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 ايتتاح الدورة -أوالا  
 البيانات االيتتاحية -ألف 

شـرة للننـة اسـتعراض تنفيـذ التفاقيـة ، افتتح الدورة الثالثـة ع2015آذار/مارس  25 يف -1
 رئيُسها، السيد فيلربت براون )جامايكا(، وأدىل ببيان.)اللننة( 

 .)التفاقية( أدىل ببيان األمني التنفيذي لتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحرو  -2

 البيانات العامة -باء 
فيذ اإلقليمي ألفريقيـا )املرفـق جنوب أفريقيا )باسم مرفق التنكل من:   دىل ببيانات ممثلوأ -3

األول((، واهلنـــد )باســـم مرفـــق التنفيـــذ اإلقليمـــي اســـيا )املرفـــق الثـــاين((، وكولومبيـــا )باســـم مرفـــق 
التنفيذ اإلقليمي ملنطقة أمريكا الالتينية والكارييب )املرفق الثالث((، والربتغال )باسـم مرفـق التنفيـذ 

ملرفـق الرابـ(((، وأرمينيـا )باسـم مرفـق التنفيـذ اإلقليمـي اإلقليمي لشمايل البحر األبـي  املتوسـ) )ا
 ألوروبا الوسطى والشرقية )املرفق اخلامس((. 

 ممثل لتفيا )باسم الحتاد األورويب ودوله األعضاء(.اا أدىل ببيان أيضو  -4
بنـــاء علـــى طلـــ  اللننـــة، تـــرد البيانـــات الـــا أدىل ذـــا ممثلـــو مرفقـــات التنفيـــذ اإلقليمـــي و  -5

قيــــة والحتــــاد األورويب ودولــــه األعضــــاء يف املرفــــق الثــــاين مــــن هــــذا التقريــــر، باللغــــات الــــا لالتفا
 ذا.  أدليت

ممثـل مرسسـة العمـل مــن أجـل احلراجـة والبي ـة باسـم منظمـات ا تمــ( اا أدىل ببيـان أيضـو  -6
 املدين.

املضــيف للــدورة وكيــل ورارة وـرون احلراجــة وامليــاي يف تركيــا باسـم البلــد أيضــاا أدىل ببيـان و  -7
 الثانية عشرة القادمة ملر ر األطراف.

 اجتماعات مريقات التنفيذ اإلقليم  -جيم 

 24و 23قـــدت ا موعـــات املشـــمولة مبرفقــــات التنفيـــذ اإلقليمـــي اجتماعـــات يــــومي ع -8
 يف سياق التحضري للدورة الثالثة عشرة للننة. 2015آذار/مارس 
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 المسائل اإلجرائية -ثانياا  
 رار جدول األعمال وتنظيم العملإق -ألف 

، جــدول أعماهلــا 2015آذار/مـارس  25قـرت اللننــة يف جلسـتها األوىل، املعقــودة يف أ -9
يلـــــي نـــــ  جـــــدول  ، وفيمـــــاCorr.1و ICCD/CRIC(13)/1املرقــــت بصـــــيغته الـــــواردة يف الـــــوثيقتني 

 األعمال:
 املسائل اإلجرائية  -1 

 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل؛ )أ( 
 تعيني مقرر اللننة. )ب( 

 تقييم تنفيذ التفاقية:  -2 
 الدعوة والتوعية والتثقيف؛  )أ( 
 إطار السياسات؛ )ب( 
 العلم والتكنولوجيا واملعرفة؛  )ج( 
 بناء القدرات؛ )د( 
 التمويل ونقل التكنولوجيا. )ه( 

 استعراض الدعم املايل من أجل تنفيذ التفاقية. -3 
 بعد ملا مل وتنقيحها وتنفيذها يف ضوء إطار التنمية املستدامةصياغة برام  الع -4 

  .2015 عام
عتمـــــاد التقريـــــر الشـــــامل للننـــــة اســـــتعراض تنفيـــــذ التفاقيـــــة املقـــــدم إىل مـــــر ر ا -5

 يف ذلك الستنتاجات والتوصيات. مبا األطراف،
موعـة دول كولومبيـا )باسـم جكـل مـن:  قبل إقرار جـدول األعمـال، أدىل ببيانـات ممثلـو  و  -10

الـــــدول ومجهوريــــة تناانيــــا املتحــــدة )باســــم جموعــــة  ،أمريكــــا الالتينيــــة ومنطقــــة البحــــر الكــــارييب(
الورقــة بشــ ن ، وناميبيــا، والرباريــل، واألرجنتــني، وأيرلنــدا، والنمســا، والصــني، وســواريلند ،األفريقيــة(

: الوصــول إىل املعلومـــات املعنونــة لالنظــر يف أفضـــل املمارســات يف تنفيــذ التفاقيــة 1غــري الرمسيــة 
االيـــات  أو املعنونـــة لاإلجـــراءات اإلضـــافية 2املتعلقـــة ب فضـــل املمارســـاتل والورقـــة غـــري الرمسيـــة 

 . لاا منتظم اا املرسسية ملساعدة مر ر األطراف يف استعراض تنفيذ التفاقية استعراض
 أعق  بالرد ممثلو أمانة التفاقية.و  -11
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املــذكورة أعــالي، دعــت اللننــة األطــراف إىل أن تقــدم قبــل األول إىل البيانــات  اا اســتنادو  -12
إىل األمانـة، عـرب طـرق منهـا  2و 1تعليقاهتا على الورقتني غري الرمسيتني  2015من حايران/يونيه 

 جموعاهتا اإلقليمية وا موعات الا  ثل مصاحلها.
ته الـــواردة يف املرفـــق جـــدول عمـــل الـــدورة بصـــيغأيضـــاا أقـــرت اللننـــة يف جلســـتها األوىل و  -13

  .ICCD/CRIC(13)/1الثاين من الوثيقة 

 تعيين مقرر لجنة استعراض تنفيذ االتفاقية -باء 
يد يـــوري  ، الســـ2015آذار/مـــارس  25ّينـــت اللننـــة يف جلســـتها األوىل، املعقـــودة يف ع -14

 لدورتيها الثالثة عشرة والرابعة عشرة.  اا كوملار )أوكرانيا( مقرر 

 ات غير الرسميةالمشاور  -جيم 
 مشاورات غري رمسية حتت توجيه رئيس اللننة ومقرِّرها.بانتظام خالل الدورة جريت أُ  -15

 الحضدر -ةال 

 من أطراف التفاقية كالتايل: 122ضر الدورة الثالثة عشرة للننة ممثلو ح -16

 لحتاد األورويبا
 إثيوبيا

 أذربينان
 األرجنتني

 أرمينيا
 إسبانيا
 إكوادور
 أملانيا

 اإلمارات العربية املتحدة
 إندونيسيا

 أنغول
 أوروغواي
 أوربكستان

 أوغندا
 أوكرانيا

 اإلسالمية( -إيران )مجهورية 
 أيرلندا
 إيطاليا

 باراغواي
 باكستان

 بالو
 الرباريل
 الربتغال
 بلنيكا

 بنما
 بوتسوانا
 فاسو بوركينا

 البوسنة واهلرسك
 بريو

 بيالروس
 تايلند

 تركمانستان
 تركيا

 ترينيداد وتوباغو
 تشاد
 توغو

 تونس
 تونغا
 ليشا - تيمور

 جامايكا

 اجلاائر
 جار القمر
 جار كوك

 جار ماروال
 مجهورية أفريقيا الوسطى
 مجهورية تناانيا املتحدة
 اجلمهورية الدومينيكية

 اجلمهورية العربية السورية
 مجهورية كوريا

 مجهورية الكونغو الدميقراطية
 مجهورية لو الدميقراطية الشعبية

 مجهورية مولدوفا
 جنوب أفريقيا

 جنوب السودان )مجهورية(
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 جورجيا
 دومينيكا
 رومانيا
 رامبيا
 ساموا

 سان تومي وبرينسييب
 سانت كيتس ونيفس

 لوسيا سانت
 لنكا سري

 السنغال
 سواريلند
 سويسرا
 سرياليون
 الصني
 العراق
 ُعمان
 غابون
 غامبيا
 غانا

 غرينادا
 غواتيمال

 غيانا
 غينيا

 غينيا الستوائية
 بيساو -غينيا 
 فرنسا
 الفلبني

 البوليفارية( -فناويال )مجهورية 
 فنلندا
 فيني
 نام فييت

 قريغياستان
 كابو فريدي
 كاراخستان
 الكامريون
 كرواتيا
 كمبوديا

 كوبا
 ديفوار كوت

 كوستاريكا
 كولومبيا
 الكويت
 كرييباس

 كينيا
 لتفيا
 لبنان

 ليتوانيا
 ليسوتو
 مايل

 ماليايا
 مدغشقر

 مصر
 املغرب
 مالوي

 اململكة العربية السعودية
 منغوليا
 موريتانيا
 مورامبيق
 ناميبيا
 النروي 
 النمسا
 نيبال
 النينر
 نينرييا
 اهلند

 هنغاريا
 الوليات املتحدة األمريكية

 اليابان

 :اا كانت منظمات األمم املتحدة ومكاتبها ووكالهتا املتخصصة التالية ممثلة أيضو  -17
 العامليةمرفق البي ة  
 الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
 برنام  األمم املتحدة للبي ة 
 اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بش ن تغري املناخ 

مـــن منظمـــات ا تمـــ(  12دوليـــة والكوميـــة احلنظمـــات مـــن امل 4أيضـــاا حضـــر الـــدورة و  -18
 املدين، من بينها منظمات غري حكومية.
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 الدثائق -هاء 

 رفق األول هلذا التقرير قائمة بالوثائق الا ُقدمت للننة لكي تنظر فيها.رد يف املت -19

 االستنتاجات والتدصيات -ثالثاا  
الــذي يتضــمن اختصاصــات جلنــة اســتعراض تنفيــذ التفاقيـــة،  9-/م أ11للمقــرر  اا فقــو  -20

ات العاديـة ملـر ر عـن الـدورات الـا تُعقـد يف الفـلات الفاصـلة بـني الـدور  اا هنائيـ اا تقدم اللننـة تقريـر 
 اا األطراف، يتضمن توصـياهتا بشـ ن التـدابري اإلضـافية الـالرم ا اذهـا لتيسـري تنفيـذ التفاقيـة تنفيـذ

بطبيعـــة عمليـــة الســـتعراض، يـــن  ذلـــك املقـــرر علـــى أن يشـــكل اســـتعراض  يتعلـــق فيمـــاو  .فعـــالا 
وـــ نه حتديـــد أوجـــه التنفيـــذ عمليـــة لتبـــادل اخلـــربات واســـتخالهن العـــرب باعتمـــاد هنـــ  تفـــاعلي مـــن 

 النناح والعقبات والصعوبات بغية حتسني تنفيذ التفاقية.
فــ ن الســتنتاجات والتوصـــيات املــذكورة يف هــذا التقريــر هـــي عبــارة عــن  ميـــ( بالتــايل و  -21

 ICCD/CRIC(13)/3و Corr.1و ICCD/CRIC(13)/2مــوجا للتوصــيات الــواردة يف الوثــائق التاليــة: 
 ICCD/CRIC(13)/7/Rev.1و ICCD/CRIC(13)/6/Rev.1و ICCD/CRIC(13)/5و ICCD/CRIC(13)/4و
أثنــاء الـدورة الثالثـة عشــرة شـاركون تعــديالت علـى بعضـها امل، حيـث أدخـل ICCD/CRIC(13)/8و

أفكـــار واقلاحـــات ومقلحـــات أخـــرر عرضـــها املشـــاركون يف أيضـــاا . وتـــرد يف هـــذي الوثيقـــة للننـــة
م تنفيـــذ التفاقيـــة واخلطـــة وإطـــار العمـــل الســـلاتينيني للننـــة ذـــدف تـــدعيالثالثـــة عشـــرة الـــدورة 

ــّدد هــذا 2018-2008للســنوات العشــر مــن أجــل تعايــا تنفيــذ التفاقيــة ) ( )الســلاتينية(. ّو
فيهـا  مبـا التقرير اإلجـراءات الـا ميكـن أن تتخـذها األطـراف واجلهـات األخـرر صـاحبة املصـلحة،

أن ينظــر فيهــا مــر ر األطــراف ويتخــذ بشــ هنا القــرارات  مرسسـات التفاقيــة وهي اهتــا الفرعيــة، بعــد
 ألحكام التفاقية. اا فقاملناسبة و 

 تقييم تنفيذ االتفاقية -ألف 
 لدعدة والتدعية والتثقيفا -1 

البلــدان األطــراف الــا أبلغــت عــن نســبة م ويــة أقــل مــن أهــدافها الوطنيــة للــوعي دعى تُــ -22
واجلفــاف وأوجــه التــنرر بينهــا إىل تكثيــف جهودهــا يف الــوطمب مبســائل التصــحر وتــدهور األراضــي 

جهـات التصال والتثقيف من أجـل حتقيـق أهـدافها، بطـرق منهـا تعب ـة املـوارد لبنـاء قـدرات  جايل
اإلعـــالم الجتمـــاعي مثـــل وســـائ) اإلعـــالم، ومنظمـــات ا تمـــ( املـــدين، واملمارســـني، ووـــبكات 

 التواصل الجتماعي.
قيـــيم وريـــادة فعاليـــة أنشـــطتها الدعويـــة ووســـائل اتصـــاهلا املتعلقـــة تإىل األطـــراف تُـــدعى و  -23

بقضايا التصحر وتدهور األراضي واجلفاف من خالل وسائل متنوعـة منهـا األدوات املسـتندة إىل 
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وتغيـري سـلوكه وعقليتـه  اا   التشـاركية ذـدف الوصـول إىل مجهـور أوسـ( نطاقـوبكة اإلنلنـت والـنُـهُ 
 .، وُتشنَّ( على ذلكومواقفه

البلدان األطراف املت ثرة إىل مواصلة رصد تنفيذ برام  عملها الوطنية فيما خي  ُتدعى و  -24
على وُتشنَّ( السياسة العامة والتدابري واإلجراءات املتخذة يف جالت الدعوة والتوعية والتثقيف، 

  إىل اســـــتعمال مصـــــطلح التعـــــادل يف تـــــدهور األراضـــــي، عنـــــد القتضـــــاء،أيضـــــاا وتُـــــدعى ذلـــــك. 
 على ذلك.وُتشنَّ( كمصطلح إضايف ألغراض الدعوة والتوعية والتثقيف، 

البلــدان األطــراف املتــ ثرة كــذلك إىل إدراج التصــحر وتــدهور األراضــي واجلفــاف تُــدعى و  -25
 . ذذي القضايايف الربام  التعليمية الوطنية الرمسية باملدارس البتدائية والثانوية من أجل التوعية 

كوميــة احلنظمــات غــري املخــرر و األكومــات احلو  املتقدمــةالبلــدان مــن طــراف تُــدعى األو  -26
لتمكـــني البلـــدان األطـــراف املتـــ ثرة مـــن التوعيـــة  اا اليـــة إىل ا ـــاذ تـــدابري  ـــددة دعمـــاملرسســـات املو 
 التصحر وتدهور األراضي واجلفاف.قضايا ب

بــني بلــدان اجلنــوب والتعــاون  تعــاوناليف املشــاركة ُتَشــنَّ( البلــدان األطــراف املتــ ثرة علــى و  -27
الثالثــي للنهــوض ههودهــا املتعلقــة بتحديــد وحتقيــق أهــدافها الوطنيــة يف ميــادين الــدعوة والتوعيــة 

 والتثقيف.
رأت األطـــراف أن التقـــارير الوطنيـــة حتتـــاج إىل مايـــد مـــن التحســـني ذـــدف اســـتخدامها  و  -28

 ك دوات فعالة للدعوة والتوعية والتثقيف.
 اا عوضـ 1طراف استخدام التنارب الناجحة لبإبال  عن اهلدف التنفيـذي اقلحت األو  -29

سـيما النسـبة امل ويـة اإلمجاليـة للسـكان املطلعـني علـى  ل عن البيانات الا قد تكون غـري موثوقـة،
 التصحر وتدهور األراضي واجلفاف.قضايا 

 2017-2016لة مـن مرسسـات التفاقيـة أن تُـدر ج يف بـرام  عمـل كـل منهـا للفـيُطل  و  -30
لتمكــــني البلــــدان األطــــراف املتــــ ثرة مــــن التوعيــــة بالتصــــحر وتــــدهور األراضــــي اا إجــــراءات  ــــددة دعمــــ

دون اإلقليميــة الــا أبلغــت عــن افتقارهــا إىل القــدرات اإلقليميــة و واجلفــاف، مســتهدفة البلــدان واملنــاطق 
مكـني البلـدان األطـراف املتـ ثرة مـن لتأكثـر واألدوات املناسبة يف هـذا الصـدد. واقـُلح اتبـا  هنـ  قطـري 

حبيــث يكــون للبلــدان األطــراف اا بــ ن يكــون هــذا الــنه  طوعيــويوصــى طلــ  دعــم املرسســات املعنيــة. 
 على وجه التحديد.الضرورية املت ثرة املرونة الكافية لطل  املساعدة 

 طار السياساتإ -2 
تنقيح/مواءمة اميـــة إىل صـــياغة/واصـــلة جهودهـــا الر البلـــدان األطـــراف املتـــ ثرة إىل مدعى تُـــ -31

لتوجيهات مر ر األطراف لكـي يتسـحت حتقيـق اهلـدف العـاملي احملـدد يف  اا برام  عملها الوطنية وفق
 على أقصى تقدير. 2018 عام أو إن أمكن، 2015 عام هنايةالسلاتينية حبلول 
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ية مواءمة برام  العمـل تاال منخرطة يف عمل ل يُقلَح على البلدان األطراف املت ثرة الاو  -32
، املتوقــ( أن تبــت فيــه الــدورة الثانيــة التفاقيــةلالوطنيــة أن تنظــر يف التوجــه الســلاتيني املســتقبلي 

 يف هذي العملية. اا عشرة ملر ر األطراف، باعتباري مرود
اان بــــرام  عملهــــا حــــ  يف املائــــة منهــــا فقــــ) واءمــــت  20أوــــارت األطــــراف إىل أن و  -33

ســلاتينية، وأن الســلاتينية نافــذة ملــدة ســنتني أخــريني فحســ . لــذلك أوصــت الوطنيــة مــ( ال
حبيــث تتماوــى مــ( أهــداف األمــم  2030-2016الفــلة لتغطــي بتنقــيح الســلاتينية و ديــدها 

سـيما إلدراج التطـورات اجلديـدة يف العمليـات املتعلقـة بالتعـادل يف  ول املتحدة للتنمية املسـتدامة،
، ينيريـــو األخـــر  امـــ( اتفـــاقياا اتســـاقالتـــنرر أوجـــه والتكيـــف مـــ( تغـــري املنـــاخ، و تـــدهور األراضـــي، 

 لالســـلاتينية وإهارهـــا حبلـــول اا ولوضـــ( مروـــرات جديـــدة. وينبغـــي اســـتمرار عمليـــة املواءمـــة وفقـــ
 قليمية.اإلدون و قليمية اإلسلاتينيات الأيضاا . ويتعني أن تشمل هذي العملية 2018 عام
 ثرة الـــايلـــي: )أ( دعـــوة البلـــدان األطـــراف املتـــ  مبـــا القيـــاماألمانـــة مـــن طلبـــت األطـــراف و  -34
لالســلاتينية إىل حتديــد األســـباب الرئيســية الـــا  نعهــا مـــن  اا تــوائم بــرام  عملهـــا الوطنيــة وفقـــ مل

ذلــك؛ )ب( إعــداد تقريــر، بنــاء علــى املعلومــات الــواردة، ّــدد الصــعوبات الرئيســية الــا تواجههــا 
 اخليارات املمكنة للتغل  على املشاكل الا يتم حتديدها.األطراف، وعرض 

 ،األراضـــياقلحـــت األطـــراف تطبيـــق تعريـــف التعـــادل يف تـــدهور األراضـــي علـــى مجيـــ( و  -35
 األراضي اجلافة وحدها. ل

املتقدمـــة واحلكومـــات األخـــرر واملنظمـــات مـــن البلـــدان كـــل األطراف/األطـــراف تُـــدعى  و  -36
عم املـايل والتقـمب يف )أ( ضمان توصيل الديلي:  مبا القيامي ة العاملية، إىل سيما مرفق الب ل املالية،

وإعطــاء األولويــة لةنشــطة ، لتنفيــذ بــرام  العمــل اا حتديــد احلوافا/ســبل املضــي قــدمو حينــه؛ )ب( 
املدرجة يف برام  العمل الوطنيـة الـا جـرت مواءمتهـا، وذلـك عنـد قيامهـا بتخصـي  املـوارد و/أو 

 صرفها.
البلــدان املتقدمــة والبلــدان القادرة/احلكومــات األخــرر وغريهــا مــن مــن تُــدعى األطــراف و  -37

ألولوياهتـا  اا وركاء التنمية إىل ريادة دعمها إلبرام اتفاقات وراكة مـ( البلـدان األطـراف املتـ ثرة وفقـ
 الثنائيــة، مــ( إيــالء اهتمــام خــاهن لتنفيــذ بــرام  العمــل الوطنيــة املنقحــة، ومســاعدهتا علــى رصــد

 التقدم حنو حتقيق األهداف الوطنية.
االيـة العامليــة  ميـ( املعلومــات مـن املرفقــات املاليـة املوّحــدة حسـبما تــرد يف مــن يُطلـ  و  -38

البلــدان املتقدمــة، وإدراج التحليــل/التقييم مــن لبلــدان األطــراف املتــ ثرة واألطــراف لمنــوذج اإلبــال  
املاليــة، وتقــدش املشــورة بشــ ن أايــة هــذي املروــرات  األويل هلــذي املعلومــات يف حتليلهــا للتــدفقات

 وجدور  مي( هذي املعلومات يف عمليات اإلبال  يف املستقبل.
حتديـد فـرهن التمويـل اجلديـدة لـدعم تنفيـذ بـرام  العمـل أيضـاا االية العاملية من يُطل  و  -39

لعامليـة واإلقليميـة املعنيـة الوطنية، وتيسري اغتنام هـذي الفـرهن، بطـرق منهـا الوصـول إىل الصـناديق ا
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بقضــايا التنميــة املســتدامة/التنمية الريفية/قضــايا البي ــة، وذلــك بالســتناد إىل أوجــه التــنرر/الرواب) 
 املناخ، والتنو  البيولوجي.القائمة بني التصحر/تدهور األراضي، وتغري 

 2017-2016مرسسـات التفاقيـة أن تـدرج يف بـرام  عمـل كـل منهـا للفـلة مـن يُطل  و  -40
إجــراءات  ــددة عــن تيســري إطــار السياســات وتعب ــة املــوارد، مســتهدفة علــى وجــه األولويــة البلــدان الــا 

 امتثلت لاللتاامات الا حددها مر ر األطراف.

 لعلم والتكندلدجيا والمعريةا -3 
انة وتشـــغيل وصـــيإنشـــاء الراميـــة إىل جهودهـــا ريـــادة البلـــدان األطـــراف املتـــ ثرة إىل دعى تُـــ -41
تلــك ، مــ( مراعـاة األوضـا  والظـروف الوطنيـة، واسـتعادة رصـد متينـة وعمليـة حتـدَّن بانتظـامنظـم 

 اا توسـي( نطـاق الـنظم الـا تغطـي جائيـوالعمـل يف هنايـة املطـاف علـى النظم الا أُوقـف تشـغيلها، 
 قضايا التصحر وتدهور األراضي واجلفاف من أجل توفري املعلومات احملددة املطلوبة.

لـنظم  اا متعمقـ ، حتلـيالا ، بـدعم مـن األمانـةأن  ـري نسيق اإلقليميـةطل  إىل آليات التيُ و  -42
هـــذي ذـــدف إتاحـــة نطاقهـــا وأداءهـــا وكفاءهتـــا، أيضـــاا إلقليميـــة والعامليـــة، يتنـــاول الرصـــد الوطنيـــة وا

قــدرات يف تطــوير تلــك ال اا وماليــاا نميــة الــذين ميكــنهم اإلســهام تقنيــلشــركاء الت ســيما ل املعلومــات
ويتعني أن تقيم البلدان أنظمة رصد وطنيـة  ، مبن فيهم الشركاء من القطا  اخلاهن.واإلبقاء عليها

 ليتسحت هلا توفري املعلومات لنظام الرصد العاملي. 
  .لـديهانظم الرصد الوطنيـة وتشغيل األطراف إىل تبادل خرباهتا يف جال تصميم ُتدعى و  -43
 املتقدمة واملرسسات املالية واإلمنائية املعنية إىل دعم هذا اجلهد.البلدان من األطراف ُتدعى  كما
أن تــدعم هتي ــة بي ــة مالئمــة للبلــدان األطــراف املتــ ثرة لكــي تصــبح يُطلــ  مــن األمانــة و  -44

واســتخدام املعلومــات لشــبكات الرصــد الســاتلي العامليــة وحتصــل علــى التكنولوجيــا ملعاجلــة اا وــريك
 لبيانات.وا

تــــوفري املعلومــــات واملشـــورة التقنيــــة الوطنيــــة بشــــ ن إىل لبلــــدان األطــــراف املتـــ ثرة اتُـــدعى و  -45
التصـــحر وتـــدهور األراضـــي واجلفـــاف، مبســـاعدة األمانـــة، ذـــدف إتاحـــة هـــذي املعلومـــات لشـــركاء 

القطـا  يشـمل  مبـا يف تطـوير نظـم الرصـد وصـيانتها،اا ومالياا التنمية الذين ميكنهم أن يسهموا تقني
 اخلاهن.

والبلـدان القادرة/احلكومـات األخـرر واملرسســات  املتقدمـةالبلـدان مـن  األطـرافتُـدعى و  -46
إىل البلدان األطراف إضايف عم دمن القطا  اخلاهن، إىل تقدش  ذلك يف مبا التقنية واملالية املعنية،

 الوطنية.لرصد انظم وصيانة املت ثرة إلنشاء 
إىل حتديــد خطــو   البلــدان األطــراف املتــ ثرةُتــدعى  ،11-/م أ22املقــرر باإلوــارة إىل و  -47

علميـــة أســـاس وغايـــات ملموســـة ضـــمن بـــرام  عملهـــا الوطنيـــة، مســـتفيدة مـــن أدوات تشـــخي  
 .على املعرفة على الصعيد الوطمب بناء على طل  األطراف ةقائم
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ذكـــرت األطـــراف أن املســـااة العلميـــة يف تنفيـــذ التفاقيـــة ينبغـــي أن تركـــا علـــى تقـــدش و  -48
بإدارة لــول العلميــة التطبيقيــة واملعــارف التقليديــة والــنه  املبتكــرة وتكــرار املمارســات الناجحــة احللــ

 والنظم البي يةاملتضررين ةراضي يف امليدان من أجل حتقيق مكاس  ملموسة للسكان لاملستدامة 
ها حس  إىل تبادل التنارب الناجحة الا ميكن تكييفأيضاا . وينبغي لةطراف أن تسعى املت ثرة

ــــة للبلــــدان املختلفــــة.  ــــدعى القتضــــاء مــــ( الحتياجــــات احمللي البلــــدان املتقدمــــة مــــن األطــــراف وُت
 إىل دعم هذا اجلهد.ومنظمات ا تم( املدين واملرسسات املالية واإلمنائية املعنية 

ادل نظـم تبـتطـوير البلـدان األطـراف املتـ ثرة واألمانـة إىل تعايـا اجلهـود الراميـة إىل ُتدعى و  -49
 تدهور األراضي واجلفاف.و قضايا التصحر يف املعارف 

 األمانة ا اذ تدابري إضافية لتفعيل بوابة تبادل املعارف العلمية.من  طل يُ و  -50
أهداف التنمية مبراعاة و  ،شرو  التعادل يف تدهور األراضياألطراف بالرتقاء مبأوصت و  -51

 نية.املستدامة يف عملية مواءمة برام  العمل الوط
وــــــددت األطــــــراف علــــــى احلاجــــــة إىل تعايــــــا األدوار الــــــا تضــــــطل( ذــــــا جلنــــــة العلــــــم و  -52

والتكنولوجيـــا وهي ـــة التفاعـــل بـــني العلـــوم والسياســـات، إضـــافة إىل التعـــاون بـــني العلمـــاء وصـــانعي 
 السياسات.

البلـــدان املتقدمـــة والوكـــالت املتعـــددة األطـــراف إىل تقـــدش الـــدعم مـــن األطـــراف تُـــدعى و  -53
التدري  وحلقات العمـل وتعب ـة املـوارد يشمل  مبا ،يف جال بناء القدراتلبلدان األطراف املت ثرة ل

 .هاوتنفيذ املتعلقة مبواءمة برام  العمل
 2017-2016يُطل  مـن مرسسـات التفاقيـة أن تُـدرج يف بـرام  عمـل كـل منهـا للفـلة و  -54

رة، بنــاء علــى طلبهــا، مــن تقيــيم ورصــد التصــحر إجــراءات  ــددة لــدعم  كــني البلــدان األطــراف املتــ ث
وتــدهور األراضــي واجلفــاف، مــ( اســتهداف تلــك البلــدان واملنــاطق اإلقليميــة ودون اإلقليميــة الــا تبلــ  

 عن افتقارها للقدرات واألدوات املهمة يف هذا اخلصوهن.
 ناء القدراتب -4 

فيهــا تلــك التابعــة ملنظومــة  امبــ واملنظمــات الدوليــة،األطــراف مــن البلــدان املتقدمــة لــى ع -55
ذــدف ريــادة  قــدراتالبنــاء ل هــاخططتنظــر يف اســتعراض األمــم املتحــدة ومرفــق البي ــة العامليــة، أن 

األراضـي واجلفـاف بتنسـيق أكـرب لتننـ  الردواجيـة  املسائل املتعلقة بالتصـحر وتـدهوريف م دعال
  .2015 عام بعد امل م( مراعاة خطة التنمية ،وتعايا فعالية استخدام املوارد

تتــيح معلومـــات عــن البلــدان األطــراف املتــ ثرة الـــا يُطلــ  إىل مرسســات التفاقيــة أن و  -56
، إىل مايـد مـن املسـاعدة يف جـال بنـاء القـدرات، إذا 2014 عـام يف لعمليـة اإلبـال اا حتتاج، وفق

جلهات املاحنـة تنظر الكي يعلض على الكشف عن هذي املعلومات،  ل كان البلد الطرف املعمب
 يف إطار املشاري( والربام  املمكنة.يف الطلبات الثنائية والوكالت املتعددة األطراف 
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 تعــــــاون بــــــني بلــــــدان اجلنــــــوباليف املشــــــاركة البلــــــدان األطــــــراف املتــــــ ثرة علــــــى ُتشــــــنَّ( و  -57
 التفاقية بفعالية. التعاون الثالثي ملعاجلة املسائل املتعلقة بالفتقار إىل القدرات الالرمة لتنفيذ ويف
مــن أجــل البلــدان املتقدمــة مــن األمانــة وااليــة العامليــة إىل العمــل مــ( األطــراف تُــدعى و  -58

 بالتااماهتا. الوفاء
 2017-2016للفــلة  كــل منهــا  بــرام  عمــلتــدرج يف مرسســات التفاقيــة أن يُطلــ  مــن و  -59

مــــ( ر األراضــــي واجلفــــاف، التصــــحر وتــــدهو مواجهــــة لبنــــاء القــــدرات يف جــــال  إجــــراءات  ــــددة
الـا أبلغـت أهنـا تفتقـر إىل القـدرات الالرمــة  املنـاطق اإلقليميـة ودون اإلقليميـةالبلـدان و اسـتهداف 

 .لتنفيذ التفاقية بفعالية
 لتمديل ونقل التكندلدجياا -5 
  ةأطر الستثمار املتكامل )أ( 

 نشـاءإيف اء، املايد من اجلهـود القتض البلدان األطراف املت ثرة على أن تبذل، عندث حتُ  -60
يف املائـــة الـــذي  50  الوتعّهـــدها وحتســـني كفاءهتـــا لتحقيـــق هـــدف فيهـــا أطـــر اســـتثمار متكاملـــة 

وتُـدعى  .2014 عـام صـادر التمويـل حبلـولملاا تنـو  أوسـ( نطاقـحددته السلاتينية، مـ( مراعـاة 
املاليــة املتعــددة األطــراف األخــرر  البلــدان املتقدمــة ومرفــق البي ــة العامليــة واملرسســاتمــن األطــراف 

 أطر استثمار متكاملة لفلات السنتني املقبلة.إنشاء إىل تكثيف جهودها لدعم مجي( املناطق يف 
األمانــة وااليــة يُطلــ  إىل بنــاء علــى الدراســة التقييميــة عــن أطــر الســتثمار املتكاملــة، و  -61

وضــ( أطــر الســتثمار املتكاملــة للبلــدان  العامليــة تقــدش مبــاده توجيهيــة ألفضــل املمارســات بشــ ن
  األطراف املت ثرة.

ينبغــي عــدم حصــر الهتمــام يف إنشــاء/تطوير أطــر الســتثمار املتكاملــة، بــل ينبغــي أن و  -62
 ألطراأن تتعّهد كذلك ملت ثرة  البلدان األطراف اويُطل  إىل تعّهد فعاليتها ورصدها. أيضاا يشمل 

 .من كفاءهتاالقائمة وحتسن 
تاايــد حتــديات التعــادل يف تــدهور األراضــي وتنــاق  املــوارد، وأن مــن مــ( القلــق لــوح  و  -63

 يف تناول هذي املشكلة.الالرم األخذ مبنه  برناجي 
واملرسســات املاليــة املتعــددة  مرفــق البي ــة العامليــةو البلــدان املتقدمــة مــن األطــراف تُــدعى و  -64

ســتثمار الأطــر إنشــاء دعــم مجيــ( املنــاطق يف  الراميــة إىلإىل تكثيــف جهودهــا  األطــراف األخــرر
فلات السـنتني املقبلـة. إلنشاء تلك األطر يف سيما املناطق الا أعلنت عن خط)  ول تكاملة،امل

ضـرورة الـدعوة مـرة )ب(  ؛إنشاء أطـر السـتثمار املتكاملـة)أ( إحرار تقدم يف  :األطرافوتالح  
تنشــب بعــد أطــر  مل مجيــ( البلــدان الــاضــرورة وــرو  ( الــدعم التقــمب واملــايل؛ )جأخــرر إىل تقــدش 

إصــالح تــوفري التمويــل لــدعم أنشــطة مثــل ولكــن يلــام  اا.ذلك قريبــالقيــام بــاســتثمار متكاملــة يف 
األهداف، وبناء القـدرات لرصـد و  وياتساس، وحتديد األولاألاألراضي املتدهورة، ووض( خطو  

 تدهور األراضي، وتبادل أفضل املمارسات.
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االيـة العامليـة السـتمرار يف مسـاعدة البلـدان األطـراف املتـ ثرة واملنـاطق دون يُطل  من و  -65
على النحو املبني أعالي، وعلـى حتديـد مصـادر فيها تكاملة املستثمار الاإلقليمية على وض( أطر 

ا الفـــرهن واألدوات وااليـــات املاليـــة اجلديــــدة الالرمـــة لتحقيـــق هــــذيشــــمل  مبـــا التمويـــل املبتكـــرة،
 الغرض.

عمليــة تيســري إنشــاء أطــر الســتثمار املتكاملة/اســلاتينية التمويــل املتكاملــة عمليــة تعــد و  -66
بـ)ء التقـدم احملـرر حـ  أحـد أسـباب ، وهذا هـو مبفردها ية إهارهاضخمة يتعذر على االية العامل

ام  األمـــم تكاملـــة، مثـــل برنـــاملســـتثمار الأطـــر بتنفيـــذ منظمـــات أخـــرر تقـــوم بـــ ن ويوَصـــى اان. 
 برنام  األمم املتحدة اإلمنائي. أو املتحدة للبي ة

ينبغـــي تـــوفري آليـــات وهُنـــ  أخـــرر غـــري أطـــر الســـتثمار املتكاملـــة لتحفيـــا التمويـــل يف و  -67
 ،غــري املواتيـــة هلـــابســب  األوضـــا  الداخليـــة فيهـــا تكـــون تلـــك األطــر مناســـبة  ل البلــدان الـــا قــد

 د برام  العمل الوطنية.إعدايف إدراجها لعدم إمكانية  أو
 حنم املوارد املالية املتاحة ملكافحة التصحر وتدهور األراضي واجلفاف )ب( 

يف إطار نظام التخصـي  الشـفاف للمـوارد  ،التمويل صي  املعايري املستخدمة يف ن إ -68
الت ا ـمقارنـة بتـدهور األراضـي واجهـة مب املتعلـقتمويل التاال تقّيد  ل ،التاب( ملرفق البي ة العاملية

املعـايري الـا حتـد مـن  صـي  املـوارد هذي  بد من توضيح عناصر ل خرر. ولذلك،األواضيعية امل
 املوارد. اإلنصاف يف  صي من أجل ريادة اللكيا املتعلق بتدهور األراضي  ال 
ري لةطـــــراف يف التفاقيـــــة املعـــــاييقـــــدم مرفـــــق البي ـــــة العامليـــــة أن مـــــن طلبـــــت األطـــــراف و  -69

ويعـــــد اســـــتمرار املتعلقـــــة بتـــــدهور األراضـــــي. اللكيـــــا األمـــــوال  ـــــالت املســـــتخدمة يف  صـــــي  
 املعايري.جودة حاجة إىل مراجعة وهناك  ؛أحد مصادر القلق اإلنصاف يف  صي  املوارد

باعتبار مرفق البي ة العاملية آلية مالية خاصـة بالتفاقيـة، يتعـني عليـه وضـ( برنـام   ويـل و  -70
يكفـــي مـــن املـــوارد لتعـــوي  تكلفـــة التقـــاعس عـــن مواجهـــة  مـــا دد الســـنوات ذـــدف  صـــي متعــ

للمعهـد اا )وفقـاا بليون دولر مـن دولرات الوليـات املتحـدة سـنوي 66تدهور األراضي، الا تبل  
الـــدويل لبحـــون سياســـات األغذيـــة(، ليتســـحت تنفيـــذ أهـــداف التنميـــة املســـتدامة املتعلقـــة بـــاإلدارة 

 لةراضي والتعادل يف تدهور األراضي. املستدامة 
ريـــادة عنـــد مطلـــوب مـــن مرفـــق البي ـــة العامليـــة أن يراعـــي تقييمـــات الحتياجـــات الوطنيـــة و  -71

 .رفقملوارد املاملقبل خالل التنديد التفاقية املرتبطة بألنشطة الرامية إىل تعايا خمصصات اجهودي 
ليس املرسسة املالية املتعددة األطراف الوحيدة إىل أن مرفق البي ة العاملية جرت اإلوارة و  -72

الوصــول إمكانيــة دعــم أنشــطة هــذي التفاقيــة. ولــذلك، طلبــت األطــراف: )أ( ريــادة املنتظــر منهــا 
إىل مصــادر  ويــل متنوعــة )مبــا يف ذلــك الصــندوق األخضــر للمنــاخ وصــندوق التكيــف وغرياــا( 

حصـــول علـــى للبنـــاء قـــدرات األطـــراف و لتعايـــا التكيـــف والتخفيـــف املتعلقـــني باألراضـــي؛ )ب( 
 التمويل من هذي املصادر اجلديدة.
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بـــــني فيمـــــا للتعـــــاون املوجهـــــة املـــــوارد ريـــــادة طلبـــــت األطـــــراف إىل مرفـــــق البي ـــــة العامليـــــة و  -73
 اجلنوب. بلدان
نشــــطة أل األطــــراف أن مــــن املهــــم التوعيــــة مبســــ لة  ويــــل مرفــــق البي ــــة العامليــــةاعتــــربت و  -74

وـــددت علـــى ضـــرورة إدراج عبـــارة إضـــافية عـــن التخفيـــف والتكيـــف املتعلقـــني لك . لـــذالتفاقيـــة
األمـــم املتحــدة اإلطاريــة بشـــ ن ر ر األطــراف يف اتفاقيــة ملـــ 2015 عــام باألراضــي يف مفاوضــات
 كي يتسحت لةطراف احلصول على  ويل من الصندوق األخضر للمناخ.  تغري املناخ، يف باريس،

الية العاملية تقدم دورات تدريبية على الصعيد الدويل، لكنها أوارت األطراف إىل أن او  -75
 أعربت عن احلاجة إىل أن تركا االية العاملية أكثر على املشاري( امليدانية.

 كفاية املوارد املالية وحسن توقيتها وإمكانية التنبر ذا (ج) 
املرسســات املتعــددة البلــدان املتقدمــة واحلكومــات األخــرر القــادرة و مــن  األطــرافدعى تُــ -76

املــوارد مــدر كفايــة يف مســتمرة ريــادة مواصــلة تيســري مرفــق البي ــة العامليــة، إىل ســيما  ل األطــراف،
 ،توقيتهـــا وإمكانيـــة التنبـــر ذـــاوحســـن  ،للبلـــدان األطـــراف واملنـــاطق دون اإلقليميـــة املتـــ ثرةاملقدمـــة 

دش الـــدعم الكـــايف يف هـــذا عنهـــا تلـــك األطـــراف. وينبغـــي تقـــأعربـــت اســـتنابة لالعتبـــارات الـــا 
 الســـياق إىل املنظمـــات دون اإلقليميـــة مـــن أجـــل  كـــني البلـــدان األعضـــاء فيهـــا مـــن بنـــاء قـــدراهتا

املناقشـــات علـــى الصـــعيد دون اإلقليمـــي. وأقـــرت األطـــراف بعـــدم كفايـــة وتيســـري تعمـــيم وكـــذلك 
 يف األراضي. اتالتمويل املخص  لالستثمار 

املـوارد الـا ميكـن التنبـر ذـا، و  الـدعم املـايلريـادة لعاملية إىل األطراف مرفق البي ة ا تدعو  -77
 لتنمية املستدامة.لهداف اجلديدة األوإجياد فرهن  ويل جديدة، خاصة يف ضوء 

 عدد املقلحات املتعلقة بالتصحر وتدهور األراضي واجلفاف (د) 
 ويـــل املشـــاري( يف  اهودهـــالنهـــوض هاملتقدمـــة املتـــ ثرة إىل البلـــدان مـــن األطـــراف دعى تُـــ -78

ضـمن علـى النحـو املناسـ  اسـتخدام املـوارد اخلارجيـة مراعـاة املوارد الداخليـة. وينبغـي بواألنشطة 
ـــة التـــاب(  مـــثالا تلـــك املتعلقـــة كاإلطـــار القتصـــادي خلطـــ) عملهـــا الوطنيـــة،   بربنـــام  التنميـــة الريفي

 .الحتاد األخررلالحتاد األورويب وبرام  
شـــاري( إىل املتقـــدش مقلحـــات يف جهودهـــا ريـــادة األطـــراف املتـــ ثرة إىل البلـــدان تُـــدعى و  -79

املرسســــات واملرافــــق والصــــناديق املاليــــة املتعــــددة األطــــراف، والســــتفادة مــــن الــــدعم املقــــدم هلــــذا 
احلصــر( املــوارد املخصصــة يف إطــار مرفــق البي ــة العامليــة  ل ســيما )علــى ســبيل املثــال ول الغــرض،

( األطــراف علــى إعــداد شــنَّ تُ اف للمــوارد التــاب( لــه. وإضــافة إىل ذلــك، ونظــام التخصــي  الشــف
اخ والصـــندوق ســـيما الصـــندوق األخضـــر للمنـــ ل  ويـــل أخـــرر،مصـــادر مقلحـــات وتقـــدميها إىل 

ــــفلتعــــادل الســــتثماري ل ــــدهور األراضــــي وصــــندوق التكي ــــنُـُه  املتعلقــــة يف ت ــــل ال ــــك لتموي ، وذل
 كيف.باألراضي من أجل حتقيق التخفيف والت
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 إمكانية احلصول على التكنولوجيا (ه) 
لتكنولوجيـــات التكنولوجيــا بالنســبة لوضــيح مفهــوم نقــل علــى أايــة تاألطــراف  تددوــ -80

 بالتصحر وتدهور األراضي واجلفاف.املتعلقة 
نقــــل اجلاريــــة لتيســــري إمكانيــــة البلــــدان األطــــراف املتــــ ثرة إىل مواصــــلة جهودهــــا تُــــدعى و  -81

بعــ  هــذا الســياق، دعــت  ويف .2014 عــام لنحــو املبــني يف التقــارير املقدمــةالتكنولوجيــا علــى ا
سـيما مرفـق البي ـة العامليـة،  ول واملرسسات املتعددة األطـراف،األطراف البلدان األطراف املتقدمة 

ــــى الُصــــُعد دون اإلقليمــــي واإلقليمــــي  إىل دعــــم مبــــادرات التعــــاون فيمــــا بــــني بلــــدان اجلنــــوب عل
 واألقاليمي. 

نقـــــل اجلاريـــــة لتيســـــري إمكانيـــــة البلـــــدان األطـــــراف املتـــــ ثرة إىل مواصـــــلة جهودهـــــا تُـــــدعى و  -82
. وحثــت بعـــ  األطـــراف األخـــرر 2014 عـــام التكنولوجيــا علـــى النحـــو املبــني يف التقـــارير املقدمـــة

و ويـل نقـل التكنولوجيـا إىل البلـدان األطـراف لتيسـري البلدان األطراف املتقدمة علـى ا ـاذ إجـراءات 
 .على النحو املتفق عليه بينهات ثرة بشرو  ميّسرة، منها الشرو  التساهلية والتفضيلية، امل

بــل يقتصــر علــى نظــم الرصــد واإلبــال ،  أل مــا يفهــم علــى أنــه نقــل للتكنولوجيــا ينبغــيو  -83
علــى بشــدة التفاقيــة وتركــا البتكــارات التكنولوجيــة العمليــة يف امليــدان. أيضــاا أن يشــمل يتعــني 
يكفـــي علـــى العمـــل امليـــداين. واســـُتحدثت عـــدة تكنولوجيـــات  مبـــا تركـــا ل فيمـــا واإلبـــال  الرصـــد
تعد  مااا وغالب(. EMBRAPAالشركة الرباريلية للبحون الاراعية )استحدثته  ما يشمل مبا ،مبتكرة

رهيـــدة التكلفـــة ولـــيس مـــن حلـــول مثـــل أنظمـــة مجـــ( ميـــاي األمطـــار وخاانـــات امليـــاي حتـــت األرض 
األطـراف مـن البلـدان األطـراف املتـ ثرة و وحُتَـث  ها. وتتناهل التفاقية هذي احللول.الصع  تنفيذ

 البلدان املتقدمة على ريادة أنشطة نقل التكنولوجيا على وجه التحديد.
التقــدم كــل العــلاف ب ، ويتعــنيلتكنولوجيــا يف عمــل البلــداننقــل اريــادة إدمــاج جيــ  و  -84

ي إىل تطبيــق نبغــي نقــل التكنولوجيــا يف ؤــروف تــردولوجيــا. ويالــذي أحررتــه البلــدان يف نقــل التكن
 تكون البلدان قادرة على حيارة هذي التكنولوجيات وتكييفها.ويتعني أن التكنولوجيات، 

معــــايري حتديــــد توضــــيح تعريــــف نقــــل التكنولوجيــــا و عــــن احلاجــــة إىل األطــــراف أعربــــت و  -85
  .، وذلك ألغراض اإلبال جلفافالتصحر وتدهور األراضي وااملتعلقة بتكنولوجيات ال

هـــــذي التوصـــــيات يف بـــــرام  عملهـــــا النظـــــر يف إدراج يُطلـــــ  إىل مرسســـــات التفاقيـــــة و  -86
تـــوفري املســـاعدة ذـــدف ر ر األطـــراف الـــدورة الثانيـــة عشـــرة ملـــوخططهــا الـــا ســـُتعرض للنقـــا  يف 

 نية.لسلاتيمن ا 5املطلوبة للبلدان األطراف املت ثرة بش ن اهلدف التنفيذي 
 2017-2016عملها للفلة  أن تدرج يف برام مرسسات التفاقية  منأيضاا يُطل  و  -87

تسـتهدف املسـائل ذات األولويـة و إجراءات  ددة تتوافق م( القرارات الا ا ذها مر ر األطراف 
، مثـل مواءمـة بـرام  العمـل الوطنيـة وأطـر السـتثمار 2014 لعـام الا نش ت عن عملية اإلبـال 

التصــحر وتــدهور األراضــي واجلفــاف، واتفاقــات اا حتديــدالرصــد الــا تســتهدف تكاملــة، ونظــم امل
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التنرر بني اخلطـ) والـربام  واإلجـراءات علـى مجيـ( املسـتويات بـني اتفاقيـات ريـو أوجه الشراكة، و 
  الثالن.

 استعراض الدعم المال  من أجل تنفيذ االتفاقية -باء 
يــادة تبســي) اإلبــال  عــن التــدفقات املاليــة واملرفــق املــايل ر  وــارت األطــراف إىل ضــرورةأ -88

والبلــــدان  ،املتقدمـــةالبلـــدان مـــن املوحـــد مـــن أجـــل  نـــ  الردواجيـــة يف اإلبـــال  مـــن األطـــراف 
االيـــة العامليـــة استكشـــاف ومـــن ُ يُطلـــ  إىل والوكـــالت املتعـــددة األطـــراف.  ،األطـــراف املتـــ ثرة

 .دفقات املالية إىل البلد للتحقق منهاعن التمبدئية خيارات تقدش بيانات 
مبوجـ  اا التاامـ بوصـفه هاالبلدان املتقدمة على ريادة معدلت إبالغمن ث األطراف حتُ و  -89

 التفاقية.
الدقـــة يف حتليــل التـــدفقات املاليــة، يتعـــني بـــذل وريــادة تغطيــة البيانـــات لضــمان حتســـني و  -90

نظـام برنـام  /حتسـني و هياخـرر، األبـال  اإلدرات املايد من اجلهود لتدعيم أوجه التنرر م( مبـا
جموعـات البحـث يف  ّكـن مـن وؤـائف اسـتخراج البيانـات الـا باستعراض األداء وتقيـيم التنفيـذ 

 اللتاامـــات املاليـــةتتـــيح للربنـــام  التصـــنيف املنهنـــي لأدوات وكـــذلك البيانـــات احلاليـــة والقدميـــة، 
يعــرب وــكل اإلبـال  عــن مثيلــه اخلــاهن بالتقــارير  ول يــة.بــني مصــادر التمويــل الداخليـة واخلارج مـا

يستطي( توفري املعلومات للنظام الوطمب. وسلمت األطـراف باحلاجـة  ل القطاعية الوطنية، ومن ُ
إىل حتســـني نظـــام اســـتعراض األداء وتقيـــيم التنفيـــذ لكـــي يعـــرب علـــى النحـــو األمثـــل عـــن متطلبـــات 

 اإلبال  الوطمب ذات الصلة. 
التعهـــدات يف اا فاضـــمسيـــة واخاإلالتعهـــدات مـــن اا مطـــرد ـــاي الـــذي يُظهـــر مســـتور الن إ -91
إجـراءات  ـددة ا ـاذ وقـد يقتضـي األمـر  ؛عـاجالا اا يتطلـ  اهتمامـ حة علـى الصـعيد العـاملياملرجّ 

البلـــدان املتقدمـــة والوكـــالت املتعـــددة مـــن األطـــراف ويُطلـــ  مـــن هـــذا ال ـــاي الســـليب. ملواجهـــة 
تـوفري مـوارد ماليـة كبـرية وأوـكال دعـم أخـرر ملسـاعدة البلـدان مـن أجـل جهودهـا ا تعاياألطراف 

 األطراف املت ثرة على مكافحة التصحر وتدهور األراضي واجلفاف.
 يُطلــ  مــن األمانــة ريــادة جهودهــا يف جــال الــدعوة للنهــوض ب هــداف التفاقيــة وريــادةو  -92
املسـتدامة مـن أجـل جـذب تعهـدات متاايـدة  تضيفه من قيمة فيما خي  إطار أهداف التنميـة ما

 على الصعيد العاملي. 
إجـــراء دراســـة عـــن األثـــر طويـــل األمـــد علـــى الصـــعيد العـــاملي أيضـــاا يُطلـــ  مـــن األمانـــة و  -93

سـيما بشـ ن بـرام  العمـل الوطنيـة وبـرام  العمـل دون  ول للتقاعس يف مواجهة تدهور األراضـي،
ن أجـــل وضـــ( توقعـــات مســـتقبلية وحتديـــد التحـــديات الـــا اإلقليميـــة وبـــرام  العمـــل اإلقليميـــة، مـــ

 تتطل  ريادة اللتاام العاملي بالتفاقية ومبواجهة التصحر وتدهور األراضي واجلفاف. 
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يشــمل توضــيح  مبــا يُــدعى مــر ر األطــراف إىل ريــادة حتســني وتركيــا أولويــات التفاقيــةو  -94
يتهــا علــى الصــعيد العــاملي كوســيلة لايــادة الغايــات علــى الُصــُعد كافــة، وذلــك ذــدف النهــوض ب ا

 اللتاام العاملي. 
طلبــت األطــراف بــذل اجلهــود يف مجعيــة مرفــق البي ــة العامليــة، بســبل منهــا الجتماعــات و  -95

أيضـاا جيـ  معاجلتـه  وممـا بني التفاقيـات. اإلقليمية، ملعاجلة مس لة عدم املساواة يف توري( األموال
 شاري( تدهور األراضي من جالت تركيا اتفاقيات أخرر.مس لة املوارد املخصصة مل

تفاقيـة املتعلقـة بالنشـطة للنصـي  املتاايـد لةغـراض األ متعـددمن املشـن( وجـود طـاب( و  -96
يف نفـــس  تغـــري املنـــاخ )التخفيـــف والتكيـــف( والتنـــو  البيولـــوجيترمـــي إىل حتقيـــق أهـــداف الـــا و 

بــني فيمــا التــنرر  وجــه مــن أجــل ريــادة العــلاف ب الُصــُعدعلــى مجيــ( ويتعــني بــذل اجلهــد . الوقــت
للبـة أســاس امليانـة وتنفيــذ املشـاري(. وتشــكل اعلـى صــعيدي ســيما  ول ،هااتفاقيـات ريــو وتسـخري 
مـن أجـل النهـوض  نبغي اللكيا علـى إنتاجيـة األرضيلذلك  .ني األخرينيتحتقيق أهداف التفاقي

  وجه التنرر بني اتفاقيَا ريو األخريني.ب
بـني اتفاقيـات فيمـا والبلدان األطراف إىل تعايـا أوجـه التـنرر ُتدعى مرسسات التفاقية و  -97

ريــو عــن طريــق حتســني التواصــل بــني مركــَاي تنســيق اتفــاقيا ريــو األخــريني. والــدعوة موجهــة إىل 
صــعيدي ســيما علــى  ل أمــانا اتفــاقيا ريــو األخــريني لستكشــاف خيــارات تعايــا أوجــه التــنرر،

ويُطل  من االية العاملية تنظيم حلقات عمل لبنـاء القـدرات مـن أجـل ضـمان  انية واملشاري(.امليا 
حتقيـــــق البلـــــدان األطـــــراف املتـــــ ثرة الســـــتفادة الكاملـــــة مـــــن التمويـــــل اجلديـــــد واملبتكـــــر يف إطـــــار 

وذلـك  (التفاقيات والربوتوكولت املتنوعة )كالصـندوق األخضـر للمنـاخ وصـندوق التكيـف مـثالا 
 ير مشاري( تستفيد من أوجه التنرر. لتطو 
 ل تـــــاال التـــــدفقات املاليـــــة الـــــا تنطـــــوي علـــــى مصـــــادر مبتكـــــرة للتمويـــــل ممثلـــــة  ثـــــيالا و  -98

ــــة  اا ناقصــــ ــــدعم تعب  ــــر ل ــــة. وينبغــــي ا ــــاذ إجــــراءات  ــــددة أكث ــــل التقليدي ــــة مبصــــادر التموي مقارن
مـــ( اا اتســاق، تفاقيـــةالتنفيــذ  بتكــرة، مثـــل القطــا  اخلـــاهن، لتمويــلاملتمويــل المــن مصـــادر  املــوارد

ريـــادة تعّهـــدها البلـــدان املتقدمـــة إىل مـــن األطـــراف هـــذا الصـــدد، تُـــدعى  ويف .11-أ /م14 قـــررامل
بـد  ل ولتحقيق هذا اهلـدف، .مسي اإلمجايل بتمويل األنشطة الا تنفذها البلدان األطراف املت ثرةاإل

مصـا  مجيـ( أصـحاب املصـلحة املعنيـني تراعـي  من نشـر خمتلـف النمـاذج واألطـر املاليـة املتاحـة الـا
علـى جيـري التشـديد بني القطاعني العام واخلـاهن،  اتبقيمة الشراكوم( التسليم . ب سلوب منصف

. اتهــذي الشــراكإقامــة ملصــلحة عنــد ضــرورة النظــر يف حتقيــق اإلنصــاف والعدالــة جلميــ( أصــحاب ا
 الــا  مــ( بــني القطــاعني العــام واخلــاهن، واقــُلح تنظــيم حلقــة عمــل بشــ ن خمتلــف النمــاذج املاليــة

  ثيل مجي( البلدان على قدم املساواة.وضمان لشراكة بينهما، ايف ذلك أطر  مبا
التاامـات األطـراف الوفـاء بف وـارت إىل عـدم  ،مـن التفاقيـة 6 ادةذّكرت األطـراف باملـو  -99
جتمعـة، جهـود األطـراف  أو البلدان املتقدمة ب ن لتدعم بنشا ، حسبما يتفق عليـه، منفـردةمن 

يف مكافحـــة  ،اا فريقيـــا، وأقـــل البلـــدان منـــو أمـــن البلـــدان الناميـــة املتـــ ثرة، وخاصـــة املوجـــود منهـــا يف 
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يصــلح هنــ  التعــادل يف تــدهور األراضــي حلــل املشــكلة  ل التصــحر و فيــف آثــار اجلفــافل. وقــد
 .اا سليم اا ة املتمثلة يف انعدام املوارد لتنفيذ التفاقية تنفيذيالرئيس
مـــن يناؤرهـــا  مبـــا أن ترفـــق مطالبهـــا القويـــةالبلـــدان املتقدمـــة علـــى مـــن األطـــراف ُتشـــنَّ( و  -100
 ممارسات اإلدارة املستدامة لةراضي.بش ن تنفيذ موارد 
البلـــدان إمكانيـــة اطـــال  تيســـري الراميـــة إىل جهودهـــا إىل مواصـــلة اليـــة العامليـــة تُـــدعى او  -101

 ومات عن كيفية احلصول على األموال حس  ؤروف كل منطقة.علعلى املاألطراف املت ثرة 
حتسـني التنفيـذ مـن أجـل أفضـل املمارسـات وتبـادل املـوارد املاليـة هناك حاجة إىل ريادة و  -102
  لالتفاقية. الشامل
األمانة إعداد دراسـة للمـوارد املاليـة الـا حتتاجهـا البلـدان األفريقيـة األطـراف يُطل  من و  -103

جموعـــة الـــدول وتتصـــور  .املتوخـــاةالبلـــدان الناميـــة األطـــراف لتنفيـــذ الســـلاتينيات وغريهـــا مـــن 
منهــا ، ويفضــل النتهــاء 2030 عــام إىل اســلاتينية جديــدة  تــد حــ هنــاك حاجــة أن  األفريقيــة
هــذي املســااة يف ســبيل إعــداد البلــدان املتقدمــة علــى مــن األطــراف  تشــنَّ(. و 2016 عــام حبلــول
 .الدراسة
. وينبغي بذل املايـد الضطال  بدور مرثرالقطا  اخلاهن يف البلدان النامية يستطي( ل و  -104

ا ـاذ تـدابري أيضـاا وهـذا يتطلـ   من اجلهود لايادة مشـاركة القطـا  اخلـاهن يف مكافحـة التصـحر.
ســيما يف البلــدان الناميــة وأقــل  ول وتعايــا قدراتــه،  ــددة اهلــدف مــن أجــل توعيــة القطــا  اخلــاهن

 وذلك لدعم اخلدمات واملدخالت الرامية إىل حتقيق اإلدارة املستدامة لةراضي. اا،ان منو البلد
ـــادرات التمويـــل و  -105 ـــام باملايـــد مـــن العمـــل يف جـــال مب وـــددت األطـــراف علـــى ضـــرورة القي

 ملكافحة تدهور األراضي وتنفيذ ممارسات اإلدارة املستدامة لةراضي.

 وتنفيوووذها يووو  اووودء إطوووار التنميوووة المسوووتدامة صوووياغة بووورامل العمووول وتنقيح وووا -جيم 
 2015 عام بعد لما

نتــــائ  املشــــاورات علــــى اا حتكــــم مســــبقعربــــت األطــــراف عــــن قلقهــــا مــــن أن التفاقيــــة أ -106
  واملفاوضات الدولية اجلارية املتعلقة بالتعادل يف تدهور األراضي وفرهن التمويل.

لبي ـــة العامليـــة مواصـــلة املشـــاورات بشـــ ن تفاقيـــة ومرفـــق االأمـــانا مـــن طلبـــت األطـــراف و  -107
ـــــة يف إطـــــار  ـــــارات األنشـــــطة التمكيني ـــــأهـــــداف وخي دورة السادســـــة لتنديـــــد مـــــوارد الصـــــندوق ال

إدراج الــــدعم التقــــمب واملــــايل لعمليــــة اإلبــــال  وحتديــــد ذــــدف الســــت ماين ملرفــــق البي ــــة العامليــــة، 
حتديـــد األهـــداف علـــى حملـــرر و االتقـــدم يف جـــال اإلبـــال  عـــن ســـيما  ول ،2016 لعـــام األهـــداف

 التعادل يف تدهور األراضي.املتعلق بدف اهلالصعيد الوطمب لبلو  
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تفاقيـــة ومرفـــق البي ـــة العامليـــة مواصـــلة املشـــاورات بشـــ ن أهـــداف الأمـــانا يُطلـــ  مـــن و  -108
دورة السادسـة لتنديـد مـوارد الصـندوق السـت ماين ملرفـق الـوخيارات األنشطة التمكينية يف إطـار 

يشـــمل أيـــة  مبـــا ،2016 لعـــام إدراج الـــدعم التقـــمب واملـــايل لعمليـــة اإلبـــال ذـــدف لبي ـــة العامليـــة، ا
 أهداف ذات صلة قد تسفر عنها عملية األمم املتحدة ألهداف التنمية املستدامة. 

بشـــ ن يُطلـــ  مـــن مرسســـات التفاقيـــة أن تواصـــل املشـــاورات مـــ( مرفـــق البي ـــة العامليـــة و  -109
ويل األنشطة واإلجراءات التمكينية املوجهة حنو تنفيذ التفاقية وبرام  العمل أهداف وخيارات  

  .2016 عام يف ذلك الدعم التقمب واملايل لعملية اإلبال  يف مبا الوطنية،
بشــ ن وضــ( خطــة عامليــة  شــاوراتالســتمرار يف املالبلــدان األطــراف املتــ ثرة إىل تُــدعى و  -110

ذـــدف مواصـــلة  ،التعـــادل يف تـــدهور األراضـــياملتعلـــق بدف اهلـــمـــ(  ملواءمـــة بـــرام  العمـــل الوطنيـــة
 يف املستقبل.وإمكانية اعتمادها يف دورات مر ر األطراف دراستها 
ور األراضــــي يف خطــــ) التعــــادل يف تــــدهاملتعلقــــة بهــــداف األاقلحــــت األطــــراف إدراج و  -111

 .ديرية لةطرافاء على السلطة التقبنذات صلة، يف برام  أخرر  أو العمل الوطنية
املشــاري( التنريبيــة ملســاعدة البلــدان الراغبــة يف تيســري ألمانــة أن تســتمر يف يُطلــ  مــن او  -112
 صــياغة بــرام  عملهــا الوطنيــة ومواءمتهــا وتنفيــذها.علــى هنــ  التعــادل يف تــدهور األراضــي تنفيــذ 
 يلي: مبا القياملبلدان املشاركة يُطل  من ا ،هذا الصدد ويف

ــــدهور األراضــــي  ســــيد هــــ )أ(  ــــة،  يفدف التعــــادل يف ت ــــة طوعي ــــات وطني مــــ( غاي
 إطار التنفيذ وآليات الرصد والتقييم املنش ة يف إطار عملية التفاقية؛الستفادة من 

، ومجــ( البيانــات فيهــاتقيــيم مــدر تــدهور األراضــي وا اهــه يف املنــاطق املتــ ثرة  )ب( 
عيــة إلدمــاج التعــادل يف تــدهور األراضــي يف ، وحتديــد غايــات واقوتفســريهاذات الصــلة اإلضــافية 

 برام  عملها الوطنية، ومن ُ رصد التقدم احملرر؛
لتحديــــد غايــــات وطنيــــة طوعيــــة للتعــــادل يف تــــدهور  يةوضــــ( مروــــرات أساســــ )ج( 

 ضي يف إطار برام  العمل الوطنية؛األرا
 حبلـــولالوطنيـــة الطوعيـــة لتحقيـــق التعـــادل يف تـــدهور األراضـــي غاياهتـــا اعتمـــاد  )د( 

  .2030 عام
األطــــراف إىل املشـــــاركة يف مشــــاورات بشـــــ ن نتــــائ  مـــــداولت الفريــــق العامـــــل تُــــدعى و  -113

احلكــومي الــدويل املعــمب بالتعــادل يف تــدهور األراضــي ملواصــلة مناقشــة هــذي املســ لة خــالل الــدورة 
 الثانية عشرة ملر ر األطراف.

ـــدعى او  -114 املشـــاورات بشـــ ن اخلطـــة العامليـــة ملواءمـــة ة إىل مواصـــللبلـــدان األطـــراف املتـــ ثرة ُت
دف التنميـــة املتعلقـــة ذـــعمليـــة تنشـــ  عـــن القـــد ذات صـــلة أهـــداف  ةبـــرام  العمـــل الوطنيـــة مـــ( أيـــ

 املستدامة.
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منهـا تنظـيم اجتماعـات بطرق واالية العاملية تيسري هذي املشاورات، يُطل  من األمانة و  -115
 .(1)رة ملر ر األطرافورة الثانية عشالدعلى هامش  ددة تعقد 

األطراف مراعاة أهداف التنمية املستدامة وغاياهتا ومروراهتا عند وضـ( بـرام   تاقلحو  -116
 ها.الربام  األخرر ذات الصلة وتنفيذالعمل الوطنية و 

ـــة الســـتمرار فيمـــا يلـــي: مـــن األطـــراف  تطلبـــو  -117 دعـــم البلـــدان األطـــراف  ‘1‘االيـــة العاملي
يكــــون ب مكاهنــــا تفاقيــــة الطــــر اســــتثمار متكاملــــة علــــى الصــــعيد الــــوطمب لتنفيــــذ املتــــ ثرة يف وضــــ( أ

يُنظــر خليــارات التمويــل اجلديــدة  أل ويتعــني .الســتفادة الكاملــة مــن فــرهن التمويــل القائمــة والناوــ ة
استكشاف إمكانية مشـاركة  ‘2‘عن آليات التمويل املنش ة مبوج  التفاقية؛  تلك باعتبارها بديالا 

ممكن من املستثمرين لالرتقاء بـاإلدارة املسـتدامة لةراضـي يف مجيـ( قطاعـات اسـتخدام طاق أوس( ن
قائمـــة علـــى  نـُُهـــ  اتبـــا  وكـــذلكوإعـــادة ت هيلهـــا األراضـــي املتـــدهورة إصـــالح حفـــا  ‘3‘ األراضـــي؛

يـف معـه، والتنـو  البيولـوجي. وينبغـي لتحقيـق هـديَف التخفيـف مـن تغـري املنـاخ والتك املناؤر الطبيعيـة
 املوارد احمللية والدولية.لتعايا استخدام آليات وأدوات غري أطر الستثمار املتكاملة 

 أوـــارت األطـــراف إىل أن وضـــ( أطـــر اســـتثمار متكاملـــة واســـلاتينيات ماليـــة متكاملـــةو  -118
يُطلـ  مـن  لكلقانونيـة. لـذعلـى ذلـك والقيـود اامللتبـة ي( البلدان بسـب  التكـاليف يناس  مج ل

 .وتعاياها االية العاملية استكشاف آليات إضافية لدعم البلدان يف تعب ة املوارد احمللية واخلارجية
النظـر يف إنشـاء صـناديق إىل املتقدمة ومرسسـات التفاقيـة ُتدعى األطراف من البلدان و  -119

ســـات اإلدارة املســـتدامة لةراضــــي ممار ذـــدف إعمـــال إضـــافية للبلـــدان األطـــراف املتـــ ثرة جديـــدة 
أن تكــافح لبلــدان الــا اختــارت لســيما بالنســبة  ل وحتقيــق أهــداف التعــادل يف تــدهور األراضــي،

 حتقيق التعادل يف تدهور األراضي على الصعيد الوطمب.من أجل 
علـى الصـعيد يف املسـتقبل التفاقية لعمل ينبغي إعمال االيات وتوفري مصادر التمويل و  -120
ربطهــا مبفهــوم التعــادل يف تــدهور القتصــار علــى وعــدم  ،وإقامتهــا علــى غايــات طوعيــة ،الــوطمب

 األراضي.
ينبغي أن تركا التفاقية على بنـاء القـدرات ونقـل التكنولوجيـات بشـرو  ميّسـرة لفائـدة و  -121

حــث عــن البيــردي عمــل التفاقيــة إىل أن وباإلضــافة إىل ذلــك، يتعــني البلــدان األطــراف املتــ ثرة. 
، على حنو حتقـق حس  الت ثراجلافة وبه الرطبة ووبه القاحلة و حلول ميدانية يف املناطق القاحلة 

مــن الفقــر يف وحتــد ، البي يــةؤــروف معيشــة ســكاهنا، وتعــار الــنظم مــن حتســن وبالتــايل بــه أهــدافها 
 هناية املطاف.

__________ 

أعـالي، حيـث أوـارت إىل أن الطلـ  املقـدم إىل األمانـة وااليـة العامليـة يف هـذا  96طلبت بعـ  األطـراف حـذف الفقـرة  (1)
الن  ل ميكن أن يصدر إل من خالل قرار من مر ر األطـراف، األمـر الـذي ينشـ  عنـه طلـ  بـ ثر رجعـي يسـتحيل علـى 

 األمانة واالية العاملية تلبيته.
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دوليـة البي ـة إطـار اليف ح الا تتا التفاقية الفرهن وددت األطراف على أاية أن تغتنم و  -122
 تغرية.امل

 ويــــل أنشــــطة بنــــاء القــــدرات يف إطــــار مرفــــق البي ــــة القلــــق إراء أعربــــت األطــــراف عــــن و  -123
 .إىل الصعيد الوطمب التمويل الذي  س احلاجة إليهوصول إراء عدم العاملية، و 

 اختتام الدورة -رابعا   
إلاام لاا تمر  عراض تنفيااا افتفاةيااالجنااا ا ااتالتقرياار المااالم المقاادم لاا  اعتمااا   -ألف 

 تفي ذلك اف تنتاجات والتوصيا بما ،األطراف
يف  2015آذار/مـارس  27ظرت اللننة يف جلسـتيها الرابعـة واخلامسـة املعقـودتني يـوم ن -124

 مشرو  التقرير املتعلق بدورهتا الثالثة عشرة.
ترينيــداد  ،بــريو ،الربتغــال ،اريــلالرب  ،أوغنــدا ،أوروغــواي ،األرجنتــنيأدىل ببيانــات ممثلــو: و  -125

غينيــا  ،غينيــا ،غانــا ،الصــني ،ســواريلند ،جنــوب أفريقيــا ،مجهوريــة تناانيــا املتحــدة ،تــونس ،وتوبــاغو
 الوليات املتحدة األمريكية. ،اهلند ،ناميبيا ،املغرب ،مصر ،كوبا  ،بيساو -غينيا  ،الستوائية

وأوكلـت إىل  اا،ل، بصـيغته املنقحـة وـفوياعتمدت اللننة بعد ذلك مشـرو  التقريـر ككـو  -126
 املقرر مهمة وضعه يف صيغته النهائية بالتشاور م( املكت  واألمانة. 

 اختتام الدورة -باء 
باسـم مرفـق التنفيـذ اإلقليمـي أدىل ببيانـات كـل مـن الربتغـال ) اا، اجللسة اخلامسة أيضـيف -127

ــــي  املتوســــ) ــــا )باســــم مرفــــ(، و لشــــمايل البحــــر األب ــــا الوســــطى أرميني ق التنفيــــذ اإلقليمــــي ألوروب
جموعـــة الـــدول جنـــوب أفريقيـــا )باســـم (، وتايلنـــد )باســـم جموعـــة الـــدول ااســـيوية(، و والشـــرقية
، والحتـــاد )باســـم جموعـــة دول أمريكـــا الالتينيـــة ومنطقـــة البحـــر الكـــارييب(، وكولومبيـــا (األفريقيـــة

 ا املتحدة ومجهورية جنوب السودان. ، ومجهورية تناانياا(األورويب )باسم دوله األعضاء أيض
ممثـــل رابطـــة الصـــحفيني املعنيـــني بالبي ـــة، وهـــي منظمـــة غـــري حكوميـــة أيضـــاا أدىل ببيـــان و  -128

 )باسم منظمات ا تم( املدين(.
 أدىل األمني التنفيذي لتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر مبالحظات ختامية.و  -129
ظــــات ختاميــــة وأعلــــن اختتــــام الــــدورة الثالثــــة عشــــرة للننــــة أدىل نائــــ  الــــرئيس مبالحو  -130

 استعراض تنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر. 
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 المريق األول

الدثووووائق المعرواووووة علووووى لجنووووة اسووووتعراض تنفيووووذ االتفاقيووووة يوووو  ةورت ووووا   
 عشرةالحاةية 
 عنواهنا  رما الوثيقة 

ICCD/CRIC(13)/1  من األمانةجدول األعمال املرقت ووروحه. مذكرة مقدمة 

ICCD/CRIC(13)/1/Corr.1  األمانة. تصوي من مقدمة جدول األعمال املرقت ووروحه. مذكرة 
ICCD/CRIC(13)/2 تقييم تنفيذ التفاقية: الدعوة وإذكاء الوعي والتثقيف. مذكرة مقدمة من األمانة 
ICCD/CRIC(13)/2/Corr.1 تثقيف. مذكرة مقدمة من األمانة. تقييم تنفيذ التفاقية: الدعوة وإذكاء الوعي وال

 تصوي 
ICCD/CRIC(13)/3 تقييم تنفيذ التفاقية: إطار السياسات. مذكرة مقدمة من األمانة 
ICCD/CRIC(13)/4 تقييم تنفيذ التفاقية: العلم والتكنولوجيا واملعرفة. مذكرة مقدمة من األمانة 
ICCD/CRIC(13)/5 رات. مذكرة مقدمة من األمانةتقييم تنفيذ التفاقية: بناء القد 
ICCD/CRIC(13)/6/Rev.1 تقييم تنفيذ التفاقية: التمويل ونقل التكنولوجيا. مذكرة مقدمة من األمانة 
ICCD/CRIC(13)/7/Rev.1 استعراض الدعم املايل لتنفيذ التفاقية. مذكرة مقدمة من األمانة 
ICCD/CRIC(13)/8 بعد ملا يذها يف ضوء إطار التنمية املستدامةصياغة برام  العمل وتنقيحها وتنف 

 . مذكرة مقدمة من األمانة2015 عام
ICCD/CRIC(13)/INF.1 معلومات للمشاركني 
ICCD/CRIC(13)/INF.2 Status report on the 2014-2015 reporting and review process. Note by the 

secretariat 

ICCD/CRIC(13)/INF.3 Interim report of the Intergovernmental Working Group on Land 

Degradation Neutrality. Note by the secretariat 

ICCD/CRIC(13)/INF.4 List of participants 
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 I. Statement by the representative of South Africa on behalf of 
the Regional Implementation Annex for Africa (Annex I) 

Mr. Chairman, the Executive Secretary, Members of the CRIC Bureau, Distinguished 

Delegates, Ladies and Gentleman 

1. Recap 

On behalf of the African Group, I would like to extend our appreciation to the Executive 

Secretary and her team for organizing the thirteenth session of the CRIC particularly the 

documentation and facilities put at our disposal. We also thank the Government of 

Germany and the City of Bonn for hosting us in this beautiful city. We are very certain this 

CRIC will be a success. 

Mr. Chairman, allow me take a step back and reflect on some of the key issues that 

emerged from COP 11 in Windhoek, Namibia in September 2013. On behalf of the African 

Group I would like to thank Namibia for successfully hosting COP 11. At that COP we bid 

farewell to the former Executive Secretary Mr. Luc Gnacadja and we welcomed the new 

Executive Secretary Ms. Monique Barbut. The African Group reaffirms its commitment to 

support Ms. Barbut and her team. 

Ladies and Gentlemen, you will recall that during COP 11, a number of key decisions were 

adopted. These included:  

• Establishment of the Intergovernmental Working Group (IWG) as a follow up to 

Rio+20;  

• Namibian Declaration on a stronger UNCCD for a land degradation neutral world; 

• Adoption of a programme and budget for the 2015/2016 biennium; 

• Improving mechanisms to facilitate regional coordination of the implementation of the 

Convention;  

• Mid-term review of the 10-year strategic plan and framework and the establishment of 

process to develop a new strategy and plans to further improve the implementation of 

the Convention mechanism;  

• The relationship with Global Environment Facility (GEF) as a the financial mechanism; 

and 

• Governance and institutional arrangement of the Global Mechanism.  

Whilst we note good progress on some of these decisions, some of them need our collective 

efforts and wisdom in moving forward.  

2. Interssional work  

Mr. Chairman, you will also recall that decision 8/COP.11 on the follow-up to the outcomes 

of the United Nations Conference on Sustainable Development (Rio+20) recognized the 

outcomes of the United Nations Conference on Sustainable Development and  decided to 

establish an Intergovernmental Working Group (IWG) to: (1) establish a science-based 

definition of land degradation neutrality (LDN) in arid, semi-arid and dry sub-humid areas; 

(2) develop options relating to arid, semi-arid and dry sub-humid areas that Parties might 

consider should they strive to achieve land degradation neutrality; and (3) advise the 

Convention on the implications for its current and future strategy, programmes and the 

resource requirements.   
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We are informed that the IWG met three times to deliberate on its work. The IWG will 

shortly be submitting its report to the COP Bureau that will be deliberated on during the 

upcoming COP 12. We look forward to positively engage on the outcome of this group 

which is intended to assist us in developing a programme to implement the LDN concept. 

Regarding Country reports, I’m very pleased to report that the African Region recorded a 

98 per cent submission during this reporting cycle. We however, encourage the Secretariat 

to further improve and revise some questions that will allow for reporting on the status, 

implementation and impacts of desertification, land degradation and drought (DLDD) on 

global and regional levels.  

During the interssional period, the Secretariat in collaboration with the Government of 

Mexico organized the fourth special session of the Committee on Science and Technology 

(CST S-4) and its UNCCD third Scientific Conference. Though this was a successful 

conference we are concerned about the minimal participation in that conference particularly 

by the African delegates which appears to have emanated from poor financial support and 

communication. We commend the African scientists, policy makers and members of civil 

society that were able to attend the conference for their vigorous contribution on our behalf 

and the declaration they submitted on our behalf. 

Mr. Chairman, the African Group was surprised to learn that in the intervening period, the 

Coordinator for the African Region was moved from the Region to the UNCCD 

Headquarters in Bonn, Germany. We hold the view that this move is entirely against 

previous COP decisions such as decision 3/COP.10 which already adopted the institutional 

arrangements for the regional coordination mechanisms (RCMs) and the location of the 

regional coordination units (RCUs). 

It is in this context that I take pleasure to report that the African Ministers of the 

Environment met in Cairo, the Arab Republic of Egypt from 2-6 March 2015 for the 15th 

session of the African Ministerial Conference (AMCEN 15). 

They adopted decision 15/4 relating to strengthening African leadership in the UNCCD 

processes as part of the Cairo decisions and further decided to support the hosting of the 

African RCU at an institution within the geographical boundaries of Africa. 

Another unsurpassed outcome of these decisions was the fact that the UNCCD will be a 

stand-alone agenda item in all future AMCEN meetings.  

3. Key issues for CRIC 13 

According to the agenda placed before us, CRIC 13 will focus its programme of work on: 

• Assessment of implementation of the convention on operational objectives of the 10-

year strategic plan and framework;  

• Review of the financial support for the implementation of the Convention; and 

• Formulation, revision and implementation of action programmes in view of the post -

2015 sustainable development framework 

Mr. Chairman, traditionally the CRIC provides us with a platform to undertake a review of 

the implementation of this Convention that in turn feeds into the policy sessions of the COP 

in form of recommendations. We note with concern therefore that this CRIC session is not 

comprehensive enough to adequately cover the review of the implementation of the 

Convention. The allocated two and half days will never be enough for a comprehensive 

review of the implementation of the Convention. 

We further note with concern that other equally important issues of the Convention have 

been left out of the programme of work for CRIC 13. These include inter alia, mechanisms 

to facilitate regional coordination, collaboration with the GEF and the whole issue of 
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resource mobilization, collaboration and synergies with other institutions and Conventions, 

progress and status quo on the governance and institutional arrangement of the Global 

Mechanism and the involvement and participation of civil society.  

4. Others issues for considerations 

Mr. Chairman, we are also concerned about the growing momentum to review the 

operational modalities of the CRIC. Given the history and context of this Convection, the 

African Group is of the opinion that such a review should be properly managed, in order 

not to weaken the implementation of the Convention. This prompts us to request the 

Secretariat and the GM to uphold the provisions of the Convention and COP decisions as 

and when the two bodies execute their responsibilities. 

5. Road to COP 12 

Mr. Chairman, we welcome the offer made by the government of Turkey to host COP 12. 

We have no doubt that COP 12 will be a successful event yet again.  

The IWG will present its report during COP 12. We look forward to the recommendations 

of the IWG on this matter particularly on operationalizing the land degradation neutrality 

concept.  

Distinguished colleagues, we cannot overlook the need for tackling issues of drought 

through the UNCCD. The COP11 Presidency, Namibia is currently organizing an African 

Drought Conference which will take place from 11-15 May 2015 in Windhoek. The overall 

objective of the Conference will be to develop an overarching strategic framework for 

Africa to enhance its resilience to the impact of drought events. It is proposed that the 

conference will comprise a three-day meeting of technical experts followed by a one-and-a-

half day High Level Segment to be co-chaired by the COP 11 President (Namibia) and the 

Chair of the African Group (South Africa). We therefore encourage distinguished 

colleagues to actively support and participate in this worthy Conference. 

Let me conclude Mr. Chairman by reassuring you of the African Group commitment to 

ensuring successful CRIC13 under your leadership. From the Pyramids to Table Mountain; 

from Kilimanjaro to Timbukutu and Goré (the Island of no return)…these are the voices of 

Africa!  

I thank you Mr. Chairman! 
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 II. Statement by the representative of India on behalf of the 
Regional Implementation Annex for Asia (Annex II) 

Mr. Chair, Chairpersons of various groups, delegates from various countries, ladies and 

gentlemen 

Annex II countries discussed the various agenda items during over the last one and half 

days. There was active participation from all the member countries which has helped group 

to formulate its position on key issues effectively.  

On the policy framework the group expressed the following concerns regarding alignment 

of their national action programmes (NAPs) with the Strategy:  

(a) Timeliness of funding; 

(b) Timeliness of technical support; 

(c) Timing of NAP aligning workshops; 

(d) Resolution of funding issues. 

The Group also felt that there was a need for increasing the engagement of developed 

country Parties with the affected country Parties on desertification/land degradation and 

drought issues. 

On synergy among the three Rio conventions, following measures were suggested by the 

group: 

(a) Incentive framework for achieving synergy; 

(b) Incorporation of the framework in multilateral and bilateral funding; 

(c) Dissemination of good practices related to synergy; 

(d) Joint planning of all three conventions; 

(e) Greater involvement of National Focal Points; 

(f) Regional and subregional capacity building initiatives in affected country Parties; 

(g) Incentives for removing implementation level problems; 

(h) Global Mechanism suggests measures as to how to improve efficiency of 

integrated frameworks and integrated investment frameworks. 

The Group noted the close correlation with the Sustainable Development Goals and 

objectives of the convention. 

On financing and technology transfer, the Group noted the need for strengthening action 

towards achievement of this objective on ground. 

The Group noted dichotomy between achievement of targets related to advocacy, 

awareness raising and education and actual moment in implementation of the convention. 

The group also emphasized the need for improving the quality of reporting so that there 

could be greater correlation between achievement of targets and action on ground. It also 

noted the need for dissemination of financial models, cost-benefit analysis and various 

options for involvement of all the stakeholders in synergizing the efforts toward achieving 

the Land degradation neutrality by bringing in investment from all possible sources while 

keeping in mind equity and fairness. The group also noted the need for global, regional and 

national baselines. 



ICCD/CRIC(13)/9 

GE.15-06404 28 

On capacity building, the group emphasized the need for improving the quality of such 

efforts by bringing out a capacity building manual. It emphasized the role of civil society 

organizations (CSOs) in the efforts and greater capacity for actual adoption of technology.  

The Group expressed that much greater efforts needed to be made for improving 

monitoring and quality of self-assessment. It emphasized the important role that the 

monitoring systems could play in bringing about alertness at initial stages of the problem. It 

also emphasized the need for a technical manual for bringing out uniformity and necessary 

rigor in data. 

The Group also emphasized use of various tools available for dissemination of good 

practices and various forms of media which are becoming increasingly popular.   

The Group looks forward to vibrant discussions over the next two and half days and wishes 

to engage constructively in the process. 

Thank you. 
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 III. Statement by the representative Colombia on behalf of the 
Regional Implementation Annex for Latin America and the 
Caribbean (Annex III) 

Mr. Chair, 

I have the honor to deliver this message on behalf of the Group of Latin America and the 

Caribbean countries. Given that this is the first intervention of GRULAC, I would like to 

extend this greeting to the Executive Secretary of the Convention and the Secretariat as 

well as express our gratitude to the Federal Republic of Germany for the hospitality and 

facilitation received during the thirteenth Session of the Committee for the Review of the 

Implementation of the Convention (CRIC 13). 

Mr. Chair, 

Latin America and the Caribbean is one of the most biodiverse regions in the world, with 

incredibly rich and important ecosystems, however it is vulnerable to the effects of 

desertification, land degradation and drought. 

Unplanned expansion of urban areas; inefficient agricultural practices; and adverse 

atmospheric effects, among others, have contributed to an accelerated deterioration of the 

quality and stability of land at a regional level. 

These factors, together with the various land uses that characterize our region, present 

opportunities and challenges to maintain the integrity of ecosystems over the long-term and 

the maintenance of environmental characteristics for, future generations, to meet their 

economic and social needs. 

The benefits of this proper management are innumerable, and include among others, the 

mitigation of land degradation, improvement of development and overall functionality of 

watersheds, increased agricultural productivity, food security for a growing world 

population and preservation of biodiversity. 

In view of the foregoing and in order to meet developmental challenges, we take this 

opportunity to point out the necessity of this Convention to play a more active role not only 

in the allocation of resources but also in promoting mechanisms to facilitate the sharing of 

best practices and successful experiences, cooperation, technical assistance and technology 

transfer on favorable conditions, including preferential and concessional terms as mutually 

agreed between the developed and affected country parties. This should also incorporate the 

promotion of endogenous technologies where appropriate. In particular, we emphasize the 

importance of involving local communities in the development process and implementation 

of good in situ practices. 

We recognize the role of this Convention to Combat Desertification, especially facilitating 

the efforts of the different countries involved in the search for solutions and alternatives for 

capacity building. In this context, we emphasize the actions taken by individual Party 

States, as stated in their reports. At the same time we would like to make an urgent call for 

the work of this Convention to be directed to concrete actions to ensure that practical plans 

on the ground are implemented so as to allow affected States to combat desertification land 

degradation and drought more effectively. 

We as developing countries recognize the work being done by the Regional Coordinating 

Units of the Convention and are in the best position to continue to strengthen these 

mechanisms. In particular, we emphasize the commitment and diligence of the unity of 

Latin America and the Caribbean in assisting country Parties in the submission of national 

reports through the performance review and assessment of implementation system 

(PRAIS).  We also commend the improvement of the PRAIS which has made reporting 
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simpler. However, the reality of our countries do not allow us to make commitments 

regarding the increase in funding to Regional Coordinating Units, which is why we reiterate 

that the search for new financing mechanisms is imperative and call for greater 

commitment from developed country party states and relevant institutions  to make 

additional contributions to the Convention. 

Mr. Chairman, 

We thank you for leading this session of the CRIC, and we would also like to compliment 

the staff of the Secretariat and the Global Mechanism for their hard work.  
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 IV.  Statement by the representative of Portugal on behalf of the 
Regional Implementation Annex for the Northern 
Mediterranean (Annex IV) 

Mr. Chairman, 

I take the floor on behalf of Annex IV affected country Parties and I would like to thank the 

Secretariat, the German Government and the City of Bonn for the hospitality in hosting this 

session; also a word of appreciation to the Secretariat for preparing this meeting and all the 

hard work for providing the necessary documentation. 

Item 2:  Assessment of implementation of the Convention 

The Mediterranean basin is, as well known, hotspot for climate change and its impacts on 

soils, as underlined also in the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on 

Climate Change (IPCC). 

Together with an unsustainable land management, climate change drives countries in this 

area to experience serious Desertification, Land Degradation and Drought (DLDD) 

phenomena, with the associated security implications, i.e. migration. 

Chair, 2015 is a crucial year for the international environmental agenda. Annex IV 

countries believe that it is our responsibility to maintain DLDD present and relevant in the 

post-2015 negotiations. 

While being fully committed to the establishment of a Sustainable Development Goal 

addressing DLDD and a specific target on Land Degradation Neutrality, we should also 

take up the associated responsibilities at the global, regional and national levels. 

Assessing the implementation of the convention is essential. The results of this assessment 

and the way forward should be framed simultaneously not only by the need to find common 

solutions to the obstacles we face, but also by the need to recognize the diversity of national 

circumstances. Annex IV is paradigmatic in this regard. While all Annex IV parties are 

affected by DLDD, this is a group which includes Parties at different stages of development 

and with different capacities to implement the Convention, its Strategy and the respective 

National Action Programmes.  

Annex IV Parties recognize and appreciate the efforts put by all parties and other relevant 

entities in this reporting exercise. We believe that applying the indicators of operational 

objectives is an important exercise to understand both how all of us as Parties to this 

Convention are performing and how together we can improve to reach our common goals. 

Let me present some examples of how Annex IV Parties see the way forward for our 

Convention. I’ll give a few examples which illustrate the proposals our group will provide 

in writing. 

Operational objective 1: Advocacy, awareness-raising and education  

Regarding Operational objective 1, we are convinced that DLDD should be included in 

national educational programmes of affected country Parties in order to raise awareness on 

these phenomena.  

Operational objective 2: Policy framework 

On Policy framework we believe that the alignment of national action programmes (NAPs) 

with the 10-year strategic plan and framework of the Convention is a crucial step if we 

want to combat DLDD. To understand the obstacles to this process we urge Parties to 

declare their priorities and to clarify the problems they are facing; with this information we 
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are confident the Secretariat can provide us with options on how to overcome these 

difficulties 

Operational objective 3: Science, technology and knowledge 

With regard to analyze, organize and disseminate information on national, regional and 

global monitoring systems, we feel that there is room for Regional Coordination 

Mechanisms to work with the secretariat on the proposed in-depth analysis. 

Operational objective 4: Building capacities  

On the disclosure of information regarding affected country Parties which need further 

capacity-building assistance it is our understanding that this is a good idea as long as it 

follows the express consent of interested country parties. 

Operational objective 5: Financing and technology transfer 

On financing and given the specificities of Annex IV we believe that developed affected 

country Parties should step up their efforts in financing DLDD projects and activities with 

internal sources. 

With this in mind we would also like to stress that the 2016–2017 work programmes of the 

Convention’s institutions, should be streamlined targeting with priority issues that have 

emerged from the 2012-2013 reporting process and according to previous COP decisions. 

Annex IV Parties believe that while preparing for COP 12 and in line with previous COP 

decisions any new proposals with budgetary implications should be identified from this 

moment onwards so that parties can make informed considerations of the proposals put 

forward and decide accordingly. 

Chair, to conclude, let me express the willingness and full commitment of Annex IV Parties 

to work with you and all the Parties in the best interest of the UNCCD. 

We will provide the secretariat with concrete text proposal which reflect the main ideas of 

our statement. 

Many thanks for your attention. 
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 V.  Statement by the representative of Armenia on behalf of the 
Regional Implementation Annex for Central and Eastern 
Europe (Annex V) 

Уважаемый  господин председатель 

Уважаемые участники  КРОК 13 

Дамы и господа 

Процесс обзора и анализа осуществления Конвенции ООН по борьбе с 

опустыниванием является важнейшим  элементом для обеспечения эффективной 

борьбы с опустыниванием, деградацией земель и засухой. 

Предыдущая межсессионная сессия КРОК 11, которая проходила в 2013г. в Бонне, 

получила высокую оценку конвенции. 

Нынешний цикл обзора и отчетности характеризуется высоким уровнем активности 

стран по подготовке  национальных отчетов. В частности, все страны ЦВЕ (100%) 

представили национальные отчеты. Близкие результаты были представлены и 

другими регионами. Это свидетельствует о высокой заинтересованности Сторон 

Конвенции в необходимости мониторинга и отчетности по выполнению конвенции в 

странах. 

В этой связи, страны ЦВЕ выражают обеспокоенность ситуацией с организацией и 

проведением КРОК 13. К сожалению, выполнение решений 19 и 20 КС11 не было 

обеспечено в полной мере.  Мы выражаем благодарность Секретариату за 

организацию региональных консультаций, но, с сожалением, отмечаем 

недостаточность времени для полноценного обсуждения и выработки рекомендаций 

по всем вопросам, вынесенных на рассмотрение в рамках сессии КРОК 13, тем более 

в ситуации, когда была получена полноценная информация от всех регионов.  

В сложившихся обстоятельствах из повестки КРОК 13 вынуждено были исключены 

важные вопросы, включая «Наилучшие практики» и «Дополнительные процедуры по 

институциональным механизмам для помощи КС для регулярного обзора 

осуществления конвенции». Вместе с тем, по мнению стран ЦВЕ необходимо 

активизировать мероприятия по созданию общедоступных баз данных по 

«Наилучшим практикам», прежде всего, по устойчивому землепользованию. Проект 

документа СRP. 2 по реформам КРОК был рассмотрен в нашей группе. Мы считаем 

,что этот важный документ должен быть изучен более подробно и мы надеемся на 

поддержку секретариата по организации дополнительных встреч для выработки 

общих региональных позиций. В целом, сложившаяся ситуация с организацией 

сессии КРОК, а также, вопроса улучшения эффективности должны быть 

рассмотрены на КС 12. 

В отчетный период страны региона активно работали как на национальном, так и на 

региональном уровнях. Создан региональный комитет для координации деятельности 

стран  V Приложения, разработана и, в целом, поддержана региональная программа 

действий по борьбе с деградацией земель в регионе. 

Мы полагаем, что достижение цели нейтральной деградации земель должно быть 

положено  в основу усиления профиля Конвенции.  При этом, основные усилия 

должны приниматься на национальном уровне, с учетом национальных и 

региональных особенностей, условий и обстоятельств. 
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Стремление достичь нейтральной деградации земель не может ограничиваться 

только засушливыми землями и должно получить действительно глобальное 

распространение. 

Разработка и осуществление Целей Устойчивого Развития на период после 2015 года 

должны учитываться в процессе планирования и осуществления Конвенции ООН по 

борьбе с опустыниванием.  

Позиция региона по отдельным вопросам повестки КРОК13 будет представлена по 

ходу их рассмотрения. 

Мы надеемся, несмотря на сложные обстоятельства, КРОК 13 сумеет подготовить 

надлежащие рекомендации  для принятия эффективных решений на КС 12. 

Желаем всем участникам КРОК 13 успешной и плодотворной работы. 

Благодарю за внимание.  
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 VI.  Statement by the representative of Latvia on behalf of the 
European Union and its Member States 

Thank you Chair, 

I am speaking on behalf of the European Union and its Member States. 

I would like to thank the German Government and the city of Bonn for their outstanding 

hospitality in hosting the CRIC 13 session, and the Convention Secretariat for the 

organization of this session as well as for providing the necessary documentation to be 

considered by the delegates.  

Item 2:  Assessment of implementation of the Convention 

The European Union and its Member States recognize the importance to review the 

implementation of the United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD) by 

the Parties and to decide on further steps to be taken to facilitate the effective 

implementation of the Convention.  

We note with satisfaction that the discussion which started back in 2013 here in Bonn 

during CRIC 11, and the outcomes of COP 11 have resulted in increased activity by 

country parties and other reporting entities in relation to the submission of reports. This 

success is mainly due to the effort made by the convention secretariat with regards to the 

review of the report framework and the method to submit it as well as the capacity building 

provided to reporting entities. We hope also that multilateral environmental agreements 

(MEAs) reporting systems could better coordinate and take advantage of each other. 

We stress the importance of qualitative analysis of the reports in order to obtain effective 

recommendations.  

Operational objective 1: Advocacy, awareness-raising and education  

The European Union and its Member States note with satisfaction an increasing number of 

civil society organizations and scientific and technology institutions that are involved in 

Desertification, Land Degradation and Drought (DLDD) related projects. 

It is crucial to extend the range of audiences that should be addressed concerning the 

implementation of the Convention, and for this purpose enhance the use of modern 

communication channels and social media, which may supplement traditional media.  

The United Nations International Year of Soils, and particularly the Global Soil Week, 

provides a unique opportunity to highlight the importance of sustainable soil management 

in the framework of the DLDD and as the foundation for food, feed, fuel and natural fibre 

production, essential ecosystem functions, and better mitigation of and adaptation to 

climate change and biodiversity maintenance. 

Operational objective 2: Policy framework 

The European Union and its Member States support a policy framework that enables to 

promote and improve the effectiveness of solutions to combat desertification and land 

degradation, as well as to mitigate the effects of drought. 

In context of the UNCCD, particular importance should be paid to climate change 

mitigation and adaptation, as well as biodiversity goals. The European Union and its 

Member States have called consistently for greater synergies between the three Rio 

conventions at all levels. 

More appropriate ways and means to enhance the implementation of National Action 

Programmes should be identified in order to capitalize on the substantial investments made 

by both affected country Parties and the international community in relation to national 

policy frameworks. 
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Operational objective 3: Science, technology and knowledge 

The European Union and its Member States recognize the relevance of linking support to 

the development of monitoring systems with the establishment of baselines and concrete 

targets within the National Action Plans, making use of scientific, knowledge-based 

diagnostics at the national level, taking note of existing and future global, national and local 

related frameworks with mutual advantages.  

As a European contribution to this process, in 2015 the Joint Research Centre of the 

European Commission will release the first ever Global Soil Biodiversity Atlas, as well as a 

the Portuguese version of the Soil Atlas of Latin America and the Caribbean, and a French-

language version of the Soil Atlas of Africa together with a revised second edition of the 

Soil Atlas of Europe. 

Furthermore the Joint Research Centre provides direct support to the secretariat’s Land 

Degradation Neutrality (LDN) Project by providing its global datasets and technical 

assistance to the 17 pilot countries integrating the progress indicators Soil Organic Carbon 

(SOC), Land Productivity Dynamics (LPD) and Land Cover Change (LC). 

Operational objective 4: Building capacities  

We recognize with satisfaction that the submitted country reports do provide more evidence 

that both the affected country Parties and the international community, including the United 

Nations system and the Global Environment Facility (GEF), attach high importance to build 

and enhance appropriate capacities on desertification, land degradation and drought 

(DLDD) in affected country Parties. Nonetheless, a more coordinated approach is needed in 

order to ensure that special emphasis is put on those countries that are advancing at a 

slower pace.  

Operational objective 5: Financing and technology transfer 

We appreciate the positive trend observed in a number of countries that provide integrated 

investment frameworks (IIFs), which are established within the integrated financial strategy 

and which reflect the means for leveraging of national, bilateral and multilateral resources 

to combat desertification land degradation and drought. We note that developed country 

Parties, together with the GEF and other multilateral financial institutions, might consider 

how to intensify their efforts in supporting all regions in the establishment of integrated 

financial strategies, and specifically those countries that have expressed plans to establish 

IIFs for the forthcoming period. Following the evaluation of IIFs, good practices guidelines 

should be provided to these countries. 

We invite affected country Parties to continue their ongoing efforts to facilitate access to 

technology transfer in line with decision 14/COP.11. 

Item 3:  Review of financial support for the implementation of the Convention 

The European Union and its Member States appreciate that the Global Support Programme 

budget of 4.6 million USD, which is devoted to the capacity-building of the UNCCD 

reporting entities and improvement of the UNCCD reporting systems, has resulted in a 95 

per cent reporting rate worldwide for affected country Parties and 69 per cent for developed 

country Parties. 

We support the cooperation with international financial reporting systems, notably, the 

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) and the International 

Aid Transparency Initiative (IATI), in order to improve the overall level of data produced 

under the currently applied weighting system.  

Thank you for your attention and we look forward to fruitful and productive discussions at 

CRIC 13! 

     


