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

 من جدول األعمال ‘ 1‘)ه(3البند 

 ين ودونالذذ ط تنفيذذا افتفاةيذذة تنفيذذاًا علذذاًف عايذذ  ا  ذذ    
 اإلةاييمي واإلةاييمي

 الية  ا ضمان مزيد من افس ثمارا  واللالةا  مع اآلليا
ل صذملر عملذة اماكرة ال فذام  نيذا اتفاةيذة األمذ  ا  ملذدة   ا

 ومرعق البيئة اللا ية

م  نيا اتفاةيذة األمذ  ا  ملذدة   اعملذة ال صذملر ومرعذق البيئذة ماكرة ال فا  
 اللا ية

 مشروع مقرر مقدم من رئيس الايجنة اجلاملة  
 إن مؤمتر األطراف، 
اتهاقيه  األمهذ الذي اعتمد مبوجبه  مهذةرا التههاهذ ههذ   هني  7-م أ/6إىل املقرر  إذ يشري 

 ،املتحدا ملكافح  التصحر ومرفق البيئ  العاملي 
أمانهه  اتهاقيهه  األمههذ الههذي دعههه فيهه  األطههراف  12-م أ/11إىل املقههرر أيضهها   وإذ يشههري 

مهذةرا  تنقهي  جه أمهن مليه  أمان  مرفق البيئه  العا مع ااملتحدا ملكافح  التصحر إىل مواصل  تعاوهن
شهههرا ملهههؤمتر لثانيههه  عالتههههاهذ و  هههوال نهههة اإتهاقيههه ، إ هههاف  إىل املقهههرراة الصهههادرا عهههن الهههدورا ا

 ،12-م أ/3و 12-م أ/8، و4، الهقرا 12-م أ/9 املقرراة سيما طراف، وإاأل
 29املؤرخههههههه  ، إىل األمهههههههني التنهيهههههههذي ل تهاقيههههههه ابلرسهههههههال  املوج ههههههه  وإذ حيهههههههي  علمههههههها   

عامليههه  مرفهههق البيئههه  ال ةبهههريا املهههوتهني التنهيهههذيني ور ي ههه ، والهههد قهههدمه في ههها  2017حزيران/يونيهه  
افحه  التصهحر تحهدا ملكهذ  هني مهؤمتر األطهراف و اتهاقيه  األمهذ املمشاريع تعدي ة مهذةرا التهها

جمله  مرفههق ريقيها، و و البلهدان الهد تعهان مههن ااههاف الشهديد و/أو مهن التصههحر، و اصه  و أف
 ،ألمانتني، وتبعا  للمشاوراة الد جرة  ني االبيئ  العاملي   شأن تعزيز التعاون

 ،ICCD/(COP)13/18ابلوثيق  وإذ حيي  علما  أيضا   
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 و مذةرا التهاهذ املشار إلي ا أع  ، واملرفق  هبذا املشروع،وإذ نظر  
 مذةرا التهاهذ ااديدا املرفق ؛ يعتمد -1 

ويههدعو أمانهه  مرفهههق  اتهاقيهه  األمههذ املتحهههدا ملكافحهه  التصههحر إىل أمانهه  يطلهه  -2 
ذةرا التههههاهذ ابلنيا ههه  عهههن مرفهههق البيئههه  البيئههه  العامليههه  إىل ارتهههاذ الالتيبهههاة امل  مههه  للتوقيهههع علههه  مههه

 العاملي  ومؤمتر األطراف؛

ويههدعو أمانهه  مرفهههق  اتهاقيهه  األمههذ املتحهههدا ملكافحهه  التصههحر إىل أمانهه  يطلهه  -3 
 إىل تنهيذ مذةرا التهاهذ املرفق .البيئ  العاملي  
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 ا رعق 

  اعملذذذة مذذذاكرة ال فذذذام  نيذذذا مذذذؤمتر األطذذذراف ا اتفاةيذذذة األمذذذ  ا  ملذذذدة   
ال صذذملر ا البايذذدان الذذ  تلذذاا مذذن اجلفذذاف الشذذديد و  و مذذن ال صذذملر  

 وخباصة ا  عريقيا  وجمايس مرعق البيئة اللا ية نيشأن تلزيز ال لاون

 مقدمة  
إن مؤمتر األطراف و اتهاقي  األمهذ املتحهدا ملكافحه  التصهحر و البلهدان الهد تعهان مهن  

و اص  و أفريقيا )املشار إلي ا فيما  عد  عبارا "اإتهاقي "(، ااهاف الشديد و/أو من التصحر، 
الههد لثل هها أمين هها التنهيههذي، وجملهه  مرفههق البيئهه  العامليهه  )املشههار إليهه  فيمهها  عههد  عبههارا "املرفههق"(، 

 الذي متثل  ةبريا موتهي  التنهيذيني/ر ي ت ،
 هههههني املرفهههههق  2005تشهههههرين األول/أةتهههههو ر  28حيهههههر أت رذمهههههه مهههههذةرا تههههههاهذ مؤرخههههه   
 واإتهاقي ؛
"يعههزم مههؤمتر األطههراف إ حهه  مهها يلهه   مههن اإتهاقيهه  الههد تههنة علهه   21وعمهه   ابملههادا  

اآلليهههاة املاليههه  ويشهههلع ههههذ  اآلليهههاة علههه  أن ت هههع  إىل أن تزيهههد إىل أقصههه  حهههد مهههن تهههوافر 
يهههها،  تيهههه  تنهيههههذ التمويهههه  لفطههههراف مههههن البلههههدان الناميهههه  املتههههأثرا، وخاصهههه  املوجههههود من هههها و أفريق

 اإتهاقي "؛
  وحيهههر عهههدرل مقهههرر اامعيههه  الرا عههه  ملرفهههق البيئههه  العامليههه  ) ونتههها دل إسهههد، أورو هههواي، 

 ( صك املرفق ليعم   وصه  آلي  مالي  ل تهاقي ؛2010أاير/مايو  25-26
 تشهرين 18-16وحير عدرل مقرر اامعي  الثاني  ملرفق البيئ  العامليه  ) يلهني، الصهني،  

متعهههادا هيكلتههه  لكههه  يشهههم  تهههدهور ( صهههك إنشهههاال مرفهههق البيئههه  العامليههه  ال2002األول/أةتهههو ر 
األرا هه ، وإ سههيما التصههحر وإمالهه  التههاابة،  وصههه  أحههد جمههاإة ترةيههز املرفههق ال ههت ، ولكههه  

 يتدرذج  من وتا ف أمان  املرفق التن يق، ابسذ اجملل ، مع أمان  اإتهاقي ؛
اعتبار املرفق آلي  مالي  ل تهاقي   6-م أ/6متر األطراف و اإتهاقي  وحير قَبذ  مقرر مؤ  

مهههن اإتهاقيههه  وطلههه  إىل أمانههه  اإتهاقيههه  أن  21وابملهههادا  20)ب( مهههن املهههادا 2عمههه   ابلهقهههرا 
تتهههوىل، و إطهههار وتا ه ههها، م مههه  التن هههيق، ابسهههذ مهههؤمتر األطهههراف و اإتهاقيههه ، مهههع مرفهههق البيئههه  

 العاملي ؛
 9-م أ/10و 8-م أ/6و 7-م أ/6صه مقهرراة مهؤمتر األطهراف و اإتهاقيه  وحير ن 

 عل  التعاون  ني أمان  املرفق وأمان  اإتهاقي ؛  11-م أ/11و 10-م أ/11و
وحيههههههههر اعتمههههههههد اجتمههههههههاع جملهههههههه  املرفههههههههق و دورتهههههههه  ال ادسهههههههه  والث ثههههههههني )وا ههههههههنطن  
األنشهط  التمكينيه  ابا هاف  إىل ( مقررا   شهأن متويه  2009تشرين الثان/نوفمرب  10 العاصم ،

 نظام لتخصية املوارد  شهافي ؛
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 شههأن إدارا اآلليهه  العامليهه  وترتيباسهها املؤس ههي ، الههذي  10-م أ/6وإذ يشههريان إىل املقههرر  
نة عل  نق  امل هاالل  والتمثيه  القهانون لةليه  العامليه  مهن الصهندو  الهدوة للتنميه  الزراعيه  إىل 

 ح  التصحر؛أمان  اتهاقي  مكاف
ال هنواة  شهأن اسهالاتيلي   8-م أ/3وإذ يشريان إىل مقهرر مهؤمتر األطهراف و اإتهاقيه   

اإسههالاتيلي  أثنههاال التخطههي  والربجمهه  للهههالا املقبلهه  لتلديههد مراعههاا العشههر، الههذي دعهها املرفههق إىل 
 ؛فعاإ   املوارد،  تي  تي ري تنهيذ اإتهاقي  تنهيذا  

إنشاال مرفق البيئه  العامليه  املعهادا هيكلته ،  صهيتت  املعدله  مهن قذبه  وإذ يشريان إىل صك  
 اامعياة الثاني  والثالث  والرا ع  واخلام   ملرفق البيئ  العاملي ؛

تشهههرين  28وحيهههر ينبتههه  تعهههدي  مهههذةرا التههههاهذ املربمههه   هههني املرفهههق واإتهاقيههه  املؤرخههه   
الصههههادرين عههههن مههههؤمتر  11-م أ/11ملقههههرر وا 10-م أ/11للمقههههرر  ، وفقهههها  2005األول/أةتههههو ر 

 األطراف و اإتهاقي ؛
أمان  اإتهاقي  إىل مواصل  عمل ا مع أمانه  املرفهق مهن  12-م أ/11وحير يدعو املقرر  
مهههذةرا التههههاهذ و  هههوال نهههة اإتهاقيههه ، مبههها و ذلهههك  ر ههه ا، وةهههذلك املقهههرراة تعهههدي  أجههه  

، 4، الهقهههرا 12-م أ/9املقهههرراة الصهههادرا عهههن الهههدورا الثانيههه  عشهههرا ملهههؤمتر األطهههراف، وإ سهههيما 
 ؛12-م أ/3، و12-م أ/8و

 قد اتهقا عل  ما يل   
 ال لاريف  

 أل راض مذةرا التهاهذ هذ   -1
معيههه " ةعيههه  مرفهههق البيئههه  العامليههه  علههه  النحهههو املعهههرف و يعهههص مصهههطل  "اا )أ( 

 من صك إنشاال مرفق البيئ  العاملي  املعادا هيكلت ؛ 13 الهقرا
يعههههص مصههههطل  "مههههؤمتر األطههههراف" مههههؤمتر األطههههراف و اتهاقيهههه  األمههههذ املتحههههدا  )ب( 

اصههه  و ملكافحههه  التصهههحر و البلهههدان الهههد تعهههان مهههن ااههههاف الشهههديد و/أو مهههن التصهههحر، و 
 من اإتهاقي ؛ 22و املادا عل  النحو احملدد  ،أفريقيا

يعههص مصههطل  "اإتهاقيهه " اتهاقيهه  األمههذ املتحههدا ملكافحهه  التصههحر و البلههدان  )ج( 
 الد تعان من ااهاف الشديد و/أو من التصحر، و اص  و أفريقيا؛

و احملههدد علهه  النحههو يعههص مصههطل  "جملهه  املرفههق" جملهه  مرفههق البيئهه  العامليهه   )د( 
 من صك إنشاال مرفق البيئ  العاملي  املعادا هيكلت ؛ 20إىل  15الهقراة من 

يعههص مصههطل  "جمههاإة ترةيههز مرفههق البيئهه  العامليهه " جمههاإة الالةيههز املنصههو   )ه( 
 من صك إنشاال مرفق البيئ  العاملي  املعادا هيكلت ؛ 2و الهقرا  علي ا

متنشههأ عمهه    صههك إنشههاال مرفهههق مرفههق البيئهه  العامليهه  ال يعههص مصههطل  "املرفههق" )و( 
 البيئ  العاملي  املعادا هيكلت ؛

يعههص مصههطل  "صههك املرفههق" صههك إنشههاال مرفههق البيئهه  العامليهه  املعههادا هيكلتهه   )م( 
  صيتت  املعدرل ؛
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يعههههص مصههههطل  "الوةههههاإة املنهههههذا" الوةههههاإة املنهههههذا علهههه  النحههههو احملههههدد و  )ح( 
مبقههرراة  مههن صههك املرفههق والوةههاإة املنهههذا الههد ت ههتهيد مههن الهههر  املوسههع  عمهه    22 الهقههرا
 ؛املرفق جمل 

 يعص مصطل  "مذةرا التهاهذ" هذ  املذةرا املعدرل ؛ )ط( 
 و اتهاقي  األمذ املتحدا ملكافح  التصحر. يعص مصطل  "الطرف" طرفا   )ي( 

 افت اق نيا افتفاةية وا رعق  
 هها   ههني أهههداف جمههال ترةيههز املرفههق املتعلههق  تههدهور األرا هه  وأهههداف اإتهاقيهه  إن اإت -2

واسالاتيلياسا معاَلف    ةأسهاس للتعهاون املهيهد للطهرفني. وسهتتعاون أمانه  املرفهق وأمانه  اإتهاقيه  
 شهههأن امل ههها   املو هههوعي  الهههد يقهههرر جملههه  املرفهههق ومهههؤمتر األطهههراف مواصهههلت ا  تيههه  تعزيهههز ههههذا 

   وتوطيد التعاون  ني املرفق واإتهاقي .اإت ا
ههههر ةيههههع أحكههههام مههههذةرا التهههههاهذ هههههذ  وفقهههها   -3 ( ل ياسههههاة املرفههههق وإجراالاتهههه ؛ 1) وستته ر
 ملقرراة مؤمتر األطراف و اإتهاقي . (2و)

 افسرتاتيجيا  والربامج وا شاريع ا  لايقة ابل صملر وني دم ر األراضي وابجلفاف  
صههههيا   اإسههههالاتيلياة والههههرباما واملشههههاريع، املقههههرراة ذاة الصههههل   سههههرياع  املرفههههق، و -4

 الصادرا عن مؤمتر األطراف و اإتهاقي .
 اإلنيالغ  

 شأن متوي  الرباما واملشهاريع املتعلقه  ابلتصهحر و تهدهور  سيعد مرفق البيئ  العاملي  تقريرا   -5
  دورا عاديههه  مههههن دوراة مههههؤمتر األرا ههه  واباهههههاف يتقهههدرم، عههههن طريههههق أمانههه  اإتهاقيهههه ، إىل ةهههه

 األطراف. 
 وسيتضمن هذا التقرير ةل  أمور من ا  -6

توليف للرباما واملشاريع الد وافق علي ا جمل  مرفق البيئ  العاملي  خ ل الهالا  )أ( 
املشمول  ابلتقرير فيما يتعلق ابلتصحر وتدهور األرا   وااهاف، مع  يان متويه  املرفهق والتمويه  

 ك املخصة هلذ  املشاريع؛املشال 
فيمها يتعلهق ابلتصهحر وتهدهور املرفهق قا م  ابلرباما واملشاريع الهد يقرهها جمله   )ب( 

األرا   وااهاف، مع  يان املوارد املاليه  الالاةميه  املخصصه  و مرفهق البيئه  العامليه  هلهذ  الهرباما 
 واملشاريع؛
معلومهههاة عهههن رر ههه  مرفهههق البيئههه  العامليههه  و إدمهههاج األنشهههط  الراميههه  إىل تعزيهههز  )ج( 

تههدهور األرا هه  مههن خهه ل جمههال الالةيههز أثههر ممارسههاة اادارا امل ههتدام  لفرا هه  ويقيههق يييههد 
 املتعلق  تدهور األرا   وجماإة الالةيز األخرى وأوج  التكام   ني جماإة الالةيز؛

تهاقاة رديد مهوارد املرفهق وعهن التمويه  املهربَما و إطهار جمهال معلوماة عن ا )د( 
 الالةيز املتعلق  تدهور األرا  ؛
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الرصهههد والتقيهههيذ، مبههها و ذلهههك الهههدروس  معلومهههاة عهههن أنشهههط  املرفهههق و جمهههاة )ه( 
 امل تهادا، فيما يتص  ابملشاريع املتعلق  ابلتصحر وتدهور األرا   وااهاف؛

التموي  املقدم إىل األطهراف املؤهله  ل  هط ع طنشهط  متكينيه  معلوماة عن  )و( 
 و جمال الالةيز املتعلق  تدهور األرا  ؛

 تنهيذ مقرراة مؤمتر األطراف املتعلق  ابلتعاون مع املرفق. )م( 
عههن املقههرراة ذاة الصههل  ابملرفههق الههد ارتههذسا األطههراف  وسههتعد اإتهاقيهه  تقريههرا  إع ميهها   -7

ن خهههه ل أمانهههه  املرفههههق إىل جمل هههه   عههههد ةهههه  دورا عاديهههه  مههههن دوراة مههههؤمتر األطههههراف. يتقههههدرم مهههه
وسيتضههمن التقريههر معلومههاة عههن املناقشههاة داخهه  مههؤمتر األطههراف  شههأن أنشههط  املرفههق لتمويهه  

 األنشط  املتعلق   تدهور األرا  .
 ال لاون نيا األمان ا  

قي  فيما  ين مها وستتشهاوران ابنتظهام  شهأن ستتواص  وستتعاون أمان  املرفق وأمان  اإتها -8
م ههها   التصهههحر وتهههدهور األرا ههه  وااههههاف مهههن حيهههر صهههلت ا مبقهههرراة جملههه  املرفهههق ومهههؤمتر 

 األطراف و اإتهاقي .
( اإسهالاتيلياة والهرباما 1ا  شهأن )مهوستتشهاور أمانه  املرفهق وأمانه  اإتهاقيه  فيمها  ين  -9

( مشههاريع نصههو  الوذ ههق ذاة الصههل  ابملرفههق 2ور األرا هه ؛ و)واملشههاريع املقالحهه  املتعلقهه   تههده
ينظههر في هها جملهه  املرفههق أو مههؤمتر األطههراف و  ةهه واإتهاقيهه  قبهه  إصههدار نصههو  هههذ  الوذ ههق  

 اإتهاقي .
 ال مثيل ا  بادل  

ستدعو أمان  اإتهاقي  أمان  املرفق إىل حضور اجتماعاة مؤمتر األطراف وستدعو أمان   -10
 فق أمان  اإتهاقي  إىل حضور اجتماعاة جمل  املرفق وةعيت .املر 

 الرصد وال قيي   
سههيزود مرفههق البيئهه  العامليهه  مههؤمتر األطههراف  تقههارير مكتهه  التقيههيذ امل ههتق  التهها ع للمرفههق  -11

 املتعلق  طنشط  املرفق و جمال تدهور األرا  .
 ت  ية ا نازعا   

 مذةرا التهاهذ هذ ، سيتبلغ األمني التنهيهذي ل تهاقيه  إذا نشأة خ فاة  شأن ته ري -12
وسهيدعواهنما املرفهق وةبري املوتهني التنهيذيني/ر ي  املرفق  شك  مشهالك مهؤمتر األطهراف وجمله  

 الطرفني.من ح  مقبول إجياد إىل إسداال املشورا  شأن 
 ال لديال   

ةرا التههههاهذ ههههذ . وسهههيقدم سهههيوافق مهههؤمتر األطهههراف وجملههه  املرفهههق علههه  تعهههدي ة مهههذ  -13
التعهههدي ة املقالحههه  األمهههني التنهيهههذي ل تهاقيههه  وةبهههري املهههوتهني التنهيهههذيني/ر ي  املرفهههق  شهههك  

 مشالك إىل مؤمتر األطراف وجمل  املرفق للنظر في ا واملوافق  علي ا.
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 اإلهناء  
 أي وقههه  عهههد لهه  املرفهههق إهنههاال مههذةرا التهههاهذ هههذ  وجملجيههوم إمهها ملههؤمتر األطههراف أو  -14
. ويبدأ نهاذ ااهناال  عهد اا هعار   هت  أ ه ر وإ يهؤثر عله  صه حي  خطيا   طرف اآلخرال عار إ

 أو مدا األنشط  الد  دأة قب  هذا ااهناال.
مبوجه  مهذةرا التههاهذ   هري منلهزا، إذا ةانه هناك أنشهط  14 تض النظر عن الهقرا  -15

 إطارها الوةهاإة املنههذا التا عه  للمرفهق و التزامهاة هذ ، مبا و ذلك مشاريع املرفق، دخله و
مهع أطهراف ذلثهه  لهدى إهنههاال ههذ  املههذةرا، سي هتمر سهراين أحكههام مهذةرا التهههاهذ ههذ  علهه  أي 

 ةليا .  هاإىل أن يكتم  إجنام   ري املنلزانشاط من هذ  األنشط  
 الفلالية  

و الصههح  األوىل من ها، وسهتح   ه   يبدأ نهاذ مذةرا التهاهذ هذ  و التاريخ املهذةور -16
 .2005تشرين األول/أةتو ر  28مذةرا التهاهذ املربم   ني املرفق واإتهاقي  املؤرخ  

قهههام املوقعهههان أدف ، املهو هههان علههه  النحهههو الواجههه ،  توقيهههع مهههذةرا  ذذذا تقذذذدم   وإثبذذذا ً  
 أع  . 16عل  النحو املبنير و الهقرا  التهاهذ هذ  الد يبدأ نهاذها

    


