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  12-م ف/1 نا مقر   
 خطط ا ومل ا متودثا ا سنفات  مؤسس ت االتف ق   اه ئ ته  ا فرت  

 إن مؤمتر األطراف، 
 ،9-/م أ11و 8-/م أ3 هإىل مقرري إذ يشري 
 Corr.1و ICCD/CRIC(14)/2-ICCD/COP(12)/6 الررررررررررررررررررررروثيقتني وقرررررررررررررررررررررد اسرررررررررررررررررررررتعرض 

 ،ICCD/CRIC(14)/3و
على أمهية األداء الفعال واملنس  ملؤسسات االتفاقية وهيئاهتا الفرعية يف دعرم وإذ يشدِّد  

األطررراف يف تنفيررذها للوطررة وإطررار العمررل االسرررتاتيجيني للسررنوات العشررر مررن أجررل تعزيررز تنفيررذ 
 ( )االسرتاتيجية(،2018-2008االتفاقية )
على التوجه االسرتاتيجي لألمانة واآللية العاملية وجلنة العلرم والتكنولوجيرا  يواف  -1 

وجلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، على النحرو الروارد يف إطرار نترائج اتفاقيرة األمرم املتحردة ملكافحرة 
 يف مرف  هذا املقرر  2019-2016 ةالتصحر )االتفاقية( للفرت 

يرررا وجلنرررة اسرررتعراض تنفيرررذ االتفاقيرررة واآلليرررة إىل جلنرررة العلرررم والتكنولوج يطلرررب -2 
الوارد يف مرف  هرذا املقررر،  2019-2016 ةالعاملية واألمانة استودام إطار نتائج االتفاقية للفرت 

تررنظم أعماهلررا علررى سرروع يتسرر  مرر  أحكررام االتفاقيررة واملقررررات الرريت اعتمرردها مررؤمتر األطررراف  وأن
 وجيهات الواردة يف االسرتاتيجية دورته الثانية عشرة، ويتماشى م  الت يف

إىل األمانرررة واآلليرررة العامليرررة أن تعررردا خطرررة عمرررل متعرررددة السرررنوات يطلرررب أيضرررا   -3 
(، باتبرررراع إلررررج اإلدارة القائمررررة علررررى النتررررائج،  رررري ينظررررر فيهررررا مررررؤمتر 2021-2018لالتفاقيررررة )

 األطراف يف دورته الثالثة عشرة.
 اجللسة العامة الثانية عشرة

 2015 راألول/أ توبتشرين  23
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 مرنقا 

 إط ن  ت ئج اتف ق   األمم ا متحدا  مك نح  ا تصحر   
 2019-2016 ا لفتر 

األهرررررررررداف االسرررررررررررتاتيجية 
التفاقيرررررررة األمرررررررم املتحررررررردة 

 مؤشرات النتائج  2019-2016 ةالنواتج الرئيسية للفرت  ملكافحة التصحر

حتسني أحروال معيشرة  -1
 السكان املتأثرين 

قررردرة األشرررواص الرررذين يعيشرررون حتسرررني  1-1
يف املنرررراط  املتررررأثرة علررررى التررررأقلم مرررر   ثررررار ت ررررري 

 املناخ
حتسرررررررررني معرررررررررارف احلرررررررررد مرررررررررن الضرررررررررع   1-2

االقتصرررررررررادي والبيئررررررررري املررررررررررتبط  -االجتمررررررررراعي 
 بالتصحر/تدهور األراضي واجلفاف

مررد  مسررامهة تنفيررذ األطررراف لالتفاقيررة يف حتقيرر   1-1
 ج قائمة على األراضيالتكي  م  ت ري املناخ باتباع نُرهُ 

 -تررروافر املعلومرررات لتحسرررني الررردواف  االقتصرررادية  1-2
االجتماعية لإلدارة املستدامة لألراضي، مر  تر يرز خراص 

 على أولويات االتفاقية

حتسررررررن حالررررررة الررررررُنظم  -2
 اإليكولوجية املتأثرة 

 تقليص املساحة املتأثرة بتدهور األراضي 2-1
 التصررررررحر/معلومررررررات ندثررررررة عررررررن حالررررررة  2-2

 تدهور األراضي واجلفاف
ُمرررردخالت علميررررة نررررددة اهلرررردف بشررررأن  2-3

 التصدي للتصحر/تدهور األراضي واجلفاف

مد  حتديد البلردان األطرراف املترأثرة ألهرداف يف  2-1
 جمال التصدي لتدهور األراضي واستصالحها

حتسررني اإلبررال  عررن حالررة التصررحر/تدهور األراضرري  2-2
 الصلة واجلفاف، واألنشطة ذات

مررررد  إتاحررررة التعرررراون العلمرررري يف إطررررار االتفاقيررررة  2-3
 لبيانات متينة وأفكار صاحلة للتنفيذ الفعال

إسررررررررررررررهام اإلدارة املسررررررررررررررتدامة لألراضرررررررررررررري  1-3 حتقي  فوائد عامة  -3
ومكافحرررررة التصرررررحر/تدهور األراضررررري واجلفررررراف 
يف األنشرررررررررطة املتعلقرررررررررة بت رررررررررري املنررررررررراخ والتنررررررررروع 

منهرررا، و رررذلك األنشرررطة البيولررروجي، واسرررتفادهتا 
 املتعلقة بتنفيذ أهداف التنمية املستدامة

أ مررررررررد  مسررررررررامهة تنفيررررررررذ األطررررررررراف لالتفاقيرررررررررة يف -3-1
  ثار ت ري املناخ، باتباع نُرُهج قائمة على األراضي ختفي 

ب مرررررررد  ترررررررآزر البلررررررردان األطرررررررراف املترررررررأثرة يف -3-1
التصرررردي للتصرررررحر/تدهور األراضررررري واجلفررررراف وفقررررردان 

 ولوجيالتنوع البي

تعبئة املوارد عن طري   -4
 الشرا ات

حتسني فُرص احلصول علرى املروارد الالزمرة  4-1
 للتنفيذ

حتسررني البيئررات السياسرراتية التمكينيررة مررن  4-2
 أجل تنفيذ االتفاقية على مجي  املستويات

نطرررام ومرررد  مصرررادر التمويرررل املتاحرررة للتصررردي  4-1
 للتصحر/تدهور األراضي واجلفاف

عرررردد البلرررردان الرررريت اختررررذت ترررردابري لتهيئررررة بيئررررات  4-2
 سياساتية متكينية لتنفيذ االتفاقية عن طري  الشرا ات
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  12-/م ف2 نا مقر   
صررررر  ا  بررررررامج ا ومرررررل اتنق حهررررر  اتنف رررررذه  نرررررة ضرررررفء خطررررر  ا تنم ررررر  

 2030  و م ا مستدام 
 إن مؤمتر األطراف، 
 من االتفاقية، 11و 10و 9و 6 دإىل املوا إذ يشري 
 االسرتاتيجية، الذي يتضمن 8-/م أ3 راملقر  إىل وإذ يشري أيضا   
 ،11-/م أ2و 10-/م أ2و 9-/م أ2 تإىل املقررا وإذ يشري  ذلك 
-ICCD/COP(12)/CST/3و ICCD/CRIC(14)/4الررررررررررررررررررررررررررررروثيقتني  وقرررررررررررررررررررررررررررررد اسرررررررررررررررررررررررررررررتعرض 

ICCD/CRIC(14)/7 ،واالستنتاجات والتوصيات الواردة فيهما 
 ،12-/م أ3 ريف االعتبار املقر  وإذ يأخذ 
يف املائة من األطراف فقرط هري الريت واءمر  حر  اآلن بررامج  20 نأ وإذ يالحظ بقل  

 عملها الوطنية م  االسرتاتيجية، وأن االسرتاتيجية نافذة ملدة سنتني أخريني فحسب،
صرياغة وتنقرري  البلردان األطرراف املترأثرة إىل مواصرلة جهودهرا الراميرة إىل يردعو  -1 

للتوجيهرررات املقدمرررة مرررن مرررؤمتر األطرررراف ليتسررر  حتقيررر  األهرررداف  ومواءمرررة بررررامج عملهرررا، وفقرررا  
  2018 عام االسرتاتيجية والتش يلية احملددة يف االسرتاتيجية حبلول

يلري: )أ( ينب ري اسرتمرارها وفقرا  لالسرررتاتيجية  مرا فيمرا صرص عمليرة املواءمرة يقررر -2 
 أن تشررررررمل أيضررررررا  االسرررررررتاتيجيات دون اإلقليميررررررةنب رررررري   )ب( وي2018 عررررررام وإجنازهررررررا حبلررررررول

  اإلقليميةو 
، 11-/م أ22 رللمقرررررر  البلررررردان األطرررررراف املترررررأثرة إىل أن تضررررر ، وفقرررررا   يررررردعو -3 

 ،برررامج عملهررا الوطنيررةضررمن طوعيررة وطنيررة لتحييررد أثررر ترردهور األراضرري  خطرروأ أسرراس وأهرردافا  
 لسررلطتها التقديريررة يف برررامج عملهررا دون اإلقليميررة لرروجي وفقررا  وأن تعرراج جوانررب النظررام اإليكو 

 اإلقليمية، وأن تستفيد من أدوات التشويص العلمية والقائمة على املعرفة على الصعيد الوطين و 
ن إىل إبرررام ياألطررراف واحلكومررات األخررر  وشررر اء التنميررة اآلخررر  أيضررا  يرردعو  -4 

 للبلدان األطراف املتأثرة وفقا  ألولوياهتا الثنائية وزيادة عردداتفاقات شرا ة من أجل الدعم التقين 
وإىل مسررراعدهتا يف  - مرر  إيرررالء اهتمررام خرراص لتنفيررذ بررررامج عملهررا الوطنيررة -هررذا االتفاقررات 

 رصد التقدم سو حتقي  األهداف الوطنية 
تحييرد لالبلردان األطرراف املترأثرة إىل إدراج أهرداف وطنيرة طوعيرة يدعو  رذلك  -5 

 أثر تدهور األراضي يف تقاريرها الوطنية، حسب االقتضاء 
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إىل أمانيت اتفاقية األمم املتحدة ملكافحرة التصرحر وصرندوم البيئرة العامليرة يطلب  -6 
مواصرررلة املشررراورات بشرررأن ترتيبرررات تقررردة التمويرررل لألنشرررطة التمكينيرررة للمرحلرررة السادسرررة لتجديرررد 

يف  مبرا تأمني الردعم التقرين واملرايل لعمليرة اإلبرال  املقبلرة، موارد صندوم البيئة العاملية، وذلك هبدف
حتييررررد أثررررر ترررردهور وصرررروال  إىل ذلررررك يف جمررررال تقرررردة التقررررارير املرحليررررة وحتديررررد األهررررداف الوطنيررررة 

 األراضي 
األطررررررراف واملؤسسررررررات التقنيررررررة واملاليررررررة إىل تقرررررردة الرررررردعم إىل البلرررررردان  يرررررردعو -7 
يشررمل حسررب االقتضرراء  مبررا عملهررا الوطنيررة ومواءمتهررا وتنفيررذها،املتررأثرة يف وضرر  برررامج  األطررراف

تحييرد لوحتديرد األهرداف الطوعيرة الوطنيرة  2030 لعرام من خطة التنمية املسرتدامة 3-15 فاهلد
 أثر تدهور األراضي 

األطراف يف الردورة الثالثرة عشررة ملرؤمتر األطرراف أن تنظرر يف إضرافة  إىل يطلب -8 
الطوعيرة لتحييرد أثرر تردهور األراضري وتنفيرذها حر  اآلن إىل جردول أعمرال استعراض األهرداف 

بني الدورات للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية/جلنة العلم والتكنولوجيرا الرذي يعقرد قبرل  ما اجتماع
 الدورة الرابعة عشرة ملؤمتر األطراف 

خرالل بررامج البلدان األطراف املتأثرة إىل وض  وتنفيذ اسررتاتيجيات مرن يدعو  -9 
مرررن خطرررة التنميرررة  3-15 فعملهرررا الوطنيرررة مرررن أجرررل حتقيررر  أهرررداف االتفاقيرررة يف ضررروء اهلرررد

  2030 لعام املستدامة
 يلي: ما إىل األمانة واآللية العاملية يطلب -10 
ا إىل البلرردان األطررراف مررن حيررث الرردعم التقررين واملررايل لتنفيررذ متعزيررز مسرراعدهت )أ( 

يف  مبرا مرن خرالل بررامج العمرل الوطنيرة، 2030 لعرام املستدامة من خطة التنمية 3-15 فاهلد
 ذلك إلج حتييد أثر تدهور األراضي على الصعيد الوطين 

العمل م  املنظمات والصنادي  الدولية، و رذا اجلهرات املاسرة الثنائيرة واملتعرددة  )ب( 
التنميررررة مررررن خطررررة  3-15 فاألطررررراف األخررررر ، مررررن أجررررل تعبئررررة مرررروارد إضررررافية لتنفيررررذ اهلررررد

يف ذلرررك إلرررج حتييرررد أثرررر تررردهور  مبرررا مرررن خرررالل بررررامج العمرررل الوطنيرررة، 2030 لعرررام املسرررتدامة
 األراضي على الصعيد الوطين 

عرن تنفيرذ هرذا املقررر إىل الردورة املقبلرة  أن تقردم تقريررا   أيضا  إىل األمانة يطلب  -11 
 للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية.

 اجللسة العامة الثانية عشرة
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  12-/م ف3 نا مقر   
إثمرررر د فهررررداف اا يرررر ت ا تنم رررر  ا مسررررتدام  نررررة تنف ررررذ اتف ق رررر  األمررررم 
ا متحررردا  مك نحررر  ا تصرررحر اتقريرررر ا فريرررق ا و مرررل ا حكرررفمة ا ررردا ة 

 ا مونة بتح  د فثر تدهفن األناضة
 إن مؤمتر األطراف، 
( الررواردة يف وثيقررة 20للتنميررة املسررتدامة )ريررو إىل نتررائج مررؤمتر األمررم املتحرردة  إذ يشررري 

، الريت ُتشردد، يف مجلرة أمرور، علرى أن 209-205 تسيما الفقررا ال ،املستقبل الذي نصبو إليه
 التصحر وتدهور األراضي واجلفاف حتديات ذات بعد عاملي،

مرن  1 ةإىل أن مصطل  "املنراط  املترأثرة" الروارد يف الفقررة )ن( مرن املراد وإذ يشري أيضا   
املهرررددة  أو اجلافرررة شررربه الرطبرررة املترررأثرة أو االتفاقيرررة يعرررين: "املنررراط  القاحلرررة و/أو شررربه القاحلرررة

 بالتصحر"،
 إىل الظروف اخلاصة مبرفقات التنفيذ اإلقليمي لالتفاقية، وإذ يشري  ذلك 
 ،11-/م أ22 رإىل املقر  وإذ يشري 
 من االتفاقية، 6 ةإىل املادوإذ يشري أيضا   
"متابعرة نترائج   املنشئ لفري  عامل حكومي دويل ل 11-/م أ8 رإىل املقر  يشري  ذلك وإذ 

سررريما النترررائج املتعلقرررة بتحييرررد أثرررر تررردهور  ال (،20مرررؤمتر األمرررم املتحررردة للتنميرررة املسرررتدامة )ريرررو 
 األراضي،
عاملنرا:  "حتويرلباعتماد اجلمعية العامة لألمم املتحدة الوثيقَة اخلتاميرة املعنونرة  وإذ يرحب 

مررن أهررداف التنميررة املسررتدامة:  15 ف، الرريت تشررمل اهلررد"2030 لعررام خطررة التنميررة املسررتدامة
"محايرة الررنظم اإليكولوجيررة الربيرة وترميمهررا وتعزيررز اسررتودامها علرى سرروع مسررتدام، وإدارة ال ابررات 
علررى سررو مسررتدام، ومكافحررة التصررحر، ووقرر  ترردهور األراضرري وعكررن مسررارا، ووقرر  فقرردان 

يف  مبرا : "مكافحة التصحر، وترميم األراضري والرتبرة املتردهورة،3-15 ةتنوع البيولوجي"، وال ايال
ذلررك األراضرري املتضررررة مررن التصررحر واجلفرراف والفيضررانات، والسررعي إىل حتقيرر  عررا ع خررالع مررن 

 "،2030 عام ظاهرة تدهور األراضي، حبلول
مرررن تلرررك الوثيقرررة اخلتاميرررة ترررنص علرررى أن : أهرررداف التنميرررة  55 ةأن الفقرررر  وإذ يالحرررظ 

املستدامة وغاياهتا متكاملة وغري قابلة للتجزئة، وهي عاملية بطبيعتها وشاملة مرن حيرث تطبيقهرا، 
تراعي اختالف الواق  املعري  يف  رل بلرد وقدراتره ومسرتو  تنميتره وحتررتم السياسرات واألولويرات 

مرري ذات طرراب  عرراملي يُطمرر  إىل بلوغهررا، حيررث حترردد  ررل حكومررة الوطنيررة. وتعترررب ال ايررات مرا
غاياهتا الوطنية اخلاصة هبا مسرتشدة  مبستو  الطمون العاملي ولكرن مر  مراعراة الظرروف الوطنيرة. 
وعلى  ل حكومة أن تقرر ُسُبل إدماج هذا ال ايات العاملية الطموحرة ضرمن عمليرات التوطريط 
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ة. واملهرررم مراعررراة الصرررلة برررني التنميرررة املسرررتدامة وبرررني سرررائر والسياسرررات واالسررررتاتيجيات الوطنيررر
 العمليات اجلارية اليت تتصل هبا يف امليادين االقتصادية واالجتماعية والبيئة".

مرررن أهرررداف  3-15 ةإىل أنررره مرررن املهرررم أيضرررا ، يف السرررعي إىل حتقيررر  ال ايررر وإذ يشرررري 
ومررن مجلتهرررا القضرراء علرررى  2030 عرررام التنميررة املسرررتدامة، تنرراول العناصرررر األوسرر  نطاقرررا  خلطررة

 الفقر واجلوع ومكافحة أوجه عدم املساواة، ومتكني املرأة، وحفز النمو االقتصادي،
إىل االلتزامررررات الرررريت قطعتهررررا احلكومررررات الوطنيررررة علررررى نفسررررها بشررررأن وإذ يشررررري أيضررررا   

يف إطرررار  مسرررائل التصرررحر وتررردهور األراضررري واجلفررراف وإىل احلاجرررة املسرررلم هبرررا للعمرررل املشررررتك
 اجملتم  الدويل،

بالرردور الفريررد التفاقيررة األمررم املتحرردة ملكافحررة التصررحر يف معاجلررة التصررحر  وإذ يسررلم 
وتدهور األراضي واجلفاف يف املنراط  املترأثرة، وأمهيرة هرذا اجلهرود بالنسربة ألطرراف اتفاقيرة األمرم 

املسرتدامة علرى الصرعيدين مرن أهرداف التنميرة  3-15 ةاملتحدة ملكافحة التصحر يف حتقي  ال اي
 الوطين ودون الوطين،

مرن أهرداف التنميرة املسرتدامة سرتحتاج  3-15 ةبأن التنفيرذ الترام لل اير وإذ يسلم أيضا   
إىل مسررامهات هيئررات وو رراالت أخررر ، علررى الرررغم مررن أن االتفاقيررة ستسررهم إسررهاما   بررريا  يف 

اقيرررة أن تسرررعى إىل التعررراون مررر  اهليئرررات حتقيرر  حتييرررد أثرررر تررردهور األراضررري، وبالترررايل ينب رري لالتف
 األخر  يف شرا ة حتق  ذلك اهلدف،

مررن أهررداف التنميررة املسررتدامة تتنرراول يف مجلررة أمررور  3-15 ةبررأن ال ايرر وإذ يسررلم أيضررا   
غاية االتفاقية وتوفر أساسا  ملناقشرة اإلجرراءات والرربامج املقبلرة تعزيرزا  لتنفيرذ االتفاقيرة، مر  احررتام 

 نطاقها،
بأن السعي إىل حتقي  حتييد أثر تدهور األراضي يسرهم إسرهاما   برريا  يف  إذ يسلم أيضا  و  

األبعاد الثالثة للتنمية املستدامة عن طري  إعادة تأهيل موارد األراضي وترميمها وحفظها وإدارهترا 
 يسلم بإمكانية أن يشمل ذلك وض  غايات وطنية،  ما  على سوع مستدام،

فرير  العامرل احلكرومي الردويل الروارد يف اجلرزء الثراي مرن الوثيقرة بتقريرر ال يرحب -1 
ICCD/COP(12)/4  

التعري  العلمي الذي قدمره الفرير  العامرل احلكرومي الردويل لرر "حتييرد أثرر  يؤيد -2 
ترردهور األراضرري" وهررو  التررايل: حتييررد أثررر ترردهور األراضرري حالررة تكررون فيهررا  ميررة ونوعيررة مرروارد 

 لردعم وظررائ  النظررام اإليكولروجي وخدماترره وتعزيررز األمرن ال ررذائي، مسررتقرتنياألراضري، الالزمررة 
  (1)تتزايدان يف نطاقات زمنية ومكانية وضمن نظم إيكولوجية نددة" أو

__________ 

بصرري تها  ICCD/COP(12)/4يرررد تعريرر  الفريرر  العامررل احلكررومي الرردويل لتحييررد أثررر ترردهور األراضرري يف الوثيقررة  (1)
 املعدلة وبعد حذف النص الوارد بني معقوفتني.
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بررأن هررذا التعريرر ، ألغررراض نطررام هررذا االتفاقيررة، ُوضرر  لينطبرر  علررى  يسررلم -3 
 املناط  املتأثرة وفقا  لتعريفها يف نص االتفاقية 

مررن أهررداف التنميررة املسررتدامة نرررِّك  3-15 ةأن السررعي إىل حتقيرر  ال ايرر يقرررر -4 
 قوي لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، يف نطام هذا االتفاقية 

 يلي: ما األطراف إىل يدعو -5 
صو  أهداف طوعية لتحقي  حتييرد أثرر تردهور األراضري وفقرا  لظروفهرا الوطنيرة  )أ( 
اإلمنائيرررة احملرررددة، مررر  مراعررراة قائمرررة خيرررارات تفعيرررل حتييرررد أثرررر تررردهور األراضررري علرررى وأولوياهترررا 

 أوض  الفري  العامل احلكومي الدويل   ما  الصعيد الوطين
يف ذلرررك  مبرررا ،11-/م أ22 راسرررتودام إلرررج الرصرررد والتقيررريم املعتمرررد يف املقرررر  )ب( 

ا تتررروفر بيانرررات موثوقرررة عمرررال  مؤشررررات التقررردم علرررى النحرررو الررروارد يف مرفررر  هرررذا املقررررر، حيثمررر
من ذلك املقرر م  مراعراة الظرروف الوطنيرة ووضر  مؤشررات إضرافية، حسرب احلاجرة،  7 ةبالفقر 

 لرصد وتقييم التقدم باجتاا حتقي  هدف حتييد أثر تدهور األراضي واإلبال  عن هذا التقدم 
بتحييررد أثررر  استكشرراف اخليررارات بشررأن  يفيررة إدمرراج ال ايررات الطوعيررة املتعلقررة )ج( 

تررردهور األراضررري يف بررررامج عملهرررا الوطنيرررة  جرررزء مرررن النقررراا العرررام حرررول تنفيرررذ أهرررداف التنميرررة 
 املستدامة 
تعزيررز اسرررتودام غايررات ومشررراري  حتييرررد أثررر تررردهور األراضررري وغررري ذلرررك مرررن  )د( 

مسرؤولة مبادرات اإلدارة املستدامة لألراضي  أداة فعالة حلشد متويلع إضايف مسرتدام واسرتثمارات 
 ومستدامة تعاج قضايا التصحر وتدهور األراضي واجلفاف 

البلرردان املتقدمررة األطررراف علررى تقرردة دعررم نشررط جلهررود البلرردان الناميررة  يشررج  -6 
السرعي إىل حتييررد أثرر ترردهور األراضرري،  ويف األطرراف يف تعزيررز سارسرات اإلدارة املسررتدامة لألراضرري

وتيسري الوصول إىل التكنولوجيرا املالئمرة وغرري ذلرك مرن أشركال من خالل توفري موارد مالية  برية، 
 الدعم 

البلررررردان املتقدمرررررة األطرررررراف وىرررررث البلررررردان األخرررررر  القرررررادرة يشرررررج  أيضرررررا   -7 
واملؤسسات املالية املتعددة األطراف والقطاع اخلراص ومنظمرات اجملتمر  املردي واملؤسسرات الفنيرة 

 يلي: مبا واملالية على القيام
قرردة املسرراعدة العلميررة والتقنيررة واملاليررة ملسرراعدة البلرردان األطررراف املتررأثرة الرريت ت )أ( 

تطلررب املسرراعدة يف وضرر  وحتقيرر  غايررات حتييررد أثررر ترردهور األراضرري فضررال  عررن تنفيررذ سارسررات 
 اإلدارة املستدامة لألراضي ومبادرات حتييد أثر تدهور األراضي 
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رات واملمارسررات املسررؤولة واملسررتدامة إقامررة شرررا ات منصررفة تشررج  االسررتثما )ب( 
مررن لرردن القطرراع اخلرراص الرريت ُتسررهم يف حتقيرر  حتييررد أثررر ترردهور األراضرري الررذي يرردعم سررالمة 

 وإنتاجية األراضي وسكاإلا 
األطراف اليت تطلب املساعدة على إدراج طلرب الردعم هرذا يف يشج   ذلك  -8 

األطراف وغري ذلك من املناقشات م  املاسني، استنادا  أولوياهتا أثناء املناقشات الثنائية واملتعددة 
 إىل اخلطط واالسرتاتيجيات اإلمنائية الوطنية 

أمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، بوصفها املنظمة الرائردة يف  يوجه -9 
جمررال مكافحررة التصررحر وترردهور األراضرري واجلفرراف، سررو املبررادرة إىل دعرروة الو رراالت وأصررحاب 
املصررلحة اآلخرررين ذوي الصررلة،  و رراالت األمررم املتحرردة واملنظمررات الدوليررة واملؤسسررات املاليررة 

مرن  3-15 ةومنظمات اجملتم  املدي والقطاع اخلراص إىل التمراس التعراون مرن أجرل حتقير  ال اير
 أهداف التنمية املستدامة 

يلرري يف  مبررا قررومإىل األمانررة وغريهررا مررن هيئررات االتفاقيررة املالئمررة، أن ت يطلررب -10 
 نطام االتفاقية:

وضرر  خيررارات لالرتقرراء مببررادرات حتييررد أثرررر ترردهور األراضرري وغررري ذلررك مرررن  )أ( 
 املمارسات الناجحة يف اإلدارة املستدامة لألراضي ورف  مستواها 

استكشررراف طرائررر  ملواصرررلة إقامرررة شررررا ات مررر  املنظمرررات األخرررر  مرررن أجرررل  )ب( 
ألطرراف بوسرائل منهرا وضر  "دليرل للمسرتودنمني" مرن أجرل تنفيرذ تقدة الدعم العلمي والتقرين ل

 أنشطة حتييد أثر تدهور األراضي على الصعيد القطري 
 وضررر  إرشرررادات بشرررأن صرررو  غايرررات ومبرررادرات حتييرررد أثرررر تررردهور األراضررري، )ج( 

يف ذلررررك حتديررررد وتطرررروير وتنفيررررذ اإلصررررالحات السياسرررراتية واالسررررتثمارات و ليررررات التحفيررررز  مبررررا
 ات بناء القدرات ملكافحة التصحر وتدهور األراضي واجلفاف ومبادر 

إتاحة اخليارات لألطراف من أجل إدمراج ال ايرات واملبرادرات الوطنيرة يف جمرال  )د( 
 حتييد أثر تدهور األراضي يف برامج عملها الوطنية 

املضررري يف تطررروير اسرررتودام إطرررار مؤشررررات االتفاقيرررة وإبقائررره قيرررد االسرررتعراض  )ه( 
ا، بُسرررُبل منهررا تنفيرررذ مشرراري  جتريبيرررة، وذلررك إسرررهاما  يف رصررد وتقيررريم التقرردم احملررررز سرررو وتيسررري 

 حتقي  ال ايات الوطنية يف جمال حتييد أثر تدهور األراضي واإلبال  عن هذا التقدم 
حتسررررني فعاليررررة التعرررراون مرررر  اتفاقيررررات ريررررو األخررررر  والشررررر اء اآلخرررررين علررررى  )و( 

ضرراء علرى الصرعيد دون الرروطين، مرن أجرل دعررم تنفيرذ ورصرد غايررات الصرعيد الروطين، وعنرد االقت
 ومبادرات حتييد أثر تدهور األراضي 
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إىل املررردير العرررام للليرررة العامليرررة، أن يضررر ، بالتشررراور مررر  األمرررني يطلرررب أيضرررا   -11 
يف ذلك املسراعدة يف إمكانيرة إنشراء صرندوم  مبا التنفيذي، خيارات لزيادة احلوافز والدعم املايل،

مستقل لتحييد أثر تردهور األراضري علرى أن يُتران ذلرك الصرندوم لإلعمرال الترام ملبرادرات حتييرد 
 أثر تدهور األراضي 

إىل األمني التنفيذي أن يقدم تقريرا  إىل مرؤمتر األطرراف يف دورتره  يطلب  ذلك -12 
 الثالثة عشرة بشأن التقدم احملرز يف تنفيذ هذا املقرر.

 عشرة اجللسة العامة الثانية
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  ا مرنق

 (2)3ا 2ا 1  مؤشرات ا تقدم  تحق ق األهداف االسترات ج   

االجتاهررات املتعلقرررة بالسررركان الرررذين يعيشرررون حتررر  خرررط الفقرررر النسررر  و/أو التفررراوت يف  •
 الدخل يف املناط  املتأثرة

 يف املناط  املتأثرةاالجتاهات السائدة يف احلصول على مياا الشرب املأمونة  •

 االجتاهات السائدة يف ال طاء األرضي •

 وظيفتها أو اجتاهات إنتاجية األراضي •

 االجتاهات يف خمزون الكربون فوم األرض وحتتها •

 هات يف وفرة وتوزي  أنواع خمتارةاالجتا •

__________ 

 .  11-/م أ22 اتُف  على مؤشرات التقدم هذا يف املقرر (2)
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  12-/م ف4 نا مقر   
  اتقرد استوراض ا تقردم ا محررف نرة تنف رذ اسرترات ج   االتصر ل ا شر مل

 األمم ا متحدا  لصح نى امك نح  ا تصحر
 إن مؤمتر األطراف، 
 ،11-/م أ7و 11-/م أ4 نإىل املقرري إذ يشري 
إىل الررردعوة وإذ ررراء الررروعي والتثقيررر  باعتبارهرررا مرررن الر رررائز األساسرررية وإذ يشرررري أيضرررا   

 ،سرتاتيجيةلال
الررررذي "التررررزم فيرررره  64/201 ةإىل قرررررار اجلمعيررررة العامررررة لألمررررم املتحررررد وإذ يشررررري  ررررذلك 

األعضرراء بالتوعيررة بالتصررحر وترردهور األراضرري واجلفرراف علررى مجيرر  املسررتويات، متاشرريا  مرر  اخلطررة 
("، ويشرري 2018-2008وإطار العمل االسرتاتيجيني لفرتة العشر سنوات لتعزيرز تنفيرذ االتفاقيرة )

 ومكافحة التصحر،عقد األمم املتحدة للصحار   2020-2010 دإىل قرارها بشأن إعالن العق
 املدرجة ضمنه، 3-15 ةوال اي 15 ةإىل هدف التنمية املستدام وإذ يشري 
بالتقرردم احملرررز يف تنفيررذ اسرررتاتيجية االتصررال الشرراملة وقرررار اجلمعيررة العامرررة  وإذ يرحررب 

 ICCD/COP(12)/2بشرررأن عقرررد الصررررحار  ومكافحرررة التصرررحر، علررررى النحرررو الررروارد يف الوثيقررررة 
 ،Corr.1و

بالرردعم املسررتمر املقرردم مررن فرقررة العمررل املشرررت ة بررني الو رراالت لرردعم  حررب أيضررا  وإذ ير  
 عقد الصحار  ومكافحة التصحر )فرقة العمل املشرت ة( ألنشطة الدعوة واالتصال والتوعية،

األطراف ومنظمات اجملتمر  املردي واجلهرات املعنيرة األخرر  علرى تعزيرز  يشج  -1 
راضرري وختفيرر   ثررار اجلفرراف ب يررة حتقيرر  األهررداف اجلديرردة أمهيررة مكافحررة التصررحر وترردهور األ

يف ذلرررك اليررروم  مبرررا للتنميرررة املسرررتدامة، مرررن خرررالل األحرررداق واألنشرررطة املتعلقرررة بإذ ررراء الررروعي،
 العاملي ملكافحة التصحر، وعقد الصحار  ومكافحة التصحر وبرنامج األرض من أجل احلياة 

األطررررراف علررررى حتديررررد الفرررررص املتاحررررة مثررررل برنررررامج مناصررررري  يشررررج  أيضررررا   -2 
األراضي اجلافة، حيث يُعرتف بأفضل سارسات اإلدارة املستدامة لألراضي على مسرتو  القاعردة 

 الشعبية من أجل تبادل هذا املمارسات على نطام يتجاوز املستو  الوطين 
 ينيسرررتو املني علرررى األطرررراف واجملتمررر  الررردويل إىل دعرررم تررردريب الصرررحفي يررردعو -3 

مرررن إعرررداد التقرررارير بطريقرررة مسرررتنرية بشرررأن املسرررائل املتصرررلة بالتصرررحر  ماحمللررري والررروطين لتمكيرررنه
 وتدهور األراضي واجلفاف 
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األطررراف إىل دعررم االحتفررال علررى الصررعيد الرردويل برراليوم العرراملي يرردعو أيضررا   -4 
ضاء، تنظيم احتفال بالتعاون مر  يف ذلك، عند االقت مبا ملكافحة التصحر من أجل زيادة الوعي،

 األمانة 
 :يلي ما األمانة إىل يطلب -5 
 االتصراالت أنشرطة وتصرميم االتصراالت، جمرال يف للعمرل مؤثرة سردية مواد وض  )أ( 
 املستدامة  التنمية أهداف من 3-15 ةال اي حتقي  أجل من رئيسية اسرتاتيجية مواضي  إىل باالستناد
هتمررام مررن مشرراري  لال مثررية بشرررية جتررارب عررن ملهمرة وإفررادات قصررص حتديرد )ب( 

اإلدارة املسررتدامة لألراضرري مررن أجررل الرررتويج هلررا ونشرررها مررن خررالل املنتجررات املتعررددة الوسررائط 
يف مشروع األرض من أجل احلياة، ب ية التوعية بالتصحر وتدهور األراضي واجلفاف واسرتقطاب 

القصو  من اخلربات ومواطن القوة املتاحرة يف إطرار فرقرة الدعم العام هلا عن طري  حتقي  الفائدة 
 العمل املشرت ة بني الو االت لعقد الصحاري والتصحر 

 الصررررادر والقرررررار الشرررراملة االتصررررال اسرررررتاتيجية تنفيررررذ عمليررررة تنسرررري  مواصررررلة )ج( 
 التصحر  ومكافحة الصحار  عقد بشأن العامة اجلمعية من بتكلي 
يز قدرة األمانرة علرى اسرتودام وسرائط التواصرل االجتمراعي األطراف إىل تعز  يدعو -6 

واالتصرراالت عرررب شرربكة اإلنرتنرر ، واسررتودام وسررائط اإلعررالم التقليديررة، عنررد االقتضرراء، مررن أجررل 
سرريما بالنسرربة للمجتمعررات احملليررة املتضررررة، وذلررك مررن أجررل تنفيررذ اإلدارة  ال تعزيررز الرردعوة والتوعيررة،
 تدهور األراضي، والتصدي للتصحر وتردي األراضي واجلفاف  أثروحتييد املستدامة لألراضي، 

إىل األمانرررة أن تقررردم تقريررررا  عرررن التقررردم احملررررز يف تنفيرررذ هرررذا املقررررر إىل  يطلرررب -7 
 عشرة. الثالثةمؤمتر األطراف يف دورته 

 اجللسة العامة الثانية عشرة
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  12-/م ف5 نا مقر   
نرة اجتم ترر ت اتمل ر ت اإشرراكه  مش نك  منظم ت ا مجتمر  ا مرد ة 

 اتف ق   األمم ا متحدا  مك نح  ا تصحر
 إن مؤمتر األطراف، 
مرررررن اتفاقيرررررة  22و 21و 20و 19و 14و 13و 10و 9و 6و 3 دإىل املررررروا إذ يشرررررري 

 األمم املتحدة ملكافحة التصحر،
 ،11-/م أ5و 10-/م أ5و 9-/م أ5 تإىل املقرراوإذ يشري أيضا   
أمهية مشار ة منظمات اجملتم  املردي يف دورات مرؤمتر األطرراف وهيئتيره  إذ يشدد علىو 

 االسرتاتيجية،و يف تنفيذ االتفاقية  هاإشرا   ذلك على أمهيةالفرعيتني، و 

يف تيسررري إشررراك  الفريرر  املعررين مبنظمررات اجملتمرر  املررديبالعمررل الررذي ينجررزا  وإذ يعرررتف 
 على أمهية استمرارا، يشدد وإذ ،ICCD/COP(12)/3منظمات اجملتم  املدي مثلما جاء يف الوثيقة 

لرررديها  أو تلرررك األطرررراف الررريت ليسررر  لرررديها منظمررراُت جمتمررر  مررردي يشرررج  -1 
منظمرات قليلرة معتمرردة لرد  مرؤمتر األطررراف علرى تعزيررز ودعرم إشرراك تلررك املنظمرات يف عمليررة 

يكفل زيادة مشار ة منظمات اجملتم  املدي مرن  مبا ة مكافحة التصحر على الصعيد الدويلاتفاقي
  مجي  املناط  يف دورات مؤمتر األطراف وهيئتيه الفرعيتني

والفري  املعين مبنظمرات اجملتمر  املردي أن يتقردما باقرتاحرات األمانة  إىليطلب  -2 
 لفري  وزيادة عدد أعضائه إىل مكتب مؤمتر األطراف بشأن سبل دعم عمل ا

إىل األمررني التنفيررذي تيسررري االنتوابررات الختيررار أعضرراء الفريرر   يطلررب أيضررا   -3 
  2016 راملعين مبنظمات اجملتم  املدي يف  انون الثاي/يناي

األطراف واملنظمات الدوليرة واملؤسرسات املالية ومنظمرات اجملتمر  املردي يدعو  -4 
م التكميلررررري و لررررررصنددفررررر  تربعرررررات  بررررررية وسرررررريعة لىل النظرررررر يف إومؤسسرررررات القطررررراع اخلررررراص 

مشرار ة منظمرات اجملتمر  املرردي يف زيرادة التفاقية من أجل ضرمان املرتبطني بااخلاص الصندوم و 
ومن أجل دعرم العمرل الرذي يؤديره  اجتماعات وعمليات اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر

  ديالفري  املعين مبنظمات اجملتم  امل
الفريرر  املعررين مبنظمررات اجملتمرر  املرردي علررى زيررادة أوجرره التررآزر والرررتابط  يشررج  -5 

  بني مجاعات وشبكات منظمات اجملتم  املدي اليت تكرس نفسها التفاقيات ريو الثالق
الفريرررر  املعررررين مبنظمررررات اجملتمرررر  املرررردي أن يقرررردِّم تقريرررررا ، بواسررررطة  إىليطلررررب  -6 

  األطراف يف دورته الثالثة عشرة عن تنفيذ مهامه خالل فرتة السنتني املقبلةاألمانة، إىل مؤمتر 
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مررؤمتر  األمررني التنفيررذي تقرردة تقريررر عررن تنفيررذ هررذا املقرررر إىل إىل أيضررا   يطلررب -7 
 .ة عشرةلثاثال تهدور يف األطراف 
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  12-/م ف6 نا مقر   
ا قط ع ا خ ص  امش نك  اإشراك مؤسس ت األتم ل مش نك استرات ج   

 نة اجتم ت ت اتمل  ت اتف ق   األمم ا متحدا  مك نح  ا تصحر
 ،إن مؤمتر األطراف 
 اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، من 20و 17و 6 دإىل املواإذ يشري  
 ،11-/م أ5و 10-/م أ5و 9-/م أ5 تإىل املقررا وإذ يشري أيضا   
 االسرتاتيجية،و يف تنفيذ االتفاقية  القطاع اخلاص إشراكأمهية  وإذ يؤ د 
 ،ICCD/COP(12)/3يف الوثيقة  وقد نظر 
وردت   مررا  باسرررتاتيجية مشررار ة مؤسسررات األعمررال يف االتفاقيررة ىرريط علمررا   -1 

إىل األمانررة واآلليررة العامليررة مواصررلة تنفيررذها  يطلررب، وICCD/COP(12)/3يف املرفرر  األول للوثيقررة 
 لد  االخنراأ يف شرا ات م  القطاع اخلاص 

إىل األمانررررة تقرررردة التعررررديالت الرررريت سررررتدخل يف املسررررتقبل علررررى  يطلررررب أيضررررا   -2 
 اسرتاتيجية مشار ة مؤسسات األعمال إىل مؤمتر األطراف لكي ينظر فيها ويواف  عليها 

إىل مرؤمتر  عرن تنفيرذ هرذا املقررر تقدة تقريررني التنفيذي إىل األم يطلب  ذلك -3 
 يشمل أية تطورات يف جمال إشراك القطاع اخلاص. مبا ،األطراف يف دورته الثالثة عشرة

 اجللسة العامة الثانية عشرة
 2015 رتشرين األول/أ توب 23



ICCD/COP(12)/20/Add.1 

GE.15-20831 18 

  12-/م ف7 نا مقر   
االسرررترات جة ا مق رررل ا مونرررة ب إلطررر ن ا فريرررق ا و مرررل ا حكرررفمة ا ررردا ة 

  التف ق  

 ،إن مؤمتر األطراف 
 ،12-/م أ10و 11-/م أ12و 8-/م أ3 تإىل املقرراإذ يشري  
إنشرررراء فريرررر  عامررررل حكررررومي دويل معررررين باإلطررررار االسرررررتاتيجي املقبررررل  يقرررررر -1 

 :يلي ما ضمن نطام االتفاقية وواليتها من أجللالتفاقية )الفري  العامل( 
للسررنوات العشررر مررن أجررل  احلرراليني إطررار العمررل االسرررتاتيجينياخلطررة و تقيرريم  )أ( 
يف ذلررك مررد  فعاليررة تنفيررذها وأمهيررة  مبررا )االسرررتاتيجية(، (2018-2008تنفيررذ االتفاقيررة )تعزيررز 

 التقدم احملرز للفرتة املقبلة  مؤشرات
الرذي ككرن العمرل بره  النظر يف اخليرارات املتاحرة للرنهج االسررتاتيجي لالتفاقيرة )ب( 

 تنقيحهرررا، أو إذا  ررران ينب ررري توسررري  نطرررام االسررررتاتيجية احلاليرررة مرررا يف ذلرررك مبرررا ،يف املسرررتقبل
  اعتماد اسرتاتيجية جديدة أو

توجههررررا االسرررررتاتيجي يف مررررن أجررررل اقرررررتان إلررررج ينب رررري أن تعتمرررردا االتفاقيررررة  )ج( 
 املستقبل والعناصر اليت ينب ي إدراجها فيه 

 يلي: ما أن يراعي الفري  العامل احلكومي الدويل يضا  يقرر أ -2 
 نص االتفاقية  (أ) 
 االسرتاتيجية احلالية املتعددة السنوات  )ب( 
  استعراض منتص  املدة لالسرتاتيجية )ج( 
وفر إطرارا  فعراال  لتوجيره تنفيرذ تر السرنوات الذي تؤديره اسررتاتيجية متعرددةدور ال )د( 

 الوطين االتفاقية على الصعيد 
 مررررررررن أهرررررررررداف التنميرررررررررة املسرررررررررتدامة، 15 فاهلرررررررررد اجلوانررررررررب ذات الصرررررررررلة مرررررررررن )هر( 

  2030 لعام يف خطة التنمية املستدامة 3-15 هوغايت
  املقررات ذات الصلة اليت اختذها مؤمتر األطراف )و( 
 التطورات يف ظل اتفاقيات ريو وأوجه التآزر معها  )ز( 
  دة املوارد املالية املنصوص عليها يف االتفاقيةندودية قدرة األطراف على زيا )ن( 
الجتمراع األول مرن أجرل اتحديرد النطرام ل أوليرة إىل األمانة إعداد ورقة يطلب -3 

  لتوجيه عملهللفري  العامل 
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أن يترررأل  هرررذا الفريررر  العامرررل مرررن مسرررة سثلرررني عرررن  رررل منطقرررة  حرررد  يقررررر -4 
، وأن كرول ترشيحات تقدمها احلكومات الوطنية ل جمموعة إقليمية على أساس  أقصى، تعي نهم

، علرررى أن يكرررون متويرررل 12-/م أ10 رثالثرررة سثلرررني عرررن  رررل منطقرررة مرررن املررروارد احملرررددة يف املقرررر 
 املمثلني املتبقني من التربعات 

 يلي: مبا إىل الفري  العامل القيام يطلب -5 
يف الرردورة اخلامسررة عشرررة تقرردة النتررائج األوليررة الرريت توصررل إليهررا للتعليرر  عليهررا  )أ( 

 للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية 
يلرررزم مرررن إجرررراءات  مرررا تقررردة اقرتاحاتررره إىل األطرررراف لكررري تنظرررر فيهرررا وتتورررذ )ب( 

 بشأإلا يف الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األطراف.
 اجللسة العامة الثانية عشرة

 2015 رتشرين األول/أ توب 23
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  12-/م ف8 نا مقر   
 ظراف إقل م   ااطن   خ ص مو  ج  
 مؤمتر األطراف،إن  

 االتفاقية، من 1 ة)ن( و)أ( من املاد إىل الفقرتني يشريإذ  

 ،رفقات التنفيذ اإلقليمي لالتفاقيةالظروف اخلاصة مل إىليشري أيضا  وإذ  
القاحلرررة وشررربه  خرررارج املنررراط أن قررردرا   برررريا  مرررن تررردهور األراضررري ىررردق وإذ يالحرررظ  

 القاحلة واجلافة شبه الرطبة،
 نه،املدرجة ضم 3-15 ةوال اي 15 ةهدف التنمية املستدامإىل  وإذ يشري 
إدمراج أهرداف وغايرات التنميرة املسرتدامة يف تنفيرذ بشرأن  12-/م أ3 رإىل املقر  وإذ يشري 

 بتحييررد أثررراتفاقيررة األمررم املتحرردة ملكافحررة التصررحر وتقريررر الفريرر  العامررل احلكررومي الرردويل املعررين 
 ،تدهور األراضي

 ،ICCD/COP(12)/16 الوثيقة وإذ استعرض 
 تصررحراتفاقيررة األمررم املتحرردة ملكافحررة البأنرره زرروز لألطررراف اسررتودام  يسررلم -1 

غاياهترا الطوعيرة عنرد السرعي إىل التصرحر وتردهور األراضري واجلفراف و ب إلرشاد سياساهتا املتعلقة
 حتقي  حتييد أثر تدهور األراضي على املستويني الوطين ودون الوطين 

املتعرررددي الشرررر اء الثنرررائيني و ، و االتفاقيرررة ذات الصرررلة األمانرررة، وهيئرررات يررردعو -2 
 إىل تقدة املساعدة إىل األطراف يف هذا الصدد  األطراف
إىل األمرررني التنفيرررذي تقررردة تقريرررر إىل مرررؤمتر األطرررراف يف دورتررره الثالثرررة  يطلرررب -3 
 تنفيذ هذا املقرر.عشرة عن 

 اجللسة العامة احلادية عشرة
 2015 رتشرين األول/أ توب 22



ICCD/COP(12)/20/Add.1 

21 GE.15-20831 

  12-/م ف9 نا مقر   
اتوزيرز ا شرراك ت مر   اتف ق ر ت نيرفاالستف ثا ما فاج  ا تآفن ن مر  بر ا 
 ا فك الت اا ه ئ ت ا دا    األخرى

 مؤمتر األطراف،إن  

 من االتفاقية، 1 ةإىل املاد يشريإذ  

اسرتعراض وتقيريم مرد  تقردم أمانررة الرذي يطلررب  11-/م أ9 رقرر امل إىل يشرري أيضرا  وإذ  
العالقات م  االتفاقيات األخر  ذات اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف تشجي  وتعزيز 
 ة،الصلة وم  املنظمات واملؤسسات والو االت الدولية املوتص

إقامرة  يتطلرب إحراز تقدم  بري سو حتقير  األهرداف االسررتاتيجية لالتفاقيرةبأن  وإذ يقر 
وىل وفعالررة تترري  االسررتفادة مررن أوجرره التررآزر املالئمررة مرر  املنظمررات األخررر  الرريت تتررقويررة عالقررات 

 ،متقاربة أو مهام متداخلة
يقتصر على اتفاقيرات ريرو وغريهرا مرن االتفاقرات البيئيرة  ال بأن هذا األمرأيضا   وإذ يقر 

 املسائل اليت يتناوهلا هذا املقرر،املعنية ب املتعددة األطراف بل يشمل أيضا  املنظمات واملؤسسات
بشأن وضر     البيئة العامليةيو ومرفباملبادرات اليت اختذهتا أمانات اتفاقيات ر وإذ يرحب  

 مؤشرات مشرت ة،
ة ثانيراملقرررات ذات الصرلة الريت اخترذها مرؤمتر األطرراف يف دورتره ال يأخذ يف االعتبراروإذ  
 عشرة،

على النحو األراضي إدارة مؤشرات التقدم الثالثة القائمة على  استودام يقرتن -1 
تتسررررر  مررررر  لإلبرررررال  مبوجرررررب اتفاقيرررررات ريرررررو، وهررررري مؤشررررررات  12-/م أ15 ريف املقرررررر املبرررررني 

 ، أي:11-/م أ22 راملقر  يف مؤشرات/قياسات التقدم املعتمدة
  االجتاهات فيما صص ال طاء األرضي ‘1‘ 
 أدائها  أو األراضي إنتاجية يف السائدة االجتاهات ‘2‘ 
  اجتاهات خمزونات الكربون فوم األرض وحتتها ‘3‘ 
 يلي: ما مانةإىل األ يطلب -2 
مؤشررات فيهرا  مبرا التشجي  على مواصلة مواءمة املؤشرات وإجرراءات اإلبرال ، )أ( 

 عرب اتفاقيات ريو  األراضيإدارة التقدم القائمة على 
ؤشررات أهرداف مب املعريناملشررتك برني الو راالت اخلررباء فرير  مواصلة العمل مر   )ب( 

  3-15 ة ايخلاصة بالالتنمية املستدامة من أجل حتديد املؤشرات ا
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الرردور املنرروأ االضررطالع بمواصررلة إىل األمانررة وإىل اآلليررة العامليررة  أيضررا   يطلررب -3 
بكل منهما يف الشرا ات القائمة والسعي إىل إقامة شرا ات جديردة وفقرا  لواليرة  رل منهمرا مرن 

لكري يتورذ  ية، وعرض هذا الشرا ات على نظر مرؤمتر األطررافأجل مواصلة تعزيز تنفيذ االتفاق
 أي إجراءات الزمة، إذا  ان ذلك مناسبا  

 يلي: ما إىل األمانة يطلب  ذلك -4 
مواصررلة حتسررني الشرررا ات الرريت تعررزز تطرروير القرردرات الوطنيررة علررى التوطرريط  )أ( 

تأهبرررا  للجفررراف وعلرررى اإلنرررذار املبكرررر باجلفررراف وتقيررريم األخطرررار وتقيررريم قابليرررة الترررأثر وحتسرررني 
 اجلفاف التوفي  من خماطر 

املشررار ة، ضرررمن واليرررة االتفاقيرررة ونطاقهررا، يف شررررا ات تعرررزز تطررروير القررردرات  )ب( 
 على التصدي للعواص  الرتابية والرملية والفيضانات 

 تقريرررر إىل مرررؤمتر األطرررراف يف دورتررره الثالثرررة عشررررة عرررن التقررردم احملررررز يف ةقررردت )ج( 
 تنفيذ هذا املقرر.

 اجللسة العامة احلادية عشرة
 2015 رشرين األول/أ توبت 22
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  12-/م ف10 نا مقر   
 2017-2016 اا سنت   فترا اا م زا    ا  ر  مج
 إن مؤمتر األطراف، 
 ،(3)بالقواعد املالية ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر إذ يذ ِّر 
ر أيضا     ،(4)االسرتاتيجيةب وإذ يذ ِّ
 ،2011-2010 بشأن برنامج وميزانية فرتة السنتني 9-/م أ9 رإىل املقر  وإذ يشري  ذلك 
يف املعلومررررات الرررواردة يف الوثررررائ  الررريت أعررررداهتا األمانرررة واآلليررررة العامليرررة بشررررأن  وقرررد نظرررر 
 ،(5)وامليزانية الربنامج

 2017-2016 اا م زا    ا  ر  مج    فترا ا سنت   
البرررررررررالغ  2017-2016 لفررررررررررتة السرررررررررنتني علرررررررررى امليزانيرررررررررة الربناجميرررررررررة يوافررررررررر  -1 
 أدناا  1 ليورو، لألغراض احملددة يف اجلدو  16 188 082 قدرها

يرورو  1 022 584 غحلكومرة أملانيرا ملسرامهتها الطوعيرة مببلر يُعرب عن تقرديرا -2 
يررورو  1 022 584 ااملقدمررة إىل امليزانيررة األساسررية لفرررتة السررنتني، وملسررامهتها اخلاصررة مببلررغ قرردر 

 ندوم بون( اليت تقدمها إىل األمانة بصفتها احلكومة املضيفة )ص
 2 لعلررى جرردول املررالك للميزانيررة الربناجميررة، علررى النحررو الرروارد يف اجلرردو  يوافرر  -3 
مبوافقة مكتب إدارة املوارد البشرية على إعادة تصرني  وظيفرة نائرب األمرني التنفيرذي  أدناا، رهنا  
  2-إىل رتبة مد 1-من رتبة مد
بالررردور اهلررررام الرررذي تضرررطل  برررره األمانرررة يف تنفيرررذ واليررررة اتفاقيرررة األمررررم  يسرررلم -4 

املتحدة ملكافحة التصحر ومقررات مؤمتر األطراف، ويطلب يف هذا الصردد مرن األمرني التنفيرذي 
 التعجيل بش ل الوظائ  الشاغرة يف األمانة، وخاصة وظيفة نائب األمني التنفيذي 

زيررادة احتيرراطي رأس املررال املتررداول، ويررأذن يف هررذا باحلاجررة إىل  يسررلم  ررذلك -5 
يف ذلررك  مبرا الصردد لألمرني التنفيررذي برأن يسررتودم املروارد النقديررة املتاحرة مررن امليزانيرة األساسررية،

األرصررردة غرررري املنفقرررة واالشررررتا ات مرررن الفررررتات املاليرررة السرررابقة واإليررررادات املتنوعرررة ب يرررة زيرررادة 
  2017-2016 يف املائة لفرتة السنتني 10 ىلاحتياطي رأس املال املتداول إ

__________ 

 ، املرف .1-/م أ2 املقرر (3)
 .  8-/م أ3 املقرر (4)
(5) ICCD/COP(12)/5 وCorr.1 وCorr.2  ICCD/COP(12)/6-ICCD/CRIC(14)/2 وCorr.1  ICCD/COP(12)/7  

ICCD/CRIC(14)/3  ICCD/COP(12)/8  ICCD/COP(12)/9  ICCD/COP(12)/11 وCorr.1 . 
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الروارد يف مرفر   2017و 2016 يجدول االشررتا ات اإلرشرادي لعرام يعتمد -6 
 هذا املقرر 
مجي  األطراف يف االتفاقية إىل مراعاة أن اشرتا اهتا يف امليزانية األساسية  يدعو -7 

)أ( مررن 14 ةبررل هررذا الترراريً وفقررا  للفقررر ق عررام أو  ررانون الثاي/ينرراير مررن  ررل  1 يُتوقارر  وصرروهلا يف
 القواعد املالية ملؤمتر األطراف 

لألمررني التنفيررذي بررإجراء التحررويالت بررني  ررل بنررد مررن بنررود االعتمررادات  يررأذن -8 
يف املائررة مررن جممرروع النفقررات  20 هأدنرراا، إىل حرردا إمجررايل نسرربت 1 لاألساسررية احملررددة يف اجلرردو 
يف املائرة مرن   25 صهذا، شريطة تطبي  حد  خر تصرل نسربته إىل نراقاملقدارة لبنود االعتمادات 

 ل بند من بنود االعتمادات هذا، ويطلب إىل األمني التنفيذي تقردة تقريرر إىل مرؤمتر األطرراف 
 عن أي حتويالت من هذا القبيل 

الوظررائ  األد ، باإلضررافة إىل مررالك  أن ينشررئلألمررني التنفيررذي  يررأذن أيضررا   -9 
 أدنررراا يف حررردود ميزانيرررة لتكرررالي  املررروظفني 2 لاملعتمرررد علرررى النحرررو املبرررني يف اجلررردو  املررروظفني

 يورو  10 581 075 زتتجاو  ال
إىل اجلمعية العامة لألمم املتحدة، أن ُتدرج، يف اجلردول الرزمين ملرؤمترات  يطلب -10 

املزم  عقدها تني الفرعي تيهدورات مؤمتر األطراف وهيئ 2017-2016 واجتماعات فرتة السنتني
 يف فرتة السنتني 

أدنرررررررراا،  3 لعلرررررررى ميزانيرررررررة طررررررروارد علررررررررى النحرررررررو احملررررررردد يف اجلررررررردو  يوافررررررر  -11 
 يرررررررررررورو خلررررررررررردمات املرررررررررررؤمترات، ُتضررررررررررراف إىل امليزانيرررررررررررة الربناجميرررررررررررة لفررررررررررررتة 2 073 550 إىل تصرررررررررررل
زانيررة قررررت اجلمعيررة العامررة عرردم ترروفري املرروارد هلررذا األنشررطة يف املي مررا إذا 2017-2016 السررنتني

 العادية لألمم املتحدة 
يرورو علرى النحرو  1 496 000 غبالتكالي  اإلضافية املقدارة مببلر ىيط علما   -12 

ملرؤمتر األطرراف أدناا، اليت سريتعني صررفها يف حالرة عقرد الردورة الثالثرة عشررة  4 لاملبني يف اجلدو 
 يف بون، أملانيا 

املوصصررررة لت طيررررة ال رررررض الرررروارد يف ، يف حالررررة عرررردم وصررررول التربعررررات يقرررررِّر -13 
 إىل املبلغ املذ ور، أن يدرج الرصيد املتوفر يف ميزانية الطوارد خلدمات املؤمترات  11 الفقرة

بأن عقد االجتماعات املتعلقة باتفاقية مكافحرة التصرحر يف مجير  املنراط   يقر -14 
طررروع باستضرررافة هرررذا اخلمرررن ييسرررر تبرررادل اخلرررربات برررني األطرررراف، ويشرررج  األطرررراف علرررى الت

أمكن، تناوب املنراط   ما االجتماعات، ويطلب يف هذا الصدد من األمني التنفيذي أن يشج ،
 على استضافة االجتماعات، م  مراعاة أن استضافة االجتماعات تظل مسألة طوعية 
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أنررره يف احلررراالت الررريت تعقرررد فيهرررا جلنرررة اسرررتعراض تنفيرررذ االتفاقيرررة  يقررررر  رررذلك -15 
اجتماعررات بررني الرردورات، فمررن األفضررل أن تعقررد هررذا االجتماعررات  والتكنولوجيررا موجلنررة العلرر

 بصورة متعاقبة 
بتقرديرات متويرل الصررندوم االسرتئماي اخلراص الريت حرددها األمررني  ىريط علمرا   -16 

ختصيص موارد  افية لتمويل اجتماعات التنسي  التحضرريية  يقررأدناا، و 5 لالتنفيذي يف اجلدو 
ملرررؤمتر األطرررراف وإشرررراك مجيررر  مرفقرررات  الثالثرررة عشررررةعلرررى هرررام  اجتماعرررات الررردورة اإلقليميرررة 

 التنفيذ اإلقليمية بطريقة متوازنة وعادلة، ويدعو األطراف إىل تقدة مسامهات إىل هذا الصندوم 
إىل األمرني التنفيرذي أن يقردم إىل مرؤمتر األطرراف يف دورتره الثالثرة  يطلب أيضا   -17 

 حالة اإليرادات واإلنفام وعن أداء امليزانية، باتباع إلج قائم على النتائج  عشرة تقريرا  عن
باملناقشرررررات اجلاريرررررة يف اجلمعيرررررة العامرررررة لألمرررررم املتحررررردة بشرررررأن  ىررررريط علمرررررا   -18 

حررال التوصررل إىل قرررار بشررأن هررذا املوضرروع،  ويف متطلبررات التررأمني الصررحي بعررد انتهرراء اخلدمررة،
 فيه مؤمتر األطراف يف دورته الثالثة عشرة كي ينظر داد تقرير لإىل األمني التنفيذي إع يطلب

إىل األمني التنفيذي إعداد ميزانية قائمة على النتائج وبرامج عمل لفررتة  يطلب -19 
بشرررأن خطرررط العمرررل، يقررردم سررريناريوهات  12-/م أ1 رللمقرررر  ، وفقرررا  2019-2018 السرررنتني

( سريناريو 1يلري: ) ملراا  للميزانية وبرامج عمل قائمة على االحتياجرات املتوقعرة لفررتة السرنتني وفقر
أوصرري برره مررن تعررديالت إضررافية علررى السرريناريو  مررا ( سرريناريو قررائم علررى2منررو ا رري صررفري  )

  ااألول والتكالي  املرتبطة هب

 األثاء ا م  ة  لصن ثيق االستئم      التف ق    
ولفررررررررررتة  2013-2012 بالبيانرررررررررات املاليرررررررررة لفررررررررررتة السرررررررررنتني ىررررررررريط علمرررررررررا   -20 
وبتقريررررررررررر األداء املررررررررررايل وتقررررررررررارير تنفيررررررررررذ برررررررررررامج العمررررررررررل لفرررررررررررتة  ،2015-2014 السررررررررررنتني
 30 لألمانرررررررررررررة واآلليرررررررررررررة العامليرررررررررررررة، وحبالرررررررررررررة املسرررررررررررررامهات حررررررررررررر  2015-2014 السرررررررررررررنتني

  2015 /سبتمربأيلول
لألمررني  يررأذن، و2018 عررام مررن املقرررر أن تنتهرري يف االسرررتاتيجيةأن  يالحررظ -21 

مرن  (6)يرورو 300 000 زيتجاو  ال التنفيذي، على أساس استثنائي غري متكرر، باستودام مبلغ
للميزانيرررررة األساسرررررية لالتفاقيرررررة، لتيسرررررري نظرررررر األطرررررراف يف  احتياطيرررررات الصرررررندوم االسرررررتئماي
، مرن خرالل عمرل الفرير  العامرل احلكرومي 2018 عرام بعرد ملرا األولويات االسرتاتيجية لالتفاقية

للجنرة اسرتعراض تنفيرذ  15 ةسريام الردور  ويف لالتفاقيرة، قبلالدويل بشأن اإلطار االسرتاتيجي امل
 االتفاقية 
__________ 

يرررورو  حرررد أقصرررى مرررن هرررذا املبلرررغ للفريررر  العامرررل احلكرررومي الررردويل املعرررين باإلطرررار  100 000 صصرررص مبلرررغ (6)
 لالتفاقية. قبلاالسرتاتيجي امل
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 تنفيررررررررررررذي، اسررررررررررررتثناء  وملرررررررررررررة واحرررررررررررردة، باسررررررررررررتودام مبلررررررررررررغلألمررررررررررررني ال يررررررررررررأذن -22 
يررورو مرن احتياطيررات الصرندوم االسررتئماي للميزانيرة األساسررية لالتفاقيررة،  120 000 زيتجراو  ال

 ميزانية هيئة التفاعل بني العلوم والسياسات  ألغراضوذلك 
 لألطررررررررراف الرررررررريت دفعرررررررر  اشرررررررررتا اهتا يف امليزانيررررررررة األساسررررررررية يف يعررررررررب عررررررررن تقررررررررديرا -23 

 املناسب  الوق 
تررردف  بعررد مسررامهاهتا يف امليزانيرررة األساسررية إىل القيررام برررذلك    األطررراف الرريت يرردعو -24 

قبرل هرذا التراريً مررن   أو  ررانون الثاي/ينراير  1 دون إبطراء، واضرعة  يف اعتبارهرا أن املسرامهات مسرتحقة يف
  ل سنة 
األطرررراف الررريت لرررديها مسرررامهات غرررري مسرررددة علرررى برررذل جهرررود ملعاجلرررة هرررذا  ىرررث -25 

املسرررألة بأقصرررى سررررعة سكنرررة ب يرررة تعزيرررز االسرررتقرار املرررايل لالتفاقيرررة مرررن خرررالل تسرررديد مجيررر  األطرررراف 
 ملسامهاهتا 
إىل األمني التنفيذي خماطبة األطراف اليت لديها مسامهات غري مدفوعرة  يطلب -26 

خطة طوعية لتسديد هذا املسامهات ومواصلة تقدة التقارير بشرأن تنفيرذ أي هبدف التوصل إىل 
 ترتيبات تتعل  باملسامهات غري املدفوعة 

إىل األمرررني التنفيرررذي تقررردة تقريرررر عرررن مسرررامهات األطرررراف يف امليزانيرررة  يطلرررب -27 
  2017-2016 األساسية للفرتات املالية السابقة واليت وردت خالل فرتة السنتني

للمسرررامهات املسرررتلمة مرررن األطرررراف للصرررندوم التكميلررري  يُعررررب عرررن تقرررديرا -28 
  ارجة عن ميزانية اآللية العامليةوالصندوم اخلاص واألموال اخل

 تق نير ا تق  م  
خبطرررة العمرررل املقرتحرررة ملكترررب التقيررريم يف إطرررار اتفاقيرررة مكافحرررة  ىررريط علمرررا   -29 

 .2017-2016 ةالتصحر للفرت 
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  1 لاجلدو 
  االحت  ج ت ما ا مفانث حسب ا  ر  مج ا فرتة

 )يورو(
 إمجايل امليزانية األساسية 2017 2016 

    برامج األمانة -أوال  

 085 050 2 043 028 1 042 022 1 ا تفج   ا تنف ذي ااإلثانا -ف ف

 900 172 2 900 095 1 000 077 1 ا والق ت ا خ نج   اا س  س  ا و م  اا دتفا -ب ء

 800 515 1 100 764 700 751 اا ولم اا تكنف فج   ،إثانا ا مو نف -ج م

 600 437 2 600 228 1 000 209 1 ت س ر ا رصد اا تنف ذ -ثال

 051 509 2 187 227 1 864 281 1 ا خدم ت اإلثاني  -ه ء

    اآللية العاملية -ثانيا  

 300 640 3 650 874 1 650 765 1   اآل    ا و  م   -ااا

 736 325 14 480 218 7 256 107 7  ااا( - ا مجمفع ا فرتة )ف ف

 346 862 1 403 938 943 923 (نة ا م ئ  13تك   ف ثتم ا  ر  مج ) -ث      

 صفر صفر صفر احت  طة نفس ا م ل ا متداال -نابو   

 082 188 16 883 156 8 199 031 8 نابو  ( - ا مجمفع )فاال  

 اإليراثات
   

 584 022 1 292 511 292 511 حكومة البلد املضي مسامهة 

 000 200 000 100 000 100 األرصدة غري املنفقة من فرتات مالية سابقة

 498 965 14 591 545 7 907 419 7 التربعات اإلرشادية

 082 188 16 883 156 8 199 031 8 مجمفع اإليراثات
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  2 لاجلدو   
 االحت  ج ت ما ا مفظف ا

 املطلوبة الفعلية االحتياجات 

2015 2016 2017 

    األمانة

    فوقها وما الفئة الفنية -أل 

 1,00 1,00 1,00 مساعد عام أمني 

 1,00 1,00 0,00 )أ(2-مد 

 0,00 0,00 1,00 1-مد 

 7,00 7,00 7,00 5-ف 

 7,00 7,00 7,00 4-ف 

 4,00 4,00 4,00 3-ف 

 1,00 1,00 1,00 2-ف  

 0,00 0,00 0,00 1-ف 

 21,00 21,00 21,00 ا فئ  ا فن   نم  نفقه  -ا مجمفع ا فرتة ف ف 

 10,00 10,00 10,00 فئة اخلدمات العامة -باء

 31,00 31,00 31,00 ب ء( + ا مجمفع )ف ف 

 مبوافقة إدارة املوارد البشرية على إعادة التصني . رهنا   )أ(

 
 املطلوبة الفعلية االحتياجات

2015 2016 2017 

    اآللية العاملية 

    فوقها وما الفئة الفنية -أل 

 0,00 0,00 1,00 2-مد 

 1,00 1,00 1,00 1-مد 

 1,00 1,00 2,00 5-ف 

 2,00 2,00 3,00 4-ف 

 4,00 4,00 0,00 3-ف 

 2,00 2,00 2,00 2-ف 

 10,00 10,00 9,00 ا فئ  ا فن   نم  نفقه  -ا مجمفع ا فرتة ف ف 

 4,00 4,00 4,00 فئة اخلدمات العامة -باء

 14,00 14,00 13,00 ب ء( + ا مجمفع )ف ف 

 45,00 45,00 44,00 ا مجمفع ا كلة 
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  3 لاجلدو 
  ا م زا    االحت  ط    خدم ت ا مؤتمرات

 )يورو(
 2017-2016 2015-2014 وجه اإلنفام

 000 835 1 000 835 1 خدمات اجتماعات األمم املتحدة

 550 238 550 238 تكالي  دعم الربامج 

 550 073 2 550 073 2 ا مجمفع

  4 لاجلدو 
  االحت  ج ت ما ا مفانث الستض ن  ا دانا ا       تشرا  مؤتمر األطراف نة بفن

 )يورو(
 2017-2016 2015-2014 وجه اإلنفام

 000 204 1 000 204 1 إضافية الي تك

 000 120 000 120 طوارد

 000 324 1 000 324 1 ا فرتة ا مجمفع

 000 172 000 172 ج امتكالي  دعم الرب 

 000 496 1 000 496 1 ا مجمفع

  5 لاجلدو 
االحت  جرر ت ا مقرردنا مررا ا مررفانث  لمشرر نك  نررة تمل رر  اتف ق رر  األمررم ا متحرردا  مك نحرر  

  2017-2016 اا تصحر  فترا ا سنت 
 )يورو(
 التكالي  املقدرة الدورات

 000 900 اخلامسة عشرة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقيةالدورة 

ملؤمتر  13 ةاالجتماعات اإلقليمية التحضريية املعقودة على هام  الدور 
 األطراف 

90 000 

 000 300 1 الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األطراف

 2 290 000 

جهات التنسي  الوطنية، وسثل ثان مرن تشمل التقديرات اخلاصة مبشار ة سثلي البلدان املتضررة، مثل  )أ(
 أقل البلدان منوا ، واملراسلني املعنيني بالعلم والتكنولوجيا.

 اجللسة العامة الثانية عشرة
 2015 رتشرين األول/أ توب 23
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 ا مرنق األال

ا جررررردال اإلنشررررر ثي  الشرررررتراك ت نرررررة ا م زا  ررررر  األس سررررر    التف ق ررررر    
 2017-2016  لفترا

اتفاقيررررررررة األمررررررررم األطررررررررراف يف 
 / )ب( )أ(املتحدة ملكافحة التصحر

جرررررررررررررررررررررردول 
األمررررررررررررررررررررررررررررم 

 املتحدة

اجلررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررردول 
اإلرشرررررررررررررررررررررررررررررررادي 
 لألنصررررربة املقرررررررة

 2016 لعام

التربعرررررررررررررررررررررررررررررررررررات 
 اإلرشررررررررررررررررررررررررررررررررادية

 2016 لعام
 )يورو(

اجلرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررردول 
اإلرشررررررررررررررررررررررررررررادي 
 لألنصرررربة املقررررررة

 2017 لعام

التربعررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررات 
 اإلرشرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررادية

 2017 لعام
 )يورو(

املبلررررررررررررررغ املسررررررررررررررتح  
 الدف 
 )يورو(

 753 380 0,005 373 0,005 0,005 أقل البلدان منوا   أف انستان 1

 506 1 759 0,010 747 0,010 0,010  ألبانيا 2

 635 20 404 10 0,138 231 10 0,138 0,137  اجلزائر 3

 205 1 608 0,008 597 0,008 0,008  أندورا 4

 506 1 759 0,010 747 0,010 0,010 أقل البلدان منوا   أن وال 5

 301 152 0,002 149 0,002 0,002  أنتي وا وبربودا 6

 067 65 807 32 0,435 260 32 0,435 0,432  األرجنتني 7

 055 1 532 0,007 523 0,007 0,007  أرمينيا 8

 380 312 502 157 2,087 878 154 2,087 2,074  أسرتاليا 9

 193 120 601 60 0,803 592 59 0,803 0,798  النمسا 10

 025 6 038 3 0,040 987 2 0,040 0,040  أذربيجان 11

 560 2 291 1 0,017 269 1 0,017 0,017  جزر البهاما 12

 874 5 962 2 0,039 912 2 0,039 0,039  البحرين 13

 506 1 759 0,010 747 0,010 0,010 أقل البلدان منوا   بن الدي  14

 205 1 608 0,008 597 0,008 0,008  بربادوس 15

 435 8 253 4 0,056 182 4 0,056 0,056  بيالروس 16

 316 150 789 75 1,004 527 74 1,004 0,998  بلجيكا 17

 149 75 0,001 74 0,001 0,001  بليز 18

 452 228 0,003 224 0,003 0,003 أقل البلدان منوا   بنن 19

 149 75 0,001 74 0,001 0,001 أقل البلدان منوا   بوتان 20

 355 1 683 0,009 672 0,009 0,009  بوليفيا 21

 560 2 291 1 0,017 269 1 0,017 0,017  البوسنة واهلرسك 22

 560 2 291 1 0,017 269 1 0,017 0,017  بوتسوانا 23

 911 441 811 222 2,953 100 219 2,953 2,934  الربازيل 24

 916 3 974 1 0,026 942 1 0,026 0,026  بروي دار السالم 25

 079 7 569 3 0,047 510 3 0,047 0,047  بل اريا 26

 452 228 0,003 224 0,003 0,003 أقل البلدان منوا   فاسو بور ينا 27

 149 75 0,001 74 0,001 0,001 أقل البلدان منوا   بوروندي 28

 149 75 0,001 74 0,001 0,001   ابو فريدي 29
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اتفاقيررررررررة األمررررررررم األطررررررررراف يف 
 / )ب( )أ(املتحدة ملكافحة التصحر

جرررررررررررررررررررررردول 
األمررررررررررررررررررررررررررررم 

 املتحدة

اجلررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررردول 
اإلرشرررررررررررررررررررررررررررررررادي 
 لألنصررررربة املقرررررررة

 2016 لعام

التربعرررررررررررررررررررررررررررررررررررات 
 اإلرشررررررررررررررررررررررررررررررررادية

 2016 لعام
 )يورو(

اجلرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررردول 
اإلرشررررررررررررررررررررررررررررادي 
 لألنصرررربة املقررررررة

 2017 لعام

التربعررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررات 
 اإلرشرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررادية

 2017 لعام
 )يورو(

املبلررررررررررررررغ املسررررررررررررررتح  
 الدف 
 )يورو(

 603 304 0,004 299 0,004 0,004 أقل البلدان منوا    مبوديا 30

 807 1 911 0,012 896 0,012 0,012  الكامريون 31

مجهوريررررررررررة أفريقيررررررررررا  32
 أقل البلدان منوا   الوسطى

0,001 0,001 74 0,001 75 149 

 301 152 0,002 149 0,002 0,002 أقل البلدان منوا   تشاد 33

 306 50 364 25 0,336 942 24 0,336 0,334  شيلي 34

 378 775 945 390 5,181 433 384 5,181 5,148  الصني 35

 010 39 669 19 0,261 341 19 0,261 0,259   ولومبيا 36

 149 75 0,001 74 0,001 0,001 أقل البلدان منوا   جزر القمر 37

 753 380 0,005 373 0,005 0,005  الكون و 38

 149 75 0,001 74 0,001 0,001  جزر  وك 39

 724 5 886 2 0,038 838 2 0,038 0,038   وستاريكا 40

 656 1 835 0,011 821 0,011 0,011  ديفوار  وت  41

 978 18 569 9 0,127 409 9 0,127 0,126   رواتيا 42

 393 10 240 5 0,069 153 5 0,069 0,069   وبا 43

 079 7 569 3 0,047 510 3 0,047 0,047  قربص 44

 138 58 313 29 0,388 825 28 0,388 0,386  التشيكيةاجلمهورية  45

مجهوريرررررررررررررة  وريرررررررررررررا  46
الشرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررعبية 

  الدكقراطية

0,006 0,006 448 0,006 456 904 

مجهوريررررررة الكون ررررررو  47
 أقل البلدان منوا   الدكقراطية

0,003 0,003 224 0,003 228 452 

 666 101 260 51 0,679 406 50 0,679 0,675  الدامنرك 48

 149 75 0,001 74 0,001 0,001 أقل البلدان منوا   جيبويت 49

 149 75 0,001 74 0,001 0,001  دومينيكا 50

ة رررررررروريرررراجلمه 51
  الدومينيكية

0,045 0,045 3 360 0,045 3 417 6 777 

 627 6 341 3 0,044 286 3 0,044 0,044  إ وادور 52

 183 20 176 10 0,135 007 10 0,135 0,134  مصر 53

 410 2 215 1 0,016 195 1 0,016 0,016  السلفادور 54

 506 1 759 0,010 747 0,010 0,010 أقل البلدان منوا   غينيا االستوائية 55

 149 75 0,001 74 0,001 0,001 أقل البلدان منوا   إريرتيا 56

 025 6 038 3 0,040 987 2 0,040 0,040  إستونيا 57

 506 1 759 0,010 747 0,010 0,010 البلدان منوا  أقل  إثيوبيا 58

 138 374 640 188 2,500 498 185 2,500 2,500  االحتاد األورويب 59
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اتفاقيررررررررة األمررررررررم األطررررررررراف يف 
 / )ب( )أ(املتحدة ملكافحة التصحر

جرررررررررررررررررررررردول 
األمررررررررررررررررررررررررررررم 

 املتحدة

اجلررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررردول 
اإلرشرررررررررررررررررررررررررررررررادي 
 لألنصررررربة املقرررررررة

 2016 لعام

التربعرررررررررررررررررررررررررررررررررررات 
 اإلرشررررررررررررررررررررررررررررررررادية

 2016 لعام
 )يورو(

اجلرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررردول 
اإلرشررررررررررررررررررررررررررررادي 
 لألنصرررربة املقررررررة

 2017 لعام

التربعررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررات 
 اإلرشرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررادية

 2017 لعام
 )يورو(

املبلررررررررررررررغ املسررررررررررررررتح  
 الدف 
 )يورو(

 452 228 0,003 224 0,003 0,003  فيجي 60

 170 78 413 39 0,522 757 38 0,522 0,519  فنلندا 61

 403 842 739 424 5,629 664 417 5,629 5,593  فرنسا 62

 013 3 519 1 0,020 494 1 0,020 0,020  غابون 63

 149 75 0,001 74 0,001 0,001 أقل البلدان منوا   غامبيا 64

 055 1 532 0,007 523 0,007 0,007  جورجيا 65

 559 075 1 296 542 7,187 263 533 7,187 7,141  أملانيا 66

 108 2 063 1 0,014 045 1 0,014 0,014  غانا 67

 093 96 450 48 0,642 643 47 0,642 0,638  اليونان 68

 149 75 0,001 74 0,001 0,001  غرينادا 69

 066 4 050 2 0,027 016 2 0,027 0,027  غواتيماال 70

 149 75 0,001 74 0,001 0,001 أقل البلدان منوا   غينيا 71

 149 75 0,001 74 0,001 0,001 أقل البلدان منوا   بيساو - غينيا 72

 149 75 0,001 74 0,001 0,001  غيانا 73

 452 228 0,003 224 0,003 0,003 أقل البلدان منوا   هاييت 74

 205 1 608 0,008 597 0,008 0,008  هندوراس 75

 064 40 200 20 0,268 864 19 0,268 0,266  هن اريا 76

 066 4 050 2 0,027 016 2 0,027 0,027   يسلندا 77

 311 100 577 50 0,670 734 49 0,670 0,666  اهلند 78

 114 52 276 26 0,348 838 25 0,348 0,346  إندونيسيا 79

 - إيررررران )مجهوريررررة 80
  اإلسالمية(

0,356 0,358 26 585 0,358 27 035 53 620 

 242 10 164 5 0,068 078 5 0,068 0,068  العرام 81

 958 62 743 31 0,421 215 31 0,421 0,418  يرلنداأ 82

 645 59 073 30 0,399 572 29 0,399 0,396  إسرائيل 83

 946 669 786 337 4,477 160 332 4,477 4,448  إيطاليا 84

 656 1 835 0,011 821 0,011 0,011  جامايكا 85

 637 631 1 670 822 10,903 967 808 10,903 10,833  اليابان 86

 314 3 671 1 0,022 643 1 0,022 0,022  األردن 87

 225 18 189 9 0,122 036 9 0,122 0,121   ازاخستان 88

 958 1 987 0,013 971 0,013 0,013   ينيا 89

 149 75 0,001 74 0,001 0,001 أقل البلدان منوا    رييباس 90

 119 41 732 20 0,275 387 20 0,275 0,273  الكوي  91

 301 152 0,002 149 0,002 0,002  قريغيزستان 92
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اتفاقيررررررررة األمررررررررم األطررررررررراف يف 
 / )ب( )أ(املتحدة ملكافحة التصحر

جرررررررررررررررررررررردول 
األمررررررررررررررررررررررررررررم 

 املتحدة

اجلررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررردول 
اإلرشرررررررررررررررررررررررررررررررادي 
 لألنصررررربة املقرررررررة

 2016 لعام

التربعرررررررررررررررررررررررررررررررررررات 
 اإلرشررررررررررررررررررررررررررررررررادية

 2016 لعام
 )يورو(

اجلرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررردول 
اإلرشررررررررررررررررررررررررررررادي 
 لألنصرررربة املقررررررة

 2017 لعام

التربعررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررات 
 اإلرشرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررادية

 2017 لعام
 )يورو(

املبلررررررررررررررغ املسررررررررررررررتح  
 الدف 
 )يورو(

مجهوريرررررررررررررررررررررررررررررررررة الو  93
الدكقراطيررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررة 

 أقل البلدان منوا   الشعبية

0,002 0,002 149 0,002 152 301 

 079 7 569 3 0,047 510 3 0,047 0,047  التفيا 94

 326 6 190 3 0,042 136 3 0,042 0,042  لبنان 95

 149 75 0,001 74 0,001 0,001 أقل البلدان منوا   ليسوتو 96

 149 75 0,001 74 0,001 0,001 أقل البلدان منوا   ليربيا 97

 388 21 784 10 0,143 604 10 0,143 0,142  ليبيا 98

 355 1 683 0,009 672 0,009 0,009  ليوتنشتاين 99

 995 10 544 5 0,073 451 5 0,073 0,073  ليتوانيا 100

 200 12 151 6 0,082 049 6 0,082 0,081  لكسمرب  101

 452 228 0,003 224 0,003 0,003 أقل البلدان منوا   مدغشقر 102

 301 152 0,002 149 0,002 0,002 أقل البلدان منوا   مالوي 103

 323 42 339 21 0,283 984 20 0,283 0,281  ماليزيا 104

 149 75 0,001 74 0,001 0,001  ملدي  105

 603 304 0,004 299 0,004 0,004 أقل البلدان منوا   مايل 106

 410 2 215 1 0,016 195 1 0,016 0,016  مالطة 107

 149 75 0,001 74 0,001 0,001  جزر مارشال 108

 301 152 0,002 149 0,002 0,002 أقل البلدان منوا   موريتانيا 109

 958 1 987 0,013 971 0,013 0,013  موريشيوس 110

 437 277 884 139 1,854 553 137 1,854 1,842  املكسيك 111

ميكرونيزيرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررا  112
 - )واليررررررررررررررررررررررررررررررررررررات

  املوحدة(

0,001 0,001 74 0,001 75 149 

 452 228 0,003 224 0,003 0,003  مجهورية مولدوفا 113

 807 1 911 0,012 896 0,012 0,012  مونا و 114

 452 228 0,003 224 0,003 0,003  من وليا 115

 753 380 0,005 373 0,005 0,005  اجلبل األسود 116

 338 9 708 4 0,062 630 4 0,062 0,062  امل رب 117

 452 228 0,003 224 0,003 0,003 أقل البلدان منوا   موزامبي  118

 506 1 759 0,010 747 0,010 0,010 أقل البلدان منوا   ميامنار 119

 506 1 759 0,010 747 0,010 0,010  ناميبيا 120

 149 75 0,001 74 0,001 0,001  ناورو 121

 904 456 0,006 448 0,006 0,006 أقل البلدان منوا   نيبال 122

 121 249 607 125 1,665 514 123 1,665 1,654  هولندا 123
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اتفاقيررررررررة األمررررررررم األطررررررررراف يف 
 / )ب( )أ(املتحدة ملكافحة التصحر

جرررررررررررررررررررررردول 
األمررررررررررررررررررررررررررررم 

 املتحدة

اجلررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررردول 
اإلرشرررررررررررررررررررررررررررررررادي 
 لألنصررررربة املقرررررررة

 2016 لعام

التربعرررررررررررررررررررررررررررررررررررات 
 اإلرشررررررررررررررررررررررررررررررررادية

 2016 لعام
 )يورو(

اجلرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررردول 
اإلرشررررررررررررررررررررررررررررادي 
 لألنصرررربة املقررررررة

 2017 لعام

التربعررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررات 
 اإلرشرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررادية

 2017 لعام
 )يورو(

املبلررررررررررررررغ املسررررررررررررررتح  
 الدف 
 )يورو(

 106 38 213 19 0,255 893 18 0,255 0,253  نيوزيلندا 124

 452 228 0,003 224 0,003 0,003  نيكاراغوا 125

 301 152 0,002 149 0,002 0,002 البلدان منوا  أقل  النيجر 126

 556 13 835 6 0,091 721 6 0,091 0,090  نيجرييا 127

 149 75 0,001 74 0,001 0,001  نيوي 128

 175 128 626 64 0,856 549 63 0,856 0,851  النرويج 129

 363 15 746 7 0,103 617 7 0,103 0,102  عمان 130

 802 12 455 6 0,086 347 6 0,086 0,085  با ستان 131

 149 75 0,001 74 0,001 0,001  باالو 132

 916 3 974 1 0,026 942 1 0,026 0,026  بنما 133

 603 304 0,004 299 0,004 0,004  بابوا غينيا اجلديدة 134

 506 1 759 0,010 747 0,010 0,010  باراغواي 135

 622 17 885 8 0,118 737 8 0,118 0,117  بريو 136

 195 23 695 11 0,155 500 11 0,155 0,154  الفلبني 137

 719 138 942 69 0,927 777 68 0,927 0,921  بولندا 138

 393 71 996 35 0,477 397 35 0,477 0,474  الربت ال 139

 479 31 872 15 0,210 607 15 0,210 0,209  قطر 140

 331 300 427 151 2,007 904 148 2,007 1,994  مجهورية  وريا 141

 040 34 163 17 0,227 877 16 0,227 0,226  رومانيا 142

 205 367 145 185 2,454 060 182 2,454 2,438  االحتاد الروسي 143

 301 152 0,002 149 0,002 0,002 أقل البلدان منوا   رواندا 144

سرررررررررررررررران   يررررررررررررررررتن  145
  ونيفن

0,001 0,001 74 0,001 75 149 

 149 75 0,001 74 0,001 0,001  لوسيا سان  146

سررررررررران  فنسررررررررررن   147
  وجزر غرينادين

0,001 0,001 74 0,001 75 149 

 149 75 0,001 74 0,001 0,001  ساموا 148

 452 228 0,003 224 0,003 0,003  مارينو سان 149

سرررررررررررررررررررران تررررررررررررررررررررومي  150
 أقل البلدان منوا   وبرينسي 

0,001 0,001 74 0,001 75 149 

اململكررررررررررررررررررررة العربيررررررررررررررررررررة  151
  السعودية

0,864 0,870 64 520 0,870 65 613 130 133 

 904 456 0,006 448 0,006 0,006 أقل البلدان منوا   السن ال 152

 025 6 038 3 0,040 987 2 0,040 0,040  صربيا 153

 149 75 0,001 74 0,001 0,001  سيشيل 154
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اتفاقيررررررررة األمررررررررم األطررررررررراف يف 
 / )ب( )أ(املتحدة ملكافحة التصحر

جرررررررررررررررررررررردول 
األمررررررررررررررررررررررررررررم 

 املتحدة

اجلررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررردول 
اإلرشرررررررررررررررررررررررررررررررادي 
 لألنصررررربة املقرررررررة

 2016 لعام

التربعرررررررررررررررررررررررررررررررررررات 
 اإلرشررررررررررررررررررررررررررررررررادية

 2016 لعام
 )يورو(

اجلرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررردول 
اإلرشررررررررررررررررررررررررررررادي 
 لألنصرررربة املقررررررة

 2017 لعام

التربعررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررات 
 اإلرشرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررادية

 2017 لعام
 )يورو(

املبلررررررررررررررغ املسررررررررررررررتح  
 الدف 
 )يورو(

 149 75 0,001 74 0,001 0,001 أقل البلدان منوا   سرياليون 155

 837 57 161 29 0,386 676 28 0,386 0,384  سن افورة 156

 756 25 986 12 0,172 770 12 0,172 0,171  سلوفا يا 157

 062 15 594 7 0,101 468 7 0,101 0,100  سلوفينيا 158

 149 75 0,001 74 0,001 0,001 أقل البلدان منوا   جزر سليمان 159

 149 75 0,001 74 0,001 0,001 أقل البلدان منوا   الصومال 160

 030 56 250 28 0,374 780 27 0,374 0,372  جنوب أفريقيا 161

 603 304 0,004 299 0,004 0,004 أقل البلدان منوا   جنوب السودان 162

 785 447 773 225 2,992 012 222 2,992 2,973  إسبانيا 163

 766 3 899 1 0,025 867 1 0,025 0,025  النكا سري 164

 506 1 759 0,010 747 0,010 0,010 أقل البلدان منوا   السودان 165

 603 304 0,004 299 0,004 0,004  سورينام 166

 452 228 0,003 224 0,003 0,003  سوازيلند 167

 593 144 904 72 0,966 689 71 0,966 0,960  السويد 168

 696 157 510 79 1,054 186 78 1,054 1,047  سويسرا 169

اجلمهوريررررررررررررررة العربيررررررررررررررة  170
  السورية

0,036 0,036 2 688 0,036 2 734 5 422 

 452 228 0,003 224 0,003 0,003  طاجيكستان 171

 998 35 150 18 0,241 848 17 0,241 0,239  تايلند 172

مجهوريررررررة مقرررررردونيا  173
اليوغوسرررررررررررررررررررررررررررررالفية 

  سابقا  

0,008 0,008 597 0,008 608 1 205 

 301 152 0,002 149 0,002 0,002 أقل البلدان منوا   ليشيت - تيمور 174

 149 75 0,001 74 0,001 0,001 أقل البلدان منوا   توغو 175

 149 75 0,001 74 0,001 0,001  تون ا 176

 627 6 341 3 0,044 286 3 0,044 0,044  ترينيداد وتوباغو 177

 422 5 734 2 0,036 688 2 0,036 0,036  تونن 178

 020 200 850 100 1,337 170 99 1,337 1,328  تر يا 179

 862 2 443 1 0,019 419 1 0,019 0,019  تر مانستان 180

 149 75 0,001 74 0,001 0,001 أقل البلدان منوا   توفالو 181

 904 456 0,006 448 0,006 0,006 أقل البلدان منوا   أوغندا 182

 911 14 518 7 0,100 393 7 0,100 0,099  أو رانيا 183

اإلمررررررررررررررررارات العربيررررررررررررررررة  184
  املتحدة

0,595 0,599 44 432 0,599 45 185 89 617 
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اتفاقيررررررررة األمررررررررم األطررررررررراف يف 
 / )ب( )أ(املتحدة ملكافحة التصحر

جرررررررررررررررررررررردول 
األمررررررررررررررررررررررررررررم 

 املتحدة

اجلررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررردول 
اإلرشرررررررررررررررررررررررررررررررادي 
 لألنصررررربة املقرررررررة

 2016 لعام

التربعرررررررررررررررررررررررررررررررررررات 
 اإلرشررررررررررررررررررررررررررررررررادية

 2016 لعام
 )يورو(

اجلرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررردول 
اإلرشررررررررررررررررررررررررررررادي 
 لألنصرررربة املقررررررة

 2017 لعام

التربعررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررات 
 اإلرشرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررادية

 2017 لعام
 )يورو(

املبلررررررررررررررغ املسررررررررررررررتح  
 الدف 
 )يورو(

اململكررررررررة املتحرررررررردة  185
 لربيطانيررررا العظمرررررى
  وأيرلندا الشمالية

5,179 5,212 386 748 5,212 393 299 780 047 

مجهوريررررررررررررة تنزانيررررررررررررا  186
 البلدان منوا  أقل  املتحدة

0,009 0,009 672 0,009 683 1 355 

الواليرررررات املتحررررردة  187
)ج(األمريكية

  
22,000 22,000 1 632 380 22,000 1 660 030 3 292 410 

 أوروغواي 188
 0,052 0,052 3 883 0,052 3 949 7 832 

 259 2 139 1 0,015 120 1 0,015 0,015  أوزبكستان 189

 149 75 0,001 74 0,001 0,001 البلدان منوا  أقل  فانواتو 190

 437 94 615 47 0,631 822 46 0,631 0,627  فنزويال 191

 326 6 190 3 0,042 136 3 0,042 0,042  نام فيي  192

 506 1 759 0,010 747 0,010 0,010 أقل البلدان منوا   اليمن 193

 904 456 0,006 448 0,006 0,006 أقل البلدان منوا   زامبيا 194

 301 152 0,002 149 0,002 0,002  زمبابوي 195

 498 965 14 591 545 7 100,000 907 419 7 100,000 99,518  ا مجمفع ما األطراف

 .2015 سبتمرب/أيلول 30 تشمل األطراف الدول ومنظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي األطراف يف االتفاقية ح  )أ(
 .منوا  أقل البلدان  )ب(
 طوعية. تعترب الواليات املتحدة األمريكية التمويل الذي تقدمه للميزانية األساسية لالتفاقية مبثابة مسامهة )ج(
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 ا مرنق ا    ة

نترررر ئج ا قرررر ئم تلرررى ا طررر ن اإل محررر  ت مررر  تررررا اسرررتخدام ا م زا  رررر  نرررة   
 تف ق   األمم ا متحدا  مك نح  ا تصحرال

التفاقيرررة األهرررداف االسررررتاتيجية 
 مؤشرات النتائج   2019-2016 ةالنتائج الرئيسية للفرت  األمم املتحدة ملكافحة التصحر

حتسررررني الظررررروف املعيشررررية  -1
 للسكان املتأثرين

حتسررررني القرررردرة علررررى التكيرررر  مرررر   ثررررار ت ررررري املنرررراخ  1-1
 بالنسبة لألشواص الذين يعيشون يف املناط  املتأثرة

احلرررررد مرررررن الترررررأثر علرررررى ب يتعلررررر  فيمررررراعرفرررررة املحتسرررررني  1-2
ترردهور /االقتصررادي والبيئرري بالتصررحر - الصررعيدين االجتمرراعي

 األراضي واجلفاف

مررد  إسررهام تنفيررذ األطررراف التفاقيرررة  1-1
مكافحرررة التصرررحر يف التكيررر  مررر  ت رررري املنررراخ 

 باستودام النهج القائمة على األراضي
تررررررررررروافر املعلومرررررررررررات لتحسرررررررررررني احلررررررررررروافز  1-2

دية املررؤثرة يف اإلدارة املسررتدامة االقتصررا - االجتماعيررة
لألراضرري، مرر  الرت يررز بشرركل خرراص علررى أولويررات 

 اتفاقية مكافحة التصحر
نرة ل را ا تكر   ف  بمر  مل رفن يرفنا، 4.4 غت لر 1 ةا مفانث ا تقري ة نة إط ن ا م زا    األس س   ما فجل تحق ق ا هدف االسرترات جتخص ص 

 .ا متولق  ب  مفظف ا اا تك   ف األخرى
   
الررنظم البيئيررة  حالررةحتسررني  -2

 املتأثرة
 ختفيض املساحة املتأثرة بتدهور األراضي 2-1
ترررردهور األراضرررري /املعلومررررات احملدثررررة عررررن حالررررة التصررررحر 2-2

 واجلفاف
املرررررررررردخالت العلميررررررررررة احملرررررررررررددة اهلرررررررررردف للتصررررررررررردي  2-3

 تدهور األراضي واجلفاف/للتصحر

مررررد  األهرررررداف الرررريت وضرررررعتها البلررررردان  2-1
مواجهرة تردهور األراضري  لمرن أجراألطراف املتأثرة 

 والتأهيل
حتسرررررررررررررررني اإلبرررررررررررررررال  عرررررررررررررررن حالرررررررررررررررة  2-2

ترردهور األراضرري واجلفرراف، واألنشررطة /التصررحر
 ذات الصلة

التعررراون العلمررري يف جمرررال  تررروفريمرررد   2-3
اتفاقيررة مكافحررة التصررحر لبيانررات وأفكررار قويررة 

 الفعال لالتفاقيةالتنفيذ شأن ب
نرررة ل رررا  بمررر  مل رررفن يررفنا، 5.4 غت لررر 2 ةنررة إطررر ن ا م زا  ررر  األس سررر   مررا فجرررل تحق رررق ا هرردف االسرررترات ج  ا مرررفانث ا تقري  رررمخصصرر ت 

 .ا تك   ف ا متولق  ب  مفظف ا اا تك   ف األخرى
   
تسرررررررررررررراهم اإلدارة املسررررررررررررررتدامة لألراضرررررررررررررري ومكافحرررررررررررررررة  1-3 العامةحتقي  الفوائد  -3

األراضررري واجلفررراف يف األنشرررطة املتعلقرررة بت رررري  تررردهور/التصرررحر
عرن اإلسررهام يف  املنراخ والتنروع البيولروجي وتسررتفيد منهرا، فضرال  
 تنفيذ أهداف التنمية املستدامة واالستفادة منها

مرررررررررد  إسررررررررررهام تنفيررررررررررذ األطررررررررررراف  أ-3-1
التفاقيرررررة مكافحرررررة التصرررررحر يف التوفيررررر  مرررررن 

هج القائمررة علررى  ثررار ت ررري املنرراخ باسررتودام الررن
 األراضي

مررد  تررآزر البلرردان األطررراف املتررأثرة  ب-3-1
تررردهور األراضرررري /التصررردي للتصررررحرمرررن أجررررل 

 واجلفاف، ولفقدان التنوع البيولوجي
 نرة ل را ا تكر   ف بمر  مل رفن يرفنا، 2 غت لر 3 ةنة إط ن ا م زا    األس س   ما فجل تحق رق ا هردف االسرترات ج  ا مفانث ا تقري  مخصص ت 

 .ا متولق  ب  مفظف ا اا تك   ف األخرى
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التفاقيرررة األهرررداف االسررررتاتيجية 
 مؤشرات النتائج   2019-2016 ةالنتائج الرئيسية للفرت  األمم املتحدة ملكافحة التصحر

عررررررررن طريرررررررر  تعبئررررررررة املرررررررروارد  -4
 الشرا ات

 املوارد الالزمة للتنفيذ الوصول إىلحتسني  4-1
حتسرررن البيئرررات السياسررراتية التمكينيرررة مرررن أجرررل تنفيرررذ  4-2

 اتفاقية مكافحة التصحر على مجي  املستويات

نطررررام ومررررد  مصررررادر التمويررررل الالزمررررة  4-1
 تدهور األراضي واجلفاف/التصحرملكافحة 

 لتهيئرةعدد البلردان الريت اخترذت تردابري  4-2
بيئرات سياسرراتية متكينيررة مررن أجررل تنفيررذ اتفاقيررة 

 شرا ات عن طري  مكافحة التصحر
ل رررا  نرررة بمررر  مل رررفن يررفنا، 2.5 غت لررر 4 ةنررة إطررر ن ا م زا  ررر  األس سررر   مررا فجرررل تحق رررق ا هرردف االسرررترات ج  ا مرررفانث ا تقري  رررمخصصرر ت 

 .ا تك   ف ا متولق  ب  مفظف ا اا تك   ف األخرى
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  12-/م ف11 نا مقر   
مذكرا تف هم م رم  ب ا اتف ق   األمم ا متحدا  مك نح  ا تصرحر امرنرق 

 ا   ئ  ا و  م  
 إن مؤمتر األطراف، 
 ،6-/م أ6 رباملقر  إذ يذ ر 
 ،7-/م أ6 رباملقر إذ يذ ر أيضا  و  
 ،10-/م أ11 رباملقر إذ يذ ر  ذلك و  
 ،11-/م أ11 راملقر إذ يشري إىل و  
أمانرررة اتفاقيرررة األمرررم املتحررردة ملكافحرررة التصرررحر )االتفاقيرررة( إىل مواصرررلة  يررردعو -1 
يف  مبرا مذ رة التفاهم يف ضروء نرص االتفاقيرة، تنقي  من أجلأمانة مرف  البيئة العاملية  م  اتعاوإل
 ة الثانيررررررة عشرررررررة ملررررررؤمتر األطررررررراف،غرضررررررها، إضررررررافة إىل املقررررررررات الصررررررادرة عررررررن الرررررردور  ذلررررررك
  COP.12/3، وCOP.12/8، و4 ةالفقر ، COP.12/9 اسيم وال

عررن التقرردم احملرررز إىل مكتررب مررؤمتر ا  تقريررر  أن تقرردمإىل أمانررة االتفاقيررة  يطلررب -2 
 بشأن نص مشروع مذ رة التفاهم  ،املكتب ، بواسطةم  األطراف ف وأن تتشاوراألطرا

أمانررة االتفاقيررة أن تعررد تقريرررا  عررن تنفيررذ هررذا املقرررر وأن ترفرر  إىل يطلررب أيضررا   -3 
 مشروع مذ رة التفاهم إىل مؤمتر األطراف يف دورته الثالثة عشرة  ي ينظر فيه ويتوذ قرارا  بشأنه.
 اجللسة العامة الثانية عشرة

 2015 رتشرين األول/أ توب 23
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  12-/م ف12 نا مقر   
 ا و  م  ا تو ان م  مرنق ا   ئ  

 إن مؤمتر األطراف، 
 من االتفاقية، 21و 20و 6و 5 دإىل املوا إذ يشري 
بتوصريص املروارد ملوتلنر  نراور  يتعلر  فيمرابالشواغل اليت أُعرَب عنهرا  وإذ ىيط علما   

 العمل الرئيسية،
 ICCD/CRIC(14)/5يف تقريررررررررر مرفرررررررر  البيئررررررررة العامليررررررررة الرررررررروارد يف الوثيقررررررررة  وقررررررررد نظررررررررر 

 ،ة عشرةثالثاليت قدمتها جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف دورهتا التاجات والتوصيات االستن ويف
وبزيررادة املرروارد املوصصررة حملررور  املتواصررل لعمليررة تنفيررذ االتفاقيررةبالرردعم  يرح ررب -1 

يف إطررررار الرررردورة السادسررررة لتجديررررد مرررروارد الصررررندوم العمررررل الرئيسرررري املتعلرررر  بترررردهور األراضرررري 
مقارنرررة مبوصصرررات الررردورة اخلامسرررة  (6 -)مرفررر  البيئرررة العامليرررة    البيئرررة العامليرررةاالسرررتئماي ملرفررر

 ( 5 -)مرف  البيئة العاملية 
يف إطررررار الرررردورة مرفرررر  البيئررررة العامليررررة إىل مواصررررلة دعمرررره تنفيررررَذ االتفاقيررررة  يرررردعو -2 

 املسررررررتدامةضرررررروء خطررررررة التنميررررررة  ويف (6 -)مرفرررررر  البيئررررررة العامليررررررة  وارداملررررررالسادسررررررة لتجديررررررد 
  3-15 فسيما منها اهلد وال ،2030 لعام

اجلهررات املاسررة ملرفرر  البيئررة العامليررة أن تنظررر يف زيررادة دعمهررا ب يررة  أيضررا   يرردعو -3 
 تلبيررررة األولويرررررات الُقطريرررررة املتصرررررلة بتنفيرررررذ االتفاقيرررررة، وذلرررررك يف ضررررروء خطرررررة التنميرررررة املسرررررتدامة

ة لتجديرررد بعالسرررامليرررة التوطررريط للررردورة ، أثنررراء ع3-15 فسررريما منهرررا اهلرررد وال ،2030 لعرررام
 ( 7 -)مرف  البيئة العاملية  موارد الصندوم االستئماي ملرف  البيئة العاملية

األطرراف علرى االخنررراأ يف التعراون برني بلرردان اجلنروب يف إطرار الرردورة  يشرج  -4 
ة دعمره األطرراَف يف املرف  إىل مواصرل ويدعو (،6 -)مرف  البيئة العاملية  وارداملالسادسة لتجديد 

 هذا الشأن 
يقدمه مرن دعرم لربنرامج  ما مرف  البيئة العاملية أيضا  إىل النظر يف حتسني يدعو -5 

 ة لتجديررد مرروارد الصررندوم االسررتئماي ملرفرر  البيئررة العامليررةبعالسررااملررن  الصرر رية يف إطررار الرردورة 
 ( 7 -)مرف  البيئة العاملية 

اجلهات املاسة ملرفر  البيئرة العامليرة إىل النظرر علرى النحرو الواجرب  يدعو  ذلك -6 
يشج  بتوصيص املوارد ملوتل  ناور العمل الرئيسية و يتعل  فيمايف الشواغل اليت أُعرَب عنها 

األطررراف علررى الرردعوة إىل توزيرر  املرروارد علررى اتفاقيررات ريررو توزيعررا  متوازنررا  مررن خررالل مرفرر  البيئررة 
 ات التنسي  اخلاصة باالتفاقية ودوائرها العاملية وجه
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مرف  البيئة العاملية إىل مواصلة تنفيذ برنامج الدعم الُقطرري اخلراص  يدعو أيضا   -7 
يف ذلرررك تنظررريم حلقرررات عمرررل مرفررر  البيئرررة العامليرررة املرررراد هبرررا تقويرررة قررردرة األطرررراف علرررى  مبرررا بررره

 استودام موارد املرف  توخيا  لفعالية تنفيذ االتفاقية 
الرردورة السادسررة املرفرر ، يف سرريام األنشررطة التمكينيررة الرريت تنفاررذ يف إطررار  يرردعو -8 

(، إىل النظرر يف 6 -)مرفر  البيئرة العامليرة  لتجديد موارد الصرندوم االسرتئماي ملرفر  البيئرة العامليرة
  تدهور األراضي تحييد أثرلوطنية طوعية هداف أحتديد من أجل توفري الدعم التقين واملايل 

املرفرررر  إىل اإلبررررال  عررررن تنفيررررذ هررررذا املقرررررر يف تقريرررررا املقبررررل إىل مررررؤمتر  يرررردعو -9 
 األطراف.

 اجللسة العامة الثانية عشرة
 2015 رتشرين األول/أ توب 23
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  12-/م ف13 نا مقر   
 تق  م تنف ذ االتف ق   تلى فس س األهداف ا تنف ذي   السترات ج  

 إن مؤمتر األطراف، 
 ،11-/م أ13و 10-/م أ13و 9-/م أ13و 9-/م أ11 تاملقرراإىل إذ يشري  
 ،11-/م أ22 راملقر  إىل وإذ يشري أيضا   
 ،12-/م أ3 راملقر  ض  يف اعتباراوإذ ي 
باحلاجررررة إىل حتسررررني التقررررارير الوطنيررررة باعتبارهررررا أدوات فعالررررة لتعزيررررز تنفيررررذ  وإذ يسررررلم 
 والتثقي ،يسهم يف الدعوة وإذ اء الوعي  سا االتفاقية،
 األمررم املتحرردة ملكافحررة التصررحر بررأن املسررامهة العلميررة يف تنفيررذ اتفاقيررةوإذ يسررلم أيضررا   

الوقر  نفسره  ويف ينب ي أن تر ز على تقدة حلول علميرة تطبيقيرة ومعرارف تقليديرة وإلرج مبتكررة
ب تكررررار املمارسرررات الناجحرررة لرررإلدارة املسرررتدامة لألراضررري يف امليررردان مرررن أجرررل حتقيررر  مكاسررر

 ،املتضررة والنظم البيئية املتأثرين ملموسة للسكان
حييرررد أثرررر تررردهور لتبأمهيرررة توسررري  نطرررام املشررراري  التجريبيرررة الطوعيرررة وإذ يسرررلم  رررذلك  

األراضرررري وزيررررادة عررررددها، ومراعرررراة أهررررداف التنميررررة املسررررتدامة يف عمليررررة مواءمررررة برررررامج العمررررل 
 الوطنية، حسب االقتضاء،

ر جلنرررة العلرررم والتكنولوجيرررا وهيئرررة التفاعرررل برررني العلررروم ادو أضررررورة تعزيرررز  وإذ يؤ رررد علرررى 
بتنفيررذ سارسررات اإلدارة املسررتدامة لألراضرري، هبرردف حتسررني  يتعلرر  فيمرراسرريما  وال والسياسررات،

 الظروف املعيشية للسكان املتضررين، و ذا التعاون بني العلماء وصناع السياسات،
الرصررد الوطنيررة لصررناع السياسررات والقرررار واملسررتعملني  علررى أمهيررة نظررم وإذ يؤ ررد أيضررا   

 اآلخرين، وفائدهتا يف استكمال املعلومات من جمموعات البيانات الدولية،
 : ا دتفا اإلك ء ا فتة اا ت ق ف1 يا هدف ا تنف ذ  

البلدان األطراف الريت أبل ر  عرن نسربة مئويرة مرن الروعي الروطين مبسرائل  يدعو -1 
أهرررردافها  دون النسررربة احملررررددة يف إطرررارراضررري واجلفرررراف وأوجررره التررررآزر بينهرررا التصرررحر/تدهور األ

حسررب الوطنيررة إىل أن تكثرر  جهودهررا يف جمررال االتصررال والتثقيرر  مررن أجررل حتقيرر  أهرردافها، 
بطررررم منهرررا تعبئرررة املررروارد لبنررراء قررردرات العررراملني يف جمرررال التواصرررل االجتمررراعي، مثرررل االقتضررراء، 

  تم  املدي، واملمارسني، وشبكات التواصل االجتماعيوسائط اإلعالم، ومنظمات اجمل
األطراف غرري القرادرة علرى مجر  بيانرات  ميرة يعترد هبرا عرن الروعي  يدعو أيضا   -2 

الوطين مبسائل التصحر/تدهور األراضي واجلفاف إىل تقدة معلومات عرن املبرادرات واملمارسرات 
  1 يالوطنية من أجل حتقي  اهلدف التنفيذ
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األطراف إىل تقييم أنشطتها الدعوية وأساليبها يف التواصل بشأن  و  ذلكيدع -3 
 - تدهور األراضري واجلفراف وزيرادة فعاليتهرا باسرتودام وسرائل متنوعرة/املسائل املتصلة بالتصحر

هبردف الوصرول إىل مجهرور أوسر  نطاقرا   - منها األدوات املستندة إىل اإلنرتن  والنُرُهج التشرار ية
 وعقليته ومواقفه وت يري سلو ه 

علررررى مواصررررلة رصررررد تنفيررررذ برررررامج عملهررررا  ضررررررةالبلرررردان األطررررراف املتيشررررج   -4 
السياسة العامة والتدابري واإلجراءات املتوذة يف جماالت الدعوة وإذ راء الروعي من حيث الوطنية 

 والتثقي  
التصررررررحر/تدهور األراضرررررري سررررررائل األطررررررراف إىل النهرررررروض بررررررالوعي مبيرررررردعو  -5 

 براجمها التعليمية الوطنية  واجلفاف يف
بوسررائل منهررا ا  البلرردان املتقدمررة األطررراف إىل دعررم أقررل البلرردان منررو  يرردعو أيضررا   -6 

 تقدة املوارد املالية من أجل الدعوة وإذ اء الوعي والتثقي  
األطرراف واملنظمرات احلكوميرة الدوليرة واملنظمرات غرري احلكوميرة يردعو  رذلك  -7 

سررررررائل والتعرررررراون معهررررررا يف إذ رررررراء الرررررروعي مبضررررررررة البلرررررردان األطررررررراف املت إىل تقرررررردة الرررررردعم إىل
 التصحر/تدهور األراضي واجلفاف 

علررى الرردخول يف تعرراون بررني بلرردان اجلنرروب  ضررررةالبلرردان األطررراف املت يشررج  -8 
جهودهررا املتعلقررة بتحديررد أهرردافها  مررن أجررل تعزيررزالتعرراون الثالثرري  ويف الشررمالوبررني اجلنرروب و 

 الدعوة والتوعية والتثقي  وحتقيقها االت  جمالوطنية يف
 : ا ولم اا تكنف فج   اا مورن 3 يا هدف ا تنف ذ  

نظم رصرد إنشاء إىل زيادة جهودها الرامية إىل  ضررةالبلدان األطراف املت يدعو -9 
 يةتقدير سلطتها الإىل البيانات الر ية الوطنية حسب  ، باالستناد أساسا  وتش يلها وصيانتها فعالة
تررزال هلررا قيمررة   ال الظررروف واألحرروال الوطنيررة، وإىل اسررتعادة نظررم الرصررد املتوقفررة الرريتمراعرراة مرر  و 

إلاية املطاف إىل توسري  نطرام نظرم الرصرد الريت ت طري مجير  مسرائل التصرحر/تدهور  ويف  برية،
 يلزم من معلومات نددة  ما من أجل توفري ا ،األراضي واجلفاف جزئي

بتروافر  األمانرة أن جترري، بتعراون مر   ليرات التنسري  اإلقليميرة ورهنرا   إىليطلب  -10 
عليره ير رز  مرا لنظم الرصد الوطنيرة ودون اإلقليميرة واإلقليميرة والعامليرة ير رز يف مجلرة املوارد، حتليال  

  األطرراف، معلى نطاقها وأدائها و فاءهتا، وذلك من أجل إتاحة هذا املعلومات، بعد التشاور 
طررني الرروطنيني ولشرررر اء التنميررة الررذين ككرررنهم اإلسررهام تقنيررا  وماليرررا  يف تطرروير مثررل هرررذا للموط

 القدرات وصيانتها، مبن يف ذلك القطاع اخلاص 
األطرراف إىل تبررادل جتارهبرا يف جمررال تصرميم وتنفيرذ نظررم الرصرد الوطنيررة يردعو  -11 

ملتعلقرررررة بالعوامرررررل البيوفيزيائيرررررة يف ذلرررررك اخلرررررربات املكتسررررربة يف مجررررر  املعرررررارف ا مبرررررا اخلاصرررررة هبرررررا،
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االقتصرررررادية وبتفاعالهترررررا يف املنررررراط  املتضرررررررة، ويررررردعو أيضرررررا  البلررررردان املتقدمرررررة  - واالجتماعيرررررة
 األطراف واملؤسسات املالية واإلمنائية املعنية إىل دعم هذا املسعى 

إىل تقررردة املعلومرررات الوطنيرررة واملشرررورة  ضرررررةأيضرررا  البلررردان األطرررراف املت ودعيرر -12 
هبررردف إتاحرررة هرررذا وذلرررك التقنيرررة بشرررأن التصرررحر/تدهور األراضررري واجلفررراف مبسررراعدة األمانرررة، 

 وصرريانتها، نظررم الرصررداملعلومررات لشررر اء التنميررة الررذين ككررنهم اإلسررهام تقنيررا  وماليررا  يف تطرروير 
 يف ذلك القطاع اخلاص  مبا

 4-3و 3-3 جإىل تعزيررز تنفيررذ النتررائ ضررررةألطررراف املتالبلرردان ا ررذلك يرردعو   -13 
  ضررةهبدف املسامهة يف حتقي  التنمية املستدامة يف املناط  املت 5-3و

رة علررررى أن تعمررررل، برررردعم مررررن البلرررردان املتقدمررررة ضررررر البلرررردان األطررررراف املت يشررررج  -14 
الناجحررة  تجرارب، علرى تبررادل الاألطرراف واملؤسسرات املاليررة واإلمنائيرة املعنيررة ومنظمرات اجملتمر  املرردي

يف سررريام الرررربامج الوطنيرررة ودون اإلقليميرررة واإلقليميرررة والتعررراون فيمرررا برررني بلررردان اجلنررروب والتعررراون برررني 
 الشمال واجلنوب، واليت ككن تكييفها حسب االقتضاء م  االحتياجات احمللية ملوتل  البلدان 

هررود الراميررة إىل تطرروير نظررم األطررراف ومؤسسررات االتفاقيررة إىل تعزيررز اجل يرردعو -15 
 فيها املعارف التقليدية بشأن مسائل التصحر/تدهور األراضي واجلفاف  مبا تبادل املعارف،

 : بن ء ا قدنات4 يا هدف ا تنف ذ  
البلدان املتقدمة األطراف واملؤسسات اإلمنائية إىل تقدة الدعم إىل  يدعو أيضا   -16 

التدريب وحلقات العمل وتعبئة املروارد يشمل  مبا بناء قدراهتا،ة من أجل ضرر البلدان األطراف املت
 املتصلة مبواءمة برامج العمل وتنفيذها 

فيهرا تلرك التابعرة ملنظومرة األمرم  مبرا األطراف واملنظمات الدولية، يدعو  ذلك -17 
املتعلقرة البيئة العاملية، إىل استعراض خططها لبنراء القردرات هبردف زيرادة القردرات  مرف املتحدة و 

، وإىل تعزيرررز فعاليرررة اسرررتودام قرررة أ ثرررر تنسررريقا  يمبسرررائل التصرررحر/تدهور األراضررري واجلفررراف بطر 
  2030 لعام مراعاة خطة التنمية املستدامةم  احلرص على املوارد 

مؤسسرررررات االتفاقيرررررة أن تتررررري  معلومرررررات عرررررن البلررررردان األطرررررراف  يطلرررررب إىل -18 
، إىل مزيرررد مرررن املسررراعدة يف جمرررال بنررراء 2014 عرررام  الررريت حتتررراج، وفقرررا  لعمليرررة إبرررال ضرررررةاملت

تشررراور مررر  البلرررد الطررررف املعرررين، لكررري تنظرررر اجلهرررات املاسرررة الثنائيرررة و تعررراون بالقررردرات، وذلرررك 
 والو االت املتعددة األطراف يف الطلبات يف إطار املشاري  والربامج املمكنة 

واجلنررروب وفيمرررا برررني  األطرررراف علرررى االخنرررراأ يف التعررراون برررني الشرررماليشرررج   -19 
 .فعاال   لتنفيذ االتفاقية تنفيذا  الالزمة ناء القدرات باحتياجات تلبية بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي ل

 اجللسة العامة الثانية عشرة
 2015 رتشرين األول/أ توب 23
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  12-/م ف14 نا مقر   
 تق  م ا تدنق ت ا م      تنف ذ االتف ق  

 إن مؤمتر األطراف، 
 من االتفاقية، 6 ةإىل املاد يشري إذ 
 ،11-/م أ14 رإىل املقر  وإذ يشري أيضا   
تزايرررد حتررديات قضرررايا التصررحر وترردهور األراضررري واجلفرراف، وندوديرررة  وإذ يالحررظ بقلرر  

املرروارد للت لررب علررى تلررك التحررديات، وضرررورة اتبرراع إلررج متكاملررة واسرررتاتيجية للت لررب علررى هررذا 
 املشكلة،
بإحراز تقردم يف وضر  أطرر متكاملرة لالسرتثمار وباحلاجرة املسرتمرة إىل الردعم  وإذ يسلم 

 التقين واملايل يف هذا الصدد،
باحلاجرررة إىل مررروارد ماليرررة إضرررافية لررردعم أنشرررطة مثرررل إصرررالن األراضررري  وإذ يسرررلم أيضرررا   

ت املترردهورة وتطبيرر  سارسررات اإلدارة املسررتدامة لألراضرري، ووضرر  خطرروأ األسرراس، وحتديررد جمرراال
األولوية، وحتديد األهداف، وتشجي  نقل التكنولوجيا، وبنراء القردرات املتعلقرة بتنفيرذ األنشرطة الريت 
حتقر  أهررداف هررذا االتفاقيررة، ورصرد ترردهور األراضرري، وتقاسررم املمارسرات الفضررلى وتعزيررز التعرراون 

 اإلقليمي،
يررررل املتكاملررررة أن وضرررر  وتنفيررررذ أطررررر االسررررتثمار املتكاملة/اسرررررتاتيجية التمو  وإذ يالحررررظ 

حتترراج إىل مزيررد مررن املرروارد البشرررية واملاليررة، فضررال  عررن الشرررا ات االسرررتاتيجية وإشررراك الشررر اء 
 اإلمنائيني،
ضرورة زيادة إمكانية الوصول إىل متويل متنوع من مصادر إضافية غري  وإذ يالحظ أيضا   

 فاف،مرف  البيئة العاملية ملعاجلة قضايا التصحر وتدهور األراضي واجل
علرررى أمهيرررة نقرررل التكنولوجيرررا لتحسرررني التنفيرررذ علرررى أرض الواقررر ، بررردال  مرررن  وإذ يشررردد 

 اال تفاء بنظم الرصد واإلبال ،
وجوب إدماج االبتكار التكنولروجي يف تنفيرذ البلردان لالتفاقيرة  وأنره ينب ري  وإذ يالحظ 

االعرتاف بكل التقدم الذي أحرزتره البلردان يف نقرل التكنولوجيرا  وأنره ينب ري نقرل التكنولوجيرا يف 
ظرروف تررؤدي إىل االبتكررار  وأنرره ينب رري أن تكررون البلرردان قررادرة علررى حيررازة هررذا التكنولوجيررات 

 عليها بصورة متبادلة وعلى تكيي  هذا التكنولوجيات حسب االقتضاء، بشروأ يُتف 
ضرررورة تعزيررز أوجرره التررآزر بررني اتفاقيررات ريررو وغريهررا مررن االتفاقيررات  وإذ يالحررظ أيضررا   

بررني املؤسسررات علررى الصرررعد الرروطين ودون اإلقليمرري واإلقليمرري والرردويل، وأمهيرررة  أو ذات الصررلة
 ة مزيد من التمويل، لتنفيذها،وض  مشاري  متعددة األغراض وتعبئ
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 بأمهية الشرا ات بني القطراعني العرام واخلراص وبضررورة املضري يف تعبئرة املروارد، وإذ يقر 
 يف ذلك من مصادر و ليات التمويل املبتكرة، دعما  لتنفيذ االتفاقية، مبا

 : ا تمفيل ا قل ا تكنف فج  5 يا هدف ا تنف ذ  
 أطر االستثمار املتكاملة -أ 

البلدان األطراف املتأثرة على أن تبذل، عنرد االقتضراء، املزيرد مرن اجلهرود  ىث -1 
يف إنشاء أطر استثمار متكاملة فيها وتعه دها وحتسني  فاءهتا هبدف تعبئة موارد هامرة إلصرالن 
األراضرري املترردهورة وتنفيررذ اإلدارة املسررتدامة لألراضرري واألهررداف األخررر  لالتفاقيررة، بسرربل منهررا 

 م  الشر اء اإلمنائيني عند االقتضاء العمل 
البلردان األطرراف املتقدمرة واملؤسسرات املاليرة املتعرددة األطرراف إىل برذل  يدعو -2 

مزيررد مررن اجلهررود يف دعررم إنشرراء أطررر االسررتثمار املتكاملررة علررى الصررعد الرروطين واإلقليمرري ودون 
تكون تلك األطرر مناسربة فيهرا  ال غري ذلك من اآلليات اليت قد أو اإلقليمي، حسب االقتضاء،

 بسبب ظروف وطنية 
يف ذلرررررك املؤسسرررررات املاليرررررة،  مبرررررا ،أيضرررررا  أصرررررحاب املصرررررلحة املعنيرررررني  يررررردعو -3 

واملنظمررررات الدوليررررة واملنظمررررات غررررري احلكوميررررة والقطرررراع اخلرررراص إىل دعررررم وضرررر  وتنفيررررذ أطررررر 
 االستثمار املتكاملة، حسب االقتضاء 

على التمويل من الصندوم األخضرر للمنراخ  األطراف املؤهلة للحصول يشج  -4 
وغررريا مررن صررنادي  املنرراخ علررى وضرر  مقرتحررات مشرراري  تسررتفيد مررن أوجرره التررآزر علررى الصررعيد 
الررروطين برررني تنررراول قضرررايا التصرررحر وتررردهور األراضررري واجلفررراف والتوفيررر  مرررن حررردة ترررأثريات 

 الت ريات املناخية والتأقلم معها 
 ن توقيتها وإمكانية التنبؤ هبا فاية املوارد املالية وحس -ب 

البلرررردان املتقدمررررة األطررررراف واملؤسسررررات املتعررررددة األطررررراف إىل زيررررادة  يرررردعو -5 
احلرررص علررى  فايررة املرروارد املقدمررة إىل البلرردان األطررراف املتررأثرة واملنظمررات ذات الصررلة املسررؤولة 

 وقيتها وقابلية التنبؤ هبا عن تنفيذ برامج العمل الوطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية وعلى حسن ت
األطرررراف املتررأثرة بالتصرررحر وترردهور األراضررري واجلفرراف إىل زيرررادة  يرردعو أيضررا   -6 

جهودهرررا يف اسرررتودام املررروارد الداخليرررة واخلارجيرررة املتررروفرة لتنفيرررذ بررررامج عملهرررا الوطنيرررة، حسرررب 
 االقتضاء 

 عدد املقرتحات املتعلقة بالتصحر وتدهور األراضي واجلفاف -ج 
البلرردان األطررراف املتررأثرة إىل تكثيرر  جهودهررا لتقرردة مقرتحررات يرردعو  ررذلك  -7 

مشاري  إىل املؤسسات واملراف  والصنادي  املالية املتعددة األطراف، واالسرتفادة مرن الردعم املقردم 
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احلصرررر( املررروارد املوصصرررة يف إطرررار مرفررر  البيئرررة  ال سررريما )علرررى سررربيل املثرررال وال هلرررذا ال ررررض،
 ظام التوصيص الشفاف للموارد التاب  له العاملية ون

 الوصول إىل التكنولوجيا -د 
األطرررراف إىل مواصرررلة جهودهرررا القائمرررة مرررن أجرررل تيسرررري إمكانيرررة نقرررل  يررردعو -8 

 التكنولوجيا إليها 
األطرررراف واملؤسسرررات املتعرررددة األطرررراف، خصوصرررا  مرفررر  البيئرررة  أيضرررا   يررردعو -9 

، بدعم التعاون فيما برني بلردان اجلنروب والتعراون برني بلردان العاملية، إىل القيام، حسب االقتضاء
الشررمال واجلنرروب واملبررادرات الثالثيررة علررى الصررعد الرروطين ودون اإلقليمرري واإلقليمرري واألقرراليمي 

 لتحسني التعاون يف جمال التكنولوجيا 
البلرردان املتقدمررة األطررراف علررى أن تعمررد، بشررروأ يُتفرر  عليهررا بصررورة  يشررج  -10 

لة، إىل تعزيرز و/أو متويرل و/أو تيسرري متويرل نقرل التكنولوجيرات إىل البلردان األطرراف املترأثرة متباد
وتيسرررري حصرررول هرررذا البلررردان عليهرررا والتكيررر  معهرررا وتطويرهرررا، وإىل تيسرررري الوصرررول إىل هرررذا 

يف ذلررك االتفررام علررى شررروأ تسرراهلية وتفضرريلية مرر  مراعرراة  مبررا التكنولوجيررات بشررروأ ميسرررة،
 ىل محاية حقوم امللكية الفكرية احلاجة إ
يف ذلرك منظمرات القطراع  مبرا األطراف واملنظمات التقنية واملالية املعنية، يدعو -11 

اخلرراص علررى دعررم البلرردان األطررراف املتررأثرة والتعرراون معهررا يف تطبيرر  سارسررات اإلدارة املسررتدامة 
 ظة عليها لألراضي، وختفي   ثار اجلفاف وإنشاء نظم وطنية للرصد واحملاف

 استوراض ا دتم ا م  ة ما فجل تنف ذ االتف ق    
ر عرن البلدان األطراف املتقدمة على زيادة جهودها من أجل تقردة تقراريىث  -12 

 مبوجب االتفاقية الدعم املايل بوصفه التزاما  
البلدان املتقدمة األطراف إىل زيرادة التزاماهترا املاليرة بتمويرل تنفيرذ أنشرطة  يدعو -13 

اإلدارة املسرتدامة لألراضري مرن جانرب البلردان األطرراف املترأثرة وغرري ذلرك مرن املبرادرات املتصررلة 
يف ذلررك احلكومررات والقطرراع  مبررا بالتصررحر وترردهور األراضرري واجلفرراف، ويرردعو  ررذلك املرراسني،

قرردة دعررم طرروعي هبرردف عكررن اجتراا ترردهور األراضرري واحلررد مررن تأثرياترره السررلبية، اخلراص، إىل ت
 على وجه اخلصوص 

األطررررراف الرررريت تطلررررب املسرررراعدة إىل إدراج طلبررررات الرررردعم يف جمررررال  يشررررج  -14 
التصحر وتدهور األراضي واجلفراف  أولويرة يف املناقشرات الثنائيرة واملتعرددة األطرراف وغرري ذلرك 

 االسرتاتيجيات الوطنية ذات الصلة  أو من املناقشات م  املاسني، استنادا  إىل اخلطط
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طرررراف إىل تعزيرررز جهودهرررا مرررن أجرررل تررروفري مررروارد الو ررراالت املتعرررددة األ يررردعو -15 
مالية  برية وأشكال دعم أخر  ملساعدة البلردان األطرراف املترأثرة يف تنفيرذ بررامج عملهرا الوطنيرة 

 وغري ذلك من املبادرات املتصلة بالتصحر وتدهور األراضي واجلفاف 
يقررردما إىل جلنررررة  إىل األمرررني التنفيرررذي واملررردير العرررام للليرررة العامليرررة أن يطلرررب -16 

اسررررتعراض تنفيررررذ االتفاقيررررة تقررررارير عررررن تنفيررررذ هررررذا املقرررررر يف الرررردورة املقبلررررة الرررريت سررررتعقدها بررررني 
 الدورات.

 اجللسة العامة الثانية عشرة
 2015 رتشرين األول/أ توب 23
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  12-/م ف15 نا مقر   
تحس ا إجراءات ت ل غ ا مولفم ت، اكذ ا  فت ر  اشركل ا تقر نير ا ترة 

 مؤتمر األطراف تقدم إ ى
 إن مؤمتر األطراف، 
 من االتفاقية، 26 ةإىل املاد إذ يشري 
 من االتفاقية، 22 ة)أ( و)ب( من املاد2 ةإىل الفقر  إذ يشري أيضا  و  
 ،11-/م أ22و 11-/م أ16و 11-/م أ14و 9-/م أ13 تإىل املقرراوإذ يشري  ذلك  
 ICCD/CRIC(14)/8و ICCD/COP(12)/CST/3-ICCD/CRIC(14)/7يف الوثررررررائ  وقررررررد نظررررررر  

 ،ICCD/CRIC(14)/9و
 1 فتقريررررر هيئررررة التفاعررررل بررررني العلرررروم والسياسررررات بشررررأن اهلرررردوإذ يضرررر  يف اعتبررررارا  

-ICCD/COP(12)/CST/3، الرررررررروارد يف الوثيقررررررررة 2015-2014 ةبرنررررررررامج عملهررررررررا للفرررررررررت  مررررررررن

ICCD/CRIC(14)/7، 
 ،12-/م أ3 رملقر اوإذ يأخذ بعني االعتبار  

اا منهج ر ت  3ا 2ا 1  تنق ح مجمفت  مؤشرات ا تقردم ا متولقر  ب ألهرداف االسرترات ج   
 ا مرت ط  به 
أن يكررون سررعيا  إىل فهرم وضرر  تردهور األراضرري وإمكانيرة استصررالحها،  يقررر، -1 
 ،‘ال طررراء األرضررري يفاالجتاهرررات ‘بالنسررربة إىل مؤشررررات التقررردم الثالثرررة التاليرررة:  إلزاميرررا  اإلبرررال  

، ‘اجتاهات خمزونرات الكربرون فروم األرض وحتتهرا‘و‘ أدائها أو االجتاهات يف إنتاجية األراضي‘و
يكفررري مررن البيانات/املعلومرررات الر يررة الوطنيرررة لإلبررال  عرررن  مررا شررريطة أن يكرررون لررد  البلررردان

  ويقرررر أن يسررتند لتأ يررد صررحتها أو التقررديرات الوطنيررة املسررتمدة مررن مصررادر البيانررات العامليررة
 اإلبال  يف املقام األول إىل البيانات الوطنية الر ية 

 إىل األمانرة أن تقروم، بالتعراون مر  املؤسسرات املتوصصرة ذات الصررلة،يطلرب  -2 
 يلي: مبا فيها املؤسسات املدرجة يف املرف  األول هلذا املقرر، مبا

ن البديلرة املرتبطرة هبرذا املؤشررات وطنية بشرأن املقايين/املقراييالتقديرات الجتمي   )أ( 
 فيهرررررررا املؤشررررررررات الرررررررواردة يف املرفررررررر  األول هلرررررررذا املقررررررررر، مبرررررررا العامليرررررررة،بيانرررررررات المرررررررن جمموعرررررررات 

للبلررردان األطررراف املترررأثرة  بيانررات مبدئيرررة ينب ررري تأ يررد صرررحتها وفقررا  لإلجرررراء احملررردد يف  وإتاحتهررا
  11-/م أ22 راملقر 
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إعررداد مبررادد توجيهيررة منهجيررة وتقرردة املسرراعدة التقنيررة إىل البلرردان األطررراف  )ب( 
 أهرداف طوعيرةجلملة أغراض منها وض  املتأثرة بشأن جتمي  هذا البيانات املبدئية واستودامها، 

  باستودام مؤشرات التقدموطنية 
ة اخترررراذ ترررردابري هترررردف إىل تعزيررررز قرررردرات األطررررراف املتررررأثرة علررررى تأ يررررد صررررح )ج( 

 رفضها  أو االستعاضة عنها أو البيانات املبدئية

 خررذا  بعررني االعتبررار الظررروف الوطنيرة وترروافر املبررادد التوجيهيررة املنهجيررة يقررر،  -3 
حيثمررا يف الوقرر  املناسررب  تعقيبرراتالبلرردان األطررراف املتررأثرة أن تقرردم وبنرراء القرردرات والتمويررل، 

يف جمرال حتييرد أثرر على البيانات املبدئية واملنهجيرة املقرتحرة لصرياغة أهرداف طوعيرة وطنيرة أمكن 
عمليرة اإلبرال  وحتديرد تسرتكمل باستودام إطار مؤشررات الرصرد والتقيريم، وأن تدهور األراضي 

 ي تستعرضها جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف اجتماعهرا برني الردورات الرذي سرُيعقد األهداف  
  2018 ر انون الثاي/ينايبعد  

املؤسسات املتوصصرة ذات الصرلة، ومنهرا املؤسسرات املدرجرة يف املرفر   يدعو -4 
إىل إتاحرررة إمكانيرررة الوصرررول إىل البيانرررات واملنهجيرررات ومسررراعدة األمانرررة يف األول هلرررذا املقررررر، 

 أعالا  3و 2 على النحو املذ ور يف الفقرتنيالعاملية،  البياناتوإتاحة جمموعات جتمي  
إىل األمانررة أن تُعررد  دليررل اسررتودام للممارسرني وصررناع القرررار مررن أجررل  يطلرب -5 
اخلاصررة مبجررايل الرصررد واإلبررال  علررى املسررتو  الرروطين،  مؤشرررات التقرردم يف االسرررتاتيجية تفعيررل

 وأن تعرض الدليل على مؤمتر األطراف  ي ينظر فيه يف دورته الثالثة عشرة 
مكتررب جلنررة العلررم والتكنولوجيررا أن يبحررث، برردعم مررن هيئررة  إىليطلررب أيضررا   -6 

التفاعرررل برررني العلررروم والسياسرررات، خيرررارات ملواصرررلة مواءمرررة مؤشررررات التقررردم واسرررتودامها علرررى 
نطام اتفاقيات ريو، باالتصرال براخلرباء املعنيرني املررتبطني باتفاقرات ريرو األخرر  ب يرة إقامرة أوجره 

عررربء عررررن األطررررراف، ويعرررررض تلرررك اخليررررارات علررررى مررررؤمتر الترررآزر وتبسرررريط اإلبررررال  وختفيرررر  ال
 األطراف  ي ينظر فيها 

 ب  اا منهج  ت ا مرت ط  4 ةتنق ح مجمفت  مؤشرات ا تقدم ا متولق  ب  هدف االسترات ج  
 على مؤشر األداء املنق  يف الشكل احملدد يف املرف  الثاي هلذا املقرر يواف   -7 
 يلي: ما واألمانة إىل اآللية العاملية يطلب -8 
 4 ياهلردف االسرررتاتيج يف إطراروضر  منروذج جلمر  البيانرات عررن املؤشرر املرايل  )أ( 

يف  األراضرري نتاجيةإال طرراء األرضرري/ اتوإدراجرره ضررمن منرروذج اإلبررال  املوحررد إىل جانررب مؤشررر 
  3و 2و 1 ةاألهداف االسرتاتيجي إطار
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النحرررررررررررو املبرررررررررررني يف الوثيقرررررررررررة وضررررررررررر  منهجيرررررررررررة لتحليرررررررررررل البيانرررررررررررات علرررررررررررى  )ب( 
ICCD/CRIC(14)/8  األراضري نتاجية إال طاء األرضي/مؤشرات برُر ية مقارنة ورصد االجتاهات يف

 املايل املؤشر و 
بالتعرررراون مرررر  املؤسسررررات ، ترررروفري املسرررراعدة التقنيررررة للبلرررردان األطررررراف املتررررأثرة )ج( 

 تفاقية وفرقررا  لنموذج اإلبال  اللى اعوعرضها مج  البيانات املالية توخيا  للجودة يف  ،املعنية
 األطراف إىل أن تقدم إىل األمانة، خالل دورة اإلبال  املقبلرة، تعقيبراتيدعو  -9 

يف إطررار مؤشررر التقرردم املررايل عررن املعلومررات املطلوبررة  تتضررمنتقررارير قطريررة و املناسررب الوقرر  يف 
  4 ياهلدف االسرتاتيج

ترررروفري املسرررراعدة املاليررررة إىل ملؤسسررررات املاليررررة واصررررندوم البيئررررة العامليررررة  يرررردعو -10 
يف تفاقيررة حررول مؤشررر التقرردم املررايل الالالزمرة لتنميررة القرردرات الوطنيررة علررى مجرر  وعررض بيانررات ا

 املرف  الثاي هلذا املقرر املدرج يف  ،4 ياهلدف االسرتاتيج إطار
 نة ل ا ا دتم ا م  ة ا مقدم  إلبالغ بم  توديل إجراءات اإلبالغ،  

 يلي: مبا إىل األمانة أن تقوم، حبسب االقتضاء وبالتشاور م  اآللية العاملية،يطلب  -11 
للسرررمان إدخررال حتسررينات علرررى النمرروذج اإللكرررتوي لتجميررر  البيانررات املاليررة  )أ( 

املاليررة بررني مصررادر التمويررل الداخليررة واخلارجيررة، فضررال  عررن وظررائ  أخررر  الترردفقات تصررني  ب
سرررب االقتضررراء، ولتيسرررري املقارنرررة برررني جمموعرررات البيانرررات احلاليرررة حبلبيانرررات، تتعلررر  باسرررتوراج ا

 والتارصية وتصويرها بيانيا  
مؤشرررررات األداء  إدخاهلررررا علررررى عمليررررة اإلبررررال  عررررن نشررررر التعررررديالت املقرررررتَن )ب( 

 لتررردفقات املاليرررة، فضرررال  عرررن األدوات واملبرررادد التوجيهيررررة املتعلقرررة هبرررا، علرررى املوقررر  الشرررربكيوا
لالتفاقيررررة وعلررررى البوابررررة اإللكرتونيررررة لنظررررام اسررررتعراض األداء وتقيرررريم التنفيررررذ، ليتسرررر  لألطررررراف 

 التعقيب عليها 
اختيارية يف ضروء احلاجرة إىل وضر  صري ة عملية اإلبال  املقبلة أن تكون  يقرر -12 
 أدوات اإلبال  املنقاحة إىل أن تتان لألطراف نهجي لإلبال ، املسلوب إلائية لأل
تعريرر  نقررل إىل األمانررة واآلليررة العامليررة أن توض ررحا، ألغررراض اإلبررال ، يطلررب  -13 

  تدهور األراضي واجلفاف/التصحرالالزمة ملواجهة التكنولوجيا ومعايري حتديد التكنولوجيات 
إىل األمني التنفيذي واملدير العام لللية العاملية أن يقردما إىل جلنرة اسرتعراض يطلب  -14 
 تفاقية وجلنة العلم والتكنولوجيا يف دورتيهما املقبلتني تقارير عن تنفيذ هذا املقرر.تنفيذ اال
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 األال ا مرنق

 تفانر مجمفت ت ا      ت ا و  م    
 مستو  التصني  جمموعات البيانات العاملية املؤشر واملقايين ذات الصلة
يخررص ا سررك ن  االتج هرر ت ا سرر ئدا ن مرر 

ا ررررذيا يو شررررفن ثان خررررط ا فقررررر ا نسرررر ة 
ا/فا ا تفرررر ات نررررة ا رررردخل نررررة ا منرررر طق 

 ا متأثرا
املقرررررايين: شررررردة الفقرررررر )أو القيمرررررة الرتبيعيرررررة 

 لفجوة الفقر(، التفاوت يف الدخل

تستند البيانات إىل بيانات أولية تتعل  بدراسات استقصائية لألسر املعيشية أمكن احلصرول عليهرا مرن الو راالت اإلحصرائية احلكوميرة 
 التابعرررررررررررة للبنرررررررررررك الررررررررررردويل. تُقرررررررررررد م البيانرررررررررررات بواسرررررررررررطة فريررررررررررر  أحبررررررررررراق التنميرررررررررررة التررررررررررراب  للبنرررررررررررك الررررررررررردويل.واإلدارات القطريرررررررررررة 

<http://iresearch.worldbank.org/PovcalNet/index.htm> 

تقررررررررررررررديرات وطنيررررررررررررررة 
 فقط.

ال تترررررررررررروافر بيانررررررررررررات 
 مصنفة ج رافياًّ.

االتج هررر ت ا سررر ئدا نررررة ا حصرررفل تلررررى 
  متأثرام  ه ا شرب ا مأمف   نة ا من طق ا

نسرررررربة السررررركان الررررررذين يسررررررتودمون  املقيررررراس:
 مصادر مياا شرب نسنة

تسررتند البيانررات إىل بيانررات أوليررة تتعلرر  بدراسررات استقصررائية وعمليررات تعررداد وطنيررة عررن األسررر املعيشررية. تُقررد م البيانررات بواسررطة 
 <http://www.wssinfo.org> ة واليونيسي .برنامج رصد اإلمدادات املائية والصرف الصحي املشرتك بني منظمة الصحة العاملي

تقررررررررررررررديرات وطنيررررررررررررررة 
وعلرررررررررررررررى صرررررررررررررررعيدي 

 األرياف واملدن.
ال تترررررررررررروافر بيانررررررررررررات 

 مصنفة ج رافياًّ.

يخرررص ا ءطررر ء  االتج هررر ت ا سررر ئدا ن مررر 
 األنضة

 املقياس: ال طاء األرضي النبايت

املبرررادد التوجيهيرررة للهيئرررة تسرررتند البيانرررات أساسرررا  إىل عمليرررات استشرررعار مرررن بعرررد. ويررررد اسرررتعراض جملموعرررات البيانرررات املتاحرررة يف 
 .)أ(احلكومية الدولية املعنية بت ري املناخ بشأن قوائم اجلرد الوطنية ل ازات الدفيئة

ثرررالق خررررائط لل طررراء  2014 عرررام نررراخ يف و الرررة الفضررراء األوروبيرررة يفأصررردر فريررر  ال طررراء األرضررري التررراب  للمبرررادرة املتعلقرررة بت رررري امل
مررررت. وزرررري يف الوقررر  الرررراهن  300 بتطبيررر  اسرررتبانة مكانيرررة تصرررل إىل 2010و 2005و 2000 تاألرضررري العررراملي خترررص احلقبرررا

 <http://www.esa-landcover-cci.org/?q=node/158> .2015 ةإعداد خريطة عن احلقب

ككرررررررررررررررررن تصرررررررررررررررررني  
نررررررررررررررررررات علررررررررررررررررررى البيا

املسررررررررررررررررررررررررررررررررررررتو  دون 
 الوطين.

 االتج هرر ت ا سرر ئدا نررة إ ت ج رر  األناضررة
 فثائه  فا

 املقياس: ديناميات إنتاجية األراضي
 

وأرقرام  القياسري املوحرد لتبراين  ثافرة ال طراء النبرايت رقمالتستند البيانات أساسا  إىل قواعد بيانات عمليرات استشرعار مرن بعرد خاصرة بر
 قياسية/مت ريات أخر  تتعل  بال طاء النبايت مستولصة من منصات ونطات استشعار خمتلفة.

مر ز البحوق املشررتك التراب  للمفوضرية األوروبيرة جمموعرة بيانرات عامليرة عرن ديناميرات إنتاجيرة األراضري. واسُتولنصر  جمموعرة ويتي  
ي املوحرررد لتبررراين  ثافرررة ال طررراء النبرررايت جررررت علرررى أسررراس سلسرررلة زمنيرررة علرررى القياسررر رقمالبيانرررات هرررذا مرررن عمليرررات رصرررد عامليرررة للررر

  لم.  1 أيام بتطبي  استبانة مكانية تصل إىل 10 ل(، وقد ُنظِّم  عمليات الرصد  2012-1998عاما  ) 15  مد

ككرررررررررررررررررن تصرررررررررررررررررني  
البيانررررررررررررررررررات علررررررررررررررررررى 
املسررررررررررررررررررررررررررررررررررررتو  دون 

 الوطين.
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 مستو  التصني  جمموعات البيانات العاملية املؤشر واملقايين ذات الصلة
االتج هرررررررر ت ا سرررررررر ئدا نررررررررة مخزا رررررررر ت 

 األنض اتحته ا كربفن نفق 
 املقياس: خمزون الكربون العضوي يف الرتبة

ثانيررة قوسررية  30 ا، وهرري قاعرردة بيانررات مسرر  ذات اسررتبانة قرردرهقاعرردة بيانررات الرتبررة العامليررة املنسررقةالبيانررات متاحررة حترر  عنرروان 
لوطنيرة احملدثرة الريت تتري  معلومرات وحردة خمتلفرة لرسرم خررائط الرتبرة وجتمر  برني البيانرات اإلقليميرة وا 15 000 نتعتمد على أ ثرر مر

 5 000 000: 1 معن الرتبة يف خمتل  أصقاع العا  وبني املعلومات الريت تتضرمنها خارطرة الرتبرة يف العرا  الريت ُوضرع  مبقيراس رسر
  باالشرتاك بني منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة ومنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم

 <http://webarchive.iiasa.ac.at/Research/LUC/External-World-soil-database/HTML>والثقافة.

ككرررررررررررررررررن تصرررررررررررررررررني  
البيانررررررررررررررررررات علررررررررررررررررررى 
املسررررررررررررررررررررررررررررررررررررتو  دون 

 الوطين.

 االتج هرر ت ا سرر ئدا نرررة انرررا ف ررفاع مختررر نا
 تففيوه  انة

 القياسي للطيور الربية العاملي رقمال املقياس:

بلرردا  أوروبيررا   18 نالقياسرري للطيررور الربيررة العرراملي، فهرري متاحررة عرر رقمالبيانررات املتعلقررة بررال أمررا ال تترروافر أي جمموعررات بيانررات عامليررة.
فقررط، باإلضررافة إىل بيانررات إقليميررة عررن أمريكررا الشررمالية وأوروبررا. وقررد اسُتكشررف  مقررايين بديلررة متصررلة بررالتنوع البيولرروجي ومهمررة 

 جمموعة بيانات عاملية مناسبة.يُعثر على    بالنسبة إىل والية االتفاقية، لكن

 غري متاحة.

الزراعرة واحلراجرة واسرتعماالت األرض األخرر .  -4 داملبادد التوجيهية للهيئة احلكومية الدولية املعنية بت ري املناخ بشأن قوائم اجلررد الوطنيرة ل رازات الدفيئرة. اجمللراهليئة احلكومية الدولية املعنية بت ري املناخ،  )أ(
  (. متان يف الرابط التايل:2006 ،اهليئة احلكومية الدولية املعنية بت ري املناخل املعنية بالقوائم الوطنية جلرد غازات الدفيئة. )جني ، فرقة العم

<http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/vol4.html>. 
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 ا مرنق ا    ة

 4 ةا هدف االسترات ج نة إط نمؤشرات ا تقدم   

: تعبئة املوارد لدعم ترنرفريررذ االتفاقية عن طري  بناء شرا ات فررعرر رالة 4 ةا هدف االسترات ج
 اجلهات الفاعلة الوطنية والدولية بني

 : االجتاهات يف متويل القطاع العام ومتكني االستثمارات لترنرفريررذ االتفاقية1-4 ممؤشر ا تقد
: االجتاهررات يف املسرراعدة اإلمنائيررة الر يررة الثنائيررة 1-4 يهلرردف االسرررتاتيجا :ا مق ي س

 واملتعددة األطراف
 ت يف املوارد الرعرامر رة احمللية: االجتاها2-4 ياهلدف االسرتاتيج  
 : االجتاهات يف عررردد شر اء التمويل املشرتك3-4 يهلدف االسرتاتيجا  
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  12-/م ف16 نا مقر   
 ر  مج تمل ا دانا ا خ مس  تشرا  لجن  استوراض تنف ذ االتف ق  ب

 ،إن مؤمتر األطراف 
 االتفاقية،من  22 ةاملادمن )أ( و)ج( 2 ةالفقر  إىل شرييإذ  
مررررررن  26 ةاملررررررادإىل و  23 ةاملرررررراد مررررررن)أ( و)ب( و)ج( 2 ةالفقررررررر  إىل وإذ يشررررررري أيضررررررا   
 االتفاقية،
 ،12-/م أ15 راملقر  وإذ يض  يف اعتبارا 
بأن االجتماعرات اإلقليميرة ترؤدي دورا  هامرا  يف اسرتعراض التقردم احملررز وتسرهم  وإذ يقر   
 االسرتاتيجية،و  االتفاقية يف تنفيذ جمديةمسامهة  
أن تنظررر الرردورة اخلامسررة عشرررة للجنررة اسررتعراض تنفيررذ االتفاقيررة )الرردورة  يقرررر -1 

اخلامسرررة عشررررة للجنرررة( يف البنررررود التاليرررة وأن تناقشرررها يف إطرررار دورة اسررررتثنائية تعقرررد فيمرررا بررررني 
 الدورات:
 امسرررة عشررررةلتحضرررري للررردورة اخللاالجتماعرررات اإلقليميرررة املعقرررودة  اتمسرررامه )أ( 
  للجنة

 واملشاري  الرائدة  تدهور األراضي عملية حتديد أهداف حتييد أثر )ب( 
الفريرر  العامررل احلكررومي الرردويل بشررأن اإلطررار  الرريت خلررص إليهرراالنترائج األوليررة  )ج( 

 يف عمله  مساعدتهاالسرتاتيجي املقبل لالتفاقية ب رض 
 ة التقارير مرن األطرراف،وطرائ  تقد العامة تقرير األمانة عن إجراءات اإلبال  )د( 

 ؤشررراتمليف ذلررك، حسررب االقتضرراء، مقرتحررات املبررادد التوجيهيررة وأدوات اإلبررال  الالزمررة  مبررا
 األداء و  التقدم احملرز
فضرال   عنرد االقتضراء على إجرراءات تبليرغ املعلومرات اليت ستدخل تحسيناتال )هر( 

  وشكلها عن نوعية التقارير
معلومرات عرن أفضرل املمارسرات عرن طرير  بوابرة تبرادل إمكانية احلصول على  )و( 

 املعارف العلمية وسوم بناء القدرات 
بشررررأن التقررررارير املتعلقررررة  تقرررروم بررره مررررن عمررررل ملررررا ألطرررررافل يعررررب عررررن تقررررديرا -2 

 يلي: ما إىل األمانة تيسري يف هذا الصدديطلب باملؤشرات، و 
ه مررن جهررود والنتررائج الرريت تبذلرر مررا حبررثيف  الراغبررةمناقشررة تفاعليررة لألطررراف  )أ( 

  توصل  إليها
  1 ةالفقر  اليت تناولتهامناقشة تفاعلية بشأن املسائل  )ب( 
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إىل األمانررة أن تعمررم  ميرر  ل ررات األمررم املتحرردة، وقبررل انعقرراد الرردورة يطلررب  -3 
اخلامسررة عشرررة للجنررة بسررتة أسررابي  علررى األقررل، جرردول أعمررال مؤقتررا  مشررروحا  ووثررائ  مناسرربة 

 لدورة.لتلك ا
 اجللسة العامة الثانية عشرة
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  12-/م ف17 نا مقر   

لجنررر  اسرررتوراض تنف رررذ  تشررررا  خ مسررر مفترررد امكررر ن ا وقررر ث ا ررردانا ا 
 االتف ق  

 ،إن مؤمتر األطراف 
 من االتفاقية، 22 ةاملادمن )أ( و)ج( 2 ةالفقر  إىلشري يإذ  
اختصاصرات جلنرة  الذي يتضمنواملرف  الوارد فيه  9-/م أ11 رقر املإىل  وإذ يشري أيضا   

 ،)اللجنة( استعراض تنفيذ االتفاقية
 ،12-/م أ16 رإىل املقر  وإذ يشري  ذلك 

 أن تعقررد الرردورة اخلامسررة عشرررة للجنررة، رهنررا  بترروافر املرروارد، ملرردة تررررتاون يقرررر -1 
 موعررد ويف 2016 هشررهر متوز/يوليرر ثالثررة ومسررة أيررام عمررل يف أقرررب وقرر  سكررن بعررد انقضرراءبررني  مررا
املكان األ ثرر فعاليرة مرن حيرث التكلفرة، وسريكون ذلرك إمرا يف مقرر  ويف 2017 سيتجاوز  ذار/مار  ال

 املتحردة، يف حرال يف أي مكان  خر توجرد فيره مرافر  مرؤمترات األمرم أو بون، بأملانيا،أمانة االتفاقية يف 
  الدورة وحتمل التكالي  املالية اإلضافيةيقدم أحد األطراف عرضا  الستضافة تلك   

األمرررني التنفيررذي إىل أن يتورررذ، بالتشرراور مررر  مكتررب مرررؤمتر األطرررراف،  يرردعو -2 
 عشرة للجنة  امسةعرض يقدمه أحد األطراف الستضافة الدورة اخل بشأن أيالرتتيبات الالزمة 

 تلررك الرردورة،ل للتحضررريمررن األمررني التنفيررذي أن يتوررذ الترردابري الالزمررة  يطلررب -3 
/احلكومة املضرريفة يكررون ملزمررا  قانونيررا  علررى املسررتو  املضرري  يف ذلررك إبرررام اتفررام مرر  البلررد مبررا

 الدويل.

 اجللسة العامة الثانية عشرة
 2015 رتشرين األول/أ توب 23
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  12-/م ف18 نا مقر   
  ت ئج ا مؤتمر ا ولمة ا    ث التف ق   األمم ا متحدا  مك نح  ا تصحر

 مؤمتر األطراف،إن  
 ،11-/م أ23و 11-/م أ21و 10-/م أ18و 8-/م أ13 هإىل مقررات إذ يشري 
اجلهررود الرريت بررذهلا  ررل مررن احترراد املعررارف العلميررة والتقليديررة مررن أجررل التنميررة  وإذ يقرردر 

( واللجنة التوجيهية للمؤمتر العلمري الثالرث التفاقيرة األمرم املتحردة ملكافحرة STK4SDاملستدامة )
 ر واللجنة االستشارية العلمية يف تنظيم املؤمتر العلمي الثالث لالتفاقية،التصح

 الدعم الذي قدمته األطراف لتنظيم املؤمتر العلمي الثالث لالتفاقية، وإذ يالحظ بتقدير 
العمررل الررذي اضررطلع  برره هيئررة التفاعررل بررني العلرروم والسياسررات السررتعراض  وإذ يقرردر 

 ت منصب ة على السياسات لتنظر فيها جلنة العلم والتكنولوجيا،نواتج املؤمتر وإعداد اقرتاحا
 ،ICCD/COP(12)/CST/2و ICCD/CST(S-4)/3يف الوثيقتني  وقد نظر 

 تفص  ت مفاض و   من  ق  ما ا مؤتمر ا ولمة ا    ث  التف ق    
 الروابط بني التصحر/تدهور األراضي وت ري املناخ  

النتررررائج العلميررررة الرررريت توصررررل إليهررررا املررررؤمتر العلمرررري الثالررررث  يأخررررذ يف االعتبررررار -1 
 لالتفاقية بشأن الروابط بني التصحر/تدهور األراضي وت ري املناخ و ثارها يف رفاا البشرية 

هيئررة التفاعررل بررني العلرروم والسياسررات علررى املبررادرة إىل تنفيررذ وتنسرري   يشررج  -2 
 هليئة احلكومية الدولية املعنية بت ري املناخ أنشطة مشرت ة بشأن هذا املسائل بينها وبني ا

منظمات اجملتم  إىل أن تقوم، من خالل اخلدمات اإلرشادية و األطراف  يدعو -3 
تررردهور األراضرري وت رررري املنررراخ  تالررتعلم االجتمررراعي يف جمرراالاملنظمرررات األخررر ، بررردعم املرردي و 

ري املنررررراخ، باسرررررتعمال الل رررررة واإلدارة املسرررررتدامة لألراضررررري وتكييررررر  اسرررررت الل األراضررررري مررررر  ت ررررر
  وتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت املناسبة

 ا مو نف ا تقل دي  اا محل    
األطررراف علررى دعررم العمليررات الرريت تضررمن مراعرراة واسررتودام املعررارف  يشررج  -4 

 احمللية والتقليدية 
املعررررارف احملليررررة األطررررراف واملنظمررررات واملؤسسررررات املعنيررررة إىل اختبررررار  يرررردعو -5 
 اري يف مشالتثب  منها علميا  يف جمال تكنولوجيا اإلدارة املستدامة لألراضي و املكتسبة والتقليدية 
  يف ذلك يف املبادالت احملتملة مبا وبرامج،
واحملليررة يف سرريام والتقليديررة إدمرراج املعررارف العلميررة إىل  أيضررا  األطررراف يرردعو  -6 

  واحمللية ذات الصلةوض  املؤشرات الوطنية 



ICCD/COP(12)/20/Add.1 

59 GE.15-20831 

 النهج القائم على النظم  
إلرررج يقررروم علرررى وضررر  واملنظمرررات واملؤسسرررات املعنيرررة علرررى األطرررراف  يشرررج  -7 

  النظم واستودامه لتقييم أوجه الضع  والقدرات على التكي 
 مدى مالءم  ا س  س ت  

ر املرروارد، عررد ، رهنررا  بترروافأن تُ إىل هيئررة التفاعررل بررني العلرروم والسياسررات  يطلررب -8 
أحردق التطرورات يف جمرال البحرث السياسة العامة بشأن اآلثار السياساتية املرتتبرة علرى موجزات 
ترردهور األراضرري واجلفرراف وتكييرر  اسررت الل األراضرري مرر  ت ررري املنرراخ /بالتصررحر املتصررلالعلمرري 

 والتوفي  من  ثارا 
والسياسرررررات  إىل األمانرررررة أن تررررردعم هيئررررة التفاعرررررل برررررني العلررررروم يطلررررب أيضرررررا   -9 

  عن األنشطة اجلارية ذات الصلة بإعداد موجزات السياسة العامةبتزويدها باملعلومات 
ىل تعزيرز إألطراف وبرامج ومنظمات البحث الوطنية واإلقليمية والدوليرة ا يدعو -10 

  تباحررررث مسرررررائل السياسرررررات املسرررررتجدة الررررريت حرررررددهتا هيئرررررة التفاعرررررل برررررني العلررررروم والسياسرررررات
  ICCD/COP(12)/CST/2لوثيقة يف ا وردت  ما

على األطراف واملنظمات والشبكات اإلقليمية ودون اإلقليمية والدولية  يشج  -11 
لجفراف اآلثرار املر ابرة لدارة اجلفراف واألمرن املرائي تتنراول وبررامج إلسياسرات  وضر التعاون على 

  وتدهور األراضي
اإلدارة املسررررررتدامة  سياسررررررات تترررررري  تنفيررررررذ وضرررررر ىل إ أيضررررررا  األطررررررراف  يررررردعو -12 

وإزالرة تقردة حروافز للتكير  بلألراضي واسرتاتيجيات تكيي  است الل األراضري مر  ت رري املنراخ، 
  مثال   اإلدارة االبتكارية، واستكشاف خمططات احلواجز اليت حتول دون تنفيذ هذا السياسات

لررررإلدارة املبررررادد التوجيهيررررة الطوعيررررة علررررى احرررررتام "  ررررذلكاألطررررراف  يشررررج  -13 
، الرررريت "املسرررؤولة حليرررازة األراضررري ومصرررائد األ ررراك وال ابرررات يف سررريام األمرررن ال رررذائي الررروطين

ة يف الزراعرة املسرؤول اتمبرادد االسرتثمار "، و2012 عرام اعتمدهتا جلنة األمن ال ذائي العاملي يف
طاعني العام املستثمرين من الق يدعو، و2014 عام يف" اليت اعتمدهتا هذا اللجنة األغذيةونظم 

 واخلاص إىل احرتامها أيضا  
التكيرر  أن تراعرري يف خططهررا اإلمنائيررة الوطنيررة مسررألة األطررراف علررى  يشررج  -14 

  بة لت ري املناخ وتدهور األراضيم  اآلثار املر   
اليت ككرن  يةنظمالبحوق العلى تعزيز الدعم املقدم إىل  أيضا  األطراف  يشج  -15 

مررن أجررل تكييرر  اسررت الل األراضرري مرر  ت ررري  مكنررةراء الترردخالت املأن حترردد نقرراأ القرروة إلجرر
يف ذلررك  مبررا وضرر  منرراذج آلثررار السرريناريوهات البديلررة،يف علررى أن يشررمل ذلررك البحررث   املنرراخ

القررريم السررروقية وغرررري  تضرررمالتمويرررل التنرررازيل والتمويرررل التصررراعدي، وحتديرررد سالسرررل القيمرررة الررريت 
جتماعيرة واالقتصرادية والبيئيرة والثقافيرة مرن منظرور أصرحاب السوقية، وحتديد حجم املبادالت اال

  املصلحة املتعددين
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البلرررردان إىل اآلليررررة العامليررررة، أن تقرررروم، رهنررررا  بترررروافر املرررروارد، مبسرررراعدة  يطلررررب -16 
علررى حتديررد مصررادر التمويررل املبتكرررة احملليررة واألجنبيررة والوصررول إليهررا مررن أجررل  أثرةاألطررراف املترر

مؤسسررات التعررراون الدوليررة األخرررر  إىل أن  يرردعو، وألراضررري مرر  ت ررري املنررراختكييرر  اسررت الل ا
 تفعل ذلك 

 ا تو ان ا متودث ا قط ت ت  
القطاعررررات علررررى إضررررفاء الطرررراب  املؤسسرررري علررررى مشررررار ة األطررررراف  يشررررج  -17 
الررنظم أحرردق تصرراميم العمليررات التشررار ية و أصررحاب املصررلحة املتعررددين، باسررتودام املتعررددة و 
  وتكنولوجيا االتصاالت املعرفية

فيهرا شربكات اجملتمر  املردي،  مبرا األطراف على تعزيز الشبكات الوطنية، ىث -18 
 هرررذاوينب ررري أن تسرررهم   تعزيرررز شررربكات العلررروم واملعرررارف اإلقليميرررة والعامليرررةوالعمرررل معرررا  علرررى 

أشررركال دعرررم تقررردة وتبرررادل  ويف التفاعرررل برررني خمتلررر  أصرررحاب املصرررلحة زيرررادةالشررربكات يف 
ترردهور األراضرري واجلفرراف واإلدارة املسررتدامة لألراضرري /التصررحر تاملعررارف يف جمرراالمتعررددة مررن 

وينب ي أن يستند ذلك إىل اجلهرود املبذولرة   واالسرتاتيجيات الناجحة لتكيي  است الل األراضي
نظررام الة ترردهور األراضرري واجلفرراف املعروفررة باسررم بوابرر/اخلاصررة بالتصررحر ‘بوابررة البوابررات‘لتطرروير 

  الوسيط لنقل املعارف العلمية
 ا رصد اا تق  م  

، هيئرة التفاعرل برني العلروم والسياسراتاألمانة إىل أن تبحث، بدعم من  يدعو -19 
التقرردم احملرررز يف تطرروير املراصررد الدوليررة القابلررة لالسررتودام املشرررتك )مثررل املنظومررة العامليررة لررنظم 

يررر  املعررين برصرررد األرض، والنظررام العررراملي ملراقبررة املنررراخ، الفر  يضرررطل  بإنشررائهارصررد األرض الرريت 
أجرل والنظام العاملي ملراقبرة التنروع البيولروجي، واملوقر  التفراعلي لربنرامج األمرم املتحردة للبيئرة( مرن 

تررردهور األراضررري واجلفررراف /الحتياجرررات املتعلقرررة برصرررد وتقيررريم التصرررحرضرررمان املراعررراة التامرررة ل
  يف اجلهود املبذولة حاليا  جلم  املالحظات البيئية على سو منهجي تدهور األراضيحتييد أثر و 

توسرري   أو إىل دعررم وحفرز إنشرراء مراصرد وطنيررة متكاملرة أيضرا  األطررراف  يردعو -20 
نطاقهرررا، حسرررب االقتضررراء، لتقيررريم وضررر  تررردهور األراضررري وترررأثري ت رررري املنررراخ واإلدارة املسرررتدامة 

العامليرررة  اتت رررري املنررراخ، ولإلسرررهام بفعاليرررة يف املبرررادر لألراضررري وتكييررر  اسرررت الل األراضررري مررر  
  وض  األراضياملشرت ة لإلبال  عن 

ىل البلردان األطرراف املترأثرة مرن الكرايف إالردعم  أن تقردماألطراف على  يشج  -21 
وبنرررراء القرررردرات لتيسررررري إشررررراك أصررررحاب املصررررلحة  تعهرررردهاأجررررل إنشرررراء نظررررم وطنيررررة للرصررررد و 

مررررن املنظمررررات التقنيررررة واملاليررررة املعنيررررة،  يرررردعو، وارة املسررررتدامة لألراضررررياملتعررررددين يف رصررررد اإلد
 إىل أن تفعل ذلك. اخلاص،و  القطاعني العام

 اجللسة العامة احلادية عشرة
 2015 رتشرين األول/أ توب 22
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  12-/م ف19 نا مقر   
 تحس ا كف ءا  جن  ا ولم اا تكنف فج  

 إن مؤمتر األطراف، 
 ،11-/م أ21 اومبقرر  8-/م أ13 اإذ يذ  ر مبقرر  
تقيريم مرد  ل هيئرة التفاعرل برني العلروم والسياسراتبالعمرل الرذي اضرطلع  بره  وإذ ينو ا 
يف دعررم عمليررة مكافحررة التصررحر التفاقيررة  األول والثرراي والثالررثملررؤمترات العلميررة ا نتررائج فعاليررة

 يف إطار اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، صن  القرار
يقررر  بررأن لالسررتثمارات يف املررؤمترات العلميررة لالتفاقيررة تررأثريات مباشرررة وغررري مباشرررة وإذ  

 على عملية صن  السياسات يف إطار االتفاقية، وأن مثة إمكانية لتحسني هذا االجتاا اإلزايب،
  بأن القضايا املرتبطة ببنية املؤمترات العلميرة لالتفاقيرة ومتويلهرا  ران هلرا وقروإذ يقر  أيضا   

 ،إتاحتها يف حينها ويف الفوائد املستولصة من هذا املؤمترات، حيث أث رت يف نوعية التوصياتعلى 
بررأن  فرراءة الرتتيبررات املؤسسررية مررن حيررث التكررالي  مطلوبررة لتحسررني وإذ يقررر   ررذلك  

 اإلسهامات العلمية يف عملية االتفاقية،
 ،ICCD/COP(12)/CST/INF.2و ICCD/COP(12)/CST/4يف الوثيقتني وقد نظر  
وجوب فصل االجتماعات العلمية املقبلة بشأن التصحر/تدهور األراضي  يقرر -1 

واجلفررراف عرررن الرررردورات الر يرررة الرررريت تعقررردها جلنرررة العلررررم والتكنولوجيرررا  وككررررن أن تتورررذ هررررذا 
قائمرررة اجتماعرررات خررررباء  أو االجتماعرررات العلميرررة شررركل املرررؤمترات العلميرررة املتصرررلة باالتفاقيرررة،

 اجتماعات خرباء تعقد بالتزامن م  مؤمترات علمية دولية مقررة  أو بذاهتا،
  ،هيئررة التفاعررل بررني العلرروم والسياسرراتوجرروب توسرري  نطررام واليررة  يقرررر أيضررا   -2 

، لتمكينها من أن تقوم، حت  إشرراف مكترب 11-/م أ23 رمن املقر  3 ةحتددت يف الفقر   ما
تقردة إرشرادات مواضريعية واضرحة ونرددة إىل جلنرة العلرم ‘ 1‘يلري:  مبا جلنة العلم والتكنولوجيا،

والتكنولوجيررررا بشررررأن متطلبررررات املعرفررررة العلميررررة )مثررررل عمليررررات التقيرررريم املواضرررريعية، والدراسررررات 
حتديرد الطريقرة الفضرلى ‘ 2‘العلمية، و/أو أدلة املستودمني( لتنفيذ اتفاقيرة مكافحرة التصرحر  و

فريرر  خررررباء، وتنظررريم اجتماعرررات خررررباء، وتشرررجي   أو اء أفررررادللمضرري قررردما  )مثرررل تكليررر  خررررب 
الشبكات العلمية اإلقليمية على تنظريم اجتماعرات إقليميرة( لتلبيرة هرذا املتطلبرات  أو املؤسسات
 وض  اختصاصات العمل العلمي املطلوب إسنادا إىل جهرات خارجيرة مرن خررباء ‘3‘املعرفية  و

يف  مبرا اختيرار اخلررباء،‘ 4‘ا  للعقد الذي تديرا األمانرة  ومؤسسات وضمان نوعية احملتو  وفق أو
ذلرررك مرررن اجلمعيررررات العلميرررة ومنظمررررات العلررروم واملعرفررررة ومنظمرررات اجملتمرررر  املررردي والشرررربكات 

 املعروفة خبربهتا يف قضايا التصحر/تدهور األراضي واجلفاف 
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التفاعرل هيئرة وجوب إخضاع أي نواتج علميرة تقرد م بإشرراف مرن  يقرر  ذلك -3 
وجوب استعراض أي نتائج تُنشر  يقرر  ما  لعملية مراجعة دولية مستقلة  بني العلوم والسياسات

 حت  اسم اتفاقية مكافحة التصحر من جانب مكتب مؤمتر األطراف قبل نشرها 
رررر  يقررررر -4  وجررروب تنظررريم الررردورات املقبلرررة للجنرررة العلرررم والتكنولوجيرررا بطريقرررة تيس 

بشأن انعكاسات النواتج العلميرة علرى  هيئة التفاعل بني العلوم والسياساتاحلوار بني األطراف و 
 ذات صلة بالسياسات العامة صعيد السياسات العامة وتتي  إمكانية صياغة توصيات 

هيئررة التفاعررل بررني ضرررورة قيررام جلنررة العلررم والتكنولوجيررا، برردعم مررن يقرررر أيضررا   -5 
قصرية واملتوسطة والطويلة األجل املرتتبة علرى األنشرطة ، برصد منتظم للثار الالعلوم والسياسات

 العلمية اجلارية من أجل اتفاقية مكافحة التصحر.
 اجللسة العامة الرابعة

 2015 رتشرين األول/أ توب 16
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  12-/م ف20 نا مقر   
نررررة ل ررررا ا مورررر نف ا تقل ديرررر  افنضررررل  بمرررر  تحسرررر ا إثانا ا مورررر نف،

 ا مم نس ت اا تج نب ا ن جح 
 مؤمتر األطراف،إن  
 مررررررررررررررن االتفاقيررررررررررررررة وإىل 26و 23و 19و 18و 17و 16و 6 دإىل املرررررررررررررروا إذ يشررررررررررررررري 
 ،11-/م أ24و 11-/م أ17و 10-/م أ15 املقررات
برررراجلهود الرررريت يبررررذهلا مكتبررررا جلنررررة اسررررتعراض تنفيررررذ االتفاقيررررة وجلنررررة العلررررم  وإذ يرحررررب 

 ،والتكنولوجيا لضمان التنسي  فيما يتصل مبسألة أفضل املمارسات
دراسرررة مر رررز التنميرررة والبيئرررة يف جامعرررة بررررن والبررراجلهود الررريت تبرررذهلا األمانرررة و وإذ يعررررتف  
يف تشرررجي  حتليرررل أفضرررل املمارسرررات يف جمرررال اإلدارة  حفرررظ املررروارد وتكنولوجيررراتلرررنهج  ةالعامليررر

 ،نشر تلك املمارسات وإتاحتها ويف املستدامة لألراضي
واآلليرررة العامليرررة يف العثرررور علرررى قواعرررد بيانرررات  بالصرررعوبات الررريت جتررردها األمانرررة وإذ يقرررر 

ذات صرررررلة باملسرررررائل املواضررررريعية األخرررررر  املتعلقرررررة بأفضرررررل املمارسرررررات وعلرررررى املررررروارد املطلوبرررررة 
املرتبطررررة بأفضررررل سارسررررات  11-/م أ17و 10-/م أ15 نالسررررتكمال العمليررررة املبي نررررة يف املقرررررري

 ثر فعالية من حيث التكلفة،اإلدارة املستدامة لألراضي، وباحلاجة إىل إلُج أ 
تبررادل النظررام الوسرريط لبالتقرردم الررذي أحرزترره األمانررة يف إنشرراء بوابررة  وإذ يعرررتف أيضررا   

 تش يل سوم بناء القدرات، ويف املعارف العلمية
الررريت تتضرررمن نترررائج تقيررريم االحتياجرررات  ICCD/COP(10)/CST/9إىل الوثيقرررة وإذ يشررري  

ىتاجه أصحاب املصلحة يف اتفاقية مكافحة التصحر  ما من املعارف الذي  ان املراد منه حتديد
تبرررادل ل النظرررام الوسررريطمرررن معرررارف حيويرررة، ومرررن و توضررري  األولويرررات بالنسررربة إلنشررراء بوابرررة 

 املعارف العلمية،
 ICCD/COP(12)/CST/7-ICCD/CRIC(14)/6الررررررررررررررررررررررررررررروثيقتني يف  نظررررررررررررررررررررررررررررررقرررررررررررررررررررررررررررررد و  

 ،ICCD/COP(12)/CST/INF.5و
جامعرررة برن/مر رررز التنميرررة والبيئرررة والدراسرررة العامليرررة لرررنهج وتكنولوجيرررات  يررردعو -1 

 حفظ املوارد إىل:
مرررن وضررر  منررروذج إبرررال  ومبرررادد توجيهيرررة تقنيرررة منق حرررني  ررري تقررروم نتهررراء اال )أ( 

 األطراف باختبارمها 
إلكرتوي يتي  للبلدان األطراف والكيانات املبلِّ ة  من استحداق مرف نتهاء اال )ب( 

تكنولوجيرررررات اإلدارة " املتبعرررررة يف األخرررررر  مواصرررررلة حتميرررررل املعلومرررررات عرررررن أفضرررررل املمارسرررررات
  "فيها املتعلقة بالتكي  مبا ،املستدامة لألراضي
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 إتاحررة البيانررات واملعلومررات املتعلقررة بأفضررل سارسررات اإلدارة املسررتدامة لألراضرري )ج( 
تبررادل املعررارف العلميررة، حسرربما ترردعو إليرره ل النظررام الوسرريطبوابررة عررن طريرر  السررمان بالوصررول إىل 

 احلاجة 
األطررررراف علررررى اختبررررار منرررراذج اإلبررررال  املنق حررررة وتقرررردة تعليقاهتررررا إىل  يشررررج  -2 

 رررري يتسرررر  إجررررراء املزيررررد مررررن التعررررديالت  الدراسررررة العامليررررة لررررنهج وتكنولوجيررررات حفررررظ املرررروارد
 والتحسينات 

االسرررتمرار يف  علرررىالكيانرررات املبل رررة األخرررر  ث وىررر أيضرررا   األطرررراف يشرررج  -3 
عرررض حرراالت عررن أفضررل املمارسررات الوجيهررة لتعزيررز قاعرردة املعررارف اخلاصررة برراإلدارة املسررتدامة 

 الدراسة العاملية لنهج وتكنولوجيات حفظ املوارد عن طري  لألراضي 
فضررل سارسررات اإلدارة املسررتدامة بأ يتعلرر عنصرررا  إىل األمانررة أن ترردمج  يطلررب -4 

لألراضرري يف أنشررطة بنرراء القرردرات الرريت يررتم تنظيمهررا حتضررريا  لعمليررة اإلبررال  واالسررتعراض املقبلررة 
 وألي مناسبة أخر  قد تطرأ، حسب االقتضاء 

باملسررائل املواضررريعية  يتعلررر  فيمرراإيقرراف اإلبرررال  عررن أفضرررل املمارسررات  يقرررر -5 
وإعفررراء الكيانرررات املبل رررة مرررن  9-/م أ13 راملقرررر مرررن   املبي نرررة يف املرفررر  اخلرررامن السررر  األخرررر 

فيمرا صرص موضروع "تكنولوجيرات  إال التزامات اإلبرال  ذات الصرلة الواقعرة حاليرا  علرى عاتقهرا،
 يف ذلك التكي "  مبا اإلدارة املستدامة لألراضي،

ها اخلررررررربة واملعررررررارف إىل األمانررررررة حتديررررررد املؤسسررررررات الرررررريت لرررررردي يطلررررررب أيضررررررا   -6 
واملعلومرررررات الالزمرررررة للمسرررررائل املواضررررريعية السررررر  املتبقيرررررة، وأن تسرررررتحدق رابطرررررا  إىل مواقعهرررررا 
اإللكرتونية و/أو قواعد بياناهترا حيرث توجرد املعلومرات ذات الصرلة، وتوجيره هرذا املعلومرات مرن 

 ت، حسب االقتضاء تبادل املعارف العلمية و/أو سوم بناء القدراالوسيط ل نظامخالل بوابة ال
 يلي: ما على وجه اخلصوص،، يقرر أيضا   -7 
أن تسررررتمر األمانررررة يف الوفرررراء بالتزاماهتررررا فيمررررا صررررص املسررررألة املواضرررريعية "بنرررراء  )أ( 

 القدرات وإذ اء الوعي"، عن طري  سوم بناء القدرات، م  إدخال أي تعديالت الزمة 
أن تقرروم اآلليررة العامليررة بتحسررني "طقررم معلومررات التمويررل" فيمررا صررص املسررألة  )ب( 

املواضرررريعية "التمويررررل وتعبئررررة املرررروارد"، عاقرررردة  لررررذلك ال رررررض شرررررا ات مرررر  مؤسسررررات و ليررررات 
رررررة  الوصررررول إىل املعلومررررات املتعلقررررة بفرررررص التمويررررل السرررراسة  وصررررنادي  التمويررررل املناسرررربة، وميس 

 حر/تدهور األراضي واجلفاف والناشئة يف جمال التص
تبررادل املعررارف العلميررة املعلومررات ل النظررام الوسرريطأن تنشررر األمانررة علررى بوابررة  )ج( 

املتصلة باملسرألتني املواضريعيتني "التصرحر وتردهور األراضري واجلفراف والرصرد والتقييم/البحرث يف 
 جمال اإلدارة املستدامة لألراضي" و"إدارة املعارف ودعم القرار" 
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أن تنشررررر األمانررررة واآلليررررة العامليررررة علررررى املوقرررر  اإللكرررررتوي التفاقيررررة مكافحررررة  د() 
التشرررررريعي اإلطرررررار و ة العامرررررة التصرررررحر املعلومرررررات املتصرررررلة باملسرررررألة املواضررررريعية "إطرررررار السياسررررر

  واملؤسسي"
يف تطررروير بوابرررة  ، بالتشررراور مررر  األطرررراف،إىل األمانرررة أن متضررري يطلرررب أيضرررا   -8 

بررادل املعررارف العلميررة وحتسررينها بالتعرراون مرر  الشررر اء مررن أجررل زيررادة فائرردهتا تل النظررام الوسرريط
بالنسبة للمجموعات املوتلفة املستهدفة وتوسي  نطام عملية مج  املعلومات اليت ككن الوصرول 
إليها عن طري  البوابة  ي تشمل جهات فاعلة وطنية ودون وطنية على وجره اخلصروص. وينب ري 

يسررري وتعزيررز الوصررول إىل املعررارف ذات الصررلة مررن مصررادر متعررددة عررن طريرر  أن تقرروم البوابررة بت
 قنوات االتصال وغريها من  اإلنرتن  واهلوات  احملمولة

بوسرررررعها ذلرررررك، يررررردعو البلررررردان الررررريت البلررررردان املتقدمرررررة األطرررررراف، و شرررررج  ي -9 
 واملؤسسات املالية إىل توفري املوارد املالية:

ع أفضررل سارسررات اإلدارة املسررتدامة لألراضرري مررن أجررل ضررمان تشرر يل مسررتود  )أ( 
 واستدامته 
تبررادل ل النظررام الوسرريطتكررالي  السررنوية وتوسرري  نطررام بوابررة المررن أجررل دعررم  )ب( 

  املعارف العلمية ومواصلة حتسينها وتطويرها
إىل األمانة واآللية العامليرة تقردة تقريرر عرن تنفيرذ هرذا املقررر إىل   ذلك يطلب -10 
 للهيئة الفرعية. ةاملقبل اتاالجتماع

 اجللسة العامة احلادية عشرة
 2015 رتشرين األول/أ توب 22
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  12-/م ف21 نا مقر   
 بر  مج تمل ه ئ  ا تف تل ب ا ا ولفم اا س  س ت

 ،إن مؤمتر األطراف 
 ،11-/م أ23 امبقرر  إذ يذ ر 
مرن جهرود لتنفيرذ  بذلته هيئرة التفاعرل برني العلروم والسياسرات مبا وإذ يعرتف م  التقدير 

 ،2015-2014 برنامج العمل لفرتة السنتني
بإسرررهامات اهليئرررة يف عمليرررة دراسرررة نطرررام تقيررريم "املنترررد  احلكرررومي الررردويل  وإذ يسرررلم 

للعلررروم والسياسرررات املعرررين برررالتنوع البيولررروجي وخررردمات الرررنظم اإليكولوجيرررة" لتررردهور األراضررري 
 واستصالحها،

احلكرررومي الررردويل املعرررين  التقرررين  التعررراون مررر  الفريررر  هرررود اهليئرررة للشرررروع يف وإذ يرحرررب 
 بالرتبة،

وضر  إطرار يف بعمرل فرير  املشرورة العلميرة والتقنيرة التراب  ملرفر  البيئرة العامليرة  وإذ يعرتف 
 "تقييم القدرة على التأقلم، وسبل التكي ، والتحول"،

-ICCD/COP(12)/CST/3، وICCD/COP(12)/CST/6يف الوثرررررررررررررررررررررررررائ   وقرررررررررررررررررررررررررد نظرررررررررررررررررررررررررر 

ICCD/CRIC(14)/7و ،ICCD/COP(12)/CST/INF.4، 
مت بو  ف شط  ا تو ان ا مدنج  نة بر  مج تمل ه ئ  ا تف ترل بر ا ا ولرفم اا س  سر ت  فتررا   

 2015-2014 اا سنت 
إىل اهليئرررررررة املسرررررررامهة يف عمليرررررررة اسرررررررتعراض تقيررررررريم تررررررردهور األراضررررررري  يطلرررررررب -1 

ين احملدد ووفقا  لإلجرراء املتبر  يف املنترد  احلكرومي الردويل للعلروم واستصالحها ضمن اإلطار الزم
 والسياسات املعين بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية 

اخلرررررباء املدرجررررة أ ررررااهم يف قائمررررة اخلرررررباء املسررررتقلني التفاقيررررة مكافحررررة  يشررررج  -2 
علرى اإلسرهام  مفيردة و/أو لرديهم منشرورات التصحر وغريهم من اخلرباء املستقلني املشهود هلم براخلربة

يف عمليررة اسررتعراض تقيرريم ترردهور األراضرري واستصررالحها ضررمن اإلطررار الررزمين احملرردد ووفقررا  لإلجررراء 
 املنتد   املتب  يف
 يلي: ما إىل األمانة يطلب -3 
إخطررار األطرررراف واهليئرررة واخلررررباء املدرجررة أ رررااهم يف قائمرررة اخلررررباء املسرررتقلني  )أ( 

ترشرري  خرررباء مسررتقلني يوجرره نررداء علميررة عنررد االقتضرراء، عنرردما الشرربكات سررائر اللالتفاقيررة، و 
 للتقييم وتصب  النسً األولية للتقييم متاحة الستعراض النظراء 

االسرررتمرار يف تيسرررري مشرررار ة رئرررين جلنرررة العلرررم والتكنولوجيرررا يف فريررر  اخلررررباء  )ب( 
 مراقب املتعدد التوصصات التاب  للمنتد  بصفة 
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لإلجرراء  وفقرا   ةاسرتعراض رئيسريجهرة  االستمرار يف تيسرري مشرار ة اهليئرة بصرفة )ج( 
 املتب  يف املنتد  

  "توقعات األراضي العاملية "تيسري مشار ة اهليئة يف توجيه واستعراض )د( 
 إشراك هيئة التفاعل يف أعمال اهليئة احلكومية الدولية املعنية بت ري املناخ  )هر( 
يئرررة علرررى مواصرررلة تعاوإلرررا مررر  الفريررر  التقرررين احلكرررومي الررردويل املعرررين اهل يشرررج  -4 

بالرتبة، م  الرت يز على املواضي  املتف  عليها يف االجتماع املشررتك برني اهليئرة والفرير  الرذي عقرد 
  2015 لنيسان/أبري 20 يف

ر األطررراف واملنظمررات واملؤسسررات املعنيررة إىل دعررم صررقل واختبررار إطررا يرردعو -5 
  ذات الصلةشاري  امل"تقييم القدرة على التأقلم، وسبل التكي ، والتحول" يف 

 اهليئة على اآليت: يشج  -6 
مواصلة تعاوإلا م  فري  املشورة العلميرة والتقنيرة التراب  ملرفر  البيئرة العامليرة علرى  )أ( 

علررررى سرررربيل  طرررررهررررذا األ واختبررررار القرررردرة علررررى التررررأقلم املسررررتندة إىل تقيرررريمالدعررررم تطرررروير أطررررر 
 التجريب، وإسداء املشورة والتوجيه عند االقتضاء 

بوصررررفها إلجررررا   التررررأقلمالقرررردرة علررررى  املسررررتندة إىل تقيرررريمالتشررررجي  تطبيرررر  أطررررر  )ب( 
قدرة الرنظم اإليكولوجيرة عن و  والرصد واإلبال  عن التكي  القائم على األراضي مشرت ا  للتوطيط

 الصمود الزراعية على 
، يف الكيفيرة الريت ككرن 2017-2016 ةلفررت ل عملهراالنظر، يف إطرار برنرامج  )ج( 

يف عملهرررا املقبرررل املتعلررر  بوضررر   الترررأقلمهبرررا تطبيررر  إلرررج أطرررر التقيررريم املسرررتندة إىل القررردرة علرررى 
 تدهور األراضي  أثرحتييد الطوعي املتمثل يف دف اهلتوجيهات خاصة باالتفاقية بشأن تفعيل 

النظررر يف الكيفيرررة الررريت ككرررن هبرررا لرررنهج أطرررر التقيررريم املسرررتندة إىل القررردرة علرررى  )د( 
دون الرروطين مررن أجررل /أن تسررهم يف وضرر  مؤشرررات  ميررة ووصررفية علررى املسررتو  الرروطين التررأقلم

 استكمال مؤشرات التقدم املتعلقة بتنفيذ االتفاقية 
 2017-2016 انت بر  مج تمل ه ئ  ا تف تل ب ا ا ولفم اا س  س ت  فترا ا س  

بصري ته الرواردة  2017-2016 اعتماد برنامج عمل اهليئة لفررتة السرنتني قرري -7 
 يف مرف  هذا املقرر 

 يلي: ما إىل اهليئة طلبي -8 
تقدة تقرير توليفي يتضمن توصيات منصب ة على السياسات، لكل هردف يررد  )أ( 

الثالثرررررررة عشررررررررة للجنرررررررة العلرررررررم يف الررررررردورة  2017-2016 يف برنرررررررامج عملهرررررررا لفررررررررتة السرررررررنتني
 والتكنولوجيا 
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إبال  اللجنرة يف دورهترا الثالثرة عشررة عرن أنشرطة التنسري  املضرطل  هبرا يف فررتة  )ب( 
  2017-2016 السنتني

إعداد تقارير سياساتية موجزة عن املواضي  اليت يتناوهلا برنامج العمل، تتضرمن  )ج( 
 .اخليارات املنصب ة على السياسات

 العامة احلادية عشرةاجللسة 
 2015 رتشرين األول/أ توب 22
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 ا مرنق

 بر ررررررررر مج تمرررررررررل ه ئررررررررر  ا تف ترررررررررل بررررررررر ا ا ولرررررررررفم اا س  سررررررررر ت  فتررررررررررا  
 2017-2016 اا سنت 
  1 لاجلدو 

 بر رررررررر مج تمررررررررل ه ئرررررررر  ا تف تررررررررل برررررررر ا ا ولررررررررفم اا س  سرررررررر ت  فترررررررررا ا ررررررررفاتج فهررررررررداف 
 2017-2016 اا سنت 

 النتيجة املراد حتقيقها اهلدف
 الطرررررروعي دفاهلرررررتقررررردة توجيهررررررات علميرررررة لتفعيررررررل  -1

 تدهور األراضي  أثرتحييد املتعل  ب
تردهور األراضري علرى الصرعيد القطرري اسرتنادا   أثرردليل استودام لتحقي  هردف حتييرد 

حتقير   إىل استعراض األطر املفاهيمية واملنهجية املقرتحرة الريت مرن شرأإلا أن تردعم علميرا  
 املذ ور اهلدف

إبرررررررراز إمكانرررررررات الترررررررآزر الكامنرررررررة املبنيرررررررة علرررررررى العلرررررررم  -2
لتصرررررررردي قصررررررررد املمارسررررررررات اإلدارة املسررررررررتدامة لألراضرررررررري 
 ت رررررريوالتكيررررر  مررررر   للتصرررررحر/تدهور األراضررررري واجلفررررراف

 املناخ والتوفي  من  ثارا 

يتصرل هبررا مررن تقريررر سياسررايت موجز/تقررارير  ومررا تقريرر يتضررمن األبررواب الثالثررة التاليررة
 ة:سياساتية موجز 

تعزيررررررررز وتيسررررررررري اعتمرررررررراد سارسررررررررات اإلدارة  -أ2
التصرحر/تدهور املستدامة لألراضري الريت حترد  مرن 

وختفرر  مررن  ثررار ت ررري املنرراخ  األراضرري واجلفرراف
 يف الوق  ذاته

 يلي: ما من التقرير 1 بسيتناول البا
قصرررد استكشرراف إمكانرررات سارسررات اإلدارة املسرررتدامة لألراضرري  ‘1‘

والتصرررردي ملسررررامهة يف  ررررل مررررن التوفيرررر  مررررن  ثررررار ت ررررري املنرررراخ ا
  للتصحر/تدهور األراضي واجلفاف

استعراض احلروافز واملثبطرات املتعلقرة باعتمراد املمارسرات املسرتدامة  ‘2‘
   املستويات ألراضي على خمتليف استودام ا

ترررروفري خيررررارات لتعزيررررز ختفيرررر   ثررررار ت ررررري املنرررراخ )زيررررادة احتجرررراز  ‘3‘
للتصررررررحر/تدهور  والتصررررررديالكربررررررون و/أو خفررررررض االنبعاثررررررات( 

مررررررررن خررررررررالل سارسررررررررات اإلدارة املسررررررررتدامة  األراضرررررررري واجلفرررررررراف
 لألراضي.

اإلدارة  سارسررررررراتتعزيرررررررز وتيسرررررررري اعتمررررررراد  -ب2
التصررحر/تدهور املسررتدامة لألراضرري الرريت حتررد  مررن 

وتعررزز التكيرر  مرر  ت ررري املنرراخ  ضرري واجلفررافاألرا
 يف الوق  نفسه

مررررن التقريررررر أحرررردق املعررررارف بشررررأن اخلررررربة يف سارسررررات إدارة  2 بسرررريعرض البررررا
تقررروم علرررى  األراضرري الررريت قرررد تؤهرررل ألن تكررون سارسرررات للتكيررر  مررر  ت ررري املنررراخ

مررن  مسررتودمو األراضرري أيضررا  السرربل الرريت اعتمرردها. وسرريلوص التقريررر األراضرري
 وسررريقدمعلرررى مرررد   الف السرررنني،  املترررأثرة املنررراط فررراف يف للج أجرررل التصررردي

. واسرتنادا  إىل هرذا للتصردي حلراالت اجلفراف اجلديردة عرن السربل املتبعرةمعلومات 
 :يلي ما التقرير سيوفراملعلومات، 

توجيه سارسات اإلدارة املسرتدامة لألراضري الريت ككرن أن تردع م القردرة  ‘1‘
  املناط  املتأثرةم  توقعات ت ري املناخ يف  على التكي 

تقررردة معلومرررات وجيهرررة لررردعم وضررر  سياسرررات مسرررتنرية وإرشررراد  ‘2‘
صررررانعي السياسررررات وهيئررررات متويررررل البحرررروق واألوسرررراأ العلميررررة 
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 النتيجة املراد حتقيقها اهلدف
بشررأن الث رررات املعرفيررة القائمررة مررن حيررث حتقيرر  التكيرر  مرر  ت ررري 

  القائم على األراضي املناخ
عرفيرة القائمررة مرن حيررث حتقير  التكيرر  مر  ت ررري حتديرد الث رررات امل ‘3‘

  القائم على األراضي املناخ
استعراض احلروافز واملثبطرات املتعلقرة باعتمراد املمارسرات املسرتدامة  ‘4‘

 يف استودام األراضي على خمتل  املستويات.

 ب2و أ2 إجررراء تقيرريم نقرردي لالسررتنتاجني -ج2
السرررتيعاب أوجررره الترررآزر واملعاوضرررة برررني التوفيررر  
مرررن  ثرررار ت ررررري املنررراخ والتكيررر  معرررره، مرررن جهررررة، 
وسارسرررات اإلدارة املسررررتدامة لألراضرررري للحررررد مررررن 

 تدهور األراضي، من جهة أخر 

مررررن التقريررررر حتلرررريال  نقررررديا  ألوجرررره التررررآزر احملتملررررة واملعاوضررررة بررررني  3 بسرررريقدم البررررا
لألراضرري  املسررتدامةاخ والتكيرر  معرره، وسارسررات اإلدارة التوفيرر  مررن  ثررار ت ررري املنرر

 .املواطن األحيائية واملناط اليت حتد من تدهور األراضي يف خمتل  

تشجي  إعداد وتنفيذ تدابري وسارسات نددة إلعرادة  -3
واسرررررررررتعادة تأهيرررررررررل األراضررررررررري املتررررررررردهورة واستصرررررررررالحها 

 خصوبتها

 يلي: ما تقرير يقدم
عرررادة تأهيرررل إل واملناسررربةللممارسرررات القائمرررة يف إدارة األراضرري  تقيرريم ‘1‘

ها مرررن جهرررة خصررروبت اسررررتداد أو استصرررالحها أو املتررردهورةاألراضررري 
 يقرتن هبا من تكالي   ما يف ذلك مبا إمكانات األراضي،

 ،توجيهات علمية وخيارات سياساتية للتعامل م  األراضي املتردهورة ‘2‘
مرواطن ضري والتفراوت يف حردة التردهور يف م  مراعاة إمكانات األرا

ومنرررراط  شرررر ، اسررررتنادا  إىل التقيرررريم املررررذ ور يف النقطررررة )أ(  أحيائيررررة
 أعالا ودراسات حاالت أفضل املمارسات املتاحة.
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  2 لاجلدو 
ف شررررررط  ا تنسرررررر ق نررررررة بر رررررر مج تمررررررل ه ئرررررر  ا تف تررررررل برررررر ا ا ولررررررفم اا س  سرررررر ت  فترررررررا 

 2017-2016 ا سنت ا
 النشاأ جمال التنسي 

 ،متابعرررررة "تقيررررريم تررررردهور األراضررررري واستصرررررالحها" -1
املنتررررررررررد  احلكرررررررررومي الررررررررردويل للعلرررررررررروم "الرررررررررذي أعررررررررردا 

والسياسرررات املعرررين برررالتنوع البيولررروجي وخررردمات الرررنظم 
 اإليكولوجية" واملسامهة فيه

ستسررراهم هيئرررة التفاعرررل برررني العلررروم والسياسرررات يف التقيررريم وفقرررا  لإلجرررراء الرررذي وضرررعه 
 املنتد .

ينب رري ألعضرراء اهليئررة أن يشررار وا يف جلنررة التوجيرره وعمليررة اسررتعراض "توقعررات األراضرري  املسامهة يف وض  "توقعات األراضي العاملية" -2
 العاملية".

متابعررة التعرراون الررراهن مررر  الفريرر  احلكررومي الررردويل  -3
 املعين بالرتبة واستكشاف املزيد من سبل هذا التعاون

 

 واضي  املتف  عليها بني اهليئة والفري :سيستند التعاون إىل امل
  تدهور األراضي أثرهدف التنمية املستدامة املتعل  بتحييد 
 املؤشرات اليت تستعملها اتفاقيات ريو الثالق 
 خمزون الكربون العضوي يف الرتبة 

برردء وتنسرري  التفرراعالت بررني اتفاقيررة األمررم املتحرردة  -4
ملكافحررة التصرررحر واهليئررة احلكوميرررة الدوليررة املعنيرررة بت رررري 

 املناخ

نظرررر  يرررةستستكشرر  هيئرررة التفاعررل برررني العلررروم والسياسررات، بررردعم مرررن األمانررة، إمكان
تردهور األراضري "اهليئة احلكومية الدولية املعنيرة بت رري املنراخ" يف العالقرة برني ت رري املنراخ و 

 يف أعماهلا املقبلة.
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  12-/م ف22 نا مقر   
 ق ئم  ا خ راء ا مستقل ا

 إن مؤمتر األطراف، 
 من االتفاقية، 24 ةمن املاد 2 ةبالفقر  إذ يذ  ر 
 ،11-/م أ26 رباملقر  وإذ يذ  ر أيضا   
 ،ICCD/COP(12)/13يف الوثيقة  وإذ نظر 
، ICCD/COP(12)/CST/6، وICCD/COP(12)/CST/4يف الوثررررررررررررائ   وإذ نظررررررررررررر أيضررررررررررررا   

 ،ICCD/COP(12)/CST/7و
إىل األمانررة تيسررري إشررعار اخلررباء املدرجررة أ ررااهم يف القائمررة باألنشررطة  يطلرب -1 

 والفرص التالية:
فيهرررا اجتماعرررات اخلرررباء التقنيرررة واملرررؤمترات  مبررا املشررار ة يف املناسررربات العلميرررة، )أ( 

ليت تنظام يف إطار  ليرة تقردة املشرورة العلميرة واخلرربة إىل اتفاقيرة األمرم املتحردة الدولية واإلقليمية ا
  12-/م أ19 رملكافحة التصحر على النحو املبني يف املقر 

ُمراجعررة املنتجرررات العلميرررة الرريت تطررروار حتررر  إشرررراف هيئررة التفاعرررل برررني العلررروم  )ب( 
 والسياسات 
عمليرررات التقيررريم الدوليرررة بشرررأن مواضررري   ويف الدوليرررةاملشرررار ة يف أفرقرررة اخلررررباء  )ج( 

ويبرردي اخلرررباء  األطررراف  أو التصررحر/تدهور األراضرري واجلفرراف، بصررفتهم خرررباء تعي ررنهم األمانررة
 باسم اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر  ال  راءهم با هم اخلاص

حها لرررد  هيئرررة ُمراجعرررة عمليرررة التقيررريم املواضررريعي لتررردهور األراضررري واستصرررال )د( 
 التفاعل بني العلوم والسياسات 

تقدة املعلومات ذات الصلة إىل منص ات املعرفة التابعة التفاقية التصحر، مثرل  )ه( 
 تبادل املعارف العلمية، وسوم بناء القدرات ل النظام الوسيطبوابة 

النظررام  إىل األمانررة أن ترردرج قاعرردة بيانررات قائمررة اخلرررباء يف بوابررة يطلررب أيضررا   -2 
تبررادل املعررارف العلميررة تيسررريا  السررتعمال قاعرردة البيانررات وزيررادة  يف  فاءترره، مرر  إتاحررة ل الوسرريط

خيار البحث عن اخلرباء حسب االختصاص والبلد وإتاحة روابرط إلكرتونيرة تفرت  قواعرد بيانرات 
 أخر  تتضمن خرباء ذوي صلة، حسب االقتضاء 

دد من أجل حتسرني التروازن برني اجلنسرني األطراف على اقرتان خرباء ج يشج  -3 
سريما  ال يف قائمة اخلرباء املستقلني وإدراج املزيد مرن خررباء العلروم االجتماعيرة واالقتصرادية فيهرا،

 منهم اخلرباء يف املعارف والدراية العملية واملمارسات التقليدية واحمللية.
 اجللسة العامة الرابعة

 2015 رتشرين األول/أ توب 16
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  12-/م ف23 نا مقر   
 بر  مج تمل ا دانا ا       تشرا  لجن  ا ولم اا تكنف فج  

 إن مؤمتر األطراف، 
 من االتفاقية، 23 ةباملادإذ يذ  ر  
 7-أ /م20و 6-/م أ20و 5-/م أ16و 4-/م أ16، و3-/م أ16 تبررراملقررا وإذ يرررذ  ر 

جلنرررررررررة العلرررررررررم  بشرررررررررأن برنرررررررررامج عمرررررررررل 11-/م أ29و 10-/م أ27و 9-/م أ26و 8-/م أ18و
 والتكنولوجيا،
وخاصة اهلدف  8-/م أ3 راالسرتاتيجية اليت اعُتمدت مبوجب املقر  وإذ يض  يف اعتبارا 
 بشأن العلم والتكنولوجيا واملعرفة والنتائج ذات الصلة، 3 يالتنفيذ

بشررررررأن  11-/م أ21و 10-/م أ18و 9-/م أ16و 8-/م أ13 تبرررررراملقرراوإذ يررررررذ  ر  
 العمل والتكنولوجيا وفقا  لالسرتاتيجية، إعادة صياغة عمل جلنة

 ،هيئرررة التفاعرررل برررني العلررروم والسياسررراتبشرررأن إنشررراء  11-/م أ23 ربررراملقر وإذ يرررذ  ر  
سيما الفقرة الثانيرة منره الريت حتردد أن اهليئرة ترؤدي عملهرا حر  إلايرة الردورة الثالثرة عشررة ملرؤمتر  ال

 األطراف، حني ستوض  للمراجعة،
لفرررررتة  يئررررة التفاعررررل بررررني العلرررروم والسياسرررراتهلبرنررررامج العمررررل املقرررررتن وبعررررد اسررررتعراض  
 ،12-/م أ21 رهو ندد يف املقر   ما  ،2017-2016 السنتني

ررز الرردورة الثالثررة عشرررة للجنررة العلررم والتكنولوجيررا علررى مجلررة أمررور  يقرررر -1  أن تر  
فررررتة خرررالل  اتهيئرررة التفاعرررل برررني العلررروم والسياسررراسرررتعراض العمرررل الرررذي اضرررطلع  بررره  منهرررا

، وعلرررى جممرررل إجنازاهترررا منرررذ إنشرررائها ب يرررة اختررراذ قررررار بشرررأن مسرررتقبل 2017-2016 السرررنتني
 اهليئة  عمل

ررر  يقرررر أيضررا   -2  أن تررنظام الرردورة الثالثررة عشرررة للجنررة العلررم والتكنولوجيررا بطريقررة تيس 
ن انعكاسرات النرواتج بشأ هيئة التفاعل بني العلوم والسياساتإجراء حوار مواضيعي بني األطراف و 

 ليستودمها مقررو السياسات العلمية على صعيد السياسات وتتي  إمكانية صياغة توصيات 
إىل األمانرررة أن تعمرررم،  ميررر  الل رررات الر يرررة السررر  لألمرررم املتحررردة،  يطلرررب -3 

وقبرررل انعقررراد الررردورة الثالثرررة عشررررة للجنرررة العلرررم والتكنولوجيرررا بسرررتة أسرررابي  علرررى األقرررل، جررردول 
 أعمال مؤقتا  مشروحا  ووثائ  مناسبة لتلك الدورة.

 اجللسة العامة الرابعة
 2015 رتشرين األول/أ توب 16
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  12-/م ف24 نا مقر   
اإلجررراءات ااآل  رر ت ا مؤسسرر    حررل مررا ا نظرر م ا ررداخلة   47 اا مرر ث

ا مرنقرررررر ن ا لرررررذان يتضررررررمن ن إجررررررراءات  ا مسررررر ئل ا متولقرررررر  ب  تنف رررررذ 
 ا تحك م اا تفن ق

 إن مؤمتر األطراف، 
 من النظام الداخلي، 47 ةاملتعل  بالنظر يف املاد 2-/م أ21 امقرر إىل  إذ يشري 
 ،2-/م أ21 ربصي ته املعدلة مبوجب املقر  47 ةمبشروع نص املادوإذ ىيط علما   
 ،ICCD/COP(12)/14بتقرير األمانة الوارد يف الوثيقة وإذ ىيط علما  أيضا   

من االتفاقية، اليت تنص على أن ينظر مؤمتر األطرراف يف وضر   27 ةإىل املاد يشري إذو  
 بتنفيذ االتفاقية، يتعل  فيماواعتماد إجراءات و ليات مؤسسية حلل املسائل اليت قد تنشأ 

 26 واملرررادتني 22 ةمرررن املررراد 2 ةوالفقرررر  27 ةأن مسرررألة الرررروابط برررني املررراد وإذ يالحرررظ 
 لدراسة،من االتفاقية قد تستح  مزيدا  من ا 28و

مررن االتفاقيررة الرريت تتنرراول إجررراءات التحكرريم  28 ة)أ( مررن املرراد2 ةإىل الفقررر  إذ يشررريو  
 التفاقية،من مرفقات االيت سيعتمدها مؤمتر األطراف يف أقرب وق  سكن عمليا  يف مرف  

مررن االتفاقيررة الرريت تتنرراول إجررراءات التوفيرر   28 ةمررن املرراد 6 ةإىل الفقررر  وإذ يشررري أيضررا   
 التفاقية،من مرفقات اسيعتمدها مؤمتر األطراف يف أقرب وق  سكن عمليا  يف مرف   اليت

الررررئين يف  ها قررردميتأعمرررال فريررر  اخلررررباء املوصرررص الررر اتإىل مررروجز  وإذ يشرررري  رررذلك 
 الدورات اخلامسة والسادسة والسابعة والثامنة ملؤمتر األطراف،

 ،5-/م أ21، و4-/م أ20، و3-/م أ20 اإىل املقررررررررررررررررررات الرررررررررررررررريت اختررررررررررررررررذه وإذ يشررررررررررررررررري 
، 10-/م أ29و، 9-/م أ29و، 8-/م أ21و، 8-/م أ20، و7-/م أ22و، 6-/م أ22و
 ،11-/م أ32، و11-/م أ31و ،10-/م أ30و

 ما ا نظ م ا داخلة 47 اا م ث  
إىل دورة مقبلة مرن دورات  من النظام الداخلي 47 ةاملادالنظر يف تأجيل  قرري -1 

برررني األطررراف علرررى التوصررل إىل توافررر ع  تفررامقررردر  ررافع مرررن اال  إىل أن يتحقررمررؤمتر األطرررراف، 
 ة لأهذا املس للراء حول

 اإلجراءات ااآل   ت ا مؤسس    حل ا مس ئل ا متولق  ب  تنف ذ  
إىل دورة مقبلرة مرن مرن االتفاقيرة  27 ةأحكرام املرادالنظر يف تأجيل  قرر أيضا  ي -2 

بررني األطررراف علررى التوصررل إىل  تفررام ررافع مررن االقرردر   إىل أن يتحقرر دورات مررؤمتر األطررراف، 
 ة لأهذا املس تواف ع للراء حول
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 ا مرنق ن ا لذان يتضمن ن إجراءات ا تحك م اا تفن ق  
إىل من االتفاقية  28 ةمن املاد 6)أ( و2 الفقرتني النظر يفتأجيل  قرر  ذلكي -3 

برني األطرراف علرى  تفراممرن اال قدر  رافع  عندما يتحق دورة مقبلة من دورات مؤمتر األطراف، 
 ة.لأهذا املس التوصل إىل تواف ع للراء حول

 اجللسة العامة الثانية عشرة
 2015 رتشرين األول/أ توب 23
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  12-/م ف25 نا مقر   
 اث ئق تففيض ا فنفث

 إن مؤمتر األطراف، 
التوصريات  ويف املتعلقرة بوثرائ  تفرويض الوفرود، ICCD/COP(12)/19يف الوثيقة  وقد نظر 

 الواردة فيها،
 تقرير.ال اعتماد يقرر 

 اجللسة العامة الثانية عشرة
 2015 رتشرين األول/أ توب 23
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  12-/م ف26 نا مقر   
ا جزء ا خ ص ما ا دانا: تشج   مش نك  فصح ب ا مصلح  نة تنف ذ 

 اتف ق   األمم ا متحدا  مك نح  ا تصحر
 إن مؤمتر األطراف، 
إىل التقرررررارير املررررروجزة عرررررن املوائرررررد املسرررررتديرة الوزارية/رفيعرررررة املسرررررتو  املوازيرررررة  وقرررررد اسرررررتم  

 النعقادا، اليت قدمها:
صررراحب املعرررايل السررريد ماهامرررا أياري رررا، وزيرررر البيئرررة والعلررروم والتكنولوجيرررا واالبتكرررار يف  

ر تدهور األراضي : ترمجة حتييد أثيإىل احملل ي: من العامل1 ةرئين اجتماع املائدة املستدير  - غانا
 ،أفعال إىل

رئرين اجتمراع  -صاحب املعايل السيد بوهامبا شيفيتا، وزير البيئرة والسرياحة يف ناميبيرا  
: التكي  م  اجلفاف: تعميم مراعاة سياسات إدارة اجلفراف يف بررامج العمرل 2 ةاملائدة املستدير 

 ،الوطنية والتوفي  من  ثار اجلفاف
 يوانرررررردريا أ وسررررررطا، نائررررررب الرررررروزير املكلرررررر  بالتنميررررررة   صرررررراحب املعررررررايل السرررررريد غابرييررررررل 

اجتمررراع املائررردة  باالشررررتاك يف راسررراءالأحرررد  -االسررررتاتيجية للمررروارد الطبيعيرررة يف وزارة البيئرررة يف برررريو 
املناخ القائم على إدارة األراضي: القردرة علرى الترأقلم مرن خرالل اإلدارة  : التكي  م  ت ري3 ةاملستدير 

 ،املستدامة لألراضي
، م  اإلعراب عن تقديرا وامتنانه، بالتقارير املوجزة اليت قردمها راسراء ىيط علما   -1 

 اجتماعات املوائد املستديرة 
إدراج التقررررارير املرررروجزة الرررريت قرررردمها الراسرررراء  مرفرررر  ضررررمن تقريررررر مررررؤمتر  يقرررررر -2 

 األطراف عن دورته الثانية عشرة.
 اجللسة العامة الثانية عشرة

 2015 رل/أ توبتشرين األو  23
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  12-/م ف27 نا مقر   
 إتالن ف قرا ا ففاني

 إن مؤمتر األطراف، 
 أنقرة الوزاري بإعالن  م  التقدير ىيط علما   -1 
إدراج إعالن أنقرة الروزاري  مرفر  ضرمن تقريرر مرؤمتر األطرراف عرن دورتره  يقرر -2 

 الثانية عشرة.
 اجللسة العامة الثانية عشرة

 2015 راألول/أ توبتشرين  23
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  12-/م ف28 نا مقر   
 ألتض ء ا  ر م   ت ا ح ثي تشرتقرير تا اجتم ع ا م ئدا ا مستديرا 

 إن مؤمتر األطراف، 
"دور أعضررراء الربملانرررات يف جهرررود مكافحرررة ب إىل عررررض اإلعرررالن املتعلررر   وقرررد اسرررتم  

يف سررريام  صرررالحهاوضررر  تشرررريعات حلمايرررة األراضررري واستالتصرررحر/تدهور األراضررري واجلفررراف: 
إعرالن زسرد نترائج اجتمراع املائردة املسرتديرة احلرادي تعزيز القدرة على التأقلم م  ت رري املنراخ"، وهرو 

تشرررررررررين  21و 20 يعشررررررررر ألعضرررررررراء الربملانررررررررات، الررررررررذي عقررررررررد يف أنقرررررررررة،  مهوريررررررررة تر يررررررررا، يرررررررروم
 ،2015 راألول/أ توب
 باإلعالن املذ ور  ىيط علما  م  التقدير -1 
إدراج اإلعرررالن يف شرركل مرفررر  بتقريرررر مررؤمتر األطرررراف عررن دورتررره الثانيرررة  يقرررر -2 
 عشرة.

 اجللسة العامة الثانية عشرة
 2015 رتشرين األول/أ توب 23
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  12-/م ف29 نا مقر   
 م  ثنا ف قرا

 إن مؤمتر األطراف، 
 ، م  التقدير، مببادرة أنقرة ىيط علما   -1 
أن يدرج مبادرة أنقرة  مرف  ضمن تقرير مؤمتر األطراف عن دورته الثانيرة  يقرر -2 
 عشرة.

 اجللسة العامة الثانية عشرة
 2015 رتشرين األول/أ توب 23
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  12-/م ف30 نا مقر   
إتررالن منظمررر ت ا مجتمررر  ا مررد ة ا ترررة حضررررت ا رردانا ا     ررر  تشررررا 

  مؤتمر األطراف
 إن مؤمتر األطراف، 
نررص اإلعررالن الررذي ألقرراا سثررل منظمررات اجملتمرر  املرردي الرريت حضرررت  إىل وقررد اسررتم  

 الدورة الثانية عشرة ملؤمتر األطراف 
إىل املناقشررات الرريت ُعقرردت أثنرراء جلسررة احلرروار املفتررون مرر  منظمررات اجملتمرر   وإذ يشررري 

 املدي بشأن حتييد أثر تدهور األراضي وجلسة التحاور بشأن احلقوم يف األراضي 
 م  التقدير باإلعالن  ط علما  ىي -1 
إدراج اإلعررررالن  مرفررر  ضررررمن تقريررررر مرررؤمتر األطررررراف عرررن دورترررره الثانيررررة  يقررررر -2 
 عشرة.

 اجللسة العامة الثانية عشرة
 2015 رتشرين األول/أ توب 23
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  12-/م ف31 نا مقر   
 إتالن ف قرا: إتالن ا منتدى ا تج ني  إلثانا ا مستدام   ألناضة

 األطراف،إن مؤمتر  
إىل إعالن املنتد  التجاري لإلدارة املستدامة لألراضي )إعالن أنقررة( الرذي  وقد استم  

وضررعه يف اجلررزء الرفيرر  املسررتو  السرريد رفعرر  هيسارسرريكليوغلو، رئررين رابطررة ال رررف ومبررادالت 
تدامة السرررل  األساسرررية يف تر يرررا، نيابرررة  عرررن املشرررار ني يف املنترررد  التجررراري الثالرررث لرررإلدارة املسررر

 لألراضي، الذي نُظم على هام  الدورة الثانية عشرة ملؤمتر األطراف 
 إعالن أنقرة املشار إليه يف هذا املقرر تقدير بالم   ىيط علما   -1 
 مرفرررررر  ضررررررمن تقريررررررر مررررررؤمتر األطررررررراف عررررررن دورترررررره   إعررررررالن أنقرررررررةإدراج  يقرررررررر -2 

 عشرة. الثانية
 اجللسة العامة الثانية عشرة

 2015 راألول/أ توبتشرين  23
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  12-/م ف32 نا مقر   
 إتالن منتدى  ق ب ت ا وم ل

 إن مؤمتر األطراف، 
 م  التقدير بإعالن منتد  نقابات العمال  ىيط علما   -1 
إدراج إعرالن منترد  نقابرات العمرال  مرفر  ضرمن تقريرر مرؤمتر األطرراف  يقررر -2 

 عن دورته الثانية عشرة.
 رةاجللسة العامة الثانية عش

 2015 رتشرين األول/أ توب 23
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  12-/م ف33 نا مقر   
 إتالن منتدى ا ش  ب

 إن مؤمتر األطراف، 
 بإعالن منتد  الشباب  ىيط علما  م  التقدير -1 
إدراج إعرررالن منترررد  الشرررباب  مرفررر  ضرررمن تقريرررر مرررؤمتر األطرررراف عرررن  يقررررر -2 

 دورته الثانية عشرة.
 اجللسة العامة الثانية عشرة

 2015 رتشرين األول/أ توب 23



ICCD/COP(12)/20/Add.1 

85 GE.15-20831 

  12-/م ف34 نا مقر   
 بر  مج تمل ا دانا ا       تشرا  مؤتمر األطراف

 إن مؤمتر األطراف، 
 تفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر،من ا 22 ةاملاد إىلشري إذ ي 
 ،4-/م أ5، و3-/م أ4، و2-/م أ2، و1-/م أ9 هإىل مقررررررررررررررررررررراتوإذ يشرررررررررررررررررري أيضرررررررررررررررررا   

 ،10-/م أ38، و9-/م أ35، و8-/م أ27، و7-/م أ30، و6-/م أ29و، 5-/م أ5و
، وإىل الرذي يتضرمن االسررتاتيجية 8-/م أ3 ر، بشأن برنامج عمل املؤمتر، وإىل املقر 11-/م أ39و

 ،8-/م أ7 راملقر 
املقررررررات ذات الصرررلة الرررريت اخترررذها مرررؤمتر األطررررراف يف دورتررره الثانيررررة وإذ يأخرررذ يف االعتبرررار  

 ،عشرة
إدراج البنررررود التاليررررة يف جرررردول أعمررررال دورترررره الثالثررررة عشرررررة و ررررذلك يف يقرررررر  -1 

 جدول أعمال دورته الرابعة عشرة إذا لزم األمر:
اتفاقيرة األمررم املتحرردة  علررى اآلثررار املرتتبرة: 2030 لعررام خطرة التنميررة املسرتدامة )أ( 

 ر:ملكافحة التصح
تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة أنشطة إدماج أهداف التنمية املستدامة وغاياهتا يف  ‘1‘ 

 وحتييد أثر تدهور األراضي  ملكافحة التصحر

 اإلطار االسرتاتيجي املستقبلي لالتفاقية  ‘2‘ 

تنفيرذ اسررتاتيجية االتصررال الشراملة وعقررد األمرم املتحرردة للصرحاري ومكافحررة  ‘3‘ 
 ( 2020-2010التصحر )

 :ستويات الوطين ودون اإلقليمي واإلقليميعلى امل تنفيذا  فعاال  تنفيذ االتفاقية  )ب( 
  تقرير جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية وتوصياهتا إىل مؤمتر األطراف ‘1‘ 

  معاجلة ظروف إقليمية ووطنية خاصة ‘2‘ 

تشررجي  وتعزيررز العالقررات مرر  االتفاقيررات األخررر  ذات الصررلة ومرر  املنظمررات  ‘3‘ 
  واملؤسسات والو االت الدولية املوتصة

 ضمان مزيد من االستثمارات وتوثي  العالقات م  اآلليات املالية: ‘4‘ 

 اآللية العاملية  •  
برررني اتفاقيرررة األمرررم املتحررردة ملكافحرررة التصرررحر ومرفررر  مرررذ رة التفررراهم املربمرررة  •  

  البيئة العاملية
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اسررررررتعراض تقريررررررر جلنررررررة العلررررررم : الررررررربط بررررررني املعررررررارف العلميررررررة وصررررررن  القرررررررار )ج( 
 ا وتوصياهتا املقدمة إىل مؤمتر األطراف والتكنولوجي
  2019-2018 الربنامج وامليزانية لفرتة السنتني )د( 
 املسائل اإلجرائية: )ه( 
  بإنشاء أفرقة خرباء خمصصة ،حتديث قائمة اخلرباء، والقيام، حسب الضرورة ‘1‘ 

اتفاقيررة األمررم  شررار ة وإشررراك منظمررات اجملتمرر  املرردي يف اجتماعررات وعمليرراتم ‘2‘ 
  املتحدة ملكافحة التصحر

اتفاقية األمرم املتحردة  شار ة وإشراك القطاع اخلاص يف اجتماعات وعملياتم ‘3‘ 
  واسرتاتيجية مشار ة مؤسسات األعمال ملكافحة التصحر

ن جلسررات حرروار تفرراعلي مرر  أصررحاب املصررلحة املعنيررني، مبررإدراج يقرررر أيضررا   -2 
تم  املدي وقطراع األعمرال واألوسراأ العلميرة وأعضراء الربملران، بشرأن الوزراء ومنظمات اجمل فيهم

 بنود جدول األعمال اليت هتمهم 
إىل األمانررة أن تُعررد  جرردول أعمررال مؤقترا  مشررروحا ، باالتفررام مرر  رئررين يطلرب  -3 

مرررؤمتر األطرررراف يف دورتررره الثانيرررة عشررررة،  خرررذة يف االعتبرررار األحكرررام الرررواردة يف املقرررررات ذات 
ذت يف تلك الدورة   الصلة اليت اختخ

إىل األمانررة أن تعمرررم  ميررر  الل ررات الر يرررة، قبررل انعقررراد الررردورة  يطلررب أيضرررا   -4 
ة عشرررة ملررؤمتر األطررراف بسررتة أسررابي  علررى األقررل، الوثررائ  املناسرربة لتلررك الرردورة، علررى سررو لثررالثا

 أعالا. 2و 1 يعكن املقررات الواردة يف الفقرتني
 العامة الثانية عشرةاجللسة 
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  12-/م ف35 نا مقر   
 مفتد ا دانا ا       تشرا  مؤتمر األطراف امك ن ا وق ثه 

 إن مؤمتر األطراف، 
 من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، 22 ةمن املاد 4 ةإىل الفقر  إذ يشري 
 الداخلي، من النظام 3 ةإىل املاد وإذ يشري أيضا   
 ررررررررررررررانون   18 خاملررررررررررررررؤر  40/243 ةإىل قرررررررررررررررار اجلمعيررررررررررررررة العامرررررررررررررر وإذ يشررررررررررررررري  ررررررررررررررذلك 

 ،1985 األول/ديسمرب
أن تُعَقررد الرردورة الثالثررة عشرررة ملررؤمتر األطررراف يف بررون، أملانيررا، مقررر أمانررة  يقرررر -1 

يف مكرران  خررر ترتبرره األمانررة بالتشرراور مرر  مكتررب مررؤمتر  أو ،2017 عررام االتفاقيررة، يف خريرر 
يقرردم أحررد األطررراف عرضررا  الستضررافة تلررك الرردورة وحتمررل    األطررراف يف أقرررب وقرر  سكررن إذا

 التكالي  اإلضافية 
األمينرررررة التنفيذيرررررة إىل أن تتورررررذ، بالتشررررراور مررررر  مكترررررب مرررررؤمتر األطرررررراف،  يررررردعو -2 
الالزمرررة بشرررأن أي عررررض يقدمررره أحرررد األطرررراف الستضرررافة الررردورة الثالثرررة عشررررة ملرررؤمتر الرتتيبرررات 
 األطراف 
إىل األمينرررة التنفيذيرررة أن تتورررذ التررردابري الالزمرررة لتحضرررري الررردورة الثالثرررة  يطلرررب -3 

يف ذلررررك إبرررررام اتفررررام ملرررزم قانونررررا  علررررى املسرررتو  الرررردويل مرررر  البلررررد  مبرررا عشررررة ملررررؤمتر األطررررراف،
 املضي /احلكومة املضيفة.

 اجللسة العامة الثانية عشرة
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  12-/م ف1 نا قرا  
 ترك  اإلتراب تا االمتن ن  حكفم  اشوب جمهفني  

 مؤمتر األطراف،إن  

برردعوة  ،2015 ربأ تررو /تشرررين األول 23 إىل 12 ن، يف الفرررتة مررأنقرررةيف  وقررد اجتمرر  
 تر يا،من حكومة مجهورية 

ة ثانيررإلتاحتهررا عقررد الرردورة ال تر يرراعررن خررالص امتنانرره حلكومررة مجهوريررة  يُعرررب -1 
 وللرتتيبات املمتازة اليت وضع  حت  تصرفه  أنقرةعشرة ملؤمتر األطراف يف مدينة 

خرالص امتنران األطرراف  تر يرااحلكومة أن تنقل إىل شعب مجهوريرة  إىلطلب ي -2 
 .حظي به املشار ون من  رم الضيافة وحرارة االستقبال ملا يف االتفاقية

 اجللسة العامة الثانية عشرة
 2015 راألول/أ توبتشرين  23

    


