمني التنفيذب أن ينفذ هذه التوايات  حس  االقتضاء؛

  األمانةةة  األمةةني التنفيةةذب اةةةى موااةةةة خفةةض األثةةر البيئةةي لةعمةيةةات  ةة  -22 
مةة  خةة   تريفةةيد اسةةتخدام املةةوارد والسةةفر  بسةةبل منهةةا االاتمةةاد بشةةكل أةةةرب اةةةى اسةةتخدام مرافةةق 
 التداو  الفيديو  وحتديد أولوايت السفر   مهام ر ية تتصل مبايفرة بتنفيذ برانمج العمل املعتمد؛

 بعةد اتفاقةاط مةينتةربم  التصةحر ملأن أمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحةة  ي حظ -23 
إىل األمني التنفيةذب أن يعيةد تفعيةل هةذه ا ةدمات   ويطة دائرة املراوعة الداخةية لةحساات  

 حس  االقتضاء  بطريقة فعالة م  حي  التكةفة؛
املوقةةين الشةةبكي ضةةم   إىل األمانةةة أن تعةةزز الشةةفافية واملسةةاءلة  وتنشةةئ يطةةة  -24 

 لنشةةر أحةةد  املعةومةةات ذات الصةةةة تدارة االتفاقيةةةاط امةةود التفاقيةةة األمةةم املتحةةدة ملكافحةةة التصةةحر
 يشمل    مجةة أمةور  تقةارير مراوعةة احلسةاات  والقوااةد واألنممةة املاليةة املنطبقةة  وا لية العاملية  ا

 و ري ذلك م  املعةومات ذات الصةة فيما إلا امليزانية والشؤون املالية؛
تبقةةى مةة  املبةةةغ الةةذب ةةةان  اءط  أبن يسةةتخدم مةةالألمةةني التنفيةةذب  اسةةتثن أيذن -25 

مراةةوداط   السةةابق مةة  احتياطيةةات الصةةندوق االسةةتئماك لةميزانيةةة األساسةةية ل تفاقيةةة   تعزيةةز 
 ؛14-م أ/23مبادرة مكافحة اجلفاف املبينة   املقرر 

__________ 
    املرفق.1-م أ/2املقرر  (3)
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قدمةةة  األمانةةة وا ليةةة العامليةةة  ةةةل   إطةةار واليتةةه  اةةةى حشةةد الترباةةات امل يشةةجين -26 
 مالية و ري مالية ملبادرة مكافحة اجلفاف  حس  االقتضاء؛ةموارد 
  امليزانيةةةة األساسةةةية    مسةةةامهاهتالألطةةةراف الةةةيت دفعةةةر  يعةةةرب اةةة  تقةةةديره -27 

 الوقر املناس ؛
  امليزانيةةةة األساسةةةية إىل القيةةةام  مسةةةامهاهتاتةةةدفين بعةةةد  األطةةةراف الةةةيت مل يةةةداو -28 

ةةانون الثاك/ينةاير مة  ةةل اةةام    1مسةةتحقة قبةل  املسةامهاتبارهةا أن بةذلك فةوراط  واضةعة   اات
  امليزانية األساسية   أقرب وقةر ككة   مسامهاهتاإىل األمانة أن ختطر األطراف  بالغ  ويطة 

   السنة السابقة لةسنة اليت  ل فيها مواد استحقاقها؛
هةةود مزيةد مةة  اجل ةةري مسةةددة اةةى بةةذ   مسةامهاتاألطةةراف الةيت لةةديها   ة  -29 

 ك  بةية تعزيةز االسةتقرار املةاا ل تفاقيةة مة  خة   تسةديد مجيةين  ملعاجلة هذه املس لة أبسرا ما
 ؛مسامهاهتاطراف األ

 مسةةامهاتإىل األمةةني التنفيةةذب أن يوااةةل ةاطبةة األطةةراف الةةيت لةةديها  يطةة  -30 
 وموااةةة املسةامهات ري مسددة مة  السةنوات املاضةية هبةدف التواةل إىل خطةة طوايةة لتسةديد هةذه 

  ري املسددة؛ املسامهاتتقد  تقارير ا  تنفيذ أب ترتيبات تتعةق 
 األطةراف   امليزانيةةة مسةةامهاتاألمةني التنفيةةذب أن يقةدم تقريةةراط اة  إىل أيضةةاط  يطةة  -31 

 ؛2021-2020األساسية لةفرتات املالية السابقة احملص ةة خ   فرتة السنتني 
 لصةندوق التكميةةةيا مسةةامهات   اةةةى مةا قدمتةةه مة  لألطةراف يصعةرب اة  تقةةديره -32 

 ا لية العاملية؛ ميزانيةا  ا اروة ا  واألمو والصندوق ا اا 

 تقارير التقووم  
اةةةةةة  التقييمةةةةةةات املسةةةةةةتقةة املةخصةةةةةةة   الوثيقةةةةةةة  املنبثقةةةةةةة التواةةةةةةيات يرحةةةةةة  -33 

ICCD/COP(14)/12   إىل األمانة وا لية العاملية أن تستخدما هذه التواةيات   ختطةيا  ويطة
 أاماهلما واالضط ا هبا؛

  2021-2020يم املقرتحةةةةةة لةفةةةةةرتة خبطةةةةةة امةةةةةل مكتةةةةة  التقيةةةةة  ةةةةيا اةمةةةةةاط  -34 
إىل األمةةةني التنفيةةةذب أن يقةةةدم إىل مةةةؤمتر األطةةةراف   دورتةةةه ا امسةةةة اشةةةرة تقريةةةراط اةةة   ويطةةةة 

 يصنفةةذ مل واةة  اميوةةراءات املتخةةذة لتنفيةةذ مةةا 2021-2020نتةةائج التقييمةةات الةةيت سةةتجر    الفةةرتة 
 قتضاء.بعد م  التوايات املنبثقة ا  التقييمات السابقة  حس  اال
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  1اجلدو  
  االحتواجات من املدارد حسب الربانمج الفرع 

 )اليورو(
 جمموا امليزانية األساسية 2021 2020 برامج األمانة -أوالط 
 2 026 838  011 419 1 013 419 التدجوه الت،فوذي واإلدارة -أل 
 1 122 590 561 295 561 295 االتصاالت -فء
 2 183 874 1 091 937 1 091 937 اةارجوة والسواسة العامة وال عدةالعالقات  -جوم
 3 205 370 1 602 685 1 602 685 العلم والتك،دلدجوا والت،فوذ -دال
 2 307 045 1 153 523 1 153 523 اة مات اإلدارية -هاء
 ا لية العاملية -اثنياط 

   

 3 694 905 1 847 452 1 847 452 اآللوة العاملوة -واو
 14 540 622 7 270 311 7 270 311 واو( - اممدا الفرع  )أل 

 1 890 281 945 141 945 140   املائة( 13تكالو  دعم الربامج ) -اثلثام 
  -  -  - احتواط  رأس املال العامل -رابعام 

 16 430 903 8 215 452 8 215 451 رابعام( - اممدا )أوالم  
    

    اإليرادات
 1 022 584 511 292 511 292 حكومة البةد املضيفمسامهة 

 15 165 498 7 582 749 7 582 749 اميريفادية املسامهات
 ري املنفقة م  الفرتات املالية السابقة  املسامهات األرادة أو

 )مبالغ تقديرية(
410 121 411 121 821 242 

 16 430 903 ٨ 215 452 ٨ 215 451 جممدا اإليرادات
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  2اجلدو  
 االحتواجات من املدظفني

  
 العدد املطةوب العدد الفعةي  
  2019 2020 2021 

    األماية 
     فوقها الفئة الفنية وما -ألف
 1,00 1,00 1,00 وةيل أمني اام 
 0,00 0,00 0,00 مسااد أمني اام 
 1,00 1,00 1,00 2-مد 
 0,00 0,00 0,00 1-مد 
 7,00 7,00 7,00 5-ف 
 7,00 7,00 7,00 4-ف 
 4,00 4,00 4,00 3-ف 
 1,00 1,00 1,00 2-ف  

 0,00 0,00 0,00 1-ف 
 21,00 21,00 21,00 الفئة الفنية والفئات العةيا - اعموا الفراي ألف 
 10,00 10,00 10,00 فئة ا دمات العامة -اء

 31,00 31,00 31,00 اممدا )أل  + فء(
     
 العدد املطةوب العدد الفعةي    

  2019 2020 2021 
    اآللوة العاملوة 

    فوقها الفئة الفنية وما -ألف
 1,00 1,00 1,00 1-مد 
 1,00 1,00 1,00 5-ف 
 2,00 2,00 2,00 4-ف 
 4,00 4,00 4,00 3-ف 
 2,00 2,00 2,00 2-ف 
 10,00 10,00 10,00 الفنية والفئات العةياالفئة  - اعموا الفراي ألف 
 4,00 4,00 4,00 فئة ا دمات العامة -اء
 14,00 14,00 14,00 اممدا )أل  + فء( 
 45,00 45,00 45,00 اممدا الكل  

 
  3اجلدو  

  املوزايوة االحتواطوة ة مة املؤمترات
 )اليورو(

 2021-2020 2019-2018 ووه امينفاق
  1 862 530  1 835 000 خدمات اوتمااات األمم املتحدة

  242 130  238 550 تكاليف دام الربامج
  2 104 660  2 073 550 اممدا
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  4اجلدو  
 ال ورة اةامسة عشرة ملؤمتر األطراف   بدن االحتواجات من املدارد الستضافة

 )اليورو(
 2021-2020 2019-2018 ووه امينفاق

 1 222 060 1 204 000 التكاليف اميضافية
 121 800 120 000 الطوارئ

 1 343 860 1 324 000 اممدا الفرع 
 174 700 172 000 تكاليف دام الربامج

 1 51٨ 560 1 496 000 اممدا

  5اجلدو  
 االتفاقوةاالحتواجات من املدارد الستضافة ال ورة التاسعة عشرة للج،ة استعراض ت،فوذ 

 )اليورو(
 2021-2020 ووه امينفاق

 548 100 التكاليف اميضافية
 60 900 الطوارئ

 609 000 اممدا الفرع 
 79 170 تكاليف دام الربامج

 6٨٨ 170 اممدا

  6اجلدو  
االحتواجات املق رة من املدارد للمشار ة   عملوة اتفاقوة األمم املتح ة ملكافحة التصحر 

 )الص، وق االستئماين اةاا( 2021-2020لفرتة الس،تني 
 )اليورو(
 التكاليف املقدرة الدورات

 900 000 الدورة التاسعة اشرة لةجنة استعراض تنفيذ االتفاقية
 1 300 000 )أ( الدورة ا امسة اشرة ملؤمتر األطراف

 000 200 2 
  مثةةل وهةةات التنسةةيق الوطنيةةة  وكثةةل اثن مةة  املتةة ثرة البةةةدانتشةةمل التكةةاليف املقةةدرة ملشةةارةة كثةةةي  )أ( 

 أقل البةدان هواط  واملراسةني املعنيني العةم والتكنولوويا.

 14 العامة اجلةسة
 2019سبتمرب /أيةو  13
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 املرفق

  املوزايوووووووووة األساسوووووووووة لالتفاقوووووووووة  للمسووووووووا اتاجلوووووووو ول اإلر ووووووووادي   
 2021-2020 للفرتة

األطراف   اتفاقية األمم 
 )أ(املتحدة ملكافحة التصحر

وةةةةةةةةةةةةةدو  األنصةةةةةةةةةةةةةبة 
املقررة لقسمة نفقةات 

 )ب(األمم املتحدة

اجلةةةةةةةدو  اميريفةةةةةةةادب 
لألنصبة املقةررة لةفةرتة 

2020-2021 
اميريفادية  املسامهات

 )اليورو( 2020 لعام
اميريفادية  املسامهات

 )اليورو( 2021 لعام
جمموا املبالغ 

 املستحقة )اليورو(
 379 138 189 569 189 569 2.500 2.500 االحتاد األوروؤ
 355 574 177 787 177 787 2.345 2.405 االحتاد الروسي

 1 478 739 739 0.010 0.010 إثيوبيا
 7 244 3 622 3 622 0.048 0.049 أذربيجان
 135 280 67 640 67 640 0.892 0.915 األرونتني
 3 104 1 552 1 552 0.020 0.021 األردن
 1 034 517 517 0.007 0.007 أرمينيا
 152 76 76 0.001 0.001 إريرتاي
 317 280 158 640 158 640 2.092 2.146 إسبانيا
 326 744 163 372 163 372 2.155 2.210 أسرتاليا
 5 766 2 883 2 883 0.038 0.039 إستونيا
 72 446 36 223 36 223 0.478 0.490 إسرائيل
 296 148 148 0.002 0.002 إسواتيين

 1 034 517 517 0.007 0.007 أفةانستان
 11 828 5 914 5 914 0.078 0.080 إةوادور
 1 182 591 591 0.008 0.008 ألبانيا
 900 392 450 196 450 196 5.937 6.090 أملانيا

 91 074 45 537 45 537 0.601 0.616 اميمارات العربية املتحدة
 296 148 148 0.002 0.002 أنتيةوا وبربودا

 740 370 370 0.005 0.005 أندورا
 80 282 40 141 40 141 0.529 0.543 إندونيسيا

 1 478 739 739 0.010 0.010 أنةوال
 12 862 6 431 6 431 0.085 0.087 أورو واب
 4 732 2 366 2 366 0.031 0.032 أوزبكستان

 1 182 591 591 0.008 0.008 أو ندا
 8 428 4 214 4 214 0.056 0.057 أوةرانيا

 58 844 29 422 29 422 0.388 0.398 اميس مية( -إيران )مجهورية 
 54 852 27 426 27 426 0.362 0.371 أيرلندا
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األطراف   اتفاقية األمم 
 )أ(املتحدة ملكافحة التصحر

وةةةةةةةةةةةةةدو  األنصةةةةةةةةةةةةةبة 
املقررة لقسمة نفقةات 

 )ب(األمم املتحدة

اجلةةةةةةةدو  اميريفةةةةةةةادب 
لألنصبة املقةررة لةفةرتة 

2020-2021 
اميريفادية  املسامهات

 )اليورو( 2020 لعام
اميريفادية  املسامهات

 )اليورو( 2021 لعام
جمموا املبالغ 

 املستحقة )اليورو(
 4 140 2 070 2 070 0.027 0.028 ايسةندا
 488 932 244 466 244 466 3.224 3.307 إيطاليا

 1 478 739 739 0.010 0.010 ابوا  ينيا اجلديدة
 2 366 1 183 1 183 0.016 0.016 ارا واب
 17 002 8 501 8 501 0.112 0.115 اةستان

 152 76 76 0.001 0.001 االو
 7 392 3 696 3 696 0.049 0.050 البحري 
 435 854 217 927 217 927 2.874 2.948 الربازيل
 1 034 517 517 0.007 0.007 برادو،
 51 746 25 873 25 873 0.341 0.350 الربتةا 

 3 696 1 848 1 848 0.024 0.025 بروك دار الس م
 121 382 60 691 60 691 0.800 0.821 بةجيكا
 6 800 3 400 3 400 0.045 0.046 بةةاراي
 152 76 76 0.001 0.001 بةيز

 1 478 739 739 0.010 0.010 بنة ديش
 6 654 3 327 3 327 0.044 0.045 بنما
 444 222 222 0.003 0.003 بن 

 152 76 76 0.001 0.001 بواتن
 2 070 1 035 1 035 0.014 0.014 بوتسواان

 444 222 222 0.003 0.003 بورةينا فاسو
 152 76 76 0.001 0.001 بوروندب

 1 774 887 887 0.012 0.012 البوسنة واهلرسك
 118 574 59 287 59 287 0.782 0.802 بولندا

املتعددة  -بوليفيا )دولة 
 القوميات(

0.016 0.016 183 1 183 1 366 2 

 22 472 11 236 11 236 0.148 0.152 بريو
 7 244 3 622 3 622 0.048 0.049 بي رو،
 45 390 22 695 22 695 0.299 0.307 اتيةند

 4 878 2 439 2 439 0.032 0.033 ترةمانستان
 202 698 101 349 101 349 1.337 1.371 ترةيا

 5 914 2 957 2 957 0.039 0.040 ترينيداد وتوا و
 592 296 296 0.004 0.004 تشاد

 45 980 22 990 22 990 0.303 0.311 تشيكيا
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األطراف   اتفاقية األمم 
 )أ(املتحدة ملكافحة التصحر

وةةةةةةةةةةةةةدو  األنصةةةةةةةةةةةةةبة 
املقررة لقسمة نفقةات 

 )ب(األمم املتحدة

اجلةةةةةةةدو  اميريفةةةةةةةادب 
لألنصبة املقةررة لةفةرتة 

2020-2021 
اميريفادية  املسامهات

 )اليورو( 2020 لعام
اميريفادية  املسامهات

 )اليورو( 2021 لعام
جمموا املبالغ 

 املستحقة )اليورو(
 296 148 148 0.002 0.002 تو و
 152 76 76 0.001 0.001 توفالو
 3 696 1 848 1 848 0.024 0.025 تونن
 152 76 76 0.001 0.001 تونةا

 296 148 148 0.002 0.002 ليشيت -تيمور 
 1 182 591 591 0.008 0.008 وامايكا
 592 296 296 0.004 0.004 األسوداجلبل 
 20 402 10 201 10 201 0.135 0.138 اجلزائر

 2 662 1 331 1 331 0.018 0.018 وزر البهاما
 152 76 76 0.001 0.001 وزر القمر

 152 76 76 0.001 0.001 وزر سةيمان
 152 76 76 0.001 0.001 وزر ةو 

 152 76 76 0.001 0.001 وزر ماريفا 
 152 76 76 0.001 0.001 مجهورية أفريقيا الوسطى
 1 478 739 739 0.010 0.010 مجهورية تنزانيا املتحدة
 7 836 3 918 3 918 0.052 0.053 اجلمهورية الدومينيكية

 1 626 813 813 0.011 0.011 اجلمهورية العربية السورية
 335 170 167 585 167 585 2.210 2.267 مجهورية ةوراي

مجهورية ةوراي الشعبية 
 الد قراطية

0.006 0.006 444 444 888 

 1 478 739 739 0.010 0.010 مجهورية الكونةو الد قراطية
مجهورية الو الد قراطية 

 الشعبية

0.005 0.005 370 370 740 

 444 222 222 0.003 0.003 مجهورية مولدوفا
 40 214 20 107 20 107 0.265 0.272 ونوب أفريقيا

 888 444 444 0.006 0.006 ونوب السودان
 1 182 591 591 0.008 0.008 وورويا
 152 76 76 0.001 0.001 ويبوو
 81 908 40 954 40 954 0.540 0.554 الداهر 

 1 182 591 591 0.008 0.008 دولة فةسطني
 152 76 76 0.001 0.001 دومينيكا
 444 222 222 0.003 0.003 رواندا
 29 274 14 637 14 637 0.193 0.198 رومانيا
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األطراف   اتفاقية األمم 
 )أ(املتحدة ملكافحة التصحر

وةةةةةةةةةةةةةدو  األنصةةةةةةةةةةةةةبة 
املقررة لقسمة نفقةات 

 )ب(األمم املتحدة

اجلةةةةةةةدو  اميريفةةةةةةةادب 
لألنصبة املقةررة لةفةرتة 

2020-2021 
اميريفادية  املسامهات

 )اليورو( 2020 لعام
اميريفادية  املسامهات

 )اليورو( 2021 لعام
جمموا املبالغ 

 املستحقة )اليورو(
 1 330 665 665 0.009 0.009 زامبيا

 740 370 370 0.005 0.005 زمبابوب
 152 76 76 0.001 0.001 ساموا

 152 76 76 0.001 0.001 سان تومي وبرينسييب
 296 148 148 0.002 0.002 سان مارينو

 152 76 76 0.001 0.001  رينادي سانر فنسنر ووزر 
 152 76 76 0.001 0.001 سانر ةيتن ونيفن

 152 76 76 0.001 0.001 سانر لوسيا
 6 506 3 253 3 253 0.043 0.044 سرب النكا
 1 774 887 887 0.012 0.012 السةفادور
 22 620 11 310 11 310 0.149 0.153 سةوفاةيا
 11 236 5 618 5 618 0.074 0.076 سةوفينيا
 71 706 35 853 35 853 0.473 0.485 سنةافورة
 1 034 517 517 0.007 0.007 السنةا 
 1 478 739 739 0.010 0.010 السودان
 740 370 370 0.005 0.005 سورينام
 133 950 66 975 66 975 0.883 0.906 السويد
 170 172 85 086 85 086 1.122 1.151 سويسرا
 152 76 76 0.001 0.001 سرياليون
 296 148 148 0.002 0.002 سيشيل
 60 174 30 087 30 087 0.397 0.407 يفيةي
 4 140 2 070 2 070 0.027 0.028 اربيا

 152 76 76 0.001 0.001 الصوما 
 910 774 1 887 455 887 455 11.704 12.005 الصني

 592 296 296 0.004 0.004 طاويكستان
 19 072 9 536 9 536 0.126 0.129 العراق
 17 002 8 501 8 501 0.112 0.115 اصمان
 2 218 1 109 1 109 0.015 0.015  ابون
 152 76 76 0.001 0.001  امبيا
 2 218 1 109 1 109 0.015 0.015  اان

 152 76 76 0.001 0.001  رينادا
 5 322 2 661 2 661 0.035 0.036  واتيماال

 296 148 148 0.002 0.002  ياان
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األطراف   اتفاقية األمم 
 )أ(املتحدة ملكافحة التصحر

وةةةةةةةةةةةةةدو  األنصةةةةةةةةةةةةةبة 
املقررة لقسمة نفقةات 

 )ب(األمم املتحدة

اجلةةةةةةةدو  اميريفةةةةةةةادب 
لألنصبة املقةررة لةفةرتة 

2020-2021 
اميريفادية  املسامهات

 )اليورو( 2020 لعام
اميريفادية  املسامهات

 )اليورو( 2021 لعام
جمموا املبالغ 

 املستحقة )اليورو(
 444 222 222 0.003 0.003  ينيا
 152 76 76 0.001 0.001 بيساو - ينيا 

 2 366 1 183 1 183 0.016 0.016  ينيا االستوائية
 152 76 76 0.001 0.001 فانواتو
 654 520 327 260 327 260 4.316 4.427 فرنسا
 30 308 15 154 15 154 0.200 0.205 الفةبني

 -فنزوي  )مجهورية 
 البوليفارية(

0.728 0.710 816 53 816 53 632 107 

 62 244 31 122 31 122 0.410 0.421 فنةندا
 444 222 222 0.003 0.003 فيجي

 11 384 5 692 5 692 0.075 0.077 فيير انم
 5 322 2 661 2 661 0.035 0.036 قربا
 41 692 20 846 20 846 0.275 0.282 قطر

 296 148 148 0.002 0.002 قري يزستان
 152 76 76 0.001 0.001 ةابو فريدب
 26 316 13 158 13 158 0.174 0.178 ةازاخستان
 1 922 961 961 0.013 0.013 الكامريون
 11 384 5 692 5 692 0.075 0.077 ةرواتيا
 888 444 444 0.006 0.006 ةمبوداي

 404 216 202 108 202 108 2.665 2.734 ةندا
 11 828 5 914 5 914 0.078 0.080 ةوا

 1 922 961 961 0.013 0.013 ةوت ديفوار
 9 166 4 583 4 583 0.060 0.062 ةوستاريكا
 42 580 21 290 21 290 0.281 0.288 ةولومبيا
 888 444 444 0.006 0.006 الكونةو
 37 258 18 629 18 629 0.246 0.252 الكوير
 152 76 76 0.001 0.001 ةرييبا،

 3 548 1 774 1 774 0.023 0.024 ةينيا
 6 948 3 474 3 474 0.046 0.047 التفيا
 6 948 3 474 3 474 0.046 0.047 لبنان

 9 906 4 953 4 953 0.065 0.067 لكسمرب 
 152 76 76 0.001 0.001 ليرباي
 4 436 2 218 2 218 0.029 0.030 ليبيا
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األطراف   اتفاقية األمم 
 )أ(املتحدة ملكافحة التصحر

وةةةةةةةةةةةةةدو  األنصةةةةةةةةةةةةةبة 
املقررة لقسمة نفقةات 

 )ب(األمم املتحدة

اجلةةةةةةةدو  اميريفةةةةةةةادب 
لألنصبة املقةررة لةفةرتة 

2020-2021 
اميريفادية  املسامهات

 )اليورو( 2020 لعام
اميريفادية  املسامهات

 )اليورو( 2021 لعام
جمموا املبالغ 

 املستحقة )اليورو(
 10 498 5 249 5 249 0.069 0.071 ليتوانيا

 1 330 665 665 0.009 0.009 ليختنشتاي 
 152 76 76 0.001 0.001 ليسوتو
 2 514 1 257 1 257 0.017 0.017 مالطة
 592 296 296 0.004 0.004 ماا

 50 416 25 208 25 208 0.332 0.341 ماليزاي
 592 296 296 0.004 0.004 مد شقر

 27 500 13 750 13 750 0.181 0.186 مصر
 8 132 4 066 4 066 0.054 0.055 املةرب

 1 034 517 517 0.007 0.007 مقدونيا الشمالية
 191 018 95 509 95 509 1.260 1.292 املكسيك
 296 148 148 0.002 0.002 م وب
 592 296 296 0.004 0.004 مةديف

 173 278 86 639 86 639 1.143 1.172 املمةكة العربية السعودية
املمةكةةةة املتحةةةدة لربيطانيةةةا 
 العممى وأيرلندا الشمالية

4.567 4.452 610 337 610 337 220 675 

 740 370 370 0.005 0.005 منةوليا
 296 148 148 0.002 0.002 موريتانيا

 1 626 813 813 0.011 0.011 موريشيو،
 592 296 296 0.004 0.004 موزامبيق
 1 626 813 813 0.011 0.011 موانةو
 1 478 739 739 0.010 0.010 مياهار

 -ميكرونيزاي )والايت 
 املوحدة(

0.001 0.001 76 76 152 

 1 330 665 665 0.009 0.009 انميبيا
 152 76 76 0.001 0.001 انورو

 111 478 55 739 55 739 0.735 0.754 النرويج
 100 092 50 046 50 046 0.660 0.677 النمسا
 1 034 517 517 0.007 0.007 نيبا 
 296 148 148 0.002 0.002 النيجر
 36 962 18 481 18 481 0.244 0.250 نيجرياي

 740 370 370 0.005 0.005 نيكارا وا
 43 024 21 512 21 512 0.284 0.291 نيوزيةندا
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األطراف   اتفاقية األمم 
 )أ(املتحدة ملكافحة التصحر

وةةةةةةةةةةةةةدو  األنصةةةةةةةةةةةةةبة 
املقررة لقسمة نفقةات 

 )ب(األمم املتحدة

اجلةةةةةةةدو  اميريفةةةةةةةادب 
لألنصبة املقةررة لةفةرتة 

2020-2021 
اميريفادية  املسامهات

 )اليورو( 2020 لعام
اميريفادية  املسامهات

 )اليورو( 2021 لعام
جمموا املبالغ 

 املستحقة )اليورو(
 152 76 76 0.001 0.001 نيوب
 444 222 222 0.003 0.003 هاييت
 123 304 61 652 61 652 0.813 0.834 اهلند

 1 330 665 665 0.009 0.009 هندورا،
 30 456 15 228 15 228 0.201 0.206 هنةاراي
 200 482 100 241 100 241 1.322 1.356 هولندا

 3 252 646 1 626 323 1 626 323 21.448 22.000 الوالايت املتحدة األمريكية
 1 266 166 633 083 633 083 8.349 8.564 الياان
 1 478 739 739 0.010 0.010 اليم 
 54 112 27 056 27 056 0.357 0.366 اليوانن

 15 165 49٨ 7 5٨2 749 7 5٨2 749 100.000 102.510 اممدا

  أاير/ 31التكامةةةل االقتصةةةادب اميقةيمةةةي األطةةةراف   االتفاقيةةةة   تشةةةملص األطةةةراف الةةةدو ة ومنممةةةات  )أ( 
 .2019 مايو

  .A/RES/73/271وفقاط لةقرار  )ب( 
 األساسية ل تفاقية تربااط.تعترب  الوالايت املتحدة األمريكية متويةها لةميزانية  م حمة:
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 14-م أ/11املقرر   
حتسني إجراءات تبلوغ املعلدمات، و ذلك يدعووة و وكل التقوارير الويت تقو م   

 إىل مؤمتر األطراف
 إن مؤمتر األطراف   
 م  االتفاقية  26و 22املادتني  إىلإذ يشري  
 −ICCD/COP(14)/CST/7والوثيقةةةةةةةةةةةةةةة  ICCD/CRIC(17)/9الوثيقةةةةةةةةةةةةةةة  وقةةةةةةةةةةةةةد نمةةةةةةةةةةةةةةر   

ICCD/CRIC(18)/4  و  االستنتاوات والتوايات الواردة فيهما   
 إىل التعاون اجليةد بةني اهليئتةني الفةرايتني ل تفاقيةة   املسةائل املتصةةة بوضةين وإذ يشري بتقدير 

 املنهجيات ال زمة ملؤيفرات اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر  
افحةةةةةةةة التصةةةةةةةحر   امةيةةةةةةةة اميبةةةةةةة     إطةةةةةةةار اتفاقيةةةةةةةة مك أنوإذ يضةةةةةةةين   ااتبةةةةةةةاره  

تشكل املرة األوىل اليت اتبعر فيها األطراف   االتفاقية منهجيةة موحةدة  2018-2017 الفرتة
املتعةقةة األهةداف  األراضةي( )مؤيفةرات املعةومات بش ن املؤيفةرات القائمةة اةةى األراضةيلتقد  

   2030-2018االسرتاتيجية لإلطار االسرتاتيجي التفاقية مكافحة التصحر لةفرتة 
امةيةةةةةةةةةة تقةةةةةةةةةد  التقةةةةةةةةةارير   إطةةةةةةةةةار اتفاقيةةةةةةةةةة مكافحةةةةةةةةةة التصةةةةةةةةةحر    أبنوإذ يسةةةةةةةةةةم  

 سةةةةةتصجر  الةةةةيت التقييمةةةةات  إليهةةةةةا  سةةةةتندسيص  أسةةةةا،وضةةةةعر خطةةةةةوم  2018-2017 الفةةةةرتة
   مستقب ط 
ر  ةةزة اةةةى نطةةاق  وإذ يصةةذةّ   تفاقيةةةاالاألطةةراف ومجيةةين أاةةحاب املصةةةحة أبن مجيةةين اجلهةةود مرة 
  مكافحة التصحر/تدهور األراضي والتخفيف م  ااثر اجلفاف  املتمثل  

 داتوة ل بالغاملبوئة ال  
األمانةةةة تعزيةةةز وهةةةود التنسةةةيق مةةةين وةةةةاالت األمةةةم املتحةةةدة املعنيةةةة   إىليطةةةة   -1 

 املزامنة بني إمكانية قيام برانمج دام ااملي لةمتابعة ومشاريين أخر  ذات سيما اند النمر   وال
اةة األنشطة التمكينية املمولة م  مرفق البيئةة العامليةة  وةفالةة داةم تقةين ومةاا ةةاف ومناسة  

 التوقير لعمةية اميب   املقبةة؛
تطبيةق وةدو  أن تستخدم املوارد املتاحة م  أول )أ( أيضاط  إىل األمانةيطة   -2 

زمةةين لةتخطةةيا الكفةةؤ جلميةةين ووانةة  امةيةةة اميبةة  ؛ )ب( حتسةةني أدوات اميبةة   )أب تةةوفري 
 لةمعةومةاتمنصةة  وإنشةاء ؛بياانت مبدئية جلميين األهةداف االسةرتاتيجية؛ وأنشةطة بنةاء القةدرات

امةيةةة مراقبةةة وةةودة البيةةاانت  وفحةةا املقدمةةة؛ التقةةارير وةةودة لضةةمان وامةيةةة املكانيةةة؛ اجلةرافيةة
 املقدمة( بةية متكني األطراف م  االستفادة م  ا دمات املقدمة لعمةية اميب     إطار اتفاقية
 األمم املتحدة ملكافحة التصحر وحتسني قدرهتا اةى راد تنفيذ االتفاقية اةى الصعيد الوطين؛

لألهةةةداف االسةةةرتاتيجية  بدئيةةةةاملبيةةةاانت الاألمانةةةة ةةةةذلك أن تقةةةدم  إىليطةةةة   -3 
 لةمروف الوطنية؛    اند احلاوة وحس  االقتضاء  وفقاط لةمعاجلة التجزيئية تكون مناسبةبصيةة 

 2و 1األمانة أن تواال تيسري اميب   ا  األهداف االسةرتاتيجية إىل يطة   -4 
 مام اميب  ؛ بوسائل م  بينها إدراج حقو  بياانت إضافية خااة املناطق املت ثرة   ن 4و 3و
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الشةةرةاء التقنيةةني   ةةا   ذلةةك منممةةة احلفةةظ الدوليةةة ومبةةادرة حتييةةد أثةةر يةةداو  -5 
تدهور األراضي لةفريق املعةين براةد األرض  إىل التعةاون مةين األمانةة  حيثمةا أمكة     تقةد  تةدري  

 ئية الوطنية؛ ادد األهداف اةى الصعيدي  اميقةيمي ودون اميقةيمي   ا   ذلك لةمكات  اميحصا

 القضااي امل،هجوة  
مة  أوةل موااةةة  مكتبيهمةا اهليئتني الفرايتني ل تفاقية اةى العمل مةينيشجين  -6 

 منهجية املؤيفرات؛  التعاون اجليد بش ن املواضيين املتصةة بتطوير
األمانةةة اسةةتخدام املةةوارد املتاحةةة مةة  أوةةل موااةةةة حتسةةني املبةةادئ إىل يطةةة   -7 

 الةةيت أبرزهتةةا األطةةراف   امةيةةةاملعّوقةةات  التوويهيةةة واألدوات املنهجيةةة لعمةيةةة اميبةة   املقبةةةة ومعاجلةةة
  اميب   األخرية؛

أن تةةةةةةةوائم امةيةةةةةةةة اميبةةةةةةة   املتعةقةةةةةةةة األهةةةةةةةداف أيضةةةةةةةاط  األمانةةةةةةةة إىليطةةةةةةةة   -8 
مين املؤيفرات واملبادئ التوويهية املرااية ل اتبارات اجلنسةانية اجلةارب وضةعها  5-1االسرتاتيجية 

  إطار أنشطة خطة العمل اجلنسانية هبدف ضمان أن تؤخةذ   احلسةبان بصةورة ةامةةة األبعةادص 
 اجلنسانية لتدهور األراضي؛ 

لتقيةةةيم  ااستعراضةةةه سةةةياق التفااةةةل بةةةني العةةةةوم والسياسةةةات    هيئةةةة يشةةةجين -9 
تةةدهور األراضةةي واستصةة حها الةةذب كريةةه املنةةرب احلكةةومي الةةدوا لةعةةةوم والسياسةةات   جمةةا  التنةةوا 

العوامةةةل   سةةةتجدات جلنةةةة العةةةةم والتكنولوويةةةا اةةةةى موافةةةاة البيولةةةووي وخةةةدمات الةةةنمم امييكولوويةةةة 
لتةةةةدهور األراضةةةةي ومقارنةةةةة هةةةةذا االسةةةةتعراض املعةومةةةةات املقدمةةةةة مةةةة  البةةةةةدان  املبايفةةةةرة و ةةةةري املبايفةةةةرة

  األطراف؛
مثل  - األمانة  ويداو الشرةاء التقنيني واملبادرات احلكومية الدولية إىليطة   -10 

إىل موااةةةةة حتسةةةني البيةةةاانت  - مبةةةادرة حتييةةةد أثةةةر تةةةدهور األراضةةةي لةفريةةةق املعةةةين براةةةد األرض
م  أول إكةاد حةةو  ملسة لة مواءمةة البيةاانت  1مة فيما يتعةق اهلدف االسرتاتيجي املبدئية املقد

املكانيةةة  البيةةاانت . و كةة  اسةةتخدام منهجيةةات أساسةةية مشةةرتةة مةة  أوةةل حتسةةني دقةةةاملتضةةاربة
  جممواات البياانت املبدئية؛ةجزء م  املقدمة  

موااةةةةة حتةيةةةل البيةةةاانت العامليةةةة واميقةيميةةةة وتقةةةد ها أيضةةةاط  األمانةةةةيطةةةة  إىل  -11 
 أبيفكا  تفااةية؛ 

 األمانةةة وا ليةةة العامليةةة تقيةةيم وزايدة تنقةةي  خةةا األسةةا، الةةذب إىليطةةة  ةةةذلك  -12 
 األطراف اةى القيام بذلك؛  ويشجينسيصستخدم   دورات اميب   املقبةة 

 اإلجراءات على الصعو  الدطين  
األمانة وا لية العاملية    إطار والية ةل واحدة منهمةا اةةى حةدة   إىليطة   -13 

نمةةم ذات فعاليةةة وةفةةاءة لتقاسةةم  تصةة   داةةم اجلهةةود الوطنيةةة الراميةةة إىل تنفيةةذ اسةةرتاتيجيات 
 املعةومات اةى الصعيد الوطين م  أول تشجيين بذ  وهود أةرب لةتصةدب لةتصةحر/تدهور األراضةي

  وطين ودون الوطين  ويداو الشرةاء التقنيني إىل فعل ذلك؛واجلفاف اةى املستويني ال
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    إطةار واليةة ةةل واحةدة منهمةا اةةى أيضةاط إىل األمانة وا لية العاملية  يطة  -14 
 وإجنةةةاز امةيةةةة ضةةةمان وةةةودة اميبةةة   ةجةةةزء مةةة  امةيةةةات بنةةةاء القةةةدرات الوطنيةةةة  اسةةةتخدام حةةةدة 

تا استعراضات  ر حس  املنطقة وذلك  شارةة واسعة ألاحاب املصةحة؛تقنية معمقة لتقارير بةدان ختص
 منصةةة أن تتعةةاون مةةين منممةة احلفةةظ الدوليةةة لضةمان قةةدرة ةةذلكإىل األمانةةة يطةة   -15 

  ك ( اةى دام إاداد وحتةيل البياانت ال زمة لإلب     يفكل Trends.Earth‘ )تراندز.إير ’
لةمسةةةةاادة   ‘ ترانةةةةدز.إير ’ وةةةةةائف توسةةةةيينلإىل نمةةةةام اسةةةةتعراض األداء وتقيةةةةيم التنفيةةةةذ و  اليةةةةاط  نقةةةةةه

  اةى الصعيد الوطين؛  ك  االستناد إليها تقارير استخ ا

 5ا، ف االسرتاتوج    
 ما يةي: ا لية العاملية إىليطة   -16 
استكشةةةاف ا يةةةارات املتاحةةةة لتعزيةةةز التنسةةةيق مةةةين منممةةةة التعةةةاون والتنميةةةة    )أ( 

تةوفري معةومةات ةميةة اسةنة مسةتمدة مة  اميبة   اة  اهلةدف ‘ 1’امليدان االقتصادب م  أول 
 املخصصةةةموااةةةة بةةةورة إطةةار أةثةةر تكةةام ط لةراةةد املةةاا مةة  أوةةل تعقةة  املةةوارد ‘ 2’ ؛5االسةةرتاتيجي 

 لألنشطة املنصوا اةيها   االتفاقية ورادها بصورة أفضل؛ 
النمر   خيارات حتسني هوذج اميب   تدراج بياانت ةميةة إضةافية مة  أوةل  )ب( 

  ؛5اميب   ا  اهلدف االسرتاتيجي 
تقةةد  معةومةةات قبةةل بةةدء دورة اميبةة   املقبةةةة بشةة ن إمكانيةةة وضةةين مؤيفةةرات  )ج( 

   وذلةةةك لتطبةةةق   امةيةةةات5  جمةةةا  نقةةةل التكنولوويةةةا   إطةةةار اهلةةةدف االسةةةرتاتيجي لةتقةةةدم احملةةةرز 
 اميب   املقبةة؛ 

ةجنةةة اسةةتعراض تنفيةةذ االتفاقيةةة ل املقبةةل بةةني دوراتمةةا  اوتمةةاا خةة  اميبةة    )د( 
 ا  التقدم احملرز   تنفيذ هذا املقرر؛

 (3االسرتاتوج   جلفاف )ا، فف املتعلقإطار رص  ا، ف االسرتاتوج    
املعةةةايري واملنهجيةةةة والةةةنهج    وفةةةق الصةةةيةة الةةةواردة   مرفةةةق هةةةذا املقةةةرر يعتمةةةد -17 
األمةم م  أهةداف اتفاقيةة  3وإطار لراد اهلدف االسرتاتيجي  اتمؤيفر  املستوايت لوضين املتعدد

 كافحة التصّحر؛ املتحدة مل
 بصةةورة منفةةردة أو جمتمعةةة فيمةةا يتعةةةقغ إىل األطةةراف املتةة ثرة أن تبةّةة يطةةة  أنيقةةرر  -18 

 "اال اهةةات   نسةةبة األراضةةي الواقعةةة حتةةر وطةة ة اجلفةةاف إىل جممةةوا املسةةاحة (4)1 ؤيفةةر املسةةتو  
 "اال اهةةات   نسةةبة السةةكان املعرضةةني لةجفةةاف إىل جممةةوا السةةكان"  2الربيةةة"  ومؤيفةةر املسةةتو  
اجلفةاف"  حسةبما يناسة  احلالةة وفقةاط  ت ثرقابةية ال"اال اهات   دروة  3و/أو مؤيفر املستو  

 لألوضاا والمروف الوطنية؛
األمانة أن تقوم  التعاون مين مكتة  األمةم املتحةدة لةحةد مة  ةةاطر  إىليطة   -19 

مةة  األخطةةار املتعةةددة  لةتحةةذير الكةةوار  واملنممةةة العامليةةة لألراةةاد اجلويةةة وإطارهةةا لةنمةةام العةةاملي 
  نهةةةةا  حسةةةة  االقتضةةةةاء  منممةةةةة األ ذيةةةةة والزرااةةةةة لألمةةةةم املتحةةةةدةوالتشةةةةاور مةةةةين وهةةةةات مةةةة  بي

__________ 
  .انمر املرفق (4)
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واهليئةة احلكوميةة الدوليةة املعنيةة بتةةري   والةربانمج املتكامةل ميدارة اجلفةاف  والشراةة العاملية لةمياه
 و ريها م  املؤسسات املتخصصة املعنية   ا يةي:   واندوق األمم املتحدة لةسكان  املنا 

 1ؤيفةةرب املسةةتويني مل  ميةين التقةةديرات الوطنيةةة لةمقايين/املقةةايين البديةةةة املريف ةةحة )أ( 
بيةاانت مبدئيةةة الاتمادهةا  وفقةةاط  اااتبارهةة املسةتمدة مة  جممواةةات البيةاانت العامليةةة احملةددةو  2و

  بصيةته املعد لة أبب مقرر ذب اةة بش ن اميب   الوطين 11-م أ/22لإلوراء احملدد   املقرر 
ةةد   الةةدورات القادمةةة ملةةؤمتر األطةةراف  وإاتحةةة    إطةةار اتفاقيةةة األمةةم املتحةةدة ملكافحةةة التصةةحر يصعتمة

  هذه التقديرات لةبةدان األطراف املت ثرة؛
إاةةةداد إريفةةةادات منهجيةةةة بشةةة ن املمارسةةةات اجليةةةدة وتقةةةد  املسةةةاادة   بنةةةاء  )ب( 

 القةةدرات واملسةةةاادة التقنيةةةة إىل البةةةةدان األطةةةراف املتةة ثرة فيمةةةا يتعةةةةق بتجميين/ااتمةةةاد واسةةةتخدام هةةةذه
  جلفاف؛ا الت ثر قابةيةالبياانت املبدئية  وةذا هنصج تقييم 

اء مسةاادة األطةراف املتة ثرة   وهودهةا الشةرةويةةتمن مة   األمانة إىليطة   -20 
الرامية إىل بناء القدرات م  أول مجين واستخدام البياانت الوطنيةة هبةدف إاتحةة اسةتخدام مؤيفةر 

 ليكّمل تطبيق البياانت املبدئية   حتديد األهداف والراد والتقييم؛  3املستو  
لوقةر املناسة  اةةى البةةدان األطةراف املتة ثرة اةةى تقةد  تعةيقةات   ا يشجين -21 

 البياانت املبدئية واملنهجية املقرتحة؛ 
 املؤسسةةات املتخصصةةة ذات الصةةةة إىل تةةوفري إمكانيةةة الواةةو  إىل البيةةاانت يةةداو -22 

 واملنهجيةةات وإىل مسةةاادة األمانةةة    ميةةين وتةةوفري البياانت/التقةةديرات الوطنيةةة وةةةذلك استعراضةةها 
 أا ه؛  19ني )أ( و)ب( م  الفقرة تالفرايالنقطتني اةى النحو املذةور   

  مكت  األمةم املتحةدة لةحةد مة  ةةاطر الكةوار  ويةتمن م إىل األمانة  يطة   -23 
و ريهةةا مةة  املؤسسةةات املتخصصةةة املعنيةةة  أن تكفةةل متايفةةي وضةةين   واملنممةةة العامليةةة لألراةةاد اجلويةةة

( مةين 3االتفاقيةة )اهلةدف االسةرتاتيجي مة  أهةداف رتاتيجي املتعةةق اجلفةاف ؤيفر اهلدف االسةملإطار 
املتعةةددة الةيت وافةةق اةيهةا املةةؤمتر العةةاملي  طريةق إطةةار النمةام العةةاملي لةتحةذير مةة  األخطةاررؤيةة وخريطةةة 

 ووف ةةةق ( ومةةةين مؤيفةةةر اجلفةةةاف العةةةاملي الةةةذب18-)م 1/2-5الثةةةام  اشةةةر لألراةةةاد اجلويةةةة   قةةةراره 
  ؛(5)م  امةيات توحيد املقايين بذلك( وما يتصل 18-)م 1/6-5القرار    اةيه

إىل التوويهةةات املفصةةةة الةةواردة   الوثيقةةة تسةةتند أن أيضةةاط  األمانةةة إىليطةةة   -24 
ICCD/CRIC(17)/9    تنفيذ هذا املقرر؛ 

املقبةةل مةةا بةةني الةةدورات اوتمةةاا  إىل أن ترفةةين تقريةةراط  ةةةذلك  األمانةةةإىل يطةةة   -25 
 ةجنة استعراض تنفيذ االتفاقية ا  التقدم احملرز   تنفيذ هذا املقرر.ل

 14 العامة اجلةسة
 2019 سبتمرب/أيةو  13

__________ 
ينبةةةةي هلةةةذه العمةيةةةات املرتابطةةةة أن تتضةةةم   اةةةةى ووةةةه التحديةةةد  تقريةةةر فريةةةق ا ةةةرباء العامةةةل احلكةةةومي الةةةدوا  (5)

)الوثيقةةةةة  2017املفتةةةةو  العضةةةةوية املعةةةةين املؤيفةةةةرات واملصةةةةطةحات املتعةقةةةةة احلةةةةد مةةةة  ةةةةةاطر الكةةةةوار  لعةةةةام 
A/71/644د مةة  ةةةاطر الكةةوار  الةةواردة فيةةه  الةةيت (  والتواةةيات املتعةقةةة املؤيفةةرات واملصةةطةحات املتصةةةة احلةة

  .A/RES/71/276اةيها   قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة ووف ق 
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 املرفق

 املستدايت للجفاف وإطار الرص  ةاملتع د اتاملؤ ر   
لةهةةدف االسةرتاتيجي املتعةةةق اجلفةةاف )اهلةةدف  ةاةةدد اتفيمةا يةةةي معةةايري وضةين مؤيفةةر  -1

 ( وإنشاء إطار الراد:3االسرتاتيجي 
اتبةةاا التسةسةةل اهلرمةةي عمواةةة  التسةسةةل اهلرمةةي عمواةةة املؤيفةةرات ومنطقهةةا. )أ( 
اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر  الذب كعل م  املمكة  التمييةز بةني مةا ينبةةي قياسةه  مؤيفرات

 م( وةيف ينبةي قياسه )املقايين/املقايين البديةة املريفحة(:)مؤيفرات التقد
 األهداف االسرتاتيجية -أوالط 

 مؤيفرات التقدم )أ(
 املقايين/املقايين البديةة؛ ‘1’

 املؤيفةةر لةهةةدف االسةةرتاتيجي الةةذب يرّةةةز    هةةذه احلالةةة  اةةةى الكيفيةةة حساسةةية )ب( 
 والةنمم امييكولوويةة لةجفةاف القابةةة لةتة ثراليت يؤثّر هبا اجلفاف اةى قدرة حتمل الفئةات السةكانية 

   املستقبل؛
 البيةةاانت املبة ةةغ انهةةا وطنيةةاط بشةة ن املقايين/املقةةايين البديةةةة املريفةةحة إمكانيةةة مقارنةةة )ج( 

 املسائل املتعةقةة بوضةين معةايري دوليةة وتنفيةذها بشةكل امةةي   البيةاانت واملنهجيةات مراااةلةمؤيفر  مين 
 واميريفادات األساسية؛

 ي  اسةةةتناداط  سةةةتخدام التشةةةةيةلةمؤيفةةةر لواهزيةةةة املقايين/املقةةةايين البديةةةةة املريفةةةحة  )د( 
فعةا    اليت قةد يتعةني التةةة  اةيهةا مة  أوةل اسةتخدامه بشةكل والتحدايتإىل مد  م ءمة املؤيفر 

 :ما يةي  ا   ذلك
لةمقايين/املقةةايين البديةةةة املريفةةحة لةمؤيفةةر مةة  أوةةل ضةةمان  التةطيةةة العامليةةة '1'

مةة   إمكانيةةة وضةةين تقةةديرات وطنيةةة وإاتحتهةةا لةبةةةدان األطةةراف املتةة ثرة انط قةةاط 
 مبدئية؛  وذلك ااتبارها بياانتجممواات البياانت العاملية  

  حيةة   كةة  تةةوا زمةةام األمةةور اةةةى الصةةعيد الةةوطين املسةةامهة   القةةدرة اةةةى '2'
  كا  كنها م  إقرار اتبياانت املؤيفر  لتهيئةلةبةدان أن تّتبين إريفادات موح دة 

 البياانت املبدئية أو استبداهلا أو رفضها؛
أو القةدرة اةةى مجةين بيةاانت املؤيفةرات  إمكانية تصنيف البيةاانت حسة  نةوا اجلةنن )هة( 

 وحتةيةها واميب   انها م  منمور نوا اجلةنن مة  أوةل ضةمان تقيةيم فةوارق اميسةهام انةد توزيةين
  اميجنازات بني املرأة والرول؛

جلفةاف ن يعاد بشةكل منةتمم تقيةيم ةةل مة  إطةار راةد اأبيصواى  قابةية التكييف. )و( 
اجلةةدو    ‘ 2’مةةد  امل ءمةةة مةةين نضةةج وهةةود الراةةد والتقيةةيم؛ ‘ 1’ وجممواةةة املؤيفةةرات مةة  حيةة 

 انين القرار النمر إىل أن االحتياوات قد تتةري واألدوات العةمية قد تتحس .
لراةةةد اهلةةةدف  وإطةةةار اتلوضةةةين مؤيفةةةر املسةةةتوايت املتعةةةدد يةةةرد   اجلةةةدو  أدانه الةةةنهج  -2

 املتعةق  كافحة اجلفاف م  أهداف اتفاقية مكافحة التصّحر. 3االسرتاتيجي 
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  اجلدو 
املقايوس/املقووووايوس الب يلووووة ذات الصوووولة بكوووول مسووووتدى موووون  ملخووووؤ املؤ وووورات وأسوووواس

 املستدايت الثال ة ملؤ ر اجلفاف وإطار الرص  املقرتحني
 *البديةة املريفحة أسا، املقايين/املقايين مؤيفر التقدم املستو  

  -1املستو     
 املؤيفر البسيا ملخاطر اجلفاف

اال اهةةةةةةات   نسةةةةةةبة األراضةةةةةةي 
الواقعةةةة حتةةةر وطةةة ة اجلفةةةاف إىل 

 األراضيجمموا مساحة 

القيام يفهرايط براد ومس  حالة مؤيفر اجلفةاف 
الةةةذب وضةةةعته املنممةةةة العامليةةةة لألراةةةاد اجلويةةةة 
)الذب وصحةد قياسةياط   يفةكل فئةات(  و ميعةه 
مةةة  أوةةةل الفةةةرتة املشةةةمولة بتقريةةةر اتفاقيةةةة األمةةةم 

 املتحدة ملكافحة التصّحر. 
 -2املستو  

 املؤيفر البسيا لةتعرض لةجفاف
السةةةةةةةكان اال اهةةةةةةةات   نسةةةةةةةبة 

املعرضةةةةةني لةجفةةةةةاف إىل جممةةةةةوا 
 السّكان

النسةةبة املئويةةة لةسةةكان املعرضةةني لكةةل فئةةة مةة  
 .1فئات اجلفاف ةما هي معر فة   املستو  

 -3املستو  
 جلفافا لقابةية الت ثراملؤيفر الشامل 

قابةيةة التة ثر اال اهات   دروة 
 جلفافا

ةةةةةة  لةعوامةةةةةةل االقتصةةةةةةادية  الةةةةةةرقم القياسةةةةةةي املرة 
االوتماايةةةة واملاديةةةة والبيئيةةةة ذات الصةةةةة الةةةيت و 

 جلفاف. ا قابةية الت ثرتصسه م   
عةةددة ينبةةةي ااتبةةار الواةةف املقةةد م لةمقايين/املقةةايين البديةةةة املريفةةحة واةةفاط أوليةةاط  نمةةراط إىل أن هةةذه املقةةايين سةةتتطور اةة  طريةةق امةيةةة مت *

لةتحةةذير مةة  األخطةةار املتعةةددة لةمنممةةة العامليةةة لألراةةاد اجلويةةة  بةيةةة املسةةاادة   ضةةمان التقةةدم حنةةو األطةةراف مثةةل إطةةار النمةةام العةةاملي 
 .التطوير التعاوك لةمعايري أبسالي  وبياانت تؤيدها توويهات املمارسات اجليدة وةذلك توا زمام امةية اميب   وطنياط 
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 14-م أ/12املقرر   

 تقووم ت،فووذ االتفاقووة اسوت،ادام إىل األهو اف االسورتاتوجوة ل طوار االسورتاتوج   
 2030-201٨للفرتة مكافحة اجلفاف التفاقوة 
 إن مؤمتر األطراف  
 1  والفقةةرة 23)ب( و)ج( مة  املةةادة 2  والفقةةرة 22)أ( مة  املةةادة 2إىل الفقةةرة إذ يشةري  
 م  االتفاقية  26م  املادة 
  13-م أ/13إىل املقرر أيضاط  يشريوإذ  
  وأهدافةه 2030-2018إىل رؤية اميطار االسةرتاتيجي ل تفاقيةة لةفةرتة وإذ يشري ةذلك  

 وإطار تنفيذه 
 و  االستنتاوات والتوايات الواردة فيها  ICCD/CRIC(17)/9  الوثيقة وقد نمر  
 األطةراف ال تكفةةي لةدام األطةةراف أن البيةاانت املبدئيةةة الةيت تقةةدمها األمانةة إىلوإذ ي حةظ  

   وهودها الرامية إىل تقد  التقارير اط م ئماط دام
 ال بةةد أن تشةةري 4و 3و 2أن البيةةاانت املتعةقةةة األهةةداف االسةةرتاتيجية وإذ ي حةةظ ةةةذلك  

  1حتديداط إىل املناطق املتضررة لكي تكون وويهة ومرتبطة اهلدف االسرتاتيجي 
اةى األدوار اليت تؤديها مكافحة التصةحر/تدهور األراضةي واجلفةاف وحتقيةق وإذ يشدد  

هدف حتييد أثر تدهور األراضي   ايانة واستعادة رأ، املةا  الطبيعةي القةائم اةةى األرض التصةدب 
 حفةةظ التنةةوا البيولةةووي واسةةتخدامه املسةةتدام  واحلفةةاظ اةةةى خةةدمات النمةةام امييكولةةوويلتةةةري املنةةا   و 

 مين ضمان الرخاء املشرت  وسبل العيش املستدامة 
أبن امةيةةات حتديةد األهةةداف املتعةقةةة بتحييةد أثةةر تةةدهور األراضةي تتةةي  فراةةة وإذ يقةر  

لةبةةةدان لتعزيةةز أووةةه التةة زر بةةني اتفاقيةةات ريةةو و ريهةةا مةة  االتفاقةةات البيئيةةة املتعةةددة األطةةراف وةفالةةة 
 اتسةةةاق السياسةةةات اةةةرب القطااةةةات املتعةةةددة  وال سةةةيما حلفةةةز حتقيةةةق أهةةةداف التنميةةةة املسةةةتدامة اةةةةى

 د الوطين الصعي

اميجنةازات الةيت حققهةا بةرانمج حتديةد األهةداف املتعةقةة بتحييةد وإذ يرح  مين التقةدير  
 أثةةر تةةدهور األراضةةي   داةةم الةةزخم السياسةةي القةةوب الةةذب يفةةكةته البةةةدان األطةةراف مةة  أوةةل حتقيةةق
د هةدف حتييةد أثةةر تةدهور األراضةةي  وهةو مةةا يةنعكن   ارتفةةاا اةدد البةةةدان املشةارةة  وإذ يشةةد

 اةى أمهية احلفاظ اةى هذا الزخم النهوض بتحقيق حتييد أثر تدهور األراضي 
بدور ا لية العاملية واألمانة   إقامة يفراةات اةى الصةعيد أيضاط  وإذ يرح  مين التقدير 

 العاملي  وإذ ي حظ مين التقدير مشارةة يفرةاء تقنيني وماليني دوليني 
تعةقة املسائل اجلنسانية هي نقطة انط ق ويدة أن خطة العمل املوإذ يؤةد م  وديد  

 ميوراءات تعميم مراااة املنمور اجلنساك 
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 (1)األه اف االسرتاتوجوة  
األطةةراف الةةيت التزمةر بتحقيةةق أهةةداف طوايةةة تتعةةق بتحييةةد أثةةر تةةدهور  ة   -1 
 اةى أن تستعرض دورايط التقدم احملرز   تنفيذ تةك األهداف احملددة اةى الصعيد الوطين؛ األراضي
إىل األمانة أن تصدرج تقييماط منتمماط لعمةيةة حتديةد األهةداف الطوايةة   يطة   -2 

 الواثئق الر ية اليت تةصعةدم ل وتمااات اليت تعقدها جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية بني الدورات؛
األطةةراف املتةة ثرة القةةادرة اةةةى وضةةين اسةةرتاتيجيات لتةةدايم الشةةبكات الوطنيةةة يةةداو  -3 

 لرسةم ا ةرائا جلميةين املؤيفةرات مة  أوةل حتسةةني مجةين البيةاانت وزايدة فائةدة جممواةات البيةاانت الوطنيةةة 
 إىل أن تفعل ذلك؛

األطراف املت ثرة اةى إنشاء منصات راد مشرتةة تضم األدوات ذات يشجين  -4 
 الصةة لراد تدهور األراضي اةى الصعيدي  الوطين ودون الوطين؛

إىل األمانة وا لية العاملية  ةل   إطار واليته ورهنةاط بتةوافر املةوارد  داةم يطة   -5 
البةةةدان الناميةةة األطةةراف   تنفيةةذ االتفاقيةةة مةة  خةة   بنةةاء القةةدرات والتمويةةل ونقةةل التكنولوويةةا 

 ويةةداو اجلهةةات الفااةةةة احملتمةةةة و ريهةةا مةة  اجلهةةات الشةةريكة الثنائيةةة الطةةواي بشةةروم متفةةق اةيهةةا 
 واملتعددة األطراف القادرة اةى تقد  ذلك الدام إىل أن تفعل ذلك؛

بتحييةد أثةر تةدهور األطراف اليت التزمر بتحقيق أهداف طواية تتعةق يشجين  -6 
 ب املصةةةحة   امةيةةة حتديةةداألراضةةي اةةةى )أ( إيفةةرا  مجيةةين اجلهةةات املعنيةةة الوطنيةةة مةة  أاةةحا

 األهةداف   ةا يشةمل مجيةين الةوزارات املعنيةة واعتمعةةات احملةيةة ومنممةات اعتمةين املةدك والقطةاا ا ةةاا؛
)ب( موااةة تعزيز إدماج مفهوم حتييةد أثةر تةدهور األراضةي واألهةداف الطوايةة   السياسةات و

واألطةةر املتعةقةةة حبوةمةةة األراضةةي  وأطةةر التخطةةيا الوطنيةةة ذات الصةةةة   ةةا   ذلةةك السياسةةات
 والنمم املسؤولة حليازة األراضي  فض ط ا  التنمية املستدامة؛

  ةةل   إطةار واليتةه  اةةى موااةةة اجلهةود أيضةاط  األمانة وا لية العامليةيشجين  -7 
دامةاط لةبةةةدان   إدمةةاج األهةةداف الطوايةة املتعةقةةة بتحييةةد أثةةر تةدهور األراضةةي   بةةرامج العمةةل 
 الوطنيةة و ريهةا مةة  الواثئةق الوطنيةةة االسةرتاتيجية   ةا   ذلةةك السياسةات وأطةةر التخطةيا ذات الصةةةة

األراضةةي  فضةة ط اة  التنميةةة املسةتدامة  ويةةداو اجلهةةات حبوةمةة األراضةةي والةنمم املسةةؤولة حليةازة 
 الشريكة األخر  الثنائية واملتعددة األطراف إىل موااةة تةك اجلهود؛

 األطراف اةى تعميم مرااةاة الشةمو  اجلنسةاك مة  أوةل موااةةة تعزيةز تنفيةذ    -8 
 االتفاقية وحتييد أثر تدهور األراضي  وةفالة النجا  الطويل األول؛

__________ 
: حتسةني حالةة الةنمم 1: 2030-2018فيما يةي األهداف االسرتاتيجية لإلطار االسةرتاتيجي ل تفاقيةة لةفةرتة  (1)

امييكولوويةةة املتةة ثرة  ومكافحةةة التصةةحر/تدهور األراضةةي  وتعزيةةز اميدارة املسةةتدامة لألراضةةي واملسةةامهة   حتييةةد 
: ختفيةةف ااثر اجلفةةاف والتكيةةف معهةةا 3و ؛ : حتسةةني ةةةروف معيشةةة السةةكان املتةة ثري2وأثةةر تةةدهور األراضةةي؛ 

: دّر منةةافين بيئيةةة اةةةى 4ووإدارهتةةا مةة  أوةةل حتسةةني قةةدرة السةةكان املتةة ثري  والةةنمم امييكولوويةةة اةةةى التحمةةل؛ 
: تعبئة املوارد املاليةة و ةري املاليةة  األساسةية 5وبفعالية؛ مكافحة التصحر الصعيد العاملي ا  طريق تنفيذ اتفاقية 

  تنفيذ االتفاقية ا  طريق إقامة يفراةات فعالة اةى الصعيدي  العاملي والوطين. لدام واميضافية 
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 ت،فوذ خطة العمل املتعلقة فملسائل اجل،سايوة  
األطةةراف اةةةى أن تنفةةذ تنفيةةذاط اتمةةاط اعةةاالت األربعةةة ذات األولويةةة مةة  يشةجين  -9 

 )ب( حقةةوق األرض واحلصةةو  اةةةى املةةوارد؛وخطةةة العمةةل املتعةقةةة املسةةائل اجلنسةةانية: )أ( املشةةارةة؛ 
 تمكني االقتصادب   جما  تنفيذ االتفاقية وحتقيق)د( الو)ج( الواو  إىل املعارف والتكنولوويات؛ و

 هدف حتييد أثر تدهور األراضي؛
إىل األمانةةة اقةةرتا  أنشةةطة وتةةدابري مةموسةةة مشةةفواة خبريطةةة طريةةق واضةةحة يطةةة   -10 

املتصةةةة املعةامل تصةدرج   خطةة العمةةل املتعةقةة املسةائل اجلنسةةانية لتةوفري الةزخم والرتةيةةز اةةى اميوةراءات 
 ء والروا  والفتيات والفتيان؛النسا

تعزيةةز أنشةةطة الةةداوة والتوويةةه السياسةةاو مةة  أوةةل تعمةةيم أيضةةاط  إىل األمانةةةيطةةة   -11 
 مرااةةاة املنمةةور اجلنسةةاك اةةةى حنةةو منهجةةي   تنفيةةذ االتفاقيةةة  بتنفيةةذ خطةةة العمةةل املتعةقةةة املسةةائل

 صصةةني   جمةةا  التصةةحر/تدهور األراضةةياجلنسةةانية بسةةبل منهةةا: التوايةةة؛ وتشةةجيين التعةةاون بةةني املتخ
واجلفةةةاف مةةة  انحيةةةة  وخةةةرباء املسةةةاواة بةةةني اجلنسةةةني ومتكةةةني النسةةةاء والفتيةةةات مةةة  الناحيةةةة األخةةةر ؛ 
واحلةةةرا اةةةةى أن تكةةةون األامةةةا  العةميةةةة النايفةةةئة اةةة  االتفاقيةةةة يفةةةامةة لةجنسةةةني؛ وإيفةةةرا  ا ليةةةات 

 التحةيةل اجلنسةاك؛ وحشةد الةدام السياسةي الة زمالوطنيةة لةمسةاواة بةني اجلنسةني؛ وزايدة القةدرة اةةى 
 لضمان تعميم املنمور اجلنساك اةى حنو منهجي   قضااي التصحر/تدهور األراضي واجلفاف؛

 األطراف  حس  االقتضاء  اةةى هتيئةة بيئةة مواتيةة اةةى الصةعيدي  الةوطينيشجين  -12 
 ل اتبارات اجلنسانية ومفضياط إىل التحةو   بسةبل تشةملودون الوطين ليكون تنفيذ االتفاقية مرااياط 

 ما يةي:
تنفيةةذ السياسةةات وامياةة حات القانونيةةة الةةيت تزيةةل احلةةواوز اهليكةيةةة الةةيت تعةةرتض  )أ( 

 حتقيةةةق املسةةةاواة لةمةةةرأة وضةةةمان قةةةدرهتا اةةةةى اسةةةتخدام األراضةةةي وحقوقهةةةا   احليةةةازة  واملةةةريا   وفقةةةاط 
 لةسياق الوطين؛

 وا املرأة أدوار القيادة ومشارةة النساء والفتيات التامة واةةى قةدم املسةاواةتعزيز ت )ب( 
   اختاذ القرارات   ا ذلك القرارات املتعةقة األراضي؛

تعزيةةز العمةيةةات التشةةاورية الةةيت تشةةر  النسةةاء اةةةى مجيةةين املسةةتوايت مةة  أوةةل  )ج( 
 ات الصةة وتنفيذها؛ شارةة النساء والفتيات   وضين ا طا والربامج ذ النهوض
تنسيق احتياوات النساء والفتيات وإدماوها   إطار ا طا األخر   وةفالة  )د( 

 اضط ا النساء بدور نشا   تصميم املشاريين منذ بدايتها؛
إىل األمانة وا لية العاملية  ةل   إطار واليته ورهناط بتوافر املوارد  تنميم يطة   -13 

ناء القدرات لدام األطراف م  أوةل حتقيةق اميمكةاانت الكامةةة لةتةدابري دورات داخةية لةتعةم وب
 الراميةةة إىل مكافحةةة التصةةحر/تدهور األراضةةي واجلفةةاف  واحلةةرا اةةةى أن ترااةةي دورات الةةتعةم وبنةةاء

 القدرات تةك املنمور اجلنساك؛
  ةةةةل   إطةةةار واليتةةةه ورهنةةةاط بتةةةوافر ةةةةذلك  إىل األمانةةةة وا ليةةةة العامليةةةةيطةةةة   -14 

املوارد  ختصيا املوةفني ذوب ا ربة الكافية لوضين وتقد  التوويه السياساو واملبادئ التوويهية 
  وإدارة 11لدام تنفيذ خطة العمل املتعةقة املسائل اجلنسانية اةةى النحةو املبةني   الفقةرة 

 ذات الصةة؛ النتائج
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زيز الراد والتقييم املراايني ل اتبارات اجلنسانية   تنفيةذ إىل األمانة تع يطة  -15 
 خطةة العمةةل املتعةقةة املسةةائل اجلنسةةانية  االسةتناد إىل املمارسةةات اجليةةدة واملبةادئ التوويهيةةة القائمةةة 

مجةين بيةاانت مصةنفة حسة  اجلةنن املعنيةني مة  أوةل ا  طريق ما يةي: )أ( التعاون مين الشرةاء 
 اسةتخدام مؤيفةرات مراايةة لةمنمةور اجلنسةاك لقيةا، مةد  متكةني املةرأة اةةى والس    ا   ذلك
 )ب( ارض البياانت   أيفكا  سهةة االستعما .ومستو  املشاريين؛ 

 13 العامة اجلةسة
 2019سبتمرب /أيةو  12
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 14-أم /13 املقرر  

 تقووم الت فقات املالوة من أجل ت،فوذ االتفاقوة  
 األطراف إن مؤمتر  
 م  االتفاقية  6إىل املادة  إذ يشري 
 ومرفقةةه الةةذب يتضةةم  اختصااةةات جلنةةة اسةةتعراض 13-م أ/13إىل املقةةرر أيضةةاط  وإذ يشةةري 

 بش ن تعبئة املوارد ال زمة لتنفيذ االتفاقية  13-م أ/14تنفيذ االتفاقية  واملقرر 
 و  االستنتاوات والتوايات الواردة فيها  ICCD/CRIC(17)/9  الوثيقة  وقد نمر 
ا  التقدم احملرز   تعبئة املوارد م  أول  ICCD/CRIC(18)/7   الوثيقةأيضاط  وقد نمر 

ا  املعةومات احملدثة املتعةقة بربانمج الدام العةاملي  ICCD/CRIC(18)/6 والوثيقة تنفيذ االتفاقية 
 لدام إاداد التقارير املتعةقة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر 

 ضرورة تعبئة مجيين مصادر التمويل لدام تنفيذ االتفاقية  وإذ يشدد اةى 
 ي أن  خةذ   االاتبةار أسةالي  متكامةةة   جمةا أن هنصصج التمويل املبتكةر ينبةة إىلوإذ يشري  

 تدبري املناةر الطبيعية وأن ترااي المروف احملةية؛
لةةةدور الةةذب تضةةطةين بةةه ةتةةةف ا ليةةات املاليةةة الدوليةةة   ةةا فيهةةا وإذ يعةةرب اةة  تقةةديره  

 ألراضةةي الصةةندوق األخضةةر لةمنةةا  واةةندوق التكيةةف    داةةم البةةةدان األطةةراف   املسةةائل املتعةقةةة ا
  وذلك النمر إىل الدور اهلام الذب تؤديه األراضي   تةري املنا  

 ببدء اندوق حتييد أثر تدهور األراضي امةه  وإذ  يا اةماط  
  ا يبذله مرفق البيئةة العامليةة والصةندوق األخضةر لةمنةا  مة  وهةود وإذ يرح  مين التقدير 

 حر وتدهور األراضي واجلفاف   استحدا  مشاريين وبرامج   جما  مكافحة التص
ر  د ثةة  وإذ يصق   ا تقدمه ا لية العاملية م  دام ومساادة   استحدا  مشاريين وبةرامج اص

لةتحو    جمةا  حتييةد أثةر تةدهور األراضةي اةةى الصةعيد الةوطين حتقيقةاط هلةدف حتييةد أثةر تةدهور 
 األراضي 
 إىل األمانةةة وا ليةةة العامليةةة  ةةةل   إطةةار واليتةةه  أن توااةة  حشةةد التمويةةليطةةة   -1 
 ين املصادر داماط لتنفيذ االتفاقية؛م  مجي

أن توااةةةل تعزيةةةز الشةةةراةات وإقامةةةة يفةةةراةات أيضةةةاط  ا ليةةةة العامليةةةة إىليطةةةة   -2 
وديةةدة مةةين املؤسسةةات املعنيةةة مةة  أوةةل تيسةةري تعبئةةة املةةوارد ال زمةةة لتنفيةةذ االتفاقيةةة   ةةا   ذلةةك 

 مين اجلهات التالية:
مةةة  دان   امةيةةة احلصةةةو  اةةةى املةةوارد مرفةةق البيئةةة العامليةةة  هبةةةدف داةةم البةةة )أ( 

 املرحةةةة السةةابعة لتجديةةد مةةوارد مرفةةق البيئةةة العامليةةة  ال سةةيما فيمةةا يتعةةةق األنشةةطة التمكينيةةة املضةةطةين
 هبا   إطار مرفق البيئة العاملية لدام البةدان   الوفاء التزاماهتا  وو  االتفاقية؛

ومصةةارف التنميةةة الوطنيةةة  وأاضةةاء فرقةةة  املؤسسةةات املاليةةة املتعةةددة األطةةراف  )ب( 
 امل األمم املتحدة املشرتةة بني الوةاالت املعنية بتمويل التنمية؛
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ةةين نطةةاق وهودهةةا املبذولةةة مةة  أوةةل  ةةةذلكإىل ا ليةةة العامليةةة يطةةة   -3  أن توسّ 
االسةةتفادة مةة  مصةةادر التمويةةل  ةةري التقةيديةةة )مثةةل القطةةاا ا ةةاا والتمويةةل املخةةتةا( مةة  أوةةل 
 إكاد سبلي لدام البةدان   مكافحة التصحر وتةدهور األراضةي واجلفةاف و  حتقيةق أهةدافها الطوايةة

   جما  حتييد أثر تدهور األراضي؛
ىل ا لية العامليةة أن توااةل العمةل مةين املصةارف اميهائيةة املتعةددة األطةراف إيطة   -4 

البةةةدان و ريهةةا مةة  مؤسسةةات التمويةةل املعنيةةة   ةةا فيهةةا الصةةندوق األخضةةر لةمنةةا   تيسةةرياط حلصةةو  
اةةى الصةةعيد الةوطين بةني إوةراءات التصةةدب  أووةه التة زراألطةراف اةةى التمويةل مة  أوةةل تعزيةز 

 األراضي واجلفاف وإوراءات التخفيف م  ااثر تةري املنا  والتكيف معه؛لةتصحر وتدهور 
األطةراف اةةةى تيسةري زايدة التنسةةيق بةني السةةطات الوطنيةةة املعيّنةة الصةةندوق يشةجين  -5 

الةنةصهصج  األخضر لةمنا  ووهات التنسيق الوطنية التفاقية األمةم املتحةدة ملكافحةة التصةحر هبةدف مواءمةة
املتبعةة   معاجلةة املسةةائل املتعةقةة األراضةي   سةةياق تةةري املنةا  واالسةةتفادة إىل أقصةى حةد مةة  

 ةتةف األدوات املالية؛
يفةةرةة مريوفةةا  بصةةفتها اجلهةة الةةيت تةةدير اةةندوق حتييةد أثةةر تةةدهور األراضةةي   يةداو -6 

صةةةة اةة  اختيةةار الصةةندوق تقةةد  إحاطةةات منتممةةة اةة  امةياهتةةا   ةةا   ذلةةك معةومةةات مف إىل
لةمشاريين وحتديده األولوايت  وأن تةوفر  التعةاون مةين ا ليةة العامليةة  مةا يةةزم مة  داةم ومة  بنةاءي 

 لةقدرات ل ستفادة م  خدمات الصندوق؛
ا لية العاملية أن تقدم تقريراط ا  امةيات اندوق حتييةد أثةر تةدهور  إىليطة   -7 

 ض تنفيذ االتفاقية؛األراضي إىل دورات جلنة استعرا
األطراف م  البةدان املتقدمة واجلهات األخر  القادرة اةى ذلك اةى يشجين  -8 

موااةة تقد  قةدر ةبةري مة  املةوارد املاليةة و ةري املاليةة )مثةل نقةل التكنولوويةا طواةاط بشةروم يتصفةق 
 اط هلةا   وهودهةا الراميةةاةيها وتقد  املساادة العةميةة والتقنيةة( إىل البةةدان األطةراف املتضةررة دامة

واملضةي  إىل مكافحة التصحر وتدهور األراضي واجلفةاف  وحتقيةق هةدف حتييةد أثةر تةدهور األراضةي 
 قدماط   تنفيذ االتفاقية؛

األطةةةراف مةةة  البةةةةدان املتقدمةةةة إىل موااةةةةة تقةةةد  تقةةةارير اةةة  اهلةةةدف يةةةداو  -9 
 ديراط دقيقاط وقياسها وحتةيةها؛ حبي  يتسىن تقدير التدفقات املالية تق 5االسرتاتيجي 

ةةةل   حةةدود واليتةةه  أن تةةداما األنشةةطة   األمانةةة وا ليةةة العامليةةة  إىليطةةة   -10 
الةةيت تضةةطةين هبةةا البةةةدان مةة  أوةةل تنفيةةذ أهةةدافها الطوايةةة   جمةةا  حتييةةد أثةةر تةةدهور األراضةةي  

  حتييةد أثةر تةدهور األراضةي    ذلك ا  طريق دام املشاريين والربامج احملد ثةة لةتحةو    جمةا  ا
 وتيسري تعبئة املوارد املالية الكافية م  مجيين مصادر التمويل؛

   أيضةاط  إىل ا ليةة العامليةة وأمانةة اتفاقيةة األمةم املتحةدة ملكافحةة التصةحريطة   -11 
ورهنةةاط بتةةةوافر ةةةل   إطةةار واليتةةه والتعةةاون مةةين مرفةةق البيئةةة العامليةةة والشةةرةاء الةةدوليني املعنيةةني  

 املوارد املالية  ما يةي:
أن توااةة  داةةم امةيةةة حتديةةد أهةةداف طوايةةة   جمةةا  حتييةةد أثةةر تةةدهور األراضةةي  )أ( 

   البةدان األطراف اليت ر ا ال تزا  تر     املشارةة   هذه العمةية؛
نةةواتج تبةةاد  املعةةارف والةةدرو، املسةةتفادة اهلامةةة فيمةةا يتعةةةق بأيضةةاط  أن توااةة  )ب( 

 العمةيات الوطنية لتحديد أهداف طواية   جما  حتييد أثر تدهور األراضي؛
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 أن تواا  ةذلك دام البةدان األطراف   إاةداد وتنفيةذ ا طةا الوطنيةة ملكافحةة )ج( 
 اجلفاف و ريها م  األنشطة املتصةة  كافحة اجلفاف؛

ال زمةةة لتنفيةةذ اتفاقيةةة األمةةم  أن تةةداما البةةةدان األطةةراف   هتيئةةة البيئةةة املؤاتيةةة )د( 
املتحةةدة ملكافحةةة التصةةحر   ةةا   ذلةةك   سةةياق حتييةةد أثةةر تةةدهور األراضةةي واألنشةةطة املتصةةةة 

 العوااف الرمةية والرتابية واجلفاف؛
األطةراف إىل حتديةةد دراسةات احلةةاالت اميفراديةة اهلامةة اةة  تنفيةذ امةيةةة  يةداو -12 

  ةل م :  إىلويطة  حتييد أثر تدهور األراضي  
 األمانةةة  أن تقةةوم  التعةةاون مةةين ا ليةةة العامليةةة  امةةين هةةذه الدراسةةات وإاةةداد تقريةةر )أ( 

 توليفي ةي ينمر فيه مؤمتر األطراف   دورته ا امسة اشرة؛
هيئة التفاال بني العةوم والسياسات املنبثقة ا  اتفاقية األمم املتحةدة ملكافحةة  )ب( 

 التقرير التوليفي؛التصحر  أن تساهم   هذا 
 إىل املةةدير العةةام ل ليةةة العامليةةة أن يقةةدم إىل مةةؤمتر األطةةراف   دوراتةةهأيضةةاط  يطةةة  -13 

 املقبةة تقريراط ا  التقدم احملرز   تعبئة املوارد م  أول تنفيذ االتفاقية.
 13اجلةسة العامة 

 2019أيةو /سبتمرب  12
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 14-أم /14 املقرر  
 ال ورة التاسعة عشرة للج،ة استعراض ت،فوذ االتفاقوةبرانمج عمل   

 إن مؤمتر األطراف   
 م  االتفاقية  23و 22إىل املادتني  إذ يشري 
  13-م أ/13إىل املقرر أيضاط  وإذ يشري 
أمهيةةة داةةوة يفةةرةاء التنميةةة  مثةةل وةةةاالت األمةةم املتحةةدة واملنممةةات احلكوميةةة  وإذ يؤةةةد 

 الدوليةةة واعتمةةين املةةدك واعمواةةات األخةةر   حسةة  االقتضةةاء  إىل املشةةارةة   وةسةةات التحةةاور
 املعقودة بني الدورات 

 ضإدراج البنود التالية   ودو  أامةا  الةدورة التاسةعة اشةرة لةجنةة اسةتعرا يقرر -1 
 تنفيذ االتفاقية ةيما تستعرضها األطراف وتناقشها: 

معةومةات ادثةةة اةة  تنفيةذ أهةةداف طوايةةة تتعةةةق بتحييةد أثةةر تةةدهور األراضةةي  ()أ 
 تنفيذ؛الوما يتصل هبا م  وهود 

 تنفيذ؛المعةومات ادثة ا  تنفيذ مبادرة اجلفاف وما يتصل هبا م  وهود  ()ب 
 تشةيل اندوق حتييد أثر تدهور األراضي؛معةومات ادثة ا   ()ج 
 تطوير وتعزيز أنشطة بناء القدرات احملدد اهلدف م  أول تعزيز تنفيذ االتفاقية؛ ()د 
إوراءات تبةيةغ املعةومةات  وةةذلك نوايةة ويفةكل التقةارير الةيت تقةد م إىل مةؤمتر  ()ه 

 األطراف  اةى النحو التاا:
 اذج اميب   وبوابة اميب  ؛أدوات اميب     ا   ذلك ه ‘1‘ 
 لألهداف االسرتاتيجية؛ مبدئيةبياانت  ‘2‘ 
 ؛3التقدم احملرز   اميب   ا  اهلدف االسرتاتيجي  ‘3‘ 
 ؛5اميب   ا  اهلدف االسرتاتيجي  ‘4‘ 
 اجلداو  الزمنية لإلب   وطرائقه؛ ‘5‘ 
ت املتخةذة اةةى تباد  املعةومةات مة  خة   وةسةات التحةاور بشة ن اميوةراءا ()و 

 الواقين فيما يتعةق بتنفيذ كارسات اميدارة املسةتدامة لألراضةي  وكارسةات امياة   وإاةادة أرض
الت هيل اليت تسااد اةةى اسةتعادة وةةائف وخةدمات الةنمم امييكولوويةة  وتعزيةز سةبل العةيش البديةةة  

 لنصهج املتبعة   إدارة اجلفاف؛وإنشاء نصمم لتقاسم املعةومات واملعارف املتعةقة أبفضل املمارسات وا
إىل األمانةةةة أن تعمةةةم اميةةةين لةةةةات األمةةةم املتحةةةدة  قبةةةل انعقةةةاد الةةةدورة  يطةةةة  -2 

التاسعة اشرة لةجنة استعراض تنفيذ االتفاقيةة  ةا ال يقةل اة  سةتة أسةابيين  وةدو  أامةا  مؤقتةاط 
أاة ه  فضة ط  1الفقةرة  مشروحاط وواثئق مناسةبة لتةةك الةدورة  اةةى حنةو يعكةن البنةود الةواردة  

 ا  أب بنود إضافية تقتضيها املقررات اليت ااتمدهتا الدورة الرابعة اشرة ملؤمتر األطراف.
 13اجلةسة العامة 

 2019أيةو /سبتمرب  12
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 14-أم /15 املقرر  

 عة عشرة للج،ة استعراض ت،فوذ االتفاقوةتاسمدع  ومكان ايعقاد ال ورة ال  
 إن مؤمتر األطراف   
 م  االتفاقية   22)أ( و)ج( م  املادة 2إىل الفقرة  إذ يشري 
ومرفقه الذب يتضم  اختصااات جلنة اسةتعراض  13-م أ/13إىل املقرر أيضاط  وإذ يشري 

 تنفيذ االتفاقية 
بتةةوافر عة اشةةرة لةجنةةة اسةةتعراض تنفيةةذ االتفاقيةةة  رهنةةاط تاسةةأن تصعقةةد الةةدورة ال يقةةرر -1 

  املكان األةثر فعالية مة  حية  التكةفةة  وسةيكون ذلةك  2020 املوارد    النصف الثاك م  اام
  أب مكةان اخةر تووةد فيةه مرافةق لعقةد مةؤمترات األمةم  إما   مقر أمانة االتفاقية   بةون أبملانيةا  أو

 املالية اميضافية؛ طرف استضافة تةك الدورة وحتمل التكاليف ب يعرض أ املتحدة    حا  مل
األمانةةة إىل أن تتخةةذ  التشةةاور مةةين مكتةة  مةةؤمتر األطةةراف  الرتتيبةةات  يةةداو -2 

ة اشةرة لةجنةة اسةتعراض تاسةعال زمة بش ن أب اةرض يقدمةه أحةد األطةراف الستضةافة الةدورة ال
 تنفيذ االتفاقية؛ 

  ذلك   ا إىل األمانة أن تتخذ التدابري ال زمة لةتحضري لتةك الدورة  يطة  -3 
 إبرام اتفاق مةزم قانوانط اةى املستو  الدوا مين البةد املضيف/احلكومة املضيفة. 

 13اجلةسة العامة 
 2019أيةو /سبتمرب  12
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 14-أم /16 املقرر  

 لفووووورتة والسواسوووووات العلووووودم بوووووني التفاعووووول هوئوووووة عمووووول بووووورانمج متابعوووووة  
 1 ا، ف :2019-201٨ الس،تني
  إن مؤمتر األطراف  
  12-م أ/19و 11-م أ/23مقرريه  إىل يشري إذ 
  13-م أ/21و 13-م أ/18و 13-م أ/3املقررات  إىلأيضاط  يشري وإذ 
اميطةةةار االسةةةةرتاتيجي التفاقيةةةة األمةةةةم املتحةةةدة ملكافحةةةةة التصةةةةحر  إىل ةةةةةذلك  يشةةةري وإذ 

   ورؤيتةةه ملسةةتقبل يقةةةل إىل أدن حةةد مةة  التصةةحر وتةةدهور األراضةةي ويعكةةن2030-2018 لةفةةرتة
مساره وإلفف م  ااثر اجلفاف   املناطق املت ثرة اةى مجيين املسةتوايت  ويسةعى إىل حتقيةق اةامل 

  ضةم  نطةاق 2030ا يتسق مين خطة التنمية املستدامة لعام خا ي م  ةاهرة تدهور األراضي  
لتحسةني حالةة الةنمم امييكولوويةة املتة ثرة  ومكافحةة  1االتفاقية  وال سيما اهلةدف االسةرتاتيجي 

 التصحر وتدهور األراضي  وتعزيز اميدارة املستدامة لألراضي  واملسامهة   حتييد أثر تدهور األراضي 
 بةرانمج تنفيةذ   والسياسةات العةةوم بةنيب اضةطةعر بةه هيئةة التفااةل العمل الةذ وإذ يسةم 
  2019-2018 السنتني لفرتة امةها

 يقةدم إريفةادات (1)أبن اميطار املفاهيمي العةمةي لتحييةد أثةر تةدهور األراضةيأيضاط  وإذ يسةم 
 لتخطيا حتييد أثر تدهور األراضي ومتويةه وتنفيذه وراده  

أبن اميدارة املستدامة لألراضي  املتبعة   سياق حتييد أثر تدهور األراضي مين  يسةم وإذ 
الرتةيز اةى احلفاظ اةى ةزون الكربون العضوب   الرتبةة و/أو زايدة ةميتةه   كة  أن تسةهم إسةهاماط  

تةةةري  )ب( معاجلةةة مسةة لة ختفيةةف ااثروتصةةحر وتةةدهور األراضةةي واجلفةةاف؛ ةبةةرياط   )أ( التصةةدب لة
)د( حتقيةق أهةداف و)ج( توفري أسا، لةمحافمة اةةى التنةوا البيولةووي؛ واملنا  والتكيف معه؛ 

 تنمية مستدامة متعددة 
أبن هتيئةة بيئةة متكينيةة مة  أوةل حتييةد أثةر تةدهور األراضةي أمةر أساسةي أيضةاط  يسةةم وإذ 

 لتحقيةةق املسةةامهة املمكنةةة لتحييةةد أثةةر تةةدهور األراضةةي   تعزيةةز رفةةاه وسةةبل اةةيش األيفةةخاا املتةة ثري 
 التصحر وتدهور األراضي واجلفاف 

ولوويةةةةا مةةةة  االتفاقيةةةةة الةةةةيت تةةةةنا اةةةةةى أن جلنةةةةة العةةةةةم والتكن 24إىل املةةةةادة  وإذ يشةةةةري 
املعةومات واملشةورة بشة ن املسةائل العةميةة والتكنولوويةة املتعةقةة  كافحةة التصةحر وختفيةف  تصقدم

 ااثر اجلفاف 
أبن األطراف  خذ هذه املعةومات واملشورة وتستخدمها اةى النحو املناس   يسةم وإذ 

   إطار سياقها الوطين 
 االستنتاوات والتوايات الواردة فيها و   ICCD/COP(14)/CST/2   الوثيقة وقد نمر 
__________ 

  .13-م أ/18املقرر  (1)
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 إر ادات مطدَّرة لتحقوق حتوو  أ ر ت هدر األراض   
 األطراف اةى ما يةي: يشجين -1 
 تعزيز تكنولوويات وكارسات وهنج اميدارة املسةتدامة لألراضةي الةيت تسةهم   احلفةاظ )أ( 

  متعددة؛ وائدف أول م  ةميته  م  تزيد أو الرتبة   العضوب الكربون ةزون اةى
 اميدارة تةةةدخ ت لراةةةد ةمؤيفةةةر  الرتبةةةة   العضةةةوب الكربةةةون ةةةةزون اسةةةتخدام )ب( 
  األراضي؛ تدهور أثر حتييد هدف حتقيق دام أول م  لألراضي املستدامة
 أثةةر لتحييةةد الةةوطين الراةةد مةةين الرتبةةة   العضةةوب الكربةةون ةةةزون راةةد مواءمةةة )ج( 
 األراضي؛ تدهور

 مةين مةديرب األراضةي ICCD/COP(14)/CST/2تقاسم اميريفادات الواردة   الوثيقة  )د( 
 الوطين؛ ودون الوطين الصعيدي  اةى

  إىل أن يصةمموا الشرةاء التقنيني املتخصصني   اميدارة املسةتدامة لألراضةي يداو -2 
التعاون مين اهليئات العةمية والتقنية ذات الصةة )مثل الفريق التقين احلكومي الدوا املعين الرتبةة 
التابين لةشراةة العاملية م  أوةل الرتبةة( واالقةرتان مةين هيئةة التفااةل بةني العةةوم والسياسةات متشةياط 

بةون العضةوب   الرتبةة ميدارة ةةزون الكر  اط   إطار 2019-2018مين برانمج امةها لفرتة السنتني 
 م  أول حتييد أثر تدهور األراضي بةية دام القرارات االستثمارية؛ 

 إىل املسةاادة اةةى وضةين/تطوير أدوات/هةاذجأيضةاط  الشةرةاء التقنيةني املعنيةنييداو  -3 
 تقةةدير ةةةزون الكربةةون العضةةوب   الرتبةةة لتطبيقهةةا   تقييمةةات حتييةةد أثةةر تةةدهور األراضةةي   املواقةةين
الةةيت ال تصتةةا  فيهةةا قياسةةات مفص ةةةة ملخةةزون الكربةةون العضةةوب   الرتبةةة أو تكةةون  ةةري فعالةةة مةة  

 حي  التكةفة؛ 
البةةةةدان األطةةةراف إىل إقامةةةة يفةةةراةات مةةةين املعنيةةةني مةةة  الشةةةرةاء  ةةةةذلك يةةةداو -4 

 الكربةةونالتقنيةةني واملةةاليني مةة  أوةةل تعزيةةز التنسةةيق اةةةى الصةةعيد الةةوطين وزايدة القةةدرات لقيةةا، ةةةزون 
 بسبل منها ما يةي:  العضوب   الرتبة وراده

تعزيةز قةدرات املؤسسةات التقنيةةة واملةوارد البشةرية بتقةةد  إريفةادات بشة ن تقةةدير  )أ( 
 ةةةزون الكربةةون العضةةوب   الرتبةةة وراةةده هبةةدف ختطةةيا اسةةتخدام األراضةةي وراةةد حتييةةد أثةةر تةةدهور

 األراضي و ري ذلك م  التطبيقات؛
 تطوير/تعزيز املهارات ال زمةة لتصةميم هنةج مجةين اينةات الرتبةة وتنفيةذ بةرامج القيةا، )ب( 

 والراد بسبل منها استكشاف التكنولوويات املتطورة؛
وضين/تعزيز امةيات  منها تةك املستخدمة   املختربات و  امليةدان  لضةمان  )ج( 

ت/هةةاذج لتقةةدير ةةةزون الكربةةون اجلةةودة وختةةزي  العينةةات واسةةتبقاء البيةةاانت لةةدام اسةةتحدا  أدوا
 العضوب   الرتبة؛ 

تعزيةةةةز تبةةةةاد  البيةةةةاانت بشةةةة ن تقةةةةدير ةةةةةزون الكربةةةةون العضةةةةوب   الرتبةةةةة بةةةةني  )د( 
 البةدان األطراف؛ 
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 األطراف واجلهات املعنية األخر  اةى القيام  ا يةي:  يشجين -5 
ملةةةرأة والشةةةباب والفتيةةةات إدراج إوةةةراءات مراايةةةة ل اتبةةةارات اجلنسةةةانية لةنهةةةوض ا )أ( 

الةةيت  مةة  خةة   التصةةميم الشةةامل لةمنمةةور اجلنسةةاك لةتقييمةةات األوليةةة لتحييةةد أثةةر تةةدهور األراضةةي
 يواي هبا اميطار املفاهيمي العةمي لتحييد أثر تدهور األراضي؛ 

 تصميم تدخ ت مرااية ل اتبارات اجلنسةانية لتحييةد أثةر تةدهور األراضةي االسةتناد )ب( 
 ألراضي بطريقة تشمل اجلميين؛ لدارة التمكني ميمشارةة املرأة   اختاذ القرارات م  أول إىل 

مراااة أبعاد ونسانية تستجي  لشوا ل النساء والشباب والفتيةات   ختطةيا  )ج( 
 استخدام األراضي و  تصميم التدخ ت الرامية إىل حتقيق هدف حتييد أثر تدهور األراضي؛ 

األطةراف  حسة  االقتضةةاء  إىل إبةراز وتعمةيم حتييةد أثةر تةةدهور البةةدان  يةداو -6 
 األراضي   وداو  أاما  السياسات الوطنية؛ 

البةةةةدان األطةةةراف الةةةيت لةةةديها أهةةةداف طوايةةةة تتعةةةةق بتحييةةةد أثةةةر أيضةةةاط  يةةةداو -7 
ها لتحقيةق خططهةا واسةرتاتيجياهتا وبةرامج امةهةا يتدهور األراضي إىل القيةام بةذلك   إطةار سةع

 ا  طريق ما يةي: وطنية ال
إضةةفاء الطةةابين املؤسسةةي اةةةى التنسةةيق األفقةةي والعمةةودب مةةين مرااةةاة مشةةارةة  )أ( 

أاةةحاب املصةةةحة املتعةةددي  دامةةاط لتعمةةيم حتييةةد أثةةر تةةدهور األراضةةي وتنفيةةذه فيمةةا وراء بةةرانمج 
 حتديد أهداف تتعةق بتحييد أثر تدهور األراضي؛ 

يةةذ حتييةةد أثةةر تةةدهور األراضةةي وإنفةةاذه مةة  أوةةل تعزيز/إنشةةاء اليةةات لةةدام تنف )ب( 
 حتسني تنسيق اميوراءات التنازلية والتصاادية املتعةقة بتحييد أثر تدهور األراضي؛ 

ضةةةةمان اختةةةةاذ ترتيبةةةةات مؤسسةةةةية لةتمكةةةةني مةةةة  زايدة وتوسةةةةيين نطةةةةاق تطبيةةةةق  )ج( 
 املمارسات؛ أفضل

ور األراضةةةةي داةةةةم بنةةةةاء القةةةةدرات مةةةة  أوةةةةل وضةةةةين تةةةةدخ ت حتييةةةةد أثةةةةر تةةةةده )د( 
 وتنفيذها ورادها؛

أاحاب املصةةحة مة  أوةل ااتمةاد تكنولوويةات وهنةج اميدارة  إيفرا تشجيين  )هة( 
 املستدامة لألراضي؛ 

البةةةدان األطةةراف إىل إقامةةة يفةةراةات مةةين هيئات/ةيةةاانت تقنيةةة  ةةةذلك  يةةداو -8 
ومالية لتقييم االحتياوات املالية واحتياوات تنمية القدرات م  أول هتيئة بيئة مواتية لتحييد أثةر 

 تدهور األراضي م  خ   اليات تشمل    مجةة أمور  ما يةي: 
عيد الةةوطين واةةةى أاةةعدة إوةةراء امةيةةات تقيةةيم ل حتياوةةات املاليةةة اةةةى الصةة )أ( 

 أخر  لتحقيق ةل هدف م  أهداف حتييد أثر تدهور األراضي اةى الصعيد الوطين؛ 
 بنةةاء القةةدرات واالسةةتثمار فيهةةا مةة  أوةةل راةةد وتقيةةيم حتييةةد أثةةر تةةدهور األراضةةي  )ب( 

 مين مراااة توافر البياانت الوطنية وا ربات احملةية؛ 
خةةذ   االاتبةةار حيةةازة األراضةةي وةةةروف البةةةدان األطةةراف اةةةى أن   يشةةجين -9 

التخطيا الستخدام األراضةي  حسة  االقتضةاء  مة  أوةل هتيئةة بيئةة سياسةاتية وتنميميةة مؤاتيةة 
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التوويهيةةة الطوايةةةة بشةة ن احلوةمةةةة املسةةؤولة حليةةةازة  خطةةةوملةلتحييةةد أثةةةر تةةدهور األراضةةةي  تبعةةاط 
مة  أوةل إدارة ااثر التةدابري  ئي الةوطيناألراضي ومصائد األ ا  والةةاات   سةياق األمة  الةةذا

 املتعةقة بتحييد أثر تدهور األراضي اةى حيازة األراضي ا  طريق مجةة أمور  منها: 
إدمةةةاج ضةةةمان حيةةةازة األراضةةةي   االسةةةرتاتيجيات الوطنيةةةة لتحقيةةةق حتييةةةد أثةةةر  )أ( 

 تدهور األراضي؛ 
ةكيةة األراضةي الفرديةة فقةةا إاةادة النمةر   الةربامج الراميةة إىل تةةوفري سةندات م )ب( 

 ألن هذه الربامج  الباط ما ختفق   زايدة ضمان حيازة األراضي؛ 
االاةةرتاف الةةةنمم العرفيةةة ميدارة األراضةةةي ولايتهةةا   القةةةوانني الوطنيةةة ليكةةةون  )ج( 

 أاحاب احلقوق العرفية   حيازة األراضي يفرةاء   حتييد أثر تدهور األراضي؛ 
االاةةةرتاف احلاوةةةةة إىل لايةةةةة اعتمعةةةات احملةيةةةةة مةةةة  التجريةةةد مةةةة  املمتةكةةةةات  )د( 

وفقدان فرا احلصو  اةى األراضي انةد تنفيةذ السياسةات واالسةتثمارات الةيت هتةدف إىل حتييةد 
 أثر تدهور األراضي؛ 

تعزيز القدرات الوطنيةة مة  أوةل التنفيةذ الفعةا  لةتخطةيا املتكامةل السةتخدام  )هة( 
والعمل اةى اميدماج التام ميطار حتييد خاا  وازنة ا سةائر املقةد رة  كاسة  تعادهلةا األراضي  

أو تفوقها  وتطبيق تراتبية االستجابة لتحييد تدهور األراضةي   التةدابري الراميةة إىل  نة  تةدهور 
 األراضي و/أو احلد منه و/أو اكن مساره؛ 

ات اسةتخدام األراضةي بتقيةيم اال اهةات تقدير ا اثر املرتاةمة النامجة ا  قةرار  )و( 
   مؤيفرات حتييد أثر تدهور األراضي؛ 

مراااة الفةااةني املشةارةني   إدارة القطةاا ا ةاا لألراضةي الةذي  يةؤدون دوراط  )ز( 
 ؛متزايد األمهية   تشكيل إدارة األراضي و ك  م  مث أن يساادوا   حتقيق حتييد أثر تدهور األراضي

 - األطةةراف والشةةرةاء املتعةةاونني الةةذي  يعمةةةون بشةة ن اجلوانةة  العةميةةة يةةداو -10 
السياسةةاتية املتعةقةةة البيئةةة التمكينيةةة لتحييةةد أثةةر تةةدهور األراضةةي اةةةى موااةةةة املشةةارةة   زايدة 

 الواي والفهم فيما يتعةق بتحييد أثر تدهور األراضي م  خ   ما يةي: 
الواو  إىل املعةومات املتعةقةة بتحييةد أثةر  إذةاء الواي م  خ   تيسري سبل )أ( 

تدهور األراضي خارج الكياانت الرائدة اليت تشار  الفعةل   حتييةد أثةر تةدهور األراضةي   ةا   
ذلةةك الكيةةاانت املووةةودة اةةةى أاةةةى املسةةتوايت السياسةةية واميداريةةة واألةاد يةةة وأاةةةى مسةةتو  

 وضين السياسات  واجلمهور بصفة اامة؛ 
مةة  أوةةل اةةم البحةةو  والتةةداري  وبنةةاء القةةدرات وتطةةوير نمةةم إدارة األراضةةي د )ب( 

  ن  تدهور األراضي واحلد منه واكن مساره؛
توليةةةف و/أو وضةةةين أسةةةالي  اةميةةةة لةةةدام ختطةةةيا اسةةةتخدام األراضةةةي   ةةةا    )ج( 

 ؛ عاوضاتذلك استخدام حتةي ت السيناريوهات وتقييم امل
إىل األمانة وا لية العاملية أن تداما اجلهةود الوطنيةة الراميةة إىل بنةاء القةدرات يطة   -11 

املتعةةددة؛  )ب( املنةةافينومةة  أوةةل حتسةةني التقيةةيم والراةةد فيمةةا إلةةا )أ( حتييةةد أثةةر تةةدهور األراضةةي؛ 
 م  أول دام التخطيا املتكامل الستخدام األراضي؛  عاوضات)ج( املو
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 إىل حتقيةق هةدف حتييةد أثةر تةدهور األراضةي الطةواي ىاألطراف اليت تسع يداو -12 
إىل أن توااةةةل املشةةةارةة   حتقيةةةق الفوائةةةد البيئيةةةة واالوتماايةةةة والثقافيةةةة واالقتصةةةادية املتعةةةددة   

 سياق حتييد أثر تدهور األراضي م  خ   ما يةي: 
االسةةتفادة مةة  األنشةةطة املسةةتدامة السةةتخدام األراضةةي ومةة  ختطةةيا اسةةتخدام  )أ( 

 األراضي لتعزيز ةزون الكربون العضوب   الرتبة وزايدة إنتاوية األراضي؛ 
هتيئةةة مواقةةين طبيعيةةة متعةةددة الوةةةائف تعةةام   ان واحةةد مسةةائل حتييةةد تةةدهور  )ب( 

 األراضي  والتكيف مين تةري املنا  والتخفيف م  ااثره  وحفظ التنوا البيولووي؛
تاحةةة لةمسةةاادة اةةةى بنةةاء القةةدرات الوطنيةةة تطبيةةق األدوات والةةنهصج العةميةةة امل )ج( 

 البيئية واالقتصادية واالوتمااية؛  عاوضاتودون الوطنية م  أول تقييم الفوائد املشرتةة وامل
تقييم الفوائد املتعددة أثناء تصةميم بةرامج ومبةادرات حتييةد أثةر تةدهور األراضةي  )د( 

 وتقدير ةمية تةك الفوائد احملتمةة حيثما أمك  ذلك؛ 
إيفةةرا  اعتمعةةات احملةيةةة وأاةةحاب املصةةةحة املتةة ثري    مجيةةين مراحةةل تصةةميم  )هة( 

  حتياوةات والنتةائجل الفعةا  تحديةدالوتنفيذ برامج ومبادرات حتييد أثر تدهور األراضي لضمان 
 ومناقشةةتها  احملتمةةةة والفوائةةد املتعةةددة عاوضةةاتفضةة ط اةة  امل ال زمةةة حلسةة  األحةةوا  وةسةة  الةةرزق 

   احلسبان فع ط؛   ذهاوأخ
وضةةين وتنفيةةذ خطةةا داةةم وطنيةةة لتحييةةد أثةةر تةةدهور األراضةةي   إطةةار بةةرانمج  )و( 

حتديد أهداف تتعةق بتحييد أثر تدهور األراضي لزايدة املنةافين املتعةددة إىل أقصةى حةد مة  حتييةد 
 . إىل أدن حد أو ا اثر  ري املقصودة عاوضاتتدهور األراضي وتقةيل امل

 4اجلةسة العامة 
 2019أيةو /سبتمرب  6
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 14-أم /17 املقرر  

متابعوووووة بووووورانمج عمووووول هوئوووووة التفاعووووول بوووووني العلووووودم والسواسوووووات لفووووورتة   
 2 ا، ف: 2019-201٨ الس،تني
  إن مؤمتر األطراف 

  12-م أ/19و 11-م أ/23إىل مقرريه  إذ يشري 
  13-م أ/21و 13-م أ/3و 13-م أ/18إىل املقررات أيضاط  وإذ يشري 
إىل اميطةةةار االسةةةةرتاتيجي التفاقيةةةة األمةةةةم املتحةةةدة ملكافحةةةةة التصةةةةحر وإذ يشةةةري ةةةةةذلك  

  ورؤيتةةه ملسةةتقبل قةةائم اةةةى التقةيةةل إىل أدن حةةد مةة  التصةةحر وتةةدهور 2030-2018 لةفةةرتة
األراضةةي واكةةن مسةةاره والتخفيةةف مةة  ااثر اجلفةةاف   املنةةاطق املتةة ثرة اةةةى مجيةةين املسةةتوايت  
واةةةى السةةعي إىل حتقيةةق اةةامل يقةةوم اةةةى حتييةةد أثةةر تةةدهور األراضةةي  ةةا يتسةةق مةةين خطةةة التنميةةة 

 الرامةةي إىل حتسةةني 1  ضةةم  نطةةاق االتفاقيةةة  ال سةةيما اهلةةدف االسةةرتاتيجي 2030املسةةتدامة لعةةام 
حالةةة الةةنمم امييكولوويةةة املتةة ثرة  ومكافحةةة التصةةحر وتةةدهور األراضةةي  وتعزيةةز اميدارة املسةةتدامة 

 لألراضي  واملسامهة   حتييد أثر تدهور األراضي 
 بةرانمج تنفيةذ   والسياسةات ةةومالع بةنيالعمل الذب اضطةعر به هيئةة التفااةل  وإذ يقر 
  2019-2018 السنتني لفرتة امةها

بةني   أساسةياط رابطةاط أبووه الرتابا القوب بني استخدام األراضي واجلفةاف وأبن ةةة توإذ يسةم  
 إدارة األراضي وإدارة اجلفاف م  خ   استخدام املياه 

 و  االستنتاوات والتوايات الواردة فيها  ICCD/COP(14)/CST/3  الوثيقة وقد نمر  
إريفةةةةادات لةةةةدام ااتمةةةةاد وتنفيةةةةذ تةةةةدخ ت قائمةةةةة اةةةةةى األراضةةةةي أل ةةةةراض إدارة   

 م  ااثره اجلفاف والتخفيف
املتبعةة  ةاألطةراف إىل النمةر   )أ( تعزيةز أووةه الةرتابا بةني السياسةات الوطنيةيداو  -1 

أمةةةور  وحسةةة  االقتضةةةاء  بةةةرامج امةةةل ملكافحةةةة    جمةةةا  األراضةةةي واجلفةةةاف  ةةةا يشةةةمل    مجةةةةة
)ب( اسةةةةتعراض ووسياسةةةةات مناخيةةةةة وطنيةةةةة؛   وبةةةةرامج ميدارة اجلفةةةةاف  التصةةةةحر وتةةةةدهور األراضةةةةي

وتعزيز ااتماد هذه السياسات  ا يكفل املراااة الكامةة ألثر استخدام األراضةي وإدارهتةا وتةدهور 
اميكاؤ الذب  ك  أن يؤديةه  اةةى اةعيد بنةاء  )ج( الدورواألراضي   توافر املياه ويف  املياه؛ 

قدرة اعتمعات والنمم البيئيةة اةةى حتمةل اجلفةاف  األخةذص  مارسةات اميدارة الذةيةة لألراضةي   
اةةةى الةةنمم امييكولوويةةة  وأنشةةطة  ةةاوز  ةالقائمةةوامياةة   التكيةةف تةةدابري مواوهةةة اجلفةةاف  و 

 تدهور األراضي؛تبعات اجلفاف  ال سيما   سياق حتييد أثر 
إىل أن تتخذ التدابري ال زمة لكةي تكفةل  حسة  االقتضةاء  أيضاط  األطرافيداو  -2 

أن ترااةةةي مؤسسةةةاهتا املكرسةةةة ميدارة اجلفةةةاف جمةةةاالت اسةةةتخدام األراضةةةي وتةيةةةري اسةةةتخدام األراضةةةي 
وتةةدهور األراضةةي ااتبارهةةا اوامةةل تةةؤثر   كارسةةات وسياسةةات إدارة اجلفةةاف وةةةاطر اجلفةةاف  مةةين 

ي مؤسسةةاهتا املكرسةةة السةةتخدام األراضةةي وامليةةاه   سياسةةاهتا احلةةرا   الوقةةر نفسةةه اةةةى أن ترااةة
ومبادراهتةةا ذات الصةةةة كارسةةات اميدارة الذةيةةة لألراضةةي   مواوهةةة اجلفةةاف وتبةةد  املنةةا  و ثةةريات 

 تةري املنا ؛ 
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األطةةراف واملنممةةات الدوليةةة واجلهةةات الشةةريكة   أنشةةطة التعةةاون ةةةذلك يةةداو  -3 
سةةيق الشةةامةني لعةةدة قطااةةات   سياسةةاهتا وبراجمهةةا الراميةةة إىل تعزيةةز التةةدخ ت إىل تعزيةةز التةة زر والتن

الضةةرورية الاتمةةاد اميدارة الذةيةةة لألراضةةي   مواوهةةة اجلفةةاف وتنفيةةذها وتوسةةيين نطاقهةةا اةةةى النحةةو 
 انااةةر  سةةةمةة  اةةةى جممواةةة  -حسةة  االقتضةةاء  -األمثةةل لتشةةمل املنةةاةر الطبيعيةةة  مةةين الرتةيةةز 

 تشمل ما يةي: متكينية  
 تنفيذ ختطيا استخدام األراضي وإدارة املناةر الطبيعية اةى حنو متكامل؛  )أ( 
تعزيز القدرات الوطنية واحملةية اةةى حنةو يتةي  االسةتفادة مة  املنةافين املتعةددة لةإلدارة  ب() 

قطااةةات وجلمااةةات املمارسةةني لةالذةيةةة لألراضةةي   مواوهةةة اجلفةةاف اةةةى اةةعيد يفةةامل 
ات  مةةين مرااةةاة األيفةةخاا ذوب اميااقةةة  واميوةةراءات املراايةةة ل اتبةةارات اجلنسةةانية والتخصصةة

 تعزيزاط لدور النساء والشباب والفتيات؛
ضمان املشارةة الفعالة لةمؤسسات احملةية وتمافر ذلك مين السياسةات املراايةة  )ج( 

  أوةل ضةمان أن تصصةّمم لةحيز املكاك واألم  القانوك   جمةا  حيةازة األراضةي وحقةوق امليةاه مة
التدخ ت القائمة اةى األراضي والرامية إىل التخفيف مة  ااثر اجلفةاف وأن تنّفةذ وتصراةد وتقةّيم 

 اةى حنو يشمل اجلميين؛ 
ةةة  إمكانيةةةة واةةةو  واضةةةعي السياسةةةات  )د(  اسةةةتحدا  أدوات سةةةهةة االسةةةتعما  حتسّ 

جلةرافيةة املكانيةة الةيت تسةتند إىل بيةاانت واملخططني واملمارسةني اةةى مجيةين املسةتوايت إىل التحةةي ت ا
لألراضةةي وامليةةاه واألحةةوا  اجلويةةة  مةة  الوطنيةةة راةةد األرض   ةةا   ذلةةك البيةةاانت السةةاتةية واملوقعيةةة 

خةة   اسةةتخدام نمةةم املعةومةةات اجلةرافيةةة  وهةةو مةةا مةة  يفةة نه أن يتةةي  امةيةةات متكامةةةة اةةةى اةةعيد 
 اجلفاف؛ةاطر مل الكتل املائية وتدهور األراضي و راد ورسم خرائا الةطاء النباو   ا يش

تعبئة التمويل التقةيدب واملبتكر اةى حد سةواء   ةا   ذلةك  حسة  االقتضةاء  و   )هة( 
مجةة أمةور  مة  خة   مسةتثمرب القطةااني العةام وا ةاا  وذلةك   يفةكل مةدفواات مقابةل خةدمات 

وتةطيةةة  مينيةةة  واسةةتثمارات مسةةؤولة   س سةةل  النمةةام امييكولةةووي  وتعةةويض اةة  انبعةةااثت الكربةةون 
ميدارة ا تعزيةةزلةةدام و القيمةةة املسةةتدامة والشةةامةة لةجميةةين والقةةادرة اةةةى حتمةةل اجلفةةاف و  الةةنمم الةذائيةةة 

 الذةية لألراضي   مواوهة اجلفاف  اةى أن يقرتن ذلك    الصيةة املثةى  الربجمة احملةية والوطنية؛ 
إىل أمانةةة اتفاقيةةة األمةةم املتحةةدة ملكافحةةة التصةةحر وهيئةةة التفااةةل بةةني يطةةة   -4 

     سياق برانمج إدارة اجلفاف املتكامةةة  التنسةيق والتحةاور بةني اجلهةاتأن تيسر العةوم والسياسات
املعنيةةة بتحييةةد أثةةر تةةدهور األراضةةي واجلهةةات املعنيةةة تدارة ةةةاطر اجلفةةاف  ال سةةيما اةة  طريةةق إكةةاد 

 رت  لتعاريف إدارة ةاطر اجلفاف وإدارة األراضي ولطابعهما الشامل لعةدة قطااةات  ويةداو فهم مش
حس  االقتضاء  منممة األ ذية والزرااة لألمم املتحدة  وبرانمج األمم املتحةدة لةبيئةة  واملنممةة 

 د اجلويةة والكةوار العاملية لألرااد اجلويةة  و ريهةا مة  املنممةات املعنيةة تدارة األراضةي وامليةاه واألراةا
 ؛إىل املشارةة   ذلك

إىل األمانةةةة أن تةةةداو الفريةةةق االستشةةةارب لةبحةةةو  الزراايةةةة الدوليةةةة أيضةةةاط  يطةةةة  -5 
ومنممة األ ذية والزرااة لألمم املتحةدة ونمةام مؤيفةر اميوهةاد الزرااةي التةابين هلةا و ريهةا مة  الوةةاالت 

 اتت والس الت احليوانية املقاومة لةجفاف.ذات الصةة إىل تقاسم املعةومات بش ن أنواا النبا
 4اجلةسة العامة 
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 14-أم /1٨ املقرر  

بووووووووورانمج عمووووووووول هوئوووووووووة التفاعووووووووول بوووووووووني العلووووووووودم والسواسوووووووووات لفووووووووورتة   
 2021-2020 الس،تني
 إن مؤمتر األطراف  
  12-م أ/19و 11-م أ/23إىل املقرري   إذ يشري 
بشةة ن حتسةةني ةفةةاءة هيئةةة التفااةةل بةةني العةةةوم  13-م أ/19إىل املقةةرر أيضةةاط  وإذ يشةةري 

 بش ن التعةاون مةين األفرقةة واهليئةات العةميةة احلكوميةة 13-م أ/22والسياسات )هيئة التفاال( واملقرر 
 الدولية األخر  

 الةذب اضةطةعر بةه هيئةة التفااةل مة  أوةل حتقيةق أهةدافها العمةل وإذ  يا اةمةاط مةين التقةدير 
  2019-2018وتنفيذ أنشطة التنسيق املشمولة بربانمج امةها لفرتة السنتني 

  ICCD/COP(14)/CST/6  الوثيقة  وقد نمر 
   بصةةيةته الةةواردة2021-2020بةةرانمج امةل هيئةةة التفااةل لفةةرتة السةنتني  يعتمةد -1 

   مرفق هذا املقرر  ويبر   األولوايت؛
 يةي: إىل األمني التنفيذب أن يضطةين  ا يطة  -2 
 لةجنة(  15أن يقدم  أثناء الدورة ا امسة اشرة لةجنة العةم والتكنولوويا )الدورة  )أ( 

املةةدرج   بةةرانمج امةةل  1  تواةةيات مووهةةة حنةةو السياسةةات بشةة ن اهلةةدف تقريةةراط توليفيةةاط يتضةةم
 ؛2021-2020هيئة التفاال لفرتة السنتني 

لةجنةةة  تقريةةراط توليفيةةاط يتضةةم  تواةةيات مووهةةة حنةةو  15أن يقةةدم  أثنةةاء الةةدورة  )ب( 
 ؛2021-2020املدرج   برانمج امل هيئة التفاال لفرتة السنتني  2السياسات بش ن اهلدف 

لةجنةةةة  تقريةةةراط توليفيةةةاط يتضةةةم  تواةةةيات مووهةةةة  15أن يقةةةدم  أثنةةةاء الةةةدورة  )ج( 
السياسةةةةةات  منبثقةةةةةة مةةةةة  أنشةةةةةطة التنسةةةةةيق الةةةةةيت تضةةةةةطةين هبةةةةةا هيئةةةةةة التفااةةةةةل خةةةةة   فةةةةةرتة  حنةةةةةو

 .2021-2020 السنتني
 4اجلةسة العامة 
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 املرفق

لووووووووودم والسواسوووووووووات لفووووووووورتة بووووووووورانمج عمووووووووول هوئوووووووووة التفاعووووووووول بوووووووووني الع  
 2021-2020 الس،تني
  1اجلدو  

 2021-2020أه اف ويداتج برانمج عمل هوئة التفاعل بني العلدم والسواسات للفرتة 
 الناتج اهلدف

 تقةةةد  أدلةةةة قائمةةةة اةةةةى العةةةةم تةةةربه  اةةةةى إمكانيةةةة -1
إسةةهام التخطةةيا املتكامةةل السةةتخدام األراضةةي واميدارة 
املتكامةةةةة لةمنةةةاةر الطبيعيةةةة   التةيةةةري اميكةةةاؤ املفضةةةي 

 قق هدف حتييد أثر تدهور األراضةي   إىل التحو    ا
 األراضي واجلفاف. ويعام قضااي التصحر/تدهور

تقريةةةر تقةةةين يقةةةدم أدلةةةة قائمةةةة اةةةةى العةةةةم تةةةربه  
 كةةة  هبةةةا لةتخطةةةيا املتكامةةةل  اةةةةى الكيفيةةةة الةةةيت

السةةةةتخدام األراضةةةةةي واميدارة املتكامةةةةةة لةمنةةةةةاةر 
الطبيعيةةة أن يسةةامها    سةةياق العمةةل اةةةى بةةةو  

 ةةةاوزه     هةةةدف حتييةةةد أثةةةر تةةةدهور األراضةةةي أو
إحةةةةةةةةدا  تةيةةةةةةةةري إكةةةةةةةةاؤ يفضةةةةةةةةي إىل التحةةةةةةةةةو   
ويتضةةةةم  أمثةةةةةة اةةةةةى احلةةةةاالت الةةةةيت طصبةةةةق فيهةةةةةا 

 هذان النهجان.
اةةة  داةةةةوة مفتوحةةةة  لةكيفيةةةة الةةةةيت اةةةرض  انتةةةج 

 كةةةة  هبةةةةا دمةةةةج حتييةةةةد أثةةةةر تةةةةدهور األراضةةةةي   
األدوات املووةةةةةةةودة املفتوحةةةةةةةة املصةةةةةةةدر لتخطةةةةةةةيا 

 .عاوضاتاستخدام األراضي وحتةيل امل
تقةةةد  املسةةةاادة العةميةةةة إىل ا ليةةةة العامليةةةة دامةةةاط 
 لةقةةةرارات املتخةةةذة بشةةة ن اجلةةةدو  التقنيةةةة لةمبةةةادرات

 ة بتحييد أثر تدهور األراضي.التحويةية املتعةق
ةةةةج تقيةةةةيم  -2 تقةةةةد  أدلةةةةة قائمةةةةة اةةةةةى العةةةةةم اةةةةةى هنص

الضةعيفة  وراد قدرة الفئات السةكانية والةنمم امييكولوويةة
  أثةر تةةري املنةا  اةةى أيضاط  اةى جماهبة اجلفاف  تنمر

 ةاطر اجلفاف.

تقريةةر تقةةين يسةةتند إىل اسةةتعراض التقةةارير التوليفيةةة 
واملؤلفةةات الرئيسةةية املووةةودة  مةة  يفةة نه أن يقةةدم 
ةةةةج تقيةةةةةيم  إريفةةةةادات قائمةةةةة اةةةةةى العةةةةةةم بشةةةة ن هنص
وراد قدرة الفئات السكانية والةنمم امييكولوويةة 

  ذلةةك فهةةةم  الضةةعيفة اةةةى جماهبةةة اجلفةةةاف   ةةا
  ثري تةري املنا  اةى ةاطر اجلفاف.
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  2اجلدو  
 أيشوووووووطة الت،سووووووووق   إطوووووووار بووووووورانمج عمووووووول هوئوووووووة التفاعووووووول بوووووووني العلووووووودم والسواسوووووووات

 2021-2020للفرتة 
 األنشطة الفراية النشام

املسةةةةةةةامهة   أامةةةةةةةا  املنتةةةةةةةد  احلكةةةةةةةومي  -1
الةةةةةةةةةدوا لةعةةةةةةةةةةوم والسياسةةةةةةةةةات املعةةةةةةةةةين التنةةةةةةةةةوا 
البيولةةةةةةةةةةةووي وخةةةةةةةةةةةدمات الةةةةةةةةةةةنمم امييكولوويةةةةةةةةةةةة 

بةةةةةةةةرانمج امةةةةةةةةةه املتجةةةةةةةةدد )املنتةةةةةةةةد (   إطةةةةةةةةار 
وفقةةةةةةةاط لإلوةةةةةةراءات الةةةةةةةيت وضةةةةةةةعها  2030 حةةةةةةىت

املنتةةةةةد  ومةةةةةةذةرة التعةةةةةةاون بةةةةةني أمةةةةةةانيت املنتةةةةةةد  
 واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر.

سةةةتتابين هيئةةةة التفااةةةل بةةةني العةةةةوم والسياسةةةات موضةةةواني 
مةةةةة  املواضةةةةةيين ذات األولويةةةةةة   بةةةةةرانمج العمةةةةةل املتجةةةةةدد 

  :2030 لةمنتد  حىت اام

حتقيةةةةق   فهةةةةم أمهيةةةةة التنةةةةوا البيولةةةةووي  )أ( 
 ؛2030 أهداف خطة التنمية املستدامة لعام

فهم األسباب الكامنة وراء فقدان التنةوا  )ب( 
البيولةةووي والعوامةةل احلا ةةة لةتةيةةري املفضةةي إىل التحةةو  

لةتنةةةةةوا  2050 وا يةةةةةارات املتاحةةةةةة لتحقيةةةةةق رؤيةةةةةة اةةةةةام
البيولةةةةووي  واملسةةةةامهة   االسةةةةتعراض العةمةةةةي لةرسةةةةائل 
اجلوهريةةةةةة وحتةيةهةةةةةا إذا تةةةةةوافرت هةةةةةذه التقةةةةةارير   وقةةةةةر 

 ستكما  االستعراض.االتفاال يسم  هليئة 
التعةةةةةةاون مةةةةةةين اهليئةةةةةةة احلكوميةةةةةةة الدوليةةةةةةة  -2

املعنيةةةةةةة بتةةةةةةةري املنةةةةةةا  )هيئةةةةةةة املنةةةةةةا (   إطةةةةةةار 
يتعةةةق بتقريرهةةا  سةةيما فيمةةا وةةدو  أاماهلةةا  وال
املنةةا  واألراضةةي وتقريةةر التقيةةيم ا ةةاا اةة  تةةةري 

 .ا اا هبا الساد،

ة   الةةوارد  سةةتتوىل هيئةةة التفااةةل حتةيةةل الرسةةائل اجلوهريةةة
يئة املنا  ا  تةري املنةا  واألراضةي وتقريةر ا اا هلتقرير ال

لعرضةها   ذات الصةة االتفاقيةة ا اا هبا التقييم الساد،
   الدورة ا امسة اشرة لةجنة العةم والتكنولوويا.

 

متابعةةةةةةةةةةةةةة أنشةةةةةةةةةةةةةطة التعةةةةةةةةةةةةةاون اجلاريةةةةةةةةةةةةةة  -3
واستكشةةاف سةةةبلي ومواضةةةيين لةتعةةةاون مسةةةتقب ط 

احلكةومي الةدوا التقةين املعةين الرتبةة مين الفريق 
 )فريق الرتبة(.

سةةتتعاون هيئةةة التفااةةل مةةين فريةةق الرتبةةة بشةة ن مواضةةيين يتفقةةان 
اةيهةةا  اخةةذْي    االاتبةةار أمهيةةة الكربةةون العضةةوب   الرتبةةةة 

 النسبة إىل حتييد تدهور األراضي.
هيئةةةةة التفااةةةل   أب نشةةةةام متابعةةةةة انيفةةةةئ  إيفةةةةرا ينبةةةةي أن 

اةةة  اسةةةتنتاوات النةةةدوة العامليةةةة املعنيةةةة الكربةةةون العضةةةوب   
 (.2019( والندوة العاملية بش ن تعرية الرتبة )2017الرتبة )

وينبةةةي هليئةةةة التفااةةةل أن تستكشةةةف مةةين فريةةةق الرتبةةةة إمكانيةةةة 
لةةك   ذ املشةةارةة   نةةدوات مقبةةةة ذات اةةةة االتفاقيةةة   ةةا

 (.2020ةرتبة )لالندوة العاملية بش ن التنوا البيولووي 
التعةةاون مةةين الفريةةق الةةدوا املعةةين املةةوارد  -4

التةةةةةةابين لةةةةةةربانمج األمةةةةةةم املتحةةةةةةدة لةبيئةةةةةةة )فريةةةةةةق 
املةةةوارد(  وفقةةةاط لإلوةةةراءات الةةةيت وضةةةعها الفريةةةق 

-2018إطةةةةةةةةةار بةةةةةةةةةةرانمج امةةةةةةةةةةه لةفةةةةةةةةةةرتة  و 
2021. 

 

ات الصةةةةةة مةةةةة  ث ثةةةةة مةةةةة  سةةةةتتابين هيئةةةةة التفااةةةةةل األوةةةةزاء ذ
املواضةةةةةةةةةيين ذات األولويةةةةةةةةةة   بةةةةةةةةةرانمج امةةةةةةةةةل فريةةةةةةةةةق املةةةةةةةةةوارد 

سةةةيما تقييمةةةني مواضةةةيعيني مهةةةا:    وال2021-2018 لةفةةةرتة
ا اثر املرتتبةةةةةةةة   املةةةةةةةوارد اةةةةةةةةى النزااةةةةةةةات البيئيةةةةةةةة واهلجةةةةةةةةرة  

املةةوارد مةة  أوةةل تنميةةة خفيضةةة الكربةةون قةةادرة االسةةتفادة مةة  و 
 ‘إدارة املةوارد’واملقالةة التحةيةيةة املعنونةة اةى جماهبة تةري املنةا   

  ضةةةوء التحةةةوالت األساسةةةية   نمةةةم امينتةةةاج واالسةةةته    
  االسةةةتعراض العةمةةةي لةرسةةةائل اجلوهريةةةة وحتةيةهةةةا املسةةةامهة و 

إذا تةةةةةةوافرت هةةةةةةذه التقةةةةةةارير   وقةةةةةةر يسةةةةةةم  هليئةةةةةةة التفااةةةةةةل 
اسةةةتكما  االسةةةتعراض. اةةة وة اةةةةى ذلةةةك  ستسةةةاهم هيئةةةة 

  اسةةةتعراض لةقةةةدرة اةةةةى العمةةةل بشةةة ن إدارة املةةةوارد  التفااةةةل
املعدنيةةةةة بعةةةةد املوافقةةةةة اةةةةةى قةةةةرار مجعيةةةةة األمةةةةم املتحةةةةدة لةبيئةةةةة 

4/L23   بشةةةةة ن هةةةةةذا املوضةةةةةوا  الةةةةةذب يةةةةةداو إىل مزيةةةةةد مةةةةة
 التشاور بش ن هياةل اميدارة احمليطة استخراج املوارد.

التعةةةةةةاون مةةةةةةين املبةةةةةةادرة العامليةةةةةةة لةمؤيفةةةةةةرات  -5
املتعةقة األراضي الةيت اختةذها موئةل األمةم املتحةدة 

سةةتقدم هيئةةة التفااةةل إسةةهامات   املبةةادرة العامليةةة لةمؤيفةةرات 
املتعةقةةةةةة األراضةةةةةي بةيةةةةةة ضةةةةةمان مواءمةةةةةة املؤيفةةةةةرات املتعةقةةةةةة 
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 األنشطة الفراية النشام
والةةةيت ترمةةةي إىل ةفالةةةة تنسةةةيق مؤيفةةةرات األراضةةةي 
الةةةةيت وضةةةةعتها املبةةةةادرة بةيةةةةة قيةةةةا، ضةةةةمان حيةةةةازة 
األراضةةةةةةةي اةةةةةةةةى الصةةةةةةةعيدي  العةةةةةةةاملي والقصطةةةةةةةرب  
واملؤيفةةةرات املتعةقةةةة األراضةةةي املسةةةتخدةمة لقيةةةا، 

رةز م  تقدم   حتييد أثر تدهور األراضي. ام   ص

األراضةةةةةي الةةةةةيت وضةةةةةعتها املبةةةةةادرة ومؤيفةةةةةرات األراضةةةةةي الةةةةةيت 
ملعةةايري تسةةتخدمها االتفاقيةةة االسةةتناد إىل مصةةادر البيةةاانت وا
 املووودة والقابةة لةتحصيل واملقارنة اةى النطاق العاملي.

التعةةةةةةةةةةةاون مةةةةةةةةةةةين بةةةةةةةةةةةرانمج إدارة اجلفةةةةةةةةةةةاف  -6
املتكامةة  وهةو مبةادرة مشةرتةة بةني املنممةة العامليةة 
لألراةةةةاد اجلويةةةةة والشةةةةراةة العامليةةةةة لةميةةةةاه  بشةةةة ن 

 القضااي العةمية املتصةة اجلفاف.

اهةةةةةةةة امةهةةةةةةةا املتعةةةةةةةةق سةةةةةةةتكفل هيئةةةةةةةة التفااةةةةةةةل اتسةةةةةةةاق ووو
سيما م  أوةل حتقيةق الرةيةزة الثانيةة مة  بةرانمج  اجلفاف  وال

إدارة اجلفةةاف املتكامةةةة بشةة ن إدارة اجلفةةاف  الةةيت ترةةةز اةةةى 
واألثةةةةر  وسةةةةتتعاون   إاةةةةداد منشةةةةوري   القابةيةةةةة لةتةةةة ثرتقيةةةةيم 

مقةةةةةرري  مهةةةةةا: وثيقةةةةةة إطاريةةةةةة بشةةةةة ن إدارة اجلفةةةةةاف املتكامةةةةةةة 
 وندرة املياه.وةتي  ا  اجلفاف 

االضط ا بةدور رئيسةي   ضةمان وةودة  -7
الطبعةةةةةةة الثانيةةةةةةة مةةةةةة  توقعةةةةةةات األراضةةةةةةي العامليةةةةةةة  
واسةةةةةةةتعراض الب  ةةةةةةةات األخةةةةةةةر  القائمةةةةةةةة اةةةةةةةةى 

  إطةةةار االتفاقيةةةة  واميسةةةهام   األدلةةةة  الةةةيت تصعةةةدم 
 حس  االقتضاء. إادادها

 

سةةةةةتكون هيئةةةةةة التفااةةةةةل اضةةةةةواط   الةجنةةةةةة التوويهيةةةةةة املعنيةةةةةة 
تاةةةةةداد توقعةةةةةات األراضةةةةةي العامليةةةةةة  وستسةةةةةهم   إوةةةةةراء 

اةمةةي لةطبعةةة الثانيةةة مةة  التوقعةةات ومجيةةين الواثئةةق  اسةةتعراض
ذات الصةةةةةة  وستضةةةةطةين هبةةةةذا االسةةةةتعراض  وسةةةةتقر الصةةةةيغ 
النهائيةةةةةةةة قبةةةةةةةل النشةةةةةةةر  وسةةةةةةةتصداى إىل اسةةةةةةةتعراض الب  ةةةةةةةات 

  القائمةةةة اةةةةةى األدلةةةة  الةةةيت تصعةةةةدم   إطةةةار االتفاقيةةةةة  األخةةةر 
 وإىل اميسهام   إادادها حس  االقتضاء.
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 14-أم /19 املقرر  

 تفاعل العلدم والسواسات، وتبادل املعارف  
 إن مؤمتر األطراف  
  13-م أ/19  واملقرر 12-م أ/19  واملقرر 11-م أ/23إىل املقرر  إذ يشري 
  12-م أ/20  واملقةةةةةةرر 11-م أ/24  واملقةةةةةةرر 10-م أ/21إىل املقةةةةةةرر أيضةةةةةةاط  وإذ يشةةةةةةري 
  13-م أ/20واملقرر 

إىل األداء اجليد هليئةة التفااةل بةني العةةوم والسياسةات   تنفيةذ بةرانمج  وإذ يشري بتقدير 
 اةةوب حتقيةةق األهةةدافالتفااةةل وإىل التقةةدم اهلةةام الةةذب أحرزتةةه هيئةةة  2019-2018امةهةةا لةفةةرتة 

 ليت حصدّ دت هلا ا
إىل العمةةةل الةةةذب أجنزتةةةه األمانةةةة بشةةة ن تطةةةوير وتعهةةةد خةةةدمات أيضةةةاط  بتقةةةديروإذ يشةةةري  

تقاسةةم املعةةارف   إطةةار اتفاقيةةة األمةةم املتحةةدة ملكافحةةة التصةةحر  والتوسةةا   تقاسةةم املعةةارف 
 إاتحةة الواةو  العةمية والتقنية  وإكةاد تفااةل بةني العةةوم والسياسةات مة  خة   مجةةة أمةور مة  بينهةا

امليسر إىل املعةارف الةيت تبةورهةا هيئةة التفااةل بةني العةةوم والسياسةات ومة  خة   موااةةة تطةوير 
  القط  املعر  التفاقية مكافحة التصحر

اجلهود املتوااةة اليت تبذهلا األمانة والشبكة العاملية لنةصهصج وتكنولوويات حفةظ  وإذ يقر 
 أفضل كارسات اميدارة املستدامة لألراضي ونشرها وإاتحتها املوارد   التشجيين اةى حتةيل 

 واالستنتاوات والتوايات الواردة فيها  ICCD/COP(14)/CST/5  الوثيقة  وقد نمر 
إىل مكتةة  جلنةةة العةةةم والتكنولوويةةا حتسةةني إوةةراءات  ديةةد اضةةوية هيئةةة  يطةةة  -1 

 التفااةةل بةةني العةةةوم والسياسةةات حبيةة  يكةةون اميمكةةان النمةةر   مجيةةين املريفةةحني الةةذي  يةبةةون نةةداءط 
واحداط النتقاء أاضاء ودد ضم  امةية اةتشاف واختيار اةماء مستقةني اةةى الصةعيد العةاملي وةةذا 

 ميقةيمية الةتشاف وتريفي  اامل واحد لتمثيل ةل منطقة اةى حدة؛ضم  العمةيات ا
إىل األمانة أن تواال تعبئة املوارد ال زمةة ألداء هيئةة التفااةل بةني أيضاط  يطة  -2 

 العةوم والسياسات مهامها بفعالية؛
موااةةةةةةة توسةةةةةيين القطةةةةة  املعةةةةةر  التفاقيةةةةةة مكافحةةةةةة ةةةةةةذلك إىل األمانةةةةةة  يطةةةةةة  -3 

تعزيةةزه تةبيةةة الحتياوةةات البةةةدان األطةةراف واسةةتجابة ألولوايهتةةا مةة  أوةةل تيسةةري تعمةةيم التصةةحر وزايدة 
 املعارف ذات الصةة اةى مجيين أاحاب املصةحة؛

إىل األمانةةةةة أن تعمةةةةل التنسةةةةيق مةةةين اتفاقيةةةةات ريةةةةو األخةةةةر  والشةةةةرةاء  يطةةةة  -4 
العةةةةوم والسياسةةةات  املعنيةةةني اةةةةى ةفالةةةة االتسةةةاق والتةةةواؤم   الطريقةةةة الةةةيت تصةةةنف هبةةةا هيئةةةات

اتفاقية مكافحة التصحر والقط  املعر  التفاقية مكافحة التصحر مسائل التكيةف القةائم اةةى 
النمم امييكولووية  واحلد م  ةاطر الكوار  القةائم اةةى الةنمم امييكولوويةة  واحلةةو  املسةتمدة 

 م  الطبيعية  واميدارة املستدامة لألراضي؛
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موااةةةة تقاسةةم املعةومةةات بشةة ن نمةةم تقاسةةم املعةةارف  األطةةراف اةةةى  يصشةةجين -5 
 واملنشةةورات احلديثةةة  و ريهةةا مةة  املعةومةةات ذات الصةةةة التصةةحر/تدهور األراضةةي واجلفةةاف واميدارة
املسةةتدامة لألراضةةي مةةة  خةة   القطةة  املعةةةر  التفاقيةةة التصةةحر  ويةةةداو ا ةةرباء املريفةةحني مةةة  

   إىل الشيء نفسه؛البةدان األطراف وأاحاب املصةحة ا خري
اةى موااةة ارض حةاالت أفضةل املمارسةات الوويهةة أيضاط  األطراف يشجين -6 

لتعزيز قاادة املعارف ا ااة اميدارة املستدامة لألراضةي ويةداو أاةحاب املصةةحة ا خةري  إىل 
 القيام بذلك؛

 البةةةةدان األطةةراف املتقدمةةةة والبةةةةدان األخةةر  القةةةادرة اةةةى داةةةم أنشةةةطة يةةداو -7 
إىل األمانةةة وهيئةةة التفااةةل بةةني العةةةوم  ويطةةة التفااةةل بةةني العةةةوم والسياسةةات إىل فعةةل ذلةةك  

 والسياسات موااةة ضمان استخدام هذا الدام اةى حنو فعا ؛
األطةةراف واملؤسسةةات املاليةةة والتقنيةة إىل داةةم تعّهةةد امةةل القطةة  أيضةةاط  يةداو -8 

 دة حتسينه وتطويره؛املعر  التفاقية مكافحة التصحر وتوسيعه وزاي
إىل األمانةةةةة أن تعةةةةد تقريةةةةراط   الةةةةدورة ا امسةةةةة اشةةةةرة ملةةةةؤمتر األطةةةةراف  يطةةةةة  -9 

والتفااةةل ‘ 2’تبةةاد  املعةةارف؛ و‘ 1’)أ( تنفيةةذ هةةذا املقةةرر؛ و)ب( التةةدابري املتخةةذة لتيسةةري  اةة 
  بني العةوم والسياسات.

 4اجلةسة العامة 
 2019أيةو /سبتمرب  6
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 14-أم /20 املقرر  

التدصوووات السواسوواتوة امل،بثقووة عوون التعوواون موود األفرقووة وا،وئووات العلموووة   
 احلكدموة ال ولوة األخرى

 إن مؤمتر األطراف  
  13-م أ/21  واملقرر 12-م أ/19  واملقرر 11-م أ/23إىل املقرر  إذ يشري 
  13-م أ/3ر   واملقر 13-م أ/22  واملقرر 13-م أ/19إىل املقرر أيضاط  وإذ يشري 
إىل اميطةةةةةار االسةةةةةرتاتيجي التفاقيةةةةة األمةةةةةم املتحةةةةةدة ملكافحةةةةةة التصةةةةةحر  وإذ يشةةةةري ةةةةةةذلك 

  وإىل رؤيتةه املسةتقبةية املتمثةةةة   التقةيةل إىل أدن حةد مة  التصةةحر/تدهور 2030-2018 لةفةرتة
املسةةةتوايت  األراضةةةي واكةةةن مسةةةاره والتخفيةةةف مةةة  ااثر اجلفةةةاف   املنةةةاطق املتةةة ثرة اةةةةى مجيةةةين 

يتطةةابق مةةين خطةةة التنميةةة املسةةتدامة  ويسةةعى إىل حتقيةةق اةةامل خةةا ي مةة  ةةةاهرة تةةدهور األراضةةي  ةةا
الرامةةةي إىل حتسةةةني حالةةةة  1سةةةيما اهلةةدف االسةةةرتاتيجي    ضةةةم  نطةةةاق االتفاقيةةةة  وال2030 لعةةام

دامة لألراضةي  النمم امييكولوويةة املتة ثرة  ومكافحةة التصةحر/تدهور األراضةي  وتعزيةز اميدارة املسةت
 واملسامهة   حتييد أثر تدهور األراضي 

العمل الةذب اضةطةعر بةه هيئةة التفااةل بةني العةةوم والسياسةات  وإذ  يا اةماط مين التقدير 
  2019-2018لتنفيذ أنشطة التنسيق املدروة   برانمج امةها لفرتة السنتني 

ر األراضي وإاة حها وتقريةر التقيةيم االنتهاء م  تقرير التقييم املتعةق بتدهو  وإذ يرّح  
 العةةاملي املتعةةةق التنةةوا البيولةةووي وخةةدمات الةةنمم امييكولوويةةة الةةةذي  أاةةدمها املنةةرب احلكةةومي الةةدوا

 لتنوا البيولووي وخدمات النمم امييكولووية ا املعينلةعةوم والسياسات 
االنتهاء م  املقالة التحةيةيةة املتعةقةة تاة   األراضةي لتحقيةق أهةداف أيضاط  وإذ يرح  

 التنمية املستدامة اليت أادها الفريق الدوا املعين املوارد التابين لربانمج األمم املتحدة لةبيئة 
 سةةامهة هيئةةة التفااةةل بةةني العةةةوم والسياسةةات   االسةةتعراض العةمةةي لةتقريةةر  وإذ يسةةةّم 

ة احلكوميةةةةة الدوليةةةةة املعنيةةةةة بتةةةةةري املنةةةةا  بشةةةة ن تةةةةةري املنةةةةا   والتصةةةةحر  وتةةةةدهور ا ةةةةاا لةهيئةةةة
األراضةةةةي  واميدارة املسةةةةتدامة لألراضةةةةي  واألمةةةة  الةةةةةذائي  وتةةةةدفقات  ةةةةازات الدفيئةةةةة   الةةةةنمم 

 امييكولووية األرضية 
ق املبةةةةةادرة املشةةةةةرتةة بةةةةةني منممةةةةةة األ ذيةةةةةة والزرااةةةةةة لألمةةةةةم املتحةةةةةدة والفريةةةةة وإذ يرحّةةةة  

احلكومي الدوا التقين املعين الرتبة التابين لةشراةة العاملية م  أول الرتبة  والوةالة الدولية لةطاقةة 
الذرية  وهيئة التفاال بني العةوم والسياسات لتنميم الندوة العاملية بش ن تعرية الرتبة اليت وضةعر 

ت االبتكةار   جمةا  التةدخ ت وحةاالحالةة منصة مشرتةة لعرض ومناقشةة اخةر املعةومةات اة  
 تعرية الرتبة واميدارة ذات الصةة لألراضي 

التعةةاون بةةني هيئةةة التفااةةل بةةني العةةةوم والسياسةةات ومبةةادرة املؤيفةةرات العامليةةة  وإذ يسةةةّم 
مواءمةة  الةذب يعمةل اةةى ضةماناملتعةقة األراضي لربانمج األمم املتحةدة لةمسةتوطنات البشةرية  

 ا املبةادرة لقيةا، أمة  حيةازة األراضةي مةين مؤيفةرات األراضةي املسةتخدةمةمؤيفرات األراضي اليت وضةعته
 لقيا، التقدم احملرز حنو حتييد أثر تدهور األراضي 
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الدور الذب تضطةين به هيئة التفااةل بةني العةةوم والسياسةات   إاةداد أيضاط  وإذ يسةّم 
 اميادار القادم لةتوقعات العاملية لألراضي 

 و  االستنتاوات والتوايات الواردة فيها  ICCD/COP(14)/CST/4  الوثيقة  وقد نمر 
  حسةة  االقتضةةاء  مسةة لة حتييةةد أثةةر اةةةى أن تةةدمج البةةةدان األطةةراف يشةةجين -1 

تةةدهور األراضةةي   سياسةةات وخطةةا مجيةةين القطااةةات بطريقةةة متكامةةةة مةة  أوةةل لايةةة التنةةوا 
 يةي: ل العيش  ا  طريق ماالبيولووي وخدمات النمم امييكولووية وسب

التواية بفوائد حتييد أثر تدهور األراضي وتعزيز فهمها لتحقيةق أهةداف التنميةة  )أ( 
 املستدامة   قطااات متعددة؛

تعزيةةز القةةدرات واملعةةارف املؤسسةةية   القطااةةات ذات الصةةةة وفيمةةا بينهةةا مةة   )ب( 
 الوطين والوطين؛دون الصعيدي   أول تعميم وتنفيذ تدابري حتييد أثر تدهور األراضي اةى

تشةةةةجيين مراةةةةةز التنسةةةةيق الوطنيةةةةة التفاقيةةةةة التنةةةةوا البيولةةةةووي  واتفاقيةةةةة األمةةةةم  )ج( 
املتحةةدة ملكافحةةة التصةةحر  واتفاقيةةة األمةةم املتحةةدة اميطاريةةة بشةة ن تةةةري املنةةا   وةةةذا املؤسسةةات 

سةيق ا ااةة االتفاقةات البيئيةة الوطنية اليت تصعد تقةارير اة  أهةداف التنميةة املسةتدامة ومراةةز التن
املتعددة األطراف األخر  ذات الصةة  اةى دام األنشطة املنسةقة الراميةة إىل تنفيةذ تةدابري حتييةد 

 أثر تدهور األراضي؛
اجلهةةات املعنيةةة  وإيفةةرا   تشةةجيين املشةةارةة الواسةةعة لةجهةةات اةةاحبة املصةةةحة )د( 

 ةةرباء وأاةةحاب املعةةارف اتمعةةات احملةيةةة  وةةةذا فيهةةا الشةةعوب األاةةةية واع تدارة األراضةةي   ةةا
ا خةةري     ختطةةيا امةيةةة حتييةةد أثةةر تةةدهور األراضةةي وتنفيةةذها ووضةةين السياسةةات ذات الصةةةة 

 هبذه العمةية؛
األطةةراف اةةةى تةةدوي  ا ةةربات والةةدرو، املسةةتفادة فيمةةا يتصةةل اميةةين  يشةةجين -2 

 سةةيما تةةدابري تحييةةد أثةةر تةةدهور األراضةةي  والل سةةتجابة املتعةقةةة ب دروةةات التسةسةةل اهلرمةةي الةةث  
 تدهور األراضي  واةى إاداد تقارير بش هنا؛ تفادب

 اةةةى القيةةام  انةةد االقتضةةاء    إطةةار يفةةراةة مةةين الشةةرةاء ةةةذلك  األطةةرافيشةجين  -3 
التقنيني واملاليني ذوب الصةة  بتطوير القدرات الوطنية لتقيةيم إمكةاانت األراضةي مة  أوةل تيسةري 
اختيةةارات تشةةجين اةةةى حتسةةني كارسةةات اسةةتخدام األراضةةي الةةيت تةةدام حتقيةةق حتييةةد أثةةر تةةدهور 

 يةي: األراضي  ا  طريق ما
املتحةةدة لةبيئةةة والفريةةق داةةوة الفريةةق الةةدوا املعةةين املةةوارد التةةابين لةةربانمج األمةةم  )أ( 

االستشةةةارب العةمةةةي والتقةةةين التةةةابين ملرفةةةق البيئةةةة العامليةةةة إىل العمةةةل مةةةين هيئةةةة التفااةةةل بةةةني العةةةةوم 
والسياسةةات مةة  أوةةل وضةةين توويهةةات بشةة ن تقيةةيم وراةةد إمكةةاانت األراضةةي تسةةتند إىل أسةةن 

 اةمية وتتمايفى مين توويهات حتييد أثر تدهور األراضي؛
      ةةةااملووةةةودة بيةةةاانت واملعةومةةةات املصةةةنفة حسةةة  اجلةةةننتشةةةجيين دمةةةج ال )ب( 

ذلةةك نمةةم املعرفةةة املختةفةةة    امةيةةات ختطةةيا اسةةتخدام األراضةةي الةةيت تةةدام حتقيةةق حتييةةد أثةةر 
 اةى مجيين املستوايت؛ تدهور األراضي
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تعزيةةةز القةةةدرات الوطنيةةةة واميقةيميةةةة  حسةةة  االقتضةةةاء  اةةةةى إوةةةراء تقييمةةةات  )ج( 
ي اليت ترااي املعارف العةمية ومعارف الشعوب األاةية واعتمعةات احملةيةة اةةى إمكاانت األراض

 السواء م  أول تنفيذ تدابري حتييد أثر تدهور األراضي؛
تشةةةجيين التعةةةةاون بةةةني الشةةةةما  واجلنةةةوب وفيمةةةةا بةةةني بةةةةةدان اجلنةةةوب والتعةةةةاون  )د( 

  ب األاةةية واعتمعةات احملةيةةواملعارف العةمية ومعارف الشعو   الث ثي الذب يدام التكنولوويا
 و ريها م  القدرات م  أول حتقيق حتييد أثر تدهور األراضي؛

إمكةاانت حتقيةق حتييةد    انةد االقتضةاء حتسة أن اةةى أيضاط  األطراف يشجين -4 
كةرب  أثر تدهور األراضي ا  طريق ربا تدفقات االسته   ربطاط منهجياط األرض اليت تصنتج مةا

 يشمل: و مااسته ةه  وه
مجةةين وتصةةنيف وتقاسةةم معةومةةات لةتوايةةة بسةةبل تعزيةةز فوائةةد حتقيةةق حتييةةد أثةةر  )أ( 

 تدهور األراضي ا  طريق تدفقات وأهام وكارسات وتكنولوويات استه   وإنتاج مستدامة؛
تشةجيين البةةدان األطةةراف اةةى حتديةد اسةةرتاتيجيات ترمةي إىل التقةيةةل إىل أدن  )ب( 

 تصادية واالوتمااية والبيئية ا اروية النامجة ا  تدهور األراضي؛حد م  ا اثر االق
متكةةةني املةةةرأة مةةة  القيةةةام اختيةةةارات مسةةةتنرية بشةةة ن اميدارة املسةةةتدامة لألراضةةةي  )ج( 

 وأهام االسته   ا  طريق الواو  امل ئم إىل املعةومات؛
ام االسةةته   توايةةة سةةكان املنةةاطق احلضةةرية ويفةةبه احلضةةرية بكيفيةةة  ثةةري أهةة )د( 

 اةى األراضي هبدف تيسري اختاذ قرارات مستنرية بش ن االسته  ؛
ةحد م  اهلةدر وا سةائر   األ ذيةة اةةى امتةداد سةسةةة لحتديد اسرتاتيجيات  )ه( 

 امينتاج والتوزيين أبةمةها؛
 التسةيم  د  أمهية وتنوا معةارف وكارسةات الشةعوب األاةةية واعتمعةات احملةيةة  )و( 

 لك مراااة املبادئ واملمارسات الزرااية امييكولووية؛وةذ
حطة  تشجيين بذ  اجلهود استمرار م  أول التصّدب الستخراج واسةتخدام  )ز( 

 الوقود اةى حنو  ري مستدام قد يؤدب إىل إزالة الةاات والت ثري اةى احة البشر؛
رة لتدهور األراضي إىل األمانة حتدي  قائمة الدوافين املبايفرة و ري املبايف يطة  -5 

املذةورة   هاذج اميب   ا ااة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر ميدراج تةك الواردة   
املسةتوايت رااةي  ثةري أهةام وتةدفقات االسةته   وامينتةاج ويعكةن مرفق هذا املقرر  اةى حنةو ي

 املختةفة لةثقة املرتبطة بكل دافين؛
ذوب الصةةة والفريةق الةدوا املعةين املةوارد التةابين لةربانمج  الشرةاء التقنيني يداو -6 

األمم املتحدة لةبيئة وةذا األمانة وا لية العاملية إىل املسامهة   دراسة ا يارات الراميةة إىل حتسةني 
 التعةةاون بةةني املبةةادرات الرئيسةةية ذات الصةةةة لإلاةة   وإاةةادة الت هيةةل  وإىل تيسةةري التوااةةل املنهجةةي

 يتعةةةق بعكةةن ا ةاه تةةدهور األراضةي  اةةةى أن تصؤخةذ   االاتبةةار الةةنمم ثةةري هةذه التةةدابري فيمةابشة ن  
 البيئية  وإىل حتديد االحتياوات والقدرات املطةوبة الختاذ إوراءات اددة اهلدف؛ -االوتمااية 
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يةةي: )أ( تعزيةز امةيةة إاةداد التقةارير   إطةار  إىل األمانة أن تةدر، مةا يطة  -7 
ين معةومات بش ن النطاق املكاك ألنشطة يم اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر م  خ   

امياةةةة   وإاةةةةادة الت هيةةةةل ذات الصةةةةةة اةةةةةى الصةةةةعيدي  الةةةةوطين ودون الةةةةوطين وحالةةةةة تقةةةةدمها؛ 
التةدخ ت الةيت تعتةرب األراضةي املسةتقاة مة  فادة والتجارب الناوحة و)ب( تقاسم الدرو، املست

 نمماط اوتمااية وإيكولووية متكامةة؛
إىل هيئةةة التفااةةل بةةني العةةةوم والسياسةةات  أن توااةةل  التعةةاون أيضةةاط  يطةةة  -8 

الوثيةةةق مةةةين األمانةةةة  اميسةةةهام   أامةةةا  األفرقةةةة واهليئةةةات العةميةةةة األخةةةر  الةةةيت تتنةةةاو  مسةةة لة 
التصةةحر/تدهور األراضةةي واجلفةةاف والتعةةاون معهةةا  ويطةةة  ةةةذلك إىل األمانةةة أن توااةةل بةةذ  
وهودهةةا لتوضةةي  الفوائةةد والتكةةاليف والشةةروم واميوةةراءات احملتمةةةة ميقامةةة ا قةةات ذات طةةابين 

 ر ي أقو  مين هذه األفرقة واهليئات.
 4اجلةسة العامة 

 2019أيةو /سبتمرب  6
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 املرفق

 ت هدر األراض ل ا رة وغخ املبا رة وافد املبال  
  1اجلدو  

توو هدر املتعلووق بتقووووم ال  تقريوور   دةالوو وافد املبا وورة البشوورية امل،شوو  لتوو هدر األراضوو  ا وو
لت،وودا ف املعوويناألراضوو  وإصووالحها الصووادر عوون امل،وورب احلكوودم  الوو ويل للعلوودم والسواسووات 

 (أ)البودلدج  وخ مات ال،ظم اإليكدلدجوة

 .<https://www.ipbes.net/assessment-reports/ldr> )أ(

 إا حها ذات الصةة امةيات تدهور األراضي أو الدوافين الفراية املبايفرة )البشرية املنش ( الدوافين املبايفرة )البشرية املنش ( 
إزالةةةةةةة األحةةةةةةراج وإزالةةةةةةة األيفةةةةةةكا  

 األخر  لةنبااتت األاةية
تةري   نمةام اجلةراين السةطحي والتسةّرب؛ والتعرية الرتبة؛ و تفّتر؛ ال ال ينطبق

 والتفاا ت املناخية
معةةةةةةةدالت احليةةةةةةةواانت و نةةةةةةةوا املايفةةةةةةةية؛  إدارة املرااي

تعاقةة ؛ النمةةام و النسةةبة إىل املسةةاحة؛ 
 ربوالتكميةية؛ التةذية وال

تةةري و تةري   اتو  مةذايت الرتبةة؛ و انضةام الرتبة؛ و تعرية الرتبة؛ 
تةةري نمةم و ؛ الدخيةةة األنةوااو   نمام اجلةراين السةطحي والتسةّرب؛ 

 ثانوبالتعاق  والاحلرائق؛ 
إدارة األراضةةةةةي الزراايةةةةةة واحلراوةةةةةةة 

 الزرااية 
دورات و إدارة الرتبةةةةةة؛ و نةةةةةوا احملااةةةةةيل؛ 

بيةةةدات امل ةةةدة و واألراحةةةة؛ اميصةةةاد و احل
 ربوالشرية ومبيدات أاشاب؛ احل

وفةةرة و تةةةري اتةةو  مةةةذايت الرتبةةة؛ و انضةةةام الرتبةةة؛ و تعريةةة الرتبةةة؛ 
 ةةةةزو و تةةةةةو  امليةةةةاه؛ و رتسةةةةي ؛ والمتةةةةة  الرتبةةةةة وامليةةةةاه؛ و املةةةةةذايت؛ 

 يتعةق تدارة احلراوة الزرااية( تةري نمم احلرائق )فيماو األنواا؛ 
ةثافةةةةةةةةةةة قطةةةةةةةةةةةين أخشةةةةةةةةةةةاب الةةةةةةةةةةةةاات   إدارة الةاات األاةية واملزرواة

تقنيةةةةةات زرااةةةةةة الةةةةةةاات؛ و تعاقةةةةة   وال
 اعااتقسيم و 

تةةةري و تةةةري اتةةو  مةةةذايت الرتبةةة؛ و انضةةةام الرتبةةة؛ و تعريةةة الرتبةةة؛ 
تةةةةةةري و متةةةةةة  امليةةةةةاه والرتبةةةةةة؛ و نمةةةةةام اجلةةةةةراين السةةةةةطحي والتسةةةةةّرب؛ 

 األنواا و زو األنواا تشكيةة
اسةةةةةةةتخراج املةةةةةةةوارد الطبيعيةةةةةةةة  ةةةةةةةري 

 ا شبية
حصةةةاد و اةةةيد؛ و وقةةةود؛ حطةةة  ال قطةةةين
نتجةةةةةات املاةةةةة ف و األربيةةةةةة و ال ذيةةةةةة األ
 نتجات األخر املطبية و ال

 األنواا تشكيةةتةرّيات   

فقةدان الكتةةة األحيائيةةة و تعريةة الرتبةة؛ و األنةواا؛  تشةكيةةتةةرّيات    ال ينطبق تةرّي   نمم احلرائق 
 تةري نمام اجلراين السطحي والتسّربو  زو األنواا؛ و فوق األرض؛ 

 األنواا تشكيةةتةرّيات    ال ينطبق الةريبة الةازيةاألنواا 
تةةةةري اتةةةو  و تةةةةري نمةةةم احلرائةةةق؛ و  ةةةزو األنةةةواا؛ و تعاقةةة  الثةةةانوب؛  ال ينطبق التخةي ا  األراضي

 مةذايت الرتبة
تقنيةةةةةةةةات االسةةةةةةةةتخراج و نةةةةةةةةوا املعةةةةةةةةدن؛  استخراج املوارد املعدنية

تقسةيم والتصةريف املةةواثت؛ و والتكرير؛ 
 اعاا

 تةو  املياهو الرتبة؛  تةو   و يتةو 

البنيةةةةة التحتيةةةةة والصةةةةنااة والتوّسةةةةين 
 احلضرب 

الطةةةرق؛ و كهرمائيةةةة؛ الطاقةةةة السةةةدود و ال
 ربوالتصريف املةواثت؛ و 

 ويةاجلةواثت واملتةو  املياه؛ و الرتبة؛  تةو   و يتةو 

تةةةةةةةةريات القصةةةةةةةو  و الويةةةةةةةة اجلمةةةةةةةواهر ال تةري املنا  
هطةو  و طويةة األول   دروة احلةرارة  

 وترةي  الة ف اجلوباألمطار  

 ال ينطبق

https://www.ipbes.net/assessment-reports/ldr
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  2اجلدو  
توو هدر األراضوو  املتعلووق بتقووووم الالوو وافد غووخ املبا وورة لتوو هدر األراضوو  ا وو دة   تقريوور 

لت،ودا البودلودج  ف املعوينوإصالحها الصادر عن امل،رب احلكودم  الو ويل للعلودم والسواسوات 
 ، وعالقة هذه ال وافد أبه اف الت،موة املست امة)أ(وخ مات ال،ظم اإليكدلدجوة

 الدوافين الفراية ايفرةالدوافين  ري املب
أهةةةةةةةةداف التنميةةةةةةةةة املسةةةةةةةةتدامة 

 ذات الصةة
اهلجةةةةةةرة ) ةةةةةةا   ذلةةةةةةك و النمةةةةةةو السةةةةةةكاك؛  الدوافين الد ةرافية

الكثافةةةةةةة؛ و اهلجةةةةةةرة إىل املراةةةةةةةز احلضةةةةةةرية(؛ 
 الرتةيبة العمريةو 

  5  و4  و3  و2  و1
  10  و9  و8  و6و
 16  و15  و13  و11و

التسةةةةةةةةويق والتجةةةةةةةةارة؛ و الفقةةةةةةةةر؛ و الطةةةةةةةةة ؛  الدوافين االقتصادية 
أسةةةةةةةواق و التصةةةةةةةنيين؛ و التوّسةةةةةةةين احلضةةةةةةةرب؛ و 

سةةةةةةةةةو  و التمويةةةةةةةةل؛ و األسةةةةةةةةعار؛ و العمةةةةةةةةل؛ 
 املستهةك

  9  و8  و7  و5  و1
 15  و12  و11  و10و

معةةةةةةةةةةارف الشةةةةةةةةةةعوب األاةةةةةةةةةةةية و التعةةةةةةةةةةةيم؛  العةم واملعارف والتكنولوويا
االسةةةةةةةةةةةتثمارات   و واعتمعةةةةةةةةةةةات احملةيةةةةةةةةةةةة؛ 

إمكانيةةةةةة الواةةةةةو  إىل و البحةةةةة  والتطةةةةةوير؛ 
 التواال والتوايةو االبتكار؛ و التكنولوويا؛ 

  7  و6  و5  و4  و3
  12  و11  و10  و9و
 16  و15و

السياسةةةة العامةةةةة )التنميميةةةةة والقائمةةةةة اةةةةةى  املؤسسات واحلكم 
القةانون العةر ؛ و ملةكيةة؛ حقةوق او احلوافز(؛ 

االتفاقةات واالتفاقيةات الدوليةة و االاتماد؛ و 
اختصااةةةةةةةةةات و )التجةةةةةةةةةارة  والبيئةةةةةةةةةة  إ (؛ 

املؤسسات  ةري الر يةة و املؤسسات الر ية؛ 
 )رأ، املا  االوتمااي( 

  6  و5  و4  و3  و1
  10  و9  و8  و7و
 16  و15  و13  و12و

سةةةةو  و الةةةدي ؛ و القةةةيم؛ و  النمةةةرة إىل العةةةامل؛ الدوافين الثقافية
 نمام الةذائيالو املستهةك؛ 

  10  و5  و4  و3  و2
 16  و15  و13  و12و

 .<https://www.ipbes.net/assessment-reports/ldr> )أ( 
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 14-أم /21 املقرر  

 اةامسة عشرة للج،ة العلم والتك،دلدجوابرانمج عمل ال ورة   
 إن مؤمتر األطراف  
 م  االتفاقية   24و 23إىل املادتني  إذ يشري 
املتعةقةني تاةادة تنمةيم امةيةات جلنةة  11-م أ/21و 8-م أ/13إىل املقةرري   وإذ يشري 

 العةم والتكنولوويا  
 ة العةم والتكنولوويا بش ن حتسني ةفاءة جلن 12-م أ/19إىل املقرر  وإذ يشري ةذلك 
اميطةةةةار االسةةةةرتاتيجي التفاقيةةةةة األمةةةةم املتحةةةةدة ملكافحةةةةة التصةةةةحر  وإذ يضةةةةين   ااتبةةةةاره 

   وخبااة إطار التنفيذ لةجنة العةم والتكنولوويا 2030-2018 لةفرتة
بةةةةةرانمج العمةةةةةل املقةةةةةرت  هليئةةةةةة التفااةةةةةل بةةةةةني العةةةةةةوم والسياسةةةةةات لفةةةةةرتة  وقةةةةةد اسةةةةةتعرض 
  14-م أ/18ةما ورد   مرفق املقرر    2021-2020 السنتني

أن ترةةةز الةدورة ا امسةةة اشةرة لةجنةةة العةةم والتكنولوويةةا    مجةةة أمةةور   يقةرر -1 
اةةةى األهةةداف وأنشةةطة التنسةةيق احملةةددة   بةةرانمج امةةل هيئةةة التفااةةل بةةني العةةةوم والسياسةةات 

 ؛2021-2020لفرتة السنتني 
 أن تصةنم م الةدورة ا امسةة اشةرة لةجنةة العةةم والتكنولوويةا اةةى حنةوأيضةاط  يقرر -2 

 االنعكاسةةات يتةةي  تيسةةري حةةوار مواضةةيعي بةةني األطةةراف وهيئةةة التفااةةل بةةني العةةةوم والسياسةةات بشةة ن
 السياساتية لةنواتج العةمية  و كّ   م  ايا ة توايات مووزة ذات اةة السياسات العامة؛

يناسةبه مة  واثئةق   إىل األمانة تعميم ودو  أاما  مؤقر مشةرو  ومةا يطة  -3 
اة مة  التواةيات الواضةحة واملةووزة ةةي تنمةر فيهةا األطةراف   الةدورة املناسةبة   ذلك جممو   ا

اميةةين الةةةةات الر يةةة السةةر لألمةةم املتحةةدة  قبةةل سةةتة أسةةابيين اةةةى األقةةل مةة  الةةدورة ا امسةةة 
 اشرة لةجنة العةم والتكنولوويا.

 4اجلةسة العامة 
 2019اذار/مار،  6
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 14-أم /22 املقرر  

ال ور اإلجيايب الذي ميكن أن تؤديه الت ابخ املتخذة مبدجوب االتفاقووة متابعة   
  التصوو ي للتصووحر/ت هدر األراضوو  واجلفوواف فعتبوواره أحوو  العداموول الوويت 

 تسبب ا،جرة
 إن مؤمتر األطراف  
 إىل ما يتعةق اهلجرة م  أحكام واردة   االتفاقية ومرفقاهتا  اند االقتضاء  إذ يشري 
ةةةةانون األو /   21املةةةؤر   71/229قةةةرار اجلمعيةةةة العامةةةة لألمةةةم املتحةةةدة  وإذ ي حةةةظ 
  2016ديسمرب 
بتزايةةد االاةةرتاف اةةةى الصةةعيد العةةاملي الةةدور اميكةةاؤ الةةذب  كةة  أن تؤديةةه  وإذ  ةةيا اةمةةاط  

ل التدابري املتخذة لتنفيةذ االتفاقيةة   التصةدب لةتصةحر/تدهور األراضةي واجلفةاف ااتبةاره أحةد العوامة
 اليت تسب  اهلجرة 

 يقةةر أبن التصةةحر/ 2030-2018إىل أن اميطةةار االسةةرتاتيجي ل تفاقيةةة لةفةةرتة  وإذ يشةةري 
تةةدهور األراضةةي واجلفةةاف ةةةواهر تشةةكل حتةةدايت ذات بعةةد اةةاملي  وتسةةهم   املشةةاةل االقتصةةادية 

 التنةةوا البيولةةووي ونةةدرة واالوتماايةةة والبيئيةةة  مثةةل الفقةةر وااةةت   الصةةحة وانعةةدام األمةة  الةةةذائي وفقةةدان
 املياه واخنفاض القدرة اةى الت قةم مين تةري املنا  واهلجرة القسرية  وتؤدب إىل تفاقم هذه املشاةل 

الةةذب يطةةة  إىل األمانةةة أن تةةدام األطةةراف   13-م أ/28إىل املقةةرر أيضةةاط  وإذ يشةةري 
بناءط اةى طةبها    تعزيز الدور اميكاؤ الذب  ك  أن تؤديه التدابري املتخذة لتنفيذ االتفاقية   
 التصدب لةتصةحر/تدهور األراضةي واجلفةاف ااتبةاره أحةد العوامةل الةيت تسةب  اهلجةرة  وأن تصةدر

دراسةةةة اةةة  املوضةةةوا نفسةةةه  وتةةةدام التعةةةاون واملبةةةادرات اةةةةى الصةةةعيدي  اميقةيمةةةي تكةيفةةةاط توةةةراء 
والدوا حيثما ةانر الةاية التصدب لةتصةحر/تدهور األراضةي واجلفةاف ااتبةاره أحةد العوامةل الةيت 
 تسةةةب  اهلجةةةرة  وتوثةةةق اصةةةر  التعةةةاون اةةةةى نطةةةاق القطااةةةات مةةةين وةةةةاالت األمةةةم املتحةةةدة وبراجمهةةةا

 ت اميقةيمية والدولية واجلهات املعنية م  أول تبةاد  املعةومةات اة  الصة ت القائمةةاألخر  واملنمما
 بني التصحر/تدهور األراضي واجلفاف واهلجرة 

الدراسة اليت أاّدهتا املنممة الدولية لةهجةرة بشة ن الةدور اميكةاؤ الةذب  وإذ  يا اةماط  
التصةدب لةتصةحر/تدهور األراضةي واجلفةاف  ك  أن تؤديه التدابري املتخذة  وو  االتفاقيةة   

 ااتباره أحد العوامل اليت تسب  اهلجرة 
أن اةةدة بةةةدان أفريقيةةةة قةةد اختةةذت الفعةةل إوةةةراءات ملعاجلةةة دوافةةين اهلجةةةرة  وإذ ي حةةظ 

 املتصةة التصحر/تدهور األراضي واجلفاف م  خ   مبادرة االستدامة واالستقرار واألم  
 االقتضاء  إىل النمر فيما يةي:األطراف  حس   يداو -1 
اةة   األراضةةي املتةةدهورة ااتبةةاره وسةةيةة لتةيةةري الرؤيةةة السةةائدة انةةد إتشةةجيين  )أ( 
املتضةةررة مةة  التصةةحر/تدهور األراضةةي واجلفةةاف  والسةةما  الرتةيةةز   تنفيةةذ اتفاقيةةة احملةيةةة اعتمعةةات 
 لةشباب؛التصحر اةى الفرا واحلةو  اجلديدة اليت تعطي األمل  مكافحة
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مراوعة السياسات اميهائية   ا فيها سياسات اسةتخدام األراضةي واملمارسةات  )ب( 
 الزرااية  هبدف تشجيين استص   البيئة اةى نطاق واسين؛

تعزيز الطاقةة املتجةددة   ةتةةف السةياقات الوطنيةة  حسة  االقتضةاء  بطةرق  )ج( 
األراضةةي والنهةوض  ؤسسةات األامةةا   إاة  منهةا إقامةة الشةراةات  ااتبارهةةا وسةيةة لتحفيةز 

   املناطق الريفية  مين مراااة مجيين أهداف التنمية املستدامة ذات الصةة؛
تشةةجيين تطةةوير املؤسسةةات الصةةةرية واملتوسةةطة احلجةةم   املنةةاطق الريفيةةة بسةةبل  )د( 

حلصةةاد منهةةا إنشةةاء س سةةل قيمةةة مسةةتدامة لةمنتجةةات احملةيةةة  واحلةةد مةة  ا سةةائر الزراايةةة قبةةل ا
 وبعده  واالستثمار   انااات ريفية نميفة؛

إاةة   تشةةجيين االسةةتثمار املسةةؤو  واملسةةتدام مةة  وانةة  القطةةاا ا ةةاا    )هة( 
 األراضي وحفمها وحتسينها  وتنمية سةبل العةيش  فضة ط اة  استكشةاف ةيفيةة إاةداد بيةان اجلةدو  

 ار ا اا؛ ا   ذلك النمر   التمويل العام لتسهيل زايدة االستثم
دام مبادرة االستدامة واالستقرار واألم    أفريقيا  فضة ط اة  اختةاذ مبةادرات  )و( 

اةةة   إ  منةةةاطق أخةةةر  تسةةةهم   خةةةةق فةةةرا امةةةل لةمجتمعةةةات احملةيةةةة الريفيةةةة مةةة  خةةة   
 األراضي املتدهورة  وتيسري الواو  إىل األراضي وضمان حيازة األراضي؛

صحر/تدهور األراضةي واجلفةاف واهلجةرة  الختةاذ مجةةة تنميم مؤمترات بش ن الت )ز( 
م  اميوراءات تشمل متابعة توايات مؤمتر أملرياي الثاك بةية االنتقةا  مة  السياسةات إىل العمةل 

 ضم  نطاق اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر؛
مبةادرة األطراف املهتمة م  املنطقةة األفريقيةة الةيت مل تنضةم بعةد إىل أيضاط  يداو -2 

 االستدامة واالستقرار واألم  إىل أن تفعل ذلك؛
 إىل األمانة  رهناط بتوافر املوارد  القيام  ا يةي: يطة  -3 
 1تقد  الةدام لألطةراف  بنةاءط اةةى طةبهةا    تنفيةذ اميوةراءات الةواردة   الفقةرة  )أ( 
 أا ه؛

لةتعةاون واملبةادرات اةةى الصةعيدي  اميقةيمةي والةدوا    نطةاق أيضةاط  تقد  الدام )ب( 
االتفاقيةةة  حيثمةةا ةانةةر الةايةةة تعزيةةز الةةدور اميكةةاؤ الةةذب  كةة  أن تضةةطةين بةةه اميدارة املسةةتدامة 

   التصدب لةتصحر/تدهور األراضي واجلفاف ااتباره أحد العوامل اليت تسب  اهلجرة؛ لألراضي
ن اةةةةى نطةةةاق القطااةةةات مةةةين وةةةةاالت األمةةةم املتحةةةدة وبراجمهةةةا توثيةةةق اصةةةر  التعةةةاو  )ج( 

األخر  واملنممات اميقةيمية والدولية واجلهات املعنية م  أول تبةاد  املعةومةات اة  الصة ت القائمةة 
 التصحر/تدهور األراضي واجلفاف واهلجرة؛بني 

راف لكةةي ينمةةر تقةةد  تقريةةر اةة  التقةةدم احملةةرز   تنفيةةذ هةةذا املقةةرر إىل مةةؤمتر األطةة )د( 
 دوراته املقبةة. فيه  

 13اجلةسة العامة 
 2019أيةو /سبتمرب  12
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 14-م أ/23قرر امل  

 ال عدة   جمال السواسات املتعلقة فجلفاف  
  إن مؤمتر األطراف 
أبن ةةةواهر اجلفةةاف أاةةبحر تتسةةارا وتريهتةةا ويةةزداد يفةةيواها وحةةدهتا وخطورهتةةا  إذ يعةةرتف  

 وتتسين رقعتها ويطو  أمدها 
وهةو مكافحةة التصةحر وختفيةف  أال  2هدف االتفاقية الةوارد   املةادة  وإذ يعيد  ةيد 

  وخبااة   أفريقيا  اجلفاف ااثر اجلفاف   البةدان اليت تعاك م  يفدة التصحر أو
  إىل المروف ا ااة ملرفقات التنفيذ اميقةيمي ل تفاقية وإذ يشري 
األمةةةةةةم املتحةةةةةةدة ملكافحةةةةةةة التصةةةةةةحر ار االسةةةةةةرتاتيجي التفاقيةةةةةةة إىل أن اميطةةةةةة وإذ يشةةةةةةري 

يصقّر أبن التصحر/تدهور األراضي واجلفاف ةةواهر تشةكل حتةدايت ذات  2030-2018 لةفرتة
مثةةل الفقةةةر وااةةت   الصةةةحة   وتسةةةهم   املشةةاةل االقتصةةةادية واالوتماايةةة والبيئيةةةة  بعةةد اةةاملي

ولووي وندرة املياه واخنفاض القدرة اةى الت قةم مةين تةةري وانعدام األم  الةذائي وفقدان التنوا البي
  وتؤدب إىل تفاقم هذه املشاةل  املنا  واهلجرة القسرية

ااثر اجلفةةاف الةةيت تةةزداد تةةدمرياط  وتةةؤدب إىل خسةةائر   األروا  وترتتةة   وإذ يضةةين   ااتبةةاره 
والفئةةات    النسةةاء والفتيةةاتاةيهةةا تبعةةات اقتصةةادية واوتماايةةة وبيئيةةة سةةةبية طويةةةة األوةةل  وخااةةة 

  السكانية الضعيفة
النتائج اليت تواةر إليها اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتةةري املنةا    تقريرهةا  وإذ ي حظ 

ّدتةةه     ا ةةاا اةة  تةةةري املنةةا  واألراضةةي الةةذب قّيمةةر فيةةه معةومةةات اةة  تةةةري وتةةرية اجلفةةاف وح 
  اةى األراضي   التخفيف م  ااثر اجلفاف بعض املناطق ودور التدخ ت القائمة

  13-م أ/29واملقرر  29-م أ/7إىل املقرر  وإذ يشري 
وحتسةني   اةى أمهيةة اتبةاا هنةج ةةةي ومتكامةل إزاء احلةد مة  ةةاطر الكةوار  وإذ يشدد 

  قدرة اعتمعات احملةية اةى حتمل الصدمات والكوار  الطبيعية
أووةةه التةة زر   التصةةدب لةجفةةاف مةةين اتفاقيةةات ريةةو األخةةر  فضةة ط اةة   وإذ ي حةةظ 

سيما األهداف الةيت تتنةاو  مسةائل األرض والةةذاء واملةاء  وال  ادد م  أهداف التنمية املستدامة
  وأم  الطاقة
التعةةاون بةةني منممةةة األ ذيةةة والزرااةةة لألمةةم املتحةةدة والشةةراةة العامليةةة  بتعزيةةز وإذ يرحةة  

لةميةةاه وأمانةةة اتفاقيةةة األمةةم املتحةةدة ملكافحةةة التصةةحر واملنممةةة العامليةةة لألراةةاد اجلويةةة والشةةرةاء 
  ا خري    إطار املبادرة املتعةقة اجلفاف

الفااةةة املتعةددة   هةذا اعةةا  اةةى أمهيةة تنسةيق اجلهةود الةيت تبةذهلا اجلهةات  وإذ يشةدد 
  ذلةك الشةبكات العامليةة مثةل الشةبكة العامليةة ضةد   ةا  وتفادب االزدواويةة وتعزيةز أووةه التة زر

  فض ط ا  املبادرات اميقةيمية  األزمات الةذائية
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  التقةةةدم احملةةةرز حةةةىت ا ن   تنفيةةةذ املبةةةادرة املتعةقةةةة اجلفةةةاف وإذ ي حةةةظ مةةةين التقةةةدير 
تقد  الدام لألطراف م  أول وضين خطا الت ه  لةجفاف وأنشةطة الةداوة اميقةيميةة وخبااة 

  وبناء القدرات
إىل األمانةةةةة وا ليةةةةة العامليةةةةة واهليئةةةةات امل ئمةةةةة التابعةةةةة التفاقيةةةةة األمةةةةم  يطةةةةة  -1 

االسةةتفادة مةة  املبةةادرة املتعةقةةة اجلفةةاف خةة     ةةةل   إطةةار واليتةةه   املتحةةدة ملكافحةةة التصةةحر
 يةي: بوسائل يفىت منها ما  2021-2020ة السنتني فرت 

 موااةةةة حتسةةني وتوسةةيين جممواةةة أدوات مكافحةةة اجلفةةاف  مةةين مرااةةاة السةةياقات )أ( 
الوطنية  التعةاون مةين اجلهةات املعنيةة اميقةيميةة ودون اميقةيميةة  وداةم البةةدان األطةراف   بنةاء القةدرة 

وووانة   جما  نمم امينذار املبكةر والراةد  وتقيةيم األثةر يشمل القدرة   اةى استخدامها الفعا    ا
 وتدابري التخفيف م  ةاطر اجلفاف؛  الضعف
توسيين نطاق التعاون والشراةات مين الوةاالت واملنممات واملنابر املختصة مة   )ب( 

 دانأوةةل تصةةميم واختبةةار هنصةةج مبتكةةرة ترااةةي االاتبةةارات اجلنسةةانية وتفضةةي إىل التحةةو  إزاء داةةم البةةة
   التخفيف م  ااثر اجلفاف؛

العمل مين اجلهات الفااةةة   جمةا  العمةل امينسةاك اةةى وضةين وتنفيةذ خطةا  )ج( 
 وطنية لةت ه  لةجفاف م  أول ضمان تكامل أفضل والعمل  انةد االقتضةاء  اةةى تفعيةل اسةتجابة

 منسقة   جماا املساادة امينسانية والتنمية؛
الةةةةةيت   م جممواةةةةةة أدوات مكافحةةةةةة اجلفةةةةةافاألطةةةةةراف اةةةةةةى اسةةةةةتخدا يشةةةةةجين -2 

توةةراءات تشةةمل تكثيةةف   لتعزيةةز  هبهةةا لةجفةةاف  وصضةةعر   إطةةار املبةةادرة املتعةقةةة اجلفةةاف
 اجلهود اميقةيمية؛

اةةةى تعزيةةز التكامةةل واالتسةةاق اةةةى الصةةعيدي  الةةوطين أيضةةاط  األطةةرافيشةةجين  -3 
مةةين مرااةةاة االحتياوةةات ا ااةةة   لةميةةاه واحملةةةي اةةرب اسةةرتاتيجيات وإوةةراءات اميدارة املسةةتدامة

 بقطااات معينة؛
مثةةةةل اميدارة   األطةةةةراف إىل اتبةةةةاا جممواةةةةة متنواةةةةة مةةةة  الةةةةنهصج التقنيةةةةة يةةةةداو -4 

وإدارة مقاسم   النمم امييكولووية إا  و   وهنصج الزرااة امييكولووية  املستدامة لألراضي واملياه
ملواوهةةةة اجلفةةةاف وزايدة قةةةدرة الةةةنمم امييكولوويةةةة واعتمعةةةات احملةيةةةة اةةةةى حتمةةةل المةةةواهر   امليةةةاه

تاتحةة املعةومةات   التعاون مين الشةرةاء  األطراف دامأن ت إىل األمانة ويطة   اجلوية القصو 
 وتشجيين تباد  املعارف بني النمراء؛  ذات الصةة واملساادة التقنية وبناء القدرات

اسةتناداط إىل   إىل ا لية العاملية أن حتدد أدوات التمويل املمكنة واملبتكةرة يطة  -5 
احلصةةر  منتجةةات التةة مني  قيمةةة مضةةافة اةةددة بوضةةو   ملواوهةةة اجلفةةاف  ومنهةةا اةةةى سةةبيل املثةةا  ال

األطةراف  والسندات والتمويةل األاةةر  وأن تتةي  املعةومةات واميريفةادات ذات الصةةة لتيسةري حصةو 
 ألدوات؛اةى هذه ا
 األطةةراف اةةةى إيفةةرا  جمتمعاهتةةا احملةيةةة املعنيةةة  حسةة  االقتضةةاء    تنفيةةذ يشةةجين -6 

 امةياهتا وأنشطتها الوطنية لةتخطيا ملواوهة اجلفاف؛
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اةةى اسةتخدام املؤيفةرات ا ااةة األهةداف االسةرتاتيجية أيضاط  األطرافيشجين  -7 
املتعةقةة اجلفةاف الةةيت أواةر هبةةا هيئةة التفااةةل بةني العةةوم والسياسةةات اةةى النحةةو الةوارد   مرفةةق 

وإيفرا  جمتمعاهتا احملةية املعنية   املناطق املتضررة   وضةين أسةالي  ومقةايين   14-م أ/11املقرر 
 (؛3ومؤيفرات خااة  ؤيفر اهلشايفة إزاء اجلفاف )املستو  

 هو مناس  مة  مةواد اتفاقيةة األمةم املتحةدة اةى ترمجة ما ةذلكاألطراف يشجين  -8 
 ذات الصةة؛ ملكافحة التصحر اليت هلا اةة اجلفاف إىل الةةات احملةية

 يووةد مة  أدوات مرتبطةة اجلفةاف إىل األمانة أن  مين قائمةة  ةرد فيهةا مةا يطة  -9 
 وتتي  هذه املعةومات لألطراف؛  اميضافة إىل جممواة أدوات مكافحة اجلفاف

معةةةةين بتةةةةدابري   رهنةةةةاط بتةةةةوافر املةةةةوارد  إنشةةةةاء فريةةةةق اامةةةةل حكةةةةومي دوا يقةةةةرر -10 
  ة ملواوهةةة اجلفةةاف   إطةةار اتفاقيةةة األمةةم املتحةةدة ملكافحةةة التصةةحرالسياسةةات والتنفيةةذ الفعالةة

 بةية تقد  نتائجه وتواياته إىل األطراف لتنمر فيها   الدورة ا امسة اشرة ملؤمتر األطراف؛
 أن تكون اختصااات هذا الفريق العامل احلكومي الدوا ةا و:أيضاط  يقرر -11 
امةةل احلكةةومي الةةدوا   تقيةةيم واسةةتعراض أطةةر تتمثةةل اختصااةةات الفريةةق الع )أ( 

  ذلةك الشةراةات  بشة ن الت هة  لةجفةاف  السياسات والتنفيذ والتنسيق املؤسسي القائمة   ا
والتصدب له  والنمر   ا يارات املتعةقة بتدابري السياسات والةداوة والتنفيةذ امل ئمةة اةةى مجيةين 

  سةةياق هنةةج ةةةةي ومتكامةةل أوسةةين إزاء   ر االتفاقيةةةملواوهةةة اجلفةةاف بفعاليةةة   إطةةا املسةةتوايت
 احلد م  ةاطر الكوار  وحتسني قدرة اعتمعات احملةية والنمم امييكولووية اةى التحمل؛

يضةةم الفريةةق العامةةل احلكةةومي الةةدوا األطةةراف واملنممةةات الدوليةةة وهيئةةة التفااةةل  )ب( 
 حس  االقتضاء؛  هات املعنية الرئيسيةوالسياسات ومنممات اعتمين املدك واجل بني العةوم
  يت لف الفريق العامل احلكومي الدوا م  ث ثة كثةةني لألطةراف ةحةد أقصةى )ج( 

 تصسّميهم ةل جممواة إقةيمية اةى أسا، تريفيحات تقدمها احلكومات الوطنية؛
 ةتسمي األمانة  التشاور مين مكت  مؤمتر األطراف  املشةارةني مة  اجلهةات املعنية )د( 
و ريهةا   وهيئة التفاال بني العةوم والسياسةات  فيها املنممات التابعة لألمم املتحدة  ا  الرئيسية

 يتجةاوز اةدد األاضةةاء مة  املنممةات العةميةةة واملنممةات اميقةيميةة ومنممةةات اعتمةين املةدك  اةةةى أال
 اضواط؛ 15اميضافيني 
 وةسته األوىل  رئيساط م  بني أاضائه؛إلتار الفريق العامل احلكومي الدوا     )ه( 
يصع ةدم الفريةق العامةل احلكةومي الةدوا تقريةةراط مؤقتةاط لتنمةر فيةه األطةراف   الةةدورة  )و( 

 التاسعة اشرة لةجنة استعراض تنفيذ االتفاقية؛
إىل األمانةةةة أن تبةةةةغ اجلهةةةات املعنيةةةة الرئيسةةةية   اتفاقيةةةة األمةةةم املتحةةةدة  يطةةةة  -12 

   ذلةةك  انةةد االقتضةةاء  الةجةةان االقتصةةادية حر واملنممةةات اميقةيميةةة ذات الصةةةة   ةةاملكافحةةة التصةة
إىل  هةاتويةداو هةذه اجل  تنشاء الفريق العامل احلكةومي الةدوا  اميقةيمية التابعة لألمم املتحدة

 اخةذة    التعاون اةةى تعزيةز التنسةيق اميقةيمةي دامةاط ملناقشةات الفريةق العامةل احلكةومي الةدوا
 ؛2030 االاتبار دورها   متابعة خطة التنمية املستدامة لعام
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 يةي: األطراف واملنممات الدولية واجلهات املعنية إىل تقد  معةومات اما يداو -13 
أطر السياسات والتنفيذ والتنسيق املؤسسي وتدابري التنفيذ ملواوهةة اجلفةاف    )أ( 

 إطار االتفاقية؛
 الفرا وتدابري التنفيذ فض ط ا  امةيةات الت هة  لةجفةافالعقبات والتحدايت و  )ب( 

 والتصدب له والتعا  منه؛
 إىل الفريةق العامةل احلكةومي الةدوا أن يقةدم نتائجةه وتواةياته إىل األطةراف يطة  -14 

 لتنمر فيها   الدورة ا امسة اشرة ملؤمتر األطراف؛
   يذ هةذا املقةرر إىل مةؤمتر األطةرافإىل األمانة أن تقدم تقريراط ا  تنفأيضاط  يطة  -15 

 دوراته املقبةة.
 14اجلةسة العامة 
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 14-م أ/24 قررامل  

 متابعة أطر السواسات والقضااي املداضوعوة: تعموم امل،ظدر اجل،ساين  
  إن مؤمتر األطراف 
  13-م أ/30و 11-م أ/9و 10-م أ/9و 12-م أ/7إىل املقررات  إذ يشري 
سةيما أفقةره   ال  املساواة بني اجلنسني ومتكني النساء والفتياتأن  ؤةد م  وديدوإذ ي 

  ذلةةةك  وأةثةةةره  ضةةةعفاط  مةةة  يفةةة نه أن يسةةةهم إسةةةهاماط مهمةةةاط   التنفيةةةذ الفعةةةةي ل تفاقيةةةة   ةةةا
حتقيق أهداف خطة التنمية املستدامة    و 2030-2018اميطار االسرتاتيجي ل تفاقية لةفرتة 

  3-15  ذلك الةاية     ا2030 ملعا
  ملسائل اجلنسانيةاملتعةقة اعمل الالتزامنا القوب التنفيذ الفعا   طة  عيد  ةيديوإذ  
مرةةةز  إىل وانةة العمةةل الةةذب اضةةطةعر بةةه األمانةةة وا ليةةة العامليةةة   رحةة  مةةين التقةةديريوإذ  

السياسةةات العامليةةة بشةة ن التصةةحر ومرونةةة الةةنمم امييكولوويةةة التةةابين لةةربانمج األمةةم املتحةةدة اميهةةائي  
بشة ن تنفيةذ   وهيئة األمم املتحدة لةمساواة بني اجلنسني ومتكةني املةرأة  الطبيعة مايةاالحتاد الدوا حلو 

  قطربيتصل به م  دام  ملسائل اجلنسانية ومااملتعةقة اعمل الخطة 
مواتيةة اةةى الصةعيد  ات  حسة  االقتضةاء  بيئةأن هتيئاةى  األطراف يشجين -1 
 ؛ليكون تنفيذ االتفاقية مرااياط ل اتبارات اجلنسانية ومفضياط إىل التحو  الوطين

إىل األمانةةة وا ليةةة العامليةةة واهليئةةات امل ئمةةة التابعةةة التفاقيةةة األمةةم املتحةةدة  يطةةة  -2 
 أن توااةلالتفااةل بةني العةةوم والسياسةات    إطةار واليةة ةةل منهةا   ها هيئةفي املكافحة التصحر   

تعمةةةيم مرااةةةاة  اتفاقيةةةة األمةةةم املتحةةدة ملكافحةةةة التصةةةحر بشةة ن  تقةةد  الةةةدام إىل البةةةةدان األطةةراف 
 ملسائل اجلنسانية؛املتعةقة ااملنمور اجلنساك وتنفيذ خطة العمل 

موااةةةة التعةةاون وإقامةةة الشةةراةات مةةين أيضةةاط  وا ليةةة العامليةةةإىل األمانةةة يطةةة   -3 
 و ريهةا مة  ةيةاانت  هيئةة األمةم املتحةدة لةمسةاواة بةني اجلنسةني ومتكةني املةرأةو   اتفاقيات ريو األخةر 

وااةةةة استكشةةاف السةةبل ملواملنممةةات األخةةر  ذات الصةةةة   املنممةةات الدوليةةةو   األمةةم املتحةةدة
 ووضةةين املزيةةد مةة  األدوات  ملسةةائل اجلنسةةانيةاملتعةقةةة احتسةةني خطةةة العمةةل و   الكفيةةةة بتعزيةةز التوايةةة
ملسةائل املتعةقةة اطةة العمةل  األطراف   اعاالت املواضيعية  ةي تستخدمهاواملبادئ التوويهية  

 املرااي لةمنمور اجلنساك؛ تنفيذ االتفاقية اجلنسانية و 

اط بتةوافر املةوارد  املعةارف والقةدرات   رهنةأن تعزز ةذلك إىل األمانةيطة   -4 
  مةةة  خةةة   اةةةى حةةةد سةةواء املتعةقةةة املسةةةائل اجلنسةةانية    األمانةةةة العامةةة وا ليةةةة العامليةةةة

أدوات وتقنيات تعميم مراااة املنمور اجلنساك و  التدري  جلميين املوةفني اةى أسالي  توفري
منهجةةي   مجيةةين  اةةةى حنةةواملنمةةور اجلنسةةاك مرااةةاة تعزيةةز تعمةةيم مةة  أوةةل منتممةةة بصةةورة 

جمةةاالت العمةةل وداةةم تنفيةةذ خطةةة العمةةل اةةةى نطةةاق املنمومةةة بشةة ن املسةةاواة بةةني اجلنسةةني 
 ومتكني املرأة؛
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 يةي: إىل األمانة ما يطة  -5 
 قرر إىل جلنةة اسةتعراض تنفيةذذا املهبتنفيذ ذات الصةة وهود التقد  تقرير ا   )أ( 
 التاسعة اشرة؛ اهت  دور  االتفاقية
 ذات الصةةة هبةذا املقةرر إىل مةؤمتر األطةرافالعامةة  ا  مسائل السياسةةتقد  تقرير  )ب( 

   دورته ا امسة اشرة.
 13اجلةسة العامة 
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 14-م أ/25 قررامل  

 والرتابوةمتابعة أطر السواسات والقضااي املداضوعوة: العداص  الرملوة   
  إن مؤمتر األطراف 
  9-م أ/8و 10-م أ/9و 12-م أ/3و 12-م أ/9و 13-م أ/31إىل املقررات  إذ يشري 
وقةرارب مجعيةة   2030-2015إىل إطار سنداب لةحةد مة  ةةاطر الكةوار   وإذ يشري 

 71/219و 70/195وقةةرارات اجلمعيةةة العامةةة لألمةةم املتحةةدة  4/10و 2/21األمةةم املتحةةدة لةبيئةةة 
  73/237و 72/225و

أن تواتر ويفدة العوااف الرمةية والرتابية اةى اعيد العامل قد زادا   العقةد  وإذ ي حظ 
املاضةةي وأن لةعوااةةف الرمةيةةة والرتابيةةة أسةةبااط طبيعيةةة وبشةةرية  كةة  أن يفاقمهةةا التصةةحر/تدهور 

  األراضي واجلفاف
عةةاون والتنسةةيق اةةةةى املسةةتوايت العةةةاملي اةةةى ااتمةةةاد هنةةج اسةةتباقي لتعزيةةةز الت وإذ  ةة  

تعزيةز    الوقةر نفسةهواميقةيمي ودون اميقةيمي ملعاجلة أسةباب وااثر العوااةف الرمةيةة والرتابيةة و 
األمةةر   وداةةم املبةةادرات الراميةةة إىل تيسةةري الت هةة  الشةةامل   مواوهةةة العوااةةف الرمةيةةة والرتابيةةة

ات احملةية والنمم امييكولوويةة الضةعيفة واملتضةررة اةةى الذب يقةل م  املخاطر ويعزز قدرة اعتمع
  جماهبة ااثرها
  تنشاء ائت ف األمم املتحدة املعين  كافحة العوااف الرمةية والرتابية وإذ يرح  
 إىل:  حس  االقتضاء  األطراف يداو -1 
 اةفموااةة استكشةاف خيةارات إدمةاج تةدابري التخفيةف مة  املصةادر البشةرية لةعوا )أ( 

 الرمةية والرتابية   تنفيذ االتفاقية اةى املستوايت دون الوطين والوطين واميقةيمي؛
 تعزيةز  هةة  وقةةدرة الةنمم امييكولوويةةة املتةة ثرة والسةكان املتةة ثري  اةةةى جماهبةةة ا اثر )ب( 

 الضارة والسةبية لةعوااف الرمةية والرتابية؛
املبادرات اميقةيمية الةيت تسةهم   تعزيز منتدايت أاحاب املصةحة املتعددي  و  )ج( 

 مين مراااة الطبيعة اميقةيمية ودون اميقةيمية  اثرها؛  التصدب ملشكةة العوااف الرمةية والرتابية
اميحاطةة اةمةاط ا  اةة الوافيةة املتعةقةةة العوااةف الرمةيةة والرتابيةة: معةومةةات  )د( 

واسةةتخدامها   لعوااةةف الرمةيةةة والرتابيةةةوإريفةةادات بشةة ن تقيةةيم ومعاجلةةة املخةةاطر الةةيت تشةةكةها ا
 حس  االقتضاء؛  اةى أسا، طواي

إىل األمانة واملؤسسات واهليئةات املناسةبة التابعةة التفاقيةة األمةم املتحةدة  يطة  -2 
ورهنةاط بتةوافر     نطاق االتفاقية والوالية املنصوا اةيها   االتفاقيةة  ملكافحة التصحر أن تقوم

 يةي:  ا  املوارد
الرمةيةةة والرتابيةةة: وضةةين ونشةةر الصةةيةة النهائيةةة لةخ اةةة الوافيةةة املتعةقةةة العوااةةف  )أ( 

التعةةاون   معةومةةات وإريفةةادات بشةة ن تقيةةيم ومعاجلةةة املخةةاطر الةةيت تشةةكةها العوااةةف الرمةيةةة والرتابيةةة
 والتشجيين اةى استخدامها؛  مين ةياانت األمم املتحدة األخر  ومنمماهتا املتخصصة ذات الصةة
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 والرتابيةة اةةى املسةتوايتحتسني ا ريطة األساسية العاملية ملصادر العوااةف الرمةيةة  )ب( 
 التعاون مين الوةاالت األخر  املعنية؛  العاملي واميقةيمي والوطين

ةعوااةف الرمةيةةة والرتابيةة مةة  خة   وضةةين لتصةةدب لبنةاء قةدرة األطةةراف اةةى ا )ج( 
 جممواة أدوات تشمل أدوات دام   انين القرارات  التعاون مين ةيةاانت األمةم املتحةدة واملؤسسةات

 املعنيني؛ والشرةاء
ائةةت ف األمةةم املتحةةدة املعةةين  كافحةةة العوااةةف الرمةيةةة والرتابيةةة و ةةريه  يةةداو -3 

فض ط ا  وةاالت األمةم املتحةدة األاضةاء   ائةت ف األمةم املتحةدة   م  ةياانت األمم املتحدة
ن األطةراف إىل موااةة تعاوهنا م  أول مساادة البةةدا  املعين  كافحة العوااف الرمةية والرتابية

واستكشةةاف   املتةة ثرة   وضةةين وتنفيةةذ سياسةةات وطنيةةة وإقةيميةةة بشةة ن العوااةةف الرمةيةةة والرتابيةةة
 العناار املمكنة ملبادرة أوسين نطاقاط تتعةق العوااف الرمةية والرتابية؛

   إىل األمانة أن تواال    نطاقها وواليتهةا  ورهنةاط بتةوافر املةوارد  املشةارةة يطة  -4 
وأن تعةةةزز تعاوهنةةةا وتنسةةةيقها   ف األمةةةم املتحةةةدة املعةةةين  كافحةةةة العوااةةةف الرمةيةةةة والرتابيةةةةائةةةت 
وةاالت األمم املتحدة ومنمماهتةا ومعاهةداهتا ملعاجلةة مسة لة التخفيةف مة  مصةادر العوااةف  مين

 الرمةية والرتابية؛
املشةةاريين وضةةين   واليتهةةاو  هةةا  نطاق  إىل ا ليةةة العامليةةة أن تةةدامأيضةةاط  يطةةة  -5 

وخيةارات متويةل التخفيةف مة    التحويةية الرامية إىل مكافحةة التصةحر/تدهور األراضةي واجلفةاف
 املصادر البشرية لةعوااف الرمةية والرتابية؛

إىل األمانةةة أن تعةةد تقريةةراط لةةةدورات املقبةةةة ملةةؤمتر األطةةراف اةة   يطةةة  ةةةذلك -6 
 تنفيذ هذا املقرر.

 13اجلةسة العامة 
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 14-م أ/26 قررامل  

 حوازة األراض   
   إن مؤمتر األطراف 
  13-م أ/30و 13-م أ/27و 13-م أ/7و 13-م أ/5إىل املقررات  إذ يشري 

  أمهية مس لة حيازة األراضي   إطار اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر وإذ ي حظ 
ما لةخطةوم التوويهيةة الطوايةة بشة ن احلوةمةة املسةؤولة حليةازة األراضةي أيضاط  وإذ ي حظ 

الةيت أقرهتةا جلنةة األمة  الةةذائي العةاملي   ومصايد األ ةا  والةةاات   سةياق األمة  الةةذائي الةوطين
  م  اةة وثيقة بتنفيذ االتفاقية  ملنممة األمم املتحدة لأل ذية والزرااةالتابعة 

أبن حقوق احليازة ينبةةي أن  خةذ   االاتبةار حقةوق الةةري ويفةؤون املصةةحة  وإذ يسةم 
  وفقاط لةتشريعات الوطنية  العامة اليت تعزز الرفاه العام

اسي م  اناار اميدارة املستدامة أبن احلوةمة املسؤولة لألراضي انصر أسأيضاط  وإذ يسةم 
  وأبن هلا دوراط مهماط   التصدب لةتصحر/تدهور األراضي واجلفاف  لألراضي
   ا قامر به هيئة التفاال بني العةةوم والسياسةات مة  امةل   هةذا الشة ن وإذ يرح  

وال سةيما التقريةر التقةين املتعةةق بةةة "هتيئةة بيئةة مواتيةة لتحييةةد أثةر تةدهور األراضةي ودوره احملتمةةل   
  تعزيز الرفاه وسبل العيش والبيئة"

املبادرة اليت اختةذهتا منممةات اعتمةين املةدك لتعزيةز مناقشةة مسة لة حيةازة أيضاط  وإذ يرح  
  ملكافحة التصحراألراضي   إطار اتفاقية األمم املتحدة 

   ؤيفرات أهداف التنمية املستدامة ذات الصةة حبقوق حيازة األراضي وإذ  يا اةماط  
األطراف اةى اتباا ا طوم التوويهية الطواية بش ن احلوةمة املسةؤولة  يشجين -1 

مةةين مرااةةاة مبةةادئ   حليةةازة األراضةةي ومصةةايد األ ةةا  والةةةاات   سةةياق األمةة  الةةةذائي الةةوطين
  تنفيةةذ أنشةةطة مكافحةةة التصةةحر/تدهور األراضةةي واجلفةةاف وحتقيةةق هةةدف حتييةةد أثةةر   تنفيةةذال

 تدهور األراضي؛
األطراف إىل استعراض التشريعات واميوراءات الوطنيةة حلوةمةة األراضةي  يداو -2 
 ا   األراضي؛إم  أول دام االستخدام املستدام لألراضي و   اند االقتضاء  وااتمادها
 ةا   ذلةك احلقةوق   األطراف اةةى االاةرتاف حبقةوق احليةازة املشةرواة يشجين -3 

  ا يتسق مين اميطار القانوك الوطين؛  العرفية
األطراف إىل االارتاف قانوانط احلقوق املتساوية لةمرأة   اسةتخدام األراضةي  يداو -4 

ومةكيتها وتعزيز مساواة املةرأة   فةرا احلصةو  اةةى األراضةي وضةمان حيةازة األراضةي وةةذلك تعزيةز 
التدابري املرااية ل اتبارات اجلنسةانية مة  أوةل مكافحةة التصةحر/تدهور األراضةي واجلفةاف وحتقيةق 

 مين مراااة السياق الوطين؛  ييد أثر تدهور األراضيحت هدف
وميسةةورة التكةفةةة  مناسةةبة التوقيةةراألطةةراف اةةةى إاتحةةة سةةبل فعالةةة و  يشةةجين -5 

 ل حتكام إىل القضاء واليات يففافة لتسوية املنازاات؛
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اةى إقرار وتعزيز اليةات جمتمعيةة نزيهةة ويفةامةة لةجميةين أيضاط  األطرافيشجين  -6 
 ات؛لتسوية النزاا

األطراف إىل ةفالة تنفيذ تدابري مكافحة التصةحر/تدهور األراضةي واجلفةاف  يداو -7 
 تنفيةةذاط قائمةةاط اةةةى املشةةارةة واةةدم التمييةةز  ةةا يعةةزز املسةةاواة   حقةةوق احليةةازة واحلصةةو  اةةةى األراضةةي

   السياق الوطين؛  وال سيما الفئات الضعيفة واملهمشة  لةجميين
 تعزيز استثمارات القطااني ا اا والعام املسؤولة واملستدامةاألطراف اةى  يشجين -8 

 ةا   ذلةك بةرامج االستصة   الةيت تتقيةد الضةوابا     مكافحة التصحر/تدهور األراضي واجلفةاف
البيئية واالوتمااية  ا يتمايفى مين ا طوم التوويهيةة الطوايةة بشة ن احلوةمةة املسةؤولة حليةازة األراضةي 

 ومين التشريعات الوطنية؛  والةاات   سياق األم  الةذائي الوطينومصايد األ ا  
  التشةةاور مةةين مكتةة  جلنةةة اسةةتعراض تنفيةةذ االتفاقيةةة  إىل األمانةةة أن تقةةوم يطةةة  -9 

استكشةةةةاف ا يةةةةارات املتاحةةةةة ميدمةةةةاج مؤيفةةةةرات أهةةةةداف التنميةةةةة املسةةةةتدامة القائمةةةةة واملتفةةةةق اةيهةةةةا 
وذات الصةةةةةة حبوةمةةةةة األراضةةةةي   امةيةةةةة اميبةةةة   ا ااةةةةة اتفاقيةةةةة األمةةةةم املتحةةةةدة ملكافحةةةةة  اامليةةةةاط 

 التصةةحر  هبةةدف  نةة  االزدواويةةة   وهةةود اميبةة   وضةةمان التةطيةةة اةةةى أوسةةين نطةةاق   ةتةةةف
 السياقات الوطنية؛

 توويهيةةأن تعةد دلةي ط تقنيةاط بشة ن ةيفيةة إدمةاج ا طةوم الأيضةاط  إىل األمانةةيطة   -10 
 الطوايةةة بشةة ن احلوةمةةة املسةةؤولة حليةةازة األراضةةي ومصةةايد األ ةةا  والةةةاات   سةةياق األمةة  الةةةذائي

ويةةةداو   مةةةين مرااةةةاة السةةةياقات الوطنيةةةة  الةةةوطين   تنفيةةةذ االتفاقيةةةة وحتييةةةد أثةةةر تةةةدهور األراضةةةي
عةةةاون مةةةين األمانةةةة منممةةةة األمةةةم املتحةةةدة لأل ذيةةةة والزرااةةةة والشةةةرةاء ا خةةةري  ذوب الصةةةةة إىل الت

 لكي ينمر فيه مؤمتر األطراف   دورته ا امسة اشرة؛  إاداده  
أن تستكشةةف خيةةارات تصعةةرض   الةةدورة ا امسةةة  ةةةذلكإىل األمانةةة يطةةة   -11 

تعزيةز التوايةة بشة ن   ضةم  نطاقهةا وواليتهةا  اشرة ملؤمتر األطراف بش ن الكيفية اليت  كنها هبا
اضةةي مةة  أوةةل مكافحةةة التصةةحر/تدهور األراضةةي واجلفةةاف   اةةفوف مجيةةين احلوةمةةة املسةةؤولة لألر 

  ةةةةا فيهةةةةا الشةةةةعوب األاةةةةةية  وال سةةةةيما الفئةةةةات الضةةةةعيفة مةةةة  السةةةةكان  اجلهةةةةات اةةةةاحبة املصةةةةةحة
 واعتمعات احملةية؛

إىل األمانةة أن تقةةدم تقريةراط اةة  تنفيةذ هةذا املقةةرر إىل مةؤمتر األطةةراف    يطةة  -12 
 دوراته املقبةة.
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 14-م أ/27 قررامل  

 اةاا اجلزء  
  األطراف مؤمتر إن 
 مكافحة التفاقية االسرتاتيجي واميطار 2030 لعام املستدامة التنمية خطة إىل يشري إذ 
 .2030-2018 لةفرتة التصحر
 املوازيةة املسةتو  الوزارية/الرفيعةة املسةتديرة املوائةد املتعةقةة املةووزة التقةارير إىل استمين وقد 
 قدمها: اليت  النعقاده
 رئةةين   رينةةادي  ووةةزر فنسةةنر سةةانر وزراء رئةةين   ونسةةالفين رالةةفسةةيد ال معةةاا 
  املتجددة والطاقة  واملنا   األراضي :1 املستديرة املائدة اوتماا

رئيسةة  -انئبةة وزيةر الزرااةة والثةروة احليوانيةة   ةوسةتاريكا  اان ةريسةتينا ةةريو، ةمعاا السيد 
  : اعتمعات الريفية واحلضرية: اميخفاق أو االزدهار معاط 2اوتماا املائدة املستديرة 

 فاسةو بورةينا   املنا  وتةري األخضر واالقتصاد البيئة وزير  اسيري ستورين السيد معاا 
  امييكولووية النمم إا   أول م  ااملية حرةة تعزيز :3 املستديرة املائدة اوتماا رئين -

 قدمها: اليت  التفااةي احلوار اةسات املتعةقة املووزة التقارير إىل استمين وقد 
 واملةةوارد األ ةةا  ملصةةائد املةةادب والتخطةةيا الزرااةةة وزيةةر  ووزيةةف إزةيةةا  السةةيد معةةاا 

 لإليفةرافبش ن: هنةج قةائم اةةى القةيم  1الطبيعية والتعاونيات   سانر لوسيا  ميسر احلوار التفااةي 
  األراضي اةى

 البيئةة ولايةة الصةحي والصةرف امليةاه تنميةة وزيةر  وانشينةا موسوةو دينين السيد معاا 
  أاحاء أان، - احيحة أراضي  بش ن: 2 التفااةي احلوار ميسر  زامبيا  

   ةاان   واالبتكار والتكنولوويا والعةوم البيئة وزير انئبة  أبيا يي اتريسيا السيدة معاا 
  األراضي اةى القائمة التجارية لألاما  املستدامة القيمة س سل تعزيز التفااةي: احلوار ميسرة

  نيودهلي؛ تا ن التقدير مين يرح  -1 
 قةةةدمها الةةةيت املةةةووزة التقةةةارير  وامتنانةةةه تقةةةديره اةةة  امياةةةراب مةةةين  اةمةةةاط   ةةةيا -2 
 التفااةية؛ احلوارات رووميسّ  املستديرة املوائد اوتمااات رؤساء

 املقرر. هذا   مرفق يفكل   نيودهلي إا ن إدراج يقرر -3 
 املقرر. هذا   ةمرفق  وامليسري  الرؤساء مووزات إدراجأيضاط  يقرر -4 
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 األول املرفق

 الفرا فب وفتح األراض    االستثمار يودد، : إعالن  
 ملةةؤمتر اشةةرة الرابعةةة الةةدورة مةة  املسةةتو  الرفيةةين اجلةةزء   اعتمعةةني واملمثةةةني الةةوزراء  حنةة  
   2019 أيةو /سةبتمرب 10و 9 يةومي املعقةود  التصةحر ملكافحة املتحدة األمم اتفاقية   األطراف
   اهلند مجهورية حكومة م  لداوة تةبيةط  نيودهلي

 اةة  خةةالا تقةةديران حلكومةةة مجهوريةةة اهلنةةد اةةةى حسةة  ضةةيافتها وألمانةةة االتفاقيةةة إذ نعةةرب 
  املستو  الرفيين جزءلة تنميمها اةى

   واالزدهةةار والتنميةةة الصةةحة يقةةوض واجلفةةاف األراضةةي وتةةدهور التصةةحر أبن نقةةر وإذ 
  خاا برتةيز حتمى جماالت اجلافة لألراضي امييكولووية النمم أبن نسةم وإذ  املناطق مجيين

 أةثةةةر تةةةؤثر واجلفةةةاف األراضةةةي وتةةةدهور التصةةةحر ااثر أن مةةة  القةةةةق الةةةغ يسةةةاوران وإذ 
  الضعيفة الفئات اةى تؤثر ما

 ل تفاقيةةةةةةةة االسةةةةةةةرتاتيجي واميطةةةةةةار 2030 لعةةةةةةةام املسةةةةةةةتدامة التنميةةةةةةة خبطةةةةةةةة نةةةةةةذّةر وإذ 
 تسريين هبدف يفامةة بصورة وراده احملرز التقدم استعراض إىل نتطةين وإذ 2030-2018 لةفرتة
  ةةيهما  تنفيذ

 أن يفةة نه مةة  األراضةةي تةةدهور أثةةر حتييةةد هةةدف حتقيةةق إىل السةةعي أبنأيضةةاط  نةةذّةر وإذ 
 التنميةةة متويةةل الوتةةذاب وحةةافزاط  املسةةتدامة التنميةةة أهةةداف مةة  اةةدد بتحقيةةق يعّجةةل اةةام ط  يكةةون

  االتفاقية لتنفيذ املستدامة
 التصةحر املتة ثرة والرتبةة األراضةي وإاة   حفظ اةى تسااد اليت املمارسات ننوه وإذ 
  األراضةةي تةةدهور أثةةر حتييةةد هةةدف حتقيةةق   وتسةةهم  والفيضةةاانت واجلفةةاف األراضةةي وتةةدهور
 وتنميتةه ورفاهةه أبسةره اعتمةين لصةحة متعةددة فوائةد الطويةل املد  اةى هلا تكون أنأيضاط  و ك 

  األرايف   فقراءال ايش لسبل سيما وال  واالقتصادية االوتمااية
  ال ئةق العمةل فةرا وإكةاد املسةتدامة هتةاوإدار  ألراضةيا إا   بني الصةة ن حظ وإذ 

 لةمجتمعةات  لةةدخل املةدرة الفةرا م  ذلك و ري ا ضراء الوةائف إكاد مبادرات ذلك    ا
  املتدهورة املناطق   الضعيفة احملةية

 التنةةوا اتفاقيةةة   األطةةراف مةةؤمتر بةةه ااةةرتف الةةذب  الشةةيا يفةةرم إاةة ن أبن نةةذّةر وإذ 
 البيولةوويالبيولووي   دورته الرابعة اشرة  داةا إىل التة زر   التصةدب لةتةدهور البيئةي وفقةدان التنةوا 

  املنا  وتةري
 الةدوا احلكةومي املنةرب أوةراه الةذب اة حهاإو  األراضةي تةدهور تقيةيم بنتةائج اةماط  حنيا وإذ 

 وخةةدمات البيولةةووي التنةةوا بشةة ن العةةاملي تقييمةةه وتقريةةر البيولةةووي التنةةوا جمةةا    والسياسةةات لةعةةةوم
 املنةةا  بتةةةري املعنيةةة الدوليةةة احلكوميةةة اهليئةةة أادتةةه الةةذب ا ةةاا التقريةةر اةة  فضةة ط   امييكولوويةةة الةةنمم
وتةةدهور األراضةةي  واميدارة املسةةتدامة لألراضةةي  واألمةة  الةةةذائي    ن تةةةري املنةةا   والتصةةحر بشةة

  األراضي استخدام قطاا بدور تعرتف اليت  األرضية امييكولووية النمم   الدفيئة  ازات وتدفقات
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 ملةةوارد الطبيعيةةة وامييفةةراف اةيهةةا بفعاليةةة ومسةةؤولية  ال سةةيما األراضةةياتسةةهام إدارة  وإذ نقةةر 
 التنمية املستدامة لألويا  احلالية واملقبةة   واملياه    مكافحة التصحر وتدهور األراضي واجلفاف و 

 اةةى  االقتضاء حس   املتعددي  املصةحة ألاحاب املتنواة املشارةة أبن منا واقتناااط  
 منممةةات فيهةةا  ةةا  اعتمةةين قطااةةات مجيةةين ومةة  واميقةيمةةي والةةوطين الةةوطين ودون احملةةةي الصةةعد
  االتفاقية أهداف لتحقيق األمهية الةة ستكون  ا اا والقطاا احملةية واحلكومة املدك اعتمين

  ل تفاقية الفعا  التنفيذ أول م  الدوا التعاون بتنسيق التزامنا جندد وإذ 
 وترااةةي احملةيةةة اعتمعةةات تقودهةةا حتويةيةةة وبةةرامج مشةةاريين تطةةوير اةةةى نشةةجين -1 
 االتفاقية؛ تنفيذ لتحريك  واميقةيمي والوطين احملةي الصعيد اةى  اجلنساك املنمور

حر وتدهور األراضي التص مكافحة إىل الرامية املشاريين سياق    أيضاط  نشجين -2 
 أمةور مجةةة ضةم   التحمةل اةةى القةدرة وبنةاء األراضةي تةدهور أثةر حتييد هدف حتقيقواجلفاف و 

   اعتمعةةات الريفيةةة واحلضةةرية إليهةةا االنتقةةا  إىل الطاقةةة وزايدة فةةرا الواةةو  اةةةى وحسةة  االقتضةةاء  
 التصحر؛ مكافحة اتفاقية نطاق ضم 

 اةى اتباا هنج استباقي إزاء احلةد مة  ةةاطر وااثر التصةحر وتةدهورنشجين ةذلك  -3 
 اجلفةاف ةاطر م  التخفيف وزايدة لةجفاف لةت ه  خطا تنفيذ خ   م  واجلفاف األراضي

 والرتابية؛ الرمةية والعوااف
الشرةاء   التنمية  وا ليات املالية الدولية  والقطاا ا اا  و ري ذلةك  نداو -4 

مةةة  اجلهةةةات اةةةاحبة املصةةةةحة إىل تعزيةةةز االسةةةتثمارات والةةةدام التقةةةين مةةة  أوةةةل تنفيةةةذ االتفاقيةةةة 
 وحتقيق هدف حتييد أثر تدهور األراضي  وإكاد الوةائف ا ضةراء  وإنشةاء س سةل القيمةة املسةتدامة

 ستمدة م  األراضي؛لةمنتجات امل
 الطويةة األهداف  لةتطبيق وقابل مناس  هو حسبما  تدام اليت الفرا نعزز -5 
 مةةين  2020 اةةام بعةةد ملةةا العةةاملي البيولةةووي لةتنةةوا طمةةو  إطةةار ووضةةين اريةةن التفةةاق األوةةل

 والتنفيةذ التعاضةدبمراااة احلةةو  القائمةة اةةى األراضةي ملكافحةة تةةري املنةا  وحفةظ التنةوا البيولةووي 
  الث  ؛ ريو التفاقيات
  (2030-2021) امييكولوويةةة الةةنمم مياةة   املتحةةدة األمةةم بعقةةد نرحةة  -6 

 العةمية األدلة إىل االستناد األراضي ا  إ إزاء املمارسات ألفضل متكامل هنج ااتماد ونةتزم
 مةة  الضةةعيفة  ونةةداو األطةةراف واملةةراقبني و ةةريهمواملعةةارف التقةيديةةة الةةيت متةةن  األمةةل لةمجتمعةةات احملةيةةة 

 املبةادرات نطةاق وتوسةيين تسةريين إىل  ا ةاا القطةاا ذلك    ا  االتفاقية   املصةحة أاحاب
  املستوايت؛ مجيين اةى الصةة ذات

 بتنفيةةذ اميسةةراا وةةراء مةة  املشةةارةة البةةةدان اةةةى تعةةود الةةيت الفوائةةد اةمةةاط  حنةةيا -7 
 األخضةر اجلةدار منهةا أمةور مجةةة خة   مة  السةاحل منطقةة   حتويةية رواية تدام اليت املبادرات
  واألم ؛ واالستقرار االستدامة ومبادرة الساحل ومبادرة الصحراء   الكبري

السةة م وإمكانيةةة إسةةهامها   زايدة التعةةاون  ابةةة تطةة ق مبةةادرة أيضةةاط  اةمةةاط  حنةةيا -8 
اةةة   األراضةةةي وإاةةةادة التحةةةريج   املنةةةاطق العةةةابرة إبشةةة ن حتييةةةد أثةةةر تةةةدهور األراضةةةي   ةةةا   ذلةةةك 

 االقتضاء؛ اند  املشارةة البةدان   لةحدود
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 حليازة املسؤولة احلوةمة بش ن الطواية التوويهية املبادئ أمهية اةى جمدداط  نؤةد -9 
 فةةةرا حتسةةةني أوةةةل مةةة  الةةةوطين الةةةةذائي األمةةة  سةةةياق   والةةةةاات األ ةةةا  ومصةةةائد راضةةةياأل

 لةتشةةةريعات ضةةةمان حيازهتةةةا تنصةةةاف  وفقةةةاط و وامييفةةةراف اةيهةةةا  الةةةتحكم فيهةةةااألراضةةةي و اةةةةى احلصةةةو  
 لألراضي؛ املستدامة اميدارة وتعزيز االتفاقية تنفيذ أول م   الصةة ذات الوطنية

 األراضةةةي السةةةتخدام املتكامةةةةة اميدارة ااتمةةةاد اةةةةى احملةيةةةة احلكومةةةات نشةةةجين -10 
 ةمةين مرااةا  يت  عةل املةدن مسةتدامةالة الطبيعيةة املةوارد قااةدة  هيةل مياادة األراضي إدارة وتعزيز

 ا طةةةة احلضةةةرية اجلديةةةدة  بسةةةبل منهةةةا خفةةةض معةةةدالت اسةةةته   األراضةةةي وتصةةةة  الرتبةةةة إىل وانةةة 
 امييكولووية؛ والنمم البيولووي التنوا فقدان

 وان  م  األراضي تدهور أثر حتييد تستهدف اليت املختةفة املبادرات نرح  -11 
 اك"  واصةةو  أةةةرب مقابةةل ةةةل قطةةرة  وبةةرانمج التحةةريج الةةوطين  واملخطةةا اهلنةةد مثةةل "هةةار خيةةر ةةةو

 ةريشةةي  و"رايفةةرتاي  يوونةةا" سينشةةايي ةريشةةي  مةةانرتب و"برادهةةان  الريفيةةة العمالةةة لضةةمان الةةوطين
 ةرتبة؛ل الصحية البطاقة وةطا  يوواان" فيكا،

 مةةة  راضةةةياأل تةةدهور أثةةةر لتحييةةد طةةةواي هةةدف ااتمةةةاد اقةةرتا أيضةةةاط  نرحةة  -12 
 بةني فيمةا التعةاون لةدام انةهاملتدهورة وبرانمج امير  املعة   األراضي ا  إ يشمل اهلند وان 
  هذا. األطراف مؤمتر اق  اجلنوب بةدان
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 املرفق الثاين

 مدجز اجلزء الرفود املستدى من مؤمتر األطراف   دورته الرابعة عشرة  

 األراض  وامل،اخ والطاقة املتج دة: 1 اجتماا املائ ة املست يرة الدزاري  

 رئين وزراء سانر فنسنر ووزر  رينادي   معاا السيد رالف  ونسالفين  الرئين   

 ايسةندا  وزير البيئة واملوارد الطبيعية  معاا السيد  ووموندور إجني  ووبراندسون  شار الرئين امل

 )الربانمج اميهائي( برانمج األمم املتحدة اميهائي  املدير  السيد أخيم يفتاينر  املتكةم 

: األراضةةي واملنةةا  1يفةةخا بفااةيةةة   اوتمةةاا املائةةدة املسةةتديرة  200يفةةار  حةةواا  -1
مداخةةةة مةة  الةةدو  األطةةراف واملنممةةات  42والطاقةةة املتجةةددة. وارفةةر املناقشةةات مةةا جممواةةه 
 احلكومية الدولية واعتمين املدك والقطاا ا اا. 

اا السةةيد رالةةف  ونسةةالفين  وافتةةت  اوتمةةاا املائةةدة املسةةتديرة بكةمةةة ترحيةة  مةة  معةة -2
إىل أثةةر تةةةري املنةةا  وتةةدهور األراضةةي اةةةى اط رئةةين وزراء سةةانر فنسةةنر ووةةزر  رينةةادي   مشةةري 

 اعتمعات احملةية   مجيين أحناء العامل والتحدايت اليت تواوهها الدو  اجلزرية الصةرية النامية. 
رةةز اةةى أووةه الةرتابا اط مةهمة ااط وقدم مدير الربانمج اميهائي  السيد أخيم يفتاينر  خط -3

التخفيف م   ووهرايط اط بني األراضي واملنا  والطاقة املتجددة. وأيفار إىل أن األرض ترتبا ارتباط
لتنميةة السةكان وتكتسةي أمهيةة حا ةة أيضةاط  ااثر تةري املنا  والتكيف معه ةةيهما. وهي أساسية
معةةات احملةيةةة   مجيةةين أحنةةاء العةةامل مةة  الطاقةةة. إذا ةنةةا نعتةةزم التخفيةةف مةة  احتياوةةات أفقةةر اعت

ومصةةادر الطاقةةة املتجةةددة   طةيعةةة التحةةو    جمةةا  الطاقةةة  مةةين ةةةون الطاقةةة الشمسةةية والر يةةة 
أيضةةةاط  مةةةين االسةةةتخدام املسةةةتدام لألراضةةةي. ولكةة  الطاقةةةة املتجةةةددة  كةةة  أن تصةةةب اط أةثةةر توافقةةة

بعنايةةةة. فةةةةاألرض مةةةةورد ةةةةةني  ومةةةين أن احليةةةةازة احملةةةةددة قةةةةد لألراضةةةةي املنتجةةةةة إذا مل تةةةةدر اط منافسةةة
تتفةةاوت  هنةةا  حاوةةة إىل االاةةرتاف أبن األرض "مةةةك" ملةة  يسةةتخدمها. وهةةوذج "بقةةاء األمةةور 

وطةةةر  مةةةدير الةةةربانمج اميهةةةائي العديةةةد مةةة  األسةةةئةة االسةةةتفزازية: "هةةةل  اط.اةةةةى حاهلةةةا" لةةةين ةافيةةة
لةوفةةةاء أبهةةةداف التخفيةةةف مةةة  ااثر تةةةةري املنةةةا     كننةةةا خةةةةق النةةةوا الصةةةحي  مةةة  االقتصةةةادات

وأهةةداف تةةدهور األراضةةي  وأهةةداف التنةةوا البيولةةووي   الوقةةر نفسةةه  وهةةل  كننةةا بنةةاء هةةوذج 
 التنمية االقتصةادية املناسة   واألدوات السياسةاتية  واملمارسةات الفضةةى الةيت تقةدم احلةوافز املناسةبة

ملسةةةتدامة لألراضةةةي  وأيفةةةار السةةةيد يفةةةتاينر إىل أن ةةةةة مةةة  أوةةةل حتقيةةةق فوائةةةد مةموسةةةة لةةةإلدارة ا
ومةين ذلةك  فقةد واةةنا إىل  .واةميةة اقتصةادايط اط ةما أنه ككنة التنفيذ اةمية   خيارات متاحة فع ط 

 نقطة أابحر فيها احلاوة مةحة إىل الطمو  والعمل م  أول تةيري النموذج. 
اهليئةة احلكوميةة الدولية -4 ة املعنيةة بتةةري املنةا   السةيد هوسةنغ ا  وت  السيد يفتاينر رئةين ص

. بشة ن تةةري املنةا  واألراضةياط الذب أبةغ ا  استنتاوات التقرير ا اا الذب متر املوافقةة اةيةه مةؤخر 
املسةةتدامة  وأةةةد أن األرض بواةةفها أداة لةتخفيةةف هلةةا ااثر إكابيةةة اةةةى مجيةةين أهةةداف التنميةةة 

. وسةةتؤدب حاوةةة إىل امةةل منةةاخي طمةةو  بشةة ن األراضةةي ولكةة  لتحقيةةق هةةذه الفوائةةد املتعةةددة  ةةةة
دوليني ةامةني مين الرتةيز بصورة أةةرب اةةى االحتياوةات اط والتزام إىل فرا  لكنها تتطة  تعاوانط 

 البيئية واالوتمااية  اليت ترتاو  بني لاية التنوا البيولووي والعدالة وامينصاف االوتماايني.
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اا السيد  ووموندور إجني  ووبراندسون  وزير البيئة واملةوارد مث أدار الرئين املشار   مع -5
مداخةة م  الوزراء ورؤساء الوفةود.  42الطبيعية   ايسةندا  مناقشة املائدة املستديرة اليت ارفر 

 القطةةاا ا ةةاا واملنممةةات احلكوميةةة الدوليةةة وكثةةل اةة  منممةةات اعتمةةينأيضةةاط  ورحةة  فةةرق املناقشةةة
  املدك املعتمدة.

 وةانر الرسالة الرئيسية املنبثقة م  املناقشات هي أنه ال يوود ةوة  اء. -6
وتتعةةةةرض األراضةةةةي بصةةةةورة متزايةةةةدة  اثر تةةةةةري املنةةةةا   وحةةةةاالت اجلفةةةةاف والفيضةةةةاانت  -7

أن تعةز  أضةرار ةبةرية مبايفةرة إىل ذلةك. فالقابةيةة لةتة ثر بتةةري املنةا  قضةية اط السريعة  و ك  سةف
 عديد م  املناطق. متنامية   ال

وأةدت بةدان اديدة األثر التعاقيب املرتبا بتة ثري تةدهور األراضةي وتةةري املنةا  ةةيهمةا.  -8
لةتحةدايت االقتصةادية   كة  اط تسةسةةي فعةى سبيل املثا   بعد أن يطةق تدهور األراضي تفةاا ط 

هور األراضةةي لةجفةةاف انةةدها أن يتسةةب    اضةةطراات اوتماايةةة. ويفةةدد اخةةرون اةةةى أثةةر تةةد
اةى توافر املياه  وهةو مةا  كة  أن تةؤثر اةةى إمةدادات الطاقةة والةةذاء ةةتيهمةا  ويةؤدب   هنايةة 
املطةاف إىل خفةةض تةةوافر ميةاه الشةةرب امل مونةةة. والنتيجةة هةةي ارتفةةاا التكةاليف وتفشةةي األمةةراض 

والوقةةةود األحيةةةائي املنقولةةةة اةةة  طريةةةق امليةةةاه. وأيفةةةارت العديةةةد مةةة  البةةةةدان إىل الطاقةةةة األحيائيةةةة 
  احلةةةل  لكةةة  فقةةةا إذا أديةةةرت بعنايةةةة ملنةةةين ا اثر  ةةةري املقصةةةودة اةةةةى اط رئيسةةةي ااتبارهةةةا اةةةام ط 

اميمةةةةدادات الةذائيةةةةة والبيئةةةةة. وبينمةةةةا أيفةةةةارت العديةةةةد مةةةة  البةةةةةدان إىل املخةةةةاطر املرتبطةةةةة الطاقةةةةة 
 املتجةةددة ةمةةدخل لةتصةةدبإهنةةا بصةةدد الشةةروا   اسةةتخدام مصةةادر الطاقةةة أيضةةاط  األحيائيةةة  قالةةر

لتةةةري املنةةا  ولتهيئةةة بيئةةة مواتيةةة ملتابعةةة مبةةادرات امياةة   وإاةةادة الت هيةةل   ا ن نفسةةه. وبينمةةا 
حتد  العديدون ا  الطاقة الشمسةية والر يةة  وةر  التشةديد اةةى أن مصةادر الطاقةة املتجةددة 

لتقةةةدم الةةةذب أحرزتةةةه   الطاقةةةة الطاقةةةة املائيةةةة  وحتةةةدثر بةةةةدان اديةةةدة اةةة  ااط هتةةةيم  اةيهةةةا حاليةةة
لةحةةد مة  االاتمةاد اةةى مصةةادر اط احلراريةة األرضةية. وااتصةرب تنويةين مصةةادر الطاقةة اجلديةدة أساسةي

 الطاقة التقةيدية. 
وسةا البعض الضوء اةى القدرة اةى دمج الطاقة النميفة واميدارة املستدامة لألراضي.  -9

وأيفةةار اخةةرون إىل أن التوسةةين احلضةةرب  ةةري املرتكةةز اةةةى االسةةتدامة يسةةرّا تةةدهور األراضةةي و ةةد 
مةة  القةةدرة اةةةى اةةمود املنةةاطق احلضةةرية واألراضةةي الريفيةةة احمليطةةة أمةةام تةةةري املنةةا . وتبةةدأ مجيةةين 

و  اميكابيةة  ةزيج مة  السياسةات واحلوةمةة السةةيمني وامييفةرا  الكامةل لةمجتمعةات احملةيةة. احلة
وذةةةر تعةيةةق ووةةد اةةد  لةةد  ةثةةري مةة  البةةةدان أن الطريةةق إىل حةةل تةةدهور األراضةةي  ومسةةائل 

 وودة املياه وةميتها  واألم  الةذائي يبدأ مين النساء. 
إىل اط ىل اسةرتاتيجية لتةيةري السةةو  اسةتنادوأوضحر ادة بةةدان اة ء أن هنةا  حاوةة إ -10

إاةادة اسةتخدام املةةوارد وزايدة اسةتة   احلةةةو  القائمةة اةةى الطبيعةةة الةيت تعةةام التحةدايت البيئيةةة 
اةةة  اط واالوتماايةةةة   ان واحةةةد. فعةةةةى سةةةبيل املثةةةا   سةةةنحتاج إىل حتةةةو  نممنةةةا الةذائيةةةة بعيةةةد

مييكولوويةةة مةة  أوةةل احلفةةاظ اةةةى تةةوازن الةةةذاء والطاقةةة الزرااةةة الصةةنااية وتبةةين احلةةةو  الزراايةةة ا
والبيئة. والمسةر مناقشةة بشة ن أمهيةة االقتصةاد الةدائرب االسةته   املسةتدام وحتسةني املعةومةات 

 بش ن األراضي اليت يزرا فيها الةذاء. 
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اط وقةةد وضةةعر الةةدو  خطةةا امةةل ملعاجلةةة تةةدهور األراضةةي وتةةةري املنةةا  وحةةددت أهةةداف -11
لةحةد مة  انبعةااثت اثك أةسةيد الكربةون. وهنةا  أووةه  زر  اط أثر تدهور األراضي وأهداف لتحييد

ةبرية   اميدارة املستدامة لألراضي  وإا   األراضي  والتخفيف م  ااثر تةري املنا  والتكيف 
معهةةةا  والقةةةدرة اعتمعةةةات اةةةةى الصةةةمود. واحلةةةةو  قائمةةةة اةةةةى الطبيعةةةة وهلةةةا القةةةدرة اةةةةى رفةةةين 

 دايت اليت تواوهها األرض وامينسانية. التح
لتحقيةق أووةه التة زر احملتمةةة فيمةا بةني اتفاقيةات اط وااتصرب حتييد أثةر تةدهور األراضةي إطةار  -12

ريو الث    وهنا  نقاش ةبري بش ن أمهية السعي إىل حتقيق أووةه التة زر بطريقةة جمديةة وامةيةة. 
اةةةةى الصةةةعيد العةةةةاملي اط  التزامةةةات العمةةةل معةةةةومةةة  اهلةةةام ةفالةةةة قيةةةةام تعةةةاون فعةةةا  والتواةةةةل إىل

والوطين. مث اةقر العديد م  البةدان اةى مةد  أمهيةة التخطةيا ل سةتخدام املتكامةل لألراضةي 
واميدارة املتكامةة لةمناةر الطبيعيةة لنجةا  حتييةد أثةر تةدهور األراضةي وحتقيةق منةافين متعةددة. و  

احلد األمثل إنتاج األ ذية والطاقة وحفةظ الطبيعةة مة   امليدان   ك  لةتصميم الذةي أن يزيد إىل
مكةةةان واحةةةد و  الوقةةةر نفسةةةه  كةةة  لةمعةةةارف األاةةةةية واحملةيةةةة أن تسةةةااد   حتديةةةد احلةةةةو  
القائمة اةى الطبيعةة الفعالةة اةةى الصةعيد احملةةي. وتعةد احلوةمةة الريفةيدة وحةوافز امييفةراف اجليةد 

 معاوضات الصعبة. اةى األراضي أساسية لةتسيري الناو  لة
اط وأيفةةار كثةةل الصةةندوق األخضةةر لةمنةةا  إىل أن إاةة   األراضةةي  وإن ةةةان  ثةةل وةةزء -13
بةيةون دوالر الةيت يعةاك منهةا  300م  حل مشكةة تةري املنةا   فننةه كة  اةينةا سةد فجةوة  قوايط 

ات التمويةةل مةة  خيةةار اط متويةةل اميدارة املسةةتدامة لألراضةةي. واقةةرت  الصةةندوق األخضةةر لةمنةةا  اةةدد
املبتكةةر لةتةةداو    ةةا   ذلةةك اةةندوق رأ، مةةا  سةةهمي لةمؤسسةةات الصةةةرية واملتوسةةطة احلجةةم 

   اميدارة املستدامة لألراضي.  يتبين كارسات جمدية  ارايط 
وأيفةةارت األطةةراف إىل اخةةر النتةةائج الةةيت تواةةةر إليهةةا تقييمةةات املنةةرب احلكةةومي الةةدوا  -14

جما  التنوا البيولووي وخدمات النمم امييكولوويةة والتقريةر ا ةاا لةهيئةة لةعةوم والسياسات   
احلكوميةةةةة الدوليةةةةة املعنيةةةةة بتةةةةةري املنةةةةا  اةةةة  تةةةةةري املنةةةةا   والتصةةةةحر  وتةةةةدهور األراضةةةةي  واميدارة 
املسةةتدامة لألراضةةي  واألمةة  الةةةذائي  وتةةدفقات  ةةازات الدفيئةةة   الةةنمم امييكولوويةةة األرضةةية  

  الفهةةم السةةةيم لألراضةةي واملنةةا . اط دور قطةةاا اسةةتخدام األراضةةي بواةةفه حا ةةالةةذب ااةةرتف بةة
 فعةةةوم األرض واملنةةا  اخةةذة   التحسةة  اطةةراد. ومةةين ذلةةك  أيفةةري إىل إدارة املعةةارف وبنةةاء القةةدرات
مرات اديدة. ورحبر العديد م  البةدان التحسينات اليت أدخةر اةى القط  املعر  التفاقية 

دة ملكافحة التصحر )مثل اةندوق أدوات اجلفةاف( وقيمةة قوااةد بيةاانت املمارسةات األمم املتح
مةة  أوةةل اميدارة املسةةتدامة لألراضةةي )مثةةل الشةةبكة العامليةةة لةةنةصهصج وتكنولوويةةات حفةةظ املةةوارد(. 
وحتدثر بعض البةدان ا  التعاون وتسخري الت ثري املتزايد لةتعاون فيما بني بةدان اجلنوب لكفالة 

 العةوم إىل سياسات وإوراءات.حتويل 
 واختتم الرئين املشار  اجلةسة و ا الرسائل الرئيسية.   -15
 وأيفةةار إىل أن املناقشةةة تووةةه رسةةالة قويةةة إىل مسةةار امةةل احلةةةو  القائمةةة اةةةى الطبيعةةة  ةةؤمتر -16

(  2019 أيةو /سةةبتمرب 23القمةةة املقبةةل لةعمةةل املنةةاخي الةةذب ينممةةه األمةةني العةةام لألمةةم املتحةةدة )
حيةةة  يطةةةة  إىل األطةةةراف أن تكةةةون امةيةةةة وطموحةةةة. و كةةة  ميدارة األراضةةةي وإاةةة حها أن 
يقةةدما الكثةةري مةة  احلةةةو  الةةيت يبحةة  انهةةا العةةامل فيمةةا يتعةةةق التخفيةةف والتكيةةف وبنةةاء القةةدرة 

 اةى الصمود.  
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دوا وةمةةا اةةرب اةة  ذلةةك أحةةد األطةةراف بعبةةارة فصةةيحة  "إن األمةةر مةةرتو  لةمجتمةةين الةة -17
 ليقوم قومة رول واحد".

وينبةةةةي التفاقيةةةة مكافحةةةة التصةةةحر أن تنخةةةرم بصةةةورة اسةةةتباقية   تشةةةجيين ومسةةةاادة  -18
 كننةةا أن نعةةزز الفةةرا الةةيت اط األطةةراف لتحقيةةق إمكةةاانت األراضةةي   مكافحةةة تةةةري املنةةا . فمعةة

ووي العةةةاملي تةةةدام األهةةةداف الطويةةةةة األوةةةل التفةةةاق اريةةةن ووضةةةين إطةةةار طمةةةو  لةتنةةةوا البيولةةة
  مةةين مرااةةاة األمهيةةة املتزايةةدة لةحةةةو  القائمةةة اةةةى األراضةةي ملكافحةةة تةةةري 2020بعةةد اةةام  ملةةا

املنةةةا  وحفةةةظ التنةةةوا البيولةةةووي والتنفيةةةذ التعاضةةةدب التفاقيةةةات ريةةةو الةةةث  . ولةةةذلك ينبةةةةي أن 
 ولويةة ااتبةاره حة ط يصعطى إا   األراضي   ا هو أداة  زرية هلا العديةد مة  الفوائةد احملتمةةة  األ

اةى الطبيعة وأن يتةقى مستوايت أاةى م  التمويل الدوا. وهنا  حاوة إىل زايدة الرتةيز اط قائم
اةى أووه الت زر بني اتفاقيات ريةو الةث    ولكة  مةين أثةر تةةري املنةا  الةذب مة  املؤةةد أن أيو  

 تطوير االقتصاد الدائرب. وسيشةكل م  املهم أن نتذةر حتدب مثل ندرة ووفرة املياه  واحلاوة إىل
التطةةوير لألراضةةي والطاقةةة املتجةةددة لفائةةدة اعتمعةةات احملةيةةة الريفيةةة  اةةةى ووةةه ا صةةوا  بيةةان 

وتعد القضااي اجلنسانية حا ة   اميدارة املستدامة لألراضةي  وكة  إي ؤهةا  اط.ودو  اسرتاتيجي
ك   احملةاداثت املتعةقةة األراضةي واملنةا  والطاقةة   مجيةين املسةتوايت   ةا   ذلةاط مستمر اط اهتمام

  اط.حا  حي  تعد إمكانية الواو  أمراط 
بنقطةة رفيعةة  إنةه إذا رفعنةا معنوايتنةا وأجنةزان العمةل   كننةةا اط وقةا  الةرئين املشةار   منهية -19

 حتقيق طموحاتنا والقيام  ا هو أفضل بكثري ألنه ال يوود ةوة  اء.
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الفشوووول  -: امتمعووووات ا لوووووة الريفوووووة واحلضوووورية 2اجتموووواا املائوووو ة املسووووت يرة   
 االزدهار معام  أو

 انئبة وزير الزرااة والثروة احليوانية لكوستاريكا  معاا السيدة اان ةريستينا ةويرو،  الرئين   

وزير البيئة والصرف الصحي احلضرب والتنمية املستدامة     معاا السيد املصطفى  ارا  يشار    رائسة
 النيجر

مفوضة يفؤون االقتصاد الريفي والزرااة  فوضية   السيدة خوسيفا ليونيل ةورييا ساةو   ةاملتكةم
 االحتاد األفريقي

ويفةةارةوا مشةةارةة فااةةةة   اوتمةةاا املائةةدة املسةةتديرة الثةةاك: اط يفخصةة 70حضةةر حةةواا  -20
 .الفشل أو االزدهار معاط  -اعتمعات الريفية واحلضرية 

افتتحةر سةعادة السةةيدة خوسةيفا ليونيةةل ةورييةا سةةاةو  مفوضةة يفةةؤون االقتصةاد الريفةةي  -21
واءمةة املائةدة املسةتديرة والزرااةة  فوضةية االحتةاد األفريقةي  املناقشةات بتسةةيا الضةوء اةةى: )أ( م

؛ و)ب( حقيقية أن هنا  حاوة ماسة إىل معاجلة أووه 2063مين اسرتاتيجية خطة أفريقيا لعام 
التفةةاوت بةةني اجلنسةةني املتصةةةة انعةةدام أمةة  حيةةازة األراضةةي. ول حتةةاد األفريقةةي مبةةادرة مييفةةرا  

ةةز فرقةة امةل أفريقيةا   بينمةا تر 2021مةيون فراة امل حبةو  اةام  11الشباب ترمي إىل خةق 
 الريفية اةى تنمية املناطق الريفية.

مث أدار الةةرئين املشةةةار   معةةةاا السةةةيد املصةةةطفى  ةةارا  وزيةةةر البيئةةةة والصةةةرف الصةةةحي  -22
مداخةةةةة مةةة   26احلضةةةرب والتنميةةةة املسةةةتدامة   النيجةةةر  مناقشةةةة املائةةةدة املسةةةتديرة الةةةيت ارفةةةر 

القطةاا ا ةاا واملنممةات احلكوميةة الدوليةةة أيضةاط  ناقشةةةالةوزراء ورؤسةاء الوفةود. ورحة  فريةق امل
 ونصري ألهداف التنمية املستدامة وكثل ا  منممات اعتمين املدك املعتمدة.  

وةانر الرسالة الرئيسية املنبثقة ا  املناقشات هي أن اعتمعةات احملةيةة الريفيةة واحلضةرية  -23
وةمةا أيفةار إىل ذلةك أحةد املشةارةني   اط.حالية حا ةاط  مراط إذ أاب  هنج متكامل أ اط ستقين أو تنهض مع

وامينتةةاج  اةةةى ماهيةةة املشةةاةل. فهةةي هتةةم قضةةااي ختطةةيا األراضةةي  وإدارة األراضةةي اط "إننةةا نتفةةق مجيعةة
 الزرااي  والعمالة  وبناء القدرات  واهلوية الريفية  واحلفاظ اةى املوارد الطبيعية". 

  ةبرية املوةفني التنفيذيني ورئيسة مرفق البيئة العاملية  مين والحمر السيدة انوْةو إيفيي -24
ذلك أن اعتمين الدوا ال يزا  يعمل   اوامين  عز  ا  بعضه البعض. فالطريقة اليت نفكر هبةا 
  التخطةةةةيا السةةةةتخدام األراضةةةةي ينبةةةةةي أن تبحةةةة  االقةةةةرتان مةةةةين حفةةةةظ النمةةةةام امييكولةةةةووي 

إىل زايدة الروابا مين السوق وتعزيز التعاون بةني القطةااني  الطبيعي. وسةطر الضوء اةى احلاوة
 العام وا اا لةجمين بني اميمدادات املستدامة وس سل القيمة. 

 وقالةةر السةةيدة ميمونةةة مهةةد يفةةريف  املةةديرة التنفيذيةةة لةةربانمج األمةةم املتحةةدة لةمسةةتوطنات -25
ة اليت خنطا ونبين وندير هبةا فضةاءاتنا البشرية  ا  طريق رسالة الفيديو: "حنتاج إىل تةيري الطريق

مة  أوةةل  متكةةام ط اط احلضةرية  مةين ضةةمان أال تةرت  املنةةاطق الريفيةة خةةةف الرةة ". واقرتحةةر هنجة
   وحتييد أثر تدهور األراضي.2030تنفيذ ا طة احلضرية اجلديدة  وخطة التنمية املستدامة لعام 
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ب   بورةينةةا فاسةةو  اةةةى أن تةةدهور ويفةةدد السةةيد ألةةد ازيةةز دايلةةو  رئةةين بةديةةة دور  -26
الرتبةةة   املنةةاطق الريفيةةة يةةؤثر اةةةى ةافةةة اعتمةةين واالقتصةةاد واألنفةةن  إذ يضةةطر اعتمعةةات احملةيةةة 

 ا  سبل البقاء.اط إىل اهلجرة حبث
وحةةذر السةةيد لةةو   ناةادوةةا  مؤسةةن ورئةةةين احلوةمةةة والسياسةةات مةة  أوةةل التنميةةةة  -27

السةةةابق التفاقيةةةة األمةةةم املتحةةةدة ملكافحةةةة التصةةةحر  مةةة  أن أفريقيةةةا  املسةةةتدامة واألمةةةني التنفيةةةذب
  التوسين احلضرب أةرب م  أب قارة أخر    السنوات املقبةة. فاملدن هشة بصورة اط ستشهد هو 

اط متزايةةدة أمةةام ااثر تةةةري املنةةا   مثةةل الفيضةةاانت واجلفةةاف. وأاةةرب اةة  ااتقةةاده  بصةةفته مهندسةة
م  ذلك  قا  إنه "ينبةي لنا    مدن قادرة اةى الصمود لوحدها. وبدالط أنه ليسر هنا  معمارايط 

وأن نضةةم  التخطةةيا املشةةرت "  وأن اط أن نتحةةد  اةة  االسةةتدامة   املةةدن واملنةةاطق الريفيةةة معةة
  اط.نضم  إيفرا  الفئات األةثر ضعف

بيئيةةةةة وأيفةةةار السةةةيد إ ةةةاك ةومةةةار  انئةةة  األمةةةني العةةةام لةمجةةةةن الةةةدوا لةمبةةةادرات ال -28
حكومات اةية م  أول االستدامة واملدير التنفيذب لةمجةن الدوا لةمبةادرات البيئيةة  - احملةية
  ونةةةوب اسةةةيا  إىل أن التوسةةةين احلضةةةرب قةةةد أد  إىل ازدايد الطةةةة  اةةةةى الطاقةةةة  واهلجةةةرة  احملةيةةةة 
وامليةاه. وأبةرز     االقتصادية  وارتفاا مستوايت إوهاد املوارد م  مثل األراضةي املنتجةة وا سائر

مة  اط هاماط وزءأيضاط  م  املشكةة وإها  ك  أن تكوناط مقاربة إكابية  أن املدن ليسر فقا وزء
 احلل   ا   ذلك تعزيز الوةائف والتكنولوويات ا ضراء.  

 والتخطةياوأارب معاا السيد املصطفى  ارا ا  اتفاقةه وأيفةار إىل أن "الوةةائف ا ضةراء  -29
 واميدارة الشامةني أمور أساسية". 

إىل الةةروابا القائمةةة بةةني ارتفةةاا الةةدخل الريفي/احلضةةرب  اط وأيفةةار مجيةةين املشةةارةني تقريبةة -30
وتفاوت الفرا واهلياةل األساسية  واهلجرة. وسةا البعض الضوء اةةى احلاوةة إىل الرتةيةز اةةى 

اء. ووةةر  الت ةيةةد اسةةتمرار اةةةى أمهيةةة تعزيةةز  ةةا   ذلةةك الشةةباب والنسةة اط الفئةةات األةثةةر ضةةعف
إذا مل تةتم إدارهتةا اط حيازة األراضي. وحذرت زمبابوب م  أن املناطق الريفيةة واحلضةرية سةتخفق معة

بشةةكل سةةةيم. وأبةةرزت اةةدة أطةةراف أنةةه  كةة  لةةنفن التحةةدايت املتصةةةة تدارة املةةوارد الوطنيةةة أن 
املنافسةةة املتزايةةدة اةةةى الواةةو  إىل املةةوارد امينتاويةةة اةةةى املسةةتو  العةةابر لةحةةدود. فأيضةةاط  تطبةةق

 واألراضي مس لة مثرية لةقةق   أوسام اعتمعات احملةية احلضرية والريفية اةى حد سواء. 
 واختتم الرئين املشار  اجلةسة و ا الرسائل الرئيسية اةى النحو التاا.   -31
إىل العمل ةشرةاء ولين ةمتنافسةني. وال  كة   حتتاج اعتمعات احملةية الريفية واحلضرية -32

حتقق ذلك إال إذا ةانر هنا  فرا   املناطق الريفية  وال سيما لةشةباب والنسةاء. وإضةافة إىل 
ذلك  فنن تعزيز نمام اقتصةاد دائةرب واتبةاا هنةج متكامةل   التخطةيا السةتخدام األراضةي وةزء 

ل ووةةةه بةةةزايدة إيفةةةرا  القطةةةاا ا ةةةاا مةةة  احلةةةل  وسةةةتؤدب هةةةذه األامةةةا  وةيفتهةةةا اةةةةى أفضةةة
 واحلكومات احملةية.

 وإن التحدايت لفي تسارا. وم  هذا املنطةق  أةةد السةيد ألةد ازيةز دايلةو "أننةا مضةطرون -33
 إىل العمل بنشام و  ةل يفعور االستعجا ".

 احملةيةةة اةةةىوينبةةةي التفاقيةةة مكافحةةة التصةةحر وأطرافهةةا أن تشةةجين بصةةورة فااةةةة احلكومةةات  -34
ااتماد اميدارة املتكامةة الستخدام األراضي وتعزيز حوةمة األراضي م  أول إاادة  هيل قاادة 

خفةض املوارد الطبيعية اليت  عل املدن مستدامة  مين مراااة ا طة احلضةرية اجلديةدة  بطةرق منهةا 
 والنمم امييكولووية. معدالت استه   األراضي وتصة  الرتبة إىل وان  فقدان التنوا البيولووي
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الو،ظم  إصوال تعزيوز حر وة عاملووة مون أجول  :3اجتماا املائ ة املست يرة الودزاري   
 اإليكدلدجوة

 وزير البيئة واالقتصاد األخضر وتةري املنا    بورةينا فاسو  ستور اسيرييمعاا السيد ن  الرئين   

وزيةةةر الزرااةةةة والتنميةةةة الريفيةةةة والبحريةةةة واعةةةارب املائيةةةة والبيئةةةة   معةةةاا السةةةيد ماهنةةةدرا ريةةةدب  الرئين املشار 
 فيجي  

 املديرة التنفيذية لربانمج األمم املتحدة لةبيئة  السيدة يينةر أندرسون   ةاملتكةم

: تعزيةز حرةةة اامليةة 3بفااةيةة   اوتمةاا املائةدة املسةتديرة اط يفخصة 160يفار  حةواا  -35
مداخةةةة مةة  األطةةراف  33مةة  أوةةل إاةة   الةةنمم امييكولوويةةة. وأثةةرت املناقشةةات مةةا جممواةةه 

 قطاا ا اا. واملنممات احلكومية الدولية واعتمين املدك وال
الةةرئين: رحةة  معةةاا السةةيد نيسةةتور اسةةيري  وزيةةر البيئةةة واالقتصةةاد األخضةةر وتةةةري املنةةا     -36

بورةينةةةا فاسةةةو  املمثةةةةني املةةةوقري  وفةةةت  مناقشةةةة املائةةةدة املسةةةتديرة. وقةةةا  إن الطبيعةةةة اخةةةذة   الرتاوةةةين 
امل. وأيفةةةار إىل التوقيةةةر املناسةةة  بةةةوترية  ةةةري مسةةةبوقة وعاثر خطةةةرية اةةةةى السةةةكان   مجيةةةين أحنةةةاء العةةة

املناقشةات مةين ا ةاه اعتمةين العةاملي حنةو تنفيةذ أهةداف حتييةد أثةر تةدهور األراضةي  ومناقشةة  هلذه
  وتصةميم اقةد األمةم املتحةدة مياة   الةنمم 2020إطار اةاملي لةتنةوا البيولةووي ملةا بعةد اةام 

 م  أول حتقيق أقصى قدر م  العمل والت ثري اةى أرض الواقين. (2030-2021) امييكولووية
وأدلةةر السةةيدة يينةةةر أندرسةةون  املةةديرة التنفيذيةةة لةةربانمج األمةةم املتحةةدة لةبيئةةة  بكةمةةة  -37

: "حن  ةم  يعيش   منز  خشيب مبةين اةةى سةيقان خشةبية  ينجةر رئيسية مةهمة وضربر مث ط 
ه. اجنصةر لفةرتة طويةةة  ةا يكفةي  وسةينهار املنةز ". وإاة   لنار اط م  هذا ا ش  ليستخدمه وقود

الةةنمم امييكولوويةةة منطقةةي   ةةةل مسةةتو  مةة  املسةةتوايت املمكنةةة؛ وهةةذا ينطةةوب اةةةى حتةةوالت 
وذرية   الطريقة اليت نستخدم وندير هبا أراضينا. ويفةددت اةةى ضةرورة ا ةروج مة  دائةرة البيئةة 

ارات األخر . وهذا يعين العمل مين الزرااة واهلياةل األساسية والتنمية وإىل جمالن اميدارات والوز 
والقطااةةةات األخةةةر  مةةة  أوةةةل مسةةةاادهتا اةةةةى أن تصةةةب  إكابيةةةة مةةة  انحيةةةة التنةةةوا البيولةةةووي 

 وحتسني األراضي وتعزيز الطبيعة.
ة ومهةةد الةةرئين املشةةار   معةةاا السةةيد ماهنةةدرا ريةةدب  وزيةةر الزرااةةة والتنميةةة الريفيةةة والبحريةة -38

واعةةةارب املائيةةةة والبيئةةةة   فيجةةةي  الطريةةةق بتوسةةةعه فيمةةةا يعنيةةةه امياةةة   الفعةةةا  لةةةةنمم امييكولوويةةةة 
النسبة لسبل ةس  العيش   أمم ونوب احمليا اهلادئ. فالتنوا البيولووي الةةين جلةزر فيجةي والةنمم 

لإليةرادات اط ةبةري اط  مصةدر  وتوفر هذه الةنمم امييكولوويةة اط.امييكولووية اليت تدامها معرضة لةخطر حالي
لشع  فيجي واقتصةاده. والفعةل  يتمثةل اامةل اجلةذب السةياحي الرئيسةي لفيجةي   بيئتهةا الطبيعيةة 
ومياههةةةا البحريةةةة البكةةةر. والتةةةاا  فةةةنن إاةةة   الةةةنمم امييكولوويةةةة أساسةةةي لسةةةبل ةسةةة  الةةةرزق   

 ا   النمم امييكولووية.فيجي  وتقف فيجي مين أطراف أخر    تعزيز حرةة ااملية م  أول إ
والرسةةةالة الرئيسةةةية املنبثقةةةة مةةة  املناقشةةةات هةةةي أن التصةةةحر وتةةةدهور األراضةةةي مسةةةؤولية  -39

اامليةةةةة  وأن هنةةةةا  حاوةةةةة إىل يفةةةةراةات وإىل امةةةةل منسةةةةق اةةةةةى مجيةةةةين الصةةةةعد  مةةةة  احملةةةةةي إىل 
 الوطين  وم  اميقةيمي إىل العاملي. 
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  املشةةاةل االوتماايةةة. وتشةةتد حةةدة تةةدهور ومل يعةةد بوسةةعنا فصةةل املشةةاةل البيئيةةة اةة -40
األراضي بصورة خااة   املناطق اجلافة مين ما يصحبها م  ااثر خطرية اةى االقتصادات ورفاه 
السةةةكان املقيمةةةني. وينبةةةةي لةمعةةةارف والعةةةةوم والتكنولوويةةةا أن تةةةؤدب إىل سياسةةةات وإوةةةراءات  

هنةج يفةامل ومتكامةل الطريقةة الوااةدة أةثةر يتبعها تباد  ا ربات والدرو، املستفادة. ويعد اتباا 
مةة   ريهةةا لتةةوفري منةةافين ةسةة  الةةرزق  و  الوقةةر نفسةةه ضةةمان الطيةةف الكامةةل مةة  خةةدمات 

 النمام امييكولووي اليت حنتاوها لةبقاء.
وسةةا املتكةمةةون الضةةوء اةةةى طائفةةة واسةةعة مة  املشةةاريين والةةربامج   بةةةدان ةةةل مةةنهم   -41

راضةةةةةي  وإدارة مسةةةةتجمعات امليةةةةاه  ومبةةةةةادرات التخفيةةةةف مةةةة  مصةةةةةادر مثةةةةل اميدارة املسةةةةتدامة لأل
العوااةةةف الرمةيةةةة والرتابيةةةة  وةةةةذلك املشةةةاريين املصةةةممة  ةةةةق فةةةرا امةةةل خضةةةراء و نةةة  اهلجةةةرة 
 القسرية. ويفدد العديةد مة  املتكةمةني اةةى دور الةةاات واأليفةجار  واحلاوةة إىل وضةين اسةرتاتيجية

لةةث   مةة  أوةةل تسةةخري إاةة   الةةنمم امييكولوويةةة والبةةىن امةةل مةموسةةة تةةربا اتفاقيةةات ريةةو ا
التحتية ا ضراء و ريها م  احلةو  القائمةة اةةى الطبيعةة. ويفةدد اةدة متكةمةني اةةى أن املسةاواة 

 بني اجلنسني ومتكني املرأة انصر حاسم   جنا  أنشطة اميا  .
يثةةري فقةةدان وةةودة الرتبةةة   واألمةة  الةةةذائي أمةةر الةةغ األمهيةةة النسةةبة ملعمةةم البةةةدان  و  -42

 بعض املناطق اجلزا. وتعد استعادة احة األراضي وإنتاويتهةا مة  أوةل إنتةاج الةةذاء أولويةة قصةو 
النسةةبة لةعديةةد مةة  البةةةدان. وأةةةدت معمةةم البةةةدان مةة  وديةةد التزاماهتةةا إزاء أهةةداف حتييةةد أثةةر 

لةه إمكةاانت ةبةرية ميكةاد  تدهور األراضي  وسةمر أبن تنفيةذ تةةك األهةداف اةةى أرض الواقةين
وهود تقودهةا جمتمعةات اط التةيري التحويةي. وسةم البعض أبن أةثر وهود إا   األراضي جناح

اةية وبةدايت   ا   ذلك الشعوب األاةية  وأن إيفرا  اعتمعات احملةيةة ال  كة  أن يتجاهةل 
لقةدرات وتوسةيين نطةاق وهةود حقةوق املةكيةة واحليةازة. وكة  أن  مةى االسةتمرار   بنةاء هةذه ا

اميا    زيد م  الرتةيز. وأيفار العديد م  املتكةمني إىل املبةادئ الةواردة   ا طةوم التوويهيةة 
 الطواية بش ن احلوةمة املسؤولة حليازة األراضي ومصايد األ ا  والةاات   سةياق األمة  الةةذائي

   وهودان الرامية إىل مكافحة تدهور األراضي. اط أساسياط الوطين ااتبارها انصر 
وأيفةةار مجيةةين املتكةمةةني إىل أن حفةةظ املةةوارد األرضةةية وإدارهتةةا املسةةتدامة أقةةل تكةفةةة مةة   -43

إاةة حها وأننةةا حنتةةاج إىل أطةةر قانونيةةة وطنيةةة وإىل تعةةاون إقةيمةةي واةةاملي ملعاجلةةة اوامةةل تةةدهور 
ة إىل تةيةةةري منهجةةي   الطريقةةة الةةةيت نفكةةر هبةةةا األراضةةي الةةيت يتسةةةب  فيهةةا البشةةر. وهنةةةا  حاوةة

ونةةةةدير هبةةةةا أراضةةةةينا إىل وانةةةة  يفةةةةراةات اامةةةةة وخااةةةةة مةةةة  أوةةةةل ةفالةةةةة اسةةةةتمرار االسةةةةتثمارات. 
 هذا أهداف إا   ذةية تكون قابةة لةتنفيذ والقيا،. وسيتطة 

 (2030-2021) وينبةي لألطراف أن ترح  بعقد األمم املتحةدة مياة   الةنمم امييكولوويةة -44
إىل اط وتتبناه  وتةتزم ااتماد هنج متكامل يقةوم اةةى أفضةل املمارسةات إزاء إاة   األراضةي اسةتناد

 األدلة العةمية واملعارف التقةيدية اليت متن  األمل لةمجتمعات احملةية الضعيفة.  
اط حباوةةةةة إىل العمةةةةل معةةةةاط وهنةةةةا  يفةةةةعور قةةةةوب   اوتمةةةةاا املائةةةةدة املسةةةةتديرة أبننةةةةا مجيعةةةة -45

واالخنرام   اقد األمم املتحدة ميا   النمم امييكولوويةة؛ وهةذا هةو السةبيل الوحيةد لنجاحنةا 
وتوسةةةةيين نطةةةةاق أنشةةةةطة امياةةةة   إىل املسةةةةتو  املطةةةةةوب منةةةةا. ويفةةةةكر الةةةةرئين والةةةةرئين املشةةةةار  

وةةدت وأ ةقةةا اوتمةةاا املائةةدة املسةةتديرة   حماهتمةةا ا تاميةةة املفعمةةة األمةةل: حيثمةةا وص  املشةةارةني
 إرادة سياسية والتزام اادق  فثمة سبيل إىل لاية نممنا امييكولووية لألويا  املقبةة.
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 األخذ ب،هج قائم على القوم فوما خيؤ اإل راف على األراض  :1جلسة التحاور   
وزيةةر الزرااةةة ومصةةائد األ ةةا  والتخطةةيا العمةةراك واملةةوارد   معةةاا السةةيد إيزيكييةةل ووزيةةف  الرئين   

 سانر لوسيا  الطبيعية والتعاونيات 

واألب وويفةرتوم   والسيدة هندو امرو إبةراهيم  ساد ورو )مؤسسة إيشا( والسيد بعبا معا   املتكةمون 
 إسحاق ةوريثادام )الكرسي الرسوا(

 إىل طائفةةة مةة  ا ةفيةةات وا ةةرباتاط الةةوزراء  مسةةتنداستكشةةف فريةةق املناقشةةة    حةةوار مةةين  -46
 املختةفة  دوافين األيفخاا ليصبحوا مشرفني ويدي  اةى األراضي. 

 9.7ك  اةى اعتمعات  بساةنتها املتناميةة بسةراة الةيت يتوقةين أن تصةل إىل أةثةر مة   -47
 قيةةة املرةزيةةة   أن تنةةربب اةةةى ووةةه االسةةتعجا  لةمسةة لة األخ2050ب يةةني نسةةمة حبةةةو  اةةام 

املتمثةةة   ةيفيةةة لايةة رأ، املةةا  الطبيعةي املتزايةةد احملدوديةةة   مواوهةة ر بةةة البشةر  ةةري احملةةدودة 
اةةةى مةةوارد األراضةةي  هةةائ ط اط   التوسةةين واالسةةته  . فسةةةوةياتنا وأهةةام اسةةته ةنا متةةار، ضةةةط
مسةؤولية إكةاد حةةو  منصةفة اةى الصعيد العاملي. واتفقر األطراف اةى أنةه تقةين اةةى البشةرية 

ألفقةةر الفئةةات   جمتمعاتنةةا  و  الوقةةر نفسةةه ااتمةةاد هنةةج قةةائم اةةةى القةةيم إزاء امييفةةراف اةةةى 
 األراضي  يكون ضارب اجلذور   رأ، مالنا الطبيعي.

لةةةدور الةةذب تضةةطةين بةةه اعتمعةةات احملةيةةة لةشةةعوب اط خااةةاط وأولةةر املناقشةةات اهتمامةة -48
يفعور أبن هنا  حاوة إىل االارتاف هبا ةحرا، ملوارد األراضي اةةى الصةعيد األاةية. وةان ةة 
  املائةةة مةة  التنةةوا البيولةةووي اةةةى ووةةه األرض. وإذا ةانةةر لتكةةون لنةةا  80العةةاملي  إذ حتمةةي 

فراة لوقف تدهور بيئتنا الطبيعيةة العامليةة   كة  لتنفيةذ االتفاقيةة أن يسةااد اعتمةين العةاملي اةةى 
ملعةةارف الثمينةةة لةمجتمعةةات احملةيةةة لةشةةعوب األاةةةية واةة هتا البديهيةةة مةةين الطبيعةةة االاةةرتاف ا

 وتعزيزها تسخريها. 
وال يقتصر الواو  األخ قي ملناارة حرةة إا   األراضي اةى الصعيد العةاملي اةةى  -49

ا أن احلكومةةات أو األامةةا  التجاريةةة أو منممةةات اعتمةةين املةةدك لوحةةدها. و كةة  لةثقافةةة نفسةةه
  إهلام العمل وإيصا  الرسالة التحولية اليت  د اداها لد  مجيين يفعوب اط رئيسياط تكون مووه

اةةةى اسةةتخدام املنةةابر املتاحةةة لكةةل واحةةد منةةا   العةةامل. وحثنةةا املوسةةيقي السةةنةاا بعبةةا معةةا  مجيعةةاط 
وههةةةا  ةمةةةواطنني اةةةامليني لةجهةةةر أباةةةواتنا مةةة  أوةةةل معاجلةةةة حةةةاالت طةةةوارئ الكوةةةة  الةةةيت نوا

رحةته ا ااة ةموسيقي يدفعه يفعور اميق املسؤولية الشخصية. وم  أول إهلام ثورة   اط سارد
الطريقةةة الةةيت نةةدير هبةةا مةةوارد األراضةةي اةةةى الصةةعيد العةةاملي   كننةةا استكشةةاف املعةةايري الثقافيةةة 

 العميقة اجلذور حلفز تةيري سةوةي. 
 نصواةها املقدسةة أبن األرض "مقدسةة". واستكشةةفرتةذةران مجيةين أداين العةةامل    اط وأخةري  -50

املناقشات ةيفية إقامةة حةوار أوسةين بةني النةا، مة  مجيةين األداين واملعتقةدات ميهلةام امةل مجةااي 
  يد مين اعتمين العةمي لةت ثري اةى اط حلماية أراضينا اةى الصعيد العاملي. وتعمل أداين العامل يد

  أب وقةةةر مضةةةى   خةةةةق مسةةةتقبل متنةةةا م ينبةةةين اةةةةى التةيةةةري  وسةةةيكون هةةةذا أةثةةةر أمهيةةةة مةةة
 األسا، املتني املتمثل   أراض احية لةجميين.

وأيفار املندوبون إىل أن هذا احلوار فارق ما ةةان اةيةه األمةر   الةدورات السةابقة  لكة   -51
 هنةةج إيفةةرا  جممواةةة أوسةةين مةة  أاةةحاب املصةةةحة املتحفةةزي   كةة  هلةةم طائفةةة مةة  ا ةفيةةات وا ةةربات

 املختةفة  أمر إكاؤ و ك  أن يتطور أةثر   املستقبل.
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 أ خاا أصحاء - أراٍض صّحوة :2جلسة التحاور   

وزير التنمية املائيةة والصةرف الصةحي ولايةة البيئةة     معاا السيد دينين موسوةو وانشينةا  الرئين   
 زامبيا

انئبةةةة وزيةةةر الشةةةؤون ا ارويةةةة والعبةةةادة   ةوسةةةتاريكا؛   معةةةاا السةةةيدة لورينةةةا أ ةةةي ر ريبيةةةةو  املتكةمون 
 رئين الةجنة التوويهية لةشراةة العاملية لةمياه  والسفري هاورد امسي

    حةةوار مةةين الةةوزراء  مسةةتندة إىل طائفةةة مةة  ا ةفيةةات 2استكشةةفر وةسةةة التحةةاور  -52
وا ربات املختةفة  جممواة متنواة م  املنمورات بش ن ووه التكامل بني اةحة األرض والبشةر. 

وزراء بةدان مة  ةتةةف املنةاطق  ورؤسةاء وةةاالت مشار   م  بينهم  200وةان هنا  أةثر م  
 األمم املتحدة  وكثةو منممات اعتمين املدك واملنممات  ري احلكومية.

وانقةةش املشةةارةون ةيةةف أن اةةحة األرض وةةزء أساسةةي مةة  نمةةام حفةةظ حياتنةةا. فةةنذا  -53
ا اثر تراوعةةر اةةحة األرض وإنتاويتهةةا  تعةةاك اةةحة امينسةةان. وتعةةاك بعةةض اعمواةةات مةة  

السةةةبية اةةةى الصةةحة بشةةكل  ةةري متناسةة   وال سةةيما أولئةةك الةةذي  يعيشةةون   أوضةةاا هشةةة. 
وتشمل اوامةل ا طةر البيئيةة املرتبطةة التصةحر وتةدهور األراضةي واجلفةاف انعةدام األمة  الةةذائي 

واد واملائي  وتةو  اهلةواء والرتبةة  واالفتقةار إىل الصةرف الصةحي والنمافةة الصةحية  والتعةرض لةمة
الكيميائية ا طرية  والتةري   انتشار انق ت العدو   والكوار  املتصةة املنا . وهي تؤدب إىل 

 األمراض املعدية واألمراض  ري املعدية  وسوء التةذية  واميااقة  والوفيات. 
 وخ   املناقشةات  سةةطر معةاا السةيدة لورينةا أ ةي ر ريبيةةو  انئبةة وزيةر الشةؤون ا ارويةة -54

 والعبادة   ةوستاريكا  الضوء اةى أمهية املسةاواة بةني اجلنسةني   معاجلةة القضةااي الصةحية. فاملسةاواة
بةةني اجلنسةةني ومجةةين بيةةاانت مصةةنفة بشةة ن ا اثر الصةةحية املختةفةةة لتةةدهور األراضةةي ونةةدرة امليةةاه 

 ينبةي أن تووه املناقشات السياساتية والتنفيذ. 
  رئةين الةجنةة التوويهيةة لةشةراةة العامليةة لةميةاه: "ال  كةة  وقةا  السةفري هةاورد امسةي -55

أن تكون هنا  أراض احية وحياة احية م  دون مياه احية". ويفدد اةى أن هشايفة النمم 
اةى احة األراضي. ويفاطر ا خةري  قةقةه مة  أن العةامل لةين اةةى املسةار الصةحي  أيضاط  املائية تؤثر

لةبشةةر  املسةةتدامة بسةةب  نةةدرة امليةةاه   األوةةل الطويةةل النسةةبة مةة  أهةةداف التنميةةة 6لتحقيةةق اهلةةدف 
  و كة  لشةرةاء الشةراةة العامليةة لةميةاه الث ثةة أساسياط  والنمم امييكولووية. وسيكون التعاون أمراط 

االف   مجيين أحناء العامل أن يضطةعوا بدور حاسم   هذا الصدد. وسةا كثل منممة األ ذيةة 
ال احة م  دون تربة نميفة. فتةو  الرتبة  :لألمم املتحدة الضوء اةى تةو  الرتبة قائ ط والزرااة 

 يؤثر اةى وودة األ ذية  واألم   واحة البشر والنمم امييكولووية. 
اط ويةةد ويفةةدد الكثةةريون كةة  أيفةةاروا إىل النجةةا    خفةةض اسةةته   التبةةغ ااتبةةاره مثةةاالط  -56

 ه إذةةاء الةواي   أوسةام املسةتهةكني   اسةتعادة األراضةي لصةحتها اةى الدور الذب  كة  أن يةعبة
 يفددوا اةى ضرورة تةيري السةو .

والرسةةةالة الرئيسةةةية هةةةي أن البشةةةر ينبةةةةي أن يكونةةةوا   اةةةميم وهةةةود مكافحةةةة التصةةةحر  -57
ةةةا اةيةةه الضةةوء   اميطةةار االسةةرتاتيجي التفاقيةةة  والتخفيةةف مةة  ااثر اجلفةةاف  اةةةى النحةةو الةةذب سص

  . ومةة  املؤةةةد أن السةةكان ليسةةوا اةةةى نفةةن الدروةةة مةة  اهلشايفةةة2030-2018كافحةةة التصةةحر م
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النةامجني اة  ةما أن انعدام املساواة بني اجلنسني اامل مهةم. و ثةل سةوء احلالةة الصةحية واملةرض 
تةةدهور األراضةةي واجلفةةاف الووةةه امينسةةاك لتنفيةةذ االتفاقيةةة. وسةةوف تةةوفر االسةةرتاتيجيات الةةيت تقةةةل 

دالت التصحر وتدهور األراضي واجلفةاف اةحة أفضةل لإلنسةان بشةكل اةام. و  الوقةر نفسةه  مع
سيكون اةى نمم الصحة العامة التكيف مةين اةامل متةةري. ووافةق العديةد مة  املتكةمةني اةةى أن متكةني 
املةةةرأة يفةةةرم مسةةةبق لتحقيةةةق التنميةةةة املسةةةتدامة وةةةةذلك لةةةربانمج "أراض اةةةحية  أيفةةةخاا أاةةةحاء". 

اةةةةحة  يفةةةةة نممنةةةةا لةعةةةةرض والطةةةةة  فيمةةةةا يتعةةةةةق امليةةةةاه النامجةةةةة اةةةة  سةةةةوء اميدارة اةةةةةىوتةةةةؤثر هشا
 بش ن املياه والرتبة اةى مجيين املستوايت. اط األراضي. وأواى املشارةون بتعزيز يفراةة أوسين نطاق

اط وقدمر وةسة التحاور هذه رؤ  وتوويهات سياساتية نقدية بش ن ةيفيةة املضةي قةدم -58
مسةائل الصةحة البشةرية املتصةةة األراضةي   سةياق االتفاقيةة. وبرهنةر هةذه بشكل فعا  بشة ن 

الةةدورة اةةةى أن أطةةراف االتفاقيةةة موحةةدة حةةو  هةةدف مشةةرت  هةةو ضةةمان أراض اةةحية ومنتجةةة 
 م  أول تعزيز الصحة البشرية. وا ن ان أوان التخطيا لةمستقبل.
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مؤسسووات األعمووال تعزيووز سالسوول القومووة املسووت امة لصووا   :3جلسووة التحوواور   
 املعتم ة على األراض 

 انئبة وزير البيئة والعةوم والتكنولوويا واالبتكار    اان  معاا السيدة اتريسيا ابياويي  الرئين   

والسةةيد نيةةك سةةالرت   (Livelihoods Venture)‘ مشةةروا سةةبل العةيش’السةيد بةةرانرد وةةريو مة    املتكةمون 
والسةةيد   والسةةيد فرانسيسةةكو ال ةةةامريا مةة  الوةالةةة الدوليةةة لةطاقةةة املتجةةددة  (Aduna‘ )أدوان’مةة  

جممواةة ’ اب مانتانغ م تص  والسيد (Jain Irrigation Systems) ‘نمم رب واي ’أنيل واي  
 مةةة  اعةةةةن العةةةاملي لألامةةةا    والسةةةيد تةةةوك سةةةيانتوان،(Elion Resources Group‘ )إليةةةونمةةةوارد 

 التجارية م  أول التنمية املستدامة.

    حةةوار مةةين الةةوزراء  مسةةتندة إىل طائفةةة مةة  ا ةفيةةات 3استكشةةفر وةسةةة التحةةاور  -59
وا ةةربات املختةفةةة  جممواةةة متنواةةة مةة  املنمةةورات بشةة ن تعزيةةز ومتتةةني س سةةل القيمةةة املسةةتدامة 

 لصاح مؤسسات األاما  املعتمدة اةى األراضي. 
اط دة األامةةا  التجاريةة العامليةةة واحملةيةةة دور ويفةددت املناقشةةة املثمةرة اةةةى احلاوةةة إىل أن يةعة  قةةا -60

  ربةةةا اةةةةار املنتجةةةني   املنةةةاطق اجلافةةةة األسةةةواق احملةيةةةة والدوليةةةة املرحبةةةة. وسةةةةا املتكةمةةةون اط حتويةيةةة
الضةةوء اةةةى التحةةدايت العديةةدة الةةيت تواوةةه اةةةار املنتجةةني  ويفةةددوا اةةةى احلاوةةة إىل هتيئةةة بيئةةة متكينيةةة 

مةة  أوةةل تعزيةةز القةةدرات التقنيةةة وتعبئةةة اليةةات احلةةوافز مةة  أوةةل اميدارة املسةةتدامة  م ئمةةة لةسةةياق الةةوطين
لألراضةي. ولتةبيةةة طةةة  األسةةواق احملةيةةة والعامليةةة  سةةيكون اةةةى اةةةار املةةزاراني ضةةمان إمةةدادات موثوقةةة 

ا   ذلةةةك مةةةا يعرقةةةل هةةةذا اميمةةةداد االفتقةةةار إىل إمكانيةةةة احلصةةةو  اةةةةى املةةةوارد   ةةةاط وااليةةةة اجلةةةودة. وةثةةةري 
 التجهيزات والطاقة  اةى حنو ما أبرز السيد ال ةامريا م  الوةالة الدولية لةطاقة املتجددة.

 ويفةدد العديةدون اةةةى احلاوةة إىل إقامةةة حتالفةات أاةةحاب املصةةحة   ةةا يشةمل مؤسسةةات -61
األامةةا  التجاريةةة واحلكومةةات ومؤسسةةات البحةة  ومنممةةات اعتمةةين املةةدك  ااتبارهةةا أساسةةية 
 ةق قيمة مشرتةة لةجميين ا  طريةق تشةجيين األامةا  التجاريةة اةةى إكةاد حةةو  وخةةق أدوات 

 مالية  ة  املوارد ال زمة لةمزاراني.
وحتقيةةق التنميةةة املسةةتدامة اةةةى نطةةاق واسةةين حتةةد رئيسةةي سةةيتطة  مةة  مجيةةين أاةةحاب  -62

لقيمةةة واةةةى إيفةةرا  األامةةا  املصةةةحة الرتةيةةز اةةةى االسةةتدامة االقتصةةادية الطويةةةة األوةةل لس سةةل ا
اةةةى أمهيةةة العمةةل لةةين اةةةى ‘ أدوان’الرئيسةةية. و  املناقشةةات  يفةةدد السةةيد سةةالرت مةة   التجاريةةة

 التوااةةل مةةين املسةةتهةكني مةة  أوةةل إذةةةاء الةةواي وزايدة الطةةة .أيضةةاط  وانةة  العةةرض فحسةة   بةةل
 وسيسااد هذا اةى خةق أسواق وديدة وحتويل س سل القيمة القائمة. 

و  حةةةني أيفةةةار املشةةةارةون إىل أمهيةةةة التكنولوويةةةا لتعزيةةةز تطةةةوير س سةةةل القيمةةةة  يفةةةدد  -63
 مة  وهتةه اةةى احلاوةة إىل االسةتثمار   رأ، املةا  البشةرب ‘ مشةروا سةبل العةيش’السيد وةريو مة  

وخبااة   النساء والشباب الةذي   ثةةون األ ةبيةة  ةمةا  ثةةون املسةتقبل   إنتةاج وحتويةل الزرااةة 
 التقام النبااتت الربية   املناطق اجلافة.و 

وقةةةةدمر وةسةةةةة التحةةةةاور هةةةةذه استبصةةةةارات نقديةةةةة بشةةةة ن مةةةةد  األمهيةةةةة احلا ةةةةة الةةةةيت  -64
ستكتسةةيها التحالفةةات واملرونةةة وسةةراة احلرةةةة   تسةةريين التحةةو  املسةةتدام لس سةةل اميمةةداد  وإنشةةاء 

لصةةةار املةةزاراني و  الوقةةر نفسةةه ضةةمان إاةة   اقتصةةادية اط أسةةواق وديةةدة مةة  يفةة هنا أن تةةوفر فراةة
الفعةل   تعزيةز س سةل القيمةة اط األراضي الشةديدة التةدهور. وأثبتةر اجلةسةة أن األطةراف حتةرز تقةدم

إنشةةةاء التحالفةةةات  املسةةةتدامة  وأنةةةه ينبةةةةي أن يسةةةتمر إيفةةةرا  القطةةةاا ا ةةةاا   املسةةةتقبل مةةة  أوةةةل
 ل القيمة املستدامة القائمة اةى األراضي.احلقيقية ال زمة لتحقيق التحو    س س
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 14-م أ/2٨املقرر   

 واثئق تفديض الدفدد  
  إن مؤمتر األطراف 
و  التواةيات   املتعةقةة بواثئةق تفةويض الوفةود ICCD/COP(14)/22  الوثيقة  وقد نمر 

  الواردة فيها
  ااتماد التقرير. يقرر 

 14اجلةسة العامة 
 2019أيةو /سبتمرب  13
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 14-م أ/29املقرر   

إعوالن م،ظموات امتموود املو ين الوويت حضورت الو ورة الرابعووة عشورة ملووؤمتر   
 األطراف
   إن مؤمتر األطراف 
إىل نةةا امياةة ن الةةذب ألقةةاه كثةةل منممةةات اعتمةةين املةةدك الةةيت حضةةرت  وقةةد اسةةتمين 

   الدورة الرابعة اشرة ملؤمتر األطراف
إىل املناقشات اليت دارت خ   وةسات احلةوار املفتةو  مةين منممةات اعتمةين  وإذ يشري 

 “هور األراضةةياملتعةةةق حبيةةازة األراضةةي   سةةياق حتييةةد أثةةر تةةدلةجميةةين احلةةوار الشةةامل ”املةةدك بشةة ن 
 اة   األراضةي   ةا   ذلةك حيةازة األراضةي  والوةةائفإالتعاون فيما بني األويا  مة  أوةل ”وبش ن 
   “واهلجرة  ا ضراء

 مين التقدير اميا ن؛   يا اةماط  -1 
 إدراج اميا ن   يفكل مرفق بتقرير مؤمتر األطراف ا  دورته الرابعة اشرة. يقرر -2 

 13اجلةسة العامة 
 2019أيةو /سبتمرب  12
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 14-م أ/30املقرر   

اإلعوووالن الصوووادر عووون م،تووو ى قطووواا األعموووال املعوووين فإلدارة املسوووت امة   
 لألراض 
  إن مؤمتر األطراف 
 و ةيا  سامهات منتةد  قطةاا األامةا  املعةين اميدارة املسةتدامة لألراضةي يرح  -1 

 األاما ؛ اةماط مين التقدير تا ن دهلي التفاقية مكافحة التصحر الصادر ا  قطاا
إدراج إاة ن دهلةي التفاقيةة األمةم املتحةدة ملكافحةة التصةحر الصةادر اة   يقرر -2 

ستدامة لألراضةي ةمرفةق لتقريةر مةؤمتر األطةراف اة  دورتةه منتد  قطاا األاما  املعين اميدارة امل
 الرابعة اشرة.

 13اجلةسة العامة 
 2019أيةو /سبتمرب  12
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 14-م أ/31املقرر   

 إعالن م،ت ى الشباب  
  إن مؤمتر األطراف 
أيةو /سةبتمرب ةسةبيل  7و 6بتنمةيم منتةد  الشةباب الةذب اصقةد يةومي  يرحة  -1 

 إىل تعزيز إيفرا  األويا  املقبةة   تنفيذ االتفاقية؛

 مين التقدير تا ن منتد  الشباب؛   يا اةماط  -2 

إدراج إاةة ن منتةةد  الشةةباب   يفةةكل مرفةةق بتقريةةر مةةؤمتر األطةةراف اةة   يقةةرر -3 
 .دورته الرابعة اشرة

 13اجلةسة العامة 
 2019أيةو /سبتمرب  12
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 14-م أ/32املقرر   

 برانمج عمل ال ورة اةامسة عشرة ملؤمتر األطراف  
  إن مؤمتر األطراف 
  م  اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر 22إىل املادة  إذ يشري 
 5-م أ/5و 4-م أ/5و 3-م أ/4و 2-م أ/2و 1-م أ/9إىل مقةةةةرراته أيضةةةاط  وإذ يشةةةري 

 12-م أ/34و 11-م أ/39و 10-م أ/38و 9-م أ/35و 8-م أ/27و 7-م أ/30و 6-م أ/29و
  بش ن برانمج امةه 13-م أ/35و

  املقررات ذات الصةة اليت اختذها مؤمتر األطراف   دورته الرابعة اشرة وإذ يضين   ااتباره 
و  وةةدو    لتاليةةة   وةةدو  أامةةا  دورتةةه ا امسةةة اشةةرةإدراج البنةةود ا يقةةرر -1 

 أاما  دورته السادسة اشرة إذا لزم األمر:
 :2030-2018 لةفرتةاألمم املتحدة ملكافحة التصحر اميطار االسرتاتيجي التفاقية  )أ( 
 تقرير جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية وتواياهتا إىل مؤمتر األطراف؛ '1'
اسةةةةتعراض التقةةةةدم احملةةةةرز   تنفيةةةةذ خطةةةةة االتصةةةةاالت ا ااةةةةة اتفاقيةةةةة األمةةةةم  '2'

املتحدة ملكافحةة التصةحر واقةد األمةم املتحةدة لةصةحار  ومكافحةة التصةحر 
 (؛2010-2020)

متابعةةةةة تقيةةةةيم منتصةةةةف املةةةةدة ا ةةةةاا اميطةةةةار االسةةةةرتاتيجي ل تفاقيةةةةة لةفةةةةرتة  '3'
 ؛2018-2030

 لوويا وتواياهتا إىل مؤمتر األطراف؛استعراض تقرير جلنة العةم والتكنو  '4'
تشةةجيين وتعزيةةز الع قةةات مةةين االتفاقيةةات األخةةر  ذات الصةةةة ومةةين املنممةةات  )ب( 

 واملؤسسات والوةاالت الدولية املختصة؛
 والقضااي املواضيعية؛ السياساتأطر  )ج( 
 ؛2023-2022برانمج وميزانية فرتة السنتني  )د( 
 اميورائية:املسائل  )هة( 
مشةةةارةة منممةةةات اعتمةةةين املةةةدك وإيفةةةراةها   اوتمااةةةةات وامةيةةةات اتفاقيةةةة  '1'

 األمم املتحدة ملكافحة التصحر؛
مشارةة القطاا ا اا وإيفراةه   اوتمااات وامةيات اتفاقية األمم املتحدة  '2'

 مؤسسات األاما ؛ إيفرا ملكافحة التصحر واسرتاتيجية 
 ةة  فةةيهم   إدراج وةسةةات لةتحةةاور مةةين أاةةحاب املصةةةحة املعنيةةنيأيضةةاط  يقةةرر -2 

بشة ن بنةود   الوزراء ومنممةات اعتمةين املةدك وقطةاا األامةا  واألوسةام العةميةة وأاضةاء الربملةان
 ودو  األاما  اليت هتمهم؛
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االتفةةاق مةةين رئةةين   إىل األمانةةة أن تصعةةّد وةةدو  أامةةا  مؤقتةةاط مشةةروحاط  يطةة  -3 
 كةةام الةةواردة   املقةةررات ذات الصةةةةاشةةرة  اخةةذة   االاتبةةار األح رابعةةةمةةؤمتر األطةةراف   دورتةةه ال
 املتخذة خ   ذلك املؤمتر؛

قبةةةل انعقةةةاد الةةةدورة   أن تعمةةةم اميةةةين الةةةةةات الر يةةةةأيضةةةاط  إىل األمانةةةة يطةةةة  -4 
اةةى حنةو   الواثئةق املناسةبة لتةةك الةدورة  ا امسة اشرة ملؤمتر األطراف بسةتة أسةابيين اةةى األقةل

 أا ه؛ 2و 1 يعكن املقررات الواردة   الفقرتني
قبةةل انعقةةاد الةةدورة   إىل األمانةةة أن تعمةةم اميةةين الةةةةات الر يةةة ةةةذلك يطةةة  -5 

ا امسةةة اشةةرة ملةةؤمتر األطةةراف بسةةتة أسةةابيين اةةةى األقةةل  وثيقةةة واحةةدة تضةةم مجيةةين مشةةاريين املقةةررات 
بوضةو   املقةرراتاليت أصادت لألطراف لةنمر فيها   مؤمتر األطةراف  وأن حتةرا اةةى ةتابةة مشةاريين 

 و  الشكل املناس .
 14اجلةسة العامة 

 2019أيةو /سبتمرب  13
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 14-م أ/33املقرر   

 مدع  ومكان ايعقاد ال ورة اةامسة عشرة ملؤمتر األطراف  
  إن مؤمتر األطراف 
  م  اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر 22م  املادة  4إىل الفقرة  إذ يشري 
  م  النمام الداخةي 3إىل املادة أيضاط  وإذ يشري 
     ةةةةةةةةانون األو /  18املةةةةةةةؤر   40/243إىل قةةةةةةةرار اجلمعيةةةةةةةة العامةةةةةةةة  وإذ يشةةةةةةةري ةةةةةةةةذلك 
  1985ديسمرب 
مقةر أمانةة   أملانيةا    بةونأن تصعقةد الدورة ا امسة اشرة ملةؤمتر األطةراف  يقرر -1 
أو   مكةةان اخةةر ترتبةةه األمانةةة التشةةاور مةةين مكتةة  مةةؤمتر   2021  خريةةف اةةام   االتفاقيةةة

األطةةراف   أقةةرب وقةةر ككةة  إذا مل يقةةدم أحةةد األطةةراف ارضةةاط الستضةةافة تةةةك الةةدورة وحتمةةل 
 التكاليف اميضافية؛

الرتتيبةات   التشاور مةين مكتة  مةؤمتر األطةراف  األمني التنفيذب إىل أن يتخذ يداو -2 
 مه أحد األطراف الستضافة الدورة ا امسة اشرة ملؤمتر األطراف؛ال زمة بش ن أب ارض يقد

إىل األمةني التنفيةذب أن يتخةذ التةدابري ال زمةة لتحضةري الةدورة ا امسةة  يطة  -3 
  ا   ذلةك إبةرام اتفةاق مةةزم قةانوانط اةةى املسةتو  الةدوا مةين البةةد املضةيف/  اشرة ملؤمتر األطراف
 احلكومة املضيفة.

 14امة اجلةسة الع
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 14-م أ/1القرار   

 اإلعراب عن االمت،ان حلكدمة و عب مجهدرية ا،،   
   إن مؤمتر األطراف 
 بنةةةاء اةةةى داةةةوة  2019أيةو /سةةبتمرب  13إىل  2  نيةةةودهلي    الفةةرتة مةةة   وقةةد اوتمةةين 

   م  حكومة مجهورية اهلند
حلكومةةة مجهوريةةة اهلنةةد اةة  خةةالا امتنانةةه مياتحتهةةا اقةةد الةةدورة الرابعةةة  يصعةةرب -1 

 اشرة ملؤمتر األطراف   مدينة نيودهلي ولةتسهي ت املمتازة اليت وصضعر حتر تصرف املؤمتر؛ 
احلكومةةة أن تنقةةل إىل يفةةع  مجهوريةةة اهلنةةد خةةالا امتنةةان أطةةراف  إىليطةةة   -2 

 االتفاقية ملا حمي به املشارةون م  ةرم الضيافة وحفاوة االستقبا .
 14اجلةسة العامة 
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