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 مؤتمر األطراف
 الدورة الثالثة عشرة
 2017أيلول/سبتمرب  16-6أوردوس، الصني، 

 من جدول األعمال املؤقت‘ 1‘)ه(3البند 

 تنفيذ االتفاقية تنفيذًا فعااًل على المستويات الوطني ودون اإلقليمي واإلقليمي
 ضمان مزيد من االستثمارات والعالقات مع اآلليات المالية

 مذكرة التفاهم بين اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر ومرفق البيئة العالمية

اهم بذذذين اتفاقيذذذة األمذذذم المتحذذذدة لمكافحذذذة التصذذذحر ومرفذذذق مذذذذكرة التفذذذ  
 البيئة العالمية

 مذكرة مقدمة من األمانة  

 موجز  
، أمانتتتتف ايةاقألتتتتف األمتتتتف املت تتتتد  مل ا  تتتتف 12-/م أ11دعتتتتت األ،تتتتقار،   م قر تتتتا  -1

التصتت ق )افيةاقألتتف( وا مواعتتلف عملأتتا متتف أمانتتف مق تتي البألأتتف الياملألتتف متتن أجتت  ين تتأل  متت  ق  
التةتتا ف   ءتتو  نتتا افيةاقألتتف،  تتا    لتتل  قءتتأا، و تت لل امل تتقراة الصتتادر  عتتن التتدور  

، 12-/م أ8، و4، الة تتتتتق  12-/م أ9امل تتتتتقراة أل،تتتتتقار، وف ستتتتتألما الثانألتتتتتف عؤتتتتتق  ملتتتتتؤ ق ا
 .12-أ /م3و
وا أمانف افيةاقألف أن ي دم ي قيقا  عتن الت تدم  و  امل قر نةسه، ،لبت األ،قار أيضا   -2

احملتتق إ وا م تتتمت متتؤ ق األ،تتقار وأن يتؤتتاور، متتن عتتألل امل تتتمت، متتف األ،تتقار  ؤتت ن نتتا 
 مؤقوع م  ق  التةا ف.

  امل تتتقر نةستتته، ،لبتتتت األ،تتتقار  تتت لل وا أمانتتتف افيةاقألتتتف أن ي تتتدم ي قيتتتقا  عتتتن و  -3
وا متؤ ق األ،تقار   دوريتته الثالثتف عؤتق  للن تق  ألتته  ،مؤتقوع متت  ق  التةتا ف ت لل و  ،ينةألت  

 واختا  ققار  ؤ نه.
ف و يتتد التؤتتاور  تتني األمتتانتني، قتتدمت  بتتت  املتتووةني التنةألتت يني ور ألستتف مق تتي البألأتت -4

وا األمتني التنةألت ل لأليةاقألتف، مؤتاريف  2017حزيقان/يونأله  29الياملألف،   رسالتأا املؤرعف 
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ييتتديألة متت  ق  التةتتا ف  تتني متتؤ ق األ،تتقار   ايةاقألتتف األمتتف املت تتد  مل ا  تتف التصتت ق   
البلتدان التتع ييتتاا متتن اشةتتار الؤتتديد و/أو متن التصتت ق، و،اعتتف   أ قي ألتتا، و لتت  مق تتي 

 البألأف الياملألف  ؤ ن ييزيز التياون.
واية تتتت أمانتتتتا ايةاقألتتتف م ا  تتتف التصتتت ق ومق تتتي البألأتتتف الياملألتتتف علتتت  ي تتتد  مؤتتتقوع  -5

م  ق  التةا ف وا مؤ ق األ،قار للن ق  أله واختتا  ال تقار النأتا ش  ؤت نه. ويتقد مؤتقوع املت  ق  
   املق ي  الصألغف الع ورد هبا.
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 المرفق

تعذذذديذ مذذذكرة التفذذذاهم بذذذين مذذؤتمر األطذذذراف فذذي اتفاقيذذذة األمذذذم مشذذرو    
المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفذاف الشذديد 
و/أو مذذن التصذذحرخ وب ايذذة فذذي أفريقيذذاخ ومجلذذة مرفذذق البيئذذة العالميذذة 

 بشأن تعزيز التعاون
 ٢٠١٧حزيران/يونيه  ٢٨  

 مقدمة  
ف األمف املت تد  مل ا  تف التصت ق   البلتدان التع ييتاا متن ون مؤ ق األ،قار   ايةاقأل 

اشةتتتتتتار الؤتتتتتتديد و/أو متتتتتتن التصتتتتتت ق، و،اعتتتتتتف   أ قي ألتتتتتتا )املؤتتتتتتار ولألأتتتتتتا  ألمتتتتتتا  يتتتتتتد  يبتتتتتتار  
"افيةاقألف"(، الع ميثلأا أمألنأا التنةأل ل، و ل  مق ي البألأف الياملألتف )املؤتار ولألته  ألمتا  يتد  يبتار  

 بت  مووةأله التنةأل يني/ر ألسته،"املق ي"(، ال ل  ثله  
 تتتتتني املق تتتتتي  2005يؤتتتتتقين األول/أ تتتتتتو ق  28حألتتتتتر أت قذمتتتتتت متتتتت  ق  يةتتتتتا ف مؤرعتتتتتف  

 وافيةاقألف؛
"ييتتزإ متتؤ ق األ،تتقار وياحتتف متتا يلتتش  متتن افيةاقألتتف التتع يتتنا علتت   21وعمتتأل   املتتاد   

  حتتتد متتتن يتتتوا ق اآللألتتتاة املالألتتتف ويؤتتتلف  تتت   اآللألتتتاة علتتت  أن يستتتي  وا أن يزيتتتد وا أقصتتت
التمويتتتت  لف،تتتتقار متتتتن البلتتتتدان النامألتتتتف املتتتتت  ق ، وعاعتتتتف املوجتتتتود منأتتتتا   أ قي ألتتتتا،  غألتتتتف ينةألتتتت  

 افيةاقألف"؛
 وحألتتتتتتتتتر عتتتتتتتتتدال م تتتتتتتتتقر اشميألتتتتتتتتتف القا يتتتتتتتتتف ملق تتتتتتتتتي البألأتتتتتتتتتف الياملألتتتتتتتتتف ) ونتتتتتتتتتتا دل وستتتتتتتتتع،  

 قألف؛( عل املق ي لأليم   وعةه آلألف مالألف لأليةا2010أيار/مايو  26-25 أورو وال،
يؤتقين  18-16وحألر عدال م قر اشميألف الثانألف ملق ي البألأف الياملألتف ) أللتني، الصتني،  

متيتتتاد   أل لتتتته ل تتتش يؤتتتم  يتتتد ور  ( عتتتل ونؤتتتا  مق تتتي البألأتتتف الياملألتتتف ال2002األول/أ تتتتو ق 
األراءتتش، وف ستتألما التصتت ق ووإالتتف الغا تتاة،  وعتتةه أحتتد  تتافة يق ألتتز املق تتي الستتتف، ول تتش 

 ج ءمن ووا ف أمانف املق ي التنسألي،  اسف اجملل ، مف أمانف افيةاقألف؛يتدرذ 
مالألف لأليةاقألف اعتبار املق ي آلألف  6-/م أ6وحألر ق بذ  م قر مؤ ق األ،قار   افيةاقألف  

متتتن افيةاقألتتتف و،لتتتمت وا أمانتتتف افيةاقألتتتف أن  21و املتتتاد   20)ب( متتتن املتتتاد  2عمتتتأل   تتتالة ق  
ووا ةأتتتا، مأمتتتف التنستتتألي،  استتتف متتتؤ ق األ،تتتقار   افيةاقألتتتف، متتتف مق تتتي البألأتتتف يتتتتوا،   و،تتتار 

 الياملألف؛
 9-/م أ10و 8-/م أ6و 7-/م أ6وحألر نصت م تقراة متؤ ق األ،تقار   افيةاقألتف  
 عل  التياون  ني أمانف املق ي وأمانف افيةاقألف؛  11-/م أ11و 10-/م أ11و
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دوريتتتتتتتته السادستتتتتتتتف والثأل تتتتتتتتني )وا تتتتتتتتن ن وحألتتتتتتتتر اعتمتتتتتتتتد اجتمتتتتتتتتاع  لتتتتتتتت  املق تتتتتتتتي    
( م قرا   ؤت ن  ويت  األنؤت ف التم ألنألتف  اةءتا ف وا 2009يؤقين الثاا/نو مرب  10 الياعمف،

 ن ام لتخصألا املوارد  ؤةا ألف؛
 ؤتت ن ودار  اآللألتتف الياملألتتف ويقيألباستتا املؤسستتألف، التت ل  10-/م أ6وو  يؤتتتان وا امل تتقر  

تمثألت  ال تانوا ليلألتف الياملألتف متن الصتندويل التدوي للتنمألتف الزراعألتف وا نا عل  ن   املسا لف وال
 أمانف ايةاقألف م ا  ف التص ق؛

الستنواة  ؤت ن استتايأللألف  8-/م أ3وو  يؤتان وا م تقر متؤ ق األ،تقار   افيةاقألتف  
امل بلتتف لتلديتتد افستتتايأللألف أ نتتا  التخ تتألجم والرب تتف للةتتت  مقاعتتا  ، التت ل دعتتا املق تتي وا اليؤتتق

 ؛ ياف   املوارد،  غألف يألست ينةأل  افيةاقألف ينةأل ا  
وو  يؤتان وا عل ونؤا  مق ي البألأتف الياملألتف امليتاد   أل لتته،  صتألغته امليدلتف متن قذبت   

 اشميألاة الثانألف والثالثف والقا يف واخلامسف ملق ي البألأف الياملألف؛
يؤتتتقين  28متتتف  تتتني املق تتتي وافيةاقألتتتف املؤرعتتتف وحألتتتر ينبغتتتش ييتتتدي  متتت  ق  التةتتتا ف املرب  

الصتتتتادرين عتتتتن متتتتؤ ق  11-/م أ11وامل تتتتقر  10-/م أ11للم تتتتقر  ، و  تتتتا  2005األول/أ تتتتتو ق 
 األ،قار   افيةاقألف؛

أمانف افيةاقألف وا مواعلف عملأا مف أمانتف املق تي متن  12-/م أ11وحألر يدعو امل قر  
افيةاقألتتتف،  تتتا    لتتتل  قءتتتأا، و تتت لل امل تتتقراة متتت  ق  التةتتتا ف   ءتتتو  نتتتا ييتتتدي  أجتتت  

، 4، الة تتتق  12-/م أ9امل تتتقراة الصتتتادر  عتتتن التتتدور  الثانألتتتف عؤتتتق  ملتتتؤ ق األ،تتتقار، وف ستتتألما 
 ؛12-/م أ3، و12-/م أ8و
 قد اية ا عل  ما يلش  

 التعاريف  
 أل قاض م  ق  التةا ف      -1
الياملألتتتف علتتت  الن تتتو امليتتتقر    ييتتتص مصتتت ل  "اشميألتتتف"  يألتتتف مق تتتي البألأتتتف )أ( 

 من عل ونؤا  مق ي البألأف الياملألف املياد   أل لته؛ 13 الة ق 
ييتتتتص مصتتتت ل  "متتتتؤ ق األ،تتتتقار" متتتتؤ ق األ،تتتتقار   ايةاقألتتتتف األمتتتتف املت تتتتد   )ب( 

مل ا  تتتف التصتتت ق   البلتتتدان التتتع ييتتتاا متتتن اشةتتتار الؤتتتديد و/أو متتتن التصتتت ق، و،اعتتتف   
 من افيةاقألف؛ 22  املاد   و احملدد عل  الن ،أ قي ألا

ييتتص مصتت ل  "افيةاقألتتف" ايةاقألتتف األمتتف املت تتد  مل ا  تتف التصتت ق   البلتتدان  )ج( 
 الع يياا من اشةار الؤديد و/أو من التص ق، و،اعف   أ قي ألا؛

  احملتتدد ييتتص مصتت ل  " لتت  املق تتي"  لتت  مق تتي البألأتتف الياملألتتف علتت  الن تتو  )د( 
 من عل ونؤا  مق ي البألأف الياملألف املياد   أل لته؛ 20وا  15قاة من الة 
ييتتص مصتت ل  " تتافة يق ألتتز مق تتي البألأتتف الياملألتتف"  تتافة الت ألتتز املنصتتو   )ه( 

 من عل ونؤا  مق ي البألأف الياملألف املياد   أل لته؛ 2  الة ق   علألأا
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متنؤتت  عمتتأل   صتتل ونؤتتا  مق تتي  ييتتص مصتت ل  "املق تتي" مق تتي البألأتتف الياملألتتف ال )و( 
 البألأف الياملألف املياد   أل لته؛

ييتتص مصتت ل  "عتتل املق تتي" عتتل ونؤتتا  مق تتي البألأتتف الياملألتتف امليتتاد   أل لتتته  )إ( 
  صألغته امليدالف؛

ييتتتتص مصتتتت ل  "الو تتتتافة املنةتتتت  " الو تتتتافة املنةتتتت   علتتتت  الن تتتتو احملتتتتدد    )ح( 
  تتقراة  املنةتت   التتع يستتتةألد متتن الةتتق  املوستتيف عمتتأل  متتن عتتل املق تتي والو تتافة  22 الة تتق 
 ؛املق ي  ل 

 ييص مص ل  "م  ق  التةا ف"     امل  ق  امليدالف؛ )ط( 
   ايةاقألف األمف املت د  مل ا  ف التص ق. ييص مص ل  "ال قر" ،ق ا   )ل( 

 االتساق بين االتفاقية والمرفق  
املق تتي املتيلتتي  تتتد ور األراءتتش وأ تتدار افيةاقألتتف  ون افيستتايل  تتني أ تتدار  تتال يق ألتتز -2

واستايأللألاسا ميت ر  ه   ستاس للتيتاون املةألتد لل تق ني. وستتتياون أمانتف املق تي وأمانتف افيةاقألتف 
 ؤتتت ن املستتتا   املوءتتتوعألف التتتع ي تتتقر  لتتت  املق تتتي ومتتتؤ ق األ،تتتقار مواعتتتلتأا  غألتتتف ييزيتتتز  تتت ا 

 ق ي وافيةاقألف.افيسايل ويو،ألد التياون  ني امل
تتتتق  ألتتتتف أح تتتتام متتتت  ق  التةتتتتا ف  تتتت   و  تتتتا   -3 ( لسألاستتتتاة املق تتتتي ووجقا ايتتتته؛ 1) وستتةسا
 مل قراة مؤ ق األ،قار   افيةاقألف. (2و)

االسذذذذذتراتيجيات والبذذذذذرامع والمشذذذذذاريع المتعلقذذذذذة بالتصذذذذذحر وبتذذذذذدهور األراضذذذذذي   
 وبالجفاف

والتتتترباممل واملؤتتتتاريف، امل تتتتقراة  اة الصتتتتلف ستتتتتاعش املق تتتتي،   عتتتتألا ف افستتتتتايأللألاة  -4
 الصادر  عن مؤ ق األ،قار   افيةاقألف.

 اإلبالغ  
 ؤ ن  وي  الرباممل واملؤتاريف املتيل تف  التصت ق و تتد ور  سأليد مق ي البألأف الياملألف ي قيقا   -5

متتتتؤ ق  األراءتتتش و اشةتتتتار يت تتتدام، عتتتتن ،قيتتتتي أمانتتتف افيةاقألتتتتف، وا  تتتت  دور  عاديتتتف متتتتن دوراة
 األ،قار. 

 وسألتضمن   ا الت قيق  لف أمور منأا  -6
يولألف للرباممل واملؤاريف الع وا ي علألأا  ل  مق ي البألأف الياملألف عألل الةت   )أ( 

املؤمولف  الت قيق  ألما يتيلي  التص ق ويد ور األراءش واشةار، مف  ألان  وي  املق تي والتمويت  
 يف؛املؤتك املخصا هل   املؤار 

 ألمتا يتيلتي  التصت ق ويتد ور املق تي قا مف  الرباممل واملؤاريف الع ي ق تا  لت   )ب( 
األراءش واشةار، مف  ألان املوارد املالألتف التا مألتف املخصصتف   مق تي البألأتف الياملألتف هلت   الترباممل 

 واملؤاريف؛
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ف وا ييزيتتتز ميلومتتتاة عتتتن رق تتتف مق تتتي البألأتتتف الياملألتتتف   ودمتتتاج األنؤتتت ف القامألتتت )ج( 
ممارساة اةدار  املستدامف لفراءش وحت ألي حتألألد يد ور األراءش من عألل  ال الت ألتز املتيلتي 

  تد ور األراءش و افة الت ألز األعقى وأوجه الت ام   ني  افة الت ألز؛
ميلوماة عن ايةاقاة رديد متوارد املق تي وعتن التمويت  املتربم مل   و،تار  تال  )د( 

 ألز املتيلي  تد ور األراءش؛الت 
القعتتتد والت ألتتتألف،  تتتا    لتتتل التتتدروس  ميلومتتتاة عتتتن أنؤتتت ف املق تتتي    تتتاي )ه( 

 املستةاد ،  ألما يتص   املؤاريف املتيل ف  التص ق ويد ور األراءش واشةار؛
ميلوماة عن التموي  امل دم وا األ،تقار املؤ لتف لألءت ألع   نؤت ف   ألنألتف  )و( 

 ت ألز املتيلي  تد ور األراءش؛   ال ال
 ينةأل  م قراة مؤ ق األ،قار املتيل ف  التياون مف املق ي. )إ( 
عتتن امل تتقراة  اة الصتتلف  تتاملق ي التتع اختتت سا األ،تتقار  وستتتيد افيةاقألتتف ي قيتتقا  وعألمألتتا   -7

يت تتتتدام متتتتن عتتتتألل أمانتتتتف املق تتتتي وا  لستتتته  يتتتتد  تتتت  دور  عاديتتتتف متتتتن دوراة متتتتؤ ق األ،تتتتقار. 
وسألتضتتمن الت قيتتق ميلومتتاة عتتن املناقؤتتاة داعتت  متتؤ ق األ،تتقار  ؤتت ن أنؤتت ف املق تتي لتمويتت  

 األنؤ ف املتيل ف  تد ور األراءش.

 بين األمانتين التعاون  
ستتواع  وستتياون أمانف املق ي وأمانف افيةاقألف  ألما  ألنأمتا وستتؤتاوران  انت تام  ؤت ن  -8

مستتتا   التصتتت ق ويتتتد ور األراءتتتش واشةتتتار متتتن حألتتتر عتتتلتأا   تتتقراة  لتتت  املق تتتي ومتتتؤ ق 
 األ،قار   افيةاقألف.

( افستتايأللألاة والترباممل 1ن )ا  ؤت متوستتؤاور أمانتف املق تي وأمانتف افيةاقألتف  ألمتا  ألنأ -9
( مؤتتاريف نصتتو  الو تتا ي  اة الصتتلف  تتاملق ي 2واملؤتتاريف امل تحتتف املتيل تتف  تتتد ور األراءتتش؛ و)

وافيةاقألتتف قبتت  وعتتدار نصتتو   تت   الو تتا ي حتتس ين تتق  ألأتتا  لتت  املق تتي أو متتؤ ق األ،تتقار   
 افيةاقألف.

 التمثيذ المتبادل  
أمانف املق ي وا حضور اجتماعاة مؤ ق األ،قار وستدعو أمانف ستدعو أمانف افيةاقألف  -10

 املق ي أمانف افيةاقألف وا حضور اجتماعاة  ل  املق ي و يألته.

 الريد والتقييم  
ستألزود مق تتي البألأتف الياملألتتف متؤ ق األ،تتقار  ت تاريق م تتتمت الت ألتألف املستتت   التتا ف للمق تتي  -11

 يد ور األراءش.املتيل ف   نؤ ف املق ي    ال 
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 تسوية المنازعات  
و ا نؤ ة عأل اة  ؤ ن يةست م  ق  التةا ف    ، سألتبلغ األمني التنةأل ل لأليةاقألتف  -12

وستألدعوامما املق تي و بت املووةني التنةأل يني/ر أل  املق ي  ؤ   مؤتتك متؤ ق األ،تقار و لت  
 ال ق ني.من ح  م بول وجياد وا وسدا  املؤور   ؤ ن 

 التعديالت  
ستتتألوا ي متتتؤ ق األ،تتتقار و لتتت  املق تتتي علتتت  ييتتتديألة متتت  ق  التةتتتا ف  تتت  . وستتتأل دم  -13

التيتتتديألة امل تحتتتف األمتتتني التنةألتتت ل لأليةاقألتتتف و بتتتت املتتتووةني التنةألتتت يني/ر أل  املق تتتي  ؤتتت   
 مؤتك وا مؤ ق األ،قار و ل  املق ي للن ق  ألأا واملوا  ف علألأا.

 اإلنهاء  
لتت  املق تتي ومتتا  متت  ق  التةتتا ف  تت     أل وقتتت  يتتد جملإ ومتتا ملتتؤ ق األ،تتقار أو جيتتو  -14

اة تتتيار اخل تتتش لل تتتقر اآلعتتتق. ويبتتتدأ نةتتتا  اةمتتتا   يتتتد اة تتتيار  ستتتتف أ تتتأق وف يتتتؤ ق علتتت  
 عألحألف أو مد  األنؤ ف الع  دأة قب    ا اةما .

 تتتف  وجتتتمت متتت  ق  التةتتتا ف ، و ا  انتتتت  نتتتاك أنؤتتت ف ميل14 غتتتل الن تتتق عتتتن الة تتتق   -15
   ،  ا    لل مؤاريف املق ي، دعلت   و،ار ا الو تافة املنةت   التا يتف للمق تي   التزامتاة 
مف أ،تقار  الثتف لتدى ومتا   ت   املت  ق ، سألستتمق ستقيان أح تام مت  ق  التةتا ف  ت   علت  أل 

  لألا .   انؤاط من     األنؤ ف امليل ف وا أن ي تم  وجناإ 

 عاليةالف  
يبدأ نةا  م  ق  التةا ف       التاريخ امل  ور   الصتة ف األوا منأتا، وستت    ت   -16

 .2005يؤقين األول/أ تو ق  28م  ق  التةا ف املربمف  ني املق ي وافيةاقألف املؤرعف 
قتتام املوقيتتان أدنتتا ، املةوءتتان علتت  الن تتو الواجتتمت،  توقألتتف متت  ق  لمذذا تقذذد خ  وإثباتذذاً  

 أعأل . 16التةا ف     الع يبدأ نةا  ا عل  الن و املبنيا   الة ق  
    


