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 لجنة استعراض تنفيذ االتفاقية
 الدورة الرابعة عشرة

 2015تشرين األول/أكتوبر  22-13أنقرة، تركيا 
 )ب( من جدول األعمال املؤقت4البند 

 عملية اإلبالغ واالستعراض التفاقية األمم المتحدة لمكافحة 
 2015عام التصحر في ضوء خطة التنمية لما بعد 

 ضافية لمساعدة مؤتمر اإلمؤسسية الليا  اآلو أ رجراءا اإل
 استعراض تنفيذ االتفاقية بانتظامعلى األطراف 

   
علررى لمسرراعدة مررؤتمر األطررراف اإلضررافية مؤسسررية الليررا  اآلرجررراءا  و اإل  

 بانتظام استعراض تنفيذ االتفاقية 
 

 مذكرة من األمانة  
  

 موجز 
ــــهت اات اقيــــض   دو  ــــا ال ال ــــض عشــــرة   ــــض انــــتالراا تن ي األطــــرا      (CRIC 13)دعــــت ان

املالنونـض ااججـراتاأ أو ايليـاأ اجيـاايض املؤنملـيض ململـاعدة  2تقدمي آ ائها بشأن الو قـض ريـا الرةيـض 
 مؤمتر األطرا  على انتالراا تن يهت اات اقيض بانتظاما.

، مـ  مراعـاة مـا يلـأ( )أ( األ ذـام لاأ ال ـلض 2ا الرةيـض وقد انتالريـت األمانـض الو قـض ريـ 
ــــــض  ؛ )ب( املاللومــــــاأ11-/م أ18الــــــوا دة   املقــــــر   املقدمــــــض مــــــن األطــــــرا  وا موعــــــاأ اجقليمي

وجمموعـــــــــــاأ امل ـــــــــــاع؛ ) ( تقريـــــــــــر ال ريـــــــــــ  الالامـــــــــــ  ا ذـــــــــــومأ الـــــــــــدو  الـــــــــــوا د   الو يقـــــــــــض 
ICCD/COP(12)/4 الـــــهتم يت ـــــمن  13؛ و)د( تقريـــــر انـــــض انـــــتالراا تن يـــــهت اات اقيـــــض عـــــن دو  ـــــا

توصــــــــياأ األطــــــــرا  بشــــــــأن ،يــــــــادة وملــــــــث تن يــــــــهت اات اقيــــــــض، علــــــــى النحــــــــو الــــــــوا د   الو يقــــــــض 
ICCD/CRIC(13)/9. 
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لذــأ تنظــر  14وأُعــدأ هــهتو الو يقــض لتقــدنها    انــض انــتالراا تن يــهت اات اقيــض   دو  ــا  
  وتتخــهت أم قــرا  بشــألا   الــدو ة ال انيــض عشــرة ملــؤمتر األطــرا  بشــأن وملــث ك ــاتة ايهــا األطــرا

 واالاليض عمليض اجبالغ واانتالراا مبوجب اات اقيض.
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 المعلوما  األساسية -أوالا  
 
  الــدو ة ال ال ــض عشــرة للتنــض انــتالراا تن يــهت اات اقيــض، قــدمت األمانــض، للاللــم، الو قــض ريــا  -1

علـــــى يـــــاايض ململـــــاعدة مـــــؤمتر األطـــــرا  اجؤنملـــــيض املليـــــاأ ايجـــــراتاأ أو اجااملالنونـــــض  2الرةيـــــض 
 ا.بانتظام انتالراا تن يهت اات اقيض 

   تقيـــيم داخلــــأ لالمليـــض اجبــــالغ واانـــتالراا    طــــا   2وانـــتندأ الو قــــض ريـــا الرةيــــض  -2
اات اقيــض، ومزاياهــا والتحــدياأ الــا تواجههــا ايمــا يتاللــ  بأمهيتهــا وك ات ــا واالاليتهــا، وتقــرتح بالــ  

 للتغيا.اخليا اأ 
وااقــــت اللتنــــض علــــى أن آ ات ، الــــدو ة ال ال ــــض عشــــرة للتنــــض انــــتالراا تن يــــهت اات اقيــــضو   -3

 األطــرا  بشــأن اململــائ  املشــا   ليهــا أعــالو نــتذون مطلوبــض، ودعــت األطــرا     تقــدمي ماللومــاأ
ـــــــول  ـــــــض وجمموعـــــــاأ امل ـــــــاع،  ل ـــــــي مـــــــن خـــــــالل ا موعـــــــاأ اجقليمي ـــــــض، مبـــــــا   لل  1   األمان

 زيران/يونيـــ ،  12-11. وقـــر  مذتـــب اللتنـــض،   اجتماعـــ  الـــهتم ُعقـــد   2015زيران/يونيـــ   
 داا مذتوبــــــاا  42. وتلقــــــت األمانــــــض مــــــا جمموعــــــ  2012متو،/يوليــــــ   1تأجيــــــ  املوعــــــد النهــــــائأ    

مــــن مراقــــاأ التن يــــهت اجقليمــــأ لالت اقيــــض. وأُد جــــت هــــهتو الــــردود  2منهــــا مــــن األطــــرا  و 40 و د
للــردود الـــوا دة بلغـــاأ  وقُـــدمت تر ــاأ ريـــا  ةيـــض، ICCD/CRIC(14)/MISC.1 الو يقـــض بالذامــ   

 ريا اللغض اجنذليزيض، واقاا لطلب مذتب انض انتالراا تن يهت اات اقيض.
املقدمـــــض   الـــــدو ة ال ال ـــــض عشـــــرة للتنـــــض  2   الو قـــــض ريـــــا الرةيـــــض هـــــهتو الو يقـــــض وتملـــــتند  -4

 ا مت انتالرايها م  مراعاة ما يلأ( ال، انتالراا تن يهت اات اقيض
 ؛11-/م أ18قر  امل الوا دة   لاأ ال لضاأل ذام  )أ( 
جمموعـــاأ امل ـــاع علـــى املقدمـــض مـــن األطـــرا  وا موعـــاأ اجقليميـــض و اللومـــاأ امل )ب( 

 أعالو؛ 3النحو املشا   لي    ال قرة 
مـؤمتر األمـم املتحـدة للتنميـض متابالـض نتـائ  عـن تقرير ال ري  الالام  ا ذـومأ الـدو   ) ( 

 ؛ICCD/COP(12)/4  الو يقض املد   اململتدامض، على النحو 
الــــهتم يت ــــمن ، دو  ــــا ال ال ــــض عشــــرة انــــض انــــتالراا تن يــــهت اات اقيــــض عــــنتقريــــر  )د( 

ـــــــــض،  ـــــــــهت اات اقي ـــــــــادة وملـــــــــث تن ي ـــــــــوا د   توصـــــــــياأ مـــــــــن األطـــــــــرا  بشـــــــــأن ،ي علـــــــــى النحـــــــــو ال
 .ICCD/CRIC(13)/9 الو يقض

  
 خيارا  التغيير -ثانياا  

 
، تُــد   اخليــا اأ املتاللقــض بزيــادة أمهيــض 2للهيذــ  لاتــ  اململــتخدم   الو قــض ريــا الرةيــض  واقــاا  -5

 واالاليض الالمليض ا اليض لإلبالغ واانتالراا    ال ض أجزات على النحو التا ( 
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ـــــى عمليـــــاأعمليـــــض اانـــــتالراا علـــــى  تركيـــــز )أ(  مؤنملـــــيض؛  اململـــــائ  ااوهريـــــض ا عل
 ؛وتذييف تواتر عمليض اجبالغ واانتالراا واقاا لهتلي

انـــتالراا تن يـــهت تالزيـــز أمهيـــض عمليـــض اانـــتالراا، وانـــتالادة الوايـــض األصـــليض للتنـــض  )ب( 
 ؛ض الالامضمداواأ الملياناات اقيض وتيملا  دما  املشو ة الالمليض   

ة الــــا ا تالقــــد خال ــــا انــــض يـــمان ا وكمــــض اجقليميــــض ومواصــــلض الالمليــــض   ال ـــرت  ) ( 
 انتالراا تن يهت اات اقيض وانض الاللم والتذنولوجيا اجتماعاأ بث دو اأ املؤمتر.

  
 تركيز عملية االستعراض على المسائل الجوهرية -ألف 

 
نتُبملــع عمليــض اجبــالغ الوطنيــض علــى ، وخال ــا 2017 -2016ابتــداتا مــن اــرتة الملــنتث  -6

 النحو التا (
ركــز عمليــض اجبــالغ عــن قيــاى األدات علــى مؤدــراأ قيــاى األدات الرئيملــيض، مبــا   ت )أ( 

للــي تلـــي املتاللقــض باألهـــدا  الالامليــض الـــا ع تتحقــ  ايمـــا يتاللــ  باألهـــدا  التن يهتيــض؛ ومـــن دـــأن 
( و صـــد ااااهـــاأ 2014-2010للـــي أن ي ـــمن اانـــتمرا يض مـــ  عمليـــاأ اجبـــالغ الملـــابقض )

أمهيــض خاصـض بالنملـبض للالمليــض. واـر  عمليـض اجبــالغ عـن األدات   ن ـ  الوقــت  املتاللقـض بـأمو  لاأ
 ننواأ؛ 4أم ك  ، الهتم ار  اي  عمليض اجبالغ عن مؤدراأ قياى التقدم احملر،

تقوم األمانض بتتميـ  بيانـاأ مـن امل ـاد  الالامليـض املالتمـدة جعـداد جمموعـض أنانـيض  )ب( 
. ويظــ  (2)لذــأ ت ــادي عليهــا وتملــتذملها البلــدان األطــرا  املتــأ رة (1)ملؤدــراأ قيــاى التقــدم احملــر،

 ننواأ؛ 4تواتر تقدمي التقا ير عن مؤدراأ قياى التقدم احملر،، دون تغيا، أم ك  
يُطلب    البلـدان األطـرا  املتـأ رة اجبـالغ عـن تن يـهت بـرام  الالمـ  الوطنيـض وبلـوغ  ) ( 

للتالــــادل   تــــدهو  األ ايــــأ، أو أم هــــد  عــــاملأ آخــــر لم صــــلض  (3)األهــــدا  الطوعيــــض الوطنيــــض
باات اقيـــض تالتمـــدو ااماليـــض الالامـــض ل مـــم املتحـــدة    طـــا  أهـــدا  التنميـــض اململـــتدامض، وكـــهتلي أيـــض 

__________ 

، الا تت من تقييماا  موعض مؤدراأ قياى التقدم احملـر، ICCD/COP(12)/CST/3-ICCD/CRIC(14)/7انظر الو يقض  (1) 
مـن  17وااختبا  الهتم أجرت  األمانـض  داا علـى الطلـب الـوا د   ال قـرة  11-/م أ22الا اعُتمدأ مبوجب املقر  

 املقر  ن مل .
واملهمــض  9و 8و 7، وا نــيما تلــي الــوا دة   ال قــراأ 11-/م أ22واقــاا ل  ذــام لاأ ال ــلض الــوا دة   املقــر   (2) 

 احملددة الا أناط هبا مؤمتر األطرا    دو ت  ا اديض عشرة    األمانض.
 .ICCD/CRIC(14)/4و ICCD/COP(12)/4انظر الو يقتث  (3) 
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مداواأ لل ريـ  الالامـ  املشـرتع اعتمـدها مـؤمتر األطـرا    دو تـ  ال انيـض عشـرة، مـ  اانـت ادة مـن 
 ؛(4))ب( أعالو7تقدم احملر، املشا   ليها   ال قرة جمموعض مؤدراأ قياى ال

تملـــتخدم البيانـــاأ الـــا تُبلـــا عنهـــا البلـــدان األطـــرا  املتقدمـــض النمـــو، مبـــا   للـــي  )د( 
 .(6)، لتقييم ومراجالض التداقاأ املاليض لتن يهت اات اقيض(5)عند الواات بالتزاماأ أخر  هامض لإلبالغ

ــــأ رة والبلــــدان األطــــرا  املتقدمــــض  أعــــالو، يُطلــــب 7واقــــاا لل قــــرة  -7    البلــــدان األطــــرا  املت
؛ وتقـــوم انـــض انـــتالراا تن يـــهت (7)نـــنواأ 4ورياهــا مـــن الذيانـــاأ املبلغـــض املالنيـــض تقـــدمي تقا يرهــا كـــ  

اات اقيـــض مبراجالـــض هـــهتو املاللومـــاأ بـــالتواتر الـــزمين ن ملـــ ، وتالقـــد دو ا ـــا الالاديـــض بـــث دو اأ املـــؤمتر  
  يُقر مؤمتر األطرا  خال  للي.ننواأ، ما ع 4 ك 
و لا قبلــت األطــرا    الــدو ة ال انيــض عشــرة ملــؤمتر األطــرا  هــهتا ااقــرتاح، املــيذون موعــد  -8

. ونــيُتيح للــي للبلــدان الوقــت الذــا  لتطبيــ  عمليــض 2017انالقــاد عمليــض اجبــالغ املقبلــض   عــام 
وديـد الغايـاأ الوطنيـض للتالـادل   تـدهو  ، مبـا   للـي (8)اجبـالغ عـن مؤدـراأ قيـاى التقـدم احملـر،

 األ ايأ، على أناى طوعأ.
   طــــا  التتديــــد  وبــــهتلي، تتــــزامن اــــرتة اجبــــالغ مــــ  تــــوار التمويــــ  ل نشــــطض التمذينيــــض -9

املشــاو اأ جا يــض  الملــادى ملــوا د مراــ  البياــض الالامليــض. و  هــهتا ال ــدد، تــود األمانــض اجدــا ة    أن
ض الالامليــض هبــد  تــأمث الــدعم التقــين واملــا  الــال،م لتالزيــز  صــد وتقيــيم قــد اأ مــ  أمانــض مراــ  البياــ

 .(9)البلدان األطرا  املتأ رة
  

  
__________ 

؛ انظـــر أي ـــاا 12، ال قـــرة 11-/م أ22دـــراأ قيـــاى التقـــدم احملـــر،، انظـــر املقـــر  لتحديـــد األهـــدا  بانـــتخدام مؤ  (4) 
، الــــا تت ـــمن توجيهـــاأ بشـــأن صــــياريض ICCD/COP(12)/CST/3-ICCD/CRIC(14)/7الو يقـــض املشـــا   ليهـــا أعـــالو 

 أهدا  طوعيض وطنيض بشأن التالادل   تدهو  األ ايأ.
 .التابالض ملنظمض التالاون والتنميض   امليدان ااقت ادمململاعدة اجمنائيض للتنض اا نيما يمن نظام  بالغ الدائنث  (5) 
الــــا تت ـــمن مقرت ــــاأ مـــن األمانــــض وايليـــض الالامليــــض بشـــأن تبملــــيع اجبـــالغ عــــن  ICCD/CRIC(14)/8انظـــر الو يقـــض  (6) 

 .11-/م أ14التداقاأ املاليض واقاا للمقر  
لالت اقــاأ البيايــض املتالــددة األطــرا  األخــر ، مبــا   للــي ات اقيــض األمــم املتحــدة علــى ريــرا  التــزام اجبــالغ بالنملــبض  (7) 

 اجطا يض بشأن تغا املناخ.
أدـهر ع تذـن كاايـض جعـداد التقـا ير الوطنيـض، وتالـث دائمـاا تأجيـ   6  قد يتهتكر األطرا  أن ال رتة الزمنيض احملددة ب (8) 

، عنـدما ُدـريف   عمليـض  عـداد التقـا ير   املوعـد 2014أي ـاا   عـام املواعيد الزمنيـض لإلبـالغ. وقـد  ـدك للـي 
  املائــض مــن  48، وهــو املوعــد األصــلأ لتقــدمي التقــا ير، ع تقــدم  ا نملــبض 2014متو،/يوليــ   31احملــدد، و لــول 

للـي ُيشـذ  أقـ  مـن   املائـض مـن البلـدان األطـرا  املتقدمـض النمـو تقا يرهـا، و  31البلدان األطرا  املتأ رة ونملـبض 
 ن ف التقا ير الوطنيض املقدمض بالد متديد املوعد احملدد لتقدنها.

للمزيد من املاللوماأ بشأن الدعم املتوق  من التتديد الملادى ملـوا د مراـ  البياـض  ICCD/CRIC(14)/4انظر الو يقض  (9) 
 الالامليض ل نشطض التمذينيض.
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 تعزيز أهمية عملية االستعراض -باء 
 
 نتالاد هيذلض عمليض اانتالراا واقاا ملا يلأ( -10

قيــــض   يركــــز جــــدول األعمــــال املؤقــــت وبرنــــام  عمــــ  انــــض انــــتالراا تن يــــهت اات ا )أ( 
الـــدو اأ الـــا نـــُتالقد بـــث دو اأ املـــؤمتر، علـــى انـــتالراا تن يـــهت اات اقيـــض، ونـــُتطرح جنبـــاا اململـــائ  

 ؛ (10)9-/م أ11األخر  الا مت  يااتها مؤخراا    وايتها على النحو الوا د   املقر  
دو اأ انالقـاد  بـث دو اأ املـؤمتر عقـب تالقد انض انـتالراا تن يـهت اات اقيـض دو ا ـا )ب( 

الا تقـوم بـدو ها بتقـدمي املشـو ة    انـض انـتالراا تن يـهت اات اقيـض بشـأن  (11)انض الاللم والتذنولوجيا
م داقيض البياناأ املتاللقـض مبؤدـراأ قيـاى التقـدم احملـر، واملنهتيـاأ لاأ ال ـلض لقيـاى التقـدم احملـر، 

نـــتالراا تن يـــهت اات اقيـــض علـــى لبلـــوغ األهـــدا  اانـــرتاتيتيض و/أو الغايـــاأ ويـــمان اعتمـــاد انـــض ا
 ماللوماأ مو قض ونليمض من النا ض الاللميض؛

تملــتغري دو اأ انــض انــتالراا تن يــهت اات اقيــض املالقــودة بــث الــدو اأ الالاديــض ملــؤمتر  ) ( 
)الــــدو اأ مــــا بــــث دو اأ املــــؤمتر( وبــــااقرتان بــــدو اأ انــــض الاللــــم والتذنولوجيــــا، أنــــبوعاا  األطــــرا 

لي مدة انالقاد دو ة انض الاللـم والتذنولوجيـا؛ وتُـدعى   ـو  هـهتو الـدو اأ جهـاأ وا داا، مبا   ل
 التنملي  الوطنيض واملرانلث املالنيث مبتال الاللم والتذنولوجيا؛

ُُيت ظ بالتواتر الراهن انالقـاد ااجتماعـاأ وجـدول األعمـال املؤقـت لـدو اأ انـض  )د( 
دو اأ مـــؤمتر األطـــرا ؛ والغـــرا مـــن الـــدو ة هـــو تر ـــض انـــتالراا تن يـــهت اات اقيـــض املالقـــودة خـــالل 

التوصــــــــياأ املتاللقــــــــض بالمليانــــــــض الالامــــــــض    مقــــــــر اأ عمليــــــــض يتخــــــــهتها مــــــــؤمتر األطــــــــرا ، واقــــــــاا 
 .(12)لالخت اصاأ ا اليض احملددة للتنض

__________ 

لنملبض ملؤمتر األطـرا ، م ـ  التـ ،  مـ  ات اقيـاأ أخـر ، و وكمـض ايليـض الالامليـض، مبا   للي اململائ  لاأ األمهيض با (10) 
وتقـــا ير التقـــدم احملـــر، للمتموعـــاأ ا ذوميـــض الدوليـــض املتخ  ـــض، مبـــا   للـــي انـــتالراا منت ـــف املـــدة للخطـــض 

تالــادل   تــدهو  ( )اانــرتاتيتيض( وال2018-2008اانــرتاتيتيض للملــنواأ الالشــر و طــا  تالزيــز تن يــهت اات اقيــض )
وايـــض ومهمـــض انـــض انـــتالراا تن يـــهت اات اقيـــض مـــن خـــالل نلملـــلض مـــن قـــرا اأ املـــؤمتر  األ ايـــأ، الـــهتم ُأيـــيف   

 (.9-/م أ11اانتالرايأ بالد اعتماد اخت اصا ا )على النحو الوا د   مرا  املقر  
عقـد دو اأ اللتنـض ار  مـؤمتر األطـرا  انـض انـتالراا تن يـهت اات اقيـض،  يـ  قـ من اخت اصـاأ 18انظر ال قرة  (11) 

بث الدو اأ الالاديض ملؤمتر األطرا  مرة ك  ننتث، تذون ال انيض منها بالد دو اأ انض الاللم والتذنولوجيا املالقودة 
 ."بث الدو اأ

 األطـرا واقاا اخت اصاأ انض انتالراا تن يهت اات اقيـض، ت ـطل  اللتنـض    طـا  اخت اصـا ا مبملـاعدة مـؤمتر  (12) 
هبـد  صـياريض مشـا ي  مقـر اأ عنـد ال ـرو ة،  أ نات الدو اأ املالقودة بالتال،م م  الـدو اأ الالاديـض ملـؤمتر األطـرا 

عـــن طريـــ  القيـــام مبـــا يلـــأ( )أ( انـــتالراا خطـــض الالمـــ  املتالـــددة الملـــنواأ للمؤنملـــاأ وا ياـــاأ ال رعيـــض التابالـــض 
)ب( انــــتالراا تقريــــر اللتنــــض   الــــدو اأ الــــا تالقــــد    لالت اقيــــض، بونــــائ  تشــــم  مقا نتهــــا مبؤدــــراأ األدات؛

ال ـرتاأ بـث دو اأ مـؤمتر األطـرا ، وهـو التقريــر املتاللـ  بانـتالراا األدات وتقيـيم التن يـهت، واململـتند    املاللومــاأ 
بالـض املقدمض من األطرا  وأصحاب امل لحض ايخرين؛ ) (  جرات انتالراا ألدات املؤنملـاأ وا ياـاأ ال رعيـض التا

( انتالراا التالـاون مـ  مراـ  البياـض الالامليـض؛ )و(  نـدات املشـو ة  لالت اقيض؛ )د( انتالراا أدات اللتنض واالاليتها؛ )ه
 بشأن الق ايا املطرو ض على انض الاللم والتذنولوجيا بناتا على طلبها؛ )،( تقييم اانرتاتيتيض.
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و لا قبـــ  مـــؤمتر األطـــرا    دو تـــ  ال انيـــض عشـــرة هـــهتا ااقـــرتاح، اـــ ن انـــض انـــتالراا تن يـــهت  -11
يــــض تواصــــ  عقــــد اجتمــــايف كــــ  نــــنتث أ نــــات دو اأ مــــؤمتر األطــــرا  وكــــ  أ بــــ  نــــنواأ أ نــــات اات اق

بـــث دو اأ  الـــدو اأ املالقـــودة بـــث دو اأ مـــؤمتر األطـــرا . وتالقـــد دو اأ انـــض الاللـــم والتذنولوجيـــا
هتو املــؤمتر مبادــرةا قبــ  انالقــاد دو ة انــض انــتالراا تن يــهت اات اقيــض؛ وتذــون املــدة الذليــض لالقــد م ــ  هــ

الــدو اأ للتنــض الاللــم والتذنولوجيــا وانــض انــتالراا تن يــهت اات اقيــض سملــض أيــام عمــ . ويملــب  انالقــاد 
م ـــ  هـــهتو الـــدو اأ للتنـــض الاللـــم والتذنولوجيـــا وانـــض انـــتالراا تن يـــهت اات اقيـــض مشـــاو اأ ملراقـــاأ 

 التن يهت اجقليمأ لالت اقيض ملدة ا تتتاو، يومأ عم .
نـــ  نذـــن ملـــؤمتر األطـــرا ، عنـــد ااقت ـــات، أن يالقـــد دو اأ خاصـــض وقـــد يتـــهتكر األطـــرا  أ -12

األطــرا   ؛ و  هــهتا ال ــدد، قــد ينظــر(13)للتنــض انــتالراا تن يــهت اات اقيــض   أم وقــت يقــر و املــؤمتر
  عقــد اجتماعــاأ انــت نائيض بــث دو اأ انــض انــتالراا تن يــهت اات اقيــض للت ــدم لق ــايا  ــددة أو 

للتنـض انـتالراا تن يـهت  نتالراا تن يهت اات اقيـض، علـى ريـرا  الـدو ة الملـابالضق ايا ناداض لاأ صلض با
اات اقيض، تركز على ق ـايا منهتيـض لاأ صـلض بالمليـض اجبـالغ واانـتالراا وا تملـتالرا تقـا ير مـن 

 .(14)األطرا  ورياها من كياناأ اجبالغ
أ املقرت ــض علــى ااــدول ويويــح املخطــع الــوا د   املراــ  األول مــن هــهتو الو يقــض التالــديال -13

 وما بالدو. 2016 الزمين لالمليض اجبالغ واانتالراا ابتدات من عام
و   ـــال اا ت ـــات بتـــواتر دو اأ انـــض انـــتالراا تن يـــهت اات اقيـــض كمـــا هـــأ اين، أم كـــ   -14

نــــنض، ايتالــــث علــــى األطــــرا  أن تنظــــر   ة ــــيي مــــوا د   امليزانيــــض األنانــــيض لالقــــد دو اأ بــــث 
املــــؤمتر، مبــــا   للــــي للمشــــا كض   ااجتماعــــاأ، ألن اململــــامهاأ   ال ــــندوي التذميلـــــأ دو اأ 

وال ــندوي اخلــا  هــأ مشــا كاأ ا نذــن التنبــؤ هبــا وليملــت كاايــض لتغطيــض أك ــر مــن اجتمــايف  ةــأ 
 لذ  ارتة ننتث. وا د من اجتماعاأ جمال  اجدا ة

  
 ضمان االستمرارية والحوكمة اإلقليمية -رجيم 

 
  ال ــرتة الــا ا اتمــ  ايهــا انــض انــتالراا تن يــهت اات اقيــض وانــض الاللــم والتذنولوجيــا بــث  -15

 دو اأ مؤمتر األطرا ، يُتخهت أ د التدباين التاليث(
تنظــيم اجتماعــاأ ملراقــاأ التن يــهت اجقليمــأ لالت اقيــض مبملــاعدة و ــداأ التنملـــي   )أ( 
القـــد   املنـــاط  بـــدعم مـــن البلـــد امل ـــيف مـــن املنطقـــض، كاجتماعـــاأ قائمـــض بـــهتا ا، تُ  (15)اجقليميـــض

__________ 

 اات اقيض، ايما يتالل  بالدو اأ ريا الالاديض للتنض.انض انتالراا تن يهت  من اخت اصاأ 20انظر ال قرة  (13) 
الـا تت ـمن تقريـر انـض انـتالراا تن يـهت اات اقيـض عـن دو  ـا الملـابالض، املالقــودة    ICCD/CRIC(7)/5انظـر الو يقـض  (14) 

 .2008تشرين ال اين/نوامرب  14    3انطنبول برتكيا   ال رتة من 
، الا ترد ايها اقرتا اأ لتحملث ايلياأ لتيملا التنملي  اجقليمأ لتن يهت اات اقيض، ICCD/COP(12)/12انظر الو يقض  (15) 

 مبا   للي و داأ التنملي  اجقليميض.
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يشـــم  تذـــاليف مشـــا كض البلـــدان الـــا ُيـــ   ـــا املشـــا كض. وعنـــدما ا تملـــمح املـــوا د اخلا جـــض عـــن  مبـــا
امليزانيــض بتنظــيم اجتماعــاأ  قليميــض قائمــض بــهتا ا، تالقــد م ــ  هــهتو ااجتماعــاأ مبادــرةا بالــد انالقــاد 

تُـدعى   ـو ها ااهـاأ التنملـيقيض الوطنيـض ات اقيـض األمـم املتحـدة  أم اجتمايف  قليمـأ ودون  قليمـأ
. (16)الالامليـــض م ـــ   لقـــاأ الالمـــ  للتهـــاأ اململـــتهداض الـــا يُنظمهـــا مراـــ  البياـــض، ملذااحـــض الت ـــحر

وـــ  اجتماعـــاأ مراقـــاأ التن يـــهت اجقليميـــض  ـــ  عمليـــض اانـــتالراا الالـــاملأ للتن يـــهت؛ بـــ  تالـــا   وا
لاأ ال ــلض بـــاجبالغ ووديــد األهـــدا  واا تياجــاأ لتطـــوير القــد اأ، ومـــا    املنهتيـــض  اململــائ 
وتقـــدم املشـــو ة    األمانـــض وايليـــض الالامليـــض بشـــأن عمليـــاأ التذيـــف الال،مـــض لتحملـــث نوعيـــض  للـــي،

 ؛ (17)وأمهيض املاللوماأ املقدمض    ا يااأ ال رعيض
ب انــــض الاللــــم والتذنولوجيــــا يالقــــد مذتــــب انــــض انــــتالراا تن يــــهت اات اقيــــض ومذتــــ )ب( 

مبملــؤول  يــا  مـن كــ  جمموعــض  قليميــض وجمموعــض  اجتماعـاأ مشــرتكض كــ  نــتض أدـهر ويــتم دعمهمــا
 م اع.

  
 االستنتارجا  والتوصيا  -ثالثاا  

 
قررررد تررررو  األطررررراف فرررري الرررردورة الرابعررررة عشرررررة للجنررررة اسررررتعراض تنفيررررذ االتفاقيررررة النظررررر  -16
الوثيقرررةك وكرررذلث فررري وثرررائل أخررررن عا  صرررلة بتحسرررين عمليرررة المقترحرررا  الررروار ة فررري هرررذ   فررري

 ICCD/CRIC(14)/8و ICCD/COP(12)/CST/3-ICCD/CRIC(14)/7وال سرررررريما الوثررررررائل  اإلبررررررالغك
ICCD/CRIC(13)/9بهرردف دعرردا  مشرررو  مقرررر ي قرردم دلررى مررؤتمر األطررراف فرري  ورترر  الثانيررة  ك

 عشرة لكي ينظر في ك ويقرر ما يلي:
مليرررة اإلبرررالغ عرررن مؤءررررا  األ اء علرررى مؤءررررا  األ اء الرئيسرررية أن ت ركرررز ع )أ( 

ويطلرررل دلرررى األمانررررة واآلليرررة العالميررررة أن تسرررتنة  أ وا  اإلبرررالغ الال مررررة وترررورجز درجررررراءا  
 اإلبالغ وفقاا لها؛

تشررررجيب الةلرررردان األطررررراف المترررر ثرة علررررى أن ترررردر  فرررري تقاريرهررررا األهررررداف  )ب( 
الوطنيررررة المتعلقررررة بالتعررررا أل فرررري ترررردهور األراضرررري علررررى النحررررو المشررررار دليرررر  فرررري الرررروثيقتين 

ICCD/COP(12)/4 وICCD/CRIC(14)/4؛ 
__________ 

اتمــ  مراكــز التنملــي  الوطنيــض ات اقيــاأ  يــو الــ الك    لقــاأ عمــ  مونــالض للتهــاأ اململــتهداض يالقــدها مراــ   (16) 
الزمنيض    األطـرا  املشـا كض   وقـت مملـب . و  هـهتو ا الـض، ا تملـهم ات اقيـض البياض الالامليض ويتم   نال جداو ا 

األمــم املتحــدة ملذااحــض الت ــحر  ا ببــداأ اجقامــض اليوميــض ل ــرتة اجقامــض اجيــاايض للتهــاأ التنملــيقيض ات اقيــض 
 ر.األمم املتحدة ملذااحض الت حر    ث أن مرا  البياض الالامليض يتحم  تذاليف المل 

أن األطــرا  نــتقب  هــهتا ااقــرتاح، اــ ن ااجتماعــاأ اجقليميــض الــا نــُتالقد   عــام  وبــاارتاا علــى نــبي  امل ــال (17) 
نــتالا  مملـــألض التقـــدم احملـــر،   اجبـــالغ وم ـــادقض امل ــاد  الالامليـــض علـــى البيانـــاأ؛ واملؤدـــراأ التذميليـــض  2016

يض ملؤدــراأ قيــاى التقــدم احملــر،؛ واجبــالغ عــن التــداقاأ املاليــض؛ والبيانــاأ املقدمــض باجيــااض    ا موعــض األنانــ
 ؛ وما    للي .2017ومتطلباأ بنات القد اأ والتد يب الواجب تنظيم  لتيملا عمليض اجبالغ لالام 
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أن يرررررتم اإلبررررررالغ كررررررذلث عررررررن الترررررردفقا  الماليررررررة لتنفيررررررذ االتفاقيررررررةك وفقرررررراا  ) ( 
واالسرتفا ةك كلمرا كران علرث ممكنرااك  ICCD/CRIC(14)/8شار دليهرا فري الوثيقرة لإلرجراءا  الم

ويطلرل مرن األمانرة واآلليرة  من الةيانا  االفتراضية التي يتعين علرى األطرراف التصرديل عليهرا؛
 العالمية تنفيذ اإلرجراءا  الال مة؛ 

قرراا ألحكررام وفأن يعيررد الت كيررد علررى أن تررتم عمليررة اإلبررالغ عررن التقرردم المحررر   ) ( 
وتركرررز علرررى المجموعرررة األساسرررية لمؤءررررا  التقررردم المحرررر  علرررى النحرررو  11-/م أ22المقررررر 

؛ ICCD/CRIC(14)/8و ICCD/COP(12)/CST/3-ICCD/CRIC(14)/7المشرررررار دليررررر  فررررري الررررروثيقتين 
الرروار ة فرري هررذا المقررررك  وأن يطلررل مررن األمانررة واآلليررة العالميررة أن تنفررذا األحكررام عا  الصررلة

ديررالء اهتمررام خرراي لتقررديم الةيانررا  مررن مجموعررا  الةيانررا  العالميررة المعتمرردةك وأ وا  مررب 
 اإلبالغ واإلرجراءا  عا  الصلة؛

وكرذلث اإلبرالغ عرن ك أن تتم عملية اإلبالغ عن قياس األ اء والتقدم المحرر  ( )ه 
 ؛2017-2016التدفقا  المالية كل أربب سنوا ك ابتداءا من فترة السنتين 

اسرررتعراض تنفيرررذ االتفاقيرررة باالسرررتنا  دلرررى المعلومرررا   ‘1‘أن يجرررري أي رررا:  )و( 
المقدمررة مررن األطررراف وميرهرررا مررن كيانررا  اإلبررالغك أثنررراء الفترررة الترري تت لررل انعقرررا   ورا  
لجنررررررة اسررررررتعراض تنفيررررررذ االتفاقيررررررةك علررررررى أن ت عقررررررد كررررررل أربررررررب سررررررنوا  ابتررررررداءا مررررررن فترررررررة 

التررررررررري تت لرررررررررل  ورا  لجنرررررررررة العلرررررررررم عقرررررررررد الررررررررردورا   ‘2‘؛ 2019-2018 السرررررررررنتين
والتكنولورجيررررراك مةاءررررررةا قةرررررل انعقرررررا  الررررردورا  التررررري تت لرررررل  ورا  لجنرررررة اسرررررتعراض تنفيرررررذ 

أن تكون المدة الكلية النعقرا  هرذ  الردورا  للجنرة العلرم والتكنولورجيرا ولجنرة ‘ 3‘االتفاقية؛ 
قررررا  التنفيررررذ أن ت عقررررد ارجتماعررررا  مرف‘ 4‘اسررررتعراض تنفيررررذ االتفاقيررررة خمسررررة أيررررام عمررررل؛ 

اإلقليمية مةاءرةا قةرل الردورا  التري تت لرل  ورا  لجنرة العلرم والتكنولورجيرا ولجنرة اسرتعراض 
 تنفيذ االتفاقية؛

أن ت عقررد االرجتماعررا  القائمررة بررذاتها لمرفقررا  التنفيررذ اإلقليميررةك رهنرراا بترروافر  ) ( 
تنفيررذ االتفاقيررة ولجنررة  المرروار  والجهررا  المست رريفة اإلقليميررةك أثنرراء ارجتمررا  لجنررة اسررتعراض

العلررم والتكنولورجيررا بررين الرردورا  الترري تت لررل انعقررا  مررؤتمر األطررراف؛ وأثنرراء الفترررة نفسررهاك 
يعقرررد مكترررل لجنرررة اسرررتعراض تنفيرررذ االتفاقيرررة ومكترررل لجنرررة العلرررم والتكنولورجيرررا ارجتمررراعين 

قليميرررة مشرررتركين سرررنوياا وتكميلهمرررا بمسرررؤوأل دضرررافي مرررن كرررل منطقرررةك تعينررر  المجموعرررا  اإل
 ومجموعررا  المصررالى علررى النحررو المشررار دليرر  فرري النظررام الررداخلي لمررؤتمر األطررراف وميررر 
مرررن األحكرررام القابلرررة للتطةيرررل مرررن مقرررررا  مرررؤتمر األطرررراف عا  الصرررلة  وفررري حررراأل ات ررراع 
القررررارك ينةغررري عندئرررذل تكييرررف الميزانيرررة األساسرررية التررري تمررروأل مكتةررري لجنرررة اسرررتعراض تنفيرررذ 

 ة العلم والتكنولورجيا لتحمل النفقا  االتفاقية ولجن
ويت ررررمن المرفررررل الثرررراني لهررررذ  الوثيقررررة تقررررديرا  للمتطلةررررا  الماليررررة لتنفيررررذ أنشررررطة  -17

)أ( و)ب( و) ( و) ( أعررال  16األمانررة واآلليررة العالميررة علررى النحررو المشررار دليرر  فرري الفقرررة 
 الوارجل تمويلها من الموار  ال اررجة عن الميزانية 
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 المرفل األوأل
  

 2016رجدوأل  مني منقى مقترح لعمليا  اإلبالغ واالستعراض ابتداءا من عام   
  

 [English only] 

 

Abbreviations: COP = Conference of the Parties; CRIC = Committee for the Review of the Implementation of the Convention; CST = 

Committee on Science and Technology; GEF = Global Environment Facility; GEF-6 = the sixth replenishment of the GEF; GEF-7 = the 

seventh replenishment of the GEF; GM = Global Mechanism; SEC = secretariat of the United Nations Convention to Combat Desertifica-

tion. 
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 المرفل الثاني
  

 المتطلةا  المالية  
  

)أ( و)ب( و) ( و)د( 16ال قـــراأ ُيشـــا ااـــدول أدنـــاو    املتطلبـــاأ املاليـــض لتن يـــهت األنشـــطض املشـــا   ليهـــا   التوصـــياأ الـــوا دة    
 مـن الو يقـض، الواجـب متويلهـا مــن م ـاد  خا جـض عـن امليزانيـض، وكــهتلي    م ـد  التمويـ  احملتمـ     ـال مالراتــ . ولـن تن ـهت األنشـطض املشــا 

  ليها   ههتا اادول  ا بالد تأمث األموال الال،مض   املوعد احملدد.
 اادول

 ومصدر التمويل المحتمل األنشطة والتكاليف المقدرة 
 م د  التموي  احملتم  التذاليف ) يو و( األنشطض

ت   األمانض وايليـض الالامليـض أدواأ اجبـالغ الال،مـض لإلبـالغ 
 عن األدات الهتم يقت ر على مؤدراأ أدات  ئيمليض

لن يُن هت ههتا النشاط  ا من بالد أن ُي   برنام  الدعم الالاملأ  75 000
 متوي  من مرا  البياض الالامليض، أو بالد تواا موا د أخر املقب  على 

تن ــــــــهت األمانــــــــض وايليــــــــض الالامليــــــــض  جــــــــراتاأ اجبــــــــالغ عــــــــن 
التــــــــــــــــــــداقاأ املاليــــــــــــــــــــض املشــــــــــــــــــــا   ليهــــــــــــــــــــا   الو يقــــــــــــــــــــض 

ICCD/CRIC(14)/8 وتملــــــــتخدم، مــــــــا أمذــــــــن، البيانــــــــاأ ،
 ااارتاييض الواجب الت دي  عليها من جانب األطرا 

 يــو و مــن امليزانيــض املتا ــض لربنــام  الــدعم الالــاملأ ا ــا . 90 000 160 000
يـــــو و  يـــــا     ـــــال مـــــول مراـــــ  البياـــــض  70 000تـــــأمث مبلـــــا 

الالامليــض برنــام  الــدعم الالــاملأ املقبــ  أو    ــال تــوار مــوا د أخــر  
 (ICCD/CRIC(14)/4)انظر أي اا الو يقض 

اجقليميـــــض  تيملـــــا اجتماعـــــاأ قائمـــــض بـــــهتا ا ملراقـــــاأ التن يـــــهت
اتمـــ  ايهـــا انـــض انـــتالراا تن يـــهت  اخلمملـــض،   ال ـــرتة الـــا ا

اات اقيـــض وانـــض الاللـــم والتذنولوجيـــا، أ نـــات انالقـــد دو اأ مـــؤمتر 
 األطرا 

  

تيملــا عقــد اجتمــاعث مشــرتكث نــنوياا ملذتــب انــض انــتالراا 
ــــض الاللــــم والتذنولوجيــــا مــــ  تــــواا مو ــــف  تن يــــهت اات اقيــــض وان

مذتــب وكـ  منطقــض،   ال ـرتة الــا ا اتمـ  ايهــا  يـا  لذـ  
انـــض انـــتالراا تن يـــهت اات اقيـــض وانـــض الاللـــم والتذنولوجيـــا أ نـــات 

 ال رتة الا تتخل  دو اأ مؤمتر األطرا 

 ،يادة امليزانيض األنانيض 152 000

 


