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 مقدمة -أولا  

 لهميزانيططا،   الب نططامجيططا  والجوانططب  الب امج،  يخ يط  ينظم  التي  وقواعططدهططا  المتلططدك  األمم  لوائح  يبين -1
 بهدف  ملددك،  زمنيا  طت ك مدى عهى  ياقيَّم  المب مجا  األنشطططططططططط ا  جميا أن  التقييم وأسططططططططططاليب  التنفيذ، ورصططططططططططد

  وموضططوةيا منهجيا ب  يقا  بأهداطها يتعهق فيما  وأث ها  وطعاليتها وكفا يها المنظما  أنشطط ا أهميا يلديد )أ(
  طعاليا  زيادك بغيا منهجيا  دراسططططات  طي الشططططت اك من األعلططططا   والدول األمانا  يمةين و)ب(  اإلمةان؛  قدر

 الب امج أهداف اسطططططططططططططتع اض )ج(  القتلطططططططططططططا   وعند  ملتواها؛  يغيي   ا يق عن لهمنظما  ال ئي طططططططططططططيا الب امج
 .( 1) الدوليا اللةوميا الهيئات ا يق عن  التقييم جبنتائ  األعلا  الدول  ب غ ويا هب  ال ئي يا.

 الت طل   لمةاطلا المتلدك األمم ايفاايا   اار طي بها الملط ها  لألنشط ا  المنهجي  التقييم بدأ وقد -2
 عهى  لهم طططططا لا  وقابهيتهما العالميا وامليا األمانا  م طططططداايا  يعزيز  لى  التقييم هذا ويهدف .2014 عام طي

  بواسطططططططط ا عادكو   لهتقييم اإلعداد  ويةون   لهتعهم.  الداخهيا  ثقاطتهما  ي سططططططططيخ  لى يهدف كما الخارجي، ال ططططططططعيد
 المةتب. هذا   شطططططططططط اف ويلت ل يفاايا  التابا  التقييم مةتب  لتخ يط وطقاو   الفنيا  الفئا  من  م ططططططططططتقهين  مقّيمين
 التوصطططططططيات  ينفيذ  ومتابعا  التقييم  عن  النايجا المعارف  لتقاسطططططططم ال زما  الت ييبات أيلطططططططاو  المةتب  هذا ويتخذ

  التعطاون   لمنظمطا  المعيطاريطا  التقييم  معطايي   الت ططططططططططططططل  مةطاطلطا  ايفطاايطا  يقييمطات معظم  وي بق  عنطه.  المنبثقطا
 وال فا ك والفعاليا والي طططططا  بالم  ما المت طططططها اإلنمائيا  الم طططططاعدك  القت طططططادي/لجنا  الميدان  طي  والتنميا
  .( 2) الجن انيا بالستجابا يتعهق  ضاطي معيار  يةمهها  والتي والستداما، واألث 

  الم ططططططططهلا  وأصططططططططلاب  األا اف  لا   متاحا  ال ططططططططها   ات  اإلدارك  وردود  التقييم  يقاري   وي ون  -3
 هذه  وياع ض  .( 3) الت ططططططططل   مةاطلا ليفاايا  التابا  التقييم لمةتب الشططططططططبةي الموقا  خ ل  من  عهيها امخ ين
 والميزانيطا  بطالب نطامج  المتعهق  األعمطال  جطدول  بنطد   اطار  طي األا اف  مؤيم   اجتمطاعطات  طي  وال دود  التقطاري 
 و لطك  اليفطاايطا،  عمطت خ طا  أهطداف  يلقيق  نلو  المل ز  بطالتقطدم  األا اف   ب غ  طي  هطامطاو   عن طططططططططططططط او   ويمثطت
  طي المقبها  ال طططططططنتين  لفت ك  التقييم مةتب عمت  خ ا أيلطططططططاو   وياع ض  النتائج. عهى القائما  اإلدارك  نهج  بايبا 

  األا اف. مؤيم ات  من مؤيم   ت

 أج يت التي الم طططططتقها التقييمات يوصطططططيات طي  عشططططط ك، ال ابعا دوريه  طي  األا اف، مؤيم  ونظ  -4
   اار طي التوصططططيات هذه اسططططتخدام العالميا وامليا األمانا  لى  واهب  ،2019-2018  ال ططططنتين  طت ك  خ ل

  المقت حطا  التقييم  مةتططب  عمططت  بخ ططا  أيلطططططططططططططططاو   عهمططاو  األا اف  مؤيم   وأحططاط  وينفيططذهططا.  ألعمططالهمططا  التخ يط
 عشططط ك  الخام طططا دوريه طي  األا اف  مؤيم   لى  يقدم أن  التنفيذي  األمين  لى  وي هب  ،2021-2020 لهفت ك
  يانفذ  لم ما  لتنفيذ المتخذك  اإلج ا ات  وعن  2021-2020 الفت ك  طي  سططططتج ى  التي  التقييمات  نتائج عن  يق ي او 
  القتلا . ح ب ال ابقا،  التقييمات عن  المنبثقا التوصيات من  بعد

  ألعمال أج يت التي  لهتقييمات  ال ئي طططططططططيا والتوصطططططططططيات  النتائج  عن عاما  لملا الوثيقا هذه  ويقدم -5
   ج ا ات  عن  معهومطات أيلططططططططططططططاو   ويقطدم  .2021-2020  ال ططططططططططططططنتين  طت ك خ ل المةتطب من  بت هي  اليفطاايطا
  ب نامج   الوثيقا هذه  يع ض  لك، عهى  وع وك  ال طططططططابقا.  التقييمات طي الواردك بالتوصطططططططيات  المتعهقا المتابعا

  

أنظما األمم المتلدك وقواعدها التي يلةم يخ يط الب امج والجوانب الب نامجيططططططا لهميزانيططططططططططططططططططا ورصد التنفيططططططططططططططططططذ وأسططططططالططططططيب التقططططططططططططييم.  (1)
ST/SGB/2018/3 ،1  2018حزي ان/يونيه.  

  لمزيد من المعهومات حول معايي  التقييم الخاصططططططا بمنظما التعاون والتنميا طي الميدان القت ططططططادي/لجنا الم ططططططاعدك اإلنمائيا، ي جى النق   (2)
 .  <https://www.oecd.org/dac/evaluation/daccriteriaforevaluatingdevelopmentassistance.htm> عهى ال ابط التاليك 

(3) <www2.unccd.int/about-us/evaluation-office>. 

https://www.oecd.org/dac/evaluation/daccriteriaforevaluatingdevelopmentassistance.htm
https://www.unccd.int/about-us/evaluation-office
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 سططططططططتتم  التي  المقدرك الت الي   لى  اإلشططططططططارك  ما  ،2023-2022  ال ططططططططنتين لفت ك  التقييم لمةتب المقت ب العمت
 ا.ل يفااي  األساسيا الميزانيا من  يغ يتها

التقييمات التي أجريت ألعمال اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصححححححححححر في  -ثانياا  
 2021-2020الفترة 

  المتلدك  األمم  ليفاايا  التابا  التقييم مةتب  كهف  األا اف، لمؤيم   عشططط ك  ال ابعا الدورك انعقاد  منذ -6
 بما األعمال،  ق ا  مشطاركا عن  ن اقاو  أوسطا  دراسطا أحدها  وكان  يقييمات؛  خم طا  بإج ا   الت طل   لمةاطلا

 مةتب أ مت  لك،  لى  وباإلضططططاطا األعمال. لق ا   جديدك لسططططت اييجيا الملتمها العناصطططط  أيلططططاو   لك طي
  وأج ى   األا اف  لمؤيم   عشطططط ك  ال ابعا  الدورك  بعد  مباشطططط ك  المشططططاركين رضططططا عن اسططططتق ططططائيا  دراسططططا  التقييم
  لملا التاليا الف طول  ويتلطمن اليفاايا. عمهيات   اار طي الجن طين  بين  الم طاواك   طي داخهياو   يشطاركياو   يدايقاو 
 عهى  الا    يمةن حين طي  بأحدثها، بد او  المذكورك،  والدراسطططططات التقييمات  ويوصطططططيات لسطططططتنتاجات عاما
 لهم طططططاواك  الداخهي  التدقيق  ويق ي   اإلنت نت.  شطططططبةا  عهى  التقييم مةتب موقا  خ ل  من  بأ مهها  التقييم  يقاري 
 ايفاايا  طي  ملددين بموظفين مت ططططططها  ي ون  قد  معهومات  يتلططططططمن ألنه لهجمهور متاب  غي  الجن ططططططين  بين

  اهبها.  عهى بنا و  التق ي  عن التفاصيت من مزيد عهى الل ول لألا اف يمةن ول ن الت ل ، مةاطلا

 (2022تقييم مبادرة الجفاف )آذار/مارس   -ألف 

  نشطططططا  منذ الت طططططل   مةاطلا ليفاايا هاماو  وهدطاو   مل كاو  يمثت  الجفاف آثار من التخفي  طتئ ما -7
 مةاطلا  ايفاايا عمت طي  الجفاف لعن طططططططططططططط   الملوريا األهميا ازدادت  لك،  وما .1994 عام طي  اليفاايا

 ليفاايا  السطططططططططت اييجي  اإلاار  اعتماد  خ ل  من  أقهها ليس األخي ك،  ال طططططططططنوات طي كبي  بشطططططططططةت  الت طططططططططل 
  ،2018 عام  وطي  الجفاف.  عهى  ح  او  ي كز  الذي  3  الست اييجي  وهدطها  2030-2018  الت ل   مةاطلا
  والزخم  الموارد  لزيططادك  يورو  مهيون   1,8   لى  ي طططططططططططططططت  يموي و   وط ت  لهجفططاف،  مبططادرك  األا اف  مؤيم   أاهق
 ما  والتعاون   التن ططططططططيق يعميق  وزيادك  الجفاف، عهى  ي كز الذي  الت ططططططططل   مةاطلا ايفاايا عمت  ورا   ال امن

 الجويا، لألرصططططططططاد العالميا  والمنظما المتلدك  لألمم  والزراعا األغذيا  منظما مثت  المؤسطططططططط ططططططططيين الشطططططططط كا 
 نهوج  لى لهجفاف(  )السططططتجابا  الفعت  رد عهى  يقوم نهوج من والوانيا اإلقهيميا  الجفاف   دارك  نهوج ويلويت

  لهجفاف(. ي )التلل الستبا  عهى  يقوم

 الثطاني/  كطانون   طي  خطارجي  يقييم  بطإج ا   كاهف  ،2021  عطام  نهطايطا  طي  الجفطاف  مبطادرك  اختتطام  وما -8
  طي  وم طططططططاهمتها الملققا  لهنتائج  خاص  اهتمام  ي   ما لهمبادرك، شطططططططامت  م طططططططتقت  يقييم لتقديم 2022  يناي 

 والتوصطططططططيات الدروس ويلديد لهمبادرك، الملددك  واألهداف الت طططططططل   لمةاطلا المتلدك األمم ايفاايا أولويات
 وي د ،2022 آ ار/مارس طي التقييم وسططططططيا تمت والم ططططططتقبت. اللاضطططططط  طي العمت  يوجيه  أجت من  ال ئي ططططططيا

  أدناه. المؤقتا نتائجه

  اإلدارك  حيث  من وناجعاو  وطعالو  هاماو  يدخ و  شطططططططططةهت  الجفاف  مبادرك  أن  لى  التقييم  نتائج  ويشطططططططططي  -9
 الواني ال طططططططعيدين عهى  لهجفاف التأهب  مفهوم  ب از عهى  التقييم سطططططططاعد  طقد التوقيت. حيث من  ومناسطططططططباو 
 حتى  أو قبت من  يتعاون  لم التي المؤسططط طططات بين الجما عهى اللالت بعض طي  وسطططاعد وطهمه، واإلقهيمي

  لمةطاطلطا المتلطدك  األمم ليفطاايطا  وبطالن ططططططططططططططبطا  وإداريطه. الجفطاف حطدك  من  بطالتخفي   المشططططططططططططططت ك  بطاهتمطامهطا  يق ّ 
 المبادرك  عمهت  وبالمثت،  لهجفاف.  التأهب  مجال  طي  وبالعمت اليفاايا بوليا الوعي   المبادرك  زادت  الت ططل ،

 امخ ين  األا اف  المتعددي الشططط كا   بين فيما الت طططل   لمةاطلا المتلدك األمم ايفاايا  م طططداايا  بنا  عهى
  لهجفاف. التأهب مجال طي  يعمهون   الذين
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  وانيا  خ ط لوضطا الدعم  يقديم - لهمبادرك األسطاسطيا  األنشط ا أن  لى أيلطاو   التقييم  نتائج  ويشطي  -10
 - اإلقهيمي  التخ يط  ويي ططططططططي  اإلنت نت، عهى الجفاف  لمةاطلا أدوات  مجموعا  ووضططططططططا  الجفاف،  لمةاطلا
  األسططس  يعزيز عهى المبادرك عمت  حظي وقد المشططاركا.  والبهدان  المؤسطط ططات جانب من  كبي   بتقدي   حظيت
  أدوات  مجموعططا  وجمعططت  خططاص.  بت حيططب  الموجودك  المعططارف  يعزيز  خ ل  من  لهجفططاف  لهتططأهططب  ال زمططا
 التي البهدان نلو جيد بشططططةت  موجها واحدك مجموعا  طي ال ططططابق  طي  منف ططططها كانت  موارد  الجفاف  مةاطلا

  لمةاطلا  الوانيا  الخ ط  يي ططططططططططططي   سططططططططططططاعد وبالمثت، لهجفاف.  التخ يط عمهيا من مبة ك  م حها طي  يزال ل
 ال طططابق،  طي  متباينا كانت  وإن  ال طططها،  ات  واألنشططط ا ال طططياسطططات  بين ال وابط يلديد عهى  البهدان    الجفاف
 بها. العت اف وعهى

 التخ يط عمهيا أن التقييم أجت من بها الي طال يم التي الم طهلا  صطاحبا  الجهات معظم  ورأت -11
ضطططططعت  لو  أ ث   سطططططت طططططتفيد كانت الجفاف  لمةاطلا الوانيا  موارد لها ويواط ت أاول زمنيا طت ك  مدى  عهى  وا
 من  الخ ط ويختهف الوانيا.  الم طهلا  صطاحبا الجهات ما  ن اقاو  واألوسطا األعمق التشطاور لدعم   ضطافيا
 - يقدي   أقت عهى - أنها عهى المجيبا  المشاركا البهدان  بين عام   جما   هناك ول ن والعمق،  النوةيا  حيث
 الواني. ال طططططعيد عهى لهجفاف التأهب عمهيا  إلنجاب قبت من متاحا  ي ن لم  م جعيا ونقاااو  أسططططط طططططاو  يوط 
  الخ ط  هطذه وي جمطا  الموارد  يعبئطا  لى  امن مهلطا  حطاجطا  هنطاك أن  عهى  امرا  طي  عطام يواطق  أيلططططططططططططططاو   وثمطا
 من  العديد أشطططططططار الشططططططط كا ،  متعدد جهد  لى دائماو   سطططططططي طططططططتند  الخ ط  ينفيذ أن حين وطي مهموس. واقا  لى

 المتلدك األمم ايفاايا من السططتفادك  لى يت ها  أنها  لى التقييم طي شططاركت التي  الم ططهلا  صططاحبا  الجهات
 لهبهدان بالن ططططططططبا المقبها اللاسططططططططما  الم حها هذه  خ ل والدعم  التوجيه عهى بالل ططططططططول  الت ططططططططل   لمةاطلا
  سوا . حد عهى والمنااق

التدقيق التشححححاركي في المسححححاواة سين الجإسححححين في اطار عم يات اتفاقية األمم المتحدة   -باء 
 (  2021لمكافحة التصحر )أيار/مايو  

 العمت  وخ ا  الت ططططططل   لمةاطلا المتلدك األمم ليفاايا الجن ططططططانيا العمت  خ ا  من  كت   اار طي -12
 وامليا األمانا  نفذت  المتلدك، األمم  منظوما  ن ا  عهى الم أك   ويمةين الجن ططططططططططططين  نبي   بالم ططططططططططططاواك  المتعهقا
 وطي  وأدائهما.  عمهيايهما طي  الم أك   ويمةين الجن ططططططططططططين  بين  الم ططططططططططططاواك   لتعميم ومبادرات  يدابي  عدك العالميا

  وسططططططططططططططيطاسطططططططططططططططايهمطا   قطدرايهمطا  م  مطا  مطدى  يقييم  عهى  العطالميطا  وامليطا  األمطانطا  ركزت  ،2021-2020  الفت ك
 أاج ي  العمهيا، هذه من وكجز  أنشطططططط تهما. طي  الجن ططططططين  بين الم ططططططاواك  جهود لدعم  الداخهيا  وممارسططططططايهما

  منظما  وضطططعتها التي الجن طططين  بين لهم طططاواك   التشطططاركي  التدقيق لمنهجيا وطقاو  الجن طططين  بين لهم طططاواك  يدقيق
 .( 4) وحدك بةت  الخاصطا  والسطتبيانات  ال ئي طيا لهوثائق  م طتندياو  اسطتع اضطاو  التدقيق هذا وشطمت الدوليا. العمت
 من طيهطا  ي ططططططططططططططاهموا  أن  ليهم  وااهطب بطالتطدقيق المتعهقطا المعهومطات جما  بعمهيطا  اليفطاايطا موظفي  جميا  وأابهغ
   لك. طلهوا ما   ا خاصا، س يا رسائت خ ل من أو وحدك، بةت خاصا استبيانات خ ل

  اار  طي  حاددت رئي يا  مجالت  خم ا  حول  التدقيق يلمنها التي والتلهي ت  األسئها بانيت  وقد -13
 األمانا  أدا   ما  أطلططططططططططططت  نلو  عهى يت  م حتى  التعدي ت بعض   دخال ما  المذكور، التشططططططططططططاركي التدقيق
  :امييا هي الخم ا والمجالت  ا.مووليته  ومواردهما العالميا وامليا

  

يشطططططططاركيا لهنظ  طي نتائج التدقيق واسطططططططت اييجيات السطططططططتجابا لم يتلطططططططمن عمهيا التدقيق طي الم طططططططاواك بين الجن طططططططين حهقات عمت  (4)
الملتمها، التي يعد أحد العناصطططط  ال ئي ططططيا طي التدقيق التشططططاركي لهم ططططاواك بين الجن ططططين. وقد عاقدت حهقات العمت هذه طي وقت 

 لحق كجز  من عمهيا وضا ال ياسات الجن انيا عهى م توى ال يانات المعنيا. 
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 التي والمةاسططب  الت ططل ،  لمةاطلا المتلدك األمم ايفاايا سططيا   طي الجن ططانيا القلططايا )أ( 
 القدرات؛ وبنا  وال فا ك الخب ات حيث من الجن انيا الشؤون  مجال طي العالميا وامليا لألمانا يلققت

 وب مجتهمطططا  العطططالميطططا  وامليطططا  األمطططانطططا  أهطططداف  طي  الجن ططططططططططططططططاني  المنظور  م اعطططاك  يعميم )ب( 
  والتقييم  الجن ططططين  بين الم ططططاواك  عن  الم ططططا لا  مجالت طي  الم ططططتخدما  وال ططططةوك  وميزانيتهما؛ وأنشطططط تهما

 الش يةا؛ المنظمات  واختيار وال صد؛

 لهم ططططططاواك  سططططططياسططططططا  طي  والتف ي  العالميا، وامليا األمانا طي والمعارف المعهومات   دارك )ج( 
 العاما؛  وصوريهما  منتجايهما طي الجن ين  بين

 صنا الق ار، والتوظي  والموارد البش يا، وثقاطا المنظما وآثارها عهى الم اواك بين الجن ين؛  )د( 

 الجن ين. بين الم اواك  مجال طي إلنجازهما العالميا وامليا األمانا ي ور )هط( 

 عهى العمت  لخ ا  عشط  ال طبعا األدا   مؤشط ات  طي المشطمولا الجوانب  أادرجت   لك،  لى  وإضطاطا -14
  لك.  أمةن حيثما التدقيق  طي  الواردك  األسئها طي  الم أك   ويمةين الجن ين  بين الم اواك  بشأن المنظوما  ن ا 

 جميا  اسطططططتوطيتا العالميا وامليا األمانا أن  لى الجن طططططين  بين الم طططططاواك  طي  التدقيق  نتائج ويشطططططي  -15
  :يهي ما  لك طي  بما الش وط، هذه استيفا  ب دد هما أو الجن اني المنظور لم اعاك ال ئي يا الش وط

 المتلدك األمم  منظوما  يتيله الذي الدعم بنشطططططططططاط الت طططططططططل   مةاطلا ايفاايا ي طططططططططتخدم )أ( 
 م اعاك  يعميم عهى ال امها  القدرك  لديهم يتواط  الذي الشطططططط كا   عن  طلطططططط و   وممارسططططططايها،  آليايها عهى  ويعتمد

  عمههم؛ طي الجن اني المنظور

  طي يخ يط وي وي  وينفيذ سطياسطات ومنتجات   جيداو   أح زت ايفاايا مةاطلا الت طل  يقدماو  )ب(  
 يعميم ياعتب  المثال، سبيت طعهى ال وا . عهى وداخهيا  خارجيا  ألغ اض الجن اني المنظور ي اعي  وخدمات
   ات التوجيهطات  و/أو  الملتوى   دراج  ويج ي   العمطت؛  ب نطامج  أولويطات  بين  من  الجن ططططططططططططططاني المنظور  م اعطاك
  الجن طانيا الشطؤون  طي  متخ ط طا جديدك  وظائف   حدا   يم  وقد  ال ئي طيا؛  النشطاط  مجالت  جميا  طي  ال طها
 والتن يق؛ الداخهيا الخب ك  لزيادك جن اني وط يق

ر )ج(    بين  الم طططططططاواك   بقوك يشطططططططجا  طاإلدارك  الجن طططططططانيك  المنظور  ي اعي  المنظما  ثقاطا  أن ياقدَّ
 الجنس؛  بنو  م يب ا أنها عهى المهام أو الوظائف  لى ينظ  ول الموظفين؛ أدا   ويدعم الجن ين

 وقد الجن طططاني؛ المنظور  ال طططها   ات وال طططياسطططات ل يفاايا البشططط يا  الموارد   دارك ي اعي )د( 
 الجن ين؛ بين الت اطؤ موظفيها هيةت حقق

  األمم المتلدك لمةاطلا الت ل  التمويت لتعميم م اعاك المنظور الجن اني يخ ص ايفاايا   )هط(  
 سوا . حد عهى ال وعي التمويت ومن األساسيا الميزانيا من الجن انيا بالشؤون  المت ها ولألنش ا

  لى   أيلطططططططاو  يشطططططططي  الجن طططططططين  بين الم طططططططاواك  طي  التدقيق طإن   يجابيا،  النتائج معظم أن حين وطي -16
  وبنا   الجن ططططين  بين  الم ططططاواك  لتلقيق  المخ طططط ططططا الموارد  بتتبا يتعهق  فيما كبي ك يل ططططينات   دخال ضطططط ورك
 العمت  خ ا  يق ي   نتائج  ما  النتائج  هذه  ويتواطق  الجن طططططططاني.  لهمنظور  الم اةيا  الميزنا  طي  الموظفين  قدرات
 األمانا، بدأت  وقد المجالت.  نفس طي الم أك   ويمةين الجن ططططططين  بين الم ططططططاواك  بشططططططأن المنظوما  ن ا  عهى

  القدرات. طي الفجوات هذه لمعالجا  يدابي  ايخا  طي لهم أك، المتلدك األمم هيئا  ما  بالتعاون 

  شطططط عت الجن ططططاني، المنظور  لتعميم العالميا وامليا األمانا  يبذلها التي الجهود  طي  ياليا  وكخ وك -17
 الجن ططين.  بين الم ططاواك   طي التدقيق  نتائج عهى  بنا  الجن ططانيا،  سططياسططتهما   عداد  طي العالميا وامليا األمانا
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  بخ ططوصططيا نف ططه  الوقت  طي  العت اف  ما المتلدك، األمم  داخت القائما  لألا  وطقاو   ال ططياسططا  هذه وسططتا يَّ 
 العالميا. وامليا األمانا

  (2021التقييم الثاني لمبادرة تشانغوون )نيسان/أسريل   -جيم 

  طي القائما العمهيات اسطططططططت مال بهدف ،2011 عام طي  يشطططططططانغوون  مبادرك  كوريا جمهوريا  أاهقت -18
  الست اييجي  النهج  وي كز اليفاايا.  لتنفيذ  يعزيزاو   الش ا ات  ويعزيز  األهداف يلديد  خ ل  من اليفاايا   اار

  طي  التآزر  وأوجه  المشطططورك  ويي طططي   الشططط ا ات يوايد عهى ،2030  أطق -  يشطططانغوون  مبادرك لهمبادرك، اللالي
  األراضطططططططططي  يدهور أث   يلييد  ينفيذ لدعم العاما  والتعبئا المعارف يقاسططططططططططم  يعزيز عن  طلطططططططططط و   العهوم،  مجال

  والدولي. الواني ال عيدين عهى ن اقاو  األوسا الم تداما التنميا وعمهيات سياسات طي وإدماجه

  ني ططططططططططططططان/   طي ،2020-2016  الفت ك  يغ ي  الطذي  يشططططططططططططططانغوون،  لمبطادرك  الثطاني  التقييم  أا مطت  وقطد -19
 مةطاطلطا  ايفطاايطا  وأمطانطا  يمثههطا،  التي  ال وريطا  الغطابطات  ودائ ك  كوريطا  جمهوريطا حةومطا  يزود  وهو .2021 أب يطت

  الم تقبت. طي لهعمت ويوجيهات الملققا  لهنتائج شامت م تقت  بتقييم العالميا، وامليا الت ل 

  :رئي ي  واستنتاج رئي يا  نتائج من  يشانغوون  لمبادرك  الثاني التقييم  ليه خهص ما  يهي فيما  وي د -20

 بها والعت اف الت ططططل   لمةاطلا المتلدك األمم ايفاايا  ظهور  يشططططانغوون   مبادرك حفزت )أ( 
  ويثبيتها كمؤسط طا عالميا رائدك يعمت عهى الت طدي لهت طل /يدهور األراضطي والجفاف، ومةنتها من دعم غالبيا 

  أدت وقد  األراضططي.  يدهور أث   يلييد  طي قدماو  لهملططي وال ططياسططات النهوج صططياغا طي لها الشطط يةا  البهدان
 الدوليا؛  الم هلا  صاحبا  الجهات  بين العالميا  األراضي بقلايا  العت اف  زيادك  طي  هاماو   دوراو  العمهيا هذه

 الميدان من القت اب من  الت طططططططططططل   مةاطلا ايفاايا  يمةين طي حيوياو  دوراو  المبادرك  أدت )ب( 
  بتلييد  المتعهقا  األهداف  يلديد عمهيا  يعزيز  خ ل  ومن الشطططططط يةا. لهبهدان  المهلا ل حتياجات  والسططططططتجابا

 أث   يلييد  مجال طي  التلول  لى يفلطططططي  وب امج  مشطططططاريا ي وي  ياليا  م حها  طي  ثم  األراضطططططي،  يدهور أث 
  طي واإلقهيميا الوانيا،  األنشططط ا من األولى العمهيات طي  كبي   حد  لى المبادرك  سطططاهمت  األراضطططي،  يدهور
 الواقا؛ أرض عهى اللالا لتل ين  األحيان، بعض

  طي الت طططططل   لمةاطلا  المتلدك األمم  ايفاايا  م طططططاهمات  يي طططططي  عهى المبادرك  سطططططاعدت )ج( 
 القدرات؛ وبنا  المعارف  دارك خ ل من المذكورك المعارف واستخدام ونش   ال ئي يا العهميا المعارف

  مت ططقاو   يشططانغوون  مبادرك قدمتها  التي  األموال  من  الت ططل   مةاطلا ايفاايا  نفا   يةن لم )د( 
 ومتنوعا؛ معقدك ألسباب

  لألراضطي الم ططتداما  اإلدارك ممارسططات  ينفيذ  طي التقدم مدى عهى األث  يلقيق سططيتوقف )هط( 
  الوانيا  الهيئات من واسططعا  اائفا  ما  الشطط ا ات ن ا   يوسططيا  خ ل من واإلقهيمي الواني  ال ططعيدين عهى

  ملفز كعامت سططططوا   العمهيا، هذه  طي  هام بدور  الضطططط    يواصططططت أن  يشططططانغوون  لمبادرك  ويمةن والدوليا.
 واإلقهيميين؛  القا  يين الش كا  ما يج يبيا مبادرات خ ل من  النهوج لهذه كمختِب  أو جديدك نهوج  ليبا 

 مجموعا  لى األث   يلقيق طي  الت طل   لمةاطلا المتلدك األمم ايفاايا م طاهما سطت طتند )و( 
  وإدارك  ال ياسات لدعم  أشةال   لى  وي جمتها  العهمي الفهم  مجالت  طي  ااوِّرت التي  األساسيا  "المنتجات" من

 وثابت؛ كاف دعم  لى سيلتاج الذي األم  القدرات،  وينميا المعارف

 من  يانفَّذ أنشططططط تها جميا  أن من  التلقق  يشطططططانغوون  لمبادرك بالن طططططبا المهم  من سطططططيةون  )ز( 
 الجن ين.  بين الم اواك  منظور
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  اليفا   بعد ما  لى  يشططططانغوون  مبادرك بمواصططططها  التقييم  أوصططططى والسططططتنتاجات،  النتائج عهى  وبنا  -21
 التطططاليطططاك  الجوانطططب  عهى  الت كيز  ما  ،2023  عطططام  طي  ينتهي  والطططذي  سططططططططططططططنوات،  لخمس  يمتطططد  الطططذي  اللطططالي

 واإلقهيمي؛  الق  ي   ال ططططططططططططططعيطدين  عهى  امثطار  من  قطدر  أق ططططططططططططططى  لهطا  يةون   أن  يمةن  التي األنشطططططططططططططط طا ‘1’
  األنشططط ا هذه إلنجاب ضطططط وريا سططططت ون   التي  القدرات  وبنا   المع طا  لتوليد/نشطططط   األسططططاسططططيا  العمهيات ‘2’و

 وال طططططططياسطططططططات، العهم  بين  الت ابط  ويعزيز ال ائدك،  البت اريا  النهوج من  المزيد وضطططططططا    التقييم  وحدد  ويعزيزها.
 الدعم. لزيادك الممةنا المجالت ضمن الجنس نو   عهى ي كز  التي النهوج واستخدام

 الموارد لتواط  أطلطططططططططت يلهيت  بإج ا   التقييم أوصطططططططططى النفقات، طي الي طططططططططا  عدم  أوجه  ولمعالجا -22
  اسططتع اض بإج ا  أيلططاو   التقييم أوصططى نف ططه، ال ططيا   وطي  قبت.الم ططت   طي لهم ططاهمات  التخ يط طي البشطط يا
 األرصدك. هذه لستخدام مق رك بخ ا مشفوعاو   يانفق، لم التي يشانغوون  مبادرك ألرصدك مف ت

 عمومطاو   اإليجطابيطا  التقييم  لنتطائج  يقطدي همطا  عن  اإلداري،  ردهمطا طي  العطالميطا،  وامليطا  األمطانطا  وأع بطت -23
  الشططططططط وط  وأن عموماو   طعالا كانت  يشطططططططانغوون  مبادرك أن سطططططططيما  ول -  يشطططططططانغوون  بمبادرك المتعهقا والتوقعات
  يق ي    طي  الواردك التوصطططيات أن العالميا وامليا األمانا  واعتب ت متواط ك. بايت  نتائجها  لسطططتداما  األسطططاسطططيا

 بوصططططططططفها  بها  ورحبتا  يشططططططططانغوون  مبادرك  ينفيذ  وينظيم  يخ يط  طي قدماو  لهملططططططططي عمهيا سططططططططب و   يمثت  التقييم
   ات  التدابي  بالفعت وبدأت  ،جزئياو  أو كهياو   ما التوصططيات جميا قابهت وقد المقبها.  لهخ وات ايما   رشططادات

  ال وريا. الغابات دائ ك ما الوثيق بالتشاور ال ها

مشحححححححاركة قمال األعمال ) انون  تقرير التقييم وعإاصحححححححر اليحححححححتراتيجية الجديدة  ت زيز   -دال 
 (2021الثاني/يإاير  

 العديدك  التفاعت  وأشطططططططططةال الت طططططططططل   مةاطلا ايفاايا ما  بالتعامت  الخاص  الق ا   اهتمام يزايد  ن -24
ط عا مفيدك ي ون  أن يمةن التي  مةتب  كهف  وقد  فيه.  والتف ي   األعمال  ق ا  ما  يعاونها  يقييم   لى  اليفاايا د 

  طي  بما  الت ططل ،  مةاطلا وايفاايا األعمال  ق ا   بين التعامت  عن  دراسططا  بإج ا   2021-2020 طي  التقييم
 بالسطططتناد األعمال  ق ا   إلشططط اك جديدك  لسطططت اييجيا عناصططط  وبوضطططا األعمال،  ق ا  مشطططاركا  يقييم  لك
ضططعت  التقييم.  نتائج  لى  ايفاايا أهداف  طي الخاص  لهق ا  الملتمها  الم ططاهما يوضططح  لهمشططاركا نظ يا  ووا

  التقييم. عمهيا أثنا  وااورت النظ يا هذه واختاب ت ال ها،  ات والطت اضات الت ل  مةاطلا

 ايفاايا بأهداف النهوض طي األعمال لق ا  والمتنوعا  اللاسطططططططططططططما األدوار أن  لى  التقييم  وخهص -25
  ن ا  عهى  بها معت ف  األراضططي،  يدهور أث   بتلييد  يتعهق فيما سططيما ول الت ططل ،  لمةاطلا المتلدك األمم
 ووطقاو  التجاريا، األعمال  ق ا  وممثهو  الت طل   مةاطلا ايفاايا  موظفو  عنها أع ب  التي  امرا   ح طب واسطا

 المتلدك األمم ايفاايا نهج وصططططططقت ي وي   مواصططططططها  لى  اللاجا أيلططططططاو   وايلططططططلت  ال ططططططها.   ات لهمؤلفات
 ما واي اقاو   است اييجيا أ ث   لجعهه الم تويات جميا عهى األعمال  ق ا  ما التعامت   زا   الت ل   لمةاطلا
   ووليتها. ل يفاايا الملدودك الموارد  ما موا مته

  مةاطلا  وايفاايا التجاريا األعمال  بين  لهتعاون   اسطططططت اييجيا أول أن  التقييم  وجد  الخهفيا،  هذه  وإزا  -26
 العالميا وامليا األمانا وأن التجاريا، األعمال يشططططططططططمت  هيةت  لتوطي  بالثنا  جدي ك  ملاولا كانت الت ططططططططططل 
  ال غم  عهى واعدك،  خ وات  قا عت وقد  التعاون.  من متعددك بأنوا   النهوض  طي  هام  أسطاسطي بعمت اضط هعتا

  مةانيا  هناك  وأن  األراضطططططي،  يدهور أث   بتلييد يتعهق  فيما  مهموسطططططا  نتائج  عن  ال شطططططف  بعدا   يتم لم أنه من
 اسططت اييجيا  ي ططتفيد  سططوف  لذلك، ويج ططيداو  أخ ى.  يجابيا  نتائج ويلقيق الفعالا  اإلج ا ات من  المزيد ليخا 
  واضلا  أهداطاو  ويلدد  بلالا،  حالا  الش ا ات  يتجاوز  است اييجيا أ ث   نهج من  األعمال  ق ا   إلش اك  جديدك
  سوا . حد عهى ال ويت والمدى الق ي /المتوسط المدى طي المشاركا هذه لمثت
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 طي  التطاليطا  الهطامطا النجطاب  عوامطت  لوحظطت  التقييم، ألغ اض جامعطت  التي  البيطانطات  لى  واسططططططططططططططتنطادا -27
 واهتمامه التجاريا األعمال لق ا   القت ططططططططططاديا السططططططططططتداما منظور  ‘1’  التجارياك األعمال  ق ا   شطططططططططط اك
 مبادرك مثت الدولي  لهتعاون  البارزك العمهيات  حول  التآزر  ط ص ‘2’و  األراضططططططططي؛ يدهور  أث   بتلييد المتزايد
 األعمال  ق ا   بين  التعاون  كان أخ ى، ناحيا ومن وال ططططططاحت. ال ب ى   له ططططططل ا  العظيم  األخلطططططط   الجدار
 الدعوك  وأنشطططططططططططط ا العاما  ال ططططططططططططياسططططططططططططات  حول  معظمه  طي  يدور امن حتى العالميا وامليا واألمانا التجاريا

   متدنياو.  الميدان طي  التنفيذ م توى  وكان قهيها(، استثنا ات )ما

 األمم  ايفاايا  ينفيذ  طي األعمال  ق ا   شططططططططط اك أمام  التلديات  التقييم  أط زها  كثي ك  نتائج وي شطططططططططف -28
 التالياك ال ئي يا النقاط  لك طي بما األراضي، يدهور أث  ويلييد الت ل  لمةاطلا المتلدك

  مةاطلا ليفاايا  الق  يا األولويات  بين ي ابق عدم  وجود بشططططططططططططأن عام ي ططططططططططططور  هناك )أ( 
  المزيد   بذل  ويمةن  األعمال.  ق ا   وم ططالح  األراضططي(  يدهور أث   بتلييد المتعهقا األهداف )مثت الت ططل 

  الجهات ل ططططططالح  القدرات  وبنا   التوجيه  زيادك  خ ل  من سططططططيما ول المشططططططت كا،  الم ططططططالح إلب از الجهود من
 أث   يلييد  طي  ي ططططهم التي ل سططططتثمارات  مواييا بيئا  يهيئا ولدعم الق  ي، ال ططططعيد  عهى  الم ططططهلا  صططططاحبا
 األراضي؛  يدهور

 ويختهف معقد، هيةت هي حةوميا يعاهديا هيئا بوصططططفها الت ططططل   مةاطلا ايفاايا  ن )ب( 
  الشططططططططططط كات وسطططططططططططتلتاج ومت هبايه. األعمال  ق ا   ا ائق  عن كبي او  اخت طاو  التشطططططططططططغيهيا  ومت هبايها  ا ائقها
 عمهيايها. طي اليفاايا أولويات إلدماج ي هعايها" "ي اعي دعم  لى الخاصا

 يقدي ها عن التقييم هذا طي شططططاركت التي األعمال ق ا  طي الم ططططهلا  صططططاحبا  الجهات  وأع بت -29
 البعض أن  غي   لك. عهى  وانفتاحهم التجاريا  ال يانات ما لهعمت  الت طل   مةاطلا ايفاايا موظفي  لتلمس
  إلقاما  األخ ى   والموارد الموظفين من جداو  ملدود عدد  لديهما العالميا  وامليا األمانا  أن  لى أيلطططططططاو  أشطططططططار

  طي  األخ ى  المتلدك األمم كيانات ما نشاااو  األ ث   التعاون  يعوض أن  ويمةن  األعمال.  ق ا  ما  ش ا ات
 من ويزيد الت طل  لمةاطلا المتلدك األمم ياليفاا الملدودك الموارد عن األعمال  ق ا   ما  الشط ا ات   اار

  واسا. ن ا  عهى  نتائج يلقيق احتمال

 المتعهقططا  المخططاا   معظم  وإدارك  بتقييم  ي فهتططا  العططالميططا  وامليططا  األمططانططا  أن  التقييم  أيلطططططططططططططططاو   ووجططد -30
 العنايا بذل عمهيا وياعتب  والشططططططططط ا . العتماد عمهيات من كجز  كاف نلو عهى األعمال  ق ا  بمشطططططططططاركا

  ق ا  ما بالشطططططط ا ات الم يب ا  المخاا   لتغ يا اسططططططتع اضططططططها  باإلمةان  كان وإن  ،عموماو  م ضططططططيا الواجبا
   شط اك عهى  ي كز والتعهم  والتقييم له صطد منهجيا عمهيات  ينفيذ  ويمةن كامها. يغ يا ابت اراو  األ ث  األعمال
 النوايج(.  لى ووصولو  األنش ا من بد او  الملققا  والنتائج الستثمارات يتبا )مثت األعمال ق ا 

 المتلدك األمم ايفاايا  يقدمه الذي الدعم  طي  أادمجت  قد  الجن انيا  العتبارات أن  لى  التقييم  وأشار -31
 المتلدك األمم ليفاايا  الجن ططانيا العمت  لخ ا وطقاو   التلويهيا، والب امج  المشططاريا لت ططميم  الت ططل   لمةاطلا
  ق ا  بمشططططاركا  المشططططمولا  األنشطططط ا  من ما  نوعاو   صططططغي او   جز او   سططططوى  ياشططططةت لم  ول نها  الت ططططل ،  لمةاطلا
 التجاريا. األعمال

ت التي  النتائج ضو  وطي -32  يهيك بما  بالقيام العالميا وامليا األمانا التقييم أوصى   ليها، ياواصِّ

 المتلدك األمم ايفاايا أعمال طي  األعمال  ق ا   إلشطططططططططططططط اك  األجت  اويها  رؤيا وضططططططططططططططا )أ( 
 بذلك  ي يبط وما  المتوقعا،  والنتائج ال ئي يا،  الست اييجيا واألولويات  األهداف يلديد ما  الت ل ،  لمةاطلا

 ال ئي يا؛ المواضيعيا المشاركا مجالت الست اييجيا يلدد أن أيلاو   ويمةن لهتعاون. ا ائق من
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  األا اف البهدان ل ططططططططططالح  والدعم  التوجيه من  المزيد  ويقديم التلهي ت من  المزيد   ج ا  )ب( 
 والتوطيق  الخاص والق ا  العام  الق ا  لم طططططططططططالح المشطططططططططططت ك الفهم  يعزيز بهدف التجاريا، األعمال  وق ا 
  الق  ي   ال ططططططططططططططعيد عهى  طعالا   ج ا ات ليخا  ال ططططططططططططططدد هذا طي  والتوقعات  التعاون   ا ائق ويلديد  بينهما،
 باألراضي؛ المتعهقا القلايا لمعالجا

  لق ا  الفعالا المشطططططططططططاركا  أجت  من  وقدرايها وم اطقها اليفاايا  أدوات ي وي  مواصطططططططططططها )ج( 
 يهيك ما  لك طي  بما األعمال،

 ويقاسططططططمها المعهومات  لى  والوصططططططول  التعاون  التجاريا األعمال  لق ا   يتيح منب   نشططططططا  '1'
 الت ل ؛ مةاطلا ايفاايا بأولويات ال ها  ات الم ائت بشأن امرا  ويبادل

 والموا ما؛ لهشفافيا يعزيزاو  األعمال ق ا  ي تهدف التي الي الت يجديد '2'

  أنها  من  لهتلقق الواجبا(  العنايا ببذل  ال طططططططها   ات العمهيات  )مث و  العمهيات اسطططططططتع اض '3'
 المشاركا؛ أشةال ومختهف األعمال ق ا  طي الفاعها الجهات أنوا  مختهف يغ ي

  نشططططططا   خ ل  من المثال سططططططبيت عهى العالميا، وامليا األمانا  بين والت امت  التعاون   زيادك '4'
 األعمال؛ بق ا  معنيا عمت ط قا

  لهموارد  المنهجي التتبا خ ل من األعمال  ق ا  بمشاركا المتعهقا المعارف   دارك يل ين '5'
 خارجيا؛ ألغ اض ال ها  ات الم ائت عن  دوريا يقاري  ويقديم ال ها،  ات  والنتائج

  األعمال؛ ق ا  بمشاركا ال ها  ات الم ائت بشأن الموظفين ويدريب الداخهي  التعهم '6'

  الشطططططط ا ات عهى  الت كيز  خ ل من األعمال  ق ا   مشططططططاركا طي ال فا ك  جانب يل ططططططين )د( 
 والمواد  األخ ى  المتلدك األمم مؤسططططط طططططات  يبذلها  التي  الجهود  من والسطططططتفادك  الم دود، العاليا السطططططت اييجيا

 المذكورك. المؤس ات ما التعاون  طي والنخ اط ال دد، هذا طي يوط ها التي

 اسططططت اييجيا  نوايج  الدراسططططا  حددت  التقييم، يوصططططيات  لى ي ططططتند  التي  اإلرشططططادات  لى  وباإلضططططاطا -33
  ق ا   إلشط اك جديدك لسطت اييجيا  ملتمها  عناصط   بوصطفها  ال طها   ات المتوخاك  ال ئي طيا  والمنجزات  أخ ى 

  الواسطططططططططططططعا  الت كيز  مجالت  حول  النوايج هذه يملورت  وقد الت طططططططططططططل .  مةاطلا ايفاايا أعمال  طي األعمال
  التنفيذ". و"دعم والتعبئا" و"الوسااا والممارسات" وال ياسات "القواعد طي يتمثت التي الن ا 

 أنهما   لى  الدراسطططططا، من  التقييمي  الجز  عهى اإلداري   ردهما  طي العالميا، وامليا األمانا وأشطططططارت -34
 يتواط  بليطث  أنواعهطا، بمختهف  واللططططططططططططططعف  القوك  ونقطاط  النتطائج  لن طا   أعمق يلهيطت   ج ا   يفلطططططططططططططط ن   انتطا

  طي  ورد لما  يأييدهما عن  أع بتا  لك،  وما المقبها.  األنشطططططططط ا طي  النظ   يتيح  وأد  أوضططططططططح  صططططططططورك  لديهما
  لمةطاطلا المتلطدك األمم  ايفطاايطا أعمطال طي  الخطاص الق طا  مشططططططططططططططاركطا  أهميطا عهى يشططططططططططططططديطد  من  التقييم  يق ي 

 يدهور  منا طي التقدم  ويتيح التجاريا األعمال سططططططططططططهوك  طي  هام  يغيي   لى يفلططططططططططططي نلو عهى الت ططططططططططططل ،
 التقييم طي الواردك التوصطططيات جميا قابهت وقد بالفعت. المتدهورك األراضطططي اسطططت ططط ب عن طلططط و   األراضطططي

   .جزئياو  أو  كهياو   ما

  مةاطلا ليفاايا الجديد  النهج ي وي  طي العالميا وامليا  األمانا اسطططططططتم ت  الدراسطططططططا،    مال  وبعد -35
  طي  العمطت  هطذا  عن  المعهومطات  من  مزيطد  عهى  العثور  ويمةن  األعمطال.  ق طا   ما  التعطامطت   زا   الت ططططططططططططططل 
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تقييم الدعم الذي تقدمه اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصححححححر ليحححححتحدا  مشحححححاري    -هاء 
 (2021وبرامج تحوي ية فيما يت  ق ستحييد أثر تدهور األراضي )شباط/فبراير  

  األراضطططي  ريدهو  أث   بتلييد يتعهق  فيما التلويهيا والب امج  لهمشطططاريا العالميا امليا  ب نامج أنشطططئ -36
  اسططططتثمارات عهى  الل ططططول  لى ي ططططعى التي والمنااق لهبهدان مبة ك  م حها طي الدعم  لتقديم  2018 عام طي
م  األراضطططططططي.  يدهور أث   يلييد مشطططططططاريا طي  أث   بتلييد يتعهق  فيما التلويهيا والب امج  لهمشطططططططاريا الدعم  وياقدَّ

  والمنااق  لهبهدان العالميا  امليا  يقدمها م ططططططاعدك شططططططةت يتخذ ما وعادك  ال هب،  عهى بنا و   األراضططططططي  يدهور
  بالتمويت،  يتعهق مفاهيميا  مذك ات ووضطططططططططططططا  والتمويت،  التنفيذ شططططططططططططط كا  ويلديد األوليا، المفاهيم  ل طططططططططططططقت

 العالميا امليا يقدم  التمويت،  مقت حات بهورك  أثنا   وطي ال امت.  التمويت  مقت حات  وضططططططططططططا  طي والم ططططططططططططاهما
 الجن طططانيا التلهي ت يمويت  خ ل  من مفهوم كت  يعزيز  لزيادك  وم طططتهدطا مخ ططط طططا يقنيا مدخ ت أيلطططاو 

 المثال. سبيت  عهى التشاور وعمهيات

 يدهور  أث   بتلييد يتعهق فيما التلويهيا  والب امج  المشططاريا  أدا   لتقييم  م ططتقت  ي ويني  يقييم وأج ي  -37
 التلويهيا والب امج  لهمشطاريا  يغيي  نظ يا  التقييم  وأوجد المقبها.  لألنشط ا  التوجيه  ويقديم امن حتى  األراضطي

  والتنميا   التعاون   لمنظما التابعا  اإلنمائيا الم طططططاعدك لهجنا  القياسطططططيا  المعايي  واسطططططتخدم  ان    كنق ا هذه
 البيانات  جما  وشطططططططمت  لتقييمها.   ضطططططططافيا  كمعايي  الجن طططططططانيا العتبارات وم اعاك  القت طططططططادي الميدان طي

 اإلنت نت. عهى واستق ا  لهم تندات وم اجعا مقاب ت

وخهص التقييم  لى أن النهج الق  ي الذي يأخذ به المشطططططططاريا والب امج التلويهيا فيما يتعهق بتلييد أث   -38
الق  يا/اإلقهيميا  يدهور األراضطي كان ناجعاو طي ال بط بين هذه المشطاريا والب امج والحتياجات واألولويات 

 يقدمه الذي الدعم أن  ويبيَّن  المعنيا.  والمنااق البهدان  ينفذها التي  واألنشطططط ا  ال ططططياسططططات ما  موا متها وطي
 منها يعاني واضطططططلا  طجوك  يعالج المبة ك  الم احت طي  المشطططططاريا  لمبادرات المفاهيم وضطططططا  طي العالميا امليا

 عهى  لك  سططططططاعد  وقد  الدعم. هذا لول لتتوط  كانت  ما التي   اتوالخب  الموارد يوط   مما الملتمها،  المشططططططاريا
 من المقدم  الدعم  غياب  طي  النور ي ى  ل ي  جما صططططططعوبات  سططططططتواجه  كانت  ربما  التي المشططططططاريا  بعض بد 

 كان  وإن  والممولين،  التنفيذ وكالت بعمت  صطها   ات  والب امج المشطاريا هذه  أن  أيلطاو   ويبيَّن العالميا. امليا
  المؤس ات.  يهك بين طهمه وزيادك األراضي يدهور  أث  يلييد  مفهوم لتوضيح مجال هناك يزال ل

 لهمشططاريا   ال هب عهى  القائم  التشططغيت  نمو ج أن  لى  التقييم  خهص  والفعاليا، بال فا ك يتعهق  وفيما -39
  المشطططططططططاريا  لدعم سطططططططططيما ول  ألهداطه، مناسطططططططططب  األراضطططططططططي يدهور  أث   بتلييد يتعهق فيما  التلويهيا والب امج
  طي  المتوقعططا  نتططائجهططا  يلقيق   لى  ا يقهططا  طي  والب امج  المشطططططططططططططططاريا  هططذه  أن  التقييم  ولح   البهططدان.  المتعططددك
 كافيا ماليا موارد يوطي  خ ل من كبي  بدعم اللالي الوقت طي  الجهد  هذا  يلظى  حيث الق ططططططططططططي ، المدى
 بالمشاريا المعني الف يق يعامت وقد  والب امج. المشاريا هذه عهى  لإلش اف كبي   بتقدي   يلظى  ط يق وإنشا 

 اسطططططتم  حيث جيد، بشطططططةت19-كوطيد  جائلا  ما  األراضطططططي يدهور  أث   بتلييد يتعهق فيما  التلويهيا والب امج
  أوجه  بعض   لى  التقييم وأشطططططططططططططار األزما.  اوال الشططططططططططططط كا  ما القائما الع قات عهى وأبقى  الدعم يقديم طي

 عهى  لك  ما يؤث  لم  والتي  ،ن ططططططططبياو  ال ططططططططارما  الداخهيا  والمواطقا  التخ يط   ج ا ات عن النايجا الق ططططططططور
  يقييم  طي شطططاركوا  الذين  والشططط كا  البهدان ممثهو أجما طقد العالمياك امليا ألدا   الخارجيا  الجهات  ي طططورات
 واسطططططتجابته وطعاليته الدعم كفا ك  عهى  األراضطططططي يدهور  أث   بتلييد يتعهق فيما التلويهيا  والب امج  المشطططططاريا

    لك. عهى  وأثنوا

 والب امج   المشطاريا  أن   لى  التقييم أشطار والسطتداما، األث  يلقيق  نلو المل ز  بالتقدم يتعهق  وفيما -40
 يلقيق  نلو أخ ى   من قيا  خ وك  الم اف  نهايا  طي  يمثت  األراضطططططي  يدهور أث   بتلييد يتعهق  فيما التلويهيا

 يلديد ألوانه  ال ططططابق  من أنه  لى أيلططططاو   وأشططططار  األراضططططي.  يدهور أث   يلييد  طي  يتمثت  األجت  اويت هدف
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 لإلسطططهام  واضطططلا  مةانات  لديها العالميا امليا  يدعمها التي  المبادرات أن  من ال غم عهى المهموسطططا، امثار
 والب امج  المشططططططططططططاريا  خ ل من المدعوما 63 ها )المفاهيم  األراضططططططططططططي يدهور  أث  يلييد طي كبي او   سططططططططططططهاماو 
 مهيار 1,74 عهى  يزيد  يموي و   اسططططططتهدطت  التقييم  وقت  طي  األراضططططططي  يدهور أث   بتلييد يتعهق  فيما التلويهيا
  سططهط  األراضططي، يدهور  أث   بتلييد يتعهق فيما  التلويهيا والب امج  المشططاريا  نتائج اسططتداما وللططمان دولر(.

  طي العالميا امليا مشططططططاركا اسططططططتم ار أهميا  عهى اللططططططو   التقييم  طي  شططططططاركوا  الذين المشطططططط و  طي الشطططططط كا 
 والب امج  المشططططططططاريا  رصططططططططد  لتعزيز ط ص  وجود  لى أيلططططططططاو   التقييم  وخهص الفعهي.  ينفيذها  أثنا   المشططططططططاريا
  االملتمه  الم ططاهمات  أطلططت بشططةت يعةس التي البديها  والنهوج  المؤشطط ات  من  مجموعا  خ ل  من التلويهيا

 ال ويت. المدى طي  ش كائها لجهود ستقدمها( )أو العالميا امليا  يقدمها التي

 يتعهق  فيما التلويهيا  والب امج  المشطاريا أن  التقييم  وجد الجن طانيا، العتبارات بم اعاك يتعهق  وفيما -41
 الجن ططاني  المنظور م اعاك  يعميم وي بيق وطهم  ب از عهى  كبي   بشططةت  سططاعدت  األراضططي  يدهور أث   بتلييد

  الموقف هو  األول  عامهْين،  يظاط   بفلططططططت يلقق  لك  ن وقيت المدعوما.  المشططططططاريا ي ططططططميمات   اار طي
 ي طميم من يتجزأ ل  أسطاسطياو   جز او   يشطةت  الجن طانيا العتبارات م اعاك أن مفاده  الذي العالميا  لآلليا الواضطح

م  الجودك  العططالي  التقني  الططدعم  هو  والثططاني  التلويهيططا،  المشططططططططططططططططاريا  المنظور  م اعططاك  يعميم  مجططال  طي  المقططدَّ
  لهتنفيذ  ال ططططططابقا بالمشططططططورك المتعهقا  المبادئ  ي جما عهى القدرك  طي المقبها التلديات  أحد  ويتمثت  الجن ططططططاني.
 طعهيا. ممارسا  لى  والت ميم

 التالياك التوصيات التلويهيا والب امج  المشاريا  يقييم  ويلمن -42

 من  التنفيذ أثنا   المشطاريا طي العالميا  امليا مشطاركا  لسطتم ار المتاحا  الخيارات يلديد )أ( 
 والم طططاعدك  ال طططها،   ات العمهيا والتلديات  األراضطططي يدهور أث   يلييد واقا  حول المع طا ويبادل  بنا   أجت
  الم اةيا الت ميم مبادئ  لك  طي )بما  األراضي يدهور  أث   يلييد  عمهيات  ي ميم مبادئ  ينفيذ  ضمان عهى
   الجتماعي(؛ لهنو 

  ط ادى  أن من  لهتلقق الفعالا  غي   والمواطقا الماليا  اإلدارك عمهيات وإصططط ب اسطططتع اض )ب( 
  لهتوقيت؛ الل اسا الدعم ل هبات بةفا ك ل ستجابا ال زما الم ونا لديهم  المشاريا  مدي ي 

  ي كز عهى اياس يأثي  وم طاهما المشطاريا   وأاول أج و   وضطا اسطت اييجيا رصطد أوسطا ن اقاو  )ج(  
 من  لك طي السطتفادك  ويمةن  ال ويت؛ المدى  طي  األراضطي يدهور  أث   بتلييد يتعهق فيما  التلويهيا والب امج
 بنجاب؛ الممولا المشاريا جميا من المانلين( اشت ااات )ح ب جمعها سيتوجب التي ال صد  بيانات

 أث   بتلييد  يتعهق فيما التلويهيا والب امج  شطططططططططارياالم دور  يوضطططططططططح  " ع نات" صطططططططططياغا )د( 
 بها  ي ططت شططد أن  يمةن  بمواد  الملتمها  المشططاريا  يزويد  أجت من المناخ  لتغي   الت ططدي  طي  األراضططي  يدهور
  لى  الوصططول ودعم المناخ  لتغي  الت ططدي  طي  ما مقت ب   سططهام مدى  بتلديد المتعهقا  الشطط وط مباشطط   بشططةت

 بالمناخ. المتعهق التمويت

  ومناسططططططططططططب  وم كزاو  دايقاو   سططططططططططططهاماو   باعتباره  التقييم  بتق ي  اإلداري  ردها طي العالميا امليا  ورحبت -43
 أث   بتلييد يتعهق  فيما التلويهيا والب امج  المشططططططططططاريا  بشططططططططططأن المقبت بالعمت المتعهقا العتبارات  طي التوقيت
  اإلاار يوضطططططططططططيح طي  التقييم  أسطططططططططططهم  ال طططططططططططها،  ي والتلهيت  التغيي  نظ يا  خ ل  ومن  األراضطططططططططططي.  يدهور

 والتلطديطات  ونجطاحطايهطا األراضططططططططططططططي  يطدهور  أث   بتلييطد  يتعهق  فيمطا  التلويهيطا  والب امج  لهمشططططططططططططططاريا  المفطاهيمي
 جميا قابهت  وقد ال طططططها.   ات  األنشططططط ا واسطططططتهداف ي وي   مواصطططططها طي  يفيد أن شطططططأنه من  وهذا المتبقيا،
  مؤخ او   بها اضططط اها التي  األنشططط ا عهى ال طططها   ات  التدابي   ينفيذ  وأّث   ،جزئياو   أو  كهياو   ما  التقييم يوصطططيات

  الشططط ا ا  يخ يط عهى وكذلك األراضطططي يدهور  أث   بتلييد يتعهق فيما  التلويهيا والب امج  المشطططاريا   اار طي
   المشاريا. إلعداد
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 (2020)حزيران/يونيه  تقييم مكتب التصال في نيويورك   -واو 

 زيادك بهدف المؤسطططططط ططططططا عمت ألسططططططاليب  يلديث  عمهيا عهى  األخي ك ال ططططططنوات  طي األمانا عمهت -44
 طعاليتها من خ ل يل طططين الي طططا  والتن طططيق الداخهيْين، ويلديث قدرات الموظفين، ويمةين المدي ين. وشطططةت 

  المعايي    لى  وباإلضطططططططططاطا  العمهيا. هذه  عناصططططططططط  أحد  2020  عام  طي  نيويورك طي  الي طططططططططال مةتب  يقييم
  المؤسططط طططا؛ دواطا (1) طي  النظ   امييك عهى ركزت  أسطططاسطططيا كمنهجيا  خفيفاو  عمهياو   التقييم ابق  القياسطططيا،

  األدا . عهى  يؤث   التي ال ئي يا العوامت من   لك  باعتبار مواييا، بيئا يهيئا (3و) المؤس ا؛ قدرك (2و)

ضطططعت  التي  األهداف  عموماو   حقق  نيويورك  طي التن طططيق مةتب أن  لى  التقييم  نتائج ويشطططي  -45   له،  وا
 عندماك خاص بشةت طعالو   يةون   أن يمةن  المةتب وأن

 يدهور  أث  يلييد  ربط )مثت  نيويورك  طي  م كزيا  بعمهيا  مباشط ك  صطها  له لموضطو   ي وج )أ( 
 الم تداما(؛ التنميا بأهداف األراضي

  الع قا )مثت  ال ططططططياسططططططي األعمال  جدول  رأس عهى مادرج  أو جديد موضططططططو   لى يدعو )ب( 
  والهج ك(؛ واألمن األراضي  بين

 الذي  الق ار  )مثت  اليفاايا دائ ك خارج اهتماماو/مواطقا ي طططططططططططططتوجب موضطططططططططططططو   لى يدعو )ج( 
 الت ل (. مةاطلا ليفاايا ماليا آليا العالميا البيئا م طق ي بح  بأن يقلي

  الفنيين،   الموظفين من 1,5  سطططططوى  يلطططططم ل  صطططططغي او   مةتباو   نيويورك  طي التن طططططيق مةتب  كان ولما -46
ح التي  األنشطط ا  عهى المةتب  ي كيز من سططي ططتفيد  مهموسططا  نتائج يلقيق  أن  لى  التقييم  أشططار   يلقق  أن ي جَّ

 ي ططططاعد  أن  ويمةن  الشططططليلا. موارده  يبدد أن  دون   الت ططططل   لمةاطلا المتلدك األمم ليفاايا  النتائج  أطلططططت
 مق او  بون   من يتخذ التي األمانا  وأنشططط ا  نيويورك طي التن طططيق مةتب  أنشططط ا  بين والت امت  التن طططيق يل طططين

  يقنيا  معارف بقاعدك المةتب  ويزويد  نيويورك،  طي  التن يق مةتب  عهيها سي كز  التي  األنش ا يلديد طي لها
  حاجا طي  نيويورك  طي التن ططيق  لمةتب المةتبيا المعدات أن  التقييم  وجد  بالموارد، يتعهق وفيما .ن اقاو  أوسططا
 يلديث.  لى ماسا

 مةتب   أنشط ا  طعاليا يل طين بهدف التاليا  باإلج ا ات  التقييم يوصطي ويلهيهها،  النتائج عهى  وبنا  -47
  :وم  متها  وكفا يها  نيويورك طي التن يق

  طي  التن طططططططططططيق مةتب يلطططططططططططا لها، مق او   بون  من  يتخذ التي األمانا  وحدات  ما  بالتعاون  )أ( 
  الب نامج   ويةون   ال ئي ططططططططططيا،  وأنشطططططططططط ته المةتب أهداف  يلدد  موجزاو  عمت  ب نامج  سططططططططططنتين  طت ك ل ت  نيويورك
 األمانا؛ عمت  ب نامج من مباش كو  م تمداو 

  لك  وسطططططيشطططططمت  الشططططط ا ات،  زا   به يأخذ الذي  النهج  نيويورك طي التن طططططيق مةتب  ينقح )ب( 
  منظمات  ما  الشط ا ات بنا  ومواصطها  األراضطي ويدهور الت طل   أصطدقا  مجموعا  لى المقدم الدعم  يعزيز
 واشن ن؛ أو  نيويورك مق ها مختارك

  نيويورك   طي التن طططططططيق مةتب  بين لهمعهومات  المنتظم التبادل يل طططططططين األمانا  يواصطططططططت )ج( 
 لها؛ مق او   بون  من يتخذ التي والوحدات

  عمهه. حجم  ما متناسبا  نيويورك طي التن يق مةتب  موارد أن من األمانا يتلقق )د( 

 لمةتطب   الملطددك  القوك  مواان  يوضططططططططططططططح  الطذي  التقييم  يق ي   عهى  اإلداري   ردهطا  طي  األمطانطا  وأثنطت -48
 المةتب ي ططططططططاعد لن الذي األم  اليفاايا،  دعم  طي حققها التي  ال ئي ططططططططيا  واإلنجازات  نيويورك  طي التن ططططططططيق

 يلديد طي لها مق او  بون  من يتخذ التي األمانا أيلططططططاو  سططططططي ططططططاعد بت طل ططططططب، عمهه  يوجيه  زيادك  طي نف ططططططه
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  كهياو   التقييم يوصيات جميا قابهت  وقد  منه. يتوقا الذي  الدعم ونو  المةتب يدخت  لى يلتاج التي  المجالت
   التنفيذ. موضا وضعها ويج ي   جزئياو، أو

  الراب ة عشحححححححرة لمؤتمر األطراف )تشحححححححرين الثاني/ ايحححححححتم ل آراء المشحححححححاركين  الدورة   -زاي 
 (2019 رنوفمب

 الهنطد،   نيودلهي،  طي  2019  أيهول/سططططططططططططططبتمب   طي  األا اف  لمؤيم   عشطططططططططططططط ك ال ابعطا  الطدورك  عقطدت -49
 الم طططططططططططططتوى.  رفيعي آخ ين  وممثهين  وزي  100  ونلو مشطططططططططططططارك 6 000 من  يق ب ما  الدورك طي وشطططططططططططططارك
 لجتماعات  الموجزك والملاضطط  نيودلهي   ع ن  وأاعد ،واحداو   وق اراو  مق راو  33 عن  األا اف  مؤيم  ويمخض
  لهمؤيم . الم توى  ال فيا الجز  خ ل الوزاريا الم تدي ك المائدك

  الموضططوةيا  التللططي يا  األعمال طي  م كزياو  دوراو  األمانا  أدت  الهند، الملططي ، البهد جانب وإلى -50
  ف مع طا ما يم القيام به عهى أح ططن وجه وما يمةن يل ططينه، أعدت األمانا والهوج ططتيا لمؤيم  األا اف. وبهد 

  لهل ططول  األا اف مؤيم  جوانب  مختهف  بشططأن  واسططعا  جابات  يتيح  اسططتبيان شططةت  طي اسططتق ططائيا  دراسططا
 رداو. 96 ورد المجمو ، وطي  والف ن يا.  واإلن هيزيا باإلسبانيا  امن متاب  والب نامج  المشاركين. آرا  عهى

 من  المائا طي  80-70 أع ب حيث عام،  بوجه  يجابيا  السطططططططططططتق طططططططططططائيا  الدراسطططططططططططا  نتائج وكانت -51
 يقطططدي هم  عن  المجيبون   وأع ب  .يق يبطططاو   والت ييبطططات  التللططططططططططططططي يطططا  األعمطططال  لجميا  ارييطططاحهم  عن  المجيبين
 العمت بدأ الذي  المؤيم  وي بيق  لهوج ططتيات  ال بي   اريياحهم عن  أع بوا كما العمت،  وينظيم الفنيا  لهخدمات

  مجال  وجود  عن  السطتق طائيا  الدراسطا  نتائج  كشطفت   لك، وما  األا اف.  لمؤيم   عشط ك  ال ابعا الدورك  طي به
 الموضطططططوعي، العمت طئاتك ث    طي  طلطططططفاض بشطططططةت  ال طططططها   ات التوصطططططيات  يجميا  يم  وقد  لهتل طططططين،
   المؤيم . وي بيق العمهيا،  والت ييبات

  :يهي بما الستق ائيا الدراسا  يق ي  يوصي الموضوعي، بالعمت يتعهق  وفيما -52

  ولجنا اليفاايا  ينفيذ اسططططططططتع اض ولجنا  األا اف مؤيم   من  كت أعمال  جدول  يب ططططططططيط )أ( 
  طي  ياتخذ التي  والق ارات يج ي  التي المفاوضططططططات أن من لهتلقق  األعمال  ينظيم ويب ططططططيط  والت نولوجيا العهم
 بعلاو؛ بعلها يةمت هيئا كت  اار

  طي القتلطططا ،  ح طططب ال طططها،   ات المتلدك األمم منظوما مؤسططط طططات   شططط اك مواصطططها )ب( 
 جديدك  نظ   وجهات  ا ب  أجت من العاما  الجه ططات م ططتوى  عهى  األا اف  مؤيم  أعمال  جدول  بنود وضططا

 الجتماعات؛ خ ل امرا  يبادل طي

 المتلدك األمم ليفاايا الشططبةي الموقا  عهى ال سططميا الوثائق  نشطط  يوقيت ح ططن ضططمان )ج( 
 الت ل ؛ لمةاطلا

 طهم  لت طططططططططهيت  يدابي  المق رات، ومشطططططططططاريا ال سطططططططططميا الوثائق  عداد لدى األمانا، ايخا  )د( 
 عن  طلطططططط و   وثيقا، كت  ي  حها  التي ال ئي ططططططيا  والخ طات ال ئي ططططططيا لهنقاط  األا اف  مؤيم   طي  المشططططططاركين

  األخ ى؛ األعمال جدول  ببنود  لك ع قا

 بفعطاليطا التفطاوض  أجطت  من  الوانيين  المنطدوبين  بقطدرات  لهنهوض  الطدعم  من  المزيطد  يوطي  )هط( 
 األعمال. جدول  بنود مختهف بشأن

  :يهي بما الستق ائيا الدراسا  يق ي  يوصي العمهيا،  بالت ييبات يتعهق  وفيما -53

  األا اف؛ مؤيم  خ ل الملي  البهد يقدمها التي لهخدمات  دنيا  معايي  وضا )أ( 
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  طي  بما  والب ويوكوليا، القن طططهيا بالجوانب يتعهق مختارك لم طططائت  موحدك شططط وط وضطططا )ب( 
 الم توى؛  رفيعي بالمشاركين الخاصا والت ييبات التأشي ك اهب عمهيا  لك

  لل طططططططاب  ليها الوصطططططططول  األا اف مؤيم  طي  المشطططططططاركين عهى ي طططططططهت  لخدما  الت ييب )ج( 
  ومنه. األا اف  مؤيم  انعقاد  مةان  لى ب ح يهم الم يب ا  ال  بون  أ  يد  ثاني انبعاثات  وموازنا

  :يهي بما الستق ائيا الدراسا  يق ي  يوصي  المؤيم ، بت بيق يتعهق  وفيما -54

  انعقاد   طت ك  مدى  عهى بانتظام  ويلديثها  بالت بيق المتعهقا المعهومات  صطططططططلا من  التأ د )أ( 
  األا اف؛  مؤيم 

 الت بيق. وحدات ي وي  مواصها )ب( 

 عشطططططططططططططط ،   الخطامس  األا اف  لمؤيم  واإلعطداد التخ يط   اطار طي  التوصططططططططططططططيطات طي النظ   يم وقطد -55
ثا بال ططططططططيغا  المؤيم   ي بيق اسططططططططتاخدم وقد  كثي ك. يل ططططططططينات  وأادخهت   لجنا اجتما    اار طي بالفعت الملدَّ

  الوانيا  التن طططططيق  م ا ز  قدرك لدعم  اهتمام أولي وقد .2021 عام طي  الدورات  بين اليفاايا  ينفيذ  اسطططططتع اض
  المفاوضات. طي الفعالا المشاركا عهى الجديدك

 بهدف  األا اف، لمؤيم  عشطططط ك  الخام ططططا  الدورك  نهايا  ق ب مماثها اسططططتق ططططائيا  دراسططططا وسططططتاج ى  -56
  األا اف. لمؤيم  المقبها لهدورات ال زما  الت ييبات وضا مواصها

متاب ة التقييمات السابقة التي أجريت ألعمال اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة  -ثالثاا  
 التصحر

 عهى  العتمطططاد  العطططالميطططا  وامليطططا  األمطططانطططا   لى  ،13-أ  م/10  مق ره  طي  األا اف،  مؤيم   اهطططب -57
 متابعا  التوصططططيات لمتابعا  وضططططماناو   وينفيذها. ألنشطططط تهما  التخ يط  لدى ال ططططابقا  التقييم  عمهيات يوصططططيات
 عن  عططامططا  لملططا  يقططدم  يقييم  كططت  بخ ططططططططططططططوص  اإلدارك  من  رداو   العططالميططا  امليططا  و/أو  األمططانططا  يعططد  منتظمططا،

  اعتبارها   وينبغي  التقييم،  يقاري  ما  اإلدارك  ردود  وياعه ن  بالتوصططططططططططططططيات.  لهوطا   ايخا ها  يعتزم  التي  اإلج ا ات
 التقييم. يقاري  من يتجزأ ل جز او 

 التي   التقييمات  طي  الواردك  التوصططيات بشططأن  ايُّخذت  التي  لإلج ا ات عاماو  ع ضططاو  الف   هذا  ويقدم -58
  طي  التقييمات  عن المعهومات من  مزيد عهى  الا    ويمةن  .2019-2018  ال طططططططططططنتين طت ك  خ ل ا تمهت
  .ICCD/COP(14)/12 الوثيقا

 (2019التإسيق اإلق يمية )حزيران/يونيه  تقييم وحدات   -ألف 

 يفعهه   أن  ينبغي وما يمةن لما  أطلت  طهم   لى  التوصت  بهدف  2019  ني ان/أب يت  طي  يقييم  أاج ي  -59
 ممةنا م ططططاهما أق ططططى  لتلقيق الت ططططل   لمةاطلا المتلدك األمم ليفاايا التابعا اإلقهيميا  التن ططططيق  وحدات

 يل ططططططين يج ي  أن  (1) :يهي ما يقت ب يوصططططططيات  أربا  عن  التقييم هذا ويمخض  ل يفاايا.  الفعال  التنفيذ طي
 عهى اإلقهيميا التن طططيق  وحدات ي كز  أن (2و) ورصطططده؛ وين طططيقه اإلقهيميا  التن طططيق  وحدات لعمت  التخ يط
 والتي الت طططططل ،  مةاطلا ليفاايا  ملطططططاطا ايما  يولد أن  يمةن التي والم طططططتهدطا  الملددك  والنتائج  األنشططططط ا

  يؤديها  التي والي طال الدعوك مهام طعاليا اإلقهيميا التن طيق  وحدات  يعزز أن (3و)  ن طبيا؛ بميزك طيها  يتمتا
 ويبطادل  الي ططططططططططططططال  مهطام  يجطديطد  يتم  أن (4و) الت ططططططططططططططل ؛  مةطاطلطا ايفطاايطا  لتنفيطذ  دعمطاو   الشطططططططططططططط ا طات  لتعزيز

  اإلقهيميا. التن يق وحدات  يؤديها التي المعهومات
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  وج ى   وسططططططا . قدم عهى  ينفيذها ويج ي  التوصططططططيات، جميا  اإلداري، ردها طي األمانا،  قبهت وقد -60
  أطلطططططططت نلو عهى يعةس ل ي  وا ائقها  وأهداطها اإلقهيمي  ال طططططططعيد عهى التن طططططططيق مهام  من الغ ض  ينقيح

 ويج ي   الشططططططط ا ات.  بنا   لى لهدعوك  الهتمام من  مزيد  ي    ما ل يفاايا، اللاليا  العمت  وا ائق األولويات
 ي تند اإلقهيمي التن يق  مجال  طي  النتائج  يلقيق  نلو  وموجها  م تهدطا عمت ب امج  وضا ال اهن  الوقت  طي
 اإلقهيمي، ال ططططططططططعيد عهى التن ططططططططططيق لمهام المتاحا الملدودك الموارد ظت وطي لألمانا. العاما  األهداف  لى
  التف ي . من مزيداو  ويت هب يلدياو  ال ها  ات المعهومات بادلوي  الي ال مهام  يعزيز يمثت

 )  2019تقييم مشرول "الئت ف البيئي المح ي لتحاد أخضر" )حزيران/ يونيه   -باء 

 مشطططططططططط و  أط يقيا، بهدان خم ططططططططططا ما بالشطططططططططط ا ا العالميا، امليا نفذت ،2019-2014  الفت ك طي -61
 ال ب ى   له ططططططططططططططل ا  العظيم  األخلطططططططططططططط   الجدار مبادرك من  كجز   أخلطططططططططططططط الئت ف البيئي الملهي ليلاد 

  اإلج ا ات م كز  الشطططططط يةا  المنظمات وشططططططمهت  األوروبي،  اليلاد قبت من  المشطططططط و  يمويت  ويم  وال ططططططاحت.
  اإلنتاجيا. لهمشاريا المتلدك األمم وصندو   ال بيعا للف  الدولي واليلاد الدوليا واإلنجازات

  وجد  وقد .2019 عام طي  أخلططططط  ليلاد  الملهي  البيئي  الئت ف  لمشططططط و  م طططططتقت  يقييم وأج ي  -62
 ما  األراضطططي  اسطططت ططط ب  يواطق  بإثبات المتعهقا الجوانب سطططيما ل المشططط و ، من جوانب عدك أن  التقييم هذا

 المختب ك،  الزراعا أسططططططاليب وبعض  المعنيا، الملهيا  المجتمعات  ويدريب ويلفيز الم بلا، القيما  سطططططط سططططططت
 التقييم ووجد المتوقا. األث  يلقيق نلو يقدم  ح از عهى  واضططططططلا ع مات  وجود  لى  وخهص  ناجلا  انت

  صططططاحبا الجهات  بين المعهومات  ويدطق  الي ططططالت  بتنظيم يتعهق فيما سططططيما ل لهتل ططططين، مجالو   هناك أن
  ال ويينيا   واإلج ا ات  العمهيات وبعض الجديدك،  والشطط ا ات  المبت   التمويت  ويعبئا المشطط و ، طي  الم ططهلا
   المشاريا. بإدارك المتعهقا

 من  عدد بشطططأن  كبي  حد  لى  مف طططها مقت حات  شطططةت  طي  التقييم  عن  المنبثقا التوصطططيات  وجا ت -63
  الزراةيا  والنهوج النبايات أنوا   بشططططأن  اقت احات   لك  طي  بما  المعنيين، الق  يين  لهشطططط كا   األخ ى   األنشطططط ا

 هذه  ينفيذ وسططططططيت هب الم ططططططتقبت. طي  والدخت  الملاصططططططيت  من  قدر  أق ططططططى لتلقيق اسططططططتخدامها  ينبغي التي
 ططإن   لطك،  وما  العطالميطا.  امليطا لطه يخ ط لم  مطا  وهو  البهطدان،  نفس طي آخ   ممطاث و   مشطططططططططططططط وعطاو  األنشطططططططططططططط طا
  األخلطططططططططط   الجدار كمبادر    اار طي  أخ ى   أنشطططططططططط ا لت وي   مفيدك كانت  التقييم  يق ي  طي الواردك المعهومات

  وال احت. ال ب ى  له ل ا  العظيم

تقييم ايححححححححتم عي  ترتيبات اضححححححححافية لمكافحة الجفاف في اطار اتفاقية األمم المتحدة   -جيم 
 (2019لمكافحة التصحر )أيار/مايو  

  اللاجا،  عن يق ي او  يعد أن ،13-أ م/29 مق ره بموجب أيلطاو، األمانا  من  األا اف مؤيم   اهب -64
  عشططططط ك. ال ابعا دوريه  طي  األا اف  مؤيم  طيها ينظ  كي  الجفاف،  بشطططططأن   ضطططططافيا  ي ييبات  لى  وجدت،  ن

  الملتمت النجاب عهى  ي كز اسطططططططططططططت  عي  يقييم    لهغ ض،  أاعّدت  التي  األسطططططططططططططاسطططططططططططططيا المعهومات وثائق  ومن
 هذا ويغ ي الت طططططططططل .  مةاطلا ايفاايا   اار طي  لهجفاف الت طططططططططدي طي  القانونيا ال طططططططططةوك من لمجموعا

 الدوليك  البيئي  المجال طي  التعاون   سططيا  طي عادكو   يا ططتخدم  التي  القانونيا،  ال ططةوك  من أنوا   ثمانيا  التقييم
 الشطططططططططططططط ف.  وايفططاقططات  والمعططايي ،  والق ارات،  واإلع نططات،  والمبططادئ،  والم طقططات،  والتعططدي ت،  الب ويوكولت،

 الدوليا العمهيات   اار طي صططك  كت اسططتخدام  عهى أمثها ويقدم صططك ل ت  ال ئي ططيا الخ ططائص  وي ططتع ض
  المتلدك. األمم منظوما داخت من معظمها األخ ى،
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 بعينه   قانوني  صططك اسططتخدام  ينبغي كان   ا  ما بشططأن يوصططيات  السططت  عي  التقييم  يتلططمن ولم -65
 يبّين ول نه الت ططططططططططل ، مةاطلا ايفاايا   اار طي  الجفاف  لمعالجا  اسططططططططططتخدامه  ينبغي قانوني صططططططططططك أي أو

  بالجفاف المت طططططها الم طططططائت عهى ي بيقه  حال طي صطططططك كت عهيها  ين وي  قد التي والتلديات القوك مواان
  ال ابعا دوريه طي  األا اف  مؤيم  طيها لينظ   أسطططططططططططاسطططططططططططيا معهومات  بمثابا  التقييم  وكان اليفاايا.   اار طي

 اللةومي  العمت ط يق عمت  بشططططأن وكذلك الت ططططل   مةاطلا ايفاايا   اار  طي  الجفاف معالجا بشططططأن عشطططط ك
  األا اف. مؤيم  أنشأه الذي ال ها  ي الدولي

 (2019تقييم سرنامج تحديد أهداف تحييد أثر تدهور األراضي )آذار/ مارس   -دال 

  طي  2016 منطذ عطام  بهطداو   130  ه  الطدعم األراضططططططططططططططي  يطدهور  أث   يلييطد  أهطداف  يلطديطد  ب نطامج  وط  -66
 اللططط وريا األوليا  البيانات  وجما األراضطططي يدهور  أث  يلييد ألهداف  ال وعي  التلديد  لى  ال اميا جهودها
 الدولي ل يلاد  التابا  التقييم مةتب كهَّف  ،2019  عام  وطي األهداف.  يهك  لى اسطتناداو  المل ز  التقدم  لقياس
  لمةاطلا المتلدك األمم  لجنا ما بالشططططططططت اك الت ططططططططل   مةاطلا ليفاايا  التابا  التقييم ومةتب ال بيعا  للف 

  النتائج   يقييم  بغيا  األراضطططططي  يدهور أث   يلييد أهداف يلديد  لب نامج  م طططططتقت  ي ويني  يقييم  بإج ا  الت طططططل 
  التقييم  وأوصططططططى  األث .  يلقيق نلو  والتقدم والفعاليا وال فا ك الم  ما لمعايي  وطقاو   المشطططططط و  وأدا   الملققا

 بشططأن  المشططورك  ويوط ا والتوةيا؛  والتعهم المعارف  إلدارك منهجيا أ ث   نهجاو  العالميا وامليا  األمانا يلططا  بأن
  السططططت اييجيات طي  المشططططت كا  والمناطا الجن ططططاني البعد  دماج بشططططأن يوجيهات ويقدما  القدرات؛  بنا   خيارات

  بين  أوثق ين ططططططيق  أجت من المتاحا  الخيارات وي ططططططت شططططططفا  األراضططططططي؛  يدهور أث   بتلييد المتعهقا واألهداف
  المقبها. المشاريا  نجاز قبت اإلداريا اإلج ا ات بعض  وينقلا  ريو؛ ايفاايات

 رد طي ال بيعا، للمايا الدولي واليلاد العالميا، وامليا الت ططططططل ،  مةاطلا ايفاايا أمانا  وأطادت -67
  اإلج ا ات وسطتشطمت التوصطيات،  من العديد  ينفيذ طع و  بدأ وقد التوصطيات.  جميا يقبت  أنها  المشطت ك،  اإلدارك
 البهدان، بين التعهم ألغ اض م طططتهدطا مع فيا وأدوات منتجات ونشططط  وضطططا أمور، جمها  طي ال طططها،   ات
 رصططططططططططد  مجال طي  القدرات وينميا  األراضططططططططططي  يدهور أث   بتلييد المتعهقا  التلويهيا  المشططططططططططاريا ي وي  ودعم

 التآزر  وأوجه الجن طانيا القلطايا إلدماج الدعم ويوطي   التقني  والتوجيه األراضطي، يدهور أث   لييدي   مؤشط ات
   اار طي  الم طططططتخدما التجاريا  المعايي   وينقيح األراضطططططي، يدهور  أث  يلييد  مشطططططاريا  طي  ريو ايفاايات  بين

 األراضي. يدهور  أث  يلييد أهداف يلديد  ب نامج

سين   -هاء  الت حححاون  واألمحححانحححة تقييم  الموارد  حف   وتاإولوجيحححات  لإفظفج  ال حححالميحححة  الشحححححححححبكحححة 
 (2018)نيسان/أسريل  

 وي نولوجيات  لناهاج العالميا  الشبةا  بين  لهتعاون  م تقت  يقييم  بإج ا  ي هي   2018 عام طي  صدر -68
 مدك انقلطططا  بعد والشطططبةا األمانا  بين  التعاون   اسطططتم ار   مةانيا بشطططأن  المشطططورك  لتقديم واألمانا  الموارد  حف 
  :يوصيات ست  التق ي  قدم ويلهيهها،  النتائج  لى واستناداو  .2018 عام نهايا طي  بينهما  المب م  التعاون  عقد

  باإلدارك  المتعهقا  الفلططهى  الممارسططات بشططأن  يعاونهما والشططبةا  األمانا يواصططت  أن  ينبغي )أ( 
 لألراضي؛ الم تداما

  الممارسطططططططات جما  وإمةانيا  بأهميا لهنهوض اليفاايا عمهيا األمانا  ي طططططططتخدم  أن  ينبغي )ب( 
   واستخدامها؛ ويقاسمها الفلهى

 البيطانطات قطاعطدك   لى  النفطا   لتل ططططططططططططططين  أدوات  العطالميطا  الشططططططططططططططبةطا  ي ططططططططططططططتلطد   أن  ينبغي )ج( 
  لك؛  أمةن متى اإلقهيمي ال عيد  وعهى الق  ي، ال عيد عهى واستخدامها
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  لى  ي طططططططططططتند المقبها  التعاون   م حها أن  من العالميا والشطططططططططططبةا نااألما  يتلقق  أن  ينبغي )د( 
 واضلا؛ وم ؤوليات أدوار وإلى واألنش ا، األهداف من عهيه متفق مشت ك  اار

 الموارد  يواط   وي ف   لهتعطاون   واقعيطا  ميزانيطا  العطالميطا  والشططططططططططططططبةطا  األمطانطا  يعطد  أن  ينبغي )هط( 
 المناسب؛ الوقت طي الل وريا

  طي  ينشطططططططط ون  آخ ين   نمائيين  شطططططططط كا  ما العالميا والشططططططططبةا األمانا  يتعاون   أن  ينبغي )و( 
 والتعهم. والتآزر، المثم ، التبادل أجت من المشت كا جهودهما ي ثفا وأن لألراضي، الم تداما اإلدارك مجال

  باسطططتثنا    كهياو،  التوصطططيات  جميا العالميا والشطططبةا اليفاايا أمانا  قبهت  المشطططت ك،  اإلدارك رد وطي -69
  الم طق   لى  الوصططططططططططططططول األمطانطا  ي ططططططططططططططّ ت  التقييم،  متطابعطا   اطار وطي  جزئيطاو.  قابهطت  التي  الثطالثطا،  التوصططططططططططططططيطا

  جديدك. طلهى ممارسات يقديم عهى األا اف وشجعت العالميا لهشبةا  التابا  ل ت ونياإل

 التابعا التوجيهيا الهجنا اجتماعات جميا طي  كامها مشططططططاركا األمانا  شططططططاركت ،2018 عام  ومنذ -70
 السطططططت اييجيا  بين  ال امها الموا ما  ج ت  المشطططططاركا، هذه  خ ل  ومن اسطططططتشطططططاري. دور طي العالميا لهشطططططبةا
  مةاطلا ايفاايا وأهداف +(2020 الموارد  حف  وي نولوجيات  لناهاج العالميا )الشطبةا العالميا لهشطبةا الجديدك

 يق ي  طي  الواردك التوصططيات جميا نافذت وقد اليفاايا. طي  الم ططهلا صططاحبا  الجهات  واحتياجات الت ططل 
 .( 5) كام و   ينفيذاو  أع ه 66 الفق ك طي المذكور  التقييم

 (2017تقييم توق ات األراضي ال المية ) انون األول/ديسمبر   -واو 

 أيهول/ طي العالميا"  األراضططططي  "يوقعات من األولى ال بعا  الت ططططل   مةاطلا ايفاايا أمانا نشطططط ت -71
  عهيها  ين وي   التي القوك مواان عهى ركز ق ططططططططي ،  بوقت  لك  بعد  م ططططططططتقت  يقييم وأج ي   ،2017  سططططططططبتمب 
 ويلططططمن  الت ميهيا.  والنوايج المقبها بال بعات المتعهقا  الق ارات بها ي ططططت شططططد كي الممةنا  اللططططعف ومواان
  األخ ى  العمهيات  ما  والتعاون  العالميا  األراضطططططي لتوقعات  األولى له بعا  الت ويج  بت ثي   يوصطططططيات  التقييم
  سططنوات  أربا كت لهمنشططور المقبها  ال بعات ي ططدر بأن وأوصططي    وال ططياسططا. العهم  بين لهتواصططت  ال ططها   ات
 المواضطططيا بلث طيها ويتواصطططت المتعمقا اإلقهيميا التلهي ت من  المزيد  األشطططةال، من بشطططةت  يالطططمَّن، وأن
 من وشططططط كا   م طططططاهمين التزام ي فت المبة  ل ي طططططال  بم حها  التقييم  أوصطططططى  لك،  عهى وع وك   ئي طططططيا.ال

 بشطططططططططططأن مبة ك  يوجيهات  ويقديم  لهم طططططططططططاهمين،  )الجغ اطي(  الن ا   ويوسطططططططططططيا  الب نامج، نفس لهم  رفيا  ا از
  المنشور.  نتاج طي المعت ضا العقبات  لى أيلاو  الت     ويم الم اجا. وإعداد المدخ ت

 المتابعا    ج ا ات معظم  نجاز ويم  جزئياو، وأ  كهياو  التوصطيات جميا األمانا قبهت  اإلدارك، رد وطي -72
  الجغ افيا والتغ يا  التعاون،  أنشطططططططططططططط ا طي المبة   والشطططططططططططططط و  اإلقهيميا،  والتقاري   المقبها،  ال بعات )جدولا
  (.ن اقاو  األوسا

 2023-2022ال مل ل فترة مكتب التقييم  سرنامج  -راب اا  

  لمةطاطلطا  المتلطدك  األمم  ليفطاايطا  التطابا  التقييم  لمةتطب  المقت ب  العمطت  ب نطامج  أدنطاه  الجطدول  طي  ي د -73
  لى الحتياج  أو األخ ى، المهام ضططططو   طي  الب نامج هذا يعديت ويمةن .2023-2022 الفت ك طي  الت ططططل 

 األا اف.  مؤيم  من بت هي  الدرس، أو  التقييم من  مزيد

  

، يا جى الا   عهى الشطططططططططبةا العالميا لناهاج وي نولوجيات حف  الموارداألمانا و   عهى يق ي  مف طططططططططت بشطططططططططأن التعاون بين لهل طططططططططول   (5)
 .  ICCD/COP(15)/CST/5الوثيقاك 
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  المخ ططططططططططص  البند  من بتمويت  الفنيا الفئا من واحداو   موظفاو   ل يفاايا  التابا  التقييم مةتب ويلططططططططططم -74
  مقيِّمين   لتعيين الت طططططل   مةاطلا ليفاايا األسطططططاسطططططيا الميزانيا من  اعتماد يخ طططططيص وياقت ب  الب امج. لدعم

 من الميزانيا  عن  خارجا  م طططططادر  من الممولا  باألنشططططط ا المتعهقا  التقييمات  وسطططططتغ ى  م طططططتقهين. خارجيين
 نشاط. بةت الخاصا الميزانيا

  الجدول  
 2023-2022سرنامج عمل مكتب التقييم التاب  لتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر في الفترة 

 التقييمات  
  يقييم العتماد المقت ب طي 

 الميزانيا األساسيا )باليورو(
 صف  آرا  المشاركين طي الدورك الخام ا عش ك لمؤيم  األا اف است    

 35 000   يقييم هيئا التفاعت بين العهوم وال ياسات
يقييم  دارك المعارف طي امليا العالميا )الت كيز عهى يدطقات المعهومات  

 امليا العالميا والبهدان والش كا ( بين
000 12 

 صف  يقييم مبادرك أنق ك 
 ف المدك لت ييب المنح ما كندا )التقدم المؤقت طي ايفاايا  يقييم منت 
 ( 2024-2020 التعاون 

 صف 

 8 000 يقييم ب نامج األرض من أجت اللياك 
 15 000   يقييم خدما ايفاايا مةاطلا الت ل  لمؤيم  األا اف

 55 000 المجمول 

 اليتإتاجات والتوصيات -خامساا  

م هذه الوثيقة الإتائج والتوصحححيات الرئيسحححية ل م يات التقييم التي أجريت مإذ الدورة   -75 الراب ة تقد ِّ
لمؤتمر األطراف، فضحححححح ا عن اإلجراءات التي اتخذتظا األمانة واللية ال المية ل وفاء ستوصححححححيات    عشححححححرة

 التقييمات السابقة.

م هذه الوثيقة أيضححححححححاا الخمة المؤقتة ل م يات   -76 التقييم التي يححححححححتإفذ خ ل فترة السححححححححإتين  وتقد ِّ
 وقد يرغب مؤتمر األطراف في القيام بما ي ي  المقب ة.

 أن يحيط ع ماا سبرنامج ال مل المقترح لمكتب التقييم؛ )أ( 

أن يم ب الى األمين التإفيذي أن يقدم الى مؤتمر األطراف في دورته السحححححححححاديحححححححححة   )ب( 
ز في فترة السححححإتين  عشححححرة تقريراا عن نتائج عم يات   وعن اإلجراءات    2023-2022التقييم التي يححححتفإجي

. ذ ب دف ذة ل وفاء بالتوصيات التي وردت في التقييمات السابقة والتي لم تفإفَّ  المتَّخي
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