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

 )أ( من جدول األعمال6البند 
 الربانمج وامليزانية

  2019-2018برانمج وميزانية فرتة السنتني 

 خطط العمل املتعددة السنوات ملؤسسات االتفاقية وهيئاهتا الفرعية  
 مشروع مقرر مقدم من رئيسة اللجنة اجلامعة  

 ،إن مؤمتر األطراف 
 )بشأن اإلطار االسرتاتيجي املقبل لالتفاقية(،  13-م أ/XXو 8-م أ/3إىل املقررين  إذ يشري 
 ،ICCD/CRIC(16)/3و ICCD/COP(13)/8-ICCD/CRIC(16)/2الوثيقتني  وقد استعرض 
على أمهية األداء الفعال واملنسق ملؤسسات االتفاقية وهيئاهتاا الفرعياة د دعا   وإذ يشّدد 

 تمد فيما بعد(،)يُع 2030-2018األطراف د تنفيذها إلطار االتفاقية االسرتاتيجي للفرتة 
على التوجه االسرتاتيجي لألمانة واآللية العاملياة ونناة العلا  والتلنولوجياا  يوافق -1 

 اة املت ادة مللاف ياة األما نفيذ االتفاقياة، علاى الن او الاوارد د إطاار نتاااق اتفاقوننة استعراض ت
 د مرفق هذا املقرر؛ 2021-2018التص ر )االتفاقية( للفرتة 

إىل األماناااة واآللياااة العاملياااة ونناااة العلااا  والتلنولوجياااا ونناااة اساااتعراض  يطلااا  -2 
رد د مرفاااق هاااذا الاااوا 2021-2018للفااارتة  تنفياااذ االتفاقياااة أن تساااتندم إطاااار نتاااااق االتفاقياااة

تمااادها ماااؤمتر الاااع اع املقااارر، وأن تااانا  أعما اااا علاااى أاااو  يتساااق مااار أتلاااام االتفاقياااة واملقاااررات
 ياة االسارتاتيجياالتفاق األطراف د دورته الثالثة عشرة، ويتماشاى مار التوجيتاات الاواردة د إطاار

 )يُعتمد فيما بعد(؛ 2030-2018للفرتة 
إىل األمانااة واآلليااة العامليااة أن تعاادا مطااة عماال متعااددة الساانوات  لاا  أي ااا  يط -3 
(، ابتباع هنق اإلدارة القاامة على النتااق، ليناار فيتاا ماؤمتر األطاراف 2023-2020لالتفاقية )

 د دورته الرابعة عشرة.

 

 ICCD/COP(13)/L.5 األم  املت دة

 
 اتفاقية مكافحة التصحر

Distr.: Limited 

15 September 2017 

Arabic 

Original: English 
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 املرفق

 2021-2018إطار نتائج اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر للفرتة   
  2019-2018النواتق الرايسية للفرتة  مؤشرات النواتق 2021-2018النواتق الرايسية للفرتة  األهداف االسرتاتيجية لالتفاقية

حتسني تالة النا  اإليلولوجية  -1
املتااااأثرة، وملاف ااااة التصاااا ر/تدهور 
األراضااااي، وتعايااااا اإلدارة املسااااتدامة 
لألراضااااااي واملسااااااامهة د حتييااااااد أثاااااار 

 تدهور األراضي

تقلااايمل املسااااتة املتاااأثرة ابلتصااا ر/تدهور  1-1
  األراضي

معلومااااااااااااااااااات  ّدثااااااااااااااااااة عاااااااااااااااااان تالااااااااااااااااااة  1-2
  التص ر/تدهور األراضي

اسااااااااااتندام البلاااااااااادان األطااااااااااراف املتااااااااااأثرة  1-3
معلومااات ذات ةاالة بسياسااة قاامااة علااى العلاا  
منبثقاااة عااان االتفاقياااة د معاناااة التصااا ر/تدهور 
األراضااااااااي وتعايااااااااا اإلدارة املسااااااااتدامة لألراضااااااااي 

 واملسامهة د حتييد أثر تدهور األراضي 

نشاطة مان تنفيذ البلادان األطاراف املتاأثرة أ 1-1
أجل بلوغ األهداف الاع وضاعتتا بةياة التصاد  

 لتدهور األراضي وإعادة التأهيل
إبااالغ البلاادان األطااراف املتااأثرة عاان تالااة  1-2

 تدهور األراضي واألنشطة ذات الصلة
التعاون د اجملال العلماي ااا يشامل تقاد   1-3

االتفاقيااااة معلومااااات ذات ةاااالة بسياسااااة قاامااااة 
التصاااااا ر/تدهور األراضااااااي علااااااى العلاااااا  ملعانااااااة 

وتعايااااا اإلدارة املسااااتدامة لألراضااااي واملسااااامهة د 
 حتييد أثر تدهور األراضي

املشااااااورة التقنيااااااة والشاااااارانات واالسااااااتفادة ماااااان بناااااااء  -
القااادرات لااادع  البلااادان د تنفياااذ األنشاااطة بةياااة حتقياااق 
أهدافتا الطوعياة لت يياد أثار تادهور األراضاي وملاف اة 

 التص ر/تدهور األراضي
ناااااااام إبااااااالغ فعااااااال فيمااااااا  اااااامل مؤشاااااارات التقاااااادم  -

ومتطلباااات اإلباااالغ األمااارت الاااع قاااد تنبثاااق عااان إطاااار 
)يُعتماااد  2030-2018االتفاقياااة االسااارتاتيجي للفااارتة 

 فيما بعد( 
دع  هيئة التفاعل بني العلوم والسياسات فيماا  امل  -

 تنقيح توجيتاهتا بشأن تنفيذ حتييد أثر تدهور األراضي 
ظاروف معيشاة السالان  حتسني -2

 املتأثرين
اسااااااااااتندام البلاااااااااادان األطااااااااااراف املتااااااااااأثرة  2-1

 األنشطة الربية لت سني االستقرار واألمن 
ازدايد مراعاة الق ااي اننساانية د مطا   2-2

 معانة التص ر/تدهور األراضي وانفاف

االعاااارتاف انملاااااةت األنشااااطة الربيااااة د  2-1
 حتسني األمن واالستقرار 

ندام البلاااااااااادان األطااااااااااراف املتااااااااااأثرة اساااااااااات 2-2
توجيتااااااات االتفاقيااااااة ومشااااااورهتا التقنيااااااة بشااااااأن 
إدماااااااا الق ااااااااي اننسااااااانية د تنفيااااااذ االتفاقيااااااة 
وتصااااامي  مشاااااارير حتويلياااااة متعلقاااااة بت يياااااد أثااااار 

 تدهور األراضي 

 دع  مبادرة االستدامة واالستقرار واألمن د أفريقيا  -
الشااارانات والتوجيتاااات السياسااااتية بشاااأن اساااتندام  -

اإلدارة املساااااااتدامة لألراضاااااااي مااااااان أجااااااال زايدة الفااااااار  
 االقتصادية وحتقيق االستقرار 

املشاااورة التقنياااة، والتوجيتاااات السياسااااتية بشاااأن إدمااااا 
الق اااااي اننساااانية د تنفياااذ االتفاقياااة وتصااامي  مشاااارير 

  ضيحتويلية متعلقة بت ييد أثر تدهور األرا
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  2019-2018النواتق الرايسية للفرتة  مؤشرات النواتق 2021-2018النواتق الرايسية للفرتة  األهداف االسرتاتيجية لالتفاقية
ختفيااآ ر ر انفاااف والتليااآ  -3

معتا وإدارهتا مان أجال حتساني قادرة 
السااااااااااااااااااالان املتاااااااااااااااااااأثرين والااااااااااااااااااانا  

 اإليلولوجية على الت مل 

ختفيااااآ ر ر انفاااااف وإدارهتااااا علااااى أااااو  3-1
ة أف ااال، بنااااء علاااى الااادع  واملعلوماااات املساااتمد

 من االتفاقية 
فااف تاايد تطبيق اإلناذار املبلار بشاأن ان 3-2

دع  ى الااو/أو العواةااآ الرمليااة والرتابيااة بناااء  علاا
 واملعلومات املستمدة من االتفاقية 

اسااااااااااتندام البلاااااااااادان األطااااااااااراف املتااااااااااأثرة  3-1
 توجيتااااااات االتفاقيااااااة ومشااااااورهتا التقنيااااااة بشااااااأن

 انفاف والعواةآ الرملية والرتابية 
رانة والتعااااااون فيماااااا إقاماااااة عالقاااااات الشااااا 3-2

 ااااااامل اإلنااااااااذار املبلاااااااار بشااااااااأن انفاااااااااف و/أو 
 العواةآ الرملية والرتابية

عااداد إدعاا  هيئااة التفاعاال بااني العلااوم والسياسااات د  -
ف توجيتاهتاااااااا بشاااااااأن التااااااادمالت الربياااااااة إلدارة انفاااااااا

 والتنفيآ منه 
 إقاماااااةو إساااااداء املشاااااورة التقنياااااة والتوجياااااه السياساااااا   -

 يلي: الشرانات بشأن ما 
  ملياةنا  اإلناذار املبلار ابنفااف والعواةاآ الر 

 والرتابية
  احلد من أمطار انفاف 
 بيةالتنفيآ من مصادر العواةآ الرملية والرتا 

دّر مناااااافر بيئياااااة علاااااى الصاااااعيد  -٤
العاااااملي عاااان طريااااق تنفيااااذ االتفاقيااااة 

 بفعالية

مساااامهة عملياااة اتفاقياااة ملاف اااة التصااا ر  1-٤
اتفاقياااات رياااو األمااارت وماااا د أوجاااه التااا زر مااار 

يتصل هبا من عمليات التعاون بشاأن تةاري املناا  
 والتنوع البيولوجي واستفادهتا من هذه األوجه

مراعاة الفريق احللومي الدويل املعين بتةاري  1-٤
املناااااااااا ، واملنتااااااااادت احللاااااااااومي الااااااااادويل للعلاااااااااوم 
والسياساااات املعاااين ابلتناااوع البيولاااوجي ومااادمات 

 النا  اإليلولوجية ملدمالت االتفاقية 
التقااااادم د وضااااار مؤشااااارات مشااااارتنة مااااار  2-٤

 ات ريو األمرتاتفاقي

ات د إيصاال دع  هيئة التفاعال باني العلاوم والسياسا -
أولوايت وشواغل االتفاقية إىل العملياات العلمياة انارياة 

 اوج  االتفاقيات األمرت 
التعاااون بشااأن املؤشاارات واملواضااير املنتااارة املشاارتنة  -

 مر اتفاقيات ريو األمرت 
املشااورة التقنيااة والشاارانات املتعلقااة اندماااا األنشااطة  -

عيااة لت ييااد أثاار الربيااة، وصاةااة املتعلقااة ابألهااداف الطو 
تدهور األراضي، د اخلط  الوطنياة املتعلقاة بتةاري املناا  

 والتنوع البيولوجي
اساااااارتاتيجية االتصااااااال علااااااى نطااااااا  مناومااااااة األماااااا   -

املت ااااااااادة لالتتفاااااااااال ابنتتااااااااااء عقاااااااااد األمااااااااا  املت ااااااااادة 
 2020للص ارت وملاف ة التص ر د عام 

تعبئااة املااوارد املاليااة وغااري املاليااة،  -٥
واإلضااااافية، لاااادع  تنفيااااذ  األساسااااية

االتفاقيااة عاان طريااق إقامااة شااارانات 
فعالاااااااااة علاااااااااى الصاااااااااعيدين العااااااااااملي 

 والوطين

حتسني فُر  احلصاول علاى املاوارد الالزماة  1-٥
 للتنفيذ 

نطاااا  مصاااادر التمويااال للتصاااد  لتااادهور  1-٥
 األراضي

حتساااان قاااادرات البلاااادان األطااااراف املتااااأثرة  2-٥
اتفاقيااااااة  علااااااى تراااااااة أفلااااااار مشاااااااريعتا لتنفيااااااذ

 ملاف ة التص ر د مشارير عالية انودة

الشااااارانات االسااااارتاتيجية والتعااااااون مااااار املؤسساااااات  -
 املالية الدولية 

تقااااااد  الاااااادع  إلعااااااداد املشااااااارير املتعلقااااااة الاف ااااااة  -
التصااااا ر/ترد  األراضاااااي وانفااااااف مااااان أجااااال حتقياااااق 

 األهداف الطوعية لت ييد أثر تدهور األراضي 

    


