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*1364181*  

  مؤمتر األطراف

تقرير مؤمتر األطراف عن دورته احلادية عشرة املعقودة يف وينـدهوك               
 ٢٠١٣سبتمرب / أيلول٢٧ إىل ١٦يف الفترة من 

   اجلزء الثاين    
  إلجراءات اليت اختذها مؤمتر األطراف يف دورته احلادية عشرةا

  إضافة    
  احملتويات
  الصفحة املقرر

  ٤  ...................................خطط العمل املتعددة السنوات ملؤسسات االتفاقية وهيئاهتا الفرعية  ١١-م أ/١
  ١٤  ........................الربامج تعزيز وحتسني عملية مواءمة برامج العمل مع االستراتيجية وتنفيذ هذه  ١١-م أ/٢
  ١٩  ................................................حتسني آليات تيسري التنسيق اإلقليمي لتنفيذ االتفاقية  ١١-م أ/٣
  ٢٣  .........................................استعراض التقدم احملرز يف تنفيذ استراتيجية االتصال الشاملة  ١١-م أ/٤
لدى مؤمتر األطراف وملشاركة     اإلجراءات املنقحة العتماد منظمات اجملتمع املدين وممثلي القطاع اخلاص          ١١-م أ/٥

  ٢٦  ..........................اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر وعملياتهذه اجلهات يف اجتماعات 
  ٢٨  ............................................................. وترتيباهتا املؤسسيةآللية العامليةاإدارة   ١١-م أ/٦
  ٣٠  .................................)٢٠٢٠-٢٠١٠(عقد األمم املتحدة للصحارى ومكافحة التصحر   ١١-م أ/٧
  ٣٢  ........................................)٢٠+ريو(متابعة نتائج مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة   ١١-م أ/٨
 تشجيع وتعزيز العالقات مع االتفاقيات األخرى ذات الصلة ومع املنظمات واملؤسسات والوكاالت             ُسبل  ١١-م أ/٩

  ٣٤  .................................................................................الدولية املختصة
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  ٣٩  ......................................................٢٠١٥-٢٠١٤برنامج وميزانية فترة السنتني   ١١-م أ/١٠
  ٥٧  ....................................................................التعاون مع مرفق البيئة العاملية  ١١-م أ/١١
لخطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر من أجـل       استعراض التقييم املستقل يف منتصف املدة ل        ١١-م أ/١٢

وإنشاء عملية ترمي إىل وضع استراتيجية وخطط جديدة من أجل ) ٢٠١٨-٢٠٠٨(تعزيز تنفيذ االتفاقية 
  ٦٠  ....................................................................مواصلة حتسني تنفيذ االتفاقية

  ٦٢  .....................................تقييم تنفيذ االتفاقية على أساس األهداف التنفيذية لالستراتيجية  ١١-م أ/١٣
  ٦٦  ..............................................................تقييم التدفقات املالية لتنفيذ االتفاقية  ١١-م أ/١٤
  ٧٠  ....................................٣ و٢ و١األهداف االستراتيجية تقييم تنفيذ االتفاقية استناداً إىل   ١١-م أ/١٥
  ٧٣  ........اإلجراء املتكرر املتعلق بتقييم التنفيذ، مبا يف ذلك مؤشرات األداء والتقدم واملنهجية وإجراءات اإلبالغ  ١١-م أ/١٦
  ٧٧  .................................................يف أفضل املمارسات املتبعة يف تنفيذ االتفاقيةالنظر   ١١-م أ/١٧
أو اآلليات املؤسسية ملساعدة مـؤمتر األطـراف يف اسـتعراض تنفيـذ االتفاقيـة         اإلضافية  اإلجراءات    ١١-م أ/١٨

  ٨٢  ...............................................................................منتظماً استعراضاً
  ٨٤  .....................................برنامج عمل الدورة الثالثة عشرة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية  ١١-م أ/١٩
  ٨٦  .............................. عشرة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية الثالثةعد ومكان انعقاد الدورةمو  ١١-م أ/٢٠
إعادة صياغة عمل جلنة العلم والتكنولوجيا وفقاً للخطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر من                 ١١-م أ/٢١

 ٨٧  ......................................................)٢٠١٨-٢٠٠٨(أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية 

 ٣ و ٢ و ١االسـتراتيجية    الطرق لقياس التقدم املُحرز يف تنفيذ األهـداف       املشورة املقدَّمة بشأن أفضل       ١١-م أ/٢٢
  ٩٢  ................................................................................االستراتيجية من

تدابري لتمكني اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر من أن تصبح مرجعاً عاملياً يف جمال املعرفة العلميـة                   ١١-م أ/٢٣
  ٩٨  ...............................فافوالتقنية املتعلقة بالتصحر وتدهور األراضي والتخفيف من آثار اجل

  ١٠٢  .............حتسني إدارة املعارف، مبا يف ذلك املعارف التقليدية وأفضل املمارسات والتجارب الناجحة  ١١-م أ/٢٤
  ١٠٤  ..............................................برنامج زماالت اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر  ١١-م أ/٢٥
  ١٠٦  ...........................................................................قائمة اخلرباء املستقلني  ١١-م أ/٢٦
  ١٠٨  .....................................ابعة للجنة العلم والتكنولوجيالربرنامج عمل الدورة االستثنائية ا  ١١-م أ/٢٧
 ١٠٩  ............................تاريخ الدورة االستثنائية الرابعة للجنة العلم والتكنولوجيا ومكان انعقادها  ١١-م أ/٢٨

  ١١١  ..........................................برنامج عمل الدورة الثانية عشرة للجنة العلم والتكنولوجيا  ١١-م أ/٢٩
  ١١٣  ..................................................................... من النظام الداخلي٤٧املادة   ١١-م أ/٣٠
  ١١٤  ........................................املسائل املتصلة بالتنفيذلتسوية ت واآلليات املؤسسية اإلجراءا  ١١-م أ/٣١



ICCD/COP(11)/23/Add.1 

3 GE.13-64181 

  ١١٥  ................................................املرفقان اللذان يتضمنان إجراءات التحكيم والتوفيق  ١١-م أ/٣٢
  ١١٦  ............................................................................وثائق تفويض الوفود  ١١-م أ/٣٣
 ١١٧  ..................................................جلسات احلوار التفاعلي: اجلزء اخلاص من الدورة  ١١-م أ/٣٤

  ١١٨  ........................................يرة العاشر ألعضاء الربملاناتتقرير عن اجتماع املائدة املستد  ١١-م أ/٣٥
إعالن ناميب بشأن تعزيز اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر من أجـل عـامل ُيحقـق التعـادل يف         ١١-م أ/٣٦

  ١١٩  ................................................................................األراضي تدهور
  ١٢٠  .......................األطراف إعالن منظمات اجملتمع املدين اليت حضرت الدورة احلادية عشرة ملؤمتر  ١١-م أ/٣٧
  ١٢١  ....................................... منتدى قطاع األعمال املعين باإلدارة املستدامة لألراضيإعالن  ١١-م أ/٣٨
  ١٢٢  ...................................................برنامج عمل الدورة الثانية عشرة ملؤمتر األطراف  ١١-م أ/٣٩
  ١٢٤  .............................................موعد ومكان عقد الدورة الثانية عشرة ملؤمتر األطراف  ١١-م أ/٤٠

  القرار

  ١٢٥  ..............................................اإلعراب عن االمتنان حلكومة وشعب مجهورية ناميبيا  ١١-م أ/١
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    ١١-م أ/١املقرر     
  خطط العمل املتعددة السنوات ملؤسسات االتفاقية وهيئاهتا الفرعية

  إن مؤمتر األطراف،  
  ، ٩-م أ/١١ و٨-م أ/٣ إىل مقرريه إذ يشري  
  ، ICCD/CRIC(12)/3 وICCD/CRIC(12)/2-ICCD/COP(11)/CST/9 الوثيقتني وقد استعرض  
ريق العامل بني الدورات عن تقيـيم منتـصف    بالتقرير املقدم من الفوإذ حييط علماً    

املدة للخطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل تعزيـز تنفيـذ االتفاقيـة               
  ،)االستراتيجية) (٢٠١٨-٢٠٠٨(

واملنسق ملؤسسات االتفاقية وهيئاهتا الفرعيـة يف       الفعال   على أمهية األداء     وإذ يشدد   
  اتيجية، دعم األطراف يف تنفيذها لالستر

 على التوجه االستراتيجي لألمانة واآلليـة العامليـة وجلنـة العلـم             يوافق  -١  
والتكنولوجيا وجلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، على النحو الوارد يف خطة العمـل املتكاملـة              

  يف املرفق؛الواردة 
  إىل جلنة العلم والتكنولوجيا وجلنة استعراض تنفيذ االتفاقية واآلليـة          يطلب  -٢  

العاملية واألمانة االستفادة من خطة العمل الواردة يف مرفق هذا املقرر، حبيث تـنظم عملـها         
الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف،   اليت اختذهتا   بطريقة تتسق مع أحكام االتفاقية واملقررات       
  ومتاشياً مع التوجيهات املبينة يف االستراتيجية؛

ة، رهناً بتوافر املوارد ووفقاً لطلب األطراف، أن إىل اآللية العاملياً  يطلب أيض   -٣  
تعزز دعم بناء القدرات للبلدان األطراف املتأثرة هبدف مساعدهتا على حتسني حتديد مـوارد              

الـواردة يف  توصـيات  الالتمويل الداخلية واخلارجية واملبتكرة والوصول إليها، اسـتناداً إىل          
  نتائجها األخرية وعملية تقييم األثر؛

، ٨-م أ /٣ إىل األمانة واآللية العاملية أن ُتعّدا، وفقاً للمقـرر           يطلب كذلك   -٤  
  ، باتباع هنج اإلدارة القائمة على النتائج؛ )٢٠١٩-٢٠١٦(خطط عمل متعددة السنوات 

 إىل األمانة أن ُتدِمَج هذه اخلطط يف خطة عمل شاملة متعددة            يطلب أيضاً   -٥  
  ر األطراف يف دورته الثانية عشرة؛السنوات لالتفاقية، كي ينظر فيها مؤمت

  أداء مؤسسات االتفاقية وهيئاهتا الفرعية     
 أن تستند استعراضات األداء اليت ُتجريها جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية        يقرر  -٦  

يف املستقبل، اعتباراً من دورهتا الثانية عشرة، إىل تقارير تنفيذ برامج العمل احملددة التكاليف              
  ني اخلاصة بكل من مؤسسات االتفاقية وهيئاهتا الفرعية؛لفترة السنت
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 أن ُتستخَدم مؤشرات األداء واألهداف املتصلة هبا الـواردة يف           يقرر أيضاً   -٧  
  .خطط العمل بغية تيسري التقييم السليم ألداء مؤسسات االتفاقية وهيئاهتا الفرعية

  العاشرةاجللسة العامة 
  ٢٠١٣سبتمرب / أيلول٢٧
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  رفقامل

   الدعوة وإذكاء الوعي والتثقيف -١اهلدف التنفيذي   -ألف  
 ٢٠١٥-٢٠١٤أهداف الفترة ؛ ٢٠١٧-٢٠١٤مؤشرات األداء للفترة   ٢٠١٧-٢٠١٤اإلجنازات املتوقعة للفترة 

زيادة الوعي بأمهية مواجهة التصحر وتـدهور       ) أ(١
   األراضي واجلفاف كحل للعديد من التحديات العاملية

خاصة إعالمية  شبكة اإلنترنت من أدوات همدى استخدام ما تضم  
يف بالتصحر وتدهور األراضي واجلفاف ووسائط تواصـل اجتمـاعي          

  االتفاقية إطار
   :٢٠١٥هدف عام 

إحصاءات موقع االتفاقية الـشبكي ووسـائط التواصـل         إظهار    •
يف عدد الـزوار    اجتاهاً إجيابياً   االجتماعي وغري ذلك من األدوات      

   االستخدام األخرىالترتيل وجوانبمرات و
إذكاء الوعي بفـرص التمويـل وأسـاليب        ) ب(١

   وأدوات مواجهة التصحر وتدهور األراضي واجلفاف
مدى استخدام معلومات وأدوات اآللية العاملية املوجودة على شـبكة            

    التصحر وتدهور األراضي واجلفاف مكافحةاإلنترنت فيما يتعلق بتمويل
   :٢٠١٥ عام اهدف

اءات موقع اآللية العاملية الشبكي ووسائط التواصـل        إحصإظهار    •
يف عدد الـزوار    اجتاهاً إجيابياً   االجتماعي وغري ذلك من األدوات      

  الترتيل وجوانب االستخدام األخرى مرات و
  على شبكة اإلنترنت اً  منشور١٦٠واً مطبوع اً منشور٤٠  •

اً تزايد االعتراف بعملية االتفاقية باعتبارها مرجع     ) ج(١
قضايا التصحر وتـدهور األراضـي      اً يف تناول    معياري

  واجلفاف عند اختاذ القرارات املتعلقة باألراضي 

عملية االتفاقيـة يف العمليـات      املنبثقة عن    الرسائل   إدراجمدى    
  الرئيسية اجلارية على الصعيد العاملي واملتعلقة بتنفيذ االتفاقية 

   :٢٠١٥هدف عام 
 يف املائة   ٨٠يف  ر األراضي واجلفاف    إدراج قضايا التصحر وتدهو     •

من العمليات العاملية الرئيسية واملناسبات الرفيعة املـستوى الـيت          
   األمانة واآللية العامليةتعاجلها

التيسري الفعال ملسامهات اجملتمـع املـدين يف        ) د(١
   االجتماعات والعمليات املتعلقة باالتفاقية

 املدين يف اجتماعات مؤمتر     مدى التوازن يف مشاركة منظمات اجملتمع       
  ٩-أ م/٥ للمعايري الواردة يف املقرراً  وفق،األطراف وهيئاته الفرعية

  :٢٠١٥هدف عام 
ك منظمات اجملتمع املدين يف االتفاقية على الـصعيدين         اشرإزيادة    •

  الوطين واإلقليمي
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  إطار السياسات العامة -٢اهلدف التنفيذي   -باء  
 ٢٠١٥-٢٠١٤أهداف الفترة ؛ ٢٠١٧-٢٠١٤مؤشرات األداء للفترة   ٢٠١٧-٢٠١٤ اإلجنازات املتوقعة للفترة

زيادة الفعالية يف تقدمي اخلـدمات للبلـدان يف         ) أ(٢
  . برامج العمل الوطنيةمواءمة وتعميم جمايل 

  مع االستراتيجيةاليت جرت مواءمتها عدد برامج العمل الوطنية   
   :٢٠١٥هدف عام 

   ةأثر يف املائة من البلدان املت٨٠نية يف برامج العمل الوطمواءمة   •
فعالية التعاون والتنسيق على الصعيد اإلقليمي      ) ب(٢

   يف تنفيذ االتفاقية
من مرفقات التنفيـذ    مرفق  كل  البلدان املشمولة ب  مدى مشاركة     

   يف أنشطة التنسيق اإلقليمية اإلقليمي
   :٢٠١٥هدف عام 

من مرفقات  مرفق  كل  مولة ب املش يف املائة من البلدان      ٧٥مشاركة    •
يف نشاط واحد من أنشطة التنـسيق اإلقليميـة         التنفيذ اإلقليمي   

  األقل على
مدى اتساق برامج العمل اإلقليمية ودون اإلقليمية مع األهـداف            

  احملددة يف عملية االتفاقية 
   :٢٠١٥هدف عام 

برناجمني اثنني على األقل من برامج العمل اإلقليميـة مـع           مواءمة    •
  الستراتيجيةا

ة أثرلبدان األطراف املت  إىل ا زيادة الدعم املقدم    ) ج(٢
يف مواجهة التصحر وتدهور األراضي واجلفاف من       

  لتعاون املتعدد األطراف لاملنظمات والربامج الرئيسية 

مدى انعكاس أهداف االتفاقية وأنشطتها يف سياسات وبرامج كل           
مج األمـم املتحـدة للبيئـة،       من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وبرنا     

واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية، ومنظمة األمـم املتحـدة لألغذيـة           
  والزراعة، واالحتاد الدويل حلفظ الطبيعة

   :٢٠١٥ عام اهدف
 يف الـسياسات الوطنيـة       على حنو متزايد    أحكام االتفاقية  إدراج  •

   ٢٠١٣ؤمتر عام مل ملكافحة اجلفاف متابعةً
 يف العمليات واملبـادرات      على حنو متزايد   االتفاقية أحكام   إدراج  •

   الدولية املتعلقة باألرض والتربة
حتسني فهم الروابط بني تنفيذ االتفاقية والتعامل ) د(٢

مع قضايا األمن الغذائي ونـدرة امليـاه واجلفـاف          
  والغابات واملسائل اجلنسانية 

األراضـي  مدى اإلشارة إىل العناصر املتعلقة بالتصحر وتـدهور           
واجلفاف يف العمليات واالجتماعات الدولية الرئيسية املعنيـة بـاألمن          

إىل اً  الغذائي واملياه واجلفاف والغابات واملسائل اجلنـسانية، اسـتناد        
   املسامهات املقدمة من األمانة واآللية العاملية

   :٢٠١٥ عام اهدف
ية بـاملوارد   أحكام االتفاقية يف عمل جلنة األمم املتحدة املعن       إدراج    •

   ٢٠١٥املائية واملنتدى العاملي السابع للمياه عام 
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 يف عمل الشراكة التعاونية      على حنو متزايد   أحكام االتفاقية إدراج    •

  يف جمال الغابات
حتسني أوجه التآزر بني تناول قضايا التـصحر     ) ه(٢

أو التنوع  /وتدهور األراضي واجلفاف، وتغري املناخ و     
  البيولوجي

ارة إىل العناصر املتعلقة بالتصحر وتـدهور األراضـي         مدى اإلش   
  واجلفاف يف القرارات املتعلقة بتغري املناخ والتنوع البيولوجي 

   :٢٠١٥ عام اهدف
اإلشارة يف املقررات املتعلقة باتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن           •

 النظـام   قـدرة تغري املناخ إىل اجلهود املبذولة من أجل زيـادة          
 واإلدارة املستدامة للغابـات واحلراجـة        على التأقلم  لوجياإليكو

  الزراعية يف األراضي اجلافة
اإلشارة يف املقررات املتعلقة باتفاقية التنوع البيولوجي إىل أمهيـة            •

   تناول قضايا التصحر وتدهور األراضي واجلفاف

  العلم والتكنولوجيا واملعرفة -٣اهلدف التنفيذي   -جيم  
 ٢٠١٥-٢٠١٤أهداف الفترة ؛ ٢٠١٧-٢٠١٤مؤشرات األداء للفترة   ٢٠١٧-٢٠١٤توقعة للفترة اإلجنازات امل

إجراء األطراف لتقييمات األثر يف إطار االتفاقية ) أ(٣
مع التركيز على التقدم احملرز يف حتقيـق األهـداف          

  ٤-١االستراتيجية 

هداف عن التقدم احملرز يف حتقيق األ    تبلغ  اليت   األطراف املتأثرة عدد    
   ٤-١االستراتيجية 

   :٢٠١٥هدف عام 
للـدروس  اً  ن مؤشرات األثر، وفق   عتنقيح هنج ومنهجية اإلبالغ       •

   )٢٠١٣(اإلبالغ األوىل جولة املستفادة من 
وضع خطوط األساس الوطنية والعاملية لتقييم      ) ب(٣

   ٣-١التقدم احملرز يف حتقيق األهداف االستراتيجية 
ع خطوط األساس لتقييم التقدم احملرز      مدى تقدم األطراف يف وض      

   ٣-١يف حتقيق األهداف االستراتيجية 
   :٢٠١٥ عام اهدف

اختبار منهجية الرصد والتقييم على الصعيد الوطين يف مخسة بلدان   •
  االتفاق على وضع خط أساس عاملي من عدمه  •

 املتعلقة باإلجراءات ااستناد األطراف يف قراراهت) ج(٣
 إىل ٤-١حتقيق األهداف التنفيذية    ل  من أج املتخذة  

ذات معلومات حمدثة عن النجاحـات والتحـديات    
وغريها من أصحاب املتأثرة   البلدان   اليت عرفتها الصلة  

   املصلحة يف االتفاقية

مدى إبالغ الكيانات املقدمة للتقارير عن التقدم احملرز يف حتقيـق             
  ٤-١األهداف التنفيذية 

  :٢٠١٥هدف عام 
  ٢٠١٣عام مقارنة بالتقارير الواردة دد ازدياد ع  •

توصيات حمددة اهلدف   لمدى إصدار جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية         
    استعراض األداء وتقييم التنفيذاستناداً إىلعلى حنو فعال 
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  :٢٠١٥هدف عام 

 الثالثة عشرة توصيات اتقدمي جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف دورهت  •
  إىل نتائج التقارير اً استنادبشأن اخلطوات املقبلة 

رضا األطراف عن سـبل وأدوات توصـيل        ) د(٣
يف إطـار   ما ُيقدم من تقـارير      املعلومات من خالل    

   االتفاقية

  مدى اتباع تقارير األطراف للمبادئ التوجيهية لإلبالغ  
   :٢٠١٥هدف عام 

 يف املائة على األقل من التقـارير الـواردة للمبـادئ            ٧٥اتباع    •
  يةالتوجيه

هنوض جلنة العلم والتكنولوجيـا باملعـارف       ) ه(٣
التصحر وتدهور األراضي واجلفاف    كافحة  املتعلقة مب 

ألغراض احلد من الفقر وحتقيق التنمية املستدامة، مع        
التركيز على مسامهة العلم والتكنولوجيا واملعـارف       

  واملمارسات التقليدية

   الثمدى اهتمام الوسط العلمي باملؤمتر العلمي الث  
  :٢٠١٥هدف عام 

  للمؤمتر العلمي الثالثملخص حبث  ٢٠٠تقدمي ما ال يقل عن   •

استفادة جلنة العلم والتكنولوجيا مـن عمـل        ) و(٣
املنظمات العلمية وهيئات التعاون العلمي اليت تتناول       

، القضايا املتعلقة بالتصحر وتدهور األراضي واجلفاف 
 وم والسياسات،إنشاء هيئة تفاعل بني العلمبا يف ذلك  

  .١١-م أ/٢٣املقرر على حنو ما جاء يف 

مدى أخذ جلنة العلم والتكنولوجيا يف اعتبارها عمـل هيئـات             
  التعاون العلمي األخرى 

  :٢٠١٥هدف عام 
تزويد جلنة العلم والتكنولوجيا بانتظام مبعلومـات عـن عمـل             •

   العلمياملنظمات العلمية وهيئات التعاون
اف للمعارف العلمية من أجل     استخدام األطر ) ز(٣

  دعم صنع القرار بشأن االتفاقية
مدى إتاحة املعارف العلمية احملددة اهلدف بشأن التصحر وتدهور           

  األراضي واجلفاف يف إطار االتفاقية
   :٢٠١٥أهداف عام

لتوجيه من مؤمتر األطراف يف دورتـه       اً  إسداء املشورة العلمية وفق     •
  احلادية عشرة

   وتشغيلها بشكل ناجحتفاعل بني العلوم والسياساتهيئة إنشاء   •
بوابة النظام الوسيط لنقـل     مضاعفة عدد الشركاء املشاركني يف        •

  ٢٠١٣عام املعارف العلمية مقارنة ب
استخدام األطراف ألفضل املمارسات مـن      ) ح(٣

  أجل دعم تنفيذ االتفاقية 
ـ  كافحة  مدى إتاحة أفضل املمارسات املتعلقة مب        دهور التصحر وت

   األراضي واجلفاف ألصحاب املصلحة املعنيني باالتفاقية
  :٢٠١٥هدف عام 

تيسري بوابة النظام الوسيط لنقل املعارف العلمية إمكانية الوصـول        •
  االتفاقيةيف إطار  أفضل املمارسات إىل
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حتسني األحكام املتعلقة مبشاركة األوسـاط      ) ط(٣

  واملؤسسات العلمية 
   واملؤسسات العلمية يف عمل االتفاقيةمدى مشاركة الشبكات   
  :٢٠١٥ عام اهدف

  تنقيح قائمة اخلرباء   •
زيادة عدد العلماء املسجلني حلضور املؤمتر العلمي الثالث مقارنـة            •

  باملؤمتر العلمي الثاين

  بناء القدرات -٤اهلدف التنفيذي   -دال  
 ٢٠١٥-٢٠١٤أهداف الفترة ؛ ٢٠١٧-٢٠١٤مؤشرات األداء للفترة   ٢٠١٧-٢٠١٤اإلجنازات املتوقعة للفترة 

حتسني فرص بناء القدرات احملددة اهلـدف يف        ) أ(٤
  إطار االتفاقية 

   بناء القدراتسوقمدى استخدام   
  :٢٠١٥ عام هدفا

 أنشطة بناء القدرات املتاحة لألطـراف املتـأثرة مقارنـة           زيادة  •
 سـوق بنـاء     املتاحة من خـالل   تلك  ، مبا يف ذلك     ٢٠١٣ بعام
  اتالقدر

   ٢٠١٣عام سوق مقارنة بزيادة زيارات ال  •

  التمويل ونقل التكنولوجيا  -٥اهلدف التنفيذي   -هاء  
 ٢٠١٥-٢٠١٤أهداف الفترة ؛ ٢٠١٧-٢٠١٤مؤشرات األداء للفترة   ٢٠١٧-٢٠١٤اإلجنازات املتوقعة للفترة 

استناد األطراف يف قراراهتا املتعلقة بتعزيز فعاليـة        ) أ(٥
املالية على معلومـات حمدثـة بـشأن        وكفاءة املوارد   

النجاحات والتحديات ذات الصلة اليت تواجهها البلدان       
  املتأثرة وغريها من أصحاب املصلحة يف االتفاقية

مدى إبالغ الكيانات املقدمة للتقارير عن التقدم احملرز يف حتقيـق             
  ٥اهلدف التنفيذي 

  :٢٠١٥هدف عام 
  ٢٠١٣عام ة بمقارنالتقارير الواردة ازدياد عدد   •

مدى استخدام األطراف لنتائج تقييمها للتقدم احملرز يف حتقيـق            
    عند البت يف اخلطوات املقبلة لبلوغه٥اهلدف التنفيذي 

  :٢٠١٥هدف عام 
 ،يف دورهتا الثالثـة عـشرة     ،  جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية   تقدمي    •

  توصيات بشأن اخلطوات املقبلة على أساس نتائج اإلبالغ 
اعتماد البلدان األطراف املتأثرة علـى حنـو        ) ب(٥

متزايد لنهج متكامل لتعبئة املوارد من أجل تنفيـذ         
   االتفاقية على الصعيد الوطين

استراتيجيات التمويل املتكاملة   /عدد أطر االستثمار املتكاملة   زيادة    
  املعدة بدعم من اآللية العاملية 
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   :٢٠١٥هدف عام 

ية العاملية يف وضع أو تنفيذ أطر االستثمار        لدعم اآلل اً   بلد ٣٠تلقي    •
  استراتيجيات التمويل املتكاملة أو / واملتكاملة

مــسامهة أصــحاب املــصلحة املتعــددين ) ج(٥
ائتالفات التعاون فيما بني بلـدان اجلنـوب        /ومنابر

  مسامهة فعالة يف متويل تنفيذ االتفاقية 

يد مسامهتها يف متويل  اليت تبدأ أو تز   االئتالفاتعدد الربامج و  زيادة    
  تنفيذ االتفاقية بدعم من اآللية العاملية 

   :٢٠١٥هدف عام 
  لدعم اآللية العامليةاً  برناجم٣٠تلقي   •

حتسني األدلة اليت تؤيد قرارات االسـتثمار يف        ) د(٥
  األنشطة اليت تسهم يف تنفيذ االتفاقية 

فهـم  لمليـة   عدد البلدان واملنظمات املدعومة من اآللية العا      زيادة    
احلجج االقتصادية لالسثمار يف األنشطة املسامهة يف تنفيـذ االتفاقيـة           

  وصياغة تلك احلجج واستخدامها 
  : ٢٠١٥هدف عام 

فهـم  ل من البلدان واملنظمات الدعم من اآللية العامليـة          ١٢تلقي    •
قـرارات  اختاذ  احلجج االقتصادية وصياغتها واستخدامها ألغراض      

   هم يف تنفيذ االتفاقيةاستاليت  السثمار يف األنشطةا
 زيادة الدعم املقدم مـن البلـدان املتقدمـة          )ه(٥

واجلهات املاحنة املتعددة األطراف يف التصدي ملسائل       
  تفاقية االتنفيذ /التصحر وتدهور األراضي واجلفاف

مدى مراعاة العملية السادسة لتجديد موارد مرفق البيئة العامليـة            
  تنفيذ االتفاقية  و األراضي واجلفافلقضايا التصحر وتدهور

   :٢٠١٥هدف عام 
إطـار  حتسني ختصيص املوارد جملال مكافحة تدهور األراضـي يف            •

العملية السادسة لتجديد موارد مرفق البيئة العاملية مقارنة بالعملية         
  اخلامسة 

مدى إعراب البلدان املتقدمة واجلهات املاحنة املتعددة األطراف عن           
  دعم تنفيذ االتفاقية التزامها ب

   :٢٠١٥ عام اهدف
البلدان املتقدمة واجلهـات املاحنـة       زيادة املوارد املالية املقدمة من      •

املتعددة األطراف إىل عملية تنفيذ االتفاقية، على حنو ما يـرد يف            
التقارير املقدمة إىل جلنة استعراض تنفيـذ االتفاقيـة يف دورهتـا            

  عشرة الثالثة
 اليت تضم اآللية العاملية أو األمانة لتوفري الـدعم          زيادة الشراكات   •

   املايل ألغراض تنفيذ االتفاقية
آليات التمويل  /إشراك القطاع اخلاص ومصادر   ) و(٥

املبتكرة بشكل متزايد يف متويـل اإلدارة املـستدامة         
  لألراضي 

 املبادرات الرامية إىل زيادة متويـل اإلدارة املـستدامة      اتساع مدى  
سامهات اآلليـة   نتيجةً مل بتكرة،  ن خالل املصادر واآلليات امل    لألراضي م 

   العاملية أو األمانة
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 مؤسسة يف شراكات مع اآللية العاملية أو األمانة بشأن          ٤٠اخنراط    •
  بتكر واخلاص لإلدارة املستدامة لألراضيالتمويل امل

  لية العاملية ومنطقة دون إقليمية املساعدة من اآلاً  بلد٤٨تلقي   •
 متكـن وحتفـز     مبتكرة آلية متويل    ١٥  استكشاف اآللية العاملية ل     •

  االستثمارات يف اإلدارة املستدامة لألراضي 
 هـا ودعماً  ودعوياً  معرفياً  منتج وثالثني   ةخلمساآللية العاملية   إعداد    •

  بتكر واخلاصبادرات للتوعية وبناء القدرات يف جمال التمويل اململ
رة علـى   أثني إمكانية حصول البلدان املت    حتس) ز(٥

   تكنولوجيا اإلدارة املستدامة لألراضي
  مـن دعمباملبادرات الرامية إىل تيسري نقل التكنولوجيا     عدد  زيادة    

  اآللية العاملية
  : ٢٠١٥-٢٠١٤هدف الفترة 

   مبادرات لنقل التكنولوجيا ٨دعم   •

  اإلدارة واخلدمات  -واو  
 ٢٠١٥-٢٠١٤أهداف الفترة ؛ ٢٠١٧-٢٠١٤مؤشرات األداء للفترة   ٢٠١٧-٢٠١٤ترة اإلجنازات املتوقعة للف

  وإدارهتاالتوجيه التنفيذي لألمانة 
  رضاهامدى إعراب األطراف عن      حتسني سالمة عملية االتفاقية ومتاسكها) أ(-١-٦

  وإدارهتاالتوجيه التنفيذي لآللية العاملية 
 فعـاالً اً  شريكاآللية العاملية   أن تكون   ) ب(-١-٦

   يف متويل تنفيذ االتفاقيةاً وموثوق
امليزانية األساسـية    من   عمليات اآللية العاملية  ل  املخصص اجلزءتلقي    

   مؤمتر األطرافة منعتمدامل
إدارة  برنامج عمل اآللية العامليـة    إدارة  ) ج(-١-٦

  فعالة وشفافة
مـال  مدى إنفاذ ضمان اجلودة واإلدارة القائمة على النتـائج وأع      

  الرصد والتقييم
   :٢٠١٥هدف عام 

  قيمة التربعات الواردة  •
  خدمات املؤمترات

عن رضا األطراف عن حتسن الظروف و     ) أ(-٢-٦
التغيريات يف أمناط املؤمترات من أجل اختاذ قـرارات      
  مستنرية على مستوى مؤمتر األطراف وهيئاته الفرعية

اجلديدة املتعلقة بتنظيم أثر إجيايب لتنفيذ أمناط املؤمترات     وجود  مدى    
  دورات مؤمتر األطراف وهيئاته الفرعية 

   :٢٠١٥هدف عام 
  تعقيبات إجيابية من األطراف بشأن الترتيبات املتخذة   •
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 ٢٠١٥-٢٠١٤أهداف الفترة ؛ ٢٠١٧-٢٠١٤مؤشرات األداء للفترة   ٢٠١٧-٢٠١٤ترة اإلجنازات املتوقعة للف
جبميـع  ألطـراف   إىل ا مدى سرعة وفعالية تقدمي الوثائق الرمسية         

  اللغات الرمسية لألمم املتحدة وضمن اجلداول الزمنية احملددة
   :٢٠١٥هدف عام 

    يف الوقت املناسب اإلنترنتإتاحة مجيع الوثائق على شبكة  •
 بكفاءة فيمـا بـني      تبادل اآلراء تيسري   )ب(-٢-٦

أو غريهم من   /أو اخلرباء العلميني و   /ممثلي األطراف و  
  أصحاب املصلحة الرئيسيني 

مدى التمكن من تنظيم االجتماعات وحلقات العمل واحللقـات           
   ويف حدود امليزانية املخصصةاً الدراسية املطلوبة سريع

  : ٢٠١٥هدف عام 
  تعقيبات إجيابية من الشركاء بشأن تنظيم االجتماعات   •

  اإلدارة
إدارة املوارد املاليـة والبـشرية بفعاليـة     ) أ(-٣-٦

وكفاءة، ووفقاً للقواعد املالية لالتفاقية والنظام املايل       
  والقواعد املالية لألمم املتحدة

   الفعلي مقارنة بامليزانية املعتمدةنسبة اإلنفاق   
   :٢٠١٥هدف عام 

  مائة يف املائة   •
  مدى تلبية احتياجات املوظفني من التدريب لتنفيذ برنامج العمل   

   :٢٠١٥هدف عام 
 يف املائة من املـوظفني يف التـدريب         ٣٠مشاركة ما ال يقل عن        •

   املتصل بعملهم
حتسني خـدمات األمانـة يف جمـال        ) ب(-٣-٦
  نولوجيا املعلومات واالتصاالتتك

مدى تلبية خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الحتياجات         
   األمانة

  :٢٠١٥هدف عام 
يف خدمات تكنولوجيا املعلومـات     بأوجه التحسن   إقرار املوظفني     •

   واالتصاالت
عـن  رضـا   ال عن   املستخدمنيمدى إعراب األطراف وغريها من        

  خدمات املؤمترات
   :٢٠١٥ هدف عام

   عدم تلقي أي شكاوى من األطراف  •
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    ١١-م أ/٢املقرر     
تعزيز وحتسني عملية مواءمة برامج العمل مع االسـتراتيجية وتنفيـذ           

  الربامج هذه
 مؤمتر األطراف،إن   

 من االتفاقية،، )ج(و) أ(٢الفقرة ، ٢٢ إىل املادة إذ يشري  

 االتفاقية، من ٢٦، واملادة )ج( و)ب(و) أ(٢الفقرة  ،٢٣ املادةإىل اً شري أيضيوإذ   

البلدان األطراف املتـأثرة     الذي طلب فيه إىل      ٨-م أ /٣ املقرر إىل   وإذ يشري كذلك    
خلطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل تعزيـز          اواءمة برامج عملها مع     م

 ،)االستراتيجية (تنفيذ االتفاقية

 ،١٠-م أ/٢ إىل املقرر إذ يشريو  

 ،١١-م أ/١٦ املقرر  يضع يف اعتبارهوإذ  

وأن  يف خطط التنمية الوطنيـة       أن ُتدمج أن برامج العمل الوطنية ينبغي       ب يسلموإذ    
   من الشراكات،ُيستفاد فيها

يف ذلك من خـالل       مبا  باحلاجة إىل تسهيل وتبسيط احلصول على التمويل،       يقروإذ    
مناخ، من أجل تسهيل التنفيـذ الفعـال        لاملخصص ل تمويل  من خالل ال  مرفق البيئة العاملية و   

 لالتفاقية على املستويني احمللي والوطين،

وبـشواغلهما    القطاع اخلاص واملنظمات الشعبية يف عملية املواءمة       بأدوار وإذ يسلم   
بـرامج العمـل    مواءمـة   أساسي يف   عامل   بأن مشاركتهما  املشتركة، و  هما ومصاحل املتباينة
 ،وتنفيذها الوطنية

إىل أن تنفيذ برامج العمل الوطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية أمـر حيتـاج              شرييوإذ    
 تلقي متويل كاف ميكن توقعه واحلصول عليه يف الوقت املناسب باالعتماد            ىلإ ملحة   بصورة

 ،على وسائل التمويل وتعبئة األموال املتاحة على الصعيد الوطين والثنائي واملتعدد األطراف

 مكافحة التصحرمن أجل ل مواءمة برامج العم    

يف سـبيل   جهـود   تبذله من     ما لى تكثيف ع البلدان األطراف املتأثرة     ثحي  -١  
 ها، حسب االقتضاء، واستعراض   مواءمتها مع االستراتيجية  أو  / الوطنية و  ها برامج عمل  صياغة
عامة، من أجل حتقيـق اهلـدف       ال اتسياسمن وثائق ال  ، واعتمادها بوصفها وثيقة     هاوحتديث
 متـوائم مـع االسـتراتيجية        برنامج عمل وطين   املتأثرة البلدان   أن يكون جلميع  ثل يف   املتم

 ؛٢٠١٤ عام حبلول
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 البلدان األطراف املتأثرة إىل استخدام املبادئ التوجيهية اليت قدمتـها           يدعو  -٢  
 ؛اتكييفها مع احتياجات بلداهنإىل  وةوطنيالعمل ال برامج بشأن مواءمةاألمانة 

استخدام نظم الرصد الوطنية املتاحة     إىل   البلدان األطراف املتأثرة      أيضاً دعوي  -٣  
 بناء  تيسريرصد اإلدارة املستدامة لألراضي، هبدف      وظيفة ل  حسب االقتضاء،    وإىل تضمينها، 

 صنع القرار؛يستفاد منهما يف  مدخالت ودعم تقين إتاحةالقدرات و

 علـى ج عملها الوطنية،     مواءمة برام  عند البلدان األطراف املتأثرة،     شجعي  -٤  
ضمان االتـساق   ) ب (؛معاجلة الفجوات احملددة يف اإلدارة املستدامة لألراضي      ) أ: (يلي ما
إنشاء آليات  ) ج( السياسات القطاعية الوطنية وخطط التنمية على مجيع املستويات؛          سائر مع

ل  وضـمان االتـساق خـال       قـدماً  ذه العمليـة  هب املضيلتنسيق الداخلي من أجل     حمددة ل 
يف ذلك    مبا ن،و مجيع أصحاب املصلحة املعني    يسهم فيها عملية تشاركية   ب األخذ )د( ؛تنفيذال

 ؛واإلشراف احملليقضايا الالمركزية مراعاة ، مع  وغريمهاالقطاع اخلاص واجملتمع املدين

البلدان األطراف املتأثرة على وضع برامج عمل على املستوى         اً  أيض يشجع  -٥  
 القتضاء؛دون الوطين، حسب ا

 برنامج  مواءمةاستخدام عملية   أثرة على   البلدان األطراف املت   كذلك يشجع  -٦  
املـستندة إىل    مثـل البيانـات      ، املوثقة هايف ذلك قيمتها املضافة وفوائد      مبا العمل الوطنية، 

  السياسات؛واضعي وعي إلذكاء، كوسيلة دات جغرافية مرجعيةحدُِّم

 لنظر يف القيمة املضافة لعملية املواءمةإىل ا  األطراف، حسب االقتضاء،يدعو  -٧  
  خطـط  يشمل إمكانيـة إعمـال     منتصف املدة، مبا  االستراتيجية يف    تقييم   حمصلةيف ضوء   
 ؛املواءمة لتحفيز

 تيسري مواءمة برامج العمل    

بتوافر املوارد، وبالتعاون مع األطراف، وآليـات       اً   إىل األمانة، رهن   يطلب  -٨  
دعم مواءمـة   : يلي  ما أصحاب املصلحة، مواصلة  سائر  واملنظمات املعنية و  التنسيق اإلقليمية،   

 برامج العمل الوطنيـة يف كـل        على مواءمة  ةيف ذلك من خالل بناء القدر       مبا برامج العمل، 
 وتقدمي  ؛٢٠١٥-٢٠١٤  يف الفترة  دون إقليمية، وتقييم فعالية هذه األنشطة       أو  إقليمية منطقة

  املستوى، وهـي   ةرفيعال ةسياسيالالدعوة  وبذل جهود يف جمال     ؛  إذكاء الوعي والدعم التقين؛   
 عملية املواءمة؛غىن عنها لتحقيق الفعالية يف   الأمور

 تعزيز التوعية؛ل األمانة إىل مواصلة استكشاف سبل دعوي  -٩  

فعالـة  الدوات  األ إىل األمانة أن تواصل تيسري استخدام وحتـسني          يطلب  -١٠  
 رصد العملية وتقييمها     تغري األولويات احلكومية واحلاجة إىل     يراعي مبا ،لتوجيه عملية املواءمة  

 بصورة مستقلة على الصعيدين الوطين واإلقليمي؛
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 الثالثـة   ا، يف دورهت   أن تتفق  إىل جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية    طلب أيضاً   ي  -١١  
ر املتكاملـة   أطر االسـتثما  / لعمليات استراتيجيات التمويل املتكاملة    عشرة، على فهم واضح   

 مجيـع أصـحاب      يتقاسم  أن احلرص على  مع   ا بعملية مواءمة برامج العمل الوطنية،     عالقتهو
أطـر  /، وتقدمي املشورة بشأن سبل إدماج استراتيجيات التمويل املتكاملة      الفهم املصلحة نفس 

 ؛ الوطنية برامج العملمواءمة يف عملية ةاالستثمار املتكامل

 الثالثة  اناقش يف دورهت  أن ت تعراض تنفيذ االتفاقية     إىل جلنة اس   كذلك يطلب  -١٢  
دارة لـإل   الكلية هدافمن منظور األ   ةوطنيالعمل  البرامج  تناول عملية مواءمة    عشرة خطة ل  

 ؛لألراضياملستدامة 

األمانة واآللية العاملية تقدمي خيـارات لتعبئـة         إىل   عالوة على ذلك  يطلب    -١٣  
  أعاله على املستوى الوطين؛١٢طة املذكورة يف الفقرة  اخلإلعمالاملوارد والقدرات الالزمة 

 اً تـشاركي  اً هنج )١: (يلي أن تعتمد ما  ىل  إ البلدان األطراف املتأثرة     يدعو  -١٤  
 القائمة تحدياتال تبيانختطيط العمليات وحتديد فرص تعبئة املوارد، حسب االقتضاء، وحيال 

أوجه التآزر بني   أسلوباً منهجياً إلعمال    ) ٢( ؛ الفجوات يف القدرات التقنية والبشرية     من قبيل 
 اتفاقيات ريو على املستوى الوطين؛

 يف منظومة األمـم     املعنيني الشركاء   سائر فريق اإلدارة البيئية و     أيضاً يدعو  -١٥  
يبذل من جهود على صعيد منظومـة   من أجل بلوغ االتساق فيما    عمل  ال مواصلة   إىل املتحدة

فيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة التـصحر ومعاجلـة          امهة يف تن  للمس  برمتها األمم املتحدة 
باالعتمـاد علـى    أقصى قدر من التأثري     حتقيق   وذلك من أجل  ،  املتعلقة باألراضي تحديات  ال

 تدهور األراضي واجلفاف؛/التصحر مراعاة قضايا تعميمل واحملدودة،  املتاحةاملوارد

  امج هذه الرب برامج العمل وتنفيذمواءمةدعم     

لبناء ختصص   موارد   على تقدمي  الشركاء يف التنمية واملؤسسات املالية       شجعي  -١٦  
 يف عملية بصورة تامةوطنية العمل  البرامج   دمج   الدعوة إىل  على الوطنية   جهات التنسيق  ةقدر

تنفيـذ  األطراف املتأثرة، من أجل تسهيل      البلدان  شراكة مع   وذلك ب ختطيط التنمية الوطنية،    
  ؛ةوطنيالمل عالبرامج 

واملؤسسات التقنية   احلكوماتسائر  املتقدمة األطراف و  البلدان  اً  أيض يشجع  -١٧  
إقليمي ودون  يلزم لعملية املواءمة من دعم        مبا  النامية األطراف املتأثرة   على مد البلدان  واملالية  
  الوطنية؛ إىل األمانة أن تساعد يف التقييم اإلقليمي لربامج العملويطلبتدريب، من و إقليمي

استخدام املوارد املاليـة     املتأثرة على    األطرافالنامية  البلدان   كذلك يشجع  -١٨  
أو مواءمة برامج عملـها  /مرفق البيئة العاملية لألنشطة التمكينية من أجل صياغة واليت يتيحها  

 دعم يف هذا الصدد؛قد يلزم من   مباتفاقيةاالالوطنية وإبالغ مؤسسات 
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 واملالية  التقنيةاحلكومات واملنظمات   سائر   املتقدمة األطراف و    البلدان يدعو  -١٩  
ـ العمـل   ال بـرامج    عملية صـياغة   تعزيز   هدفهاحتديد ودعم إجراءات مشتركة     إىل   ة وطني

 ؛اليت تتم مواءمتهاحوافز لتنفيذ برامج العمل يشمل تقدمي   مباومواءمتها،

ساعدة البلدان األطراف املتأثرة     إىل اآللية العاملية مواصلة تقدمي املشورة مل       يطلب  -٢٠  
 الوطنية؛ مرفق البيئة العاملية من أجل تنفيذ برامج العملمن  متويالت احلصول على على

 تنفيـذ الدعم  يف   األطراف إىل إشراك اجملتمع املدين والقطاع اخلاص         يدعو  -٢١  
 احلـوافز ليـة و  يف ذلك احلـوافز املا      مبا الستثمار،االتفاقية من خالل زيادة حوافز      ل الفعال
 على السوق؛ القائمة

هيئات التنـسيق الوطنيـة حيثمـا       إىل  النضمام  إىل ا  القطاع اخلاص    دعوي  -٢٢  
 دعم تنفيذ برامج العمل الوطنية؛إىل جدت، وُو

تعزيـز أدوار مؤسـسات العلـم       علـى    البلدان األطراف املتأثرة     شجعي  -٢٣  
 ؛ الوطنيةبرنامج العملمة مواءوالتكنولوجيا ومنظمات اجملتمع املدين يف عملية 

بلدان  زيادة دعمها لل   إىلاحلكومات  سائر   البلدان املتقدمة األطراف و    يدعو  -٢٤  
طراف املتأثرة، وتسهيل آليات التآزر بني مجيع أصـحاب املـصلحة يف البلـدان              األالنامية  

 األطراف املتأثرة؛

ملواءمـة بـرامج    اليت ختطط بالفعل    املناطق اإلقليمية ودون اإلقليمية      ثحي  -٢٥  
ـ   الالزمةدون اإلقليمية إىل اختاذ اخلطوات        أو عملها اإلقليمية  السـتراتيجية  لاً   ملراجعتها وفق

املنـاطق  اً  وحيـث أيـض    ة؛وطنيالعمل  ال برامج   املتعلقة مبواءمة تطلبات املبادئ التوجيهية    ملو
 ؛تهات لصياغهذه اخلطط على اختاذ خطواتضع بعد مثل   مل اليتاإلقليمية ودون اإلقليمية

 شركاء التنمية واملؤسسات املالية واحلكومات إىل تقدمي املزيد مـن           دعوي  -٢٦  
اإلقليمية ودون اإلقليمية من أجـل      كيانات  ال  أو املساعدة إىل البلدان النامية األطراف املتأثرة     

 قاريرعن إعداد الت    مواءمة برامج العمل دون اإلقليمية وبرامج العمل اإلقليمية، فضالً        صياغة و 
 ألحكام االتفاقية؛اً  وفقالالزمة

تقدمي دعـم   إىل  شركاء التنمية واملؤسسات املالية واحلكومات      اً  أيض دعوي  -٢٧  
  تعزيز تنفيذها؛ومن مث املشاريع يف إطار برامج العمل دون اإلقليمية واإلقليمية، هيئةحمدد لت

نسيق اإلقليمية، حسب    إىل األمانة واآللية العاملية، مبساعدة وحدات الت       يطلب  -٢٨  
أو مواءمة برامج   /االقتضاء، حتسني فعالية التواصل مع الوكاالت املاحنة، من أجل دعم صياغة و           

 دون اإلقليمية؛و  اإلقليميةالعمل يف البلدان النامية األطراف املتأثرة واملناطق
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ية التعاون إىل األمانة واآللية العاملية وهيئات االتفاقية حتسني فعالاً أيضيطلب    -٢٩  
مع اتفاقيات ريو األخرى على املستويات الوطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية لـدعم صـياغة     

 أو مواءمة برامج العمل؛/و

إىل مؤمتر األطـراف يف     اً   إىل األمني التنفيذي أن يقدم تقرير      يطلب كذلك   -٣٠  
  .املقرردورته الثانية عشرة بشأن التقدم احملرز يف تنفيذ هذا 

  التاسعةالعامة اجللسة 
  ٢٠١٣سبتمرب / أيلول٢٦
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    ١١-م أ/٣املقرر     
  حتسني آليات تيسري التنسيق اإلقليمي لتنفيذ االتفاقية

  إن مؤمتر األطراف،  
 ٥-م أ /٦ و ٤-م أ /٤ و ٣-م أ /٣قـررات   من االتفاقية وإىل امل   ) ب(٣ إىل املادة    إذ يشري   

، وكــذلك قليمــيالتنــسيق اإل بــشأن وحــدات ٨-م أ/٣ و٧-م أ/١١ و٦-م أ/١١و
 ٩-م أ /٦اإلقليمي، واملقـررين    التنسيق   بشأن آليات تيسري     ١٠-م أ /٣ و ٩-م أ /٣ املقررين

   بشأن برامج العمل اإلقليمية،١٠-م أ/٦و
 دور آليات التنسيق اإلقليمي يف االستجابة للتحديات القائمـة          وإذ يضع يف اعتباره     

يتعلق بتنفيذ االتفاقية واخلطة وإطار العمل      واملستجدة ولقدرات املناطق وقضاياها احملددة فيما       
  ،)االستراتيجية) (٢٠١٨-٢٠٠٨(االستراتيجيني من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية 

ــاره    ــضع يف اعتب ــوثيقتني  وإذ ي ــواردة يف ال ــيات ال ــتنتاجات والتوص االس
ICCD/COP(10)/MISC.1 و ICCD/COP(11)/21        واإلجراءات اليت اختذها حىت اآلن كل من ،

، ICCD/COP(11)/14املدير العام لآللية العاملية لتنفيذ ما أُبلغ عنه يف الوثيقة           ني التنفيذي و  األم
  االستنتاجات والتوصيات املبّينة فيها،وكذلك 
بضرورة زيادة حتسني قدرات وفعالية وكفاءة آليات التنـسيق اإلقليمـي،           وإذ يقر     

  أكرب قدر من الفعالية،وبأمهية ضمان أداء وحدات التنسيق اإلقليمي وظائفها ب
تقدمي وثيقة إىل وحدات التنسيق اإلقليمي      إىل األمانة واآللية العاملية     يطلب    -١  

  تبّين أدوار ومسؤوليات كل من األمانة واآللية العاملية إزاء وحدات التنسيق اإلقليمي؛
 مرفق تنفيذ إقليمي،  املشمولة بكل   البلدان األطراف املتأثرة     إىل  أيضاً يطلب  -٢  

  :مدعومة من األمانة واآللية العاملية، القيام مبا يلي
حتديد أو مراجعة، حسب االقتضاء، واليات اللجان اإلقليمية ووحـدات            )أ(  

التنسيق اإلقليمي وشبكات الربامج املواضيعية اإلقليمية، وفقاً لألولويات اإلقليمية، من أجـل        
   اليت تضطلع هبا املناطق؛حتديد وتعزيز دورها يف تنفيذ األنشطة ذات األولوية

إقامة روابط بني برامج العمل الوطنية واإلقليمية ودون اإلقليمية وغريها من             )ب(  
االتفاقات والعمليات واملؤسسات البيئية اإلقليمية، مبا فيها تلك اليت تركز على إدارة األراضي         

  راضي واجلفاف؛يف األراضي اجلافة وغريها من املسائل ذات الصلة بالتصحر وتدهور األ
استعراض دور كل من األمانة واآللية العاملية يف تيسري األنشطة اإلقليميـة،              )ج(  

  اليت ميكن أن تشمل تطوير برامج عمل مشتركة لفترة سنتني؛
  تعزيز التعاون العلمي على املستوى اإلقليمي؛  )د(  
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متر األطراف يف   وتقدمي مقترحات بشأن أي تغيري يف الترتيبات، عند االقتضاء، إىل مؤ            
  دورته الثانية عشرة؛

كـل مرفـق تنفيـذ      املشمولة ب البلدان األطراف املتأثرة     إىل  كذلك يطلب  -٣  
إقليمي، مدعومة من األمانة واآللية العاملية، إنشاء وتفعيل جلنة إقليمية يكون هدفها توجيـه              

 األراضـي   وتعزيز التعاون اإلقليمي ودعم إدراج املسائل ذات الصلة بالتـصحر وتـدهور           
واجلفاف يف شىت العمليات اإلقليمية اليت تشترك فيها منظمات اجملتمع املـدين واألوسـاط              

  العلمية حسب االقتضاء؛
إقليمي، رهناً  كل مرفق تنفيذ    املشمولة ب البلدان األطراف املتأثرة     إىل يطلب  -٤  

 الدورة الثانية عشرة ملؤمتر   بتوفر املوارد ومدعومة من األمانة واآللية العاملية، أن تعمل، قبل موعد          
األطراف، على استعراض برامج العمل اإلقليمية ودون اإلقليمية القائمة لتنفيذ اتفاقيـة األمـم              
املتحدة ملكافحة التصحر بغية ضمان مراعاهتا األولويات اإلقليمية وأوجه التآزر مـع الـربامج              

 مراعاة عمليات التحديث املقترحـة      اإلقليمية، واتساقها مع االستراتيجية ودعمها لتنفيذها، مع      
أثناء تقييم منتصف املدة، ومسامهتها يف تعزيز أوجه التآزر على املستوى الوطين يف التـصدي               

  للتصحر وتدهور األراضي واجلفاف وتغري املناخ وفقدان التنوع البيولوجي؛
 من وحدات التنسيق اإلقليمي تعزيز التعاون والشراكات مـع          تطلب أيضاً   -٥  

مثل (وسائر أصحاب املصلحة الرئيسيني يف االتفاقية        مات اجملتمع املدين والقطاع اخلاص    منظ
، واستكشاف الفرص املمكنة لزيادة التعاون مـع املؤسـسات          )املزارعني والنساء والشباب  

  املستضيفة والبلدان املستضيفة؛
كـل مرفـق تنفيـذ      املشمولة ب البلدان األطراف املتأثرة     إىل  كذلك يطلب  -٦  

إقليمي، مبساعدة من األمانة واآللية العاملية، حتسني دعمها املايل آلليات التنسيق اإلقليمي من             
أجل االضطالع بأولوياهتا احملددة، بسبل منها استحداث هنج منتظم لتعبئة املوارد هلذه اآلليات   

ميـة   الشراكات اإلقلي  أرضياتوألنشطتها، وأن يشمل هذا النهج مصادر خمتلفة مبا يف ذلك           
  اليت تقع خارج نطاق ميزانية االتفاقية؛

 البلدان األطراف املتأثرة املعنية إىل اختاذ اإلجراءات الالزمة، بالتشاور          يدعو  -٧  
مع األمني التنفيذي، لضمان سرعة إمتام اتفاقات االستضافة ذات الصلة، مبا يكفل الوضـع              

   أفريقيا وآسيا عملها بفعالية؛املؤسسي املناسب الالزم ألداء وحدات التنسيق اإلقليمي يف
 إىل األمني التنفيذي ملء الوظائف الـشاغرة يف وحـدات التنـسيق             يطلب  -٨  

 ١٠-م أ /٦ و ٩-م أ /٣ للمقررين   أمريكا الالتينية والبحر الكارييب ويف آسيا، وفقاً      اإلقليمي يف   
  ة بشكل سريع؛وبالتشاور مع املدير العام لآللية العاملية، وذلك بإجراء التعيينات الالزم

بالتعاون مع املدير العام لآلليـة       إىل األمني التنفيذي أن يعمل،        أيضاً يطلب  -٩  
العاملية، على ضمان دعوة مجيع الكيانات اإلقليمية اليت اعتربت جزءاً من آليـات التنـسيق               
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اإلقليمي لكل مرفق من مرافق التنفيذ اإلقليمي، أو تلك اليت ميكن أن تـشارك يف آليـات                 
سيق اإلقليمي، إىل مجيع األنشطة ذات الصلة اليت جتري يف إطار االتفاقية علـى املـستويني                التن

اإلقليمي والعاملي مىت أمكن أن تكون مسامهات آليات التنسيق اإلقليمي هذه مهمـة لعمليـة               
  االتفاقية على املستويني املذكورين، وكل ذلك رهنا بتوفر األموال اليت تقدم على سبيل التربع؛

 اللجان اإلقليمية، حيثما وجدت، على القيام بدور أكثـر نـشاطاً            يشجع  -١٠  
وجدوى يف دعم وتعزيز آليات التنسيق اإلقليمي كلٌّ يف منطقتها، مبا يف ذلك حتسني التعاون               

  :والتآزر مع وحدات التنسيق اإلقليمي وذلك لتحقيق مجلة أهداف منها ما يلي
لعمل ومواءمتها وتنفيذها على مجيـع      تقدمي الدعم أو طلب وضع برامج ا        )أ(  

املستويات، ال سيما بغية إدماج برامج العمـل الوطنيـة للبلـدان األطـراف املتـأثرة يف                 
  االستراتيجيات اإلمنائية الوطنية؛

  تقدمي الدعم من أجل األداء الفعال لشبكات الربامج املواضيعية؛  )ب(  
لٌّ عرب منطقته، وال سيما على      املساعدة يف إذكاء الوعي بعملية االتفاقية ك        )ج(  

  املستويني السياسي والسياسايت؛
  دعم التعاون الثنائي واملتعدد األطراف على املستويني اإلقليمي ودون اإلقليمي؛  )د(  
بناء القدرات وتعزيزها وذلك بالتشجيع على نقل التكنولوجيـا وتبـادل             )ه(  

دعم إنشاء ُنظـم إدارة وتبـادل       ق  طرياخلربات واملعارف وتبادل املعلومات بوجه عام عن        
املعارف على املستويني اإلقليمي ودون اإلقليمي يف إطار بوابـة النظـام الوسـيط لنقـل                

  العلمية؛ املعارف
دعم عملية إبالغ أمشل وأكثر فاعلية على املستوى اإلقليمي مـن خـالل               )و(  

  ؛١٠-م أ/٣دد يف املقرر التعاون والتآزر الوثيق مع وكاالت اإلبالغ اإلقليمية على النحو احمل
السعي لتأمني موارد مالية كافية وميكن التنبؤ هبا لتمكني مشاركة أوسع من              )ز(  

  منظمات اجملتمع املدين يف عملية االتفاقية على املستويني اإلقليمي ودون اإلقليمي؛
دعم فرادى البلدان األطراف، كلٌُ يف منطقته، يف اجلهود اليت تبذهلا هـذه               )ح(  

طراف لبناء الشراكات والقدرات ولتعبئة املوارد املالية والبشرية والتقنية الالزمـة لتنفيـذ             األ
  االتفاقية واالستراتيجية تنفيذاً فعاالً؛

 األطراف إىل النظر يف الدور الذي ميكن أن تقوم به املبادرات اجلديدة             يدعو  -١١  
ومن هذه املبـادرات علـى وجـه        باعتبارها أدوات لتعزيز تنفيذ االتفاقية واالستراتيجية،       

 واالجتمـاع الرفيـع     ، وحمفل كوبوكي الدويل املعين بالتصحر     ،اخلصوص مبادرة تشانغوون  
  املستوى املعين بالسياسات الوطنية ملكافحة اجلفاف؛
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 األطراف واملنظمات الدولية والقطاع اخلاص واجملتمع املدين إىل          أيضاً يدعو  -١٢  
ية آليات التنسيق اإلقليمي، بسبل منها تقدمي الـدعم الفـين           املشاركة على حنو أكرب يف عمل     

واملايل هلذه العملية ولوحدات التنسيق اإلقليمي، مبا يف ذلك من خالل تقـدمي تربعـات إىل                
  الصندوق التكميلي ومسامهات عينية، حسب االقتضاء؛

منابر التعـاون بـني      من اللجان اإلقليمية واألمانة تشجيع وتيسري        يطلب  -١٣  
لشمال واجلنوب وفيما بني بلدان اجلنوب، ال سيما مع املناطق املتأثرة، بغية تبادل الـدروس       ا

املستفادة وأفضل املمارسات وممارسات إدارة املعارف لتحسني نقـل التكنولوجيـا وبنـاء             
  القدرات من أجل تنفيذ االتفاقية واالستراتيجية؛

يراً إىل مـؤمتر األطـراف يف        إىل األمني التنفيذي أن يقدم تقر       أيضاً يطلب  -١٤  
  .دورته الثانية عشرة بشأن تنفيذ هذا املقرر

  العاشرةاجللسة العامة 
  ٢٠١٣سبتمرب / أيلول٢٧
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    ١١-م أ/٤املقرر     
  استعراض التقدم احملرز يف تنفيذ استراتيجية االتصال الشاملة

  إن مؤمتر األطراف،  
  ،١٠-م أ/٤ و٩-م أ/٤إىل املقررين إذ يشري   
إىل أمهية تلبية االحتياجات من املعلومات واالتصاالت لدى خمتلـف          ري أيضاً   وإذ يش   

الشركاء املعنيني بالشراكة العاملية مبوجب اخلطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر           
  ،)االستراتيجية) (٢٠١٨-٢٠٠٨(من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية 

ية االتصال الشاملة، على النحو املبّين يف       بالتقدم احملرز يف تنفيذ استراتيج    وإذ يرحب     
  ،ICCD/COP(11)/2الوثيقة 

للمناقشة البّناءة اليت جرت خالل الدورة احلادية عشرة للجنة         وإذ يعرب عن تقديره       
 من االسـتراتيجية،    ١استعراض تنفيذ االتفاقية بشأن املضي قُدماً يف حتقيق اهلدف التنفيذي           

  ،ICCD/CRIC(11)/19 من الوثيقة ٤٨-٣٧ على النحو املبّين يف الفقرات
 بأن املناسبات اليت ختلدها األمم املتحدة، مثل اليـوم العـاملي ملكافحـة              وإذ يسلّم   

، فرص رائعـة  )٢٠٢٠-٢٠١٠(التصحر وعقد األمم املتحدة للصحاري ومكافحة التصحر     
تيجيني للسنوات العشر   وإطار عملها االسترا  ية وخطتها   اق املتعلقة باالتف  للتوعية العامة بالقضايا  

  ،)٢٠١٨-٢٠٠٨(من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية 
بأمهية أنشطة التوعية بضرورة التخفيف من آثار اجلفاف على النحو          وإذ يسلّم أيضاً      

الذي أُبرز يف مناسبات شىت منها االجتماع الرفيع املستوى املعين بالسياسات الوطنية ملكافحة             
  ،٢٠١٣ عام اجلفاف، الذي ُعقد يف جنيف يف

ما لالعتراف باالمتياز واالبتكار واملمارسات الفضلى يف اإلدارة املستدامة         وإذ يدرك     
لألراضي، من خالل مبادرات تكرميية كجائزة األرض من أجل احلياة، اليت أُطلقت يف إطار              
 مبادرة تشانغوون، وبرنامج أنصار األراضي اجلافة، من أمهية يف بعث مهم األجيـال املقبلـة         

  والتوعية باملزايا العاملية النامجة عن حفظ األراضي واستصالحها،
التقدم السريع يف ميدان تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت وما يتيحه         وإذ يالحظ     

  تدهور األراضي واجلفاف،/من إمكانات للتوعية بقضايا التصحر
قـضايا املتـصلة   بأن أنشطة التوعية والتثقيف املتعلقة بـسبل معاجلـة ال      وإذ يسلّم     
تدهور األراضي واجلفاف ينبغي أن حتظى مبزيد من االهتمام يف برامج التعاون من             /بالتصحر

  أجل حتقيق األهداف التنفيذية لالستراتيجية،
  ،ICCD/COP(11)/21 بالوثيقة وإذ حييط علماً  
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 األطراف على مواصلة ما تضطلع به من أنشطة التوعية على الصعيد            يشجع  -١  
  اشياً مع االتفاقية واستراتيجية االتصال الشاملة؛الوطين مت
استخدام املعلومات اليت أعّدهتا جهـات      ) ١: (ً األطراف على  يشجع أيضا   -٢  

خمتلفة منها جلنة العلم والتكنولوجيا وجلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، واليت تربز الدور الرئيسي             
من آثار اجلفاف، وذلـك وفقـاً       إلجراءات مكافحة التصحر وتدهور األراضي والتخفيف       

تعزيـز  ) ٢(للوالية احملددة يف االتفاقية، يف معاجلة آثار تغري املناخ وفقدان التنوع البيولوجي؛          
دمج هذه القضايا يف عمليات اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغـري املنـاخ واتفاقيـة                

م الوالية اخلاصة بكل عملية من      البيولوجي واالتفاقات األخرى ذات الصلة، مع احترا       التنوع
  تلك العمليات؛

األطراف على إبالغ األمانة سنوياً، يف مرحلة مبكرة، مبا ختطط له من            حيث    -٣  
أنشطة احتفاالً باليوم العاملي ملكافحة التصحر وعقد األمم املتحدة للـصحاري ومكافحـة             

  ني بالتعاون مع األمانة؛التصحر، وال سيما بعزمها على استضافة حدث عاملي خالل االحتفال
 األطراف على بذل جهود ترمي إىل توعية واضـعي الـسياسات            يشجع  -٤  

واملخططني من أجل االستمرار يف إدراج القضايا الواردة يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة              
د الالزمـة   التصحر يف براجمها احمللية وبراجمها املتعلقة بالتعاون اإلمنائي سعياً لزيادة تعبئة املوار           

  لتنفيذ االتفاقية؛
 األطراف واجملتمع الدويل ومنظمات اجملتمع املدين والقطاع اخلاص إىل          يدعو  -٥  

أنشطة التوعية والتواصل ) ١(إعطاء مزيد من األولوية ملا ُتقدمه من دعم عيين ومايل من أجل            
اقيات ريـو، مثلمـا     التنفيذ التآزري التف  ) ٢(والتثقيف يف جمال اإلدارة املستدامة لألراضي؛       

  يتبّين من جناح اتفاقيات ريو؛
 األطراف واجملتمع الدويل ومنظمات اجملتمع املـدين والقطـاع          يدعو أيضاً   -٦  

اخلاص وغري ذلك من الشركاء املتعاونني الرئيسيني إىل مواصلة تقدمي دعم طوعي للـربامج              
ألرض من أجل احلياة، كـي      التكرميية يف إطار اتفاقية مكافحة التصحر، مبا يف ذلك جائزة ا          

يصبح املشاركون يف الربامج أنصاراً للقضايا املتصلة باالتفاقية، مبا فيهـا اإلدارة املـستدامة              
  لألراضي يف املناطق اجلافة؛

 إىل األمانة أن تواصل مواءمة استراتيجية االتـصال الـشاملة مـع             يطلب  -٧  
  رة ملؤمتر األطراف؛القرارات اليت اختذهتا األطراف يف الدورة احلادية عش

األطراف، حسب االقتضاء، وجهات معنية أخرى مـن أصـحاب          يدعو    -٨  
يف ظل تنفيذ االتفاقية وخطتـها      املصلحة، إىل أن ُتدرج يف براجمها التواصلية إجراءات للتوعية،          

  ؛)٢٠١٨-٢٠٠٨(وإطار عملها االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية 
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 إىل األمانة أن تركز إجراءات التوعية اليت تنفذها يف إطار استراتيجية            يطلب  -٩  
االتصال الشاملة على الوالية احملددة يف االتفاقية وعلى مهمة وأهداف اخلطة وإطار العمـل              

  ؛)٢٠١٨-٢٠٠٨(االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية 
نشطة تدريب الصحفيني واملراسلني املعنـيني       األطراف إىل دعم وتعزيز أ     يدعو  -١٠  

  بشؤون البيئة وتنمية قدراهتم، مبا يف ذلك تعزيز التعاون بني الصحفيني وجهات التنسيق الوطنية؛
إىل األمانة أن تكثف جهودها لتوجيه انتباه وسائط اإلعالم إىل نتائج           يطلب    -١١  

نترنت واملنشورات وبوابة النظـام     أنشطة جلنة العلم والتكنولوجيا، وأن تكثف استخدام اإل       
  الوسيط لنقل املعارف العلمية وغريها من أدوات االتصال يف التوعية هبذه النتائج؛

  إىل األمانة أن تواصل تنسيق تنفيذ استراتيجية االتصال الشاملة؛يطلب أيضاً   -١٢  
 إىل األمانة أن ُتعّد تقريراً عـن التقـدم احملـرز يف تنفيـذ               يطلب كذلك   -١٣  

  .ستراتيجية االتصال الشاملة وتعرضه على مؤمتر األطراف يف دورته الثانية عشرةا

  اجللسة العامة التاسعة
  ٢٠١٣سبتمرب / أيلول٢٦
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    ١١-م أ/٥املقرر     
اإلجراءات املنقحة العتماد منظمات اجملتمع املدين وممثلـي القطـاع          

لدى مؤمتر األطراف وملشاركة هذه اجلهـات يف اجتماعـات           اخلاص
  اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر عملياتو

  إن مؤمتر األطراف،  
  ، األمم املتحدة ملكافحة التصحراتفاقية من ٢٢ادة امل من ٧ الفقرة  إىلإذ يشري  
 من النظام الداخلي ملؤمتر األطـراف بـشأن مـشاركة           ٧ ة إىل املاد  أيضاًإذ يشري   و  

املتعلقني باعتمـاد   ،  ١-م أ /٢٦ واملقرر   ١- أ م/١اهليئات أو الوكاالت األخرى، وإىل املقرر       
  ،املنظمات غري احلكومية واملنظمات احلكومية الدولية

  ،١٠-م أ/٥ واملقرر ٩-م أ/٥ املقرر  إىل كذلكإذ يشريو  
 دورات مؤمتر   يف والقطاع اخلاص    املديناجملتمع  مشاركة منظمات   أمهية   علىدد  إذ يش و  
اخلطـة   و تفاقيـة اك أصحاب املصلحة هؤالء يف تنفيذ اال      وهيئتيه الفرعيتني، وكذا إشر    األطراف

  ،)االستراتيجية( للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية نيوإطار العمل االستراتيجي
بالتوصيات اليت قدمتها جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف دورهتا احلاديـة           يط علماً   إذ حي و  

  ،Add.1 وICCD/CRIC(11)/19النحو الوارد يف الوثيقة عشرة بشأن القضايا املذكورة أعاله على 
 احلضور احملدود للمجتمع املدين يف الدورة احلادية عشرة للجنة استعراض           وإذ يقلقه   

  تنفيذ االتفاقية،
  ،ICCD/COP(11)/4 ة يف الوثيقوقد نظر  
  األطراف إىل تشجيع املشاركة الفعالة ملنظمات اجملتمع املدين، مبا فيهـا         يدعو  -١  

منظمات الشعوب األصلية، واجملتمعات احمللية ومنظمات الشباب، يف عملية االتفاقيـة علـى             
الصعيد الدويل، مبا يف ذلك عرب عملية االعتماد، هبدف ضمان مشاركة منظمات اجملتمع املدين              

  ؛ وتعزيز متثيلية هذه املشاركةمشاركة متزايدة يف دورات مؤمتر األطراف وهيئتيه الفرعيتني
 إىل األمانة واآللية العاملية أن تواصال تـشجيع مـشاركة كيانـات       يطلب  -٢  

األعمال والقطاع اخلاص يف اجتماعات االتفاقية وعملياهتا، وأن تضعا استراتيجية ملـشاركة            
مؤسسات األعمال تبني األهداف والطرائق والشروط املتعلقة بشراكات االتفاقية مع كيانات           

عرض على مكتب مؤمتر األطراف املؤقت قصد النظر فيهـا          األعمال والقطاع اخلاص لكي تُ    
  واملوافقة عليها وعلى مؤمتر األطراف قصد النظر فيها يف دورته الثانية عشرة؛

 ذوي االستطاعة من األطراف، واملنظمات وكيانات القطاع اخلـاص          حيث  -٣  
ت االتفاقيـة علـى   على التربع نقداً وعيناً لدعم مشاركة منظمات اجملتمع املدين يف اجتماعا  
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 إىل األمانة واآللية العاملية القيام، حسب االقتضاء، باستكشاف الـسبل  ويطلبنطاق أوسع؛   
والوسائل الكفيلة جبمع املزيد من التمويل يف هذا الصدد عرب مبادرات حمددة قائمـة علـى                

  مسامهات موضوعية من منظمات اجملتمع املدين يف العملية احلكومية الدولية؛
فريق اختيار منظمات اجملتمع املدين ممثليِْن من األمانة وممـثالً          يضم   أن   رريق  -٤  

من منظمات اجملتمع املدين من البلدان املنتمية إىل كل جمموعة من اجملموعات اإلقليمية للدول              
  ؛)١(األعضاء يف األمم املتحدة

  إىل األمني التنفيذي أن يسهل جتديد أعضاء فريق اختيار منظمـات           يطلب  -٥  
   جتديد هؤالء األعضاء كل سنتني؛ويقرر، ٢٠١٤يناير /اجملتمع املدين حبلول كانون الثاين

إىل األمني التنفيذي أن يقدم إىل مؤمتر األطراف يف دورته الثانية اً يطلب أيض  -٦  
عشرة تقريراً عن تنفيذ هذا املقرر، مبا يف ذلك تقرير فريق اختيار منظمات اجملتمع املدين عن                

  . مبهامهاضطالعه

  العاشرةاجللسة العامة 
  ٢٠١٣سبتمرب / أيلول٢٧

__________ 

اجملموعة األفريقية، وجمموعة آسيا واحمليط اهلادئ، وجمموعة أوروبا الشرقية، وجمموعـة أمريكـا الالتينيـة              )١(
 .والبحر الكارييب، وجمموعة أوروبا الغربية ودول أخرى
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    ١١-م أ/٦املقرر     
   وترتيباهتا املؤسسيةآللية العامليةاإدارة 

  إن مؤمتر األطراف،  
 بضرورة ضمان املساءلة والكفاءة والفعالية والشفافية والتماسك املؤسسي         إذ يسلّم   

التابعة لالتفاقية لتنفيذ االتفاقية وخطتـها      يف جمال اخلدمات اليت تقدمها املؤسسات واهليئات        
) ٢٠١٨-٢٠٠٨(وإطار عملها االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية           

  ،٨-م أ/٣م ذات الصلة من املقرر ، متاشياً مع األحكا")االستراتيجية("
   من االتفاقية، ٢٣ و٢٢ و٢١ و٢٠ املواد  إىلوإذ يشري  
 من االتفاقية اليت تطلب إىل مؤمتر األطراف أن ينظر يف           ٢٧إىل املادة    وإذ يشري أيضاً    

ويعتمد وضع إجراءات وآليات مؤسسية حلل املسائل اليت قد تنشأ فيما يتعلق بتنفيذ االتفاقية،          
  هذه اإلجراءات واآلليات،

 مبذكرة التفاهم املنقحة بني مؤمتر األطراف والـصندوق الـدويل           علماً وقد أحاط   
، ٢٠١٢أبريل /املوقعة يف نيسان" إدارة اآللية العاملية وترتيباهتا املؤسسية"ة الزراعية بشأن للتنمي

 ١٠-م أ /٦، امتثاال للمقـرر     ٣-م أ /١٠واليت حتل حمل التفاهم األصلي كما ورد يف املقرر          
    من منطوقه،١٠ و٩ و٨، وال سيما الفقرات "إدارة اآللية العاملية وترتيباهتا املؤسسية"بشأن 

 ،٩-م أ/٦، وال سيما املقرر ٨-م أ/٣ و ٧-م أ /٣ و ٣-م أ /١٠ املقررات   إىلشري  يوإذ    
مكتب مـؤمتر األطـراف يف دورتـه    والتقرير الناتج عنه الذي أعّده     منه،   ٩ الفقرة   وحتديداً

التاسعة بشأن تقييم ترتيبات اإلبالغ واملساءلة والترتيبات املؤسسية، القائمة واحملتملة، لآللية           
  ،  الذي أجرته وحدة التفتيش املشتركةملية من باب متابعة تقييم اآللية العامليةالعا

 اليت تطلب إىل األمني التنفيـذي       ١٠-م أ /٦ من املقرر    ١١ إىل الفقرة    وإذ يشري أيضاً    
آللية العاملية، بالتشاور مع مكتب الدورة      الحتضان ا ترتيبات اجلديدة   الاالضطالع بعملية حتديد    

ر األطراف، مبا يف ذلك إمكانية تقاسم املقر مع أمانة اتفاقية مكافحة التصحر، مع              العاشرة ملؤمت 
  مراعاة املعلومات املتعلقة بالتكاليف وطرائق التشغيل وأوجه التآزر وكفاءة اإلدارة، 

بـأن   من املقرر نفسه اليت توعز إىل األمني التنفيذي     ١٤ الفقرة   إىلوإذ يشري كذلك      
آللية الحتضان ا ترتيبات اجلديدة   الرة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف بشأن        توصية إىل الدو   يقدم

العاملية، مبا يف ذلك إمكانية تقاسم املقر مع أمانة االتفاقية، لكي تعتمد الدورة احلادية عشرة               
  ،ملؤمتر األطراف مقرراً هنائياً

، الـذي   ICCD/COP(11)/3 يف تقرير األمني التنفيذي كما ورد يف الوثيقة          وقد نظر   
 مع مكتب الدورة    ٢٠١٢يوليه  / متوز ١جاءت توصياته نتيجة للمشاورات اليت أجريت منذ        
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العاشرة ملؤمتر األطراف واملناقشات غري الرمسية مع األطراف باالقتران مع الـدورة احلاديـة              
  ، ١٠-م أ/٦عشرة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية، امتثاال للمقرر 

 مبثابـة   كز عمل األمم املتحدة عدا روما وبون تعمل أيـضاً          بأن مرا  وإذ حييط علماً    
يتخذ مستقبالً  مراكز امتياز يف جمايل البيئة والتنمية املستدامة وأن هذا املقرر ال خيل بأي مقرر               

  أمانة وكيانات اتفاقية مكافحة التصحر واملؤسسات املستضيفة هلا، مقر بشأن 
 اليت ذكر  ICCD/COP(10)/INF.5يف الوثيقة    مبحتوى الرسالة الواردة     وقد أحاط علماً    

أنه يف حال قّرر مؤمتر األطراف اإلبقاء على الصندوق         الزراعية  فيها الصندوق الدويل للتنمية     
الصندوق لن يتحمل أي    "الدويل للتنمية الزراعية بصفته اجلهة اليت حتتضن اآللية العاملية، فإن           

  كنة،يف أي عالقة مستقبلية مم" تكاليف أو مسؤولية
 أن املساءلة والتمثيل القانوين لآللية العاملية قد نقل من الصندوق           وإذ يضع يف اعتباره     

  ،١٠-م أ/٦املقرر مبوجب الدويل للتنمية الزراعية إىل أمانة اتفاقية مكافحة التصحر 
 مسؤوليات األمني التنفيذي يف حتمل مسؤولية اإلدارة بـشكل عـام،          إىلوإذ يشري     

اآللية العاملية وأداؤها   يف  اسبة  احمليق إبالغ مؤمتر األطراف عن مجلة أمور منها         يف ذلك تنس   مبا
   من القرار نفسه، ٣ و٢ و١ ات ألحكام الفقروأنشطتها، وفقاً

 تؤكـد مـن   ICCD/COP(11)/3أن التوصية الواردة يف الوثيقة   ب حييط علماً   -١  
ن الـصندوق الـدويل للتنميـة        نقل اآللية العاملية م    يقررو،  ١٠-م أ /٦جديد كذلك املقرر    

  الزراعية يف روما إىل بون، على أن تشترك يف مقر واحد مع أمانة اتفاقية مكافحة التصحر؛
 بأمهية وضرورة مواصلة التنسيق والتفاعل مـع الوكـاالت          يسلم كذلك   -٢  

لزم  إنشاء مكتب اتصال يف روما مبا ي       يقرروالزراعية لألمم املتحدة واجلهات املاحنة يف روما،        
وسيبت يف الغرض من مكتب االتصال وطريقة عمله املدير العام لآللية العاملية            . من املوظفني 

  باالتفاق مع األمني التنفيذي؛ 
 تشرين  ١ من   ، اعتباراً  مجيع التدابري الالزمة    لألمني التنفيذي أن يتخذ    يأذن  -٣  
رئـيس الـصندوق الـدويل       بالتشاور مع املدير العام لآللية العاملية و       ،٢٠١٣أكتوبر  /األول
حسب االقتضاء، من أجل وضـع الترتيبـات        و ، وفقاً لسري العمل   غريمهاالزراعية و  للتنمية

املؤسسية الواردة يف هذا املقرر على وجه السرعة وذلك لضمان تنفيذ اجلوانـب القانونيـة               
  واإلجرائية واإلدارية؛

 املدير العام لآللية     إىل األمني التنفيذي أن يعمل، بالتشاور مع       يطلب كذلك   -٤  
العاملية، على إعداد تقارير عن التقدم احملرز يف تنفيذ هذا املقرر وتقدميها إىل مكتـب مـؤمتر        
األطراف يف دورته احلادية عشرة وجلنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف دورهتا الثالثة عشرة وكذا            

  .إىل مؤمتر األطراف يف دورته الثانية عشرة
  شرةالعااجللسة العامة 

  ٢٠١٣سبتمرب / أيلول٢٧
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    ١١-م أ/٧املقرر     
  )٢٠٢٠-٢٠١٠(عقد األمم املتحدة للصحارى ومكافحة التصحر 

  إن مؤمتر األطراف،  
 بـشأن   ٦٤/٢٠١ والقرار   ٦٢/١٩٥ إىل قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة        إذ يشري   

  ،)العقد(عقد األمم املتحدة للصحارى ومكافحة التصحر 
  ،١٠-م أ/٣١ واملقرر ٩-م أ/٣٠إىل املقرر  أيضاً وإذ يشري  
سـيما    بأمهية العقد وبالفرصة الساحنة اليت يتيحها جلميع البلـدان، ال          وإذ يعترف   

تدهور األراضي واجلفـاف، يف     /البلدان اليت تشتمل على صحارى والبلدان املتأثرة بالتصحر       
  التوعية بقيمة الصحارى وتعبئة السكان بشأن قضايا التصحر،

تدهور األراضي يف مجيع مناطق العامل،      / حيال تفاقم التصحر   يساوره بالغ القلق  وإذ    
سيما يف أفريقيا، وحيال آثاره الفادحة فيما يتعلق بتحقيق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة                ال

  األهداف املتعلقة بالقضاء على الفقر واالستدامة البيئية، وخباصة
لعمل املشتركة بني الوكاالت التابعـة       بالعمل الذي اضطلعت به فرقة ا      وإذ يرحب   

لعقد األمم املتحدة للصحارى ومكافحة التصحر وبدعم الفرقة القوي ملناسبات االحتفـال            
  باليوم العاملي ملكافحة التصحر،

ــتعرض   ــد اس ــة وق ــ ICCD/COP(11)/19 الوثيق ــيط علم ــة اً وإذ حي بالوثيق
ICCD/COP(11)/MISC.1،  

نفيذ الربنامج الذي وضعته اجلهـات صـاحبة    إىل األمانة أن تدعم ت    يطلب  -١  
، )برنـامج العقـد   (املصلحة يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر من أجل دعم العقد            

على الساحة العاملية واالحتفال املشترك بالعقـد       الربوز  وترتيب أولويات األنشطة اليت تعزز      
  وباليوم العاملي ملكافحة التصحر؛

، بدعم من فرقة العمـل املـشتركة بـني          تتوىلألمانة أن   إىل ا اً  أيض يطلب  -٢  
االتـصال  منـابر   الوكاالت التابعة لعقد األمم املتحدة للصحارى ومكافحة التصحر، تعزيز          

وإعداد منتجات، مبا فيها الشراكات متعددة اجلهات صاحبة املصلحة، إلبراز نتـائج وأثـر              
  ظم اإليكولوجية املتأثرة؛برنامج العقد يف اجملتمعات احمللية املتأثرة والن

 عمالً بـالتكليف    العقدأن تواصل تنسيق أنشطة      إىل األمانة    يطلب كذلك   -٣  
 وأن تشجع على دجمها ضمن برامج عمل الكيانات املعنية على           الصادر هلا من اجلمعية العامة    
  صعيد منظومة األمم املتحدة؛
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 ومنظمـات    الدولية واجلهات املراقبة واملنظمات احلكومية     األطراف، يدعو  -٤  
 قدم إىل األمانة بعُد مقترحات ومسامهات يف شكل أنشطة ومناسـبات         اليت مل ت  اجملتمع املدين   

  ؛وما بعدها إىل القيام بذلك ٢٠١٥-٢٠١٤خالل الفترة لالحتفال بالعقد 
 ومنظمات اجملتمع املـدين واملنظمـات       واجلهات املراقبة األطراف   يشجع  -٥  

 طبيعـة األنـشطة    الوطنيةأن حتدد يف تقاريرهاعلى  عقد  النفذ أنشطة   احلكومية الدولية اليت ت   
  ؛ ونتائجهااملضطلع هبا

، والصناديق املتعددة األطراف، مبا فيها مرفق البيئة العامليـة          األطراف يدعو  -٦  
دعم  وة ماليتربعاتوالبنك الدويل، والقطاع اخلاص والشركاء اآلخرين يف االتفاقية إىل تقدمي 

 يف ذلك عرب التعاون بني الشمال واجلنوب والتعاون بني بلدان اجلنوب والشراكات،             مباتقين،  
 التابعة لعقد األمـم     شطة فرقة العمل املشتركة بني الوكاالت     وأن برامج العقد  تنفيذمن أجل   

  ؛ املتحدة للصحارى ومكافحة التصحر
 الثانيـة    إىل األمني التنفيذي أن يقدم إىل مؤمتر األطراف يف دورتـه           يطلب  -٧  

  .عشرة تقريراً عن تنفيذ هذا املقرر
  التاسعةاجللسة العامة 

  ٢٠١٣سبتمرب / أيلول٢٦
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    ١١-م أ/٨املقرر     
  )٢٠+ريو(متابعة نتائج مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة 

  ،إن مؤمتر األطراف  
  ،نتائج مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامةبإذ يسلم   
يضع تعريفاً ذا أساس علمـي      ) ١: (ريق عامل حكومي دويل    إنشاء ف  يقرر  -١  
تدهور األراضي يف املناطق القاحلة وشبه القاحلة واملنـاطق اجلافـة دون            التعادل يف   ملفهوم  
يضع خيارات متعلقة باملناطق القاحلة وشبه القاحلـة واملنـاطق اجلافـة دون             ) ٢(الرطبة؛  
تدهور األراضي؛  التعادل يف   إىل حتقيق   ق سعيها   يف سيا األخذ هبا    قد تنظر األطراف يف    الرطبة

إسداء املشورة لالتفاقية بشأن اآلثار املترتبة يف استراتيجيتها وبراجمها ومتطلباهتـا مـن             ) ٣(
  املوارد حالياً ومستقبالً؛

أن يتألف هذا الفريق العامل احلكومي الدويل من مخسة ممـثلني           اً  يقرر أيض   -٢  
نهم كل جمموعة إقليمية على أساس ترشـيحات تقـدمها          عن كل منطقة كحد أقصى، تعيّ     

  احلكومات الوطنية؛
 أن حييط الفريق العامل احلكومي الدويل علماً، لدى اضطالعه          يقرر كذلك   -٣  

  :هبذا العمل، مبا يلي من مجلة أمور أخرى
، مبا يف ذلك من مجلـة       ٢٠١٥العملية اجلارية لوضع خطة التنمية ملا بعد          )أ(  

ناقشات اجلارية داخل الفريق العامل املفتوح العضوية املعين بوضـع أهـداف            أمور أخرى امل  
  التمنية املستدامة اليت دعا إليها مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة؛

هيئة التفاعل بـني    الدراسات االقتصادية الوجيهة واألعمال اليت تضطلع هبا          )ب(  
  العلوم والسياسات، حسب االقتضاء؛

ة حتديد مواطن التآزر لتجنب االزدواجية فيما بني اتفاقيـات ريـو،            أمهي  )ج(  
  واهليئات الدولية األخرى، والوكاالت اليت تتناول قضايا البيئة والتنمية؛

 على أن يقدم الفريق العامل احلكومي الدويل تقارير دورية عما حيرزه            يعزم  -٤  
  من تقدم إىل مكتب مؤمتر األطراف؛

ن يعد الفريق العامل احلكومي الدويل تقريـراً يقدمـه إىل   على أاً  يعزم أيض   -٥  
 يوماً قبل موعد الدورة الثانية عـشرة ملـؤمتر          ٦٠مكتب مؤمتر األطراف يف أجل ال يتجاوز        

األطراف وأن ُيبعث هذا التقرير لكي تنظر فيه جلنة العلم والتكنولوجيا وجلنة استعراض تنفيذ              
  ؤمتر األطراف؛االتفاقية قبل الدورة الثانية عشرة مل
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 متويل الفريق العامل احلكومي الدويل وأنشطته عرب التربعات املخصصة          يقرر  -٦  
  هلذا الغرض؛

 إىل األمني التنفيذي أن يقدم تقريراً عن تنفيذ هذا املقرر إىل مـؤمتر              يطلب  -٧  
 .دورته الثانية عشرة األطراف يف

  العاشرةاجللسة العامة 
  ٢٠١٣سبتمرب / أيلول٢٧
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    ١١-م أ/٩رر املق    
ُسبل تشجيع وتعزيز العالقات مع االتفاقيات األخرى ذات الصلة ومع          

  املنظمات واملؤسسات والوكاالت الدولية املختصة
  إن مؤمتر األطراف،  
، وبالوثيقـة اخلتاميـة     ٦٦/٢٨٨ بقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة       إذ حييط علماً    

اليت تـدعو إىل مواصـلة      ") املستقبل الذي نصبو إليه   "(األمم املتحدة للتنمية املستدامة      ملؤمتر
تعميم مراعاة التنمية املستدامة يف املستويات كافة عن طريق حتقيق التكامل بـني اجلوانـب               

تحقيـق التنميـة    ، توخيـاً ل   واالجتماعية والبيئية واإلقرار بالصلة اليت تربط بينها       االقتصادية
  أبعادها، املستدامة جبميع

 أن آثار التصحر وتدهور األراضـي واجلفـاف يف التنميـة            جديدوإذ يؤكد من      
االقتصادية واالجتماعية والقضاء على الفقر تشكل حتديات عاملية تتطلب مواجهتـها بـذل             

  جهود منسقة،
 تنسيق اجلهود لتعزيز تنفيذ االتفاقية من أجل حتقيق هدفها النهائي مبا يتفق             وإذ يقرر   

   اليت تنص عليها،متاماً مع املبادئ وااللتزامات
  ،١٠-م أ/٩ و٩-م أ/٨ و٨-م أ/٤ إىل املقررات وإذ يشري  
 بالنهج والعملية املعياريني املقترحني لصوغ أطر سياسـات الـدعوة يف            وإذ يرحب   

املستقبل، وبإطار سياسات الدعوة بشأن املسألة املواضيعية املتعلقة باجلفاف، مبا يف ذلك ُشح             
  ،ICCD/CRIC(11)/17 وICCD/CRIC(11)/16 الوثيقتني املياه، على النحو الوارد يف

املنـاطق  " بـشأن    ٢٠١٨-٢٠١٢ خطة العمل املقترحة للفترة      وإذ يضع يف اعتباره     
اليت أُعـدت باعتبارهـا إسـهاماً    " استجابة على نطاق منظومة األمم املتحدة : اجلافة العاملية 

طار العمل االستراتيجيني للسنوات    مشتركاً من منظومة األمم املتحدة يف سبيل تنفيذ اخلطة وإ         
، علـى النحـو الـوارد يف الوثيقـة          )االسـتراتيجية (العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية       

ICCD/CRIC(12)/INF.1،  
 بالدور الذي اضطلعت به أمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر خالل            ُيقروإذ    

ات الوطنية ملكافحة اجلفاف، عمـالً بقـرار        تنظيم االجتماع الرفيع املستوى املعين بالسياس     
  املؤمتر السادس عشر للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية،

 بنتائج وتوصيات اإلعالن اخلتامي لالجتماع الرفيـع املـستوى املعـين            ُيسلّموإذ    
، ICCD/CRIC(11)/INF.6بالسياسات الوطنية ملكافحة اجلفاف، على النحو الوارد يف الوثيقة          

  : إىل ما يليالذي يشري
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يؤدي اجلفاف إىل عواقب وخيمة من حيث آثاره االجتماعية واالقتصادية            )أ(  
  والبيئية؛

ال توجد سياسات كافية لكفالة إدارة سليمة للجفاف واختـاذ مبـادرات              )ب(  
  تأهبية ملواجهته يف العديد من البلدان يف مجيع أحناء العامل؛

ف بأسـلوب رد الفعـل إلدارة       ما زالت معظم البلدان تتصدى للجفـا        )ج(  
  األزمات؛
املتبعة  بتقرير األمانة عن التقدم احملرز يف تنفيذ أطر سياسات الدعوة            وإذ حييط علماً    

يف إطار االتفاقية يف جماالت القضايا اجلنسانية وتغري املناخ واألمن الغذائي، وعن التقدم احملرز              
أطر سياسات الدعوة يف املستقبل، على      يف وضع استراتيجية للدعوة من أجل النهوض بتنفيذ         

  ،ICCD/CRIC(12)/CRP.1النحو املعروض يف الوثيقة 
 أن هناك حاجة إىل العمل، يف سياق مسار جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية،             وإذ يقرر   

وبالتعاون مع جلنة العلم والتكنولوجيا، على عقد جلسات حوار أثناء االجتماعات العادية يف             
ة، تتناول املسائل املواضيعية اجلوهرية وُيسترشد فيها بأمور منها أفضل املعلومات           إطار االتفاقي 

العلمية املتاحة، واخلربات املكتسبة يف تنفيذ االتفاقية، فضالً عـن املمارسـات والعمليـات              
السليمة املعترف هبا يف هذا الصدد، والنواتج املنبثقة عن سائر العمليات احلكومية الدولية ذات 

  ة، ووجهات نظر قطاع األعمال وأوساط البحث واجملتمع املدين،الصل
   أن على األمانة أن حتدد شراكات هلا صلة بتنفيذ االتفاقية،وإذ يكرر  

  بتعزيز الشراكات    
ز الشراكات االستراتيجية احلاليـة مـع    يعز األمانة على أن تواصل ت     يشجع  -١  

اتفاقيـات  ستجد من مبادرات التعاون مع       مبا هو قائم وم    ةأصحاب املصلحة املعنيني، مستعين   
  ذات الصلة؛الوكاالت واهليئات الدولية ريو و

 األمانة على أن تواصل التعاون مع أمانـات اتفاقيـات ريـو      يشجع أيضاً   -٢  
واملنظمات ذات الصلة من أجل الدعوة إىل دمج املسائل املرتبطة باتفاقية مكافحة التصحر يف              

  والتثقيف والتوعية العامة؛براجمها املتعلقة بالتواصل 
 األمانة على أن تعزز تعاوهنا مع وكاالت األمـم املتحـدة            يشجع كذلك   -٣  

ومنظماهتا ومعاهداهتا اليت هي أعضاء يف فريق األمم املتحدة إلدارة البيئة، بناًء على التوصيات              
" ة األمم املتحـدة استجابة على نطاق منظوم: األراضي اجلافة العاملية"القّيمة الواردة يف تقرير  

)ICCD/CRIC(10)/INF.1(  ــل ــة العم ــواردة يف خط ــات ال ــم املعلوم ــى تقاس ، وعل
)ICCD/CRIC(12)/INF.1(           حسب االقتضاء، كيما ميكن استخدامها كأداة هامـة لتعزيـز ،

  فعالية عملية تنفيذ االستراتيجية؛
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 فريق   وكاالت األمم املتحدة ومنظماهتا ومعاهداهتا اليت هي أعضاء يف         يدعو  -٤  
األمم املتحدة للبيئة إىل أن تقدم، عن طريق األمانة، تقريراً عن التقدم احملرز يف خطة العمـل                 

يف كـل دورة    " استجابة على نطاق منظومة األمم املتحـدة      : األراضي اجلافة العاملية  "بشأن  
  ؛٢٠١٨الحقة من دورات مؤمتر األطراف حىت عام 

  توى املعين بالسياسات الوطنية ملكافحة اجلفافمبتابعة نتائج االجتماع الرفيع املس    
 األطراف على أن تضع وتنفذ سياسـات وطنيـة إلدارة اجلفـاف،             حيث  -٥  

تتماشى مع أولوياهتا وأهدافها وسياساهتا اإلمنائية الوطنية اليت تعاجل آثار اجلفاف االجتماعيـة    
  واالقتصادية والبيئية؛

حسب االقتضاء، مـستعينة     األطراف، إىل األمانة أن تساعد البلدان       يطلب  -٦  
، على النحو الوارد يف الوثيقـة       اجلفاف، مبا يف ذلك ُشح املياه     أن  إطار سياسات الدعوة بش   ب

ICCD/CRIC(11)/17            يف تشجيع وتعزيز الشراكات من أجل وضع وتنفيذ سياسات وطنيـة ،
  إلدارة اجلفاف؛

مـم املتحـدة لألغذيـة       ومنظمة األ  ، املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية    يدعو  -٧  
 وسائر وكاالت األمم املتحدة وبراجمها ومعاهداهتا، فضالً عن األطـراف املعنيـة             ،والزراعة

األخرى، إىل أن تتعاون مع اتفاقية مكافحة التصحر يف سبيل مساعدة البلـدان األطـراف،               
  سيما البلدان النامية، على إعداد وتنفيذ سياسات وطنية إلدارة اجلفاف؛ وال

 ومنظمة األمم املتحدة لألغذية     ، املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية    يدعو أيضاً   -٨  
 إىل  ملوارد املائيـة  رات التابع للجنة األمم املتحدة املعنية با      وبرنامج عقد تنمية القد    ،والزراعة

مواصلة التعاون مع اتفاقية مكافحة التصحر يف االضطالع مببادرات لبناء القدرات تتـوخى             
لدان على وضع وتنفيذ سياسات وطنية شاملة إلدارة اجلفاف وفقـاً للمبـادئ             مساعدة الب 

واألحكام املنصوص عليها يف االتفاقية، ومبا يتماشى مع إطار سياسـات الـدعوة بـشأن               
  اجلفاف، مبا يف ذلك شح املياه؛

  باختاذ إجراءات بشأن أطر سياسات الدعوة    
العالقات مع االتفاقيـات    زيز   إىل األمانة أن تقوم، لدى تشجيع وتع       يطلب  -٩  

، بتقييم فعاليـة    األخرى ذات الصلة ومع املنظمات واملؤسسات والوكاالت الدولية املختصة        
أطر سياسات الدعوة القائمة واإلبالغ عنها، كي تنظر األطراف يف ذلك أثناء الدورة الثانية              

  عشرة ملؤمتر األطراف؛
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القتضاء ورهناً بتوافر املوارد،  األمانة على أن حتدد وتصوغ، حسب ا يشجع  -١٠  
أطراً إضافية لسياسات الدعوة، بالتشاور مع األطراف، كي يعتمدها مـؤمتر األطـراف يف              

  دورته الثانية عشرة؛
 إىل األمانة أن تيّسر تعميم مراعاة القضايا اجلنـسانية علـى             كذلك يطلب  -١١  

  خمتلف املستويات اليت تشمل جهات متعددة من أصحاب املصلحة؛
، ١٠-م أ /٩ مـن املقـرر      ١٠ األمانة على أن تقوم، عمالً بالفقرة        حيث  -١٢  

سياسات استناداً إىل اسـتراتيجية      ال االضطالع بأنشطة الدعوة يف جمال     بتكثيف جهودها يف  
الدعوة يف إطار االتفاقية، مستعينة يف ذلك بأطر سياسات الدعوة املتاحة بـشأن القـضايا               

وأن تكفل االتـساق      مبا يف ذلك شح املياه،     ،غري املناخ واجلفاف   وت واألمن الغذائي اجلنسانية  
  واملواءمة والتعاضد بني أطر سياسات الدعوة املواضيعية متاشياً مع أهداف االتفاقية ومبادئها؛

 مـن   ١٢ والفقـرة    ٩-م أ /٨ من املقرر    ٨ مع الفقرة    متاشياً لألمانة،   يأذن  -١٣  
ت الدعوة ذات الصلة وتتبع هنجها التـشاوري،        بأن تستخدم أطر سياسا   ،  ١٠-م أ /٩املقرر  

  ؛جمال مجع األموالمن أجل التماس موارد مالية لتنفيذها على حنو يتسق مع أنشطة األمانة يف 
 األطراف واملؤسسات املالية إىل أن تواصل دعم تنفيذ أطر سياسات           يدعو  -١٤  

ملسندة إليها، على أن تفعل ذلـك،        اآللية العاملية، متاشياً مع الوالية ا      يشجعالدعوة القائمة، و  
حسب االقتضاء، ويدعو هذه اجلهات أيضاً إىل أن تضع وتنفذ أي أطر إضافية لـسياسات               

  الدعوة، على حنو ما يقرره مؤمتر األطراف يف دورته الثانية عشرة، ورهناً بتوافر املوارد؛

  باالضطالع بأنشطة الدعوة بشأن القضايا املواضيعية    
األمانة أن تقوم، يف الدورة الثالثة عشرة للجنة استعراض تنفيـذ            إىل   يطلب  -١٥  

االتفاقية، بتعزيز احلوار بني أصحاب املصلحة يف سياق أطر سياسات الدعوة القائمة بـشأن              
القضايا املواضيعية اجلوهرية، وصياغة استراتيجيات وتوصيات لوضع السياسات وتنفيـذها          

  ماً للدعوة يف جمال السياسات اليت تضطلع هبا األمانة؛واإلبالغ عنها على مجيع املستويات دع
 أن تقدم األمانة نتائج عمل جلسات احلوار بشأن القضايا املواضـيعية            يقرر  -١٦  

  اجلوهرية إىل مؤمتر األطراف يف دورته الثانية عشرة، كي ينظر فيها ويعتمدها حسب االقتضاء؛

  قضايا أخرى ينبغي اختاذ إجراءات بشأهنا    
 باألمانة أن تتعاون مع سائر عمليات الرصـد والتقيـيم يف إطـار              يهيب  -١٧  

االتفاقيات األخرى، وال سيما اتفاقيات ريو، مبا يف ذلك من خالل فريق االتصال املشترك،              
يف تنفيذ هنج للرصد والتقييم على الصعيد الوطين مـن أجـل تنـاول أهـداف االتفاقيـة                  

  مبوجبها؛ واإلبالغ
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انة أن تستكشف إمكانية تعزيز أنشطة الدعوة من خـالل           إىل األم  يطلب  -١٨  
إجراءات تشمل إنشاء منرب عاملي التفاقية مكافحة التصحر، بشراكة مع أصحاب املـصلحة             

  الرئيسيني؛
 األطراف على تعميم مراعاة أهداف االتفاقية وبرامج العمل الوطنية يف         حيث  -١٩  

زيادة املوارد وتعزيز كفاءهتا ورفع عـدد  ما تضطلع به من عمليات التخطيط الوطنية، هبدف     
  شركاء التنفيذ؛

 جاوب مع هذا املقـرر     للتقدم احملرز يف الت     وتقييماً يدرج استعراضاً  أن   يقرر  -٢٠  
  .مؤمتر األطراف يف دورته الثانية عشرةيف برنامج عمل 

  التاسعةاجللسة العامة 
  ٢٠١٣سبتمرب / أيلول٢٦
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    ١١-م أ/١٠املقرر     
  ٢٠١٥-٢٠١٤السنتني فترة نية برنامج وميزا

  إن مؤمتر األطراف،  
  ،)٢(اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحريف ؤمتر األطراف ملبالقواعد املالية إذ يذكِّر   
 باخلطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل تعزيـز         أيضاً وإذ يذكِّر   

  ،)٣()االستراتيجية) (٢٠١٨-٢٠٠٨(تنفيذ االتفاقية 
يف " االسـتراتيجية " بتقرير الفريق العامل بني الدورات املعين بتقييم         وإذ حييط علماً    

  ،)٤(منتصف املدة
 يف املعلومات الواردة يف الوثائق اليت أعدَّهتا األمانة واآللية العامليـة بـشأن              وقد نظر   

  ،)٥(الربنامج وامليزانية

  ٢٠١٥-٢٠١٤امليزانية الربناجمية لفترة السنتني     
ــق  -١   ــسنتني يواف ــرة ال ــة لفت ــة الربناجمي ــى امليزاني  ٢٠١٥-٢٠١٤ عل
   أدناه؛١ يورو، لألغراض احملددة يف اجلدول ١٦ ١٢٢ ٤٣١ البالغة

 ١ ٠٢٢ ٥٨٤ حلكومة أملانيا ملسامهتها الطوعية مببلـغ         عن تقديره  ُيعرب  -٢  
مببلـغ  يورو املقدمـة إىل امليزانيـة األساسـية لفتـرة الـسنتني، وملـسامهتها اخلاصـة                 

  اليت تقدمها إىل األمانة بصفتها احلكومة املضيفة؛) صندوق بون( يورو ١ ٠٢٢ ٥٨٤ قدره
 على جدول مالك املوظفني يف امليزانيـة الربناجميـة كمـا ورد يف              يوافق  -٣  
   أدناه؛٢ اجلدول

 يف املائة مـن     ٨,٣اإلبقاء على مستوى رأس املال العامل عند نسبة         يقرِّر    -٤  
  ر من الصندوق االستئماين للميزانية األساسية لالتفاقية؛اإلنفاق املقدَّ

 الذي يرد   ٢٠١٥ و ٢٠١٤ اجلدول اإلرشادي لالشتراكات للعامني      يعتمد  -٥  
  يف مرفق هذا املقرر؛

__________ 

 .، املرفق١-م أ/٢املقرر  )٢(
 .٨-م أ/٣املقرر  )٣(
)٤( ICCD/COP(11)/21. 
)٥( ICCD/COP(11)/6 و Corr.1  ،ICCD/COP(11)/7 و Corr.1  ،ICCD/COP(11)/8  ،ICCD/COP(11)/9 ،

ICCD/COP(11)/10 ،ICCD/COP(11)/11 ،ICCD/COP(11)/12 ،ICCD/COP(11)/13. 
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 مجيع األطراف يف االتفاقية إىل مراعـاة أن اشـتراكاهتا يف امليزانيـة              يدعو  -٦  
يناير من كل عام أو قبل هـذا التـاريخ وفقـاً            / كانون الثاين  ١األساسية ُيتوقَّع وصوهلا يف     

  من القواعد املالية ملؤمتر األطراف؛) أ(١٤ للفقرة
التنفيذي بإجراء التحويالت بني كل بند من بنود االعتمادات          لألمني   يأذن  -٧  
 يف املائة من جمموع النفقات      ٢٠ أدناه، إىل حدٍّ إمجايل نسبته       ١ احملددة يف اجلدول     األساسية

 يف املائة من ٢٥رة لبنود االعتمادات هذه، شريطة تطبيق حد آخر تصل نسبته إىل ناقص املقدَّ
كل بند من بنود االعتمادات هذه، ويطلب إىل األمني التنفيذي تقـدمي تقريـر إىل مـؤمتر                 

  األطراف عن أي حتويالت من هذا القبيل؛
ل الـزمين    إىل اجلمعية العامة لألمم املتحدة، أن ُتدرج، يف اجلـدو          يطلب  -٨  

، دورات مؤمتر األطراف وهيئاته الفرعية      ٢٠١٥-٢٠١٤ملؤمترات واجتماعات فترة السنتني     
  املزمع عقدها يف فترة السنتني؛

 أدنـاه، تـصل     ٣ على ميزانية طوارئ على النحو احملدد يف اجلدول          يوافق  -٩  
تـرة   يورو خلـدمات املـؤمترات، ُتـضاف إىل امليزانيـة الربناجميـة لف             ٢ ٠٧٣ ٥٥٠ إىل

 إذا ما قررت اجلمعية العامة عدم توفري املوارد هلـذه األنـشطة يف              ٢٠١٥-٢٠١٤ السنتني
  امليزانية العادية لألمم املتحدة؛

 يـورو علـى     ١ ٤٩٦ ٠٠٠ بالتكاليف اإلضافية املقدَّرة مببلغ      حييط علماً   -١٠  
لثانية عشرة ملؤمتر    أدناه، اليت سيتعني صرفها يف حالة عقد الدورة ا         ٤النحو املبني يف اجلدول     
  األطراف يف بون، أملانيا؛

 يورو على   ٧٣١ ٠٠٠ بالتكاليف اإلضافية املقدَّرة البالغة      أيضاً حييط علماً   -١١  
 أدناه يف حال عقد الدورة االسـتثنائية الرابعـة للجنـة العلـم              ٥النحو املبني يف اجلدول     

  التفاقية يف بون، أملانيا؛والتكنولوجيا والدورة الثالثة عشرة للجنة استعراض تنفيذ ا
 ميزانيةً لنقل اآللية العاملية إىل بون بصفة استثنائية وملرة واحـدة علـى              يقر  -١٢  

 يورو ويأذن لألمني التنفيـذي اسـتخدام        ٣٥٠ ٨٩٤ أدناه، تبلغ    ٦النحو املبني يف اجلدول     
  احتياطيات الصندوق االستئماين للميزانية األساسية لالتفاقية هلذا الغرض؛

 األطراف، وغريها من احلكومات واملنظمات واملؤسسات القـادرة         يدعو  -١٣  
 بشأن إدارة اآللية العاملية     ١١-أ م/٦على تقدمي تربعات تغطي التكاليف املتعلقة بتنفيذ املقرر         

  وترتيباهتا املؤسسية، إىل القيام بذلك؛
إدارة اآللية  ي، أن يقوم، بالتشاور الوثيق مع مدير        إىل األمني التنفيذ  يطلب    -١٤  

العاملية ومكتب مؤمتر األطراف يف دورته احلادية عشرة، ومبشورة مكتب األمـم املتحـدة              
 عن أموال لإلفراجللشؤون القانونية، بالعمل مع جملس إدارة الصندوق الدويل للتنمية الزراعية 
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فيمـا خيـص   املسائل العالقـة  ولتسوية املاحنني اليت مجدها الصندوق الدويل للتنمية الزراعية  
  الرتاعات بشأن قضايا احملاكم املتصلة باملوظفني؛

 إىل األمني التنفيذي أن يقدم، بالتشاور مع املـدير اإلداري           يطلب كذلك   -١٥  
لآللية العاملية تقريراً إىل مؤمتر األطراف يف دورته الثانية عشرة عن حالة القضايا القانونية بني               

لية العاملية والتأثريات القائمة واحملتملة هلذه القضايا على        الصندوق الدويل للتنمية الزراعية واآل    
  املسائل املالية لآللية العاملية؛

حالة عدم وصول التربعات املخصصة لتغطية الغرض الـوارد يف          يف  يقرِّر،    -١٦  
   إىل املبلغ املذكور، أن يدرج الرصيد املتوفر يف ميزانية الطوارئ خلدمات املؤمترات؛٩الفقرة 

 بالتقديرات اليت حددها األمني التنفيـذي لتمويـل الـصندوق           حييط علماً   -١٧  
   األطراف إىل تقدمي مسامهات إىل هذا الصندوق؛ويدعو أدناه، ٧االستئماين اخلاص يف اجلدول 

 بالتقديرات اليت حـددها األمـني التنفيـذي لتمويـل           حييط علماً أيضاً    -١٨  
 ١١ ٥٧٨ ١٥٠(واآللية العامليـة    )  يورو ٧ ٢٨١ ٠٠٠(االحتياجات اخلارجة عن امليزانية     

 األطراف اليت تستطيع تقدمي تربعات لتغطيـة        ويدعو،  ٢٠١٥-٢٠١٤لفترة السنتني   ) يورو
  تكاليف هذه األنشطة إىل أن تفعل ذلك؛

، فضالً عن حكومات الدول غري األطـراف، واملنظمـات          األطرافيدعو    -١٩  
إىل تقـدمي مـسامهات للـصندوق التكميلـي         احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية      

  اآللية العاملية؛والصندوق اخلاص واألموال اخلارجة عن ميزانية 
إىل أمانة اآللية العاملية، أن تويل األولوية يف تنفيـذ ميزانيتـها الربناجميـة،              يطلب    -٢٠  

ـ              راف يف دورتـه    للتوصيات الواردة يف تقرير التقييم ملنتصف املدة اليت ترد مع مقررات مؤمتر األط
  احلادية عشرة وأن يقدم تقريراً إىل مؤمتر األطراف يف دورته الثانية عشرة عن أدائهما يف هذا الصدد؛

 إىل األمني التنفيذي أن يقدم إىل مؤمتر األطراف يف دورته الثانية يطلب أيضاً  -٢١  
  ج قائم على النتائج؛عشرة تقريراً عن حالة اإليرادات واإلنفاق وعن أداء امليزانية، باتباع هن

 إىل األمني التنفيذي إعداد ميزانية قائمة على النتائج وبرامج          يطلب كذلك   -٢٢  
 اخلاص خبطط العمـل، وأن      ١١-أ م/١، وفقاً للمقرر    ٢٠١٧-٢٠١٦عمل لفترة السنتني    

وفق  على االحتياجات املتوقعة لفترة السنتني       تنيللميزانية وبرامج عمل قائم   سيناريوهني  يقدم  
سيناريو قائم على ما أوصي به من تعـديالت         ) ٢(منو امسي صفري؛     سيناريو   )١(:  يلي ما

إضافية على السيناريو األول والتكاليف املرتبطة به، على أساس النموذج املـبني يف املرفـق               
  ؛٩-أ م/٩ الثالث للمقرر

ه  أعال ٢٢ إىل األمني التنفيذي ضمان إتاحة الوثائق احملددة يف الفقرة           يطلب  -٢٣  
   املتعلِّق بالقواعد املالية ملؤمتر األطراف؛١-أ م/٢جبميع اللغات الرمسية ووفقاً للمقرر 
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األمني التنفيذي إىل تكثيف اجلهود للسعي باستمرار إىل إجياد وإعمال       يدعو    -٢٤  
أوجه الكفاءة واالبتكارات اخلالقة، مبا يف ذلك ما يتعلَّـق بتقلـيص تكـاليف املـوظفني                

 مجيع وحدات وشعب األمانة واآللية العاملية، وأن يقدم تقريراً عن التقدُّم احملرز واالستشارة يف
  إىل مؤمتر األطراف يف دورته الثانية عشرة؛

  األداء املايل للصناديق االستئمانية لالتفاقية     
 ولفتـرة   ٢٠١١-٢٠١٠ بالبيانـات املاليـة لفتـرة الـسنتني          حييط علماً   -٢٥  
رير األداء املـايل وتقـارير تنفيـذ بـرامج العمـل لفتـرة              ، وبتق ٢٠١٣-٢٠١٢ السنتني
  ؛٢٠١٣سبتمرب / أيلول١ لألمانة واآللية العاملية، وحبالة املسامهات حىت ٢٠١٣-٢٠١٢ السنتني

 عن تقديره لألطراف اليت دفعت مسامهتها يف امليزانية األساسـية يف            ُيعرب  -٢٦  
  الوقت احملدد؛

د مسامهاهتا يف امليزانية األساسية إىل القيـام         األطراف اليت مل تدفع بع     يدعو  -٢٧  
يناير أو قبل   / كانون الثاين  ١بذلك دون إبطاء، واضعةً يف اعتبارها أن املسامهات مستحقة يف           

  هذا التاريخ من كل سنة؛
 إىل األمني التنفيذي أن يستمر يف تقدمي تقاريره بشأن تنفيذ أي من             يطلب  -٢٨  

  ؛٩-أ م/٩ات املستحقة السداد، عمالً باملقرر الترتيبات املتعلِّقة باملسامه
 عن تقديره للمسامهات املقدمة من األطراف إىل الصندوق التكميلي          ُيعرب  -٢٩  

  .والصندوق اخلاص واألموال اخلارجة عن ميزانية اآللية العاملية
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    ١اجلدول 
    االحتياجات من املوارد حسب الربنامج الفرعي

  )باليورو(

 ٢٠١٥ ٢٠١٤ 
امليزانية إمجايل 

  األساسية
      الربامج-ألف

 ٤٠٠ ٩٥٥ ١ ٢٥٠ ٩٩٠ ١٥٠ ٩٦٥  الدعوة وإذكاء الوعي والتثقيف  -١

 ٢٠٠ ٥٤٠ ١ ٤٠٠ ٧٧٥ ٨٠٠ ٧٦٤  إطار السياسة العامة  -٢

 ٩٠٠ ٣٠٩ ٢ ١٠٠ ١٦٣ ١ ٨٠٠ ١٤٦ ١  العلم والتكنولوجيا واملعرفة   -٣

 ١٧٥ ٦٧٨ ٠٠٠ ٣٦١ ١٧٥ ٣١٧  بناء القدرات   -٤

 ٠٥٠ ٥٨٨ ١ ٨٠٠ ٨٠٠ ٢٥٠ ٧٨٧  تمويل ونقل التكنولوجياال  -٥

      الدعم اإلداري -باء

 ٠٣٥ ١٣٩ ٣ ١٩٣ ٦٠٦ ١ ٨٤٣ ٥٣٢ ١  التوجيه التنفيذي واإلدارة  ١-٦

 ١٠٠ ٦٧٦ ٨٥٠ ٣٣٩ ٢٥٠ ٣٣٦  خدمات املؤمترات   ٢-٦

 ٨٧٦ ٤٣٨ ٢ ٤٣٩ ٢١٩ ١ ٤٣٨ ٢١٩ ١  اإلدارة وخدمات التمويل  ٣-٦

 ٧٣٦ ٣٢٥ ١٤ ٠٣١ ٢٥٦ ٧ ٧٠٥ ٠٦٩ ٧  )باء+لفأ(اجملموع الفرعي 

 ٣٤٦ ٨٦٢ ١ ٢٨٤ ٩٤٣  ٠٦٢ ٩١٩    تكاليف دعم الربامج-جيم

 (٦٥١ ٦٥)   (٦٥١ ٦٥)    احتياطي رأس املال املتداول-دال

 ٤٣١ ١٢٢ ١٦ ٣١٥ ١٩٩ ٨ ١١٦ ٩٢٣ ٧  )دال-ألف(اجملموع 

     اإليرادات

  ٥٨٤ ٠٢٢ ١  ٢٩٢ ٥١١  ٢٩٢ ٥١١   مسامهة من حكومة البلد املضيف

األرصدة أو االشتراكات اليت مل ُتنفق      
  واملرحلة من الفترات املالية السابقة

 ١٠٦ ٤٠٤  ٠٥٣ ٢٠٢  ٠٥٣ ٢٠٢  

  ٧٤١ ٦٩٥ ١٤  ٩٧٠ ٤٨٥ ٧  ٧٧١ ٢٠٩ ٧   املسامهات اإلرشادية

  ٤٣١ ١٢٢ ١٦  ٣١٥ ١٩٩ ٨  ١١٦ ٩٢٣ ٧   جمموع اإليرادات 
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    ٢اجلدول 
  وظفني املكاالحتياجات من حيث مال

  املطلوب العدد الفعلي العدد  
  ٢٠١٥  ٢٠١٤  ٢٠١٣  

   األمانة
   الفئة الفنية وما فوقها -ألف

 ١٫٠٠ ١٫٠٠ ١٫٠٠  أمني عام مساعد

 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠  ٢-مد

 ١٫٠٠ ١٫٠٠ ١٫٠٠  ١-مد

 ٧٫٠٠ ٧٫٠٠ ٧٫٠٠  ٥-ف

 ٧٫٠٠ ٧٫٠٠ ٧٫٠٠  ٤-ف

 ٤٫٠٠ ٤٫٠٠ ٤٫٠٠  ٣-ف

 ١٫٠٠ ١٫٠٠ ١٫٠٠  ٢-ف

 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠  ١-ف

 ٢١٫٠٠ ٢١٫٠٠ ٢١٫٠٠  فوقها  للفئة الفنية وما-  ألفاجملموع الفرعي

 ١٠٫٠٠ ١٠٫٠٠ ١٠٫٠٠  فئة اخلدمات العامة  -باء

 ٣١٫٠٠ ٣١٫٠٠ ٣١٫٠٠  )باء+ألف (اجملموع

  
  العدد املطلوب  الفعلي العدد  
  ٢٠١٥  ٢٠١٤  ٢٠١٣  

        اآللية العاملية  
        الفئة الفنية وما فوقها  -ألف

 ١٫٠٠ ١٫٠٠ ١٫٠٠  ٢-مد  
 ١٫٠٠ ١٫٠٠ ١٫٠٠  ١-مد  
 ٢٫٠٠ ٢٫٠٠ ٢٫٠٠  ٥-ف  
 ٣٫٠٠ ٣٫٠٠ ٣٫٠٠  ٤-ف  
 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠  ٣-ف  
 ٢٫٠٠ ٢٫٠٠ ٢٫٠٠  ٢-ف  
 ٩٫٠٠ ٩٫٠٠ ٩٫٠٠  فوقها  للفئة الفنية وما-  ألفاجملموع الفرعي  

 ٤٫٠٠ ٤٫٠٠ ٥٫٠٠  فئة اخلدمات العامة  -باء
 ١٣٫٠٠ ١٣٫٠٠ ١٤٫٠٠  )باء+ألف (اجملموع  
 ٤٤٫٠٠ ٤٤٫٠٠ ٤٥٫٠٠  اجملموع الكلي  
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  ٣اجلدول 
  امليزانية االحتياطية خلدمات املؤمترات

  )باليورو(
 ٢٠١٥-٢٠١٤  ٢٠١٣-٢٠١٢  وجه اإلنفاق

 ٠٠٠ ٨٣٥ ١ ٠٠٠ ٧٩٩ ١  خدمات اجتماعات األمم املتحدة

 ٥٥٠ ٢٣٨ ٠٠٠ ٢٣٤  تكاليف دعم الربامج

 ٥٥٠ ٠٧٣ ٢ ٠٠٠ ٠٣٣ ٢  اجملموع

  ٤جلدول ا
   يف بون عشرة ملؤمتر األطرافالثانية االحتياجات من املوارد الستضافة الدورة 

  )باليورو(
  ٢٠١٥-٢٠١٤  ٢٠١٣-٢٠١٢  وجه اإلنفاق

 ٠٠٠ ٢٠٤ ١ ٠٠٠ ٢٠٤ ١  التكاليف اإلضافية

 ٠٠٠ ١٢٠ ٠٠٠ ١٢٠  النفقات الطارئة

 ٠٠٠ ٣٢٤ ١ ٠٠٠ ٣٢٤ ١  اجملموع الفرعي

 ٠٠٠ ١٧٢ ٠٠٠ ١٧٢  تكاليف دعم الربامج

 ٠٠٠ ٤٩٦ ١ ٠٠٠ ٤٩٦ ١  اجملموع

    ٥اجلدول 
الستضافة الدورة االستثنائية الرابعة للجنة العلم والتكنولوجيـا        االحتياجات من املوارد    

    والدورة الثالثة عشرة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية
  )باليورو(

  ٢٠١٥-٢٠١٤  وجه اإلنفاق 
 ٠٠٠ ٥٨٨  التكاليف اإلضافية 

 ٠٠٠ ٥٩   الطارئة النفقات

 ٠٠٠ ٦٤٧  اجملموع الفرعي

 ٠٠٠ ٨٤  تكاليف دعم الربامج

 ٠٠٠ ٧٣١  اجملموع
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    ٦اجلدول 
  لنقل اآللية العاملية إىل بون االحتياجات من املوارد 

  )باليورو(
  امليزانية  وجه اإلنفاق 

 ٨٣٠ ٧٣  أثاث مكتيب ومعدات حاسوبية 

 ٤٠٠ ٨  تكاليف نقل املكاتب 

  ٢٩٦ ٢٢٨   )األساسيني( الفنيني نقل املوظفني

 ٥٢٦ ٣١٠  اجملموع الفرعي

 ٣٦٨ ٤٠  تكاليف دعم الربامج

 ٨٩٤ ٣٥٠  اجملموع

   اإليرادات

االحتياطيات مقابل الصندوق االستئماين بشأن امليزانية األساسية التفاقية األمم 
  املتحدة ملكافحة التصحُّر 

٨٩٤ ٣٥٠ 

    ٧اجلدول 
 املوارد للمشاركة يف عملية اتفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة     التقديرية من االحتياجات  

  ٢٠١٥-٢٠١٤التصحر لفترة السنتني 
  )باليورو(

 التكاليف املقدَّرة  الدورات
 ٠٠٠ ٩١٥  الدورة الثالثة عشرة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية

 ٠٠٠ ٣٠٠ ١  الدورة الثانية عشرة ملؤمتر األطراف 

  ٠٠٠ ٢١٥ ٢ 

  ة العاشرةاجللسة العام
  ٢٠١٣سبتمرب / أيلول٢٧
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  املرفق األول

  األمانة واآللية العامليةعمل برامج     
 اآللية العاملية األمانة

 امليزانية األساسية النتيجة
املوارد اخلارجة  

 اجملموع امليزانية عن
امليزانية 
 األساسية

املوارد اخلارجـة   
  اجملموع اجملموع امليزانية عن

بأمهية التصدِّي للتـصحر وتـدهور      زيادة الوعي   ) أ(١
 األراضي واجلفاف كحل للعديد من التحدِّيات العاملية

 ٥٦٠ ٨١٥ ١  صفر  صفر  صفر  ٥٦٠ ٨١٥ ١ ٣٢٠ ٨٤٥ ٢٤٠ ٩٧٠

زيادة الوعي بفرص متويـل التـصدِّي ملـسائل         ) ب(١
  التصحُّر وتدهور األراضي واجلفاف وأساليبه وأدواته

 ٠٧٠ ١٠٢ ١ ٠٧٠ ١٠٢ ١ ٨٥٠ ٨٩٨ ٢٢٠ ٢٠٣  صفر  صفر صفر

تزايد االعتراف بعملية االتفاقية بوصفها مرجعـاً       ) ج(١
معيارياً ملعاجلة مسائل التـصحُّر وتـدهور األراضـي         

  واجلفاف يف القرارات املتعلِّقة باألراضي 

 ٦٥٠ ٤٤٧ ٨٩٠ ١٧٥  صفر ٨٩٠ ١٧٥  ٧٦٠ ٢٧١ ٥٢٠ ١٤٧ ٢٤٠ ١٢٤

اعـات  تيسري مسامهات اجملتمـع املـدين يف اجتم    ) د(١
  وعمليات االتفاقية بصورة فعَّالة

 ٥٧٠ ٥٧٠ ٨٩٠ ١٧٥  صفر ٨٩٠ ١٧٥  ٦٨٠ ٣٩٤ ٧٦٠ ٨٨ ٩٢٠ ٣٠٥

زيادة فعالية اخلدمات املقدمة للبلـدان يف جمـال         ) أ(٢
  مواءمة برامج العمل الوطنية وتعميمها 

٠٠٠ ٧٨٩ ١ ١٠٠ ٧٥٩ ١٠٠ ٧٢٨ ٠٠٠ ٣١  ٩٠٠ ٠٢٩ ١ ١٠٠ ٨٤٢ ٨٠٠ ١٨٧ 

نسيق اإلقليميان الفعـاالن يف تنفيـذ      التعاون والت ) ب(٢
  اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحُّر 

٦٠٠ ٦٠٨ ١ ٧٠٠ ٩٨٢ ٦٠٠ ٨٩٨ ١٠٠ ٨٤  ٩٠٠ ٦٢٥ ١٠٠ ٣٨٨ ٨٠٠ ٢٣٧ 

حصول البلدان األطراف املتضررة على دعم متزايد       ) ج(٢
من املنظمات والربامج الرئيسية للتعاون املتعدِّد األطـراف        

  ر وتدهور األراضي واجلفافيف التصدِّي للتصح

٧٤٤ ٥٨٢  ٣٠٠ ١٦٣ ٢٠٠ ٧٩ ١٠٠ ٨٤  ٤٤٤ ٤١٩ ٦٢٢ ١٩٧ ٨٢٢ ٢٢١ 

حتسني فهم الروابط بني تنفيذ االتفاقية ومعاجلـة        ) د(٢
مسائل األمن الغذائي، وندرة املياه واجلفاف، واحلراجة،       

 والقضايا اجلنسانية

٢٠٤ ٢٢٤ ١ ٤٠٠ ٣٨٣ ٣٠٠ ٢٩٩ ١٠٠ ٨٤  ٨٠٤ ٨٤٠ ٥٥٢ ٤٩٥ ٢٥٢ ٣٤٥ 
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 اآللية العاملية األمانة

 امليزانية األساسية النتيجة
املوارد اخلارجة  

 اجملموع امليزانية عن
امليزانية 
 األساسية

املوارد اخلارجـة   
  اجملموع اجملموع امليزانية عن

حتسني أوجه التآزر بني التصدِّي للتصحر وتدهور       )    ه(٢
أو التنـوع   /أو تغـري املنـاخ و     /األراضي واجلفـاف و   

 البيولوجي

٥٥٢ ٤٨٢ ٩٠٠ ١٩٦ ٨٠٠ ١١٢ ١٠٠ ٨٤ ٦٥٢ ٢٨٥ ٥٢٦ ١٠٥ ١٢٦ ١٨٠ 

إجراء األطراف تقييمات األثر يف إطـار اتفاقيـة         ) أ(٣
م احملرز يف حتقيق    مكافحة التصحُّر مع التركيز على التقدُّ     

 ٤-١األهداف االستراتيجية 

 ٩٠٠ ١٤٨  صفر  صفر  صفر ٩٠٠ ١٤٨ ٠٠٠ ٨٠ ٩٠٠ ٦٨

وضع خطوط األساس الوطنية والعاملية من أجـل   ) ب(٣
 ٣-١تقييم التقدُّم احملرز يف حتقيق األهداف االستراتيجية 

 ٩٥٠ ٤٥٨  صفر  صفر  صفر ٩٥٠ ٤٥٨ ٠٠٠ ٣٢٨ ٩٥٠ ١٣٠

ف ملقرراهتا باختاذ إجراءات حنو حتقيق      تبين األطرا ) ج(٣
 املتعلِّقة بتحديث املعلومات عن     ٤-١األهداف التنفيذية   

النجاحات والتحدِّيات ذات الصلة اليت تواجهها البلدان       
 املتضررة وغريها من أصحاب املصلحة يف االتفاقية

 ٩٥٠ ١٢٧ ١  صفر  صفر  صفر ٩٥٠ ١٢٧ ١ ١٠٠ ٥٦٧ ٨٥٠ ٥٦٠

 عـن أسـاليب وأدوات إيـصال        رضا األطراف ) د(٣
 املعلومات من خالل تقدمي التقارير مبوجب االتفاقية

 ٥٢٥ ١٤٠  صفر  صفر  صفر ٥٢٥ ١٤٠  صفر ٥٢٥ ١٤٠

دفع جلنة العلم والتكنولوجيا قدماً باملعارف املتعلِّقة       ) ه(٣
مبكافحة التصحُّر وتدهور األراضي واجلفاف من أجـل        

 مع التركيز على إسهام     احلد من الفقر والتنمية املستدامة،    
 العلم والتكنولوجيا واملعارف واملمارسات التقليدية

 ٤٠٠ ٩٠٨  صفر  صفر  صفر ٤٠٠ ٩٠٨ ٦٠٠ ٧٩٢ ٨٠٠ ١١٥

إفادة جلنة العلم والتكنولوجيا من أعمال املنظمات       ) و(٣
العلمية وهيئات التعاون اليت تتعامل مـع املـسائل ذات          

اف، مبا يف ذلك     بالتصحر وتدهور األراضي واجلف    الصلة
والـسياسات  هيئة التفاعل بني العلـوم      من خالل إنشاء    
  ١١-م أ/٢٣ مبوجب املقرر

 ٧٠٠ ٢٣٠  صفر  صفر  صفر ٧٠٠ ٢٣٠ ٠٠٠ ٦٠ ٧٠٠ ١٧٠

استخدام األطراف املعارف العلمية لدعم عمليـة       ) ز(٣
  صنع القرار بشأن االتفاقية

 ٢٠٠ ٠٦٨ ١  صفر  صفر  صفر ٢٠٠ ٠٦٨ ١ ١٠٠ ٥٥٤ ١٠٠ ٥١٤
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 اآللية العاملية األمانة

 امليزانية األساسية النتيجة
املوارد اخلارجة  

 اجملموع امليزانية عن
امليزانية 
 األساسية

املوارد اخلارجـة   
  اجملموع اجملموع امليزانية عن

استخدام األطراف ألفضل املمارسات من أجـل       ) ح(٣
  دعم تنفيذ االتفاقية

 ٥٢٥ ٢٢٨  صفر  صفر  صفر ٥٢٥ ٢٢٨ ٠٠٠ ٨٠ ٥٢٥ ١٤٨

 ٠٥٠ ٧٢٢  صفر  صفر  صفر ٠٥٠ ٧٢٢ ٥٠٠ ٢٦٢ ٥٥٠ ٤٥٩  حتسُّن االعتمادات املتعلِّقة بالعلم واملؤسسات ) ط(٣

ف يف  حتسني فرص بناء القدرات احملـددة األهـدا       ) أ(٤
  إطار االتفاقية 

 ١٧٥ ٠٧٨ ١  صفر  صفر  صفر ١٧٥ ٠٧٨ ١ ٠٠٠ ٤٠٠ ١٧٥ ٦٧٨

استناد األطراف يف قراراهتا املتعلِّقة بتعزيز فعاليـة        ) أ(٥
وكفاءة املوارد املالية على معلومـات حمّدثـة بـشأن          
النجاحات والتحدِّيات ذات الصلة اليت تواجهها البلدان       

  صلحة يف االتفاقيةاملتضررة وغريها من أصحاب امل

 ٧٧٣ ٦٨٦ ٧٧٣ ٦٨٦ ٠٠٠ ٤١٤ ٧٧٣ ٢٧٢  صفر  صفر صفر

اعتماد البلدان األطراف املتضررة على حنو متزايد       ) ب(٥
لنهج متكامل لتعبئة املوارد من أجل تنفيذ اتفاقية مكافحة         

  التصحُّر على الصعيد الوطين 

 ٩٧٣ ٤٦٤ ١ ٩٧٣ ٤٦٤ ١ ٢٠٠ ١٨٦ ١ ٧٧٣ ٢٧٨  صفر  صفر صفر

 /مسامهة أصحاب املصلحة املتعـددين ومنـابر      ) ج(٥
ائتالفات التعاون فيما بني بلدان اجلنوب مسامهةً فعَّالة يف         

  متويل تنفيذ اتفاقية مكافحة التصحُّر 

 ١٨١ ٧٦٧ ١ ١٨١ ٧٦٧ ١ ٧٠٠ ٥٩٠ ١ ٤٨١ ١٧٦  صفر  صفر صفر

حتسني األدلة اليت تؤيد قـرارات االسـتثمار يف          ) د(٥
  يف تنفيذ اتفاقية مكافحة التصحُّراألنشطة اليت تسهم 

 ٩٨١ ٠٧٩ ١ ٨٨١ ٩٤٥ ٤٠٠ ٧٦٩ ٤٨١ ١٧٦ ١٠٠ ١٣٤  صفر ١٠٠ ١٣٤

زيادة الدعم املقدم من البلدان املتقدِّمة واجلهـات        ) ه(٥
املاحنة املتعدِّدة األطراف يف التصدِّي ملـسائل التـصحُّر         

تنفيـذ اتفاقيـة مكافحـة      /وتدهور األراضي واجلفاف  
  التصحُّر

 ٤٨١ ٨٥٢ ٤٨١ ٨٥٢ ٠٠٠ ٦٨٦ ٤٨١ ١٦٦  صفر  فرص صفر

آليـات التمويـل    /إشراك القطاع اخلاص ومصادر   ) و(٥
  املبتكرة بشكل متزايد يف متويل اإلدارة املستدامة لألراضي

 ٣٨١ ٠٢٥ ٣ ٣٨١ ٠٢٥ ٣ ٩٠٠ ٨٠٨ ٢ ٤٨١ ٢١٦  صفر  صفر صفر
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 اآللية العاملية األمانة

 امليزانية األساسية النتيجة
املوارد اخلارجة  

 اجملموع امليزانية عن
امليزانية 
 األساسية

املوارد اخلارجـة   
  اجملموع اجملموع امليزانية عن

حتسني إمكانية حصول البلدان املتـضررة علـى        ) ز(٥
  رة املستدامة لألراضيتكنولوجيا اإلدا

 ٦٨١ ٣٣٦ ٦٨١ ٣٣٦ ٢٠٠ ١٧٠ ٤٨١ ١٦٦  صفر  صفر صفر

 ٤٨٥ ٠٨١ ٢ ٤٠٠ ٧١ ٤٠٠ ٧١  صفر ٠٨٥ ٠١٠ ٢  صفر ٠٨٥ ٠١٠ ٢ حتسني سالمة عملية االتفاقية ومتاسكها ) أ(١-٦

اآللية العاملية شريك فّعال وموثوق يف متويـل        ) ب(١-٦
 تصحُّرتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة ال

 ٤٥٠ ٤٤٣ ١ ٤٥٠ ٤٤٣ ١ ٥٠٠ ٣١٤ ٩٥٠ ١٢٨ ١  صفر  صفر صفر

 ٠٠٠ ٥٥٠ ٠٠٠ ٥٥٠ ٠٠٠ ٥٥٠  صفر  صفر  صفر صفر اإلدارة الفعالة والشفافة لربنامج عمل اآللية العاملية) ج(١-٦

إعراب األطراف عن ارتياحها لتحسُّن الشروط      ) أ(٢-٦
ر الالزمة الختاذ قرارات مستنرية علـى مـستوى مـؤمت         

 األطراف وهيئاته الفرعية

 ٠٢٥ ٠٥٤ ١  صفر  صفر  صفر ٠٢٥ ٠٥٤ ١ ٧٢٠ ٥٠٥ ٣٠٥ ٥٤٨

تيسري عمليات التحاور بكفاءة بـني ممثلـي        ) ب(٢-٦
أو غريهم مـن اجلهـات      /األطراف واخلرباء العلميني و   

 صاحبة املصلحة الرئيسية

 ٢٧٥ ٢٦٨  صفر  صفر  صفر ٢٧٥ ٢٦٨ ٤٨٠ ١٤٠ ٧٩٥ ١٢٧

وارد املالية والبشرية بكفاءة وفعاليـة،      إدارة امل ) أ(٣-٦
ووفقاً للقواعد املالية لالتفاقية وللنظام املـايل والقواعـد       

 املالية لألمم املتحدة 

 ٨٧٦ ١٩٦ ٢  ٠٠٠ ١٣٥  صفر ٠٠٠ ١٣٥ ٨٧٦ ٠٦١ ٢  صفر ٨٧٦ ٠٦١ ٢

حتسني خـدمات تكنولوجيـا املعلومـات       ) ب(٣-٦
 واالتصاالت لدى األمانة 

 ٠٠٠ ٦٤٢  صفر  صفر  صفر ٠٠٠ ٦٤٢ ٠٠٠ ٤٠٠ ٠٠٠ ٢٤٢

 ٨٨٦ ١٨٤ ٣٣  ٤٥٠ ٢١٨ ١٥  ١٥٠ ٥٧٨ ١١ ٣٠٠ ٦٤٠ ٣ ٤٣٦ ٩٦٦ ١٧ ٠٠٠ ٢٨١ ٧ ٤٣٦ ٦٨٥ ١٠ اجملموع

  .ال يشمل املعارف التقليدية عن املوارد اجلينية  ) أ(
  . مليون يورو٤,٣ احتياطي رأس املال املتداول، والبالغة عالوةً على ما ذُِكَر أعاله، تشمل ميزانية االتفاقية تكاليف دعم الربامج، مطروحاً منها  )أ(
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  املرفق الثاين

اجلدول اإلرشادي لالشـتراكات يف امليزانيـة األساسـية لالتفاقيـة               
 ٢٠١٥-٢٠١٤ للفترة

  
ــراف يف  ــة األط اتفاقي

املتحدة ملكافحـة    األمم
  /) ب( )أ(التصحُّر

جدول األمم  
  املتحدة

اإلرشادي اجلدول  
ة لألنصبة املقـرر  

  ٢٠١٤ لعام
 اإلرشـادية   االشتراكات

  )باليورو( ٢٠١٤ لعام

اجلدول اإلرشادي  
لألنصبة املقـرِّرة   

  ٢٠١٥ لعام
االشتراكات اإلرشادية  

  )باليورو (٢٠١٥لعام 
ـالغ ــوع املبـ جمم

  )باليورو( املستحقة
 ٧٣٧   ٣٧٧  ٠٫٠٠٥  ٣٦٠  ٠٫٠٠٥ ٠٫٠٠٥  أقل البلدان منواً  أفغانستان ١

 ٤٧٢ ١   ٧٥٣  ٠٫٠١٠  ٧١٩  ٠٫٠١٠ ٠٫٠١٠   ألبانيا ٢

 ١٧٦ ٢٠   ٣٢٢ ١٠  ٠٫١٣٨  ٨٥٤ ٩  ٠٫١٣٧ ٠٫١٣٧   اجلزائر ٣

 ١٧٨ ١   ٦٠٣  ٠٫٠٠٨  ٥٧٥  ٠٫٠٠٨ ٠٫٠٠٨   أندورا ٤

 ٤٧٢ ١   ٧٥٣  ٠٫٠١٠  ٧١٩  ٠٫٠١٠ ٠٫٠١٠ أقل البلدان منواً  أنغوال ٥

 ٢٩٥   ١٥١  ٠٫٠٠٢  ١٤٤  ٠٫٠٠٢ ٠٫٠٠٢   أنتيغوا وبربودا ٦

 ٦٢٠ ٦٣   ٥٤٧ ٣٢  ٠٫٤٣٥  ٠٧٣ ٣١  ٠٫٤٣١ ٠٫٤٣٢   األرجنتني ٧

 ٠٣١ ١   ٥٢٧  ٠٫٠٠٧  ٥٠٤  ٠٫٠٠٧ ٠٫٠٠٧   أرمينيا ٨

 ٤٣٧ ٣٠٥   ٢٥٧ ١٥٦  ٢٫٠٨٧  ١٨٠ ١٤٩  ٢٫٠٦٩ ٢٫٠٧٤   أستراليا ٩

 ٥٢١ ١١٧   ١٢٢ ٦٠  ٠٫٨٠٣  ٣٩٩ ٥٧  ٠٫٧٩٦ ٠٫٧٩٨   النمسا ١٠

 ٨٩١ ٥   ٠١٤ ٣  ٠٫٠٤٠  ٨٧٧ ٢  ٠٫٠٤٠ ٠٫٠٤٠   أذربيجان ١١

 ٥٠٤ ٢   ٢٨١ ١  ٠٫٠١٧  ٢٢٣ ١  ٠٫٠١٧ ٠٫٠١٧   جزر البهاما ١٢

 ٧٤٣ ٥   ٩٣٨ ٢  ٠٫٠٣٩  ٨٠٥ ٢  ٠٫٠٣٩ ٠٫٠٣٩   البحرين ١٣

 ٤٧٢ ١   ٧٥٣  ٠٫٠١٠  ٧١٩  ٠٫٠١٠ ٠٫٠١٠ أقل البلدان منواً  بنغالديش ١٤

 ١٧٨ ١   ٦٠٣  ٠٫٠٠٨  ٥٧٥  ٠٫٠٠٨ ٠٫٠٠٨   بربادوس ١٥

 ٢٤٧ ٨   ٢١٩ ٤  ٠٫٠٥٦  ٠٢٨ ٤  ٠٫٠٥٦ ٠٫٠٥٦   الروسبي ١٦

 ٩٧٥ ١٤٦   ١٩٠ ٧٥  ١٫٠٠٤  ٧٨٥ ٧١  ٠٫٩٩٦ ٠٫٩٩٨   بلجيكا ١٧

 ١٤٧   ٧٥  ٠٫٠٠١  ٧٢  ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١   بليز ١٨

 ٤٤٢   ٢٢٦  ٠٫٠٠٣  ٢١٦  ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٣ أقل البلدان منواً  بنن ١٩

 ١٤٧   ٧٥  ٠٫٠٠١  ٧٢  ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ أقل البلدان منواً  بوتان ٢٠

 ٣٢٥ ١   ٦٧٨  ٠٫٠٠٩  ٦٤٧  ٠٫٠٠٩ ٠٫٠٠٩   بوليفيا  ٢١

 ٥٠٤ ٢   ٢٨١ ١  ٠٫٠١٧  ٢٢٣ ١  ٠٫٠١٧ ٠٫٠١٧   البوسنة واهلرسك ٢٢

 ٥٠٤ ٢   ٢٨١ ١  ٠٫٠١٧  ٢٢٣ ١  ٠٫٠١٧ ٠٫٠١٧   بوتسوانا ٢٣

 ٠٨٩ ٤٣٢   ٠٥٠ ٢٢١  ٢٫٩٥٣  ٠٣٩ ٢١١  ٢٫٩٢٧ ٢٫٩٣٤   الربازيل ٢٤

 ٨٢٩ ٣   ٩٥٩ ١  ٠٫٠٢٦  ٨٧٠ ١  ٠٫٠٢٦ ٠٫٠٢٦    السالمبروين دار ٢٥

  ٩٢٢ ٦   ٥٤١ ٣  ٠٫٠٤٧  ٣٨١ ٣  ٠٫٠٤٧ ٠٫٠٤٧   بلغاريا ٢٦

  ٤٤٢   ٢٢٦  ٠٫٠٠٣  ٢١٦  ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٣ أقل البلدان منواً  بوركينا فاسو ٢٧

  ١٤٧   ٧٥  ٠٫٠٠١  ٧٢  ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ أقل البلدان منواً  بوروندي ٢٨

  ٥٨٩   ٣٠١  ٠٫٠٠٤  ٢٨٨  ٠٫٠٠٤ ٠٫٠٠٤ البلدان منواًأقل   كمبوديا ٢٩
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ــراف يف  ــة األط اتفاقي

املتحدة ملكافحـة    األمم
  /) ب( )أ(التصحُّر

جدول األمم  
  املتحدة

اإلرشادي اجلدول  
ة لألنصبة املقـرر  

  ٢٠١٤ لعام
 اإلرشـادية   االشتراكات

  )باليورو( ٢٠١٤ لعام

اجلدول اإلرشادي  
لألنصبة املقـرِّرة   

  ٢٠١٥ لعام
االشتراكات اإلرشادية  

  )باليورو (٢٠١٥لعام 
ـالغ ــوع املبـ جمم

  )باليورو( املستحقة
 ٧٦٧ ١   ٩٠٤  ٠٫٠١٢ ٨٦٣  ٠٫٠١٢ ٠٫٠١٢   الكامريون ٣٠

  ١٤١ ٥١    -  ٠٫٠٠٠ ١٤١ ٥١ ٠٫٧٠٩ ٠٫٧١١   )ج(كندا ٣١

  ١٤٧   ٧٥  ٠٫٠٠١ ٧٢  ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١   كابو فريدي ٣٢

  ١٤٧   ٧٥  ٠٫٠٠١ ٧٢  ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ أقل البلدان منواً  مجهورية أفريقيا الوسطى ٣٣

  ٢٩٥   ١٥١  ٠٫٠٠٢ ١٤٤  ٠٫٠٠٢ ٠٫٠٠٢ أقل البلدان منواً  تشاد ٣٤

  ١٨٨ ٤٩   ١٦٤ ٢٥  ٠٫٣٣٦ ٠٢٤ ٢٤  ٠٫٣٣٣ ٠٫٣٣٤   شيلي ٣٥

  ١٤٤ ٧٥٨   ٨٥٥ ٣٨٧  ٥٫١٨١ ٢٨٩ ٣٧٠  ٥٫١٣٦ ٥٫١٤٨   الصني ٣٦

  ١٤٣ ٣٨   ٥١٣ ١٩  ٠٫٢٦١  ٦٣٠ ١٨  ٠٫٢٥٨ ٠٫٢٥٩   كولومبيا ٣٧

  ١٤٧   ٧٥  ٠٫٠٠١  ٧٢  ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ أقل البلدان منواً  جزر القمر ٣٨

  ٧٣٧   ٣٧٧  ٠٫٠٠٥  ٣٦٠  ٠٫٠٠٥ ٠٫٠٠٥   الكونغو ٣٩

  ١٤٧   ٧٥  ٠٫٠٠١  ٧٢  ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١   جزر كوك ٤٠

  ٥٩٦ ٥   ٨٦٣ ٢  ٠٫٠٣٨  ٧٣٣ ٢  ٠٫٠٣٨ ٠٫٠٣٨   كوستاريكا ٤١

  ٦٢٠ ١   ٨٢٩  ٠٫٠١١  ٧٩١  ٠٫٠١١ ٠٫٠١١   كوت ديفوار ٤٢

  ٥٥٦ ١٨   ٤٩٣ ٩  ٠٫١٢٧  ٠٦٣ ٩  ٠٫١٢٦ ٠٫١٢٦   كرواتيا ٤٣

  ١٦٢ ١٠   ١٩٩ ٥  ٠٫٠٦٩  ٩٦٣ ٤  ٠٫٠٦٩ ٠٫٠٦٩   كوبا ٤٤

  ٩٢٢ ٦   ٥٤١ ٣  ٠٫٠٤٧  ٣٨١ ٣  ٠٫٠٤٧ ٠٫٠٤٧   قربص ٤٥

  ٨٤٦ ٥٦   ٠٨٢ ٢٩  ٠٫٣٨٨  ٧٦٤ ٢٧  ٠٫٣٨٥ ٠٫٣٨٦   اجلمهورية التشيكية ٤٦

ورية كوريا الشعبية   مجه ٤٧
  الدميقراطية

 ٨٨٤   ٤٥٢  ٠٫٠٠٦  ٤٣٢  ٠٫٠٠٦ ٠٫٠٠٦  

ــو  ٤٨ ــة الكونغ مجهوري
  الدميقراطية

  ٤٤٢   ٢٢٦  ٠٫٠٠٣  ٢١٦  ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٣ أقل البلدان منواً

  ٤٠٧ ٩٩   ٨٥٥ ٥٠  ٠٫٦٧٩  ٥٥٢ ٤٨  ٠٫٦٧٣ ٠٫٦٧٥   الدامنرك ٤٩

  ١٤٧   ٧٥  ٠٫٠٠١  ٧٢  ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ أقل البلدان منواً  جيبويت ٥٠

  ١٤٧   ٧٥  ٠٫٠٠١  ٧٢  ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١   دومينيكا ٥١

  ٦٢٧ ٦   ٣٩٠ ٣  ٠٫٠٤٥  ٢٣٧ ٣  ٠٫٠٤٥ ٠٫٠٤٥   اجلمهورية الدومينيكية ٥٢

  ٤٨٠ ٦   ٣١٥ ٣  ٠٫٠٤٤  ١٦٥ ٣  ٠٫٠٤٤ ٠٫٠٤٤   إكوادور ٥٣

  ٧٣٤ ١٩   ٠٩٦ ١٠  ٠٫١٣٥  ٦٣٨ ٩  ٠٫١٣٤ ٠٫١٣٤   مصر ٥٤

  ٣٥٦ ٢   ٢٠٥ ١  ٠٫٠١٦  ١٥١ ١  ٠٫٠١٦ ٠٫٠١٦   ورالسلفاد ٥٥

  ٤٧٢ ١   ٧٥٣  ٠٫٠١٠  ٧١٩  ٠٫٠١٠ ٠٫٠١٠ أقل البلدان منواً  غينيا االستوائية ٥٦

  ١٤٧   ٧٥  ٠٫٠٠١  ٧٢  ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ أقل البلدان منواً  إريتريا ٥٧

  ٨٩١ ٥   ٠١٤ ٣  ٠٫٠٤٠  ٨٧٧ ٢  ٠٫٠٤٠ ٠٫٠٤٠   إستونيا ٥٨

  ٤٧٢ ١   ٧٥٣  ٠٫٠١٠  ٧١٩  ٠٫٠١٠ ٠٫٠١٠ ل البلدان منواًأق  إثيوبيا ٥٩

  ٣٩٣ ٣٦٧   ١٤٩ ١٨٧  ٢٫٥٠٠  ٢٤٤ ١٨٠  ٢٫٥٠٠ ٢٫٥٠٠   االحتاد األورويب ٦٠

  ٤٤٢   ٢٢٦  ٠٫٠٠٣  ٢١٦  ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٣   فيجي ٦١

  ٤٣٣ ٧٦   ١٠٢ ٣٩  ٠٫٥٢٢  ٣٣١ ٣٧  ٠٫٥١٨ ٠٫٥١٩   فنلندا ٦٢

  ٦٧٩ ٨٢٣   ٣٨٢ ٤٢١  ٥٫٦٢٩  ٢٩٧ ٤٠٢  ٥٫٥٨٠ ٥٫٥٩٣   فرنسا ٦٣

  ٩٤٦ ٢   ٥٠٧ ١  ٠٫٠٢٠  ٤٣٩ ١  ٠٫٠٢٠ ٠٫٠٢٠   غابون ٦٤
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املتحدة ملكافحـة    األمم
  /) ب( )أ(التصحُّر

جدول األمم  
  املتحدة

اإلرشادي اجلدول  
ة لألنصبة املقـرر  

  ٢٠١٤ لعام
 اإلرشـادية   االشتراكات

  )باليورو( ٢٠١٤ لعام

اجلدول اإلرشادي  
لألنصبة املقـرِّرة   

  ٢٠١٥ لعام
االشتراكات اإلرشادية  

  )باليورو (٢٠١٥لعام 
ـالغ ــوع املبـ جمم

  )باليورو( املستحقة
  ١٤٧   ٧٥  ٠٫٠٠١  ٧٢  ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ أقل البلدان منواً  غامبيا ٦٥

  ٠٣١ ١   ٥٢٧  ٠٫٠٠٧  ٥٠٤  ٠٫٠٠٧ ٠٫٠٠٧   جورجيا ٦٦

  ٦٥٢ ٠٥١ ١   ٠٠٩ ٥٣٨  ٧٫١٨٧  ٦٤٣ ٥١٣  ٧٫١٢٤ ٧٫١٤١   أملانيا ٦٧

  ٠٦٢ ٢   ٠٥٥ ١  ٠٫٠١٤  ٠٠٧ ١  ٠٫٠١٤ ٠٫٠١٤   غانا ٦٨

  ٩٥٨ ٩٣   ٠٦٧ ٤٨  ٠٫٦٤٢  ٨٩١ ٤٥  ٠٫٦٣٧ ٠٫٦٣٨   اليونان ٦٩

  ١٤٧   ٧٥  ٠٫٠٠١  ٧٢  ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١   غرينادا ٧٠

  ٩٧٦ ٣   ٠٣٤ ٢  ٠٫٠٢٧  ٩٤٢ ١  ٠٫٠٢٧ ٠٫٠٢٧   غواتيماال ٧١

  ١٤٧   ٧٥  ٠٫٠٠١  ٧٢  ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ أقل البلدان منواً  غينيا ٧٢

  ١٤٧   ٧٥  ٠٫٠٠١  ٧٢  ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ أقل البلدان منواً   بيساو-غينيا  ٧٣

  ١٤٧   ٧٥  ٠٫٠٠١  ٧٢  ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١   غيانا ٧٤

  ٤٤٢   ٢٢٦  ٠٫٠٠٣  ٢١٦  ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٣ أقل البلدان منواً  هاييت ٧٥

  ١٧٨ ١   ٦٠٣  ٠٫٠٠٨  ٥٧٥  ٠٫٠٠٨ ٠٫٠٠٨   هندوراس ٧٦

  ١٧٤ ٣٩   ٠٤١ ٢٠  ٠٫٢٦٨  ١٣٣ ١٩  ٠٫٢٦٥ ٠٫٢٦٦   هنغاريا ٧٧

  ٩٧٦ ٣   ٠٣٤ ٢  ٠٫٠٢٧  ٩٤٢ ١  ٠٫٠٢٧ ٠٫٠٢٧   آيسلندا ٧٨

  ٠٨٢ ٩٨   ١٧٧ ٥٠  ٠٫٦٧٠  ٩٠٥ ٤٧  ٠٫٦٦٤ ٠٫٦٦٦   اهلند ٧٩

  ٩٥٥ ٥٠   ٠٦٨ ٢٦  ٠٫٣٤٨  ٨٨٧ ٢٤  ٠٫٣٤٥ ٠٫٣٤٦   إندونيسيا ٨٠

 -مجهورية (إيران  ٨١
  )اإلسالمية

 ٤٢٨ ٥٢   ٨٢١ ٢٦  ٠٫٣٥٨  ٦٠٧ ٢٥  ٠٫٣٥٥ ٠٫٣٥٦  

  ٠١٤ ١٠   ١٢٣ ٥  ٠٫٠٦٨  ٨٩١ ٤  ٠٫٠٦٨ ٠٫٠٦٨   العراق ٨٢

  ٥٥٨ ٦١   ٤٩٢ ٣١  ٠٫٤٢١  ٠٦٦ ٣٠  ٠٫٤١٧ ٠٫٤١٨   أيرلندا ٨٣

  ٣١٩ ٥٨   ٨٣٥ ٢٩  ٠٫٣٩٩  ٤٨٤ ٢٨  ٠٫٣٩٥ ٠٫٣٩٦   إسرائيل ٨٤

  ٠٥٥ ٦٥٥   ١١٦ ٣٣٥  ٤٫٤٧٧  ٩٣٩ ٣١٩  ٤٫٤٣٨ ٤٫٤٤٨   إيطاليا ٨٥

  ٦٢٠ ١   ٨٢٩  ٠٫٠١١  ٧٩١  ٠٫٠١١ ٠٫٠١١   جامايكا ٨٦

  ٣٧٢ ٥٩٥ ١   ١٦٨ ٨١٦  ١٠٫٩٠٣  ٢٠٤ ٧٧٩  ١٠٫٨٠٨ ١٠٫٨٣٣   اليابان ٨٧

  ٢٣٩ ٣   ٦٥٧ ١  ٠٫٠٢٢  ٥٨٢ ١  ٠٫٠٢٢ ٠٫٠٢٢   األردن ٨٨

  ٨١٩ ١٧   ١١٦ ٩  ٠٫١٢٢  ٧٠٣ ٨  ٠٫١٢١ ٠٫١٢١   كازاخستان ٨٩

  ٩١٤ ١   ٩٧٩  ٠٫٠١٣  ٩٣٥  ٠٫٠١٣ ٠٫٠١٣   كينيا ٩٠

  ١٤٧   ٧٥  ٠٫٠٠١  ٧٢  ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ أقل البلدان منواً  كرييباس ٩١

  ٢٠٥ ٤٠   ٥٦٨ ٢٠  ٠٫٢٧٥  ٦٣٧ ١٩  ٠٫٢٧٢ ٠٫٢٧٣   الكويت ٩٢

  ٢٩٥   ١٥١  ٠٫٠٠٢  ١٤٤  ٠٫٠٠٢ ٠٫٠٠٢   قريغيزستان ٩٣

مجهورية الو الدميقراطيـة     ٩٤
  الشعبية

  ٢٩٥   ١٥١  ٠٫٠٠٢  ١٤٤  ٠٫٠٠٢ ٠٫٠٠٢ قل البلدان منواًأ

  ٩٢٢ ٦   ٥٤١ ٣  ٠٫٠٤٧  ٣٨١ ٣  ٠٫٠٤٧ ٠٫٠٤٧   التفيا ٩٥

  ١٨٥ ٦   ١٦٤ ٣  ٠٫٠٤٢  ٠٢١ ٣  ٠٫٠٤٢ ٠٫٠٤٢   لبنان ٩٦

  ١٤٧   ٧٥  ٠٫٠٠١  ٧٢  ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ أقل البلدان منواً  ليسوتو ٩٧

  ١٤٧   ٧٥  ٠٫٠٠١  ٧٢  ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ أقل البلدان منواً  ليربيا ٩٨

  ٩١٢ ٢٠   ٦٩٨ ١٠  ٠٫١٤٣  ٢١٤ ١٠  ٠٫١٤٢ ٠٫١٤٢   ليبيا ٩٩



ICCD/COP(11)/23/Add.1 

GE.13-64181 54 

  
ــراف يف  ــة األط اتفاقي

املتحدة ملكافحـة    األمم
  /) ب( )أ(التصحُّر

جدول األمم  
  املتحدة

اإلرشادي اجلدول  
ة لألنصبة املقـرر  

  ٢٠١٤ لعام
 اإلرشـادية   االشتراكات

  )باليورو( ٢٠١٤ لعام

اجلدول اإلرشادي  
لألنصبة املقـرِّرة   

  ٢٠١٥ لعام
االشتراكات اإلرشادية  

  )باليورو (٢٠١٥لعام 
ـالغ ــوع املبـ جمم

  )باليورو( املستحقة
  ٣٢٥ ١   ٦٧٨  ٠٫٠٠٩  ٦٤٧  ٠٫٠٠٩ ٠٫٠٠٩   ليختنشتاين ١٠٠

  ٧٥١ ١٠   ٥٠٠ ٥  ٠٫٠٧٣  ٢٥١ ٥  ٠٫٠٧٣ ٠٫٠٧٣   ليتوانيا ١٠١

  ٩٢٩ ١١   ١٠٣ ٦  ٠٫٠٨٢  ٨٢٦ ٥  ٠٫٠٨١ ٠٫٠٨١   لكسمربغ ١٠٢

  ٤٤٢   ٢٢٦  ٠٫٠٠٣  ٢١٦  ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٣ أقل البلدان منواً  مدغشقر ١٠٣

  ٢٩٥   ١٥١  ٠٫٠٠٢  ١٤٤  ٠٫٠٠٢ ٠٫٠٠٢ أقل البلدان منواً  مالوي ١٠٤

  ٣٨٣ ٤١   ١٧١ ٢١  ٠٫٢٨٣  ٢١٢ ٢٠  ٠٫٢٨٠ ٠٫٢٨١   ماليزيا ١٠٥

  ١٤٧   ٧٥  ٠٫٠٠١  ٧٢  ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١   ملديف ١٠٦

  ٥٨٩   ٣٠١  ٠٫٠٠٤  ٢٨٨  ٠٫٠٠٤ ٠٫٠٠٤ ن منواًأقل البلدا  مايل ١٠٧

  ٣٥٦ ٢   ٢٠٥ ١  ٠٫٠١٦  ١٥١ ١  ٠٫٠١٦ ٠٫٠١٦   مالطة ١٠٨

  ١٤٧   ٧٥  ٠٫٠٠١  ٧٢  ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١   جزر مارشال ١٠٩

  ٢٩٥   ١٥١  ٠٫٠٠٢  ١٤٤  ٠٫٠٠٢ ٠٫٠٠٢ أقل البلدان منواً  موريتانيا ١١٠

  ٩١٤ ١   ٩٧٩  ٠٫٠١٣  ٩٣٥  ٠٫٠١٣ ٠٫٠١٣   موريشيوس ١١١

  ٢٧١ ٢٧١   ٧٧٨ ١٣٨  ١٫٨٥٤  ٤٩٣ ١٣٢  ١٫٨٣٨ ١٫٨٤٢   املكسيك ١١٢

 -واليات (ميكرونيزيا  ١١٣
  )املوحدة

 ١٤٧   ٧٥  ٠٫٠٠١  ٧٢  ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  

  ٧٦٧ ١   ٩٠٤  ٠٫٠١٢  ٨٦٣  ٠٫٠١٢ ٠٫٠١٢   موناكو ١١٤

  ٤٤٢   ٢٢٦  ٠٫٠٠٣  ٢١٦  ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٣   منغوليا ١١٥

  ٧٣٧   ٣٧٧  ٠٫٠٠٥  ٣٦٠  ٠٫٠٠٥ ٠٫٠٠٥   بل األسوداجل ١١٦

  ١٣١ ٩   ٦٧١ ٤  ٠٫٠٦٢  ٤٦٠ ٤  ٠٫٠٦٢ ٠٫٠٦٢   املغرب ١١٧

  ٤٤٢   ٢٢٦  ٠٫٠٠٣  ٢١٦  ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٣ أقل البلدان منواً  موزامبيق ١١٨

  ٤٧٢ ١   ٧٥٣  ٠٫٠١٠  ٧١٩  ٠٫٠١٠ ٠٫٠١٠ أقل البلدان منواً  ميامنار ١١٩

  ٤٧٢ ١   ٧٥٣  ٠٫٠١٠  ٧١٩  ٠٫٠١٠ ٠٫٠١٠   ناميبيا ١٢٠

  ١٤٧   ٧٥  ٠٫٠٠١  ٧٢  ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١   ناورو ١٢١

  ٨٨٤   ٤٥٢  ٠٫٠٠٦  ٤٣٢  ٠٫٠٠٦ ٠٫٠٠٦ أقل البلدان منواً  نيبال ١٢٢

  ٥٨٤ ٢٤٣   ٦١٤ ١٢٤  ١٫٦٦٥  ٩٧٠ ١١٨  ١٫٦٥٠ ١٫٦٥٤   هولندا ١٢٣

  ٢٥٩ ٣٧   ٠٦١ ١٩  ٠٫٢٥٥  ١٩٨ ١٨  ٠٫٢٥٢ ٠٫٢٥٣   نيوزيلندا ١٢٤

  ٤٤٢   ٢٢٦  ٠٫٠٠٣  ٢١٦  ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٣   نيكاراغوا ١٢٥

  ٢٩٥   ١٥١  ٠٫٠٠٢  ١٤٤  ٠٫٠٠٢ ٠٫٠٠٢ أقل البلدان منواً  النيجر ١٢٦

  ٢٥٥ ١٣   ٧٨١ ٦  ٠٫٠٩١  ٤٧٤ ٦  ٠٫٠٩٠ ٠٫٠٩٠   نيجرييا ١٢٧

  ١٤٧   ٧٥  ٠٫٠٠١  ٧٢  ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١   نيوي ١٢٨

  ٣٢٦ ١٢٥   ١١٥ ٦٤  ٠٫٨٥٦  ٢١١ ٦١  ٠٫٨٤٩ ٠٫٨٥١   النرويج ١٢٩

  ٠٢٢ ١٥   ٦٨٥ ٧  ٠٫١٠٣  ٣٣٧ ٧  ٠٫١٠٢ ٠٫١٠٢   عمان ١٣٠

  ٥١٨ ١٢   ٤٠٤ ٦  ٠٫٠٨٦  ١١٤ ٦  ٠٫٠٨٥ ٠٫٠٨٥   باكستان ١٣١

  ١٤٧   ٧٥  ٠٫٠٠١  ٧٢  ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١   باالو ١٣٢

  ٨٢٩ ٣   ٩٥٩ ١  ٠٫٠٢٦  ٨٧٠ ١  ٠٫٠٢٦ ٠٫٠٢٦   بنما ١٣٣

  ٥٨٩   ٣٠١  ٠٫٠٠٤  ٢٨٨  ٠٫٠٠٤ ٠٫٠٠٤    غينيا اجلديدةبابوا ١٣٤
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ــراف يف  ــة األط اتفاقي

املتحدة ملكافحـة    األمم
  /) ب( )أ(التصحُّر

جدول األمم  
  املتحدة

اإلرشادي اجلدول  
ة لألنصبة املقـرر  

  ٢٠١٤ لعام
 اإلرشـادية   االشتراكات

  )باليورو( ٢٠١٤ لعام

اجلدول اإلرشادي  
لألنصبة املقـرِّرة   

  ٢٠١٥ لعام
االشتراكات اإلرشادية  

  )باليورو (٢٠١٥لعام 
ـالغ ــوع املبـ جمم

  )باليورو( املستحقة
  ٤٧٢ ١   ٧٥٣  ٠٫٠١٠  ٧١٩  ٠٫٠١٠ ٠٫٠١٠   باراغواي ١٣٥

  ٢٣١ ١٧   ٨١٥ ٨  ٠٫١١٨  ٤١٦ ٨  ٠٫١١٧ ٠٫١١٧   بريو ١٣٦

  ٦٧٩ ٢٢   ٦٠٢ ١١  ٠٫١٥٥  ٠٧٧ ١١  ٠٫١٥٤ ٠٫١٥٤   الفلبني ١٣٧

  ٦٣٥ ١٣٥   ٣٨٩ ٦٩  ٠٫٩٢٧  ٢٤٦ ٦٦  ٠٫٩١٩ ٠٫٩٢١   بولندا ١٣٨

  ٨٠٦ ٦٩   ٧١٢ ٣٥  ٠٫٤٧٧  ٠٩٤ ٣٤  ٠٫٤٧٣ ٠٫٤٧٤   الربتغال ١٣٩

  ٧٧٩ ٣٠   ٧٤٦ ١٥  ٠٫٢١٠  ٠٣٣ ١٥  ٠٫٢٠٩ ٠٫٢٠٩   قطر ١٤٠

  ٦٥٦ ٢٩٣   ٢٣٠ ١٥٠  ٢٫٠٠٧  ٤٢٦ ١٤٣  ١٫٩٨٩ ١٫٩٩٤   مجهورية كوريا ١٤١

  ٤٤٢   ٢٢٦  ٠٫٠٠٣  ٢١٦  ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٣   مجهورية مولدوفا ١٤٢

  ٢٨٣ ٣٣   ٠٢٧ ١٧  ٠٫٢٢٧  ٢٥٦ ١٦  ٠٫٢٢٥ ٠٫٢٢٦   رومانيا ١٤٣

  ٠٤٣ ٣٥٩   ٦٨١ ١٨٣  ٢٫٤٥٤  ٣٦٢ ١٧٥  ٢٫٤٣٢ ٢٫٤٣٨   االحتاد الروسي ١٤٤

  ٢٩٥   ١٥١  ٠٫٠٠٢  ١٤٤  ٠٫٠٠٢ ٠٫٠٠٢ أقل البلدان منواً  رواندا ١٤٥

  ١٤٧   ٧٥  ٠٫٠٠١  ٧٢  ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١   سانت كيتس ونيفس ١٤٦

  ١٤٧   ٧٥  ٠٫٠٠١  ٧٢  ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١   سانت لوسيا ١٤٧

سانت فنسنت وجزر  ١٤٨
  غرينادين

 ١٤٧   ٧٥  ٠٫٠٠١  ٧٢  ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  

  ١٤٧   ٧٥  ٠٫٠٠١  ٧٢  ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ أقل البلدان منواً  ساموا ١٤٩

  ٤٤٢   ٢٢٦  ٠٫٠٠٣  ٢١٦  ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٣   سان مارينو ١٥٠

  ١٤٧   ٧٥  ٠٫٠٠١  ٧٢  ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ أقل البلدان منواً  سان تومي وبرينسييب ١٥١

  ٢٤١ ١٢٧   ٠٩٥ ٦٥  ٠٫٨٧٠  ١٤٦ ٦٢  ٠٫٨٦٢ ٠٫٨٦٤   اململكة العربية السعودية ١٥٢

  ٨٨٤   ٤٥٢  ٠٫٠٠٦  ٤٣٢  ٠٫٠٠٦ ٠٫٠٠٦ أقل البلدان منواً  السنغال ١٥٣

  ٨٩١ ٥   ٠١٤ ٣  ٠٫٠٤٠  ٨٧٧ ٢  ٠٫٠٤٠ ٠٫٠٤٠   صربيا ١٥٤

  ١٤٧   ٧٥  ٠٫٠٠١  ٧٢  ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١   يشيلس ١٥٥

  ١٤٧   ٧٥  ٠٫٠٠١  ٧٢  ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ أقل البلدان منواً  سرياليون ١٥٦

  ٥٥٢ ٥٦   ٩٣١ ٢٨  ٠٫٣٨٦  ٦٢١ ٢٧  ٠٫٣٨٣ ٠٫٣٨٤   سنغافورة ١٥٧

  ١٨٣ ٢٥   ٨٨٣ ١٢  ٠٫١٧٢  ٣٠٠ ١٢  ٠٫١٧١ ٠٫١٧١   سلوفاكيا ١٥٨

  ٧٢٧ ١٤   ٥٣٤ ٧  ٠٫١٠١  ١٩٣ ٧  ٠٫١٠٠ ٠٫١٠٠   سلوفينيا ١٥٩

  ١٤٧   ٧٥  ٠٫٠٠١  ٧٢  ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ أقل البلدان منواً  جزر سليمان ١٦٠

  ١٤٧   ٧٥  ٠٫٠٠١  ٧٢  ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ أقل البلدان منواً  الصومال ١٦١

  ٧٨٤ ٥٤   ٠٢٧ ٢٨  ٠٫٣٧٤  ٧٥٧ ٢٦  ٠٫٣٧١ ٠٫٣٧٢    جنوب أفريقيا ١٦٢

  ٥٨٩   ٣٠١  ٠٫٠٠٤  ٢٨٨  ٠٫٠٠٤ ٠٫٠٠٤ منواًأقل البلدان   جنوب السودان ١٦٣

  ٨٣٣ ٤٣٧   ٩٨٩ ٢٢٣  ٢٫٩٩٢  ٨٤٤ ٢١٣  ٢٫٩٦٦ ٢٫٩٧٣    إسبانيا ١٦٤

  ٦٨٢ ٣   ٨٨٤ ١  ٠٫٠٢٥  ٧٩٨ ١  ٠٫٠٢٥ ٠٫٠٢٥    سري النكا ١٦٥

  ٤٧٢ ١   ٧٥٣  ٠٫٠١٠  ٧١٩  ٠٫٠١٠ ٠٫٠١٠ أقل البلدان منواً  السودان ١٦٦

  ٥٨٩   ٣٠١  ٠٫٠٠٤  ٢٨٨  ٠٫٠٠٤ ٠٫٠٠٤    سورينام ١٦٧

  ٤٤٢   ٢٢٦  ٠٫٠٠٣  ٢١٦  ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٣    سوازيلند ١٦٨

  ٣٧٩ ١٤١   ٣٢٧ ٧٢  ٠٫٩٦٦  ٠٥٢ ٦٩  ٠٫٩٥٨ ٠٫٩٦٠    السويد ١٦٩
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ــراف يف  ــة األط اتفاقي

املتحدة ملكافحـة    األمم
  /) ب( )أ(التصحُّر

جدول األمم  
  املتحدة

اإلرشادي اجلدول  
ة لألنصبة املقـرر  

  ٢٠١٤ لعام
 اإلرشـادية   االشتراكات

  )باليورو( ٢٠١٤ لعام

اجلدول اإلرشادي  
لألنصبة املقـرِّرة   

  ٢٠١٥ لعام
االشتراكات اإلرشادية  

  )باليورو (٢٠١٥لعام 
ـالغ ــوع املبـ جمم

  )باليورو( املستحقة
  ١٩١ ١٥٤   ٨٨٢ ٧٨  ١٫٠٥٤  ٣٠٩ ٧٥  ١٫٠٤٥ ١٫٠٤٧    سويسرا ١٧٠

ــة  ١٧١ ــة العربي اجلمهوري
  السورية

  ٣٠١ ٥   ٧١٢ ٢  ٠٫٠٣٦  ٥٨٩ ٢  ٠٫٠٣٦ ٠٫٠٣٦  

  ٤٤٢   ٢٢٦  ٠٫٠٠٣  ٢١٦  ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٣    طاجيكستان ١٧٢

  ١٩٧ ٣٥   ٠٠٦ ١٨  ٠٫٢٤١  ١٩١ ١٧  ٠٫٢٣٨ ٠٫٢٣٩     تايلند ١٧٣

ــدونيا   ١٧٤ ــة مق مجهوري
  سابقاًاليوغوسالفية 

  ١٧٨ ١   ٦٠٣  ٠٫٠٠٨  ٥٧٥  ٠٫٠٠٨ ٠٫٠٠٨  

  ٢٩٥   ١٥١  ٠٫٠٠٢  ١٤٤  ٠٫٠٠٢ ٠٫٠٠٢ أقل البلدان منواً   ليشيت-تيمور  ١٧٥

  ١٤٧   ٧٥  ٠٫٠٠١  ٧٢  ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ أقل البلدان منواً  توغو ١٧٦

  ١٤٧   ٧٥  ٠٫٠٠١  ٧٢  ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١    تونغا ١٧٧

  ٤٨٠ ٦   ٣١٥ ٣  ٠٫٠٤٤  ١٦٥ ٣  ٠٫٠٤٤ ٠٫٠٤٤    ترينيداد وتوباغو ١٧٨

  ٣٠١ ٥   ٧١٢ ٢  ٠٫٠٣٦  ٥٨٩ ٢  ٠٫٠٣٦ ٠٫٠٣٦    تونس ١٧٩

  ٥٧٤ ١٩٥   ٠٥٣ ١٠٠  ١٫٣٣٧  ٥٢١ ٩٥  ١٫٣٢٥ ١٫٣٢٨    تركيا ١٨٠

  ٧٩٨ ٢   ٤٣١ ١  ٠٫٠١٩  ٣٦٧ ١  ٠٫٠١٩ ٠٫٠١٩    تركمانستان ١٨١

  ١٤٧   ٧٥  ٠٫٠٠١  ٧٢  ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ أقل البلدان منواً  توفالو ١٨٢

  ٨٨٤   ٤٥٢  ٠٫٠٠٦  ٤٣٢  ٠٫٠٠٦ ٠٫٠٠٦ أقل البلدان منواً  أوغندا ١٨٣

  ٥٨٠ ١٤   ٤٥٩ ٧  ٠٫١٠٠  ١٢١ ٧  ٠٫٠٩٩ ٠٫٠٩٩    أوكرانيا ١٨٤

  ٦٢٦ ٨٧   ٨٢٨ ٤٤  ٠٫٥٩٩  ٧٩٨ ٤٢  ٠٫٥٩٤ ٠٫٥٩٥    اإلمارات العربية املتحدة ١٨٥

دة لربيطانيا  ـاململكة املتح  ١٨٦
  العظمى وأيرلندا الشمالية

  ٧١٠ ٧٦٢   ١٩١ ٣٩٠  ٥٫٢١٢  ٥١٩ ٣٧٢  ٥٫١٦٧ ٥٫١٧٩  

  ٣٢٥ ١   ٦٧٨  ٠٫٠٠٩  ٦٤٧  ٠٫٠٠٩ ٠٫٠٠٩ أقل البلدان منواً  انيا املتحدةمجهورية ترت ١٨٧

ــدة  ١٨٨ ــات املتح الوالي
  )د(األمريكية

  ٣٤٤ ٢٢٩ ٣   ٩١٣ ٦٤٦ ١  ٢٢٫٠٠٠  ٤٣١ ٥٨٢ ١  ٢١٫٩٤٨ ٢٢٫٠٠٠  

  ٦٥٨ ٧   ٩١٨ ٣  ٠٫٠٥٢  ٧٤٠ ٣  ٠٫٠٥٢ ٠٫٠٥٢    أوروغواي ١٨٩

  ٢٠٩ ٢   ١٣٠ ١  ٠٫٠١٥  ٠٧٩ ١  ٠٫٠١٥ ٠٫٠١٥    أوزبكستان ١٩٠

  ١٤٧   ٧٥  ٠٫٠٠١  ٧٢  ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ أقل البلدان منواً  فانواتو ١٩١

 -مجهورية (فرتويال  ١٩٢
  )البوليفارية

  ٣٣٨ ٩٢   ٢٣٩ ٤٧  ٠٫٦٣١  ٠٩٩ ٤٥  ٠٫٦٢٦ ٠٫٦٢٧  

  ١٨٥ ٦   ١٦٤ ٣  ٠٫٠٤٢  ٠٢١ ٣  ٠٫٠٤٢ ٠٫٠٤٢    فييت نام ١٩٣

  ٤٧٢ ١   ٧٥٣  ٠٫٠١٠  ٧١٩  ٠٫٠١٠ ٠٫٠١٠ واًأقل البلدان من  اليمن ١٩٤

  ٨٨٤   ٤٥٢  ٠٫٠٠٦  ٤٣٢  ٠٫٠٠٦ ٠٫٠٠٦ أقل البلدان منواً  زامبيا  ١٩٥

  ٢٩٥   ١٥١  ٠٫٠٠٢  ١٤٤  ٠٫٠٠٢ ٠٫٠٠٢   زمبابوي  ١٩٦

 ٧٤١ ٦٩٥ ١٤ ٩٧٠ ٤٨٥ ٧ ١٠٠٫٠٠٠ ٧٧١ ٢٠٩ ٧ ١٠٠٫٠٠٠ ١٠٠٫٢٢٩ اجملموع من األطراف

  .٢٠١٣يونيه / حزيران٣٠ل ومنظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي األطراف يف االتفاقية حىت األطراف تشمل الدو  )أ(
  .بلد من أقل البلدان منواً  )ب(
  .٢٠١٤مارس / آذار٢٨كندا طرف يف االتفاقية حىت   )ج(
  .تعترب الواليات املتحدة األمريكية متويلها للميزانية األساسية لالتفاقية تربعاً  )د(



ICCD/COP(11)/23/Add.1 

57 GE.13-64181 

    ١١-م أ/١١املقرر     
  التعاون مع مرفق البيئة العاملية

  إن مؤمتر األطراف،  
   من االتفاقية،٢١ و٢٠ و٦ و٥ إىل املواد إذ يشري  
 ،١٠-م أ /١٤، و ١٠-م أ /١١، و ١٠-م أ /٩، و ١٠-م أ /٢إىل املقررات   وإذ يشري أيضاً      

  ،١٠-م أ/٣١و
، ٧-م أ/٦، و٦-م أ/٦، و٥-م أ/٩، و٤-م أ/٩إىل املقـررات   وإذ يشري كـذلك       

  ،٩-م أ/١٠، و٨-م أ/٦و
إىل صك مرفق البيئة العاملية بصيغته اليت عدلتها اجلمعية الرابعة ملرفق البيئة            وإذ يشري     

العاملية، الذي ينص على إتاحة املرفق للعمل كآلية مالية التفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة            
  ،)تفاقيةاال(التصحر 
ديد اخلامسة الراهنة ملوارد مرفـق البيئـة     باإلصالحات اجلارية يف فترة التج     وإذ يقر   

  العاملية لدعم تنفيذ االتفاقية يف البلدان األطراف املتأثرة، مبا يف ذلك األنشطة التمكينية،
يف اعتباره التجديد السادس املقبل ملوارد الـصندوق االسـتئماين ملرفـق            وإذ يضع     

  العاملية، البيئة
فيمـا يتعلـق    ) ٢٠+ريـو (للتنمية املستدامة   نتائج مؤمتر األمم املتحدة     وإذ يالحظ     

التصحر وتدهور األراضي واجلفاف واحلاجة ألن يتخذ مرفق البيئة العاملية خطوات إضافية يف             
  إطار واليته لتنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر،

  ، ICCD/COP(11)/21 بالوثيقة وإذ حييط علماً  
  ، ICCD/CRIC(12)/6 الوثيقة  يف تقرير مرفق البيئة العاملية، الوارد يفوقد نظر  
ضرورة حتديث مذكرة التفاهم احلالية بني اتفاقية مكافحـة التـصحر           وإذ يالحظ     

  ومرفق البيئة العاملية، 
 اجلهات املاحنة للتجديد السادس ملوارد مرفق البيئة العاملية إىل السعي           يدعو  -١  

ل التركيـز املتعلـق بتـدهور    لتحقيق جتديد قوي للموارد، مبا يف ذلك املوارد الالزمة جملـا         
  األراضي؛
 من األطراف مواءمة برجمتها ملوارد مرفق البيئة العاملية على املستوى           يطلب  -٢  

الوطين، واضعة يف اعتبارها أولويات برامج العمل اإلقليمية ودون اإلقليمية لتربيـر الـدعم              
  اإلضايف لإلجراءات التعاونية على املستوى اإلقليمي؛
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راف إىل استخدام املوارد املالية ملرفق البيئـة العامليـة يف تنفيـذ             األط يدعو  -٣  
األنشطة املوجهة حنو أهداف االتفاقية، واضعة يف اعتبارها نتائج مؤمتر األمم املتحدة للتنميـة           

فيما يتعلق بالتصحر وتدهور األراضي واجلفاف، مبا يف ذلك إمكانيـة           ) ٢٠+ريو(املستدامة  
يق استخدام آليات احلوافز ذات الصلة ملرفق البيئـة العامليـة يف            تسخري أوجه التآزر عن طر    

  خمتلف جماالت التركيز؛
 مرفق البيئة العاملية إىل أن يقدم، يف الفترة الـسادسة لتجديـد             يدعو أيضاً   -٤  

موارده، الدعم لتنمية القدرات الوطنية للبلدان األطراف املتأثرة، حسب االقتضاء، وأن يتخذ            
عامليـاً  على الصعد الوطين واإلقليمي والدويل لرصد تـدهور األراضـي           إجراءات منسقة   

واستصالح األراضي املتدهورة يف املناطق القاحلة وشبه القاحلة واجلافة وشبه الرطبة، عنـد             
  الطلب وضمن أنشطة أخرى؛

 البلدان األطراف املؤهلة على االستفادة من برنامج تنمية القـدرات           يشجع  -٥  
  لعاملية لتلبية االحتياجات اخلاصة بالقدرات فيما يتعلق باتفاقيات ريو؛يف مرفق البيئة ا

 مرفق البيئة العاملية إىل النظر يف تعزيز مشاركة القطاع اخلاص لتحقيق            يدعو  -٦  
فوائد بيئية عاملية متعددة وحتسني أسباب العيش، عن طريق املبادرات والربامج القطرية لإلدارة 

  املستدامة لألراضي؛
 األطراف املؤهلة اليت مل تطلب بعد موارد من مرفق البيئة العاملية            يدعو أيضاً   -٧  

لألنشطة التمكينية املتعلقة باتفاقية مكافحة التصحر، إىل أن تفعل ذلك، واضعة يف اعتبارهـا              
، وأن املـوارد لـن      ٢٠١٤يونيه  /أن املرحلة اخلامسة لتجديد موارد املرفق تنتهي يف حزيران        

   ذلك؛تكون متاحة بعد
 مرفق البيئة العاملية إىل االسـتمرار يف تبـسيط وتوضـيح            يدعو كذلك،   -٨  

إجراءات احلصول على التمويل لتنفيذ االتفاقية، مبا يف ذلك التمويل الالزم ملواءمـة بـرامج               
العمل الوطنية مع خطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل تعزيـز تنفيـذ               

  ولإلبالغ يف الوقت املناسب؛) ٢٠١٨-٢٠٠٨(االتفاقية 
 مرفق البيئة العاملية إىل مواصلة جهوده لتوجيه وبناء قدرات البلـدان            يدعو  -٩  

   أعاله؛٨األطراف املؤهلة فيما يتعلق باإلجراءات املذكورة يف الفقرة 
 إىل أمانيت مرفق البيئة العاملية واتفاقية مكافحـة التـصحر إجـراء             يطلب  -١٠  

سيق صرف التمويل لألنشطة التمكينية مع املواعيد النهائية لعملية املواءمة          مشاورات بشأن تن  
  وعملية اإلبالغ واالستعراض؛

 مرفق البيئة العاملية إىل مواصلة التوعية بقضايا اتفاقية مكافحة التصحر           يدعو  -١١  
  بوسائل منها استراتيجيته املتعلقة باالتصال؛
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، بالتشاور مع كبري املوظفني التنفيـذيني        إىل األمني التنفيذي أن يعد     يطلب  -١٢  
ملرفق البيئة العاملية، مشروع تعديالت ملذكرة التفاهم احلالية بني اتفاقية مكافحـة التـصحر              
ومرفق البيئة العاملية وأن يقدم تقريراً عن مشروع التعديالت املقترح إىل مؤمتر األطـراف يف               

  .دورته الثانية عشرة بشأن هذه املسألة
  العامة العاشرةاجللسة 

  ٢٠١٣سبتمرب / أيلول٢٧
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    ١١-م أ/١٢ملقرر ا    
استعراض التقييم املستقل يف منتصف املدة للخطـة وإطـار العمـل            
االستراتيجيني للسنوات العشر من أجـل تعزيـز تنفيـذ االتفاقيـة            

وإنشاء عملية ترمي إىل وضع استراتيجية وخطط       ) ٢٠١٨-٢٠٠٨(
   االتفاقيةجديدة من أجل مواصلة حتسني تنفيذ

  إن مؤمتر األطراف،  
  ،١٠-م أ/١٢ و٨-م أ/٣ إىل مقرريه إذ يشري  
 ١٠-م أ /١٢عن تقديره للفريق العامل بني الدورات املنشأ مبوجب املقرر          وإذ يعرب     

  على إعداده التقييم املستقل لالستراتيجية يف منتصف املدة،
  ،٢٠١٨ أن االستراتيجية سوف ينقضي أجلها عام وإذ يالحظ  
 بتقرير الفريق العامل بني الدورات عن تقييم االستراتيجية يف منتـصف            وإذ يرحب   

، وال سيما توصياته املقدمة إىل مؤمتر األطـراف،         ICCD/COP(11)/21املدة الوارد يف الوثيقة     
   للفريق العامل بني الدورات الواردة يف الوثيقة نفسها،١٧ إىل التوصية وإذ يشري
 قـد تكـون     ICCD/COP(11)/21صيات الواردة يف الوثيقة     بأن بعض التو  وإذ يسلم     

  ذات صلة بصياغة استراتيجية للمستقبل من أجل مواصلة حتسني تنفيذ االتفاقية،
 بالعمل التعاوين لألطراف خالل الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف يف           وإذ يرحب   

يئات الفرعية، علـى    استعراض هذه التوصيات وإدراجها، حسب االقتضاء، يف مداوالت اهل        
  النحو املبني يف املقررات الواردة يف املرفق، 

إىل األمني التنفيذي أن يقترح، بالتشاور مع مكتب مؤمتر األطراف، عمليـة            يطلب    
واختصاصات ممكنة لوضع استراتيجية وخطط جديدة من أجل مواصلة حتسني تنفيذ االتفاقية            

  .لينظر فيها مؤمتر األطراف يف دورته الثانية عشرة
  اجللسة العامة العاشرة

  ٢٠١٣سبتمرب / أيلول٢٧
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  رفقامل

قررات اليت اعتمدها مؤمتر األطراف يف دورته احلادية عـشرة          قائمة امل     
واليت أدرجت فيها توصيات الفريق العامل بني الدورات عـن تقيـيم            

  االستراتيجية يف منتصف املدة
  املقرر  العنوان

  خطط العمل املتعددة السنوات ملؤسسات االتفاقية وهيئاهتا الفرعية    ١١-م أ/١
  عملية مواءمة برامج العمل مع االستراتيجية وتنفيذ هذه الربامج تعزيز وحتسني    ١١-م أ/٢
  حتسني آليات تيسري التنسيق اإلقليمي لتنفيذ االتفاقية   ١١-م أ/٣
  استعراض التقدم املُحرز يف تنفيذ استراتيجية االتصال الشاملة   ١١-م أ/٤
  )٢٠+ ريو(متابعة نتائج مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة    ١١-م أ/٨

   ٢٠١٥-٢٠١٤برنامج وميزانية فترة السنتني    ١١-م أ/١٠
  التعاون مع مرفق البيئة العاملية    ١١-م أ/١١
  تقييم تنفيذ االتفاقية على أساس األهداف التنفيذية لالستراتيجية   ١١-م أ/١٣
ء والتقدم واملنهجيـة    اإلجراء املتكرر املتعلق بتقييم التنفيذ، مبا يف ذلك مؤشرات األدا            ١١-م أ/١٦

  وإجراءات اإلبالغ 
اإلجراءات اإلضافية أو اآلليات املؤسسية ملساعدة مؤمتر األطراف يف استعراض تنفيذ              ١١-م أ/١٨

  االتفاقية استعراضاً منتظماً
إعادة صياغة عمل جلنة العلم والتكنولوجيا وفقاً للخطة وإطار العمل االسـتراتيجيني               ١١-م أ/٢١

  )٢٠١٨-٢٠٠٨(عشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية للسنوات ال
 ١املشورة املقدَّمة بشأن أفضل الطرق لقياس التقدم املُحرز يف تنفيذ األهداف االستراتيجية                ١١-م أ/٢٢

   من االستراتيجية٣ و٢و
 جمـال   تدابري لتمكني اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر من أن تصبح مرجعاً عاملياً يف               ١١-م أ/٢٣

  املعرفة العلمية والتقنية املتعلقة بالتصحر وتدهور األراضي والتخفيف من آثار اجلفاف
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    ١١-م أ/١٣املقرر     
  تقييم تنفيذ االتفاقية على أساس األهداف التنفيذية لالستراتيجية

  إن مؤمتر األطراف،   
  ،١٠-م أ/١٥ و،١٠-م أ/١٣ و،١٠-م أ/٤ و،٩-م أ/١٣ إىل املقررات إذ يشري  
عملية مواءمة بـرامج  وحتسني تعزيز  باملتعلق  ،  ١١-م أ /٢ املقرر   وإذ يضع يف اعتباره     

املتعلق بتقييم التـدفقات    ،  ١١-م أ /١٤واملقرر  وبتنفيذ هذه الربامج    العمل مع االستراتيجية    
  املالية لتنفيذ االتفاقية،

  ،Add.1 وICCD/CRIC(11)/19 الوثيقة وقد استعرض  
  جية االتصالية الشاملة التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، االستراتيوإذ يدرك  
 عن القلق إزاء مدى موثوقية ومتثيلية املعلومات املبلغ عنها يف إطار اهلدف             وإذ يعرب   
  ،املطلعنياإلمجالية للسكان املئوية ، وال سيما النسبة ١التنفيذي 
حاب املصلحة من أجل إذكاء      باجلهود اليت تبذهلا البلدان وغريها من أص       وإذ يعترف   

  إىل عامة اجلمهور،" التصحر"الوعي بالتحديات اليت يواجها إيصال عبارة 
 على ضرورة تعزيز الرسائل املتعلقة بأهداف االتفاقية واالستراتيجية مـن           وإذ يشدد   

  أجل زيادة فعالية أنشطة إذكاء الوعي، 
كي يؤدي إذكاء الـوعي      على أمهية استهداف واضعي السياسات،       وإذ يشدد أيضاً    

  إىل إجراءات ملموسة يستفيد منها السكان والنظم اإليكولوجية املتأثرون،
 على أمهية استمرار االستثمارات التقنية واملالية الالزمة لنظم رصد التصحر  وإذ يؤكد   

 من البلدان األطراف واملؤسسات     وتدهور األراضي واجلفاف، وإذ يدرك الدعم املقدم سلفاً       
ة واملالية إىل العديد من البلدان واملناطق دون اإلقليمية من أجل إنشاء نظم وطنية لرصد               التقني

  التصحر وتدهور األراضي واجلفاف وحتسني القدرات الوطنية،
 على ضرورة النظر يف الديناميات االجتماعية االقتصادية اليت حتـرك           وإذ يؤكد أيضاً    

اضي على الصعيد احمللي كجزء من نظم رصد        أمناط استخدام األراضي وعمليات تدهور األر     
  التصحر وتدهور األراضي واجلفاف،

 أن التنسيق املؤسسي على الصعيد الوطين واستخدام مناذج إبالغ وجداول       وإذ يدرك   
زمنية خمتلفة يطرح حتديات أمام تطوير نظام اإلبالغ املوحد يف إطار اتفاقيات ريـو، علـى                

 عمليات وهنج متكاملة ترمي إىل تيسري عمليـة تقـدمي          النحو الذي تبني من مشروع جتريب     
  التقارير الوطنية إىل اتفاقيات ريو،
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 على احلاجة إىل بناء القدرات يف أوساط منظمات اجملتمع املدين لكي تكون             وإذ يشدد   
  قادرة على تعبئة املوارد واحلصول على األموال وزيادة مشاركتها يف عملية تقدمي التقارير،

 بالصلة القائمة بني بناء القدرات الوطنية واحلصول على املوارد املالية يف            يعترفوإذ    
 ملواءمة برنامج العمل الوطين وكذا أمهية زيادة التركيز على االحتياجات مـن             املستقبل تبعاً 

  املوارد الالزمة لبناء القدرات وإجراء حبوث بشأهنا،
مل بني الدورات فيما يتعلق بتقييم       بالعمل الذي يقوم به الفريق العا       أيضاً يعترفوإذ    

  ،)ICCD/COP (11)/21(وبالتوصيات الواردة يف تقريره دة املمنتصف االستراتيجية يف 

    ١اهلدف التنفيذي     
  الدعوة وإذكاء الوعي والتثقيف

للوعي الوطين مبـسائل    املئوية   األطراف اليت أبلغت عن تدين النسبة        يدعو  -١  
فاف وأوجه التآزر بينها إىل تعزيز جهودها من أجل حتقيـق           التصحر وتدهور األراضي واجل   

، مع مراعاة ظروفهـا     ١  ملؤشر األداء املوحد   )٦(٩-م أ /١٣اهلدف العاملي الذي حدده املقرر      
  الوطنية ومبا يتماشى ووالية اتفاقية مكافحة التصحر؛

ائل  األطراف إىل تقييم وتعزيز فعالية وسائل اتصاهلا بشأن املـس          يدعو أيضاً   -٢  
الصلة بالتصحر وتدهور األراضي واجلفاف هبدف الوصول إىل شـرائح أوسـع مـن               ذات

 اجلمهور وعدم االقتصار على زيادة إبراز التصحر وتدهور األراضي واجلفاف، وإمنا أيـضاً            
  إبراز االتفاقية؛

  : األطراف على القيام مبا يلييشجع  -٣  
نيني، مبا يف ذلك منظمـات      تعزيز الروابط فيما بني أصحاب املصلحة الوط        )أ(  

اجملتمع املدين ووسائط اإلعالم والقطاع اخلاص، واحلكومات احمللية والوطنية من أجل تكملة            
  أنشطة إذكاء الوعي اليت يقومون هبا؛

َنظْم جهودها إلذكاء الوعي يف استراتيجيات اتصال وطنية بغيـة حتديـد              )ب(  
  األولويات والرسائل الرئيسية؛ 

وسائط اإلعالم اجلماهريية وتكنولوجيا املعلومات واالتـصاالت       استخدام    )ج(  
لتوسيع مدى االتصال، مع مراعاة فعالية وسائط اإلعالم احمللية والبديلة يف الوصول إىل سكان  

  املناطق الريفية واحلضرية؛ 

__________ 

 يف املائة من سكان العامل على ِعلم مبسائل التصحر وتـدهور            ٣٠، جيب أن تكون نسبة      ٢٠١٨حبلول عام    )٦(
 .وجه تفاعلها مع تغري املناخ والتنوع البيولوجياألراضي واجلفاف وأ
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إىل عامـة   " التـصحر "استكشاف السبل الكفيلة باإليصال السلس لعبارة         )د(  
   نفسه بعث رسالة إجيابية عن اإلدارة املستدامة لألراضي؛ اجلمهور، ويف الوقت

تشجيع دمج مسائل التصحر وتدهور األراضـي واجلفـاف يف املنـاهج              )ه(  
 ةالدراسية املتعلقة بالبيئة واملوارد الطبيعية، والعمل، حسب االقتضاء، على تيسري بناء قـدر            

  املدرسني على تنفيذ املنهج الدراسي؛
ت احمللية يف بناء القدرات من أجل تعميم مسائل البيئة وتدهور           دعم اجملتمعا   )و(  

  األراضي يف اخلطط واألنشطة احمللية؛ 
  زيادة أنشطة إذكاء الوعي على الصعيدين دون اإلقليمي واإلقليمي؛  )ز(  
 األمانة على تعزيز بوابة النظام الوسيط لنقل املعارف العلميـة مـن            يشجع  -٤  

 إىل قواعد بيانات الدروس املستفادة وأفضل املمارسات يف جمال          أجل زيادة إمكانية الوصول   
 املتعلق بـالنظر يف أفـضل       ١١-م أ /١٧ مع املقرر    الدعوة وإذكاء الوعي والتثقيف، متاشياً    

  املمارسات يف تنفيذ االتفاقية؛
ذات األطراف وسـائر احلكومـات واملؤسـسات،      املتقدمة   البلدان   يدعو  -٥  

لدعم املقدم من أجل إذكاء الوعي ومشاركة ممثلي اجملتمع املـدين يف            إىل زيادة ا  االستطاعة،  
اجتماعات اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، مبا يف ذلك من خالل تقدمي تربعـات إىل               

  الصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر؛

    ٣اهلدف التنفيذي     
  وجيا واملعرفةالعلم والتكنول

 البلدان األطراف املتأثرة على زيادة جهودهـا الراميـة إىل إقامـة             يشجع  -٦  
تعزيز رصد وتقييم التصحر وتدهور األراضي واجلفاف والـسعي جاهـدة، حـسب              أو/و

  االقتضاء، إىل إدراج هذه املسائل يف نظم الرصد الوطنية القائمة، مع مراعاة ظروفها الوطنية؛
البلدان األطراف املتأثرة على تعزيز الدعم الوطين لنظم رصـد           يشجع أيضاً   -٧  

وتقييم التصحر وتدهور األراضي واجلفاف من خالل االستثمار يف بناء القـدرات وسـد              
  الفجوة بني احتياجات الرصد على الصعيدين احمللي والوطين من أجل زيادة استدامتها؛

ذات ات والبلدان الناميـة،     األطراف وسائر احلكوم  املتقدمة   البلدان   يدعو  -٨  
، واملؤسسات التقنية واملالية املعنية إىل تقدمي املزيد من الدعم إىل البلدان األطراف             االستطاعة

أو تعزيز رصد وتقييم التصحر وتدهور األراضي واجلفاف، والعمل،         /املتأثرة من أجل إنشاء و    
 القائمة، ومواءمة تدخالهتا    حسب االقتضاء، على إدراج هذه املسائل يف نظم الرصد الوطنية         

على الصعيدين الوطين واحمللي من أجل جتنب تكرار اجلهود وحتقيق أقصى قدر من الفعالية يف               
  استخدام املوارد املتاحة؛
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األطراف وسائر احلكومات والبلدان الناميـة،      املتقدمة   البلدان   يدعو أيضاً   -٩  
ية إىل تبادل الدروس املستفادة فيما يتعلـق        ، واملؤسسات التقنية واملالية املعن    ذات االستطاعة 

بالعقبات والتحديات اليت يواجهها دعم املبادرات الوطنية يف جمال البيئية ويف رصد التـصحر       
  وتدهور األراضي واجلفاف؛

 األطراف على تعزيز التنسيق واالتصال فيما بـني مراكـز تنـسيق             حيث  -١٠  
  لكفاءة يف التنفيذ على الصعيد امليداين؛اتفاقيات ريو من أجل زيادة الدعم الوطين وا

    ٤اهلدف التنفيذي     
  بناء القدرات

 البلدان األطراف املتأثرة على مواصلة تعميم مسائل التصحر وتدهور          يشجع  -١١  
األراضي واجلفاف يف املبادرات الوطنية لبناء القدرات الـيت تنفـذها مؤسـسات العلـم               

  والتكنولوجيا والبحث؛ 
 األطراف على دعم إشراك منظمات اجملتمع املدين يف عمليـة           يشجع أيضاً   -١٢  

تقدمي التقارير الوطنية، ومساعدهتا على تنمية القدرات ذات الصلة عند احلاجة، وال سـيما              
  فيما يتعلق بتعبئة املوارد واحلصول على التمويل؛

مبا فيها  األطراف واملؤسسات الدولية التقنية واملالية،      املتقدمة   البلدان   يدعو  -١٣  
مرفق البيئة العاملية، إىل مواصلة دعم البلدان األطراف املتأثرة مببادرات بناء القـدرات ذات              

  الصلة بالتصحر وتدهور األراضي واجلفاف من أجل التنفيذ الفعال لالتفاقية؛
 إىل اآللية العاملية مساعدة البلدان األطراف املتأثرة يف تقييم احتياجاهتا         يطلب  -١٤  

 لبناء القدرات، مبا يف ذلك من خالل عملية االستراتيجية املالية املتكاملة، وإدماجها يف              املالية
  إطار استثماري وتوفري املوارد املالية املطلوبة؛

 للتقدم احملرز استجابة هلذا املقرر يف برنامج  وتقييماً أن يدرج استعراضاًيقرر  -١٥  
  .نة استعراض تنفيذ االتفاقيةعمل الدورتني الثالثة عشرة والرابعة عشرة للج

  التاسعةاجللسة العامة 
  ٢٠١٣سبتمرب / أيلول٢٦
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    ١١-م أ/١٤املقرر     
  تقييم التدفقات املالية لتنفيذ االتفاقية

  إن مؤمتر األطراف،  
 الذي اعتمد مبوجبه اخلطة وإطار العمل االستراتيجيني        ٨-م أ /٣ إىل مقرره    إذ يشري   

 اًهـدف اللـذين يتـضمنان     ،  )االستراتيجية(نفيذ االتفاقية   للسنوات العشر من أجل تعزيز ت     
تعبئة املوارد لدعم تنفيذ االتفاقية عن طريق بناء شـراكات فعالـة بـني               " معنوناً استراتيجياً

  بالتمويل ونقل التكنولوجيا معنونـاً      متعلقاً  تنفيذياً ، وهدفاً "اجلهات الفاعلة الوطنية والدولية   
تكنولوجية الوطنية والثنائية واملتعددة األطراف وحتسني انتقاء أهـداف         تعبئة املوارد املالية وال   "

  ، "استخدامها وتنسيق ذلك لزيادة أثرها وفعاليتها
 أن املوارد املالية ال تزال تشكل عقبة رئيسية أمام تنفيذ االتفاقيـة             وإذ يالحظ بقلق    

افية أحد القيود الرئيسية    وأن الوصول إىل متويل وقدرات ميكن التنبؤ هبا ومناسبة التوقيت وك          
 واهلدف  ٤اليت حتول دون املشاركة املثلى يف تقدمي التقارير الوطنية عن اهلدف االستراتيجي             

   والتدفقات املالية لتنفيذ االتفاقية،٥التنفيذي 
  ،١٠-م أ/١ إىل املرفق الثالث للمقرر وإذ يشري  
رات يف مكافحة التصحر من      بالتجارب اليت تثبت إمكانات زيادة االستثما      موإذ يسلِّ   

  خالل شراكات بني القطاعني العام واخلاص،
 البلدان األطراف املتأثرة إىل مضاعفة جهودها لتقـدمي مقترحـات           يدعو  -١  

مشاريع، مبا فيها املشاريع اليت تعزز التنفيذ التآزري التفاقيات ريو على الصعد الوطين ودون              
افق والصناديق املاليـة املتعـددة األطـراف، وإىل         اإلقليمي واإلقليمي، إىل املؤسسات واملر    

املوارد املخصصة يف إطار ) لكن ليس حصراً(االستفادة من الدعم املقدم هلذا الغرض، وخاصة 
  مرفق البيئة العاملية؛

  البلدان األطراف املتأثرة على أن تبذل، مبساعدة اآللية العاملية، مزيـداً      حيث  -٢  
، ٢٠١٤ يف املائة حبلول عام      ٥٠ر متكاملة بغية بلوغ هدف      من اجلهود يف وضع أطر استثما     

  ؛٩-م أ/١٣ باملقرر عمالً
 البلدان األطراف املتأثرة إىل مضاعفة جهودها الرامية إىل ختـصيص           يدعو  -٣  

  موارد من ميزانياهتا العامة كما يشجع االستثمار اخلاص من أجل تنفيذ برامج العمل الوطنية؛
األطراف املتأثرة إىل اعتماد استراتيجية مالية متكاملـة         البلدان   يدعو أيضاً   -٤  

هنج تشاركي قـائم علـى      : كأداة لزيادة متويل اإلدارة املستدامة لألراضي من خالل ما يلي         
التخطيط التنفيذي؛ وحتديد فرص تعبئة املوارد؛ وإبراز التحديات، مثل الفجوات يف القدرات            
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تآزر بني اتفاقيات ريو على الـصعد الـوطين ودون          التقنية والبشرية؛ وهنج منتظم لتحقيق ال     
  اإلقليمي واإلقليمي؛

األطراف واملؤسسات املتعـددة األطـراف إىل       املتقدمة   البلدان   يدعو كذلك   -٥  
زيادة احلرص على كفاية املوارد املقدمة إىل البلدان األطراف املتأثرة واملنظمات دون اإلقليميـة              

   العمل دون اإلقليمية وكذا على حسن توقيتها وقابلية التنبؤ هبا؛املعنية املسؤولة عن تنفيذ برامج
األطراف إىل بذل مزيد من اجلهود يف تقدمي الدعم إىل  املتقدمة   البلدان يدعو  -٦  

البلدان األطراف املتأثرة من أجل حتقيق األهداف املتصلة باالتفاقية، مبا يف ذلك على النحـو               
  ؛١٥املوحد املبلغ عنه يف إطار مؤشر األداء 

األطراف واملؤسسات املالية املتعددة األطـراف      املتقدمة   البلدان   يدعو أيضاً   -٧  
إىل بذل مزيد من اجلهود يف دعم إنشاء أطر االستثمار املتكاملة على الصعد الوطين واإلقليمي      

  ودون اإلقليمي، حسب االقتضاء؛
ء األولويـة   األطـراف إىل مواصـلة إعطـا      املتقدمة   البلدان   يدعو كذلك   -٨  

تدهور األراضي يف البلدان األطراف املتأثرة      /لالستثمارات يف األنشطة اليت تستهدف التصحر     
أو أهنا تدعم بشكل مباشر تنفيذ أهداف اتفاقية األمـم املتحـدة            / و  رئيسياً باعتبارها هدفاً 

أو /التصحر، مبا يف ذلك من خالل تقدمي دعم إضايف لتنفيـذ بـرامج العمـل، و                ملكافحة
وضعها حمل تنفيذ عن طريق وضع أطر استثمار متكاملة مـن أجـل اإلدارة               أو/واءمتها، و م

  املستدامة لألراضي، حسب االقتضاء؛
 مجيع البلدان األطراف على دعم اجلهود اليت تبذهلا اآلليـة العامليـة             يشجع  -٩  

بـني  وهيئات االتفاقية إلشراك قطاع األعمال التجارية فيما له صلة من جلـان مـشتركة               
الوكاالت ومنابر وشراكات بني القطاعني العام واخلاص من أجل األنشطة املتصلة باالتفاقية،            

  حسب االقتضاء؛
 مجيع البلدان األطراف إىل أن تعمل، ضمن أطر االستثمار املتكاملـة            يدعو  -١٠  

من أجل تنفيذ االتفاقية، على استكشاف وتطوير الفرص املتاحة إلبـرام شـراكات بـني               
ني العام واخلاص من أجل األنشطة املتصلة باالتفاقية وتعبئة املوارد من مصادر التمويل             القطاع

  املبتكرة، وال سيما املؤسسات واألعمال التجارية والقطاع املايل ومنظمات اجملتمع املدين؛
 مجيع البلدان األطراف إىل أن تدعم، يف سياق الشراكات بـني            يدعو أيضاً   -١١  

اص، استثمارات القطاع اخلـاص يف اإلدارة املـستدامة لألراضـي يف            القطاعني العام واخل  
  األراضي اجلافة، مع مراعاة السياسات الوطنية؛

 مجيع البلدان األطراف على ختصيص مزيد من املوارد املالية ضـمن            يشجع  -١٢  
  أو العامة لألنشطة املتصلة باالتفاقية؛ /ميزانياهتا الوطنية و
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 األطراف على أن تدمج برامج عملها الوطنية يف اخلطط  البلدانيشجع أيضاً  -١٣  
  اإلمنائية الوطنية واحمللية من أجل زيادة التدفقات املالية واالستثمارات احمللية العامة واخلاصة؛

 البلدان األطراف على حتسني مجيـع إمكانـات التعـاون،           يشجع كذلك   -١٤  
ي، من أجل استكـشاف فـرص زيـادة         سيما التعاون بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالث       وال

التدفقات املالية وخلق فرص استثمارية، وتبادل اخلـربات بـشأن تعبئـة املـوارد، ونقـل                
إىل األنشطة ذات الصلة باالتفاقية، ويطلب إبراز هذا النوع من التعاون           والدراية  التكنولوجيات  

   والتدفقات املالية؛٥فيذي  واهلدف التن٤يف التقارير الوطنية املقبلة عن اهلدف االستراتيجي 
 إىل اآللية العاملية تقدمي الدعم إىل البلدان املتأثرة يف تقييم احتياجاهتـا   يطلب  -١٥  

املالية من أجل بناء القدرات ودجمها يف إطار استثمار متكامل، ويطلب إىل جلنة اسـتعراض               
  تنفيذ االتفاقية زيادة التركيز على تقييمات االحتياجات هذه؛

 إىل األمني التنفيذي واملدير اإلداري لآللية العاملية ومجيع البلدان          لب أيضاً يط  -١٦  
  :األطراف ما يلي

 واهلـدف   ٤تقليل عدد املؤشرات املخصـصة للهـدف االسـتراتيجي            )أ (  
اإلجراء املتكرر املتعلق بتقييم التنفيذ، مبـا  املتعلق ب ١١-م أ/١٦ مع املقرر   ، متاشياً ٥ التنفيذي

   ت األداء والتقدم واملنهجية وإجراءات اإلبالغ؛يف ذلك مؤشرا
التدفقات املاليـة واالسـتثمارات الـيت       االستفادة من   استكشاف إمكانية     )ب (  

حتركها مصادر التمويل املبتكرة، من مثل املؤسسات واألعمال التجارية والقطـاع املـايل             
 املبلغة، وتقدمي هذا االقتراح     ومنظمات اجملتمع املدين، نظراً للصعوبات اليت تواجهها الكيانات       

  يف مؤمتر الدول األطراف يف دورته الثانية عشرة؛
  :  إىل املدير اإلداري لآللية العاملية ما يلييطلب كذلك  -١٧  
زيادة اجلهود الرامية إىل جذب استثمارات القطاع اخلاص لإلدارة املستدامة            )أ (  

ملصادر املبتكرة، مثل املؤسسات واألعمـال      وارد من ا  امللألراضي يف األراضي اجلافة وتعبئة      
التجارية والقطاع املايل ومنظمات اجملتمع املدين، مبا يف ذلك من خالل حتديد حجج اقتصادية         
دامغة وحوافز وأدوات مالية جديدة وآليات قائمة على السوق وشراكات بني القطاعني العام             

  واخلاص وشراكات التعاون الثالثي؛ 
ر إىل جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف دورهتا الثالثة عشرة عـن            تقدمي تقري   )ب (  

  ؛)أ(التقدم احملرز فيما يتصل بالفقرة الفرعية 
 إىل املدير اإلداري لآللية العاملية مواصـلة مـساعدة البلـدان            يطلب أيضاً   -١٨  

ة اخلاصة هبـا    األطراف واملناطق دون اإلقليمية املتأثرة يف وضع أطر االستثمار املتكاملة احمللي          
  وحتديد مصادر التمويل املبتكرة احمللية واألجنبية، حسب االقتضاء، من أجل تنفيذها؛
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 للتقدم احملرز يف تنفيـذ هـذا املقـرر يف     وتقييماً  أن يدرج استعراضاً   يقرر  -١٩  
  برنامج عمل الدورة الثانية عشرة ملؤمتر األطراف؛

 من بنود جدول األعمال بـشأن        إىل األمني التنفيذي أن يدرج بنداً      يطلب  -٢٠  
  هذه املسألة يف برنامج عمل مؤمتر الدول األطراف للنظر فيه خالل دورته الثانية عشرة؛

 عن التقدم احملرز     تقريراً  إىل املدير اإلداري لآللية العاملية أن يعدّ       يطلب أيضاً   -٢١  
  .ةيف تنفيذ هذا املقرر لينظر فيه مؤمتر األطراف يف دورته الثانية عشر

  اجللسة العامة العاشرة
  ٢٠١٣سبتمرب / أيلول٢٧



ICCD/COP(11)/23/Add.1 

GE.13-64181 70 

    ١١-م أ/١٥املقرر     
  ٣ و٢ و١األهداف االستراتيجية تقييم تنفيذ االتفاقية استناداً إىل 

  إن مؤمتر األطراف،  
 اخلطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل تعزيز          إذ يضع يف اعتباره     

  ،)االستراتيجية() ٢٠١٨-٢٠٠٨(تنفيذ االتفاقية 
، األولرفـق    امل ،٩-م أ /١٣قـرر   املو،  ١٠الفقرة  ،  ٨-م أ /٣إىل املقرر   وإذ يشري     
  ،٣الفقرة ، ١٠-م أ/١٩ واملقرر

  ،ICCD/CRIC(11)/8-ICCD/CST(S-3)/6إىل الوثيقة وإذ يشري أيضاً   
ــر     ــد نظ ــائق وق  ICCD/CRIC(11)/19/Add.1 وICCD/CRIC(11)/19يف الوث

  ،ICCD/CST(S-3)/7و
 االقتصادية الكمية مطلوب    -توفري املعلومات البيوفيزيائية واالجتماعية     بأن   يسلّموإذ    

  تدهور األراضي واجلفاف على مجيع املستويات،/لدعم عملية تقرير السياسات ورصد التصحر
تـشكّل جولـة     ٢٠١٣-٢٠١٢للفترة   عملية اإلبالغ واالستعراض  أن   يدركوإذ    

تفاقية منذ اعتماد االستراتيجية حيث طُلب من البلدان األطـراف          اإلبالغ األوىل يف إطار اال    
  تقدمي معلومات كمية بشأن مؤشرات تقييم األثر،

 فضالً عن حمدوديـة     ،نظام استعراض األداء وتقييم التنفيذ    بأنه رغم تعقيد     يسلّموإذ    
رصد وتقيـيم   تغطية وقابلية مقارنة البيانات الوطنية املبلغ عنها، فقد اختذت خطوات هامة ل           

  ، باإلمكان استخالص دروس هامة من هذه املساعيهوأنتنفيذ االستراتيجية 
  ،على أمهية توجيه املوارد املالية حنو تنفيذ االتفاقية على أرض الواقع وإذ يشدد  
العمل الذي قامت به جلنة العلم والتكنولوجيا لتنقيح جمموعة مؤشـرات            ب ينّوهوإذ    

  ،ات الصلة املتبعة يف الرصد واإلبالغتقييم األثر واملنهجيات ذ
املشورة املقدمة بشأن أفـضل الطـرق       " بشأن   ١١-م أ /٢٢باملقرر  وإذ حييط علماً      

  ،" من االستراتيجية٣ و٢ و١لقياس التقدم املُحرز يف حتقيق األهداف االستراتيجية 
 بذل املزيد من اجلهود من أجـل زيـادة   إىل  املتأثرة  األطراف  البلدان   يدعو  -١  

  نطاق تغطية البيانات احملددة مكانياً عن املناطق املتأثرة؛
املؤسسي على الصعيد املتأثرة إىل تعزيز التنسيق    األطراف  البلدان   أيضاًيدعو    -٢  

  ؛الوطين بغية حتسني الوصول إىل البيانات
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استعمال جمموعـات البيانـات     إىل   البلدان األطراف املتأثرة     يدعو كذلك   -٣  
 واملعترف هبا دولياً واليت ميكن التحقق منها وحتسينها أو استبداهلا اسـتعماالً             املتاحة بسهولة 

  ؛أو احمللي/حمتسبة على املستويني الوطين و/بيانات مستقاةباستخدام واسعاً 
 التآزر مع اتفاقيـات ريـو       على إجياد سبل   البلدان األطراف املتأثرة     يشجع  -٤  

  ؛ تكلفة مجع البياناتاألخرى على املستوى الوطين من أجل تقليص
أو تعـديل   /على تقدمي تقاريرهـا و    البلدان األطراف املتأثرة    يشجع أيضاً     -٥  

 يف أي وقت بعد انتهاء املهلـة الرمسيـة          ٣ و ٢ و ١استجاباهتا بشأن األهداف االستراتيجية     
لإلبالغ بغية توسيع قاعدة جمموعات البيانات والتمكني من حتليـل االجتاهـات املـستقبلية        

  ؛سني متانة التحليالت مبرور الوقتوحت
النظر يف إمكانية حتديد غايات باستخدام      إىل  املتأثرة  األطراف  البلدان   يدعو  -٦  

، فضالً عن املؤشرات املناسبة وطنياً      ١١-م أ /٢٢مؤشرات قياس التقدم احملرز املرفقة باملقرر       
  ؛راتيجية على املستوى الوطينوحملياً الالزمة لرصد التقدم احملرز يف تنفيذ االتفاقية واالست

جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية إىل مواصلة التعاون عـن كثـب        أيضاًيدعو    -٧  
جلنة العلم والتكنولوجيا يف تنسيق البيانات واملنهجيات من أجل حتديد قاعدة مرجعيـة              مع

  ؛لتقييم التنفيذ
ل رصد وتقييم   نظمات العاملية واإلقليمية ذات اخلربة يف جما       امل يدعو كذلك   -٨  
تدهور األراضي واجلفاف إىل دعم البلدان األطراف مبدها مبزيـد مـن التوجيـه              /التصحر

  ؛اإلرشادي بشأن مصادر جتميع املعلومات وتقييم البيانات
بناء شراكات مع منظمات عاملية وإقليمية ودون إقليميـة   إىل األمانة  يطلب  -٩  

 األراضي واجلفاف من أجل حتسني التوجيه       تدهور/ذات اخلربة يف جمال رصد وتقييم التصحر      
  ؛املقدم يف جمال اإلبالغ واحلصول على البيانات وتنسيقها

مكتيب جلنة استعراض تنفيـذ       أن تعمد، مبشورة من     إىل األمانة   أيضاً يطلب  -١٠  
االتفاقية وجلنة العلم والتكنولوجيا، وبالترحيب باملسامهات اإلضافية املقدمـة، إىل تبـسيط            

 ٣ و ٢ و ١األهداف االسـتراتيجية    وزيادة بلورة دليل اإلبالغ بشأن      منوذج اإلبالغ   وحتسني  
عن طريق تقدمي إرشادات أكثر تفصيالً وإفراداً للمؤشرات بشأن املنهجيات املتعلقة جبمـع             

  ؛ووترية عمليات الرصد واإلبالغ البيانات ومصادر البيانات املتاحة
ليت تعترف بوالية مرفق البيئـة العـاملي        املؤسسات الفنية واملالية، ا    يشجع  -١١  

األراضي، على دعم تنفيذ االتفاقية من أجـل بلـوغ          تدهور  جال التركيز على    يتعلق مب  فيما
  ؛األهداف االستراتيجية لالستراتيجية
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وغريهـا مـن احلكومـات، والبلـدان         ،طرافالبلدان املتقدمة األ   يدعو  -١٢  
، وكذلك املؤسسات املالية والفنيـة، إىل تقـدمي         األطراف القادرة على تقدمي الدعم     النامية
الفين واملايل للبلدان األطراف املتأثرة لتمكينها مـن مجـع املعلومـات البيوفيزيائيـة               الدعم

  .ا االقتصادية الكمية وحتليلها وحفظه-واالجتماعية 
  التاسعةاجللسة العامة 

  ٢٠١٣سبتمرب / أيلول٢٦
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    ١١-م أ/١٦املقرر     
ر املتعلق بتقييم التنفيذ، مبا يف ذلـك مؤشـرات األداء           اإلجراء املتكر 

  والتقدم واملنهجية وإجراءات اإلبالغ
  ن مؤمتر األطراف،إ  
  من االتفاقية،٢٦ إىل املادة ذ يشريإ  

  من االتفاقية،٢٢املادة من ) ب(و) أ(٢الفقرة  إىل  أيضاًذ يشريإ  

 ،١٠-م أ/١٤قرر املإىل  كذلك وإذ يشري  

تتناول اإلبالغ يساعد البلدان على القيام بتقييمات على املستوى الوطين         بأن   وإذ يقرّ  
  ،التقدم احملرز يف تنفيذ االتفاقية، وأنه يفيد العمليات الوطنية وباألخص التخطيط الوطين

عن طريق اسـتعراض األداء  واجملّمعة البلدان املقدمة من   بأن املعلومات    وإذ يقّر أيضاً   
ميكن أن تعّول عليه اتفاقية األمم املتحدة   الذي  متثل املصدر الكّمي الوحيد     وتقييم نظام التنفيذ    

إلتاحة املعلومات الالزمة لالستعراض العاملي الذي       استخدم هذا املصدر     إذ ،ملكافحة التصحر 
تقييم قامت به جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية أثناء دورتيها التاسعة واحلادية عشرة، فضالً عن              

ة للخطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر من أجـل تعزيـز تنفيـذ              منتصف املد 
  ،)االستراتيجية) (٢٠١٨-٢٠٠٨(االتفاقية 
بأن اإلبالغ الوطين يف إطار اتفاقية مكافحة التصحر، وبـاألخص           وإذ يقّر كذلك    

عم اإلبالغ املستند إىل مؤشرات، هو جهد طويل األجل وحيتاج إىل بناء القدرات وإىل الـد              
  الفين واملايل،

  ،ICCD/CRIC(11)/INF.4 وICCD/CRIC(11)/15بالوثيقتني وإذ حييط علماً   
  ،ICCD/COP(11)/21بالوثيقة وإذ حييط علماً أيضاً   
ــتعرض    ــد اس ــوثيقتنيوق  ICCD/CRIC(11)/19/Add.1 وICCD/CRIC(11)/19 ال

اءات تبليـغ املعلومـات،     سيما التوصيات اليت قدمتها البلدان األطراف فيما يتعلق بإجر         وال
  فضالً عن نوعية وشكل التقارير املطلوب تقدميها إىل مؤمتر األطراف،

  ،ICCD/CRIC(12)/7الوثيقة وقد استعرض أيضاً   
حمدودية عدد التقارير الوطنيـة الـيت وردت خـالل عمليـة            وإذ يضع يف اعتباره       
ملعلومات اليت تقـدم إىل      وإذ يقر باحلاجة إىل حتسني كمية ونوعية ا        ٢٠١٣-٢٠١٢ اإلبالغ

  جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية من أجل جعل عملية االستعراض أكثر فاعلية،
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احلاجة إىل ضمان اتساق عملية اإلبالغ وتنفيذ تعـديالت يف اهليكلـة            وإذ يدرك     
اخلطة وإطـار   املنهجية لنظام اإلبالغ من أجل احلصول على معلومات منسجمة حبلول هناية            

، ويف  )٢٠١٨-٢٠٠٨(اتيجيني للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية         العمل االستر 
  استعراض األداء وتقييم التنفيذ،الوقت نفسه حتسني أداء وسهولة استعمال نظام 

 املتعلق باملشورة املقدمة بشأن أفـضل الطـرق     ١١-م أ /٢٢ باملقرر   وإذ حييط علماً    
 من االستراتيجية، وال سيما     ٣ و ٢ و ١ستراتيجية  لقياس التقدم املُحرز يف حتقيق األهداف اال      

ؤشرات املعتمدة بصفة مؤقتة لقياس التقدم   مرفقه الذي يتضمن التنقيحات اليت أدخلت على امل       
   من االستراتيجية،٣ و٢و ١األهداف االستراتيجية احملرز يف حتقيق 

  الثالثة د الدورة وعد ومكان انعقا   املتعلق مب  ١١-م أ /٢٠ باملقرر   وإذ حييط علماً أيضاً     
  ،عشرة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية

مبادئ توجيهية ومناذج منقحـة     إىل األمانة وإىل اآللية العاملية إعداد        يطلب  -١  
لمعلومات املطلوبـة حاليـاً     ل - تكاليفالحتليل كفاءة    يشمل   - لإلبالغ استناداً إىل حتليل   

مبا يف ذلك مدى اكتمال أجزاء التقرير       ومستوى ردود األطراف وغريها من هيئات اإلبالغ،        
واستخدامه الفعلي وفقاً لإلطار التحليلي وفائدته يف عملية االستعراض، على املستويني الوطين         

  واحمللي معاً؛
مبـا يف   استعراض األداء وتقييم التنفيذ،نظام تبسيط  األمانة إىل  أيضاً يطلب  -٢ 

، دون إضافة مؤشرات    إلمجايل ملؤشرات األداء  ذلك متطلبات اإلبالغ املايل، وتقليص العدد ا      
 من أجل تقليص عبء اإلبالغ اإلمجايل الواقع على األطراف وعلـى غريهـا مـن            جديدة،

  اهليئات اإلبالغ،
 - حمـدد    -اقتصادي   (e-SMARTإىل إيالء اهتمام خاص ملعايري        األمانة يدعو  -٣  

تائج عملية اإلبالغ السابقة عنـد      ولن)  حمدد زمنياً  - مناسب   - ميكن إجنازه    -قابل للقياس   
  تقليص عدد املؤشرات؛

جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية أن تنظر، يف دورهتا الرابعة عشرة،           إىل طلبي  -٤  
  يف إمكانية الطلب من بعض الكيانات حبث إمكانية إجياد مؤشرات جديدة؛

اإلبالغ م   إىل األمانة حتسني شكل اإلبالغ وتعزيز قابلية استخدا        يطلب أيضاً   -٥  
اإللكتروين، كيما يتسىن استخدامه كأداة فعالة للتبليغ وإذكاء الوعي والدعوة على املستويني            

  الوطين والدويل؛
وضع أجزاء سردية خاصة لإلبالغ عن مؤشـرات         إىل األمانة    يطلب كذلك   -٦  

  جلفاف؛أو إجراءات حمددة اختذهتا بلدان ملكافحة التصحر وتدهور األراضي وا/طوعية إضافية و
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استعراض األداء وتقيـيم    قاعدة بيانات نظام     األمانة على حتسني عمل      حيث  -٧  
التنفيذ، وكذلك الطريقة اليت تستخرج هبا البيانات وتصنَّف ألغراض التحليل األويل، وتنفيذ            

  واجهة متاحة للجمهور تتيح وظائف إلكترونية دينامية وحتليلية؛خطط إلجياد 
استعراض األداء وتقييم التنفيذ    بوابة نظام   اصلة حتسني   مو إىل األمانة    يطلب  -٨  

على اإلنترنت من أجل معاجلة بعض املسائل التقنية اليت حتدث أثناء فترة اإلبـالغ احلاليـة،                
وإمكانية الوصول إليها من الناحية اللغوية، فضالً عن إدخال         ومنها زيادة تسهيل استخدامها     

   البيانات ضمن النظام؛حتسينات منخفضة التكلفة خبصوص نوعية
 إىل األمانة أن تكفل جعل البيانات واملعلومات املـستقاة مـن   يطلب أيضاً   -٩  

  عملية اإلبالغ متاحة ويف متناول اجلميع، ال سيما على املستويني الوطين واحمللي؛
 إىل األمانة أن تتيح قّيم املؤشرات املستخلصة من جمموعات          يطلب كذلك   -١٠  

ة عن طريق مناذج نظام استعراض األداء وتقييم التنفيذ املعبأة مسبقاً بالنسبة إىل             البيانات العاملي 
، مبا يف ذلك وضـع مبـادئ توجيهيـة    املؤشرات اليت تتوافر بشأهنا جمموعات بيانات عاملية     

  ومنهجيات موحدة لفائدة األطراف؛
  استكشاف آليات وإطار نوعي للبيانات، مبـا يف         إىل األمانة  يطلب كذلك   -١١  

ذلك عمليات التدقيق للتحقق من البيانات الواردة واستخدام معايري وإجـراءات نوعيـة يف              
حتليل املعلومات، قبل االستعراض الذي جتريه جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، من أجل زيـادة       

  موثوقية املعلومات وكسب ثقة املستخدمني النهائيني؛
 اإلقليمية ودون اإلقليمية، فـضالً       البلدان األطراف وكيانات اإلبالغ    حيث  -١٢  

عن منظمات األمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية املعنية، على جتميع املعلومات املطلوبة          
لفترة اإلبالغ واالستعراض املقبلة وتقدميها يف الوقت املناسب ووفقاً ملقررات مؤمتر األطراف            

  ؛تبليغ املعلومات واستعراض التنفيذاملتعلقة ب
 إىل اآللية العاملية حتسني مناذجها ومبادئهـا التوجيهيـة وحتليلـها            يطلب  -١٣  

عن طريق املرفق املايل املوحد وورقة الربامج واملشاريع من أجل مطابقة      للمعلومات اليت تردها    
 - إن أمكـن     - و   ٥فيذي  خبصوص اهلدف التن  املعلومات اجملّمعة عن طريق مؤشرات األداء       

، وتبسيط عملية اإلبالغ، ال سـيما  ٤فيما خيص اهلدف االستراتيجي مؤشرات إحراز التقدم  
  بتقليص العدد اإلمجايل من حقول املعلومات املطلوبة؛

قـدر   إىل اآللية العاملية تبسيط اإلبالغ عن التدفقات املالية والسعي           يطلب أيضاً   -١٤  
  التنمية يف امليدان االقتصادي؛املستطاع إىل إجياد أوجه التآزر مع إطار اإلبالغ يف منظمة التعاون و

عملية مواءمة   البلدان األطراف املتأثرة، حىت يف حالة عدم االنتهاء من           يدعو  -١٥  
 متسقة مع الغايات العاملية اليت بّينها       -برنامج العمل الوطين، إىل وضع غايات وطنية طوعية         

  يف برنامج العمل الوطين؛ لقياس التقدم احملرز يف بلوغ األولويات احملددة -مؤمتر األطراف 
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منـاذج اإلبـالغ    إىل األمانة وإىل اآللية العاملية أن تعمد، عند تنقيح        يطلب  -١٦  
 ٤ومبادئه التوجيهية املقدمة من البلدان املتقدمة األطراف فيما يتعلق اهلـدف االسـتراتيجي            

  ، إىل إدراج إمكانية استخدام نظم البيانات القائمة؛٥واهلدف التنفيذ 
 الكيانات املبلِّغة أن تتوخى احلصول على البيانات املطلوبـة بـشأن            يدعو  -١٧  

مؤشرات األداء والتقدم احملرز على مدى دورات اإلبالغ املقبلة، وتعهد قواعـد البيانـات،              
سجل لقواعد البيانات القائمة اليت تتضمن البيانات اجملّمعة واملبلغ عنـها، فـضالً عـن                أو

نية واالقتصادية واالجتماعية والبيئية املتعلقة بالتـصحر، حـسب         املعلومات عن اجلوانب الف   
  مقتضى احلال؛

 إىل األمانة وإىل اآللية العاملية الرجوع إىل األطراف بشأن مـصادر            يطلب  -١٨  
  الدعم الفين واملعلومات املتعلقة بإدارة قواعد البيانات ذات الصلة؛

رد وبالتعاون مع األطراف وآليات     ، رهناً بتوفر املوا    إىل األمانة  يطلب أيضاً   -١٩  
التنسيق اإلقليمية واملنظمات املعنية وسائر اجلهات ذات املصلحة، االضطالع بأنشطة بنـاء            
القدرات يف جمال مواءمة برامج العمل الوطنية واإلبالغ عن األداء والتقدم احملـرز يف كـل                

 واملشاورات عرب اإلنترنت    العمل اإلقليمية حلقات  منطقة ومنطقة فرعية، ال سيما بسبل منها        
  ؛٢٠١٥-٢٠١٤اإلبالغ للفترة جولة والتعلم عن بعد، واإلبالغ عن هذه األنشطة أثناء 

واجلهات ذات املصلحة املهتمة العمل على تسهيل        إىل األمانة    يطلب كذلك   -٢٠  
ويني  املست تنسيق أنشطة التدريب واملساعدة الفنية ملواءمة برامج العمل الوطنية واإلبالغ على          

   ودون اإلقليمي من أجل تعزيز كفاءة التكاليف؛الوطين
 الشركاء اإلمنائيني واملؤسسات املالية، ال سيما مرفق البيئة العاملي، إىل           يدعو  -٢١  

استكمال األنشطة التمكينية للتمويل فيما خيص بناء القدرات من أجل ضمان مستوى مرضٍ             
  من اإلبالغ يف إطار االتفاقية؛

مكتب جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية أن يقدم، بالتـشاور مـع           ىل   إ يطلب  -٢٢  
  مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا، التوجيه لألمانة ولآللية العاملية يف تنفيذ هذا املقرر؛

 إىل األمانة أن تقدم تقريراً إىل الدورة املقبلة للجنة اسـتعراض            يطلب أيضاً   -٢٣  
  .تنفيذ االتفاقية بشأن تنفيذ هذا املقرر

  التاسعةاجللسة العامة 
  ٢٠١٣سبتمرب / أيلول٢٦
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   ١١-م أ/١٧املقرر     
  النظر يف أفضل املمارسات املتبعة يف تنفيذ االتفاقية

  إن مؤمتر األطراف،  
   من االتفاقية،٢٦، و٢٣، و١٩، و١٨، و١٧، و٦ إىل املواد إذ يشري  
 ٩-م أ /١١ و ،٩-م أ /١، وكـذلك املقـررات      ٨-م أ /٣ إىل املقرر    وإذ يشري أيضاً    

 واألحكام احملددة الواردة فيها بشأن جتميع ونشر أفضل املمارسات يف تنفيـذ             ٩-م أ /١٢و
  االتفاقية،
  ،١٠-م أإ/٢١ و١٠-م أإ/١٥ إىل مقرريه وإذ يشري كذلك  
 عــن الوثــائق ، فــضالAdd.1ً وICCD/CRIC(11)/19 يف الوثيقــة وقــد نظــر  

ICCD/CRIC(12)/5و ICCD/CRIC(12)/4-ICCD/COP(11)/CST/7و Corr.1،  
 ضمان أداء مؤسسات االتفاقية وهيئاهتا الفرعية وظيفتـها بطريقـة           وإذ يؤكد أمهية    

فعالة ومنسقة يف دعم األطراف يف تنفيذها للخطة وإطار العمل االسـتراتيجيني للـسنوات              
، ويرحب بـاجلهود    )االستراتيجية) (٢٠١٨-٢٠٠٨(العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية       

بذهلا مكتبا جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية وجلنة العلم والتكنولوجيا لـضمان التنـسيق             اليت ي 
  يتصل مبسألة إدارة املعارف وأفضل املمارسات، فيما

املعلومات املتعلقة بأفضل ممارسـات اإلدارة املـستدامة        ضم   باحلاجة إىل    موإذ يسلِّ   
عن طريق مبادرة لتبادل البيانات     لألراضي وإتاحتها يف مرجع مركزي ألفضل املمارسات أو         

لتفادي االزدواجية وإتاحة إجراء مقارنات بني البلدان، وال سيما فيما يتعلق بقواعد البيانات             
اخلاصة بأفضل ممارسات تكنولوجيات اإلدارة املستدامة لألراضي، مبا يف ذلـك التكيـف،             

ـ    عاملي من خالل    وذلك هبدف تيسري مقارنة البيانات على الصعيد ال        ع عملية معياريـة جلم
  البيانات ونشرها،

 أن إتاحة البيانات املبلغ عنها عن طريق بوابة نظام استعراض األداء وتقييم             وإذ يدرك   
التنفيذ للعموم وتيسري احلصول عليها يعود بفوائد مجة، منها القدرة علـى التواصـل مـع                

ارة املـستدامة لألراضـي     العمليات واملنتديات البيئية األخرى، وزيادة الـوعي بـُنُهج اإلد         
  وممارساهتا، والدعوة إليها،

 بتحديد عناصر سياسة الوصول إىل البيانات علـى النحـو الـوارد يف              وإذ يرحب   
  ،Add.1 وICCD/CRIC(11)/13الوثيقتني 
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يف  جتميع ونشر أفضل ممارسات تكنولوجيات اإلدارة املستدامة لألراضي، مبـا             
مارسات، مبا فيها تلك املتصلة باملـسائل  ، وجتميع ونشر أفضل امل   ذلك التكيف 

  ٩-م أ/١٣املواضيعية األخرى املشار إليها يف املرفق اخلامس من املقرر 
 املؤسسات اليت أعربت عن اهتمامها بدعم عمل جلنة استعراض تنفيذ           يدعو  -١  

تكنولوجيـات   ()٧()أ (األساسـي االتفاقية املتعلق بأفضل املمارسات ذات الصلة باملوضوع        
إىل مواصلة جهودها املشتركة إلتاحة تلك      ) دارة املستدامة لألراضي، مبا يف ذلك التكيف      اإل

املعلومات ألصحاب القرار واملستعملني النهائيني، بوسائل منها االستمرار يف تطـوير بوابـة        
  ؛النظام الوسيط لنقل املعارف العلمية

بني املنظمات املعنية بغية     إىل األمانة واآللية العاملية تيسري املشاورات        يطلب  -٢  
بالنسبة لـسائر املواضـيع     ) أ(األساسي  حتديد إطار لتكرار النموذج الذي طُرح للموضوع        

األخرى، بوسائل منها إتاحة فرص الوصول إىل قواعد بيانات أفضل املمارسات عن األساسية 
رمسي مفتـوح   طريق بوابة النظام الوسيط لنقل املعارف العملية، وعن طريق فريق عامل غري             

  العضوية يعقد اجتماعاته عرب شبكة اإلنترنت؛
 إىل األمانة أن تستكمل اختيار قاعدة البيانات األولية املوصـى         يطلب أيضاً   -٣  

، ويطلب كذلك إىل األمني التنفيذي أن يتخذ الترتيبات الالزمـة    )أ(األساسي  هبا للموضوع   
شأن طرائق تشغيل قاعدة البيانات، شريطة      فور انتهاء الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف ب       

  أن تكون تلك الترتيبات فعالة من حيث التكلفة ومستدامة؛ 
 إىل األمانة أن ُتطبق هذا اإلطار، على أوجه منها اختيـار قاعـدة              يطلب  -٤  

املتبقية، حيثمـا أمكـن ذلـك،       األساسية  بيانات أولية موصى هبا لكل واحد من املواضيع         
  يري املقدمة من مكتيب جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية وجلنة العلوم والتكنولوجيا؛باالستعانة باملعا

 املؤسسات املشاركة يف التطوير املستمر لبوابة النظام الوسيط لنقـل           يدعو  -٥  
املعارف العملية، مبا يف ذلك عناصرها املتعلقة بأفضل ممارسات اإلدارة املستدامة لألراضـي،             

أفضل املمارسات، واإلسهام هبذه املعلومات يف بوابة النظام الوسـيط          إىل توثيق مدى فعالية     
  لنقل املعارف العملية، من خالل املسامهة يف إحدى قواعد البيانات املربوطة هبذه البوابة؛

 إىل األمانة وإىل اآللية العاملية حتديد اخلدمات اليت ينبغي أن تقـدمها             يطلب  -٦  
ة املوصى هبا ملساعدة جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية علـى          املؤسسات وقواعد البيانات األولي   

وحتديد املدة املبدئية لتقـدمي     ) أ(األساسي  جتميع ونشر أفضل املمارسات املتعلقة باملوضوع       
  هذه اخلدمات؛ 

__________ 

 .٩-م أ/١٣املواضيع التخصصية املشار إليها يف هذا املقرر أُدرجت يف العملية يف املرفق اخلامس من املقرر  )٧(
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األطراف واملؤسسات التقنية واملالية إىل اإلسـهام يف        املتقدمة   البلدان   يدعو  -٧  
  ام الوسيط لنقل املعارف العملية وقواعد البيانات املوصى هبا؛التطوير املستمر لبوابة النظ

 إىل األمانة إمتام الترتيبات اإلدارية والقانونية الالزمة لنقل البيانـات           يطلب  -٨  
واملعلومات عن أفضل ممارسات اإلدارة املستدامة لألراضي، مبا يف ذلك التكيف، املخزنة يف             

  تقييم تنفيذ االتفاقية؛قاعدة بيانات نظام استعراض األداء و
 األطراف والكيانات املبلغة األخرى، مبا فيها منظمات اجملتمع املدين،          يدعو  -٩  

إىل االستمرار يف عرض حاالت عن أفضل املمارسات الوجيهة لتعزيز القاعدة املعرفية التفاقية           
  األمم املتحدة ملكافحة التصحر اخلاصة باإلدارة املستدامة لألراضي؛ 

الـوارد يف مرفـق     اجلـدول    إىل األمانة واآللية العاملية اسـتعراض        لبيط  -١٠  
، واقتراح إطار زمين معدل وبيان باالحتياجات من املوارد على الـدورة            ١٠-م أ /١٥ املقرر

  الثالثة عشرة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية لتجميع أفضل املمارسات وفقاً هلذا املقرر؛
ن تواصل مشاوراهتا مع املؤسـسات واملنظمـات         إىل األمانة أ   يطلب أيضاً   -١١  

املعنية، مبا يف ذلك مؤسسات منظومة األمم املتحدة، قصد حتديد قواعد البيانات املوصى هبا              
  ألفضل املمارسات؛ األساسية ملا تبقى من املواضيع 

 إىل األمانة، عند مواصلة تطوير اهلياكـل األساسـية إلدارة           يطلب كذلك   -١٢  
اق األمانة، مبا يف ذلك نظام استعراض األداء وتقييم التنفيذ، وبوابة النظـام             املعارف على نط  

الوسيط لنقل املعارف العلمية، أن تكفل إمكانية التشغيل البيين للنظم مـن أجـل تيـسري                
 بـاملوارد   املعلومات، وأن تضع ما يناسب من أدوات تواصل متعددة اللغات، رهنـاً            مناقلة

  املتاحة هلذه األغراض؛
 إىل األمانة أن ُتسهل التعاون فيما بني شركاء بوابة النظام الوسـيط             يطلب  -١٣  

قاعدة البيانات أو قواعد البيانات اليت ستكلف       /لنقل املعارف العلمية واملؤسسة أو املؤسسات     
  ؛١٠-م أ/١٥ باملقرر بتجميع أفضل املمارسات ذات الصلة ونشرها، عمالً

  سبل احلصول على البيانات    
 إىل األمانة أن تضع سياسة التفاقية مكافحـة التـصحر يف جمـال              لبيط  -١٤  

طـرق  باحلصول على البيانات واملعلومات اليت تقدمها األطراف والكيانات املبلغة األخرى،           
منها نظام استعراض األداء وتقييم التنفيذ، باالستناد إىل ممارسات وسياسـات االتفاقيـات             

 واالستفادة من أحكام امللكية الفكرية حلماية االبتكارات واهليئات املتعددة األطراف األخرى،  
املقدمة بوصفها ممارسات فضلى، دون اإلخالل بتنفيذ هذه السياسة املتعلقة بسبل احلـصول             

  على املعلومات؛
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  التحقق من أفضل املمارسات وكفالة استخدامها الفعلي    
ملمارسات لالستعراض   أن ختضع املعلومات والبيانات املتعلقة بأفضل ا       يقرر  -١٥  

ُمحققـة   وجاهتها ودقتها يف املستوى املناسب من أجل إتاحة بيانات       وللوقوف على نوعيتها    
  وعلى درجة عالية من املوثوقية؛

  التعاون بني جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية وجلنة العلوم والتكنولوجيا    
املقـررات   و ٩-م أ /١٢ أن يستعرض، وهو يضع يف اعتباره املقـرر          يقرر  -١٦  

األخرى ذات الصلة الصادرة عن مؤمتر األطراف، آليات تعاون اهليئتني الفرعيتني يف جمـال              
استعراض تنفيذ االتفاقية واالستراتيجية، كل حسب واليتها، ويدعو جلنة استعراض تنفيـذ            

ورة االتفاقية وجلنة العلوم والتكنولوجيا إىل إسداء املشورة يف هذا الصدد إىل األطراف يف الد             
  الثانية عشرة للمؤمتر األطراف؛

 جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية وجلنة العلم والتكنولوجيا إىل االسـتمرار           يدعو  -١٧  
يف التحاور بشأن السبل الكفيلة بتعزيز تنسيق جهود إدارة املعارف وحتليل أفضل املمارسـات              

سامهة يف تطوير بنية حتتية     ونشرها، بوسائل منها عقد اجتماعات مشتركة للمكتبني، من أجل امل         
  عامة إلدارة املعارف يف إطار االتفاقية، ويطلب إىل هذين املكتبني أن يسهال هذا التحاور؛

 إىل جلنة العلم والتكنولوجيا أن تركز أعماهلـا املتعلقـة بأفـضل             يطلب  -١٨  
كـن إدراج   مي(الثالثة التاليـة    األساسية  على املواضيع    ٩-أ م/١٣املمارسات املتصلة باملقرر    

تكنولوجيات اإلدارة املستدامة لألراضي، مبا يف ذلـك        ) أ): (مواضيع أخرى حسب احلاجة   
البحث يف جمال اإلدارة    /التصحر وتدهور األراضي واجلفاف والرصد والتقييم     ) ج(التكيف؛  

  إدارة املعارف ودعم القرار؛) د(املستدامة لألراضي؛ 
االتفاقية، وعند االقتضاء، إىل اآلليـة       إىل جلنة استعراض تنفيذ      يطلب أيضاً   -١٩  

، مبا يف ذلك    ٩-أ م/١٣العاملية، أن ُيركزا أعماهلما املتعلقة بأفضل املمارسات املتصلة باملقرر          
زيادة فرص الوصول عن طريق بوابة النظام الوسيط لنقل املعارف العلمية، على املعلومـات              

 إطـار الـسياسة     )ه(قدرات وإذكاء الوعي؛    بناء ال ) ب: (التاليةاألساسية  املتصلة باملواضيع   
املـشاركة والتعـاون   ) ز(التمويل وتعبئة املوارد؛ ) و(العامة، واإلطار التشريعي واملؤسسي؛    

  والربط الشبكي؛
 إىل مكتب جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية أن يقدم، بالتشاور          يطلب كذلك   -٢٠  

   ولآللية العاملية يف تنفيذ هذا املقرر؛مع مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا، التوجيه لألمانة
 إىل األمانة واآللية العاملية أن تقدما إىل جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية            يطلب  -٢١  

  يف دوراهتا التالية تقارير عن تنفيذ هذا املقرر؛



ICCD/COP(11)/23/Add.1 

81 GE.13-64181 

 إىل مكتيب جلنة استعراض تنفيـذ االتفاقيـة وجلنـة العلـم             يطلب أيضاً   -٢٢  
 إىل مؤمتر األطراف يف دورته الثانية عشرة عن تنفيـذ            مشتركاً تقريراًوالتكنولوجيا أن يقدما    

  .هذا املقرر فيما يتعلق باألحكام احملددة املتصلة مبهام اهليئتني الفرعيتني ومكتبيهما

  اجللسة العامة العاشرة
  ٢٠١٣سبتمرب / أيلول٢٧
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    ١١-م أ/١٨املقرر     
دة مؤمتر األطراف يف    أو اآلليات املؤسسية ملساع   اإلضافية  اإلجراءات  

  استعراض تنفيذ االتفاقية استعراضاً منتظماً
  إن مؤمتر األطراف،  
   من االتفاقية،٢٢من املادة ) ح(و) د(و) ج(و) أ(٢ إىل الفقرة إذ يشري  
   من االتفاقية،٢٦ وإىل املادة ٢٣من املادة ) ج(و) ب(و) أ(٢ إىل الفقرة وإذ يشري أيضاً  
  ،٩-م أ/١١ة استعراض تنفيذ االتفاقية الواردة يف املقرر  يف اختصاصات جلنوقد نظر  
  ،٩-م أ/١٣ و٩-م أ/١٢ يف املقررين وقد نظر أيضاً  
، وال سيما التوصيات املتعلقة بالتخطيط،      ICCD/COP(11)/21 بالوثيقة   وإذ حييط علماً    

من أجـل   والرصد والتقييم، وحتسني تنفيذ اخلطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر           
  وجلنة استعراض تنفيذ االتفاقية،) االستراتيجية) (٢٠١٨-٢٠٠٨(تنفيذ االتفاقية  تعزيز

 على أمهية ختصيص وقت كاف للمناقشات بني األطراف بـشأن           وإذ يسلط الضوء    
استعراض التنفيذ يف دورات جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية فيما بني الـدورات، وضـرورة              

   للجنة نتيجة تكليفها مبهام إضافية،مراعاة ضيق الوقت املتاح
بـني  املعقـودة   جلنة استعراض تنفيذ االتفاقيـة      اجتماعات   أن تقدم    يقرر  -١  

الدورات، استناداً إىل استعراضها ملؤشرات األداء، توصيات إىل هيئات اتفاقية األمم املتحدة            
ميزانياهتـا لفتـرة    ملكافحة التصحر بشأن األولويات اليت يتعني إدراجها يف برنامج عملها و          

  السنتني املوالية؛
 إىل األمانة أن تعمد، بالتشاور مع مكتب جلنة اسـتعراض تنفيـذ             يطلب  -٢  

عنها املداوالت اليت جتريها اللجنة فيما بني الدورات        ُتسفر  االتفاقية، إىل توظيف النتائج اليت      
 فيها البلدان األطراف    لتوفري املعلومات لعملية صياغة مشاريع املقررات والتوصيات لكي تنظر        

  يف مؤمتر الدول األطراف؛
 وبالصورة   إىل األمانة واآللية العاملية أن تقوما، حسب االقتضاء        يطلب أيضاً   -٣  
جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية فيما بني الدورات، مبـا يف          اجتماعات  ، بتلخيص نتائج    املناسبة

ة ومواد لبناء القدرات مـن أجـل        ذلك ما يتعلق بأفضل املمارسات، يف شكل مواد إعالمي        
  توجيه األطراف فيما تبذله من جهود من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية؛

 إىل مكتب جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية أن يعمل، بدعم من           طلب كذلك ي  -٤  
 بتـوافر  األمانة، على حتسني أوجه التآزر بني عمله وعمل آليات التنسيق اإلقليميـة، رهنـاً      
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ك بغية تشجيع التنفيذ الفعال لربامج العمل الوطنية ودون اإلقليمية واإلقليميـة            املوارد، وذل 
  وبناء القدرات على تنفيذ االستراتيجية على الصعيدين الوطين واحمللي؛

 إىل مكتيب جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية وجلنة العلم والتكنولوجيا أن           يطلب  -٥  
ح مشترك بشأن السبل الكفيلة بدمج االعتبـارات        ، على تقدمي اقترا   األمانةيعمال، بدعم من    

العلمية القائمة على نتائج جلنة العلم والتكنولوجيا بصورة أفضل يف عمليات التبـادل الـيت               
بني الدورات، وذلك من أجل     املعقودة  جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية     اجتماعات  جتري خالل   

  االتفاقية؛حتسني دمج العلم يف االعتبارات السياساتية مبوجب 
إىل املقـرر    إىل األمني التنفيذي أن يقدم تقريرا عن تنفيذ هذا           يطلب أيضاً   -٦  

  .مؤمتر األطراف يف دورته الثانية عشرة
  التاسعةاجللسة العامة 

  ٢٠١٣سبتمرب / أيلول٢٦
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    ١١-م أ/١٩املقرر     
  برنامج عمل الدورة الثالثة عشرة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية

   األطراف،إن مؤمتر  
   من االتفاقية،٢٢من املادة ) ج(و) أ (٢إىل الفقرة إذ يشري   
   من االتفاقية،٢٦ وإىل املادة ٢٣من املادة ) ج(و) ب(و) أ(٢ إىل الفقرة وإذ يشري أيضاً  
 ومرفقه الذي يتضمن اختـصاصات جلنـة        ٩-م أ /١١ إىل مقرره    وإذ يشري كذلك    

  استعراض تنفيذ االتفاقية،
 على أمهية ختصيص وقت كاف للمناقشات بني األطراف بـشأن           وءوإذ يسلط الض    

بني الدورات، وضرورة املعقودة جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية اجتماعات استعراض التنفيذ يف   
  مراعاة ضيق الوقت املتاح للجنة نتيجة تكليفها مبهام إضافية،

عراض التقـدم احملـرز    بأن االجتماعات اإلقليمية تؤدي دوراً هاماً يف اسـت وإذ يقرّ   
وتساهم مسامهةً مفيدة يف تنفيذ االتفاقية وخطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر            

  ،)االستراتيجية) (٢٠١٨-٢٠٠٨(من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية 
  : أن يدرج البنود التالية يف جدول أعمال الدورة الثالثة عشرة للجنةيقرر  -١  
 للـدورة   املقدمة من االجتماعات اإلقليمية حتـضرياً     استعراض املدخالت     )أ(  

  الثالثة عشرة للجنة؛
  :تقييم التنفيذ على أساس مؤشرات األداء املعتمدة بصورة مؤقتة الواردة يف  )ب(  

  ؛طرافاألاملتقدمة التقارير املقدَّمة من البلدان األطراف املتأثرة والبلدان  '١'
 عن تنفيذ برامج العمل دون اإلقليميـة        التقارير املقدَّمة من الكيانات املبلِّغة     '٢'

  واإلقليمية؛
  التقارير املقدَّمة من وكاالت األمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية؛ '٣'
  تقرير اآللية العاملية؛ '٤'
  تقرير األمانة؛ '٥'
  تقرير مرفق البيئة العاملية؛ '٦'
  املعلومات املقدمة من منظمات اجملتمع املدين، مبا يف ذلك القطاع اخلاص؛ '٧'
  تقييم مواءمة برامج العمل وتنفيذها وفقاً لالستراتيجية؛  )ج(  
  استعراض التدفقات املالية لتنفيذ االتفاقية؛  )د(  
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  النظر يف أفضل املمارسات؛  )ه(  
حتسني إجراءات تبليغ املعلومات فضالً عن نوعية وشكل التقارير اليت تقدم             )و(  

  إىل مؤمتر األطراف؛
 جبميع لغات األمم املتحدة، وقبل انعقاد الـدورة          إىل األمانة أن تعمم    يطلب  -٢  

الثالثة عشرة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية بستة أسابيع على األقل، جدول أعمـال مؤقتـاً               
  . أعاله١مشروحاً والوثائق املناسبة لتلك الدورة، على حنو يعكس القرارات الواردة يف الفقرة 

  التاسعةاجللسة العامة 
  ٢٠١٣سبتمرب / أيلول٢٦
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    ١١-م أ/٢٠املقرر     
    عشرة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية الثالثةموعد ومكان انعقاد الدورة

  ن مؤمتر األطراف،إ  
  من االتفاقية،٢٢من املادة ) ج(و) أ(٢ إىل الفقرة ذ يشريإ  

اختـصاصات جلنـة   الوارد فيه بشأن    رفق   وامل ٩-م أ /١١ هإىل مقرر  أيضاً وإذ يشري   
 ذ االتفاقية،استعراض تنفي

 بأن االجتماعات اإلقليمية تؤدي دوراً هاماً يف اسـتعراض التقـدم احملـرز    وإذ يقرّ  
 مفيدة يف تنفيذ االتفاقية وخطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر            مسامهةً وتساهم

  ،)االستراتيجية ()٢٠١٨-٢٠٠٨ (من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية

إبالغ منسقة تتيح للكيانات املبلّغة ما يكفي من        عملية  ماد  اعت على أمهية    وإذ يشدد  
 وملعاجلتها وتقدميها، وتترك وقتـاً كافيـاً        تنفيذ االستراتيجية مع املعلومات املتعلقة ب   جلالوقت  

  البيانات،جودة  منمؤسسات االتفاقيةكذلك لتتحقق 

يف بون، بأملانيا،  عشرة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية       الثالثة عقد الدورة    قرري  -١  
 يف مقر ، وذلك   ٢٠١٤نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٧ إىل   ١٨ملدة مخسة أيام عمل خالل الفترة من        

مل يقـدم   ، يف حال    مرافق مؤمترات األمم املتحدة   أو يف أي مكان آخر توجد فيه        أمانة االتفاقية   
  ؛ الدورة وحتمل التكاليف املالية اإلضافيةتلكأحد األطراف عرضاً الستضافة 

 من األمانة أن تستعرض األحكام املتعلقة باالجتماعـات اإلقليميـة           يطلب  -٢ 
د التكاليف لفترة سنتني، وأن     دَّلجنة، على النحو الوارد يف برنامج عملها احملُ       الحتضرياً لدورات   

  ؛  يف املناطق اخلمس املتأثرةتلتمس املسامهات املالية الالزمة لتنظيم هذه االجتماعات اإلقليمية
شاور مع مكتب مؤمتر األطـراف،       إىل أن يتخذ، بالت    األمني التنفيذي  يدعو  -٣  

  عشرة للجنة؛الثالثةالترتيبات الالزمة ألي عرض يقدمه أحد األطراف الستضافة الدورة 

لألعمال التحـضريية    األمني التنفيذي أن يتخذ التدابري الالزمة        من طلبي  -٤  
ـ  اً ملزم  املضيفة يكون  احلكومة/مع البلد تلك الدورة، مبا يف ذلك إبرام اتفاق        ل  علـى   اً قانوني

  .املستوى الدويل
  التاسعةاجللسة العامة 

  ٢٠١٣سبتمرب / أيلول٢٦
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    ١١-م أ/٢١املقرر     
إعادة صياغة عمل جلنة العلم والتكنولوجيا وفقاً للخطة وإطار العمل          
االستراتيجيني للسنوات العشر من أجـل تعزيـز تنفيـذ االتفاقيـة            

)٢٠١٨-٢٠٠٨( 

 ،إن مؤمتر األطراف  

  من االتفاقية،٢٤ إىل املادة إذ يشري  

إىل اخلطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل تعزيز          وإذ يشري أيضاً      
، ٨-م أ /٣املعتمـدين مبوجـب املقـرر       ) االستراتيجية) (٢٠١٨-٢٠٠٨(تنفيذ االتفاقية   

 يا اخلاص بالتنفيذ، سيما إطار عمل جلنة العلم والتكنولوج وال

 الذي ينص على أن يقوم مكتب جلنة        ٨-م أ /١٣ إىل أحكام املقرر     وإذ يشري كذلك    
االحتاد الرائد، بتنظيم كل دورة عادية من       /العلم والتكنولوجيا، بالتشاور مع املؤسسة الرائدة     

 الدورات املقبلة للجنة يف شكل يغلب عليه طابع املؤمتر العلمي والتقين، 

 ،١٠-م أ/١٨ و،٩-م أ/١٦ و،٩-م أ/١٣ و،٩-م أ/١٢ إىل املقررات ريوإذ يش  

 على أمهية االستفادة من مؤمترات األطراف كمنتـديات لترمجـة           وإذ يسلط الضوء    
الوثائق اخلتامية لكل دورة من دورات جلنة العلم والتكنولوجيا واملؤمتر العلمي التفاقية األمم             

شورة لصانعي السياسات بشأن الكيفية اليت ميكن هبا        املتحدة ملكافحة التصحر إىل توجيه وم     
 للسياسات أن تعاجل املسائل اليت َتحدَّد أهنا ذات أولوية، 

 ICCD/COP(11)/CST/4 و ICCD/CST(S-3)/7 و ICCD/CST(S-3)4  الوثـائق  وقد استعرض   
 ،ICCD/COP(11)/CST/INF.5 وICCD/COP(11)/CST/INF.3و

اليت تتضمن تقرير الفريق العامل بـني        ICCD/COP(11)/21بالوثيقة  وإذ حييط علماً      
  الدورات عن تقييم االستراتيجية يف منتصف املدة،

  بشأن إنشاء هيئة التفاعل بني العلوم والسياسات، ١١-م أ/٢٣ إىل املقرر وإذ يشري  

التقييم االقتصادي   "املؤمتر العلمي الثاين التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر           
ر، واإلدارة املستدامة لألراضي، ومدى قدرة املناطق القاحلـة وشـبه           للتصح

 "القاحلة واجلافة شبه الرطبة على التكّيف

 منتدى دافوس للمخاطر العاملية إىل أن يتقاسم، عن طريق األمانـة،            يدعو  -١  
ت املعلومااملعلومات القيمة املتعلقة بتعبئة الشراكات مع املنظمات واملؤسسات األخرى وكذا           

االحتـاد املعـين    " مع   ،املتعلقة بالدروس املستفادة من التحضري للمؤمتر العلمي الثاين لالتفاقية        
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 الذي سينظم املـؤمتر العلمـي       "بتسخري املعارف العلمية والتقليدية من أجل التنمية املستدامة       
 الثالث لالتفاقية؛

اليت أجنـزت   الوسط العلمي إىل مواصلة االستفادة من البحوث الفنية          يدعو  -٢  
التقيـيم االقتـصادي للتـصحر،      "بشأن املوضوع األساسي للمؤمتر العلمي الثاين لالتفاقية،        

واإلدارة املستدامة لألراضي، ومدى قدرة املناطق القاحلة وشبه القاحلة واجلافة شبه الرطبـة             
 ؛ "على التكّيف

ـ            يدعو  -٣   الت  العلماء إىل نشر نتائج أحباثهم عن املوضوع األساسـي يف اجمل
 املتخصصة اخلاضعة الستعراض األقران؛

 إىل األمانة أن تعمل، حتت توجيه مكتب جلنة العلم والتكنولوجيـا            يطلب  -٤  
وبالتشاور مع اللجنة االستشارية العلمية واألفرقة العاملة التابعة للمـؤمتر العلمـي الثـاين              

السياسة العامة؛  وجزات  وم )٢( صحائف الوقائع؛    )١( :لالتفاقية، على تيسري إصدار ما يلي     
 والنتائج املستهدفة، يف شكل أعداد خاصة للمجالت العلميـة املتخصـصة اخلاضـعة              )٣(

الستعراض األقران، لفائدة مجيع أصحاب املصلحة، مبا يف ذلك العلماء وصانعو القـرارات             
 والقطاع اخلاص؛

العاملية، إىل األمانة أن تتيح، بدعم من منتدى دافوس للمخاطر          يطلب أيضاً     -٥  
مجيع نواتج املؤمتر العلمي الثاين لالتفاقية من خالل مواقع االتفاقية واملؤمتر العلمـي الثـاين               

 لالتفاقية على اإلنترنت؛ 

 الشركاء، مبا يف ذلك مبادرة علم اقتـصاد تـدهور األراضـي، إىل             يدعو  -٦  
 الثاين لالتفاقية؛تشجيع املزيد من األنشطة املتعلقة باملوضوع األساسي للمؤمتر العلمي 

 األطراف إىل إيالء االهتمام الواجب للتقييم االقتـصادي للتـصحر،       يدعو  -٧  
واإلدارة املستدامة لألراضي، ومدى قدرة املناطق القاحلة وشبه القاحلة واجلافة شبه الرطبـة             
على التكّيف يف براجمها البحثية، وأن تربز التوصيات الصادرة عن املـؤمتر العلمـي الثـاين                

 طر سياساهتا العامة؛أُلالتفاقية يف 

مكافحـة  "املؤمتر العلمي الثالث التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر بشأن              
تدهور األراضي واجلفاف من أجل التخفيف من وطأة الفقر وحتقيـق           /التصحر

 " مسامهة العلم والتكنولوجيا واملعارف واملمارسات التقليدية:التنمية املستدامة

بأن االحتاد املعين بتسخري املعارف العلمية والتقليدية من أجـل          يط علماً   حي  -٨  
التنمية املستدامة قد اختري من مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا لتنظيم املؤمتر العلمي الثالـث              

 لالتفاقية، حتت توجيه املكتب؛ 
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مـي  بإنشاء جلنة توجيهية وجلنة استشارية علمية للمـؤمتر العل        حييط علماً     -٩  
 الثالث لالتفاقية من أجل توجيه العملية التنظيمية واألنشطة العلمية للمؤمتر، على التوايل؛

 إىل اللجنة التوجيهية للمؤمتر العلمي الثالث لالتفاقية التحضري للمؤمتر          يطلب  -١٠  
 وتنظيمه، مع أخذ تقييم املؤمتر العلمي الثاين لالتفاقية يف االعتبار؛

عين بتسخري املعارف العلمية والتقليدية من أجـل التنميـة           االحتاد امل  يدعو  -١١  
 املستدامة إىل تعبئة الشراكات مع املنظمات واملؤسسات األخرى لتنظيم املؤمتر؛

الوسط العلمي إىل اإلسهام يف العمل الفين املتعلق باملوضـوع          يدعو أيضاً     -١٢  
 ذلك املؤمتر؛األساسي للمؤمتر العلمي الثالث لالتفاقية أثناء التحضري ل

 العلماء إىل نشر نتائج أحباثهم بشأن املوضوع األساسي املشار إليه يف            يدعو  -١٣  
  أعاله يف اجملالت املتخصصة اخلاضعة الستعراض األقران بعد املؤمتر؛١٢ الفقرة

 إىل االحتاد املعين بتسخري املعارف العلمية والتقليدية من أجل التنمية           يطلب  -١٤  
يح على موقع املؤمتر على اإلنترنت املعلومات ووثائق املـؤمتر اخلتاميـة ذات             املستدامة أن يت  

 الصلة مبا ال يقل عن أربعة أشهر قبل انعقاد الدورة الثانية عشرة ملؤمتر األطراف؛

 بدعم من االحتاد    - إىل مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا أن يقدم      يطلب أيضاً     -١٥  
لتقليدية من أجل التنمية املستدامة واألمانة وبتشاور مع اللجنة         املعين بتسخري املعارف العلمية وا    

ظيم املؤمتر  ن تقريراً إىل الدورة الثانية عشرة للجنة العلم والتكنولوجيا عن ت          - االستشارية العلمية 
 العلمي الثالث لالتفاقية ونتائجه، مبا يف ذلك التوصيات املركِّزة على السياسة العامة؛

 مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا أن يتشاور، إىل جانـب           إىل يطلب كذلك   -١٦  
هيئة التفاعل بني العلوم والسياسات، مع األطراف واجملموعات اإلقليمية من أجل اسـتعراض    
الوثائق اخلتامية للمؤمتر العلمي الثالث لالتفاقية قبل انعقاد الدورة الثانية عشرة للجنة العلـم              

 والتكنولوجيا؛

مانة أن جتري تقييماً متعمقاً مستقالً لتنظيم املؤمتر العلمي الثالث           إىل األ  يطلب  -١٧  
لالتفاقية، مبا يف ذلك الُنهج املتبعة يف بناء الشراكات العلمية، وأن تقدم تقريراً عـن ذلـك إىل            

 مؤمتر األطراف يف دورته الثانية عشرة وإىل جلنة العلم والتكنولوجيا يف دورهتا الثانية عشرة؛ 

 ملؤمترات العلمية املقبلة التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحرتنظيم ا    

ـ           يقرر  -١٨   لة بـني    أن تعقد املؤمترات العلمية املقبلة لالتفاقية يف الفتـرة الفاص
 العلم والتكنولوجيا؛دورة للجنة الدورات باالقتران مع 
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دورة  كل   […]" ٨-م أ /١٣ من املقرر    ١االستعاضة عن الفقرة    يقرر أيضاً     -١٩  
 كل دورة للجنة العلم والتكنولوجيا يف       […]" : مبا يلي  "عادية مقبلة للجنة العلم والتكنولوجيا    

 ؛"الفترة الفاصلة بني الدورات

 أن يركز جدول أعمال دورات جلنة العلم والتكنولوجيـا يف           يقرر كذلك   -٢٠  
 ختتار للمؤمتر العلمـي   الفترة الفاصلة بني الدورات حصراً على املواضيع األساسية احملددة اليت         

 لالتفاقية وعلى استعراض نتائجه األولية؛ 

 أن ُيصار، على رأس كل أربع سنوات، عندما تقوم جلنة اسـتعراض             يقرر  -٢١  
جلنـة  اجتماع  تنفيذ االتفاقية باستعراضها على ضوء األهداف االستراتيجية، إىل متديد فترة           

 من املـسامهة  اهدورات ليوم إضايف من أجل متكينالعلم والتكنولوجيا يف الفترة الفاصلة بني ال  
يف عمل جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية عن طريق استعراض وتقييم املعلومات العلمية املقدمـة        

 ؛٣ و٢ و١من األطراف بشأن األهداف االستراتيجية 

 مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا، بالنسبة للمـؤمترات        شئأن ين يقرر أيضاً     -٢٢  
 ملقبلة لالتفاقية، جلنة توجيهية للمؤمتر لتوجيه العملية التنظيمية؛العلمية ا

 أن تنشئ اللجنة التوجيهية للمؤمتر جلنة استشارية علمية لتوجيه   يقرر كذلك   -٢٣  
األنشطة العلمية للمؤمتر، وأن خيتار مجيع أعضاء اللجنة االستشارية العلميـة علـى أسـاس            

طلب خرباء، مع مراعاة التوازن اإلقليمي والتوازن بني        الطلبات املقدمة استجابة إلعالٍن عن      
 اجلنسني وتعددية التخصصات؛

 ،١١-م أ /٢٣  إىل هيئة التفاعل بني العلوم والسياسات القيام، عمالً باملقرر         يطلب  -٢٤  
بترمجة الوثائق اخلتامية للمؤمترات العلمية لالتفاقية إىل توصيات لكي تنظر فيها جلنة العلـم              

 يا؛والتكنولوج

إىل هيئة التفاعل بني العلوم والسياسات إجراء تقيـيم ملـدى           يطلب أيضاً     -٢٥  
فعالية الوثائق اخلتامية للمؤمترات العلمية األول والثاين والثالث لالتفاقية يف دعم عملية صنع              

 القرار وتقدمي تقرير عن ذلك إىل مؤمتر األطراف يف دورته الثالثة عشرة؛

ضوع الذي ينظر فيه املؤمتر العلمي الرابع لالتفاقية هـو           أن يكون املو   يقرر  -٢٦  
 ؛ "تدهور األراضي يف سياق التنمية املستدامةاستكشاف خيارات التعادل يف "

 إىل هيئة التفاعل بني العلوم والسياسات تقدمي مقترحات إىل مكتب           يطلب  -٢٧  
ـ            ددها مـؤمتر األطـراف     جلنة العلم والتكنولوجيا من أجل النظر الحقاً يف املواضيع اليت حي

 للمؤمترات العلمية املقبلة لالتفاقية؛

 أن تنظَّم الدورات املقبلة للجنة العلم والتكنولوجيا واملؤمترات العلمية          يقرر  -٢٨  
التفاعل بني العلوم والسياسات تباعاً وعلى حنو       هبيئة  وغريها من العمليات واألحداث املتعلقة      

 لى يف صنع القرارات املتعلقة باالتفاقية؛ يستخدم املعارف العلمية بصورة مث
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 أن تعقد دورات جلنة العلم والتكنولوجيا اليت تعقد بـني الـدورات             يقرر  -٢٩  
العادية ملؤمتر األطراف يف بون، بأملانيا، أو يف أحد مقار األمم املتحدة مـا مل يقـدم أحـد                   

 ضافية؛األطراف عرضاً الستضافة هذه الدورة وحتمل التكاليف املالية اإل

 بأن األداء الفعال للمؤمترات العلمية يتطلب موارد ماليـة إضـافية؛            يسلم  -٣٠  
إىل من ذوي االستطاعة    األطراف واملنظمات الدولية وأصحاب املصلحة املعنيني       ) ١( يدعوو

وكل مؤسسة ) ٢(تقدمي تربعات ومسامهات عينية من أجل تنظيم املؤمترات العلمية لالتفاقية؛     
 رائد إىل املساعدة يف تعبئة املوارد؛احتاد /رائدة

يطلب إىل األمانة أن تقدم إىل جلنة العلم والتكنولوجيا يف دورهتـا الثانيـة                -٣١  
  .املقررعشرة تقريراً عن تنفيذ هذا 

  الثالثةاجللسة العامة 
  ٢٠١٣سبتمرب / أيلول٢٠
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    ١١-م أ/٢٢املقرر     
 املُحـرز يف تنفيـذ      املشورة املقدَّمة بشأن أفضل الطرق لقياس التقدم      

   من االستراتيجية٣ و٢ و١االستراتيجية  األهداف
  إن مؤمتر األطراف،  
 اخلطة وإطار العمل االستراتيجيني من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقيـة  إذ يضع يف اعتباره   

  ،)االستراتيجية) (٢٠١٨-٢٠٠٨(للسنوات العشر 
 املتعلق بتحسني   ١اتيجي  إىل أهداف االستراتيجية، وخاصة اهلدف االستر     وإذ يشري     

 املتعلـق بتحـسني حالـة الـنظم     ٢ظروف عيش السكان املتأثرين، واهلدف االستراتيجي   
 املتعلق بتحقيق فوائد عامة بتنفيذ اتفاقية األمـم         ٣اإليكولوجية املتأثرة واهلدف االستراتيجي     

  تنفيذاً فعاالً،) االتفاقية(املتحدة ملكافحة التصحر 
، ٩-م أ /١٧ من املقرر    ٥، وإىل الفقرة    ٨-م أ /٣ من املقرر    ١٠ة  إىل الفقر وإذ يشري     

  ،١٠-م أ/١٩ من املقرر ٨ و٣والفقرتني 
يتعلـق باالتفاقيـة      إىل نتائج مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة فيمـا         وإذ يشري   

  ،"املستقبل الذي نصبو إليه" من الوثيقة املعنونة ٢٠٧سيما الفقرة  وال
ريق  اليت تتضمن توصيات ف    Corr.1 و ICCD/COP(11)/CST/2ثيقة   الو وقد استعرض   

األهـداف   املعين بتنقـيح مؤشـرات األثـر بـشأن           اخلرباء التقنيني االستشاري املخصص   
 الـيت تتـضمن     ICCD/CST(S-3)/7، والوثيقة   )فريق اخلرباء التقنيني   (٣ و ٢ و ١االستراتيجية  

  عمال دورهتا االستثنائية الثالثة،التقرير النهائي للجنة العلم والتكنولوجيا عن أ
على فريق اخلرباء التقنيني الضطالعه بواليته وتقدميـه التوصـيات          بتقدير  وإذ يثين     

  ،Corr.1 وICCD/COP(11)/CST/2واملبادئ التوجيهية للتنفيذ املرتبطة هبا والواردة يف الوثيقة 
الفريق العامل بـني     اليت تتضمن تقرير     ICCD/COP(11)/21 بالوثيقة   وإذ حييط علماً    

  ، يف منتصف املدةالدورات بشأن تقييم االستراتيجية
اختاذ تدابري لتمكني اتفاقية األمـم       بشأن   ١١-م أ /٢٣ورد يف املقرر      ما وإذ يدرك   

املتحدة ملكافحة التصحر من أن تصبح مرجعاً عاملياً يف جمال املعرفة العلمية والتقنية املتعلقـة               
  ،والتخفيف من آثار اجلفافبالتصحر وتدهور األراضي 

  هي؛ األهداف االستراتيجية اليت تتضمنها االستراتيجية كمااالحتفاظ ب يقرر  -١  
 إىل جلنة العلم والتكنولوجيا أن تواصل تنقيح مؤشرات األثر استناداً           يطلب  -٢  

إىل مجلة أمور منها توصيات فريق اخلرباء التقنيني االستشاري املخـصص املعـين بتنقـيح               
 وجلنة استعراض تنفيذ االتفاقية حىت تتجسد عالقة        ،ات األثر، وجلنة العلم والتكنولوجيا    مؤشر
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وينبغي للتنقيح أيضاً أن    . ُيتوقع من االتفاقية أن تؤثر فيه      هو ملحوظ وما   سببية ملموسة بني ما   
احلرص على سهولة قياس    ) ٢(ربط املؤشرات بأي أهداف تشغيلية حمدثة؛ و      ) ١(يراعي ضرورة   

راف هلذه املؤشرات، وتقدمي معلومات موثوقة وجتسيد التغيريات اجلارية على أرض الواقع،            األط
  مع مراعاة اخلصائص الوطنية واإلقليمية وكذا نظم مجع البيانات وقواعد البيانات القائمة؛

مؤشـرات؛  ‘ ١‘ أن ينشئ هنجاً متسقاً للرصد والتقييم يتألف مـن           يقرر  -٣  
آليات لتحديد املؤشرات وإدارهتا على     ‘ ٣‘تكامل املؤشرات؛ و  إطار مفاهيمي يسمح ب    ‘٢‘و

تدعو احلاجة إليه لتعزيز تقييم التقدم احملرز يف بلوغ األهداف وهو أمر  احمللي،  /املستوى الوطين 
   من االستراتيجية؛٣ و٢ و١االستراتيجية 

 إىل البلدان األطراف املتأثرة، ألغراض اإلبالغ عن مؤشرات التقدم،        يطلب    -٤  
  أن حتدد املناطق املتأثرة وفق ما تنص عليه االتفاقية؛

 ، عنـد  "مؤشر األثر "بدالً من   " مؤشر التقدم  "مصطلحاستخدام   يقرر أيضاً   -٥  
املؤشرات املستعملة لتتبع التقدم احملرز يف تنفيذ االتفاقية اسـتناداً إىل األهـداف   احلديث عن  
   لالستراتيجية؛االستراتيجية

ختضع جمموعة مؤشرات األثر اليت اعُتمدت مؤقتاً مبوجب         أن   يقرر كذلك   -٦  
، وُنقحت عن طريق عملية استعراض نظراء علمي ملزيـد مـن التنقـيح،              ٩-م أ /١٧املقرر  

  ، املرفقة هبذا املقرر؛لُتشكل اجملموعة الدنيا من املؤشرات العاملية
بـشأهنا  توجـد   أن يكون اإلبالغ ضرورياً بالنسبة إىل املؤشرات اليت    يقرر  -٧  

املستوى دون الوطين؛ وأن يكـون  ميكن تفصيلها من منظور  عاملية موحدة   جمموعات بيانات 
  اإلبالغ اختيارياً بالنسبة إىل بقية املؤشرات؛

، عن طريق بوابة نظـام       إىل األمانة أن تزود البلدان األطراف املتأثرة       يطلب  -٨  
، ملؤشرات التقـدم  مقياس بديل/قياستقديرات وطنية لكل مب، التنفيذاستعراض األداء وتقييم  

من هـذه   التحقق  على أساس مصادر البيانات املتاحة، وحيث البلدان األطراف املتأثرة على           
ُتجّمـع  (حملياً  /حمتسبة وطنياً / باستخدام بيانات مستقاة   االستعاضة عنها  التقديرات الوطنية أو  

  ؛)عند االقتضاء
تكمال جمموعة مؤشـرات التقـدم    البلدان األطراف املتأثرة على اس     يشجع  -٩  

 على أساس نظم مجع البيانات      احمللي/املشتركة مبؤشرات رمسية وسردية على املستوى الوطين      
  وقواعد البيانات القائمة ومن الوقائع احمللية؛

إطـار جديـد لتكامـل       البلدان األطراف املتأثرة إىل وضع وتنفيذ        يدعو  -١٠  
 من أجل تتبع التقدم احملرز واإلبـالغ اسـتناداً إىل           املؤشرات كجزء من هنج الرصد والتقييم     

تـدهور األراضـي    /نطاقات متعددة عن الوفاء باألهداف السياساتية اليت تعـاجل التـصحر          
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ية يسمح بتسجيل اآلثار يف رفاه    أن  ،  DPSheIRإطار التكامل اجلديد    ُيفترض يف   و. واجلفاف
  ؛ إىل جانب اآلثار يف خدمات النظام اإليكولوجياإلنسان

 ينبغـي أن    احمللية واإلبالغ عنها  /عملية اختيار املؤشرات الوطنية    أن   يدرك  -١١  
 ويؤكد مـن جديـد       مرتبطة ارتباطاً تاماً ورمسياً جبهود مواءمة برامج العمل الوطنية         تكون

 من االستراتيجية اليت طُلب مبوجبها إىل األطراف املتأثرة أن تنقح برامج عملها             ٢-٢النتيجة  
عها يف شكل وثائق استراتيجية مـستندة إىل معلومـات أساسـية بيوفيزيائيـة             الوطنية لوض 

  ؛ أطر متكاملة لالستثمارضمنها أن تدرج، و)تكون مرجعاً للرصد(واجتماعية اقتصادية 
 البلدان األطراف املتأثرة على وضع أهداف باسـتخدام مؤشـرات           يشجع  -١٢  

  قليمية والوطنية؛التقدم املرفقة هبذا املقرر مع مراعاة اخلصائص اإل
علـى  وفق قدراهتا التقنية ومواردها،     البلدان األطراف املتأثرة،    يشجع أيضاً     -١٣  

 )باملـدخالت احملليـة   (صيغ احملدثة باستمرار    القواعد البيانات احمللية و   تدير  أفرقة تقنية   إنشاء  
اإلطـار  " (ةإلطار العوامل املسببة والضغوط واحلالة والتأثري البشري والبيئـي واالسـتجاب          "

  ؛)DPSheIRالتكاملي 
األسـاليب  /وصول األطراف إىل األدوات    إىل األمانة أن حتسن سبل       يطلب  -١٤  

وأن تقدم تقارير من خالل إتاحة وصالت إىل هذه املوارد عرب        والبيانات الالزمة واستخدامها    
إذا  شـبكي إال  تتيح هذه املوارد على موقع       ، وأال بوابة النظام الوسيط لنقل املعارف العلمية     

تقاسم أفضل املنـهجيات لرصـد ممارسـات اإلدارة         وينبغي تشجيع   . تكن متاحة أصال   مل
  ؛املستدامة لألراضي وتقييمها يف خمتلف النطاقات

برنامج واقعي  األطراف واملنظمات الدولية على دعم      املتقدمة   البلدان   يشجع  -١٥  
يف ذلك تعيني    ، مبا بتنفيذ الرصد والتقييم  أمشل لبناء القدرات يتناول مسائل القدرات املتعلقة        

 وينبغي توخي بناء القـدرات كعمليـة        .وحتديد املناطق املعرضة للتصحر وتدهور األراضي     
  ؛تشاركية متوسطة األجل تتقامسها مجيع العناصر الفاعلة

 إىل األمانة أن تكيف بروتوكول اإلبالغ احلايل لنظـام اسـتعراض            يطلب  -١٦  
فيذ وفقاً هلذا املقرر مع اغتنام كل فرصة ملواءمة وتبسيط اجملاالت الضرورية            األداء وتقييم التن  

واالختيارية من حيث عددها ودرجة تعقيدها والواردة يف نظام اسـتعراض األداء وتقيـيم              
  التنفيذ من أجل اإلبالغ عن املؤشرات وإعداد أدوات اإلبالغ املنقحة؛

كانية إجراء التغيريات الـواردة يف هـذا       إىل األمانة أن تقيِّم إم    يطلب أيضاً     -١٧  
املقرر عرب االختبار وأن تبلغ جلنة العلم والتكنولوجيا يف دورهتا الثانية عـشرة عـن نتـائج                 

  عمليات االختبار؛
 إىل جلنة العلم والتكنولوجيا أن تعيد التقييم بانتظام كجـزء           يطلب كذلك   -١٨  

   ومؤشرات التقدم املبينة يف املرفق؛DPSheIR يطار التكاملاإلمن العملية املتكررة لكل من 
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 إىل األمانة أن تراعي، لدى وضع أدوات اإلبالغ املنقحـة، تنفيـذ             يطلب  -١٩  
 اليت تقدم مزيداً مـن      Corr.1 و ICCD/COP(11)/CST/2املبادئ التوجيهية الواردة يف الوثيقة      

  ة يف هذه الوثيقة؛املشورة عن كيفية تطبيق البلدان األطراف املتأثرة للمقررات الوارد
إىل األمانة أن تقدم إىل مؤمتر األطراف يف دورته الثانية عشرة           يطلب أيضاً     -٢٠  

  .تقريراً عن التقدم احملرز يف تنفيذ هذا املقرر
  اجللسة العامة الثالثة

  ٢٠١٣سبتمرب / أيلول٢٠
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  املرفق

  ٣ و٢ و١مؤشرات التقدم لقياس األهداف االستراتيجية     

  الوصف  املقاييس البديلة/ساملقايي  املؤشر
املنهجية /مصدر البيانات احملتمل  

  املرجعية
   عيش السكان املتأثرينظروفحتسني : ١اهلدف االستراتيجي 

ــر  ــدة الفق ــة (ش أو القيم
  )عية لفجوة الفقرالتربي
  أو

يراعي املسافة الفاصلة بني الفقـراء      
وخط الفقر وأوجه التفـاوت بـني     

  الفقراء

ــسائدة   )ب) (أ(منهجية البنك الدويل ــات الـ االجتاهـ
خيص السكان الـذين     فيما

يعيشون دون خـط الفقـر      
أو التفــاوت يف /النــسيب و

بديل عن مقياس شدة الفقـر يف         التفاوت يف الدخل  الدخل يف املناطق املتأثرة
يُعد فيهـا الفقـر      البلدان اليت مل  

مشكلة؛ وهبذا املعىن يكون اهلدف     
   قد حتقق بالفعل١االستراتيجي 

نهجية منظمة التعاون والتنميـة     م
  )ج(يف امليدان االقتصادي

ــسائدة يف   ــات ال االجتاه
احلصول على مياه الـشرب     

  املأمونة يف املناطق املتأثرة

ــذين    ــسكان ال ــسبة ال ن
يستخدمون مصادر مياه شرب    

  حمسنة

ُيعرَّف مصدر مياه الشرب احملسَّن     
باعتباره مصدراً حممياً من التلوث     

ربط املساكن  اخلارجي عن طريق    
بشبكات املياه، والصنابري العامـة،     
واآلبار املسبورة، واآلبار احملفـورة     
احملمية، والعيون احملميـة، وميـاه      

  املطر، وغريها

منهجية برنامج الرصد املـشترك     
بني منظمـة الـصحة العامليـة       
واليونيسيف إلمـدادات امليـاه     

  )د(واملرافق الصحية

  ة النظم اإليكولوجية املتأثرةحتسني حال: ٢اهلدف االستراتيجي 
خيص  االجتاهات السائدة فيما  

  الغطاء األرضي
ُيقصد به توزيع أنـواع الغطـاء         الغطاء األرضي النبايت

األرضي اليت تثري أكـرب شـاغل       
يتعلـق بتـدهور األراضـي       فيما

 ،)باستثناء املساحات االصطناعية  (
توصيف الغطاء األرضي   بناء على   

مل فئـات   النبايت؛ وينبغي أن يش   
  املوئل الطبيعي وحيددها

مستمد من منتجات من قبيـل      
GlobCover

ــات   أو)و) (ه( منتج
قيد التطـوير    استبانة هي  أصغر

)Gong et al., 2013(   ؛ ويقوم على
تصنيفات الغطاء األرضي املعمول    

مثل نظام تـصنيف الغطـاء      (هبا  
منظمة األمم   األرضي املشترك بني  

رنامج والزراعة وب  املتحدة لألغذية 
  )ز()األمم املتحدة للبيئة

االجتاهات السائدة يف إنتاجية    
  أدائها األراضي أو

يستند إىل التقلبات الطويلة األجل       ديناميات إنتاجية األراضي
ومستويات الكفـاءة احلاليـة يف      
الفينولوجيا وعوامل اإلنتاجية اليت    
تؤثر يف ظروف جممـوع الكتلـة       

  األحيائية القائمة

 العاملي اجلديـد    منهجية األطلس 
؛ ُيتوقع حتديثه كـل     )ح(للتصحر

  مخس سنوات
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  الوصف  املقاييس البديلة/ساملقايي  املؤشر
املنهجية /مصدر البيانات احملتمل  

  املرجعية
  تنفيذاً فعاالً تفاقيةالبتنفيذ اعاملية حتقيق فوائد : ٣اهلدف االستراتيجي 

خمزون الكربون العـضوي يف    
  التربة

  يلي يستعاض عنه مبا

عـضوي  الكربون الحالة ُيقصد به   
  يف سطح التربة وحتتها

مستمد من مواقع مثـل بوابـة       
  )ط(النظام العاملي لرصد األرض

ــسائدة يف   ــات ال االجتاه
خمزونات الكربـون فـوق     

  األرض وحتتها
خمزون الكربـون يف النظـام      

  األرضي بأكمله
  حاملا يصبح هذا املقياس عملياً

يشمل الكربون املوجـود فـوق      
  األرض وحتتها

ينبغي مواءمتـه مـع مـشروع     
برنامج األمم املتحـدة للبيئـة      

كربـون الـذي    املتعلق بفوائد ال  
  ) ك) (ي(ميوله مرفق البيئة العاملية

االجتاهات السائدة يف وفـرة     
  توزيعها أنواع خمتارة ويف

ميكن االستعاضة عنه مبؤشـر     (
يقيس االجتاهات الـسائدة يف     
ــام   ــوظيفي للنظ ــوع ال التن
اإليكولوجي حاملا يسمح بذلك    

  )فهم النظام وتوليد البيانات

يس خصائص عينة منوذجية من     يق  مؤشر الطيور الربية العاملي
الطيور الربية، باعتبارها مؤشـراً     

  للصحة العامة للبيئة ككل

يستند إىل التوجيهات املنصوص    
يتعلـق باملؤشـرات،    عليها فيما 

وينبغي مواءمته مع عملية اتفاقية     
  )م) (ل(التنوع البيولوجي

 ,,http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTPOVERTY/EXTPA/0>  )أ(
content MDK:20242881~isCURL:Y~menuPK:492130~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:430367,00.html>.  

  .<http://siteresources.worldbank.org/INTPA/Resources/tn_measuring_poverty_over_time.pdf>  )ب(
  .<http://www.oecd.org/els/soc/43540354.pdf>  )ج(
  .</http://www.wssinfo.org>  )د(
  .</http://due.esrin.esa.int/globcover>  )ه(
  .<http://www.gofcgold.wur.nl/sites/gofcgold_refdataportal.php>  )و(
  .<http://www.fao.org/docrep/003/X0596E/X0596e00.htm>  )ز(
  .</http://wad.jrc.ec.europa.eu>  )ح(
  .<http://www.fao.org/gtos/tcoDAT.html>  )ط(
  .</http://carbonbenefitsproject-compa.colostate.edu>  )ي(
  .<http://www.unep.org/climatechange/carbon-benefits/Home/tabid/3502/Default.aspx>  )ك(
  .<http://www.unep-wcmc.org/wild-bird-index_568.html>  )ل(
  .<http://www.bipindicators.net/WBI>  )م(
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    ١١-م أ/٢٣املقرر     
تدابري لتمكني اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر مـن أن تـصبح            
مرجعاً عاملياً يف جمال املعرفة العلمية والتقنية املتعلقة بالتصحر وتدهور          

  األراضي والتخفيف من آثار اجلفاف
 مؤمتر األطراف،إن   

للسنوات العشر من أجل تعزيز      يف اعتباره اخلطة وإطار العمل االستراتيجيني        إذ يضع   
، ٨-م أ /٣، اللذين يردان يف مرفق املقـرر        )االستراتيجية) (٢٠١٨-٢٠٠٨(تنفيذ االتفاقية   

   سيما إطار التنفيذ اخلاص بلجنة العلم والتكنولوجيا، ال
من البت يف مسألة    يف الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف      تنته   أن األطراف مل   ب يذكروإذ    

 ،ICCD/COP(10)/CST/6اليت ترد يف الوثيقة لمشورة العلمية لبعة يارات األرانتقاء أحد اخل

 - إنشاء فريق عامـل خمـصص     إىل    الرامي ١٠-م أ /٢٠قرار  بال  كذلك يذكروإذ    
تقدمي مشورة علمية تركـز     ل  املتاحة ياراتاخل ملواصلة مناقشة    -  التوازن اإلقليمي  يراعى فيه 

تفاقية القليمي  اإلنهج  مع األخذ بال   األراضي واجلفاف،    تدهور/التصحرب  القضايا املتعلقة  على
 ،)االتفاقية (األمم املتحدة ملكافحة التصحر

 على احلاجة إىل تعبئة اخلربات العلمية والتقنية علـى الـصعيد العـاملي              شدديوإذ    
 لتخفيف من آثار اجلفاف،امشاكل التصحر وتدهور األراضي ومعاجلة من أجل واإلقليمي 

 بالتعاون مع أمانة    ، مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا    اضطلع به بالعمل الذي    يقّروإذ    
 يف وضع الصيغة النهائية لتقييم كيفية تنظيم املشورة العلمية اإلقليميـة والدوليـة              ،تفاقيةاال
  لدعم أنشطة الفريق العامل املخصص     ة الالزمة  العام اتالترتيباختاذ    ويف ،تعددة التخصصات امل

تدهور /تقدمي مشورة علمية تركز على التصحراملتعلقة ب مناقشة اخليارات املتاحة  ةواصلاملعين مب 
 ،)علميةالشورة امليارات الفريق املعين خب (األراضي واجلفاف

علميـة  الشورة  امليارات  الفريق املعين خب  ضطلع به   يالعمل الذي   على   تقديربوإذ يثين     
 تفاقية،يف إطار اال املشورة  هذهحتسنيمن أجل 

ـ يارات  الفريق املعين خب  يف التوصيات اليت قدمها    وقد نظر      بـشأن علميـة الشورة امل
يف تقدمي مـشورة علميـة      ل  متكامل  سيناريو تتيح وضع من شأهنا أن    اليت   األنسباملكونات  

نـهج  ال وتراعـي تـدهور األراضـي واجلفـاف       /التصحراالتفاقية تركز على قضايا      إطار
 التفاقية،ل قليمياإل

اليت تتضمن استنتاجات وتوصيات الفريق      (ICCD/COP(11)/CST/3 الوثائق   ضوقد استعر   
  ،ICCD/COP(11)/CST/INF.2 وICCD/COP(11)/CST/INF.1و) علميةالشورة امليارات املعين خب
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مكتب جلنة  قدمه   ، ُمِقراً مبا  ICCD/COP(11)/CST/CRP.1 الوثيقة    أيضاً وقد استعرض   
املنـرب  "من إسهام يف عملية وضع برنـامج عمـل          انة،  العلم والتكنولوجيا، بدعم من األم    

  ، "احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع األحيائي وخدمات النظم اإليكولوجية
تضمن تقرير الفريق العامل بـني      اليت ت  ICCD/COP(11)/21 الوثيقةب  علماً يطحيوإذ    
 ة،منتصف املديف " االستراتيجية"تقييم ب املعينالدورات 

، اليت يتناول فيها    علميةالشورة  امليارات   توصيات الفريق املعين خب    وإذ يضع يف اعتباره     
 تفاقية،يف إطار االسيناريو تقدمي املشورة العلمية صيغة متكاملة ل

حـوار   إجـراء    والسياسات لتـسهيل  هيئة تفاعل بني العلوم      إنشاء   قرري  -١  
مـن   يةلـسياسات سي وجاهة من الناحية ا    يكت نشر ما  يف اجتاهني وضمان      سياسايت - علمي

  ومعارف ومشورة يف جمال التصحر وتدهور األراضي واجلفاف؛ معلومات

 حىت هناية الـدورة  اتالعلوم والسياسهيئة التفاعل بني  تعمل  أن أيضاً قرري  -٢  
 ؛وأن جيرى حينئذ استعراض لعملهاالثالثة عشرة ملؤمتر األطراف، 

: يلـي  العلوم والسياسات فيمـا   هيئة التفاعل بني     والية حتديد يقرر كذلك   -٣  
 مـن مهـام؛      إليها جلنة العلم والتكنولوجيـا     تسنده  ما كلب ينظم اضطالعها وضع هنج    ‘١‘
املنبثقة عن املـؤمترات العلميـة املتعلقـة         العلميةوالتوصيات  االستنتاجات   وتوليف حتليل ‘٢‘

واخلـرباء  التفاقيـة،  املقبلـة ل ت العلمية  املؤمترايشمل ، مبا اجلفافتدهور األراضي و  /بالتصحر
ترحات اجلهات املناسبة من أصحاب املصلحة والشبكات املناسبة، وترمجتها إىل مق         املستقلني، و 

تفاعل مـع اآلليـات     ال‘ ٣‘ مؤمتر األطراف؛    لعرضها على  العلم والتكنولوجيا    فيها جلنة نظر  ت
لدويل للعلوم والسياسات يف جمـال التنـوع        ملنرب احلكومي ا  اسيما   العلمية املتعددة القائمة، ال   

، واهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ، والفريـق         البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية   
احلكومي الدويل التقين املعين بالتربة، وغري ذلك من الـشبكات واملنـابر العلميـة القائمـة                

نولوجيـا يف تنظـيم املـؤمترات العلميـة         مساعدة مكتب جلنة العلم والتك     ‘٤‘واملستحدثة؛  
  نتائجها؛ وتقييم

أعضاء ) ١: (األعضاء التالني العلوم والسياسات   هيئة التفاعل بني     ضمت أن   قرري  -٤  
 املنـاطق   منطقة من   منهم واحدكل    ُتعيِّن مخسة علماء ) ٢(مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا،     

لماء خيتارهم مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا    عشرة ع ) ٣( التنفيذ اإلقليمي؛    املشمولة مبرفقات 
 ثالثـة  )٤(والتوازن بـني التخصـصات؛    التوازن اإلقليمي دعوة مفتوحة تراعيمن خالل   

واحد مـن منظمـة     وواحد من إحدى منظمات اجملتمع املدين،       : يلي  موزعني كما  مراقبني
  األمم املتحدة؛ معنية من منظماتواحد من منظمةو ،دولية

كـل   اتالعلوم والسياس هيئة التفاعل بني    يتشارك يف رئاسة     أن   يضاًقرر أ ي  -٥  
 ؛اهليئةرئيس مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا وعامل خيتاره أعضاء من 
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 األمانة  وخدمات الدعم اإلداري    تقدمي أمانة االتفاقية     تتوىل  أن ر كذلك يقرِّ  -٦  
 يف امليزانية   الرئيسيةعم وظائفها   لداملخصصة  املوارد  ُتدرج  ن  أ العلوم والسياسات و   واجهةإىل  

 األساسية لالتفاقية؛

 املعنيـة لـشبكات العلميـة     ل مـستقل    احتاد) ١ (:يلي  ما  تشكيل شجعي  -٧  
تتحاور  أن   هاالتكنولوجيا ميكن و إقليمية للعلم منابر  ) ٢ (؛تدهور األراضي واجلفاف  /التصحرب

  تقدمي املشورة العلمية؛ياقسالعلوم والسياسات يف هيئة التفاعل بني  مع متدرجةبطريقة 

ستقل امل االحتاد  أعمال لتطوع لتنسيق على ا  املنظمات والشبكات العلمية     ثحي  -٨  
  أعاله؛٧تدهور األراضي واجلفاف املذكور يف الفقرة /التصحراملعنية بلشبكات العلمية ل

اإلسـهامات العلميـة املتعلقـة بقـضايا         إىل حتليـل     االحتاد هذا   يدعو  -٩  
 ؛العلوم والسياسات هباهيئة التفاعل بني  وتوليفها وتبليغ هور األراضي واجلفافتد/التصحر

هيئة  واعتماد اختصاصات    وضعلعلم والتكنولوجيا   ا جلنة   مكتبإىل   يطلب  -١٠  
 ٣ يف الفقـرة     الوارد ذكرهـا  والية  الكون متسقة مع    حبيث ت العلوم والسياسات   التفاعل بني   

 التنفيذ اإلقليمي؛مرفقات نص االتفاقية ومع أعاله و

املؤسسات العلميـة اإلقليميـة واجملموعـات اإلقليميـة         / الشبكات يدعو  -١١  
املؤسسات القائمة  /الشبكات  وتعزيز دعمإىل  رفقات التنفيذ اإلقليمي    اجملموعات املشمولة مب  و
يئـة  هاملستحدثة اليت ميكنها تنسيق أعمال املنابر اإلقليمية للعلم والتكنولوجيا، وإىل إبالغ             أو

 ؛يلزم يف هذا الصدد مباوالسياسات العلوم التفاعل بني 

 احملـددة اهلـدف يف جمـال       األطراف إىل تشجيع البحوث العلمية       يدعو  -١٢  
دون الـوطين و   الـصعيد التعاون العلمي على    يشمل   تدهور األراضي واجلفاف، مبا   /التصحر

، واسـتخدام نتـائج   ا السياق  يف هذ  اإلقليمي واإلقليمي والدويل، وتسخري املعارف التقليدية     
تبذله اجلهات العامة    ليستفاد منها فيما  صنع القرار     يف السياسات ويف   احملددة اهلدف البحوث  

 تدهور األراضي واجلفاف؛/لتصحرل  من جهود للتصدياجملتمع املدينواخلاصة املعنية و

 لجنـة، هذه ال مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا، بناء على طلب        إىل   يطلب  -١٣  
ملنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنـوع البيولـوجي           ا"دخالت إىل    م تقدمي

، واهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ، والفريق احلكومي         "وخدمات النظم اإليكولوجية  
  العلوم والسياسات؛هيئة التفاعل بني الدويل التقين املعين بالتربة، بدعم من 

والشبكات  واملؤسسات   املعنية بتقدمي املشورة العلمية   اهليئات الدولية    دعوي  -١٤  
 املـضطلع بـه   دعم العمـل    أصحاب املصلحة، إىل    العلمية واألوساط العلمية، وغريها من      

 يف جمال املعرفة    اً عاملي من أن تصبح مرجعاً   تفاقية  اال لتمكنيتقدمي املشورة العلمية    يتصل ب  فيما
 تدهور األراضي واجلفاف؛/تعلقة بالتصحرالعلمية والتقليدية امل
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ذات االسـتطاعة    القطاع اخلـاص  مؤسسات   األطراف واملنظمات و   يدعو  -١٥  
العلـوم  هيئـة التفاعـل بـني       عينية لدعم أنـشطة     مسامهات  تقدمي تربعات و  واملهتمة إىل   

لوجيـا  لتكنوللعلـم وا  اإلقليمية  املنابر   و ،لشبكات العلمية لستقلة  املحتادات  االوالسياسات، و 
  عمليات االتفاقية؛إىل املشورة العلمية هاتقدميتيسرياً ل

 الثانيـة   دورهتـا  إىل األمانة أن تقدم إىل جلنة العلم والتكنولوجيا يف           يطلب  -١٦  
  . املقرر عن تنفيذ هذاعشرة تقريراً

  الثالثةاجللسة العامة 
  ٢٠١٣سبتمرب / أيلول٢٠
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    ١١-م أ/٢٤املقرر     
 مبا يف ذلك املعارف التقليدية وأفضل املمارسات        حتسني إدارة املعارف،  
  والتجارب الناجحة

  إن مؤمتر األطراف،  
   من االتفاقية،١٩ و١٨ و١٧ و٦ إىل املواد إذ يشري  
 من ١، والفقرة ٩-م أ/٤ من املقرر ٩، والفقرة ١-م أ/١٥ إىل املقرر وإذ يشري أيضاً  

  ،١٠-م أ/٢١املقرر 
  لوسيط لنقل املعارف العلمية يف عملية االتفاقية، مهام النظام اوإذ يؤكد أمهية  
 دور جلنة العلم والتكنولوجيـا يف إنـشاء نظـم إلدارة املعـارف              وإذ يعيد تأكيد    

واإلشراف عليها هبدف حتسني النظام الوسيط لنقل املعلومات العلمية والتقنية من املؤسسات            
  واألطراف واملستخدمني النهائيني وإليهم،

 الـيت تطلـب إىل      ٨-م أ /٣من مرفق املقرر    ) ب(‘٢‘)ب(٢٠الفقرة   إىل   وإذ يشري   
األمانة أن تقوم بتطوير قدرهتا على تقدمي خدمات فعالة إىل جلنة العلم والتكنولوجيا عن طريق 
دعم نظم إدارة املعارف اليت تضعها جلنة العلم والتكنولوجيا وتأدية مهام النظام الوسيط لنقل              

  املعلومات واملعرفة،
ــد   ــتعرضوق ــوثيقتني  اس -ICCD/CRIC(12)/4، وICCD/COP(11)/CST/6 ال

ICCD/COP(11)/CST/7،  
 املتعلق بالنظر يف أفضل املمارسات املتبعـة يف         ١١-م أ /١٧ املقرر   وإذ يدرك وجود    

  تنفيذ االتفاقية، 
 التقدم احملرز يف حتسني إدارة املعارف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة             وإذ يالحظ   
  ،)االتفاقية (التصحر

 إىل األمانة مواصلة أنشطتها رهناً بتوافر املوارد املالية لتحسني إدارة           يطلب  -١  
  :املعارف بوسائل، منها ما يلي

االستمرار يف االضطالع بأنشطة فعالة إلقامة شـراكات مـع املنظمـات          )أ(  
ربات ذات صـلة    تويات واليت تتوافر لديها أنشطة وخ     نظماً حلفظ احمل  واملؤسسات اليت تتعهد    

  باالتفاقية يف جمال إدارة املعارف؛ 
إدخال املزيد من التحسينات على املوقع الشبكي بتحـديث املعلومـات             )ب(  

بانتظام وحتسني احلصول على املعلومات بلغات أخرى غري اللغة اإلنكليزية وتعزيز تـصفُّح             
  املوقع ووظائف البحث؛
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 على إدارة املعـارف وبـدء دورات        إدخال املزيد من التحسينات الداخلية      )ج(  
  تدريبية للتكيف مع البيئة والتطبيقات التقنية اجلديدة؛

  ؛تعهد نظام التصنيف وحتديثه لضمان مالءمته باستمرار للمحتوى املنتج  )د(  
  استكشاف ممارسات فعالة من حيث التكلفة يف جمال إدارة املعارف وجتريبها؛  )ه(  
 النظام الوسيط لنقل املعارف العلمية من أجل توسيع         االستمرار يف تطوير بوابة     )و(  

  نطاق املعلومات املقدمة عرب البوابة بالتعاون مع الشركاء وإدخال التحسينات يف املستقبل؛
تعزيز املبادرات الرامية إىل حتقيق النظام الوسيط لنقل املعـارف وتبـادل              )ز(  

 واإلقليمي والدويل لزيـادة اسـتخدامها       املعلومات املتعلقة باالتفاقية على املستويات الوطين     
  وجذب شركاء جدد للمضي يف تطويرها؛

وضع استراتيجية متكاملة إلدارة املعارف من أجل االتفاقية وتقـدميها إىل             )ح(  
  مؤمتر األطراف لكي ينظر فيها يف دورته الثانية عشرة؛

ت  األطراف واملنظمات والوكاالت الدولية واملؤسـسات والـشبكا        يدعو  -٢  
العلمية وغريها من اجلهات صاحبة املصلحة املعنية إىل دعم األمانة والتعاون معها يف حتـسني        

  إدارة املعارف لتوطيد دعائم االتفاقية؛
 املنظمات واملؤسسات املهتمة اليت تتعهد على املستوى اإلقليمي         يدعو أيضاً   -٣  

تطوير تطبيقات جتريبيـة لبوابـة      تويات ذات صلة باالتفاقية إىل التعاون على        نظماً حلفظ احمل  
  النظام الوسيط لنقل املعارف العلمية؛

 األمني التنفيذي إىل إعالم مكتب جلنة العلـم والتكنولوجيـا    يدعو كذلك   -٤  
بانتظام بالتقدم احملرز يف إدارة املعارف، ويدعو مكتب جلنة العلم والتكنولوجيـا إىل تقـدمي               

  طوير بوابة النظام الوسيط لنقل املعارف العلمية؛توجيهات، حسب االقتضاء، بشأن مواصلة ت
 إىل األمني التنفيذي تقدمي تقرير عن التقدم احملرز يف تنفيذ هذا املقرر             يطلب  -٥  

  .إىل الدورة الثانية عشرة ملؤمتر األطراف
  الثالثةاجللسة العامة 

  ٢٠١٣سبتمرب / أيلول٢٠
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    ١١-م أ/٢٥املقرر     
   املتحدة ملكافحة التصحربرنامج زماالت اتفاقية األمم

  إن مؤمتر األطراف،  
   من االتفاقية،١٩ إىل املادة إذ يشري  
  ،١٠-م أ/٢٢واملقرر  ٨-م أ/٣ إىل املقرر وإذ يشري أيضاً  
 إىل توافق اآلراء بشأن احلاجة إىل وضـع برنـامج زمـاالت التفاقيـة               وإذ يشري   
ومبـادرات سـابقة ترمـي إىل     الذي أعربت عنه جلنة العلم والتكنولوجيا    التصحر مكافحة
  ،برنامج زماالت إنشاء

ــذ    ــاروإذ يأخ ــيات يف االعتب ــتنتاجات والتوص ــوارداالس ــة ة ال  يف الوثيق
ICCD/COP(11)/CST/8،  

بالتعهدات وااللتزامات األولية اليت أخذها شـركاء حمتملـون بتقـدمي           وإذ يرحب     
  لربنامج الزماالت، الدعم

املقترح إلنشاء برنامج الزماالت،  اإلشرافاتفاق الشراكات ودليل ب يرحب  -١  
  ؛ICCD/COP(11)/CST/8على النحو الوارد يف املرفق األول بالوثيقة 

 املعين بربنامج الزمـاالت   الفريق التوجيهي   من األمانة التنفيذية دعم     يطلب    -٢  
  ؛على أساس منوذج اإلشراف املتفق عليهبرنامج الزماالت وإطالق  بغية إنشاء
إىل أن يعمد، بالتعاون مـع       املعين بربنامج الزماالت  لفريق التوجيهي    ا يدعو  -٣  
واللجان اإلقليمية ومع آليات التنسيق اإلقليمية، إىل توسيع الـشراكات يف برنـامج             األمانة  
  ؛اإلقليمياجلغرايف ، مبا يضمن التوازن الزماالت
نـامج  مواصلة جهودها الراميـة إىل ربـط بر       من األمانة التنفيذية    يطلب    -٤  

 من اخلطة   ٤الزماالت بأنشطتها األخرى الرامية إىل دعم بناء القدرات وفقاً للهدف التنفيذي            
) ٢٠١٨-٢٠٠٨(وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية           

، ومن أجل اختاذ إجراءات إضافية يف هذا الصدد بسبل منها تعزيز التكامـل              )االستراتيجية(
  ؛باشر بني هذه األنشطةامل

اتفاقيات ريو إىل النظر يف إمكانيـة       فريق االتصال املشترك ألمانات      يدعو  -٥  
 وغريه من أنشطة بنـاء      لربنامج زماالت اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر      التعاون دعماً   

  ؛القدرات ذات الصلة
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 واإلقليميـة   أن تشجع مؤسساهتا الوطنية   الدول األطراف إىل     يدعو كذلك   -٦  
بإحلاح على االنضمام إىل شركاء برنامج الزماالت بغية دعم حتقيق أهدافـه وفقـاً لنطـاق      

  واستراتيجيته؛ عمله
 يدعو بأن تنفيذ برنامج الزماالت تنفيذاً فعاالً سيتطلب موارد إضافية و  يسلم  -٧  

 طوعيـة  األطراف واملنظمات والقطاع اخلاص، املهتمني والقادرين على تقـدمي مـسامهات   
أن تقوم بذلك بغية دعم برنامج الزماالت وفق منوذج شراكة بـني أصـحاب              إىل  وعينية،  

  مصلحة متعددين؛
املعـين بربنـامج    الفريق التـوجيهي     بصفتها عضواً يف     من األمانة، يطلب    -٨  

تقدمي تقرير عن تنفيذ برنامج الزماالت وعن التطور احملرز بشأن منوذج اإلشراف            الزماالت،  
  .شراكة بني أصحاب مصلحة متعددينعلى ال

  الثالثةاجللسة العامة 
  ٢٠١٣سبتمرب / أيلول٢٠
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    ١١-م أ/٢٦املقرر     
  قائمة اخلرباء املستقلني

  إن مؤمتر األطراف،  
   من االتفاقية،٢٤ من املادة ٢ إىل الفقرة إذ يشري  
  ،١٠-م أ/٢٣ إىل املقرر شري أيضاًيوإذ   
 والوثيقــة ICCD/COP(11)/15 الوثيقــة  التقــارير الــواردة يفوقــد اســتعرض  

ICCD/CRIC(12)/4-ICCD/COP(11)/CST/7و Corr.1،  
 باحلاجة إىل حتسني نوعية اخلدمات املقدمة إىل األطراف بغية تعزيز تنفيذ            وإذ يسلِّم   

االتفاقية على حنو يتماشى مع أحكام اخلطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر من             
  ،)االستراتيجية) (٢٠١٨-٢٠٠٨(ذ االتفاقية أجل تعزيز تنفي

يف تنفيـذ االسـتراتيجية     األوسـاط العلميـة     تزايد احلاجة إىل إشراك     وإذ يالحظ     
  واألنشطة الواردة يف برنامج عمل جلنة العلم والتكنولوجيا،

 باجلهود املستمرة اليت تبذهلا األمانة لتحديث قائمـة اخلـرباء املـستقلني             وإذ ينوِّه   
  استناداً إىل الترشيحات اليت تقدمها األطراف،ا واعتماده
 األطراف إىل اقتراح مرشحني جدد إلدراجهم يف القائمة بغية حتسني           يدعو  -١  

متثيل مجيع االختصاصات ذات الصلة، مبا يف ذلك املعارف التقليدية واحمللية، والدراية العملية             
  توازناً للمنظمات غري احلكومية؛واملمارسات، ومتثيل املرأة وحتقيق توزيع جغرايف أكثر 

 األطراف على تأكيد َمن يتعني بقاؤه يف القائمة احلالية ِمن خربائهـا             حيث  -٢  
وستكون مراكز التنسيق الوطنية مـسؤولة  . وعلى ترشيح خرباء جدد، حسب ما تراه مناسباً 

اوينهم الربيدية  عن تأكيد بقاء اخلرباء املوجودين واقتراح خرباء جدد على األمانة مع تقدمي عن            
  واإللكترونية كاملة؛

 القائمتني احملدثتني لالختصاصات واجملاالت املواضيعية، بالصيغة اليت        يعتمد  -٣  
وافق عليها مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا واملقدمة يف املـرفقني األول والثـاين للوثيقـة               

ICCD/COP(11)/15؛  
 وتـستعرض قائمـة      إىل جلنة العلـم والتكنولوجيـا أن حتـدث         يطلب  -٤  

تـدهور  / إىل تطور البحوث يف مـسائل التـصحر        االختصاصات كل أربع سنوات استناداً    
األراضي واجلفاف، وأن تدرج فيها أيضا املعارف التقليديـة واحملليـة، والدرايـة العمليـة              
واملمارسات، وذلك لضمان تواؤمها مع أنشطة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر الـيت             

  األولوية؛حتظى ب
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 أنه جيوز لفرادى اخلرباء تقدمي طلب إلكتروين مباشر لالنـضمام إىل            يقرر  -٥  
   باملوافقة اإللكترونية من مركز التنسيق الوطين املعين؛القائمة، رهناً

 احملافظة على اإلجراءات احلاليـة لترشـيح اخلـرباء وحتـديث          يقرر أيضاً   -٦  
التنسيق الوطنية أو اخلرباء الذين هلم      جهات  الحتياجات  املعلومات املتعلقة هبم كتابةً، مراعاةً      

  إمكانية حمدودة يف الوصول إىل اإلنترنت؛
  : إىل األمانة ما يلييطلب  -٧  
إنشاء مرافق على شبكة اإلنترنت تتيح لفرادى اخلرباء إمكانية تقدمي طلب             )أ(  

  إلكتروين مباشر وحتديث املعلومات يف القائمة؛
  تماد جلميع اخلرباء املدرجني يف القائمة كل أربع سنوات؛إجراء عملية اع  )ب(  
التنسيق الوطنية املعنية بقـاءهم مـن       جهات  حذف اخلرباء الذين مل تؤكد        )ج(  

  عملية االعتماد؛ُيؤكَّد بقاؤهم أثناء  وكذا من مل ٢٠١٤مارس / آذار٣١القائمة حبلول 
ين أو العادي، من أجل     التواصل مع اخلرباء بشكل مباشر، بالربيد اإللكترو        )د(  

توفري املعلومات عن إمكانية الدخول إىل القائمة، وحترير البيانات الشخصية، والفرص الـيت             
  تتيحها القائمة، وكذا املعلومات العلمية والتقنية؛

إتاحة إحصاءات حمدثة بشأن القائمة، وحالة التوازن بني اجلنسني والتمثيل            )ه(  
  تفاقية مكافحة التصحر على اإلنترنت؛موقع ايف حسب االختصاص فيها، 

 إىل األمانة إشراك اخلرباء املدرجني يف القائمة يف خمتلـف أنـشطة             يطلب  -٨  
االتفاقية، مبا يف ذلك املشاركة يف األفرقة العاملة والدراسات االستقـصائية واستعراضـات             

  األقران حسب االقتضاء؛
 القائمة يف األنشطة احملليـة       األطراف إىل إشراك اخلرباء املدرجني يف      يدعو  -٩  

  والوطنية واإلقليمية والعاملية املتصلة بتنفيذ االتفاقية، مبا يف ذلك يف اعتماد أفضل املمارسات؛ 
 األطراف، وخاصة املراسلني املعنيني بالعلم والتكنولوجيا، إىل إشراك         يدعو  -١٠  

 الصعيد احمللي والـوطين     اخلرباء يف النهوض بالعالقات والشبكات مع األوساط العلمية على        
  التنسيق الوطنية؛جهات واإلقليمي والعاملي، بدعم من 

  إىل األمانة أن تقدم إىل مؤمتر األطراف يف دورته الثانية عشرة تقريراً            يطلب  -١١  
  .عن التقدم احملرز يف تنفيذ هذا املقرر

  الثالثةاجللسة العامة 
  ٢٠١٣سبتمرب / أيلول٢٠
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    ١١-م أ/٢٧املقرر     
  امج عمل الدورة االستثنائية الرابعة للجنة العلم والتكنولوجيا برن

  إن مؤمتر األطراف،  
   من االتفاقية،٢٣ إىل املادة إذ يشري  
  ،١٠-م أ/١٨ واملقرر ٨-م أ/٣ املقرر وإذ يضع يف اعتباره  
 تكلفة مشروعي برناجمي العمل احملددي التكـاليف لفتـرة الـسنتني        وقد استعرض   

  ،ICCD/COP(11)/7لعلم والتكنولوجيا واألمانة والواردين يف الوثيقة اخلاصني بلجنة ا
 املتعلق بإعادة صياغة عمـل جلنـة العلـم    ١١-م أ/٢١ املقرر  وإذ يضع يف اعتباره     

والتكنولوجيا وفقاً للخطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيـذ             
  ،)٢٠١٨-٢٠٠٨(االتفاقية 
جدول أعمال الدورة االستثنائية الرابعة للجنـة    يف  راج البنود التالية     إد يقّرر  -١  

  :العلم والتكنولوجيا
إعادة صياغة عمل جلنة العلم والتكنولوجيا وفقاً للخطة وإطار العمل االستراتيجيني             

  ):٢٠١٨-٢٠٠٨(للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية 
  التصحر؛ التفاقية األمم املتحدة ملكافحةلمؤمتر العلمي الثالث لتحضري ال  )أ(  
التصحُّر النتائج األولية للمؤمتر العلمي الثالث التفاقية األمم املتحدة ملكافحة            )ب(  

تدهور األراضي واجلفاف من أجل احلد من الفقر وحتقيق التنميـة           /مكافحة التصحر "بشأن  
  ؛"وأفضل واملمارساتمسامهة العلم والتكنولوجيا واملعارف التقليدية : املستدامة
  لمؤمتر العلمي الرابع التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر؛لتحضري ال  )ج(  
 إىل األمانة أن تعمم، قبل انعقاد الدورة االستثنائية الرابعـة للجنـة             يطلب  -٢  

والتكنولوجيا بستة أسابيع على األقل، جدول أعمال مؤقتاً مشروحاً وما يلـزم مـن               العلم
القـرار الـوارد يف   مبا يتماشـى و ورة جبميع اللغات الرمسية الست لألمم املتحدة،     للد وثائق
  .أعاله ١ الفقرة

  الثالثةاجللسة العامة 
  ٢٠١٣سبتمرب /ول أيل٢٠
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    ١١-م أ/٢٨املقرر     
تاريخ الدورة االستثنائية الرابعة للجنة العلم والتكنولوجيـا ومكـان          

 انعقادها

 ،إن مؤمتر األطراف  

  من االتفاقية،٢٣املادة ىل  إيشريإذ   

 ،٨-م أ/١٣ واملقرر ٨-م أ/٣ املقرر هوإذ يضع يف اعتبار  

، اليت تنص على أن ُيعقـد املـؤمتر         ١٠-أ م/١٨من املقرر    ١٢الفقرة   إىل   يشريوإذ    
  يف إطار دورة استثنائية للجنة العلم والتكنولوجيا،٢٠١٤العلمي الثالث لالتفاقية يف عام 

املقرر املتعلق هبذا املوضوع الذي اختذه مكتب مؤمتر األطراف يف           سباناحلوإذا يأخذ يف      
 ، يف سول، مجهورية كوريا،٢٠١٣يونيه /حزيران ٢٩ إىل ٢٨اجتماعه املعقود يف الفترة من 

 بشأن إعادة صياغة عمـل جلنـة العلـم          ١١-م أ /٢١ املقرر   هوإذ يضع يف اعتبار     
ستراتيجيني للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيـذ        والتكنولوجيا وفقاً للخطة وإطار العمل اال     

 ،)٢٠١٨-٢٠٠٨(االتفاقية 

 عقد الدورة االستثنائية الرابعة للجنة العلم والتكنولوجيا حبلول موعد          يقرر  -١  
 يف بون، أملانيا، أو يف أي مكان آخر تتوفر فيه مرافق املـؤمترات              ٢٠١٥أبريل  /نيسانأقصاه  

ي طرف عرضاً الستضافة الدورة وحتمُّـل التكـاليف املاليـة           لألمم املتحدة، إذا مل يقدم أ     
يرجـأ عقـد الـدورة     ويف حالة عدم توافر املوارد املالية للمؤمتر العلمي الثالـث   . اإلضافية

 االستثنائية الرابعة للجنة العلم والتكنولوجيا إىل موعد يعلن عنه الحقاً؛ 

، بالتشاور مع مكتب مؤمتر     أن يتجاوب األمني التنفيذي لالتفاقية    يطلب إىل     -٢  
أي عرض يقدمه أحد األطراف الستضافة الدورة االستثنائية الرابعة للجنة العلم     مع  األطراف،  

 املؤمتر العلمي الثالث لالتفاقية؛ووالتكنولوجيا 

 إىل األمني التنفيذي أن يتخذ التدابري الالزمـة للتحـضري للـدورة             يطلب  -٣  
احلكومة /سيما إبرام اتفاق مع البلد املضيف      م والتكنولوجيا، وال  االستثنائية الرابعة للجنة العل   

 املضيفة يكون ملزماً قانوناً على الصعيد الدويل؛

 إىل األمني التنفيذي تيسري مـشاركة املراسـلني املعنـيني بـالعلم             يطلب  -٤  
 والتكنولوجيا يف الدورة االستثنائية الرابعة للجنة العلم والتكنولوجيا؛ 

، واملنظمات الدولية والوطنية واإلقليميـة،      األطرافاملتقدمة  لبلدان   ا يدعو  -٥  
واجلهات صاحبة املصلحة ذات الصلة، إىل تقدمي تربعات مالية لتنظيم الـدورة االسـتثنائية              

 الرابعة للجنة العلم والتكنولوجيا؛
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االجتماعـات اإلقليميـة حتـضرياً      خمصصات   إىل األمانة أن تستعرض      يطلب  -٦  
ستثنائية الرابعة للجنة العلم والتكنولوجيا، على النحو الوارد يف برنامج عملـها احملُـدَّد              اال للدورة

  .سنتني، وأن تلتمس املسامهات املالية الالزمة لتنظيم هذه االجتماعات اإلقليميةالالتكاليف لفترة 

  الثالثةاجللسة العامة 
  ٢٠١٣سبتمرب / أيلول٢٠
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    ١١-م أ/٢٩املقرر     
  الدورة الثانية عشرة للجنة العلم والتكنولوجيابرنامج عمل 

  ،إن مؤمتر األطراف  
   من االتفاقية،٢٣إىل املادة إذ يشري   
 ،٦-م أ/٢٠و ،٥-م أ/١٦ و،٤-م أ/١٦، و٣-م أ/١٦ إىل املقــررات وإذ يــشري  

 بشأن برنامج عمل جلنـة العلـم       ١٠-م أ /٢٧ و ،٩-م أ /٢٦ و ،٨-م أ /١٨ و ،٧-أ م/٢٠و
  والتكنولوجيا،

 اخلطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل تعزيز           يضع يف اعتباره   وإذ  
 ٨-م أ /٣اللذين اعتمـدا مبوجـب املقـرر        ) االستراتيجية) (٢٠١٨-٢٠٠٨(تنفيذ االتفاقية   

   بشأن العمل والتكنولوجيا واملعرفة والنتائج ذات الصلة،٣وخاصة اهلدف التنفيذي 
 بـشأن إعـادة     ١٠-م أ /١٨ و ،٩-م أ /١٦ و ،٨- أ م/١٣إىل املقررات   وإذ يشري     

  صياغة عمل جلنة العمل والتكنولوجيا وفقاً لالستراتيجية،
 بشأن إعادة صياغة عمـل جلنـة العمـل          ١١-م أ /٢١إىل املقرر   وإذ يشري أيضاً      

  والتكنولوجيا وفقاً لالستراتيجية،
جنـة  لل) ٢٠١٧-٢٠١٥(مشروع خطة العمل املتعددة السنوات      وبعد استعراض     

 ومشروع  ICCD/CRIC(12)/2-ICCD/COP(11)/CST/9العلم والتكنولوجيا الوارد يف الوثيقة      
برامج العمل احملددة التكاليف لفترة السنتني للجنة العلم والتكنولوجيا واألمانـة، الـوارد يف           

  ،ICCD/COP(11)/7الوثيقة 
  سياسات،إجياد تفاعل بني العلم وال بشأن ١١-م أ/٢٣إىل املقرر وإذ يشري   
 إدراج العناصر التالية يف جدول أعمال الدورة الثانية عـشرة للجنـة             يقرر  -١  

  :العلم والتكنولوجيا
التدابري الكفيلة بتمكني اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة       التقدم احملرز يف تنفيذ       )أ(  

تصّحر وتـدهور   التصحر من أن تصبح مرجعاً عاملياً بشأن املعرفة العلمية والتقنية املتعلقة بال           
فيما يتصل بإنشاء هيئة التفاعل بني العلوم       ، ال سيما    األراضي والتخفيف من آثـار اجلفاف    

  ؛وتشغيلهاوالسياسات 
بشأن أفضل الطرق لقياس التقدم املُحرز يف       التقدم احملرز يف تنفيذ التوصيات        )ب(  

  ؛ من االستراتيجية٣ و٢ و١حتقيق األهداف االستراتيجية 
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  : صياغة عمل جلنة العمل والتكنولوجيا وفقاً لالستراتيجيةإعادة  )ج(  
  االستثنائية الرابعة؛اتقرير جلنة العلم والتكنولوجيا عن دورهت '١'

املؤمتر العلمي الثالث التفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة          استعراض نتائج    '٢'
 التصحر؛

 ؛التصحر العلمي الثالث التفاقية األمم املتحدة ملكافحة املؤمترتقييم تنظيم  '٣'

 عن اإلعداد للمؤمتر العلمي الرابع التفاقية األمـم املتحـدة           مرحليتقرير   '٤'
 ؛ملكافحة التصحر

 التقدم احملرز يف تنظيم املؤمترات العلمية املقبلة؛ '٥'

التقدم احملرز يف حتسني إدارة املعارف، مبا يف ذلك املعارف التقليدية وأفضل              )د(  
  املمارسات والتجارب الناجحة؛

  فيما يتعلق بقائمة اخلرباء املستقلني؛احملرز تقدم ال  ) ه(  
  ؛ربنامج زماالت اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحرالتطورات املتصلة ب  )و(  
للجنـة العلـم    ) أربـع سـنوات   (مشروع خطة العمل املتعددة السنوات        )ز(  

  ؛)٢٠١٩-٢٠١٦(والتكنولوجيا 
 للجنة العلم والتكنولوجيـا ملـدة        أن تنعقد الدورة الثانية عشرة     يقرر أيضاً   -٢  

  تقل عن أربعة أيام عمل؛ ال
املراسـلني املعنـيني بـالعلم       إىل األمني التنفيذي تيسري مـشاركة        يطلب  -٣  

   يف الدورة الثانية عشرة للجنة العلم والتكنولوجيا؛والتكنولوجيا
،  إىل األمانة أن تعمم، جبميع اللغات الرمسية الست لألمم املتحـدة           يطلب  -٤  

وقبل انعقاد الدورة الثانية عشرة ملؤمتر األطراف بستة أسابيع على األقل، جدول أعمال مؤقتاً              
  . أعاله١مشروحاً ووثائق مناسبة لتلك الدورة على حنو يعكس القرارات الواردة يف الفقرة 

  الثالثةاجللسة العامة 
  ٢٠١٣سبتمرب / أيلول٢٠
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    ١١-م أ/٣٠املقرر     
   الداخلي من النظام٤٧املادة 

  إن مؤمتر األطراف،  
   من النظام الداخلي،٤٧ املتعلق بالنظر يف املادة ٢-م أ/٢١مقرره  إىل إذ يشري  
  ، ٢-م أ/٢١ بصيغته املعدلة مبوجب املقرر ٤٧مبشروع نص املادة وإذ حييط علماً   
  ،ICCD/COP(11)/16بتقرير األمانة الوارد يف الوثيقة وإذ حييط علماً أيضاً   
إىل األمانة أن تدرج مسألة النظر يف هذه املادة املعلقة من النظام الداخلي يف               يطلب  

 الثانية عشرة وأن تعد تقريراً عن حالة األحكام املماثلة مـن األنظمـة              دورتهجدول أعمال   
  .الداخلية يف االتفاقات البيئية األخرى املتعددة األطراف

  التاسعةاجللسة العامة 
  ٢٠١٣سبتمرب / أيلول٢٦
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    ١١-م أ/٣١املقرر     
  املسائل املتصلة بالتنفيذلتسوية اإلجراءات واآلليات املؤسسية 

  إن مؤمتر األطراف،   
ويعتمد مؤمتر األطراف  يدرس   من االتفاقية، اليت تنص على أن        ٢٧ إىل املادة    إذ يشري   

  أ فيما يتعلق بتنفيذ االتفاقية،إجراءات وآليات مؤسسية حلل املسائل اليت قد تنش
، ٥-م أ/٢١، اجلزء ألف، و٤-م أ/٢٠ و،٣-م أ/٢٠ إىل املقـررات وإذ يشري أيضاً  

 ،٩-م أ /٢٨، و ٨-م أ /٢٠، اجلزء ألف، و   ٧-م أ /٢٢، اجلزء ألف، و   ٦-م أ /٢٢اجلزء ألف، و  
  ، ١٠-م أ/٢٩و

 إىل موجز أعمال فريق اخلرباء املخصص الذي قدمـه الـرئيس يف             وإذ يشري كذلك    
   والسابعة والثامنة ملؤمتر األطراف، الدورات اخلامسة والسادسة

 ٢٦ واملادتني   ٢٢ من املادة    ٢ والفقرة   ٢٧ أن مسألة الروابط بني املادة       وإذ يالحظ   
   من االتفاقية قد تستحق مزيداً من الدراسة، ٢٨و

 من االتفاقية، أن يدعو من جديـد،        ٢٧ ألغراض تنفيذ أحكام املادة      يقرر  -١  
ريق اخلرباء املخصص املفتوح العضوية إىل االنعقاد ملواصلة حبـث          أثناء دورته الثانية عشرة، ف    

  مسائل التنفيذ وتقدمي توصيات يف هذا الشأن؛ لتسوية اإلجراءات واآلليات املؤسسية 
إبـداء  ترغـب يف    اليت   املعنيةنظمات  املؤسسات و املطراف و كل األ  يدعو  -٢  

 ٣١يف موعد ال يتجـاوز      إىل األمانة   كتابة  توجهها  أن  من االتفاقية    ٢٧آرائها بشأن املادة    
  ؛ ٢٠١٥يناير /كانون الثاين

لورقات املقدمـة  ل وثيقة عمل جديدة تشمل جتميعاً        إىل األمانة أن تعدّ    يطلب  -٣  
من األطراف والواردة يف وثائق مؤمتر األطراف السابقة بشأن هذه املسألة، مبا يف ذلك مشروع               

يف الوثيقة  كما ورد   طراف واختصاصات هذه العملية،     يقدم خيارات لعملية تشاورية متعددة األ     
ICCD/COP(9)/13، أعاله؛ ٢ آلراء املقدمة عمالً بالفقرةل فضالً عن جتميع   

 أن يتخذ فريق اخلرباء املخصص وثيقة العمل اجلديـدة الـيت            يقرر كذلك   -٤  
  . ستعدها األمانة أساساً ألعماله

  اجللسة العامة العاشرة
  ٢٠١٣سبتمرب / أيلول٢٧
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    ١١-م أ/٣٢املقرر     
  املرفقان اللذان يتضمنان إجراءات التحكيم والتوفيق

  إن مؤمتر األطراف،  
 من االتفاقية اليت تتناول إجراءات التحكـيم        ٢٨من املادة   ) أ(٢ إىل الفقرة    إذ يشري   

 التفاقية،ليف مرفق  اليت سيعتمدها مؤمتر األطراف يف أقرب وقت ممكن عملياً

 من االتفاقية اليت تتناول إجراءات التوفيق       ٢٨ من املادة    ٦ إىل الفقرة    وإذ يشري أيضاً    
 يف مرفق لالتفاقية، اليت سيعتمدها مؤمتر األطراف يف أقرب وقت ممكن عملياً

 إىل موجز أعمال فريق اخلرباء املخصص الذي قدمـه الـرئيس يف             وإذ يشري كذلك    
 متر األطراف،الدورات اخلامسة والسادسة والسابعة والثامنة ملؤ

 ،٥-م أ /٢١، اجلزء باء، و   ٤-م أ /٢٠، و ٣-م أ /٢٠ املقررات اليت اختذها      إىل وإذ يشري   
 ،٩-م أ /٢٩ و ،٨-م أ /٢١، اجلزء بـاء، و    ٧-م أ /٢٢، اجلزء باء، و   ٦-م أ /٢٢اجلزء باء، و  

 ،١٠-م أ/٣٠و

 من االتفاقية، أن يدعو من جديد       ٢٨، ألغراض الوفاء بأحكام املادة      يقرر  -١  
 عشرة، فريق اخلرباء املخصص املفتوح باب العضوية إىل االنعقاد ملواصلة حبث الثانيةرته يف دو

  :ما يلي وتقدمي توصيات بشأن ذلك
 املرفق املتعلق بإجراءات التحكيم؛  )أ(  

 املرفق املتعلق بإجراءات التوفيق؛  )ب(  

اغبة يف   أياً من األطراف ومن املؤسسات واملنظمات املهتمة باألمر الر         يدعو  -٢  
 أعاله إىل أن تفعل ذلك كتابةً، وأن ترسـل          ١إبداء آرائها يف املسألة املشار إليها يف الفقرة         

 ؛٢٠١٥يناير / كانون الثاين٣١آراءها إىل األمانة يف موعد ال يتجاوز 

 جمموعـة اآلراء    ‘١‘:  إىل األمانة أن تعد وثيقة عمل جديدة تشمل        يطلب  -٣  
 ٢ الوثائق السابقة ملؤمتر األطراف واآلراء املقدمة عمالً بـالفقرة  الواردة بشأن هذه املسألة يف 

  يعكس هذه اآلراء؛ICCD/COP(9)/14 نصاً حمّدثاً للمرفقني الواردين يف الوثيقة ‘٢‘أعاله؛ و

 أن يتخذ فريق اخلرباء املخصص وثيقة العمل اجلديدة الـيت سـتعدها             يقرر  -٤  
  .األمانة أساساً ألعماله

   العاشرةاجللسة العامة
  ٢٠١٣سبتمرب / أيلول٢٧
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    ١١-م أ/٣٣املقرر     
  وثائق تفويض الوفود

  إن مؤمتر األطراف،   
 املتعلقة بوثائق تفويض الوفود والتوصـيات       ICCD/COP(11)/22 يف الوثيقة    وقد نظر   

  الواردة فيها، 
  . املوافقة على التقريريقرر  

  اجللسة العامة العاشرة
  ٢٠١٣سبتمرب / أيلول٢٧



ICCD/COP(11)/23/Add.1 

117 GE.13-64181 

    ١١-م أ/٣٤قرر امل    
 جلسات احلوار التفاعلي: اجلزء اخلاص من الدورة

  إن مؤمتر األطراف،   
الـسيد  معايل   إىل التقرير املوجز للرئيس عن الدورة الوزارية الذي قدمه           وقد استمع   

واهيكوا هريونغا، وزير البيئة والسياحة يف مجهورية ناميبيا ورئيس مؤمتر األطراف يف دورته             
  ة، احلادية عشر

   عن التقدير واالمتنان؛  مبوجز الرئيس معرباًحييط علماً  -١  
 أن يدرج موجز الرئيس كمرفق للتقرير الصادر عن مؤمتر األطـراف            يقرر  -٢  

  .عن دورته احلادية عشرة
  اجللسة العامة العاشرة

  ٢٠١٣سبتمرب / أيلول٢٧
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    ١١-م أ/٣٥املقرر     
   ألعضاء الربملاناتتقرير عن اجتماع املائدة املستديرة العاشر

  إن مؤمتر األطراف،  
دور أعضاء الربملانات يف جهود مكافحـة       "ب  إىل عرض اإلعالن املتعلق      وقد استمع   

حيقـق التعـادل يف     عامل  من أجل   اإلسهامات الربملانية   : التصحر وتدهور األراضي واجلفاف   
نتـائج اجتمـاع   ، وهو إعالن جيسد "٢٠١٥تدهور األراضي يف سياق خطة التنمية ملا بعد      

املائدة املستديرة العاشر ألعضاء الربملانات، الذي عقد يف وينـدهوك، جبمهوريـة ناميبيـا،              
  ،٢٠١٣سبتمرب / أيلول٢١ و٢٠ يومي

   مع التقدير باإلعالن املذكور؛حييط علماً  -١  
 إدراج اإلعالن يف شكل مرفق بتقرير مؤمتر األطراف عـن دورتـه             يقرر  -٢  

 .احلادية عشرة

   العامة العاشرةاجللسة
  ٢٠١٣سبتمرب / أيلول٢٧
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    ١١-م أ/٣٦املقرر     
إعالن ناميب بشأن تعزيز اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر مـن           

  تدهور األراضيُيحقق التعادل يف أجل عامل 
  ،إن مؤمتر األطراف  
كافحة املتصلة مب ) ٢٠+ريو(إىل نتائج مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة        إذ يشري     

  التصحر وتدهور األراضي واجلفاف،
  ً مع التقدير بإعالن ناميب؛حييط علما  -١  
 إدراج إعالن ناميب يف شكل مرفق بتقرير مؤمتر األطراف عن دورته            يقرر  -٢  

 .احلادية عشرة

  اجللسة العامة العاشرة
  ٢٠١٣سبتمرب / أيلول٢٧
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    ١١-م أ/٣٧املقرر     
 حضرت الدورة احلاديـة عـشرة       إعالن منظمات اجملتمع املدين اليت    

  األطراف ملؤمتر
  إن مؤمتر األطراف،   
، من مؤسـسة    السيدة فيفيان كينياغا   به   تالذي أدل اإلعالن   إىل عرض    وقد استمع   
لبحوث الصحراء، باسم منظمات اجملتمع املدين اليت حضرت الدورة احلادية عـشرة             ناميبيا

  ملؤمتر األطراف، 
  ؛عالن باإل بتقديرحييط علماً  -١  
 أن يدرج اإلعالن كمرفق لتقرير مـؤمتر األطـراف عـن دورتـه              يقرر  -٢  
  .عشرة احلادية

  اجللسة العامة العاشرة
  ٢٠١٣سبتمرب / أيلول٢٧
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    ١١-م أ/٣٨املقرر     
  إعالن منتدى قطاع األعمال املعين باإلدارة املستدامة لألراضي

  إن مؤمتر األطراف،  
السيد ديفيد نويومـا،    يف اجلزء الرفيع املستوى      إىل اإلعالن الذي قدمه      وقد استمع   

رئيس منتدى قطاع األعمال املعين باإلدارة املستدامة لألراضي، باسم املشاركني يف املنتـدى             
الثاين لقطاع األعمال املعين باإلدارة املستدامة لألراضي الذي ُنظم على هامش الدورة احلادية             

  عشرة ملؤمتر األطراف،
  إلعالن املشار إليه يف هذا املقرر؛ باحييط علماً  -١  
  .عشرة احلاديةتقرير مؤمتر األطراف عن دورته لكمرفقٍ  إدراج اإلعالن ُيقرر  -٢  

  اجللسة العامة العاشرة
  ٢٠١٣سبتمرب / أيلول٢٧
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    ١١-م أ/٣٩املقرر     
  برنامج عمل الدورة الثانية عشرة ملؤمتر األطراف

  إن مؤمتر األطراف،  
  تفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، من ا٢٢باملادة إذ يذكّر   
 ،٥-م أ /٥، و ٤-م أ /٥، و ٣-م أ /٤، و ٢-م أ /٢، و ١-م أ /٩مبقـرراته  وإذ يذكّر أيضاً      

، بشأن برنامج عمل ١٠-م أ/٣٨، و٩-م أ/٣٥، و٨-م أ/٢٧، و٧-م أ/٣٠، و٦-م أ/٢٩و
 للسنوات العشر مـن      املتضمن اخلطة وإطار العمل االستراتيجيني     ٨-م أ /٣املؤمتر، وباملقرر   

  ،٨-م أ/٧، وباملقرر )االستراتيجية) (٢٠١٨-٢٠٠٨(أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية 
املقررات ذات الصلة اليت اختذها مؤمتر األطـراف يف دورتـه           وإذ يأخذ يف االعتبار       

  ،احلادية عشرة
إدراج البنود التالية يف جدول أعمال دورته الثانية عشرة وكذلك يف           يقرر    -١  

  :ل أعمال دورته الثالثة عشرة إذا لزم األمرجدو
اخلطة وإطار العمل االستراتيجيان للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيـذ             )أ(  
  ):٢٠١٨-٢٠٠٨(االتفاقية 

استعراض تقرير جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، مبا يف ذلك توصياهتا املقدمة            '١'
  إىل مؤمتر األطراف؛

   استراتيجية االتصال الشاملة؛استعراض التقدم احملرز يف تنفيذ '٢'
  متابعة التقييم املستقل لالستراتيجية يف منتصف املدة؛ '٣'
استعراض تقرير جلنة العلم والتكنولوجيا، مبا يف ذلك مشورهتا املقدمـة إىل             '٤'

  مؤمتر األطراف؛
  حتديث قائمة اخلرباء والقيام، حسب الضرورة، بإنشاء أفرقة خرباء خمصصة؛  )ب(  
  ؛ وترتيباهتا املؤسسيةآللية العامليةا متابعة إدارة  )ج(  
  ؛٢٠١٧-٢٠١٦برنامج وميزانية فترة السنتني   )د(  
 مـن حيـث   )٢٠+ريو(متابعة نتائج مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة       )ه(  

  تدهور األراضي واجلفاف؛/صلتها بالتصحر
ؤسسات تشجيع وتعزيز العالقات مع االتفاقيات األخرى ومع املنظمات وامل     )و(  

  والوكاالت الدولية؛
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تعديل مذكرة التفاهم املربمة بـني اتفاقيـة        : التعاون مع مرفق البيئة العاملية      )ز(  
  مكافحة التصحر ومرفق البيئة العاملية بشأن تعزيز التعاون فيما بينهما؛

اإلجراءات املنقحة العتماد منظمات اجملتمع املدين وممثلني عـن القطـاع             )ح(  
  ة يف مؤمتر األطراف؛اخلاص للمشارك

  ؛)٢٠٢٠-٢٠١٠(عقد األمم املتحدة للصحارى ومكافحة التصحر   )ط(  
  :البنود املعلقة  )ي(  

   من النظام الداخلي؛٤٧املادة  '١'
 اإلجراءات واآلليات املؤسسية لتسوية املسائل املتعلقة بالتنفيذ؛ '٢'

  املرفقان اللذان يتضمنان إجراءات التحكيم والتوفيق؛ '٣'
إدراج جلسات حوار تفاعلي مع أصحاب املـصلحة املعنـيني،      يقرر أيضاً   -٢  

يشمل الوزراء ومنظمات اجملتمع املدين وقطاع األعمال واألوسـاط العلميـة وأعـضاء              مبا
  الربملان، بشأن بنود جدول األعمال اليت هتمهم؛

 إىل األمانة أن ُتعّد جدول أعمال مؤقتاً مشروحاً، باالتفاق مع رئيس            يطلب  -٣  
طراف يف دورته الثانية عشرة، آخذة يف االعتبار األحكام الواردة يف املقررات ذات             مؤمتر األ 

  الصلة اليت اتُّخذت يف تلك الدورة؛
 إىل األمانة أن تعمم جبميع اللغات الرمسية، قبل انعقاد الـدورة            يطلب أيضاً   -٤  

تلك الدورة، على حنو    الثانية عشرة ملؤمتر األطراف بستة أسابيع على األقل، الوثائق املناسبة ل          
  . أعاله٢ و١يعكس املقررات الواردة يف الفقرتني 

  اجللسة العامة العاشرة
  ٢٠١٣سبتمرب / أيلول٢٧
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    ١١-م أ/٤٠املقرر     
  موعد ومكان عقد الدورة الثانية عشرة ملؤمتر األطراف  

   إن مؤمتر األطراف،  
   تحدة ملكافحة التصحر، من اتفاقية األمم امل٢٢ من املادة ٤ إىل الفقرة إذ يشري  
   من النظام الداخلي٣ إىل املادة وإذ يشري أيضاً  
/  كـانون األول   ١٨ املـؤرخ    ٤٠/٢٤٣ إىل قرار اجلمعية العامة      وإذ يشري كذلك    
   ،١٩٨٥ديسمرب 
 مع االمتنان العرض السخي الذي قدمته حكومة تركيـا الستـضافة            يقبل  -١  

  ية التكاليف اإلضافية؛الدورة الثانية عشرة ملؤمتر األطراف وتغط
  ؛٢٠١٥ أن تعقد الدورة الثانية عشرة ملؤمتر األطراف يف تركيا يف يقرر  -٢  
 إىل األمني التنفيذي أن يتشاور مع حكومة تركيا إلعداد الدورة الثانية            يطلب  -٣  

  .عشرة ملؤمتر األطراف، ومن ذلك التوصل إىل اتفاق دويل ملزم قانوناً مع حكومة تركيا

  لعامة العاشرةاجللسة ا
  ٢٠١٣سبتمرب / أيلول٢٧
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    ١١-م أ/١القرار     
  اإلعراب عن االمتنان حلكومة وشعب مجهورية ناميبيا

  إن مؤمتر األطراف،  
 بـدعوة  ،٢٠١٣سبتمرب / أيلول ٢٧ إىل   ١٦ يف ويندهوك، يف الفترة من       وقد اجتمع   

  من حكومة مجهورية ناميبيا،
رية ناميبيا إلتاحتها عقـد الـدورة        عن خالص امتنانه حلكومة مجهو     ُيعرب  -١  

  احلادية عشرة ملؤمتر األطراف يف مدينة ويندهوك وللترتيبات املمتازة اليت وضعت حتت تصرفها؛
 من احلكومة أن تنقل إىل شعب مجهورية ناميبيـا خـالص امتنـان              يرجو  -٢  

  .األطراف يف االتفاقية ملا حظي به املشاركون من كرم الضيافة وحرارة االستقبال

  اجللسة العامة العاشرة
  ٢٠١٣سبتمرب / أيلول٢٧

        


