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 افتتاح الدورة -أوالا  
 االفتتاحية البيانات -ألف 

 التفاقيـة تنفيـذ اسـتعراض جلنـة رئيس نائب افتتح ،2016 أكتوبر/األول تشري  18 يف -1
 .ببيان وأدىل للجنة عشرة اخلامسة الدورة ،(غرينادا) باتيست رميوند السيد ،(اللجنة)
وأدىل ببيان األمني الرئيسي لوزارة البيئة واملوارد الطبيعية، السيد تشارلز سـانكو،، باسـم  -2

 امسة عشرة للجنة.البلد املضيف للدورة اخل
ش ون الغابات واملياه يف تركيا، السيد علـي رضـا دينيـز،  وزارةنائب وكيل اا وأدىل ببيان أيض -3

 باسم رئيس م  ر األطرا ، الربوفسور فيصل إروغلو، وزير ش ون الغابات واملياه.
نــريو ، وأدىل ببيــان كــذلك مــدير شــعبة اخلــدمات اإلداريــة يف مكتــب األمــم املتحــدة يف  -4

 باسم امل سسة املضيفة للدورة اخلامسة عشرة للجنة.
 وأدىل ببيان األمني التنفيذي لتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر )التفاقية(. -5
 بشأن استضافة الدورة الثالثة عشرة مل  ر األطرا .اا وأصدرت الصني إعالن -6

 البيانات العامة -باء 
ن عــ  كينيــا )باســم مرفــق التنفيــذ اإلقليمــي ألفريقيــا )املرفــق األول((، أدىل ببيانــات لثلــو  -7

وبوتـــان )باســـم مرفـــق التنفيـــذ اإلقليمـــي اســـيا )املرفـــق الثـــاع((، وكولومبيـــا )باســـم  موعـــة بلـــدان 
أمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكــاريي(، وإيطاليــا )باســم مرفــق التنفيــذ اإلقليمــي لشــما، البحــر 

سط )املرفق الرابع((، وأرمينيا )باسم مرفق التنفيذ اإلقليمي ألوروبـا الوسـط  والشـرقية األبيض املتو 
 )املرفق اخلامس((.

 والصني(. 77وأدىل ببيان أيضاا لثل األرجنتني )باسم  موعة الـ  -8
 وأدىل ببيان كذلك لثل سلوفاكيا )باسم الحتاد األورو  ودوله األعضاء(. -9
لثل املغرب، بصفته البلـد املضـيف ملـ  ر األطـرا  يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة وأدىل ببيان  -10

 اإلطارية بشأن تغري املناخ.
 لثل برنامج األمم املتحدة للبيئة.اا وأدىل ببيان أيض -11
وأدىل ببيـــان كــــذلك لثـــل املركــــز البيئـــي اإلقليمــــي للقوقـــاز يف جورجيــــا باســـم منظمــــات  -12

 اجملتمع املدع.
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 اجتقاعات البلدان القدرجة في مرفقات التنفيذ اإلقليقي -جيم 
ُعقـدت اجتماعـات للبلــدان املدرجـة يف مرفقـات التنفيــذ اإلقليمـي األول والثالـ  والرابــع  -13

تشــــري   17إىل  16واخلــــامس يف إطــــار التحضــــري للــــدورة اخلامســــة عشــــرة للجنــــة يف الفــــ ة مــــ  
  .2016األول/أكتوبر 

 إلجرائيةا القسائل -ثانياا  
 إقرار جدول األعقال وتنظيم العقل -ألف 

، جـدول 2016تشري  األول/أكتوبر  18أقرت اللجنة يف جلستها األوىل، املعقودة يف  -14
 ICCD/CRIC(15)/1، ونصه كالتا،:األعمال امل قت بصيغته الواردة يف الوثيقة 

 املسائل التنظيمية: -1
 جدول األعمال وتنظيم العمل؛إقرار  )أ(

 تعيني مقرر اللجنة. )ب(
 : التنفيذ جتارب -2

  جتارب عملية اإلبالغ الختياري؛ )أ(
 راضي.األ تدهور أثر حتييد أهدا  حتديد عملية )ب(

 :املستقبل يف التفاقية تنفيذ -3
 ؛الدو، احلكومي العامل الفريق إليها توصل اليت األولية النتائج )أ(

 إجراءات اإلبالغ العامة وطرائق تقدمي التقارير م  األطرا ؛ )ب(
 .التتبع وخيارات التمويل زيادة فرص: التفاقية تنفيذ  ويل )ج(

 :التفاقية تنفيذ يف تبعةامل املمارسات أفضل يف النظر -4
 تبـادل بوابـة طريـق عـ  املمارسـات أفضـل عـ  معلومـات عل  احلصول إمكانية

 .القدرات بناء وسو  العلمية املعار 
وأقـــرت اللجنـــة يف جلســـتها األوىل أيضـــاا جـــدول عمـــل الـــدورة بصـــيغته الـــواردة يف مرفـــق  -15

 .ICCD/CRIC(15)/1الوثيقة 

 تعيين مقرر للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية -باء 
، السـيد 2016تشري  األول/أكتـوبر  18عّينت اللجنة يف جلستها األوىل، املعقودة يف  -16

 يوري كوملاز )أوكرانيا( مقرراا لدورتيها اخلامسة عشرة والسادسة عشرة.
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 رسقية غير مشاورات -جيم 
 ُأجريت بانتظام خالل الدورة مشاورات غري رمسية بتوجيه م  رئيس اللجنة ومقرِّرها. -17

 الحض ر - ال 
 يف التفاقية، كالتا،: طرفاا  119حضر الدورة اخلامسة عشرة للجنة لثلو  -18

 الحتاد األورو 
 الحتاد الروسي

 إثيوبيا
 أذربيجان
 األرجنتني
 أرمينيا
 إري يا
 إسبانيا
 إسرائيل
 إكوادور
 أملانيا

 إندونيسيا
 أنغول

 أوروغواي
 أوغندا
 أوكرانيا

 اإلسالمية( -إيران )مجهورية 
 إيطاليا
 اجلديدة غينيا بابوا

 باكستان
 بالو
 الربازيل
 الربتغال
 بلجيكا

 بنغالديش
 بنما
 بن 
 بوتان

 بوتسوانا

 فاسو بوركينا
 واهلرسك البوسنة
 بريو

 بيالروس
 تايلند
 تركيا

 وتوباغو ترينيداد
 تشاد
 توغو
 تونس
 تونغا
 ليشيت - تيمور
 اجلزائر
 القمر جزر
 وكك جزرك
 الوسط  أفريقيا مجهورية
 املتحدة تنزانيا مجهورية
 الدومينيكية اجلمهورية
 السورية العربية اجلمهورية
 كوريا مجهورية
 الكونغو مجهورية
 الدميقراطية الكونغو مجهورية
 الشعبية الدميقراطية لو مجهورية
 مولدوفا مجهورية
 أفريقيا جنوب
 جورجيا
 جيبويت
 دومينيكا
 رواندا

 زامبيا
 زمبابوي
 ساموا
 وبرينسيي تومي سان
 لوسيا سانت

 السلفادور
 سلوفاكيا
 السنغال
 سوازيلند
 سويسرا
 سرياليون
 سيشيل
 صربيا

 الصومال
 الصني

 طاجيكستان
 العرا 
 غابون
 غامبيا
 غانا

 غرينادا
 غواتيمال

 غيانا
 غينيا
 بيساو - غينيا
 فرنسا
 الفلبني
 فنلندا
  فيجي
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 نام فييت
 قطر

 قريغيزستان
 الكامريون
 كمبوديا
 كوبا
 ديفوار كوت

 كوستاريكا
 كولومبيا
 الكويت
 كرييباس

 كينيا
 لبنان
 ليربيا
 ليبيا

 ليسوتو
 ماليزيا

 مدغشقر
 مصر
 املغرب
 مالوي
 منغوليا

 موريتانيا
 موزامبيق
 ناميبيا
 النمسا
 نيبال
 النيجر
 نيجرييا
 هنغاريا
 األمريكية املتحدة الوليات
 اليابان

 وحضر الدورة أيضاا مراقبون ع  الدول التالية غري األطرا  يف التفاقية:  -19
 فلسطني
 كندا

  وكانت منظمات األمم املتحدة ومكاتبها ووكالهتا املتخصصة التالية لثلةا أيضاا: -20
 املتحدةمنظمة األغذية والزراعة لألمم 

 مرفق البيئة العاملية
 الوكالة الدولية للطاقة الذرية
 أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي
 برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
 برنامج األمم املتحدة للبيئة 

 مـ  املـدع، اجملتمـع منظمـات مـ  14و دوليـة حكومية منظمات 6 أيضاا  الدورة وحضر -21
 .حكومية غري منظمات بينها

 ال ثائق -هاء 
 ترد يف مرفق هذا التقرير قائمة بالوثائق اليت ُعرضت عل  اللجنة كي تنظر فيها. -22
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 االستنتاجات والت صيات -ثالثاا  
 تجارب التنفيذ -ألف 
 تجارب عقلية اإلبالغ االختياري -1 

ماد اخلطـة وإطـار رأت األطرا  أن تبسيط نظام اإلبالغ وأدوات تقدمي التقارير منذ اعت -23
 )السـ اتيجية( 2018-2008العمل الس اتيجيني للسنوات العشر مـ  أجـل تعزيـز تنفيـذ التفاقيـة 

قــد ســاعد األطــرا  علــ  الوفــاء بالتزامهــا بتقــدمي التقــارير. وقــد أحــت التبســيطات الــيت ُأجريــت 
التقـارير الواقـع علـ   عل  أدوات تقدمي التقارير م  خالل اإلجراء املتكرر يف ختفيف عبء تقـدمي

 عاتق األطرا . 
واقـــ ح بعـــض األطـــرا  أن يكـــون الرصـــد عمـــالا متواصـــالا علـــ  الصـــعيد الـــوط  يغـــّذي  -24

 عملية التخطيط ويوفر املعلومات يف هناية املطا  للتقارير اليت يتعني تقدميها إىل م  ر األطرا . 
اض تقــدمي التقــارير يف إطــار التفاقيــة ولحظــت األطــرا  أن مجــع البيانــات واملعلومــات ألغــر  -25

شكل عملية تعلُّم هامة عل  الصعيد الوط ، حي  بُذلت جهود كبـرية جلمـع املعلومـات مـ  املشـاريع 
 ذات الصلة املباشرة بأهدا  التفاقية، وبعضها غري خمّزن يف قواعد البيانات املركزية. 

ٍد يتتبّــــع تنفيــــذ التفاقيــــة علــــ  وأشـــار بعــــض األطــــرا  إىل أن عمليــــة إنشــــاء إطــــار رصــــ -26
الصـــعيد الـــوط  ل تـــزال مـــع ذلـــك تشـــّكل أحـــد أكـــرب العقبـــات الـــيت تواجـــه األطـــرا  الـــيت تقـــدم 
التقارير، وأنه قد ثبت أن مجع البيانات م  مصادر خمتلفة وتنسيق أعمال الفريق املكلـف بععـداد 

 التقرير عرب العديد م  امل سسات عملية صعبة للغاية. 
قــر بعــض األطــرا  بــأن اخلــربات املكتســبة مــ  األطــرا  الــيت أحــت يف إنشــاء إطــار وأ -27

للرصــد تــربه  علــ  أن مــ  شــأن إقامــة نُظــم للرصــد ووضــع بــرامج عمــل وطنيــة أن يبّســطا عمليــة 
تقــدمي التقــارير وأن  ــّول هــذه العمليــة املعقــدة إىل أداة هامــة وُلنهجــة ُتســتخدم اســتخداماا فعــالا 

 الوط . عل  الصعيد 
يعـز   2015-2014وأشار بعض األطرا  إىل أن اخنفاض معدل تقـدمي التقـارير يف دورة  -28

 إىل أن تقدمي تلك التقارير كان اختيارياا وأنه مل يك  عل  األمانة إجراء أي حتليالت للتقارير. 
إذ إن واق ح بعض األطـرا  تعـديل وتـرية تقـدمي التقـارير قيـ  تقـّدم كـل أربـع سـنوات،  -29

مدة سنتني ل تكفي للقيام بشكل واقعي برصد املسائل ذات الصـلة بالتصـحر وتـدهور األراضـي 
 وبكشف أي تفاوتات أو اجتاهات.

واق حت أطرا  أخر  اإلبقاء عل  وترية تقدمي التقارير كل سنتني، إذ إن أربع سـنوات  -30
املكلفـة بععـداد التقـارير وإمكانيـة ضـياع  ف ة طويلة جـداا بـالنظر إىل إمكانيـة تغيـري األفرقـة الوطنيـة

 ما ُ َرز م  تقدم يف بناء القدرة عل  تقدمي التقارير.
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 عقلية تحديد األهداف ال طنية الط عية لتحييد أثر تده ر األراضي -2 
رحب معظم األطرا  باجلهود اليت بذلتها االية العاملية وأمانة التفاقية م  أجل التنفيذ  -31

م  حي  التوقيت للمقـررات الـيت اختـذها مـ  ر األطـرا  يف دورتـه الثانيـة عشـرة، مبـا يف املناسب 
ذلك تفعيل برنامج حتديد األهدا  الطوعية لتحييد أثر تدهور األراضـي، ودعـت تلـك األطـرا  

 إىل مواصلة تنفيذه الفعال.
ســـات التابعـــة وأقــرت األطـــرا  بالعمـــل الـــذي تقـــوم بـــه هيئــة التفاعـــل بـــني العلـــوم والسيا -32

لالتفاقيـــة يف وضـــع اإلطـــار املفـــاهيمي لتحييـــد أثـــر تـــدهور األراضـــي، مبـــا يف ذلـــك التـــدرج اهلرمـــي 
لالستجابة اخلاصة بتحييد أثر تدهور األراضي، م  أجل توفري قاعدة علمية سليمة هلـذا التحييـد 

 وإرشادات لعملية حتديد أهدافه وتنفيذه لألطرا  الراغبة يف قبول األهدا .
ولحظت األطرا  مع التقدير مبادرة االية العاملية وأمانة التفاقية إلقامة شـراكات مـع  -33

بشـأن حتديـد أهـدا  طوعيـة لتحييـد أثـر تـدهور األراضـي، واجلهـود املسـتمرة  (1)م سسات أخر 
 للبح  ع  مزيد م  الشركاء لدعم هذه العملية. 

ديـد األهـدا  الطوعيـة لتحييـد أثـر تـدهور وكان هناك اع ا  عام بأمهية ربـط عمليـة حت -34
العمـل األراضي بتنفيذ هذا التحييد، مع مراعاة برامج العمل الوطنية بوصفها فرصة جديدة لتعزيز 
وســبل   الفعــال مــ  أجــل حتقيــق بثــار إأابيــة علــ  أرض الواقــع مــ  حيــ  خــدمات الــنظم اإليكولوجيــة

 كسب العيش، ل سيما يف املناطق املتضررة. 
اعتـــرب معظـــم األطـــرا  أن حتييـــد أثـــر تـــدهور األراضـــي يـــوفر فرصـــاا لتعزيـــز أوجـــه التـــ زر و  -35

واتســـا  السياســـات عـــرب القطاعـــات وعلـــ  مجيـــع املســـتويات، ل ســـيما يف إطـــار بـــرامج العمـــل 
الوطنية املتعلقة بأهدا  التنمية املستدامة، وفيما بني اتفاقيات ريو )مثالا فيمـا يتعلـق باملسـامهات 

وطنيــاا وخطــط التكيــف الوطنيــة وأهــدا  بيتشــي املتعلقــة بــالتنوع البيولــوجي(، ويف إطــار  احملــددة
 اللتزامات الدولية ذات الصلة. 

وشـــدد معظـــم األطـــرا  علـــ  ضـــرورة زيـــادة وســـائل التنفيـــذ لتحقيـــق أهـــدا  حتييـــد أثـــر  -36
تلــــك  تـــدهور األراضــــي، مبــــا يف ذلــــك دعــــم بنــــاء القــــدرات وتطــــوير مشــــاريع حتويليــــة، وشــــجعت

 األطرا  مرفق البيئة العاملية واالية العاملية عل  تقدمي الدعم هلذا الغرض.
وُدِعيت األطرا  م  البلـدان املتقدمـة إىل تقـدمي قـدر كبـري مـ  املـوارد املاليـة وغـري املاليـة  -37

 لتنفيذ أنشطة حتييد أثر تدهور األراضي يف سيا  التزاماهتا مبوجب التفاقية.
__________ 

، كانت قائمة الشـركاء يف برنـامج حتديـد األهـدا  الطوعيـة لتحييـد أثـر تـدهور 2016تشري  األول/أكتوبر  18يف  (1)
ومجهوريـــة كوريــا، وإســـبانيا، وترينيــداد وتوبـــاغو، وتركيــا، ووكالـــة الفضـــاء األراضــي تضـــم فرنســا، وأملانيـــا، ولكســمربغ، 

األوروبية، ومنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحـدة، ومرفـق البيئـة العامليـة، واملركـز الـدو، للمراجـع واملعلومـات املتعلقـة 
املشـ كة، وأكادمييـة الريـادة للحفـاى علـ  بال بة، والحتاد الدو، حلماية الطبيعة، ومركـز املفوضـية األوروبيـة للبحـو  

   ال بة، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، ومعهد املوارد العاملية.
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وأقــرت األطــرا  بضــرورة تعبئــة مــوارد ماليــة إضــافية لتحديــد وتنفيــذ األهــدا  الطوعيــة  -38
لتحييــد أثــر تــدهور األراضــي مــ  مصــادر متعــددة مثــل مرفــق البيئــة العامليــة، والصــندو  األخضــر 
للمنــاخ، وصــندو  حتييــد أثــر تــدهور األراضــي )عنــد بــدء تشــغيله(، وخمصصــات امليزانيــة الوطنيــة، 

 . والقطاع اخلاص
وم  أجل تقدمي دعـم فعـال لعمليـة حتديـد تلـك األهـدا  وتنفيـذها، طلـب معظـم األطـرا   -39

( تقـــدمي املســـاعدة فيمـــا مـــع  موعـــة متنوعـــة مـــ  اجلهـــود، 1إىل األمانـــة وااليـــة العامليـــة لالتفاقيـــة: )
بشــأن ( ومواصــلة تقــدمي اإلرشــاد 2يف ذلــك دعــم جهــود الرصــد والتقيــيم واإلبــالغ ذات الصــلة؛ ) مبــا

لكـل بلـد، ومسـاعدة البلـدان علـ  اا األساليب املنهجية، ودعم تطوير مواد التصـال املصـممة خصيصـ
   حتديد طرائق مناسبة حلشد اجلهات املعنية ذات الصلة وإشراكها بفعالية، مبا يف ذلك القطاع اخلاص.

تحديـد وشددت بعض األطرا  عل  أن هناك حاجـة إىل مزيـد مـ  املرونـة فيمـا يتعلـق ب -40
األنشــطة الــيت ســُتموطل يف إطــار برنــامج حتديــد األهــدا  الطوعيــة لتحييــد أثــر تــدهور األراضــي، 

 وينبغي عند القيام بذلك مراعاة األوضاع والظرو  اخلاصة للبلدان املختلفة. 
ودعـــت بعـــض األطـــرا  األمانـــة وااليـــة العامليـــة لالتفاقيـــة إىل مواصـــلة زيـــادة التســـا   -41

احلــد مــ  الزدواجيــة، وزيــادة التــوازن اجلغــرايف، وتعزيــز أوجــه التــ زر املتصــلة باملبــادرات واملواءمــة، و 
 اخلاصة بالتصحر/تدهور األراضي واجلفا  اليت تتخذها خمتلف امل سسات.

 تنفيذ االتفاقية في القستقبل -باء 
 الدولي الحك مي العامل الفريق إليها ت ّصل التي األولية النتائج -1

طُلــب إىل األطــرا  يف الــدورة اخلامســة عشــرة للجنــة أن تقــدم تعليقاهتــا علــ  تقريــر الفريــق  -42
العامــــل احلكــــومي الــــدو، املعــــ  باإلطــــار الســــ اتيجي املقبــــل لالتفاقيــــة. وتعــــرب هــــذه الوثيقــــة عــــ  

 بالضرورة ع  براء مجيع األطرا .التعليقات كما أبدهتا األطرا ، دون ترتيب هرمي، وهي ل تعرب 

 اق احات عامة بشأن حمتو  مشروع الس اتيجية اجلديدة وهيكلها بشكل عام -(أ) 
 فيما يلي اق احات األطرا :  

، ول ســــيما 2030مواءمــــة الســــ اتيجية اجلديــــدة مــــع خطــــة التنميــــة املســــتدامة لعــــام  -43
 ة امل ابطة فيما بينها.وغريها م  أهدا  التنمية املستدام 3-15 الغاية
البنــــاء علـــــ  الســـــ اتيجية وال كيـــــز علـــــ  التنفيــــذ وإدراج حتييـــــد أثـــــر تـــــدهور األراضـــــي يف  -44

الس اتيجية اجلديدة بوصفه عنصر البتكار الرئيسي فيها الذي ميكنـه إعطـاء زخـم لتنفيـذ التفاقيـة 
 وللجهود الرامية إىل التصدي للتصحر/تدهور األراضي واجلفا . 

سـيما  اسـتخدام الصـيا املتفـق عليهـا يف الـدورة الثانيـة عشـرة ملـ  ر األطـرا  بشـكل عـام، ول -45
 3-15مــ  أهــدا  التنميــة املســتدامة والغايــة  15تلــك املتعلقــة بتحييــد أثــر تــدهور األراضــي واهلــد  

   ( يف مجيع أجزاء الس اتيجية اجلديدة.12-/م أ8و 12-/م أ3املدرجة ضمنه )املقرران 
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 بكامله توخياا للوضوح.  3-15اقتباس نع الغاية  -46
 ذِكر "نطا  التفاقية" صراحةا/عدم ذكره صراحة يف نع الس اتيجية اجلديدة. -47
 إزالة اإلشارات املتعددة إىل "نطا  التفاقية" لكي يكون النع قصرياا وخمتصراا. -48
اجلفــا   ــد  خــارج املنــاطق القاحلــة اإلشــارة إىل أن قــدراا كبــرياا مــ  تــدهور األراضــي و  -49

وشـــبه القاحلـــة واجلافـــة شـــبه الرطبـــة، وإىل أن الســـ اتيجية اجلديـــدة ينبغـــي أن تعـــا  أيضـــاا  روفـــاا 
 إقليمية ووطنية خاصة. 

اإلشـــارة إىل ااراء املختلفـــة بشـــأن طبيعـــة أهـــدا  حتييـــد أثـــر تـــدهور األراضـــي يف إطـــار  -50
 التا،: الس اتيجية اجلديدة عل  النحو

ينبغـــي أن تبقـــ  أهـــدا  حتييـــد أثـــر تـــدهور األراضـــي ذات طـــابع طـــوعي علـــ   )أ( 
 النحو املتفق عليه يف املقررات املتخذة يف الدورة الثانية عشرة مل  ر األطرا ؛

ينبغي أن تكون أهدا  حتييد أثر تـدهور األراضـي إلزاميـة باعتبـار ذلـك وسـيلة  )ب( 
 لضمان زيادة فعالية التنفيذ؛

حتييد أثر تدهور األراضي وعملية حتديد األهـدا  الطوعيـة لتحييـد أثـر تـدهور  )ج( 
األراضــــي مهــــا أداتــــان لتعزيــــز تنفيــــذ األطــــرا  لالتفاقيــــة ولتعبئــــة املــــوارد. وأــــب أن يكــــون تركيــــز 
الس اتيجية أوسع م  حتييد أثر تدهور األراضي م  أجل التعبري ع  كامل نطا  ولية التفاقية 

 جات األطرا  ومصاحلها، حي  ل يعتزم بعضها تب  أية أهدا ؛واحتيا
حتييد أثر تدهور األراضي أكثر م   رد هد ؛ فهو يوفّر أيضـاا اإلرشـاد العلمـي  )د( 

 يف مكافحة التصحر وتدهور األراضي؛
أهدا  حتييد أثـر تـدهور األراضـي خيـار مـ  اخليـارات املطروحـة لكنهـا ليسـت  )هـ( 

 م  أهدا  التنمية املستدامة. 3-15لتحقيق الغاية  الوسيلة الوحيدة
دمــج التخفيــف مــ  حــدة اجلفــا  والغايــات ذات الصــلة يف الســ اتيجية اجلديــدة د ــاا   -51

 كامالا.
معاجلــة املســائل املتصــلة باجلفــا  والتفــاوض بشــأن مقــرر ميكــ  إصــداره عــ  بروتوكــول  -52

 مل  ر األطرا . 13مع  باجلفا  يف الدورة 
تقدير تكاليف تنفيـذ السـ اتيجية اجلديـدة، مبـا فيهـا اجلهـود املبذولـة لتحييـد أثـر تـدهور  -53

األراضـي مـ  أجـل ضـمان تـوفري الـدعم املـا، الكـايف مـ  مصـادر مثـل صـندو  حتييـد أثـر تــدهور 
 األراضي )حاملا يبدأ يف أداء عمله(.
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 دةتعليقات حمددة عل  فروع مشروع الس اتيجية اجلدي -(ب) 
 فيما يلي اق احات األطرا :

 العنوان ‘1‘ 
 أن يكون العنوان قصرياا وحمدداا م  حي  الزم  ومرتبطاا بظرو  كل بلد.  -54
 أن يكون شعار اإلطار الس اتيجي جذاباا ومفهوماا بالنسبة جلميع اجلهات املعنية.  -55
 تـدهور/التصحر ملكافحة 2030-2018 اس اتيجية"أن ُتسم  الس اتيجية كالتا،:  -56

 . "واملقبلة احلاضرة األجيال لفائدة واجلفا  األراضي
 الرؤية ‘2‘ 

وضـــع حتقيـــق هـــد  التفاقيـــة املتمثـــل يف مكافحـــة التصـــحر وختفيـــف بثـــار اجلفـــا  يف  -57
 صدارة األولويات.

 إدراج احلد م  الفقر والستدامة البيئية. -58
، ينبغـــي لنـــا جتنـــب 2030إعـــادة صـــياغة نـــع الرؤيـــة علـــ  النحـــو التـــا،: "قلـــول عـــام  -59

التصحر/تدهور األراضي واحلد منهما وعكَس اجتاههما، وتـوخي التخفيـف مـ  بثـار اجلفـا  يف 
 املناطق املتأثرة عل  مجيع املستويات مبا يتفق مع ]...[". 

 إدراج اإلشارة إىل الفقر وضعف حال السكان. -60
 إدراج مفهوم حتييد أثر تدهور األراضي يف الرؤية. -61
 م  أهدا  التنمية املستدامة توخياا للوضوح.  3-15إيراد النع الكامل للغاية  -62

 الس اتيجية األهدا  ‘3‘ 
اإلبقاء عل  األهدا  الس اتيجية وم شرات التقدم ذات الصلة كما كانـت معروفـة يف  -63
 س اتيجية. ال
إدراج اهلـــد  الســـ اتيجي املتعلــــق بـــالظرو  املعيشـــية للســــكان املتـــأثري  أولا، ووضــــع  -64

 صياغة واضحة للمسائل املتصلة باملرأة والشباب.
إدراج اهلـــد  الســـ اتيجي املتعلـــق قالـــة الـــنظم اإليكولوجيـــة املتـــأثرة وحتييـــد أثـــر تـــدهور  -65

 األراضي أولا.
 الس اتيجيني األولني ألهنما متكامالن وغري قابلني للتجزئة.دمج اهلدفني  -66
يف فـــرع بخـــر مـــ  مشـــروع الســـ اتيجية اجلديـــدة،  4و 3إدراج اهلـــدفني الســـ اتيجيني  -67

 بطابع اس اتيجي. 2و 1ألهنما يتسمان بطابع تنفيذي، بينما يتسم اهلدفان الس اتيجيان 
  .1"حتييد أثر تدهور األراضي" يف اهلد  الس اتيجي إزالة املعقوفتني ع  عبارة  -68
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اإلبقـاء علـ  املعقـوفتني حــول عبـارة "ضـم  نطــا  التفاقيـة" وإدراج عبـارة "اإلســهام يف  -69
 حتييد أثر تدهور األراضي" صراحةا.

إضافة أثر جديـد متوقـطع فيمـا يتعلـق باحلـد مـ  اهلجـرة وحتسـني ملكيـة األراضـي يف إطـار  -70
 الس اتيجي املتعلق بالظرو  املعيشية للسكان املتأثري .اهلد  
نظـراا لتــداخل  1-3أو علـ  األثـر املتوقـع  4-2أو  4-1اإلبقـاء إمـا علـ  األثـر املتوقــع  -71

 تلك ااثار.
 إضافة أثر متوقطع جديد لتكييف استغالل األراضي مع تغري املناخ. -72
أهــدا  بيتشــي املتعلقــة بــالتنوع البيولــوجي وإىل  اإلشــارة صــراحةا إىل اتفاقيــات ريــو وإىل -73

  .2-3املسامهات احملددة وطنياا يف األثر املتوقع 
 البيئيـة الـنُّظم حالـة حتسـني: "كالتـا، 2 أو 1 السـ اتيجيني اهلـدفنيإعادة صياغة نـع  -74

إىل أدىن حد لكـ  مـ  بثـار اجلفـا ، ضـم   والتقليل لألراضي، املستدامة اإلدارة وتعزيز املتأثرة،
 ". نطا  التفاقية

 املســـتدامة اإلدارة مســـامهة: "كالتـــا، 4-2 أو 4-1 املتوقـــع األثـــرإعـــادة صـــياغة نـــع  -75
 ويف املسـتدام، واستخدامه األحيائي التنوع صون يف األراضي تدهور/التصحر ومكافحة لألراضي
 . "ك  م  بثار اجلفا ، ويف احلد م  ااثار السلبية لتغري املناخل حد أدىن إىل التقليل
 األساسية املالية، وغري املالية املوارد تعبئة: "كالتا، 4 الس اتيجي اهلد إعادة صياغة نع  -76

  ".والوط العاملي الصعيدي  عل  فعالة شراكات إقامة طريق ع  التفاقية تنفيذ لدعم واإلضافية،
 العامـــة املاليــة املــوارد مــ  املزيــد تعبئــة: "كالتــا، 1-4 املتوقــع األثــرإعــادة صــياغة نــع  -77

 منهــا بوســائل املتــأثرة األطــرا  للبلــدان وإتاحتهــا املطلــوب، الوقــت ويف الكــايف بالقــدر واخلاصــة،
 ."احمللية املوارد تعبئة
: "توفري الدعم الدو، لتنفيذ مبـادرات فعالـة وحمـددة كالتا، 2-4 املتوقع األثرإعادة صياغة  -78

ــــأثرة دعمــــاا لتنفيــــذ  ــــدان األطــــرا  املت ــــاء القــــدرات وعلــــ  الصــــعيد امليــــداع يف البل اهلــــد  يف  ــــال بن
 ."التفاقية، بوسائل منها التعاون بني الشمال واجلنوب وفيما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي

علــ  النحــو التــا،: "تــدعيم أوجــه التــ زر مــع اتفاقــات  2-3إعــادة صــياغة األثــر املتوقــع  -79
بيئية أخر  متعددة األطرا  ومع العمليات الدولية ذات الصـلة بـاألم  الغـذائي، والتخفيـف مـ  

املنــاخ، مبــا يف ذلــك  وطــأة الفقــر، واحلراجــة والزراعــة املســتدامتني، وصــون التنــوع البيولــوجي، وتغــري
 منتد  األمم املتحدة املع  بالغابات".

 .(2)اإلدراج الصريح إلدارة املياه عل  مستو  مستجمعات املياه يف أحد ااثار املتوقعة -80
__________ 

   إمكانية احلصول عل  مياه الشرب. تقتصر الصيغة احلالية عل  اإلشارة إىل (2)
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 إطار التنفيذ ‘4‘ 
 إضافة إشارة صر ة إىل برامج العمل الوطنية. -81
 .إضافة أدوار ومس وليات جهات التنسيق الوطنية -82
ألــف مــ  -إعــادة صــياغة البنــد )ج( حتــت عنــوان "السياســة والتخطــيط" )يف الفصــل الرابــع -83

( علـــــ  النحـــــو التـــــا،: "الســــتفادة مـــــ  أوجـــــه التـــــ زر وإدمـــــاج ICCD/CRIC/(15)/2مرفــــق الوثيقـــــة 
ــــة املتعــــددة  ــــة ذات الصــــلة بالتفاقــــات البيئي التصــــحر/تدهور األراضــــي واجلفــــا  يف اخلطــــط الوطني

ألخر ، ول سيما اتفاقييت ريو األخريني، واللتزامـات الدوليـة األخـر  حسـب القتضـاء،  األطرا  ا
 كل يف إطار وليتها، مبا  قق احلد األمثل م  الكفاءة ويقضي عل  ازدواجية اجلهود".

ألف م  مرفق الوثيقة -حتت عنوان "األطرا " )يف الفصل الرابع 7إعادة صياغة الفقرة  -84
ICCD/CRIC/(15)/2 علـــــ  النحـــــو التـــــا،: "تتحمـــــل األطـــــرا  املســـــ ولية الرئيســـــية عـــــ  تنفيـــــذ )

الســ اتيجية وســو  حتتــاج إىل توجيــه التنفيــذ وفقــاا ألولوياهتــا الوطنيــة وبــروح التضــام  والشــراكة 
 الدوليني، مبا يوائم برامج عملها الوطنية احلالية مع الس اتيجية". 

ألــف مــ  مرفــق -ان "العمــل امليــداع" )الفصــل الرابــعإعــادة صــياغة الفقــرة )أ( حتــت عنــو  -85
 ( عل  النحو التا،: "إعمال لارسات اإلدارة املستدامة لألراضي".ICCD/CRIC/(15)/2الوثيقة 
ألــف مــ  -إعــادة صــياغة الفقــرة )ب( حتــت عنــوان "العمــل امليــداع" )يف الفصــل الرابــع -86

،: "إعمــال لارســات الستصــالح والتأهيــل ( علــ  النحــو التــاICCD/CRIC/(15)/2مرفــق الوثيقــة 
مــ  أجــل املســاعدة علــ  اســتعادة و ــائف النظــام اإليكولــوجي وخدماتــه يف إطــار بــرامج العمــل 

 الوطنية".
فيـذ التفاقيـة" )يف الفصـل )ب( حتـت عنـوان "جلنـة اسـتعراض تن10إعادة صياغة الفقرة  -87
النحــو التــا،: "تيســري تبــادل املعلومــات  ( علــ ICCD/CRIC/(15)/2بــاء مــ  مرفــق الوثيقــة -الرابــع

عـــ  التـــدابري املعتمـــدة مـــ  األطـــرا  مـــ  خـــالل جلســـات التحـــاور الرمسيـــة وغـــري الرمسيـــة، واملنـــابر 
اإللك ونيــة بشــأن املســائل املواضــيعية، مبــا يف ذلــك بنــاء القــدرات، وأفضــل املمارســات، والــدروس 

   برامج العمل الوطنية".املستفادة خبصوص التنفيذ عل  أرض الواقع، كجزء م
 الرصد واإلبالغ والتقييم ‘5‘ 

دعم التقارير السردية ع  إطـار التنفيـذ مبزيـد مـ  اإلثباتـات وتعـديل منـاذج اإلبـالغ وفقـاا  -88
 لذلك.
 .4إضافة م شرات خاصة باهلد  الس اتيجي  -89

 اق احات أخر  ‘6‘ 
واملصـــطلحات املدرجـــة يف الســـ اتيجية وضـــع مســـرد لضـــمان الفهـــم املشـــ ك للمفـــاهيم  -90

 اجلديدة.
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أعربـــت منظمـــات اجملتمـــع املـــدع عـــ  شـــواغل تتعلـــق بعـــدم اإلشـــارة بالقـــدر الكـــايف إىل  -91
احلقـو  يف األراضـي والشــعوب األصـلية والعتبـارات اجلنســانية يف السـ اتيجية اجلديـدة، ودعــت 

 فيذ إدماجاا كامالا.إىل إدماج دور منظمات اجملتمع املدع يف إطار التن

 إجراءات اإلبالغ العامة وطرائق تقديم التقارير من األطراف -2 
أقر العديد م  األطرا  باجلهود اليت بذلتها األمانة يف سبيل تبسـيط عمليـة تقـدمي التقـارير  -92

ع  طريق حتسني نظام استعراض األداء وتقييم التنفيذ وبتوفري أدوات إبـالغ مبسـطة. وشـجع بعـض 
 طرا  األمانة عل  زيادة تبسيط عملية تقدمي التقارير. األ
وأيد بعض األطرا  اإلبقاء علـ  دورة اإلبـالغ كـل سـنتني، واعتـربت تلـك األطـرا  أن  -93

دورة إبالغ كل أربع سنوات غري كافية، مشرية إىل أن التقـارير الـيت تقـدطم كـل سـنتني تفيـد اللجنـة 
 ه.يف حتليل تنفيذ التفاقية واستعراض

ورحبت أطرا  أخر  باق اح اعتماد وترية تقدمي التقارير كل أربع سنوات نظراا ملا يتسم  -94
بــه إعــداد التقــارير مــ  تعقيــد وملــا يســتغرقه مــ  وقــت طويــل وملــا يــنجم عنــه مــ  تكــاليف باهظــة، 

 وألن  اهرة تدهور األراضي  اهرة طويلة األجل. 
ة لتقـدمي التقـارير علـ  غـرار املعمـول يـا حاليـاا يف واق ح بعض األطرا  األخـر  اتبـاع وتـري  -95

( تقـــدمي التقـــارير كـــل ســـنتني عـــ  إطـــار التنفيـــذ املقـــ ح يف الســـ اتيجية 1إطـــار الســـ اتيجية، أي )
( واإلبــالغ عــ  2اجلديــدة عــ  طريــق تبــادل اخلــربات املســتقاة مــ  األجــزاء الســردية مــ  التقــارير؛ )

وسـيُتيح ذلــك لألطـرا  تقيــيم الجتاهـات فيمــا مـع امل شــرات م شـرات التقـدم كــل أربـع ســنوات. 
 البيوفيزيائية وتقدمي تقارير ع  املواضيع املالية مع احملافظة عل  الزخم يف استعراض تنفيذ التفاقية. 

واقـــ ح بعـــض األطـــرا  أن عمليـــة تقـــدمي التقـــارير ينبغـــي أن تتســـق مـــع عمليـــة اإلبـــالغ  -96
التنميــة املســتدامة، مــ  أجــل حتســني أوجــه التــ زر وختفيــف عــبء تقــدمي املنــا رة املتعلقــة بأهــدا  

 التقارير.
وأشار معظم األطرا  إىل أمهية تأمني مـا يكفـي مـ  التمويـل وتـدابري بنـاء القـدرات مـ   -97

مرفــــق البيئــــة العامليــــة لتمكــــني األطــــرا  مــــ  تقــــدمي تقاريرهــــا يف الوقــــت املناســــب، ودعــــت تلــــك 
 يف هذه اجلهود. اا مة األطرا  إىل أن تساعد أيضاألطرا  البلدان املتقد

وأعربـــت أطـــرا  عديـــدة عـــ  اهتمامهـــا بتنقـــيح اختصاصـــات اللجنـــة مـــ  أجـــل ضـــمان  -98
اتســا  التعــديالت املدخلــة علــ  وليتهــا ومهامهــا مــع الســ اتيجية اجلديــدة الــيت مــ  املــرجطح أن 

 يعتمدها م  ر األطرا  يف دورته الثالثة عشرة. 
قــرت غالبيــة األطــرا  بأمهيــة اإلبقــاء علــ  اللجنــة كهيئــة فرعيــة دائمــة ملــ  ر األطــرا ، وأ -99

وشــددت علــ  أمهيتهــا باعتبارهــا منــرباا لتبــادل املعلومــات واخلــربات، وهــي مــ    تتــيح لألطــرا  
 الفرصة لكتساب املعار .
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، مبـا فيهـا تلـك وأعرب معظم األطرا  ع  رغبتـه يف مواصـلة عقـد دورات اللجنـة كـل سـنتني -100
الـــيت تُعقـــد بـــني الـــدورات العاديـــة ملـــ  ر األطـــرا ، حيـــ  ينبغـــي أن تركـــز اللجنـــة عملهـــا خـــالل تلـــك 

( تقيــيم التنفيــذ، واســتعراض الفــرص لتعبئــة املــوارد املاليــة، والتحــاور وتبــادل اخلــربات 1الــدورات علــ  )
 سألة حمددة يقرها م  ر األطرا . ( أي م2الناشئة ع  األنشطة املنفطذة عل  أرض الواقع؛ أو عل  )

وشدد بعض األطرا  عل  الدور احليـوي الـذي ت ديـه دورات اللجنـة بوصـفها اجتماعـات  -101
حتضــريية ملــ  ر األطــرا  وعلــ  مســامهتها يف حتســني التفاقيــة املســتمر، فضــالا عــ  دورهــا يف حتقيــق 

 الشفافية وُحس  اإلدارة فيما يتعلق بالتفاقية.
ب بعــض األطــرا  عــ  القلــق مــ  أن املــدة الــيت تســتغرقها دورة اللجنــة حاليــاا ل تســمح وأعــر  -102

 باملناقشة الكافية واإلدارة الفعالة جلدول أعمال اللجنة، وأوصت تلك األطرا  بزيادة هذه املدة.
وأعرب بعض األطرا  ع  اهتمامـه بـأن حتـدطد يف السـ اتيجية اجلديـدة أهـدا  طوعيـة  -103

مـــ  أجـــل ضـــمان تـــوفري التمويـــل الكـــايف لتنفيـــذ  4فيمـــا مـــع اهلـــد  الســـ اتيجي وم شـــرات 
 الس اتيجية اجلديدة. 

ورّحبــت منظمــات اجملتمــع املــدع بــأن تكــون دورة تقــدمي التقــارير كــل أربــع ســنوات، ألن  -104
ذلـــك يتـــيح لألطـــرا  فرصـــاا إلضـــفاء الطـــابع امل سســـي علـــ  وســـيلة إلشـــراك تلـــك املنظمـــات يف 

ائل املتعلقــة بــاإلبالغ. واق حــت أيضــاا إنشــاء بليــة اتصــال مــ  أجــل إعــالم منظمــات اجملتمــع املســ
 املدع املعتمدة بشأن دورات تقدمي التقارير.

 التتبع وخيارات التق يل زيا ة فرص: االتفاقية تنفيذ تق يل -3 
رحبت األطرا  باجلهود اليت تبذهلا أمانـة التفاقيـة وااليـة العامليـة مـ  أجـل تعبئـة املـوارد  -105

الالزمــة لتنفيــذ التفاقيــة وإعــداد تقريــر شــامل عــ  فــرص زيــادة التمويــل لتنفيــذ التفاقيــة وخيــارات 
 تتبع التمويل يف سيا  اإلبالغ مبوجب التفاقية يف املستقبل. 

ن تــدهور األراضــي علــ  الصــعيد العــاملي مــا زال  ــد  مبعــدل مفــزع وأقـرت األطــرا  بــأ -106
وبأن هناك حاجة إىل حتقيق نقلة نوعية يف معاجلته. وأقر مجيع األطرا  باحلاجة امللحة إىل زيادة 

 مــ  3-15 اهلــد  أن علـ  الضــوء األطـرا  معظــم وسـلط. التمويـل املخصــع لتنفيـذ التفاقيــة
يد أثر تدهور األراضي يشكالن فرصة لالستفادة م  مصادر  ويـل املستدامة وحتي التنمية أهدا 

 جديدة، مبا يف ذلك التمويل املتعلق باملناخ. 
وخطة عمل أديس أبابـا واتفـا   2030وأكدت األطرا  أن خطة التنمية املستدامة لعام  -107

  منهـا مصــادر بـاريس كلهـا  ثـل فرصـة جديــدة لزيـادة التمويـل مـ  أجـل دعــم تنفيـذ التفاقيـة، بطـر 
قائمة م  قبيل مرفق البيئة العاملية والصندو  األخضر للمناخ وأشـكال التمويـل املبتكـرة مبـا يتماشـ  

(. وســـلطت عـــدة أطـــرا  2030-2018مـــع الـــنهج الســـ اتيجي املقبـــل لالتفاقيـــة )اســـ اتيجية 
ماهتـا مبوجـب التفاقيـة. الضوء علـ  احلاجـة إىل زيـادة التمويـل مـ  البلـدان املتقدمـة مبـا يتفـق مـع التزا

 وشدد بعض األطرا  عل  أمهية استفادة الصناديق العامة م  موارد القطاع اخلاص. 
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( بوصـفه األنسـب 12-/م أ15)تنفيذ املقـرر  1ويف حني أيدت أطرا  كثرية اعتماد اخليار  -108
ر  ، أيـــدت أطـــرا  أخـــ2030-2018لإلبـــالغ مـــع إدخـــال تعـــديل طفيـــف  اشـــياا مـــع اســـ اتيجية 

ـــــق(  3)حتليـــــل  موعـــــات البيانـــــات العامليـــــة( واخليـــــار  2مزأـــــاا مـــــ  اخليـــــار  )التحليـــــل القطـــــري املعمط
 لالطالع عل  وصف هلذه اخليارات(. ICCD/CRIC(15)/5الفصل اخلامس م  الوثيقة  )انظر
، أوصــ  بعــض األطــرا  بــأل يقتصــر علــ  بلــدان "رائــدة" خمتــارة 3وفيمــا يتعلــق باخليــار  -109
( وبأن يسـتند اختيـار البلـدان إىل عمليـة شـفافة ICCD/CRIC(15)/5م  الوثيقة  37الفقرة  )انظر

( تعبئـة املـوارد؛ 1ومعايري. وأوصت تلك األطـرا  أيضـاا بـأن يشـمل هـذا الـنهج تقييمـاا ملـا يلـي: )
القتصـــادي والبيئـــي الـــذي  -( األثـــر الجتمـــاعي 3( عمليـــات اســـتعراض النفقـــات العامـــة؛ )2)

فوائـــد الســـتثمارات يف حتييـــد أثـــر تـــدهور األراضـــي. ورحبـــت األطـــرا  بتجميـــع الـــدروس يُظِهـــر 
كوسيلة لتحسـني تعبئـة املـوارد والنفقـات   3املستفادة م  بلدان حمددة عل  النحو املبني يف اخليار 

 العامة م  أجل تنفيذ التفاقية. 
وليــة االيــة العامليــة  واستفســرت بعــض األطــرا  عمــا إذا كــان حتليــل البيانــات يتجــاوز -110

وأشارت إىل أن وليتها احلالية هي حشد املوارد لتمكني األمانة م  دعـم بنـاء قـدرات األطـرا ، 
 مبا يف ذلك احتمال إجراء هذه التحليالت.

 علتى الحصت ل إمكانيتة: النظر في أفضل الققارسات القتبعة في تنفيتذ االتفاقيتة -جيم 
طريق ب ابة تبتا ل القعتارف العلقيتة وست    ضل الققارسات عنأف عن معل مات

 بناء القدرات
أقّرت األطرا  بأمهية تبادل أفضل املمارسـات واملعلومـات فيمـا بـني األطـرا  واجلهـات  -111

 املعنية األخر  دعماا لتنفيذ التفاقية. 
ولحظت األطرا  مع التقـدير مـا أأزتـه األمانـة يف حتسـني اخلـدمات املقدمـة لألطـرا   -112

يف  ــال تبــادل املعــار  يف إطــار التفاقيــة، ول ســيما تطــوير بوابــة تبــادل املعــار  العلميــة وســو  
 بناء القدرات، ويف إدماج خمتلف أدوات املعرفة يف إطار مركز معارٍ  واحد خاص بالتفاقية. 

ورّحبـــت األطـــرا  بقاعـــدة البيانـــات اخلاصـــة بأفضـــل املمارســـات الـــيت أنشـــأهتا الشـــبكة  -113
العاملية لنُـُهج وتكنولوجيات حفظ املوارد )شبكة حفـظ املـوارد(، وهـي القاعـدة الـيت تتـيح إمكانيـة 
الّطــالع علــ  مجيــع حــالت أفضــل املمارســات املقدمــة عــ  طريــق بوابــة نظــام اســتعراض األداء 

 نفيذ، وهي مرتبطة ببوابة تبادل املعار  العلمية. وتقييم الت
وأقـــرت األطـــرا  كـــذلك بـــأن باســـتطاعة األطـــرا  الراغبـــة يف ذلـــك أن تواصـــل عـــرض  -114

أفضل املمارسات لديها عل  قاعدة بيانات شبكة حفظ املوارد، وسـو  تتلقـ  الـدعم مـ  أمانـة 
 التفاقية وم  شبكة حفظ املوارد كلما اقتضت احلاجة. 

وشـــجعت األطــــرا  األمانـــة علــــ  مواصـــلة إتاحــــة روابـــط تــــ دي إىل مـــا هــــو قـــائم مــــ   -115
 مستودعات املعار  الوطنية ذات الصلة عل  شبكة اإلن نت م  خالل مركز معار  التفاقية. 
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وشجعت األطرا  األمانة كـذلك علـ  مواصـلة تطـوير مركـز معـار  التفاقيـة، بوسـائل  -116
 أدوات املعرفة يف إطار التفاقية يف منرب واحد.منها زيادة إدماج خمتلف 

وتشـــجع األطـــرا  األمانـــة علـــ  حتســـني إمكانيـــة الطـــالع علـــ  املعلومـــات مـــ  خـــالل  -117
بصرية ومواد أخر  إذا أمك  ذلك، وجبميـع اللغـات الرمسيـة لألمـم املتحـدة،  - عرض مواد مسعية
 حسب القتضاء.

 اختتام الدورة -رابعاا  
م إلتتتى متتت تقر الققتتتد االتفاقيتتتة تنفيتتتذ استتتتعراض للجنتتتة الشتتتامل التقريتتتر  اعتقتتتا -ألف 

 األطرافا بقا في ذلك االستنتاجات والت صيات
، يف 2016تشـري  األول/أكتـوبر  20نظرت اللجنة يف جلستها السادسـة، املعقـودة يف  -118

 مشروع التقرير املتعلق بدورهتا اخلامسة عشرة.
تمــدت اللجنــة بعــد ذلــك مشــروع التقريــر ككــل، وأوكلــت إىل املقــرر مهمــة وضــعه يف واع -119

 صيغته النهائية بالتشاور مع املكتب واألمانة.

 اختتام الدورة -باء 
يف اجللســة السادســة أيضــاا، أدىل ببيانــات كــل مــ  كينيــا )باســم مرفــق التنفيــذ اإلقليمــي  -120

مرفـق التنفيــذ اإلقليمـي اســيا )املرفـق الثــاع((؛ وكولومبيــا ألفريقيـا )املرفــق األول((؛ وبوتـان )باســم 
 )باسم  موعة بلـدان أمريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكـاريي(؛ وأرمينيـا )باسـم مرفـق التنفيـذ اإلقليمـي

 ألوروبا الوسط  والشرقية )املرفق اخلامس((؛ والحتاد األورو  والربازيل وتركيا.
 ي لالتفاقية مبالحظات ختامية.وأدىل األمني التنفيذ -121
  وأدىل نائب الرئيس مبالحظات ختامية وأعل  اختتام الدورة اخلامسة عشرة للجنة. -122
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 القرفق 

ال ثتتتتائق القعروضتتتتة علتتتتى لجنتتتتة استتتتتعراض تنفيتتتتذ االتفاقيتتتتة فتتتتي  ورتهتتتتا   
 الخامسة عشرة

 العنوان رمز الوثيقة

ICCD/CRIC(15)/1  وشروحه. مذكرة مقدمة م  األمانةجدول األعمال امل قت 

ICCD/CRIC(15)/2  النتــائج األوليــة الــيت توصــل إليهــا الفريــق العامــل احلكــومي الــدو، املعــ  باإلطــار
الس اتيجي املقبل لالتفاقية. تقرير الفريق العامل احلكومي الدو، املعـ  باإلطـار 

 الس اتيجي املقبل لالتفاقية

ICCD/CRIC(15)/3  .تقريـر عــ  عمليــة حتديــد األهــدا  الوطنيــة الطوعيــة لتحييــد أثــر تــدهور األراضــي
 العاملية االية م  مقدم تقرير

ICCD/CRIC(15)/4   إجراءات اإلبالغ العامـة وطرائـق تقـدمي التقـارير مـ  األطـرا . مـذكرة مقدمـة مـ
 األمانة

ICCD/CRIC(15)/5 تقرير عـ  فـرص زيـادة التمويـل املخصـع لتنفيـذ التفاقيـة وخيـارات تتبـع التمويـل 
 العاملية االية أعدته تقريريف سيا  اإلبالغ مبوجب التفاقية يف املستقبل. 

ICCD/CRIC(15)/6  إمكانيــة احلصــول علــ  معلومــات عــ  أفضــل املمارســات عــ  طريــق بوابــة تبــادل
 األمانة م  مقدمة مذكرة. العلمية وسو  بناء القدراتاملعار  

ICCD/CRIC(15)/INF.1 معلومات للمشاركني 

ICCD/CRIC(15)/INF.2 Compilation of 2016 reports. Note by the secretariat 

ICCD/CRIC(15)/INF.3 List of participants 

    


