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التقرير المقددم من اآلليدة العدالميدة عن التقددم المحرز في تعبئدة الموارد من    
 أجل تنفيذ االتفاقية

 موجز  
طلب مؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصححححححر، في دورتا الراشرة ع حححححرة،  
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الت در المحرز في  عنًا  األطراف. وت در ه ه الوثي ة ت ر ر   الدورة الخامسححححححححححة ع ححححححححححرة لمؤتمر االتفاقية في 
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مقدمة: المقررات التي اعتمدتها الدورة الرابعة عشدرة لمتتمر اطررا  لتوجي    -أوالا  
 عمل اآللية العالمية في مجال تعبئة الموارد

طلب مؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصححححر، في دورتا الراشرة ع حححرة، إلى   -1
عن   14-ر أ/13عن تنفي  الم رر    الخامسحة ع حرة للمؤتمر اآللية الرالمية لالتفاقية أن ت در ت ر رًا في الدورة  

آللية الرالمية أن تواصحححل دعم تربئة ت ييم التدف ات المالية من أجل تنفي  االتفاقية. وطلب ذلك الم رر إلى ا
لتنفي  االتفاقية، وأن تواصححححححححححل في ه ا الصححححححححححدد ترز ز ال ححححححححححراكات مع  ًا  التمو ل من جميع المصححححححححححادر دعم

 المؤسسات ذات الصلة وإقامة أخرى جديدة.

شالتنسحححيع مع األمانة، في تنفي  م ررات أخرى اعتمدت في الدورة  ًا،  ركت اآللية الرالمية أيضحححوشحححا -2
ش حححححححان   14-ر أ/6األطراف، شما في ذلك، على سحححححححبيل المثال ال الحصحححححححر، الم رر    اشرة ع حححححححرة لمؤتمر الر 

ش ححححححححححححححان التراون مع مرفع البيئة الرالمية؛    14-ر أ/9ت ححححححححححححححجيع م ححححححححححححححاركة أكبر لل ااع الخاص؛ والم رر  
دعم  ش حححححححححان    14-ر أ/12للرصحححححححححد المالي؛ والم رر   ش حححححححححان تاو ر إطار أكثر تكامالً   14-ر أ/11 والم رر 

البلححدان األطراف النححاميححة في تنفيحح  االتفححاقيححة من خالل بنححاء ال ححدرات والتمو ححل ون ححل التكنولوجيححا الاوعي؛  
 14- ر أ / 25ش حححححححححححان تحديد أدوات التمو ل المحتملة والمبتكرة للتصحححححححححححد  للجفاف؛ والم رر    14- ر أ / 23والم رر 

 اصف الرملية والترابية.ش ان وضع خيارات التمو ل المترل ة بتخفيف المصدر الب ر ة للرو 

ر ر عن األن ححححححححححححححاة الرئيسححححححححححححححية التي اضححححححححححححححالرت بها اآللية الرالمية خالل  اوت در ه ه الوثي ة ت  -3
، وتختتم بتوصححححححححححححححيحات لتنظر فيهحا األطراف في الحدورة الخحامسححححححححححححححة ع ححححححححححححححرة 2021-2020السححححححححححححححنتين  فترة

  األطراف. لمؤتمر 

 العالمية اإلرار العام طنشطة اآللية  -ثانياا  

 سياق تعبئة الموارد  -ألف 

ًا  كبير ًا  ، تاور سححححححياق تربئة الموارد من أجل تنفي  االتفاقية تاور 2021-2020في فترة السححححححنتين   -4
  مع ظهور تحديات وفرص جديدة.

، إضافة إلى عواقبها الصحية الماساو ة، على االقتصاد  19-واألهم من ذلك، أثرت جائحة كوفيد -5
الرالمي وأنماط اإلنفاق الحكومي واسححتراتيجيات االسححتثمار. وقد ازداد عدد األشححخاص ال ين يواجهون الف ر  
أو انرحدار األمن الغح ائي الححاد أو كليهمحا. وقحد أعيحد ترتيحب أولو حات ميزانيحات الرحديحد من الحكومحات الوطنية  

 اإلنمائيين، شما في ذلك ال ااع الخاص.  وال ركاء

وأصححبا المسححتثمرون المحتملون في قااع التصحححر/تدهور األراضححي والجفاف يدركون على نحو  -6
متزايد الااشع المتراشط لألزمات المر دة. وأصحبحت الرالقة بين األمرا  الحيوانية المصحدر وتغير اسحتخدار  

وصححححححول إلى الااقة أو الهياكل األسححححححاسححححححية وطلب المسححححححتهلكين، أو  األراضححححححي، والنظم الغ ائية، وإمكانية ال
الرالقحححة بين ف حححدان التنوع البيولوجي الرحححالمي وتحححدهور األراضححححححححححححححي وتغير المنحححا ، واالنهيحححار االجتمحححاعي  
واالقتصحححححححححححاد  المدمر المحتمل تحظى اآلن شال بول على نااق أوسحححححححححححع. وألول مرة، وجدت الحلول ال ائمة  

 مجموعة الر ححححححححححححر ن ش ححححححححححححان الحد منمكانها في جدول األعمال الدولي )أ  مبادرة    على الابيرة واألر 
  الدورة السححححححادسححححححة والر ححححححر نتدهور األراضححححححي وترز ز حفا الموائل األرضححححححية أو التركيز على الابيرة في  

لمؤتمر األطراف التفاقية األمم المتحدة اإلطار ة ش ححححححححححححان تغير المنا ( بوصححححححححححححفها تدخالت فرالة من حي  
كلفة لمواجهة عدد من التحديات الحاسححححححححححمة. و جر  توفير االلتزامات اإلضححححححححححارية والتمو ل واسححححححححححتثمارات  الت
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ضححححححححححي عندما ت در األدلة و كون شاإلمكان البرهنة شفرالية  اال ااع الخاص للحلول ال ائمة على الابيرة واألر 
  على أن ه ه الحلول تتصدى للتحديات المتراشاة في آن واحد.

ة سحححححانحة فر دة وطلب متزايد من األطراف على الدعم من اآللية الرالمية للوصحححححول  وهناك فرصححححح -7
 إلى ه ه الموارد. 

 تنفيذ المبادئ التي توج  تنفيذ اآللية العالمية لمقررات متتمر اطررا   -باء 

التمو ل الت ليد   لفر ع اآللية الرالمية وال يود التي يراني منها  ًا ال يكفي الحجم الصحححححححححححغير نسحححححححححححبي -8
ونوع الدعم ال   تمكنت اآللية الرالمية من ت ديما في الماضححححححححي لتلبية الالب المتزايد لألطراف وتوقراتها.  

من نهج ًا  لنموذج أعمالها وهي تنت ل تدر جيًا ولتحسححححححين الكفاءة والفرالية، أجرت اآللية الرالمية اسححححححترراضحححححح
لد نموذج األعمال التجار ة ال ائم على المنصحححححححات ال يمة  و و ًا.  خاي إلى نموذج المنصحححححححة المرتباة شحححححححبكي

خالل إتحاححة التفحاعالت بين األشححححححححححححححخحاص والمجموعحات والمسححححححححححححححتخحدمين ومن خالل االسححححححححححححححتفحادة من  من
 ال بكة. تاثيرات

وللنجاح في ه ا التحول، نرمل ش ححححححححكل أوثع مع شححححححححركائنا الحاليين ومن خاللهم شموازاة توسححححححححيع   -9
أن نظل خفيفي الحركة وأن نكي ِّف شمرونة عمع ومسححححتوى م ححححاركتنا لكي ناخ   ًا  ضححححشححححبكتنا. و جب علينا أي

الفرص الناشحححححئة في االعتبار ونسحححححتفيد من النتائج لصحححححالا األطراف. فنموذج بم اج واحد يناسحححححب الجميعب  
 غير مالئم. وسحححححححتزود اآللية الرالمية األطراف وال حححححححركاء شمسحححححححاحة للتراشط وتاو ر األفكار والم حححححححاركة في

  .وخلع ال يمة مراً ًا إن اء م ار ع مصممة خصيص

وتراي اآلليححة الرححالميححة األولو ححة إلقححامححة شححححححححححححححراكححات تنم ي حجم المجموعححة اإلجمححاليححة من الموارد   -10
أو عينًا. ونحن ن حححارك ش حححكل اسحححتباقي مع  ًا  المتاحة أو تحسحححن إمكانية حصحححول األطراف على الموارد، ن د

غير الت ليديين، ونفكر شصححورة خالقة ونسححتك ححف أوجا التراون مع    مجموعة أوسححع من أصحححاب المصححلحة
أصحححححاب المصححححلحة ال ين يكسححححرون قالب تمو ل اتفاقية مكافحة التصحححححر، مثل تاو ر سححححلسححححلة ال يمة مع  
ال احاع الخحاص أو ريمحا يترلع بن حل التكنولوجيحا. وفي هح ا الصححححححححححححححدد، نرمحل على نحو متزايحد كمركز لتبحادل  

  توري ية. المرلومات أو كجهة

وندعم عمل ال حححححححححركاء في سحححححححححياق ع د األمم المتحدة إلصحححححححححالح النظم اإليكولوجية ومرفع البيئة   -11
ز ن بيان جدوى إصححالح األراضححي كوسححيلة لتخفيف آثار  الرالمية، ضححمن إطار التجديد الثامن للموارد، مرز 

نسحين، أو كجزء من اسحتراتيجيات  تغير المنا  والتكيف مرها، وخلع فرص عمل، وإدارة الهجرة، وتمكين الج
. وقد تراونا مع مجموعة من ال ركاء لدعم وحماية دعم ُمسر ِّع 19-إعادة البناء على نحو أفضل شرد كوفيد

 . (1))الجدار األخضر الرظيم( مبادرة الجدار األخضر الرظيم للصحراء الكبرى والساحل

االستثمار ودوافرا وبرد ذلك تاو ر الخلاة    وترمل اآللية الرالمية من أجل فهم أفضل الختناقات -12
الصحححححيحة من الحوافز االقتصححححادية وغير االقتصححححادية. ونحن نسححححتك ححححف البيئة التمكينية والت ححححر  ية التي  
ترزز االسحححححتثمارات والخيارات األكثر مراعاة للبيئة لن حححححر اإليرادات والتمو ل والنف ات البيئية الحكومية على  

مة الوطنية للحوافز والضححححححححرائب واإلعانات. وبةية ز ادة التمو ل في ه ا المجال  األراضححححححححي من خالل األنظ
على نحو متزايد وسحححححائل تمو ل مبتكرة ش حححححان ًا  ودعم تربئة التمو ل من جميع المصحححححادر، نسحححححتك حححححف أيضححححح

  مسائل مثل مبادلة الديون شإصالح األراضي والسندات الخضراء من أجل التاهب للجفاف.

  

(1) <https://www.greatgreenwall.org/great-green-wall-accelerator>. 

https://www.greatgreenwall.org/great-green-wall-accelerator


ICCD/CRIC(20)/5 

5 GE.22-02342 

فير إرشححادات ديناميكية ش ححان ال رارات الت ححغيلية التي يتخ ها مسححتخدمو األراضححي  ونسححرى إلى تو  -13
والمسحححححححححححححتثمرون )الرموميون والخواص( بوضحححححححححححححوح ش حححححححححححححان االحتياجات التمو لية واألماكن التي تتدفع فيها  
االسححححتثمارات. وبدأت عملية تحديد األهداف التي تم ن ححححرها من أجل تحييد أثر تدهور األراضححححي والتخايط  
الوطني للجفاف تتاور لتصحححححححححبا أداة لدعم ال رارات الرملية واإلجراءات التي تتخ ها األطراف. ومن شحححححححححان 
ربط تححديحد األهحداف الاوعي شحالنظم الحداخليحة المترل حة شحاإلبالي والتوجيحا المتصححححححححححححححلحة بتخايط اسححححححححححححححتخحدار  

لفر ع المرني برصحححححححححد  األراضححححححححححي وال ححححححححححراكات الخارجية، مثل مبادرة تحييد أثر تدهور األراضححححححححححي التاشرة ل
أن ي حححححححكل إضحححححححافة  ًا،  األر ، التي تتيا بيانات رصحححححححد األر  الجغرارية المكانية في الوقت الح ي ي ت ر ب
 .قي مة للجهود الوطنية الرامية إلى تنفي  االتفاقية، وللتخايط اإلنمائي األوسع نااقاً 

 النتائج المحققة  -جيم 

ًا  بلد   73من بين ًا  بلد  69، مضحى 2021وحتى كانون األول/ديسحمبر    (2)في سحياق مبادرة الجفاف -14
 في وضع خاط وطنية للجفاف. ًا أعربت عن اهتمامها شرمليتها الوطنية قدم

وفي الوقت نفسحححححححححححا، وفي سحححححححححححياق تحديد أهداف تحييد أثر تدهور األراضحححححححححححي، قدر برنامج تحديد   -15
، الححدعم  2021عتبححارا من كححانون األول/ديسححححححححححححححمبر  ، ا (3)األهححداف الاوعي لتحييححد أثر تححدهور األراضححححححححححححححي

طرف    100أطراف بنجاح ه ه الرملية الاوعية، ون حححححححر   106  وقد أكملًا.  م حححححححاركًا  بلد  129مجموعا  لما
  .(4)ت ار رهم الوطنية في ال اب المررفي التفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر 

إلى أن ه ه الرملية    (5)وأشححححححححار آخر ت ييم عالمي متاح للجمهور لاللتزامات شإصححححححححالح األراضححححححححي -16
مليون هكتار من   450أسححححححححححححفرت عن التزامات طوعية من جانب البلدان األطراف شإصححححححححححححالح أكثر من  قد

  مليون هكتار إضحححارية في سحححياق المسحححاهمات المحددة  250األراضحححي المتدهورة. ومن المخاط لا إصحححالح  
مليون هكتار مدرجة في   90شموجب اتفاقية األمم المتحدة اإلطار ة ش حححان تغير المنا ، كما أن نحو ًا  وطني

  خاط الرمل االستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي في إطار اتفاقية التنوع البيولوجي.

مح كرة   65الحدعم لوضححححححححححححححع مح كرات مفحاإيميحة وطنيحة و/أو إقليميحة )ًا  بلحد 74وطلحب محا مجموعحا   -17
(  2021من كانون األول/ديسمبر  ًا  . وتتضمن مسارات عمل )اعتبار 2018مفاإيمية في المجموع( من  عار  

  :ومحفظة الم ار ع والبرامج التحو لية ما يلي

م كرة مفاإيمية لم ححححححار ع وطنية،   23)وضححححححرت  ًا  بلد  55ت ححححححمل  ًا  وطنيًا  م ححححححروع  59 )أ( 
  م كرة(؛ 26يترين وضع م كرات قيد الوضع، وال يزال  10وهناك 

)وضرت ثالث م كرات مفاإيمية ًا  بلد  41ستة م ار ع إقليمية أو مترددة البلدان ت مل  )ب( 
 إقليمية، و جر  وضع اثنتين، وال يزال يترين وضع واحدة(.

و بلغ المجموع التراكمي للم كرات المفاإيمية التي تمت المواف ة عليها واختيارها للحصحححححححححول على   -18
ًا  بلد   24م كرة مفاإيمية وطنية وم كرتين مفاإيميتين إقليميتين ت ححححمالن   12م كرة. وتتالف ه ه من    14التمو ل  

 .في المجموع. و  مل ذلك ثالثة م ار ع قيد التنفي  حالياً 

  

(2) <https://www.unccd.int/actions/drought-initiative> . 

(3) <https://www.unccd.int/actions/ldn-target-setting-programme>. 

(4) <https://knowledge.unccd.int/home/country-information/countries-with-voluntary-ldn-targets>. 

(5) <https://www.pbl.nl/en/publications/goals-and-commitments-for-the-restoration-decade>. 

https://www.unccd.int/actions/drought-initiative
https://www.unccd.int/actions/ldn-target-setting-programme
https://knowledge.unccd.int/home/country-information/countries-with-voluntary-ldn-targets
https://www.pbl.nl/en/publications/goals-and-commitments-for-the-restoration-decade


ICCD/CRIC(20)/5 

GE.22-02342 6 

االعتبارات الجنسححانية أحد المرايير الرئيسححية لل ائمة المرج ية للميزات الخاصححة للم ححار ع    ومراعاة -19
والبرامج التحو لية لتحييد أثر تدهور األراضحححححححححححي، كما أنها مالب رئيسحححححححححححي لمرظم مصحححححححححححادر التمو ل التي  

مية والم ترحات  تسححححححتهدفها البلدان. وقد أولي اهتمار خاص لترميم المنظور الجنسححححححاني في الم كرات المفاإي
المترل حة شحالم حححححححححححححححار ع من خالل اسححححححححححححححتررا  مكتبي مخصحححححححححححححح  قحدمحا خبراء وشححححححححححححححركحاء اآلليحة الرحالميحة  

ًا  وبرنامج ًا م روع 12الدولي لحفا الابيرة وهيئة األمم المتحدة للمرأة(. وعالوة على ذلك، استفاد   )االتحاد
عداد دراسححححات خاصححححة بنوع الجن   م ححححار ع وطنية( من دعم إضححححافي إل  10)م ححححروعان إقليميان وًا  تحو لي

 مثل تحليل الفجوة بين الجنسين وخاط الرمل الجنسانية.

وباتباع نهج قائم على األراضحححححي، لمرظم الم حححححار ع والبرامج التحو لية إمكانية توليد فوائد مترددة   -20
مينيكية،  لمرالجة ال ضححححححححححححايا المتصححححححححححححلة شالجفاف )سححححححححححححتة م ححححححححححححار ع، مثل التي في بوليفيا، والجمهور ة الدو 

مثل التي في بوليفيا، وبيرو، وغانا، وغينيا، وكولومبيا،  ًا،  م روع  20ومدغ  ر(، وف دان التنوع البيولوجي )
مثل التي في إسحححححححواتيني، وبيرو،  ًا، م حححححححروع  31ونيكاراغوا(، والتكيف مع تغير المنا  والتخفيف من آثاره )

مثل التي في ًا، م حححححروع  22عمل خضحححححراء )  وغانا، وكولومبيا، ومالو (، وم حححححار ع تسحححححهم في خلع فرص
. وسحيكون ه ا النهج المتردد الفوائد دعامة أسحاسحية لرمليات اتفاقية (6)تون ، ومالو ، ونيجير ا، ونيكاراغوا(
 ًا. مكافحة التصحر من أجل المضي قدم

 تحليل االحتياجات والثغرات  -دال 

األراضحححححححي والخاط الوطنية للجفاف أهمية حاسحححححححمة لألهداف الوطنية الاوعية لتحييد أثر تدهور   -21
اللتزامحات اإلصححححححححححححححالح الرحالميحة والوطنيحة الاموححة للغحايحة، شمحا في ذلحك  ًا  في جهود تربئحة الموارد، لكن نظر 

األهداف الاوعية لتحييد أثر تدهور األراضححي، فإن إجراء ت ييم شححامل لالحتياجات التمو لية لتنفي  االتفاقية  
إلدماج األراضحي في خاط التنمية الوطنية، وكاسحاج لتاو ر  ًا  وسحيكون ذلك مهمًا.  راتيجياسحتًا سحيكون ت ييم

مكاسحححححححب كبيرة في ًا  م حححححححار ع فرالة على المسحححححححتو ات دون الوطني والوطني والمتردد البلدان. وهناك أيضححححححح
خفيف من آثارها  الكفاءة إذا تمكنا من دمج ال درة على الصمود أمار الجفاف والرواصف الرملية ولترابية والت

   في إعداد الم ار ع ال ائمة على األراضي.

وبنححاء على المرلومححات الواردة في األهححداف والخاط الاوعيححة وعلى الت ححار ر التي سححححححححححححححت ححدمهححا   -22
 األطراف، يجر  وضع منهجية لمثل ه ا الت ييم لالحتياجات التمو لية. 

لوطنية إلى م ار ع قابلة للتمو ل المصرفي  يجر  إحراز ت در مارد في تحو ل الخاط اًا،  وعموم -23
ولالسحححتثمار. وال تملك الرديد من مراكز التنسحححيع الوطنية ال درة الداخلية على ترجمة تلك الخاط واألهداف  
إلى م ححححار ع وبرامج قابلة للتمو ل المصححححرفي تناسححححب التمو ل المحلي أو الدولي على نااق واسححححع، شما في 

الوقت نفسحححححححححححا، قد تسحححححححححححتغرق عملية الحصحححححححححححول على التمو ل من الممولين  ذلك من ال ااع الخاص. وفي  
الدوليين الرئيسححيين، أو تصححميم وتربئة التمو ل السححتثمارات أو وسححائل اسححتثمار جديدة سححنوات عديدة. وأدى  
االفت ار إلى م ححححار ع قابلة للتمو ل المصححححرفي وجاهزة لالسححححتثمار إلى إشااء فرص الحصححححول على التمو ل  

الرار لالتفاقية، مما أثر على البلدان األطراف النامية وشححححححركاء التنمية والمسححححححتثمر ن المحتملين من والتنفي   
 ال ااع الخاص على السواء. 

يفت ر عحححدد من األطراف إلى البيئحححة والنظم التمكينيحححة الالزمحححة لحححدعم الموارد المن ححححححححححححححورة  ًا،  وأخير  -24
 سائل التمو ل المبتكرة وتر بها ورصدها واإلبالي عنها. لن ل التكنولوجيا أو التمو ل الخاص أو و ًا خصيص

  

 تستند ه ه البيانات إلى تحليل ألهداف الم ار ع ومكوناتها الرئيسية وأن اتها الرئيسية.  (6)
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ول لك تركز اآللية الرالمية على ثالثة مجاالت رئيسحححححححححححححية للن حححححححححححححاط  )أ( دعم بيئة وطنية دينامية   -25
 لتحديد األهداف وتربئة الموارد؛ و)ب( ترز ز الكفاءة والفرالية على نااق واسع؛ و)ج( ترز ز االبتكار. 

 نية ديناميكية بيئة ور -ثالثاا  

 تطور برنامج التحديد الطوعي طهدا  تحييد أثر تدهور اطراضي -ألف 

لوضع خاوط أساج، وتحديد  ًا متينًا  أهداف تحييد أثر تدهور األراضي أساستحديد  وفرت عملية   -26
أهحداف وطنيحة طوعيحة لتحييحد أثر تحدهور األراضححححححححححححححي، وتوفير لمححة واضححححححححححححححححة عن األولو حات واإلجراءات  

، ولكي  2030الوبحة. ومع ت حدر البلحدان األطراف نحو تح يع تحييحد أثر تحدهور األراضححححححححححححححي شحلول عحار  الم
تكون أهداف تحييد أثر تدهور األراضي أكثر فرالية كوسيلة لإلنجاز ولح د الموارد على مستوى الم ار ع،  

ومتماسححححححححححححكة ًا،  دة زمنيومحدًا،  ينبغي أن تكون األهداف الاوعية لتحييد أثر تدهور األراضححححححححححححي أكثر تحديد
ومراعية لالعتبارات الجنسحححححانية، ومدمجة على نحو كاف في ًا،  وكمية، ومحددة بوضحححححوح مكانيًا،  سحححححياسحححححاتي

أطر تخايط استخدار األراضي. وسيساعد ذلك في تحسين عملية صنع ال رار في مجال استخدار األراضي  
 نفي  والرصد ذات الصلة. وتوجيا تخايط االستثمار وفي الوقت نفسا النهو  شان اة الت

طوعية لتحييد أثر تدهور  ًا  وبوضححححع ه ا في االعتبار، يمكن لألطراف التي وضححححرت شالفرل أهداف -27
األراضححي أن تسححترر  ش ححكل مفيد مجمل عملية تحييد أثر تدهور األراضححي ودورة صححنع ال رار، وربما أن  
تن ا أهدافها. وربما ُينظر إلى االسححححترراضححححات في سححححياق عمليات أخرى جار ة وذات صححححلة لضححححمان أوجا 

المسحححححححتدامة، وتحديثات المسحححححححاهمات المحددة   تآزر ت حححححححغيلية )مثل الخاط الوطنية المترل ة شاهداف التنمية
وطنيحًا وبرامج الرمحل الوطنيحة، واالسححححححححححححححتراتيجيحات وخاط الرمحل الوطنيحة المن ححة للتنوع البيولوجي شموجحب 

، والتزامات تحد  بون، وما إلى ذلك(. ومن شححان ه ا  2020اإلطار الرالمي للتنوع البيولوجي لما شرد عار  
في عمليات اإلبالي الوطنية التفاقيات ر و الثالث جميرها ًا  يسححححححاعد أيضححححححاالتسححححححاق السححححححياسححححححاتي الرار أن  

 وتح يع أهداف التنمية المستدامة على نحو تآزر . 

بوضححححع برنامج تحديد أهداف تحييد أثر تدهور األراضححححي. وسححححتنت ل إلى    (7)وُكلفت اآللية الرالمية -28
( لدعم اتخاذ ال رارات حتى 2,0تدهور األراضححححي    وسححححيلة من الجيل الثاني )برنامج تحديد أهداف تحييد أثر 

تتوفر لألطراف األدوات الالزمحة لتح يع توازن مخزونهحا من األراضححححححححححححححي السححححححححححححححليمحة تربتهحا والمنتجحة شحلول  
. وسحححححححححيتزايد أهمية تنسحححححححححيع تحديد األهداف الاوعي مع الرمليات األخرى المدعومة من اتفاقية  2030 عار

 مكافحة التصحر والمرتباة بها. 

في المائة ف ط    30أجرتا اآللية الرالمية ي حححححير إلى أن نحو ًا  داخليًا وتجدر اإلشحححححارة إلى أن ت ييم -29
من البلدان التي لديها أهداف طوعية لتحييد أثر تدهور األراضي قد نجحت في تحديد سبل إدماج األهداف  

طر )دون( الوطنية المتكاملة  و/أو التدابير ذات الصحححححححلة بتحييد أثر تدهور األراضحححححححي في السحححححححياسحححححححات واأل
لتخايط اسححححححتخدار األراضححححححي. و سححححححاعد التخايط المتكامل السححححححتخدار األراضححححححي على تحديد اسححححححتخدامات  
األراضححححححححححححححي التي تلبي على أفضححححححححححححححل وجا ماالب الناج، وفي الوقت نفسححححححححححححححا تحمي التربة والمياه والتنوع  

الاوعي لتحييد أثر تدهور األراضححححححححححححي في   . فتحسححححححححححححين إدماج تحديد األهداف(8)البيولوجي لألجيال الم بلة
عمليات التخايط الوطنية ودون الوطنية السححححتخدار األراضححححي، لتيسححححير النظر في اآلثار التراكمية المحتملة  

  

 .14-ر أ/3الم رر  (7)

(8) UNCCD 2017: Global Land Outlook. Bonn, Germany . 
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السححححححححتخدار األراضححححححححي وال رارات المترل ة شإدارة األراضححححححححي على رأج المال الابيري ال ائم على األراضححححححححي  
  يد، لا منافع مختلفة في مجال اتساق السياسات واالستثمار.واآلثار المترتبة على تح يع التحي

ولضححححححمان أن تكون األهداف محددة بوضححححححوح مكانيًا ورصححححححدها شفرالية، يلزر ترز ز ال درات على   -30
الصححححححححريد الوطني ريما يترلع شاسححححححححتخدار األدوات المتاحة للوصححححححححول إلى بيانات رصححححححححد األر  ومرالجتها  

. وإلى جانب الكيانات  (9)يما يترلع بت نيات التح ع من البيانات ورسحححححم الخرائطوتحليلها وتفسحححححيرها، وك لك ر
الوطنية الرئيسحححححححححححححية المسحححححححححححححؤولة عن تنفي  تحييد أثر تدهور األراضحححححححححححححي وت ديم الت ار ر إلى اتفاقية مكافحة 

 المكاتب اإلحصائية الوطنية والوكاالت المتخصصة المرنية. ًا التصحر، سي مل ذلك أيض

لناحية الرملية، سححححححححححححيكون التركيز الرئيسححححححححححححي لحححححححححححححححححححححححححححبرنامج تحديد أهداف تحييد أثر تدهور  ومن ا -31
في فترة السحححححححححنتين الم بلة هو  )أ( اسحححححححححتحداث أدوات لدعم تخايط السحححححححححينار وهات وتحليل    2,0 األراضحححححححححي

المفاضححححلة من أجل تنو ر وتحسححححين عملية صححححنع ال رار المترل ة شالتخايط المتكامل السححححتخدار األراضححححي،  
المبادئ التوجيهية الت نية المحدثة والخبرة الت نية المكرسحححححححة، حسحححححححب االقتضحححححححاء، للرمليات الوطنية، وت ييم  و 

حالة التنفي  والفجوات، وتحسحححححححححين خاط التنفي ؛ و)ب( دعم ال رار على المسحححححححححتوى ال ار ، وبناء ال درات،  
ثر تدهور األراضحححي لضحححمان أن  والمسحححاعدة الت نية حتى يتسحححنى لألطراف اسحححتررا  وتن يا أهداف تحييد أ

ومرتباة  ًا،  ومحددة بوضحححححححوح مكانيًا،  ومتماسحححححححكة سحححححححياسحححححححاتيًا،  تكون األهداف كمية، ومحددة، ومحددة زمني
بتخايط اسحححتخدار األراضحححي، ومراعية لالعتبارات الجنسحححانية؛ و)ج( تحسحححين إمكانية الوصحححول إلى البيانات  

قاعدة بيانات عن أهداف تحييد أثر اسححححتخدار األراضححححي وضححححمان  الالزمة التخاذ ال رارات عن طر ع وضححححع  
(، مما يتيا ت ديم اسحتفسحارات  PRAIS 4التوافع مع الجيل الراشع من نظار اسحتررا  األداء وت ييم التنفي  )
 ألغرا  الرصد والت ييم وتاو ر المواد المرررية ذات الصلة. 

مع نظار اسححححتررا  األداء    2,0دهور األراضححححي  وسححححتتم مواءمة برنامج تحديد أهداف تحييد أثر ت -32
(، والن حححححاط التمكيني لمرفع البيئة الرالمية ش حححححان  Trends.Earthوت ييم التنفي ، ومنصحححححة  تراندز.إيرث‘ )

جيم أدناه(، والم حححححار ع التكميلية ذات الصحححححلة من مختلف -تخايط اسحححححتخدار األراضحححححي )انظر ال سحححححم ثالثا
أللمانية للتراون الدولي ش ححان تيسححير الوصححول إلى بيانات تخايط اسححتخدار  ال ححركاء، مثل م ححار ع الوكالة ا

األراضحححححححححححححي وم حححححححححححححروع دعم مبادرة تحييد أثر تدهور األراضحححححححححححححي التاشرة للفر ع المرني برصحححححححححححححد األر ،  
 ألف أدناه( وتساهم ريا. -ستصب في الرمل المتوقع في إطار شراكة إعداد الم ار ع )انظر ال سم راشرا كما

 التخطيط للجفا  إلى العمل   من -باء 

عن اهتمامهم بوضححححع خاط وطنية للجفاف. وقد سححححاعدت اتفاقية مكافحة ًا  بلد  73أعرب  ،  إجماالً  -33
  60التصحححر وشححركا ها، شمن فيهم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي واالتحاد من أجل المتوسححط، ما مجموعا  

اف في إطار مبادرة الجفاف، في حين أن تسرة بلدان  في وضع الصيغة النهائية لخااها الوطنية للجفًا  بلد
 أخرى شصدد وضع خااها ووضع صيغها النهائية. ولم تبدأ أربرة أطراف عملها شرد.

وفي فترة السححححححححنتين الم بلة، سححححححححتدعم اآللية الرالمية البلدان في االنت ال من التخايط للجفاف إلى   -34
ل االتحاد الدولي لجم يات الصححححليب األحمر والهالل األحمر الرمل. وتتراون اآللية الرالمية مع شححححركاء مث

والمرفع األفر  ي لمواجهة المخاطر من أجل وضحححع م حححار ع تحو لية في بلدان مختارة اسحححتجاشة للتوصحححيات  
 الواردة في خااها الوطنية للجفاف. 

  

تم ترريع منصححة نظار اسححتررا  األداء وت ييم التنفي  لت ححمل ريما ت ححمل قدرة  ًا،  لتيسححير اإلبالي عن األهداف المحددة بوضححوح مكاني (9)
 .ICCD/CRIC(20)/9جغرارية مكانية جديدة. لالطالع على مرلومات أوفى، انظر) ( الوثي ة 
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ًا  للجفاف، اسححححححتناد   أن تحدد أدوات تمو لية ممكنة ومبتكرة للتصححححححد   (10)وُطلب إلى اآللية الرالمية -35
إلى قيمة مضححافة محددة بوضححوح. وقدمت النتائج المسححتخلصححة من ت ر ر صححدر بتكليف من اآللية الرالمية  

الكيفية التي يمكن   (11)إلى الفر ع الرامل الحكومي الدولي المرني شالجفاف للنظر فيها. و سحححتك حححف الت ر ر 
بها للبلدان تمو ل نهج استباقي إلدارة الجفاف وإعادة توجيا إدارة مصادر التمو ل ال ائمة، وفي الوقت نفسا 
االسحححححتفادة من موارد جديدة. وهو يوجز الحواجز الرئيسحححححية التي تحول دون تمو ل الجفاف و  در توصحححححيات  

التحتية، ومخاطر الكوارث، والمنا ، والتمو ل البيئي  ش ححححححححححححان اللبنات األسححححححححححححاسححححححححححححية لتمو ل الجفاف )البنية  
والزراعي(، وفي الوقت نفسححححححححححححححا يوجز األدوات الرئيسححححححححححححححية )االئتمان، وال رو ، والسححححححححححححححندات، واالئتمانات  
الصححححححححححححححغرى، والصححححححححححححححنحححاديع، والتمو حححل المختلط(. وعالوة على ذلحححك، ي ترح خاوات رئيسححححححححححححححيحححة في إعحححداد  

 ف وكيفية إدماجها في الخاط الوطنية ال ار ة للجفاف. االستراتيجيات الوطنية لتمو ل الجفا

( جدوى إن اء صندوق عالمي للصمود  1) :وأجرت اآللية الرالمية ت ييمين غير رسميين إضافيين -36
في وجحا الجفحاف والخيحارات المتحاححة لح لحك، شمحا في ذلحك خيحارات لتححديحد ناحاق إيكحل صححححححححححححححنحدوق محتمحل 

كانية إصحححدار سحححندات األراضحححي المسحححتدامة شما يتماشحححى مع تحييد أثر ( إم2ونموذج للت حححغيل والتمو ل؛ و)
لتمو ل كل من اإلدارة المسححححتدامة لألراضححححي والجفاف. وسححححتكون   محتمالً ًا  تدهور األراضححححي شاعتباره مصححححدر 

وقد توفر لألطراف خيارات    الخامسححححححححححححححة ع ححححححححححححححرة لمؤتمر األطرافنتائج ه ه الت ييمات متاحة شحلول الدورة  
 فيها.  إضارية للنظر 

 تنفيذ اطنشطة التمكينية  -جيم 

أصححححححححححبحت مرظم األن ححححححححححاة التمكينية التي تدعم البلدان األطراف في اتفاقية مكافحة التصحححححححححححر   -37
 ممكنة بدعم من مرفع البيئة الرالمية.

وتمكنت اآللية الرالمية من الحصحححححححححححححول على مواف ة مرفع البيئة الرالمية على المرحلة الثالثة من   -38
برنامج الدعم الرالمي. وبرنامج األمم المتحدة للبيئة هو الوكالة المنف ة للم حححححححححححروع. و هدف الم حححححححححححروع إلى  

طار االسحححتراتيجي التفاقية ترز ز ال درات الت نية والمؤسحححسحححية لرصحححد تدهور األراضحححي واإلبالي في سحححياق اإل
من أهداف التنمية المسحتدامة. كما دعمت    15من الهدف    3والغاية    2030-2018مكافحة التصححر للفترة  

، شرض  2022المرحلة الثانية من برنامج الدعم الرالمي، الم رر االنتهاء منها شحلول ت ححححر ن األول/أكتوبر  
 . 2022ية مكافحة التصحر لرار األن اة الالزمة لدورة اإلبالي الوطنية التفاق

ووضرت   5-، أجر  استررا  شامل إلطار اإلبالي عن الهدف االستراتيجي(12)وفي ه ا السياق -39
. وتوجز ه ه الوثي ة مصححححححححححححححادر البيانات المحتملة والمسححححححححححححححائل المتصحححححححححححححلة  (13)اآللية الرالمية م كرة منهجية

نموذج اإلبالي الم ترح الجديد  ًا  البيانات. وتتضححححححمن الوثي ة أيضححححححشالتصحححححححر والمنهجيات الم ترحة لتفسححححححير 
. و تيا ه ا لألطراف ت ديم مرلومات كمية و ضحححححححيف مؤشحححححححرات جديدة ش حححححححان ن ل 5-للهدف االسحححححححتراتيجي

 التكنولوجيا واالحتياجات من الموارد. 

  

 .14-ر أ/23الم رر  (10)

 م كرة إرشادية ش ان تمو ل الجفاف.  (11)

 . 14-ر أ/11الم رر  (12)

(13) <https://www.unccd.int/sites/default/files/inline-

files/Methodological_Note_Strategic%20Objective%205_clean%20-%20Final.pdf>. 

https://www.unccd.int/sites/default/files/inline-files/Methodological_Note_Strategic%20Objective%205_clean%20-%20Final.pdf
https://www.unccd.int/sites/default/files/inline-files/Methodological_Note_Strategic%20Objective%205_clean%20-%20Final.pdf
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. وأُتيا دليل  2021( في بداية ت ر ن الثاني/نوفمبر  PRAIS 4وُأطل ت منصة اإلبالي الجديدة ) -40
من خالل برامج ًا  ومسحرد مصحالحات شحاملين لإلبالي. وسحيدعم برنامج الدعم الرالمي بناء ال درات افتراضحي

  .(14)وحل ات دراسية شبكيةًا، ترليمية على اإلنترنت، وأشرطة فيديو مسجلة مسب 

مؤتمر م ررات    من أجل تنفي   لمرفع البيئة الرالميةًا تمكينيًا  ن ححححححححاطًا  وتدعم اآللية الرالمية أيضحححححححح -41
أطراف اتفاقية مكافحة التصحححححححر ش ححححححان الجفاف. وسححححححترمل منظمة األمم المتحدة لألغ ية والزراعة )الفاو(  
بوصححححفها الوكالة المنف ة لمرفع البيئة الرالمية. وسححححيسححححاعد الم ححححروع أطراف اتفاقية مكافحة التصحححححر على  

دارة المتكحاملحة للجفحاف. وتحدعم اآلليحة الرحالميحة كح لحك المكونات  لمبحادئ اإلًا  تنفيح  الخاط الوطنيحة للجفحاف وف ح
 (. 3( والتخايط الوطني للجفاف )المكون 2المتصلة شمجموعة أدوات مكافحة الجفاف )المكون 

مع الخاط الرامية إلى وضحححع برنامج تحديد أهداف تحييد أثر تدهور  ًا  وإضحححافة إلى ذلك، وتماشحححي -42
لة لت ييم التفاعل بين السياسات الرلمية التفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر  األراضي والنتائج ذات الص

(، وضحححرت  ICCD/COP(15)/CST/2ش حححان التخايط المتكامل السحححتخدار األراضحححي )انظر) ( الوثي ة  
اآللية الرالمية م ححححححروع ن ححححححاط تمكيني لمرفع البيئة الرالمية شرنوان بإدماج تحييد أثر تدهور األراضححححححي في 
أطر تخايط اسحححححححتخدار األراضحححححححي من أجل ترز ز البيئات التمكينية الوطنية التفاقية األمم المتحدة لمكافحة  

، شرد مواف ة مرفع البيئة  2022التصحححححححرب. ومن المتوقع أن يبدأ الم ححححححروع خالل النصححححححف األول من عار  
 الرالمية، مع كون االتحاد الدولي لحفا الابيرة والموارد الابي ية الوكالة المنف ِّ ة. 

 من خالل الشراكات - الكفاءة والفعالية بالقدر المطلوب -رابعاا  

 شراكة إلعداد المشاريع  -ألف 

د الححدعم الحححالي الحح   ت ححدمححا اآلليححة الرححالميححة إلى البلححد -43 دى إلى ز ححادة  أو ًا  كبير ًا  ان األطراف زخمححولحح 
ما تكون  ًا الالب. ربرد تحديد أهداف طوعية لتحييد أثر تدهور األراضي وإعداد خاط وطنية للجفاف، كثير 

يناو  على مصحححاعب. وعادة ما تكون الحلول التحو لية  ًا  إيكلة م ترحات الم حححار ع الجاهزة لالسحححتثمار أمر 
وأصحححححاب مصححححلحة ومؤسححححسححححات مترددين، وتتالب  ًا  ابيرتها، وت ححححمل أهدافال ائمة على األراضححححي مر دة ش

شما في ذلك   -مجموعات مختلفة شححححححححتى من الخبرات والتدخالت. و فت ر الرديد من أصحححححححححاب المصححححححححلحة  
إلى المررفة والخبرة وال درة المؤسححسححية على   -الحكومات والمنظمات غير الحكومية والمسححتثمرون الخواص  

ع ت ور على األراضححححححي تلبي متالبات الجودة التي ي ححححححترطها الممولون الرموميون  وضححححححع م ترحات م ححححححار 
للدعم وأفكار  ًا  طلب 65والخواص. وما فتئت اآللية الرالمية تدعم األطراف في ه ا الصحححدد، وُقدر حتى اآلن  

   المصرفي. الم ار ع من أجل مواصلة تاو رها إلى م كرات مفاإيمية للم ار ع وإلى م ترحات قابلة للتمو ل

وريمححا يترلع شححالمحح كرات المفححاإيميححة والوثححائع النهححائيححة المرتمححدة للم حححححححححححححححار ع والبرامج التحو ليححة،   -44
الموضحححححوعة ش حححححراكة مع وكاالت أخرى )شما في ذلك التمو ل الم حححححترك(، م ابل كل دوالر اسحححححتثمرتا اآللية  

  .(15)دوالر  4 556الرالمية في إعداد الم ار ع، تم توفير 

وتتوقع اآللية الرالمية أن يزداد الالب على دعم إعداد الم ححححححار ع، ولكن لتلبية ه ا الالب، هناك   -45
حاجة ملححة إلى تاو ر ال حدرات المالوبة وإقامة شححححححححححححححراكات اسححححححححححححححتراتيجيحة مع الوكاالت التي لديهحا الخلاة  

  

 .ICCD/CRIC(20)/9لالطالع على مرلومات أوفى، انظر) ( الوثي ة  (14)

 وهي قيد التنفي . ًا م كرة مفاإيمية مرتمدة وباستثناء ثالثة م ار ع كانت تمت المواف ة عليها ساش  11إلى ًا استناد (15)
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اهزة لالسحححححتثمار،  المناسحححححبة من الخبرة من أجل تسحححححر ع وتوسحححححيع نااق إعداد حلول قائمة على األراضحححححي ج
 وم ار ع قابلة للتمو ل المصرفي على الصريد الرالمي. 

وسحححححححيلزر تمو ل لدعم إعداد الم حححححححار ع )المرحلة المبكرة، ودراسحححححححات الجدوى التمهيدية، ودراسححححححات   -46
الجدوى، وما إلى ذلك، والتحليل الجنسحححححاني، والدراسحححححات الت نية، وما إليها(، و نبغي أن يصحححححبا أكثر قابلية  

تنبؤ شا واسححححتدامة على المدى الاو ل. ومن منظور اتفاقية مكافحة التصحححححر، سححححيرني ذلك تحديد الخبرة،  لل
تنسححيع   -وع د اجتماع ل ححبكة ال ححركاء االسححتراتيجيين وتنمية ه ه ال ححبكة من أجل تصححميم م ححار ع تحو لية 

ع الوطنية والمترددة  وتبسححححيط التواصححححل من أجل الم ححححاركة في إن ححححاء منتجات )ال سححححيما مجموعة الم ححححار 
 وال روع في عملية التوفيع. -البلدان واإلقليمية ال ابلة للتمو ل المصرفي وفرص التمو ل المبتكرة( 

ولبدء ه ه الرملية، ت ور اآللية الرالمية التفاقية مكافحة التصححر شإن حاء شحراكة إلعداد الم حار ع،   -47
قتصححححححححححححححححاد  والتنميحححة، لتكون شمثحححاشحححة مركز عحححالمي لتبحححادل  تمولهحححا الوزارة االتححححاديحححة األلمحححانيحححة للترحححاون اال

المرلومات. وسحححترمل مع مجموعة من ال حححركاء لدعم إعداد وتمو ل الم حححار ع التي ترالج التصححححر وتدهور  
األراضحححححي والجفاف وحيازة األراضحححححي وحوكمة األراضحححححي وغيرها من المسحححححائل ال ائمة على األراضحححححي، مع  

وسحححححيجر  دمج  ًا.  عتبارات الجنسحححححانية ومسحححححاعدة أشحححححد فئات السحححححكان ضحححححرفالتركيز على ت حححححجيع مراعاة اال
التبرعات ال ائمة التي تركز على إعداد الم حححححار ع في شحححححراكة إعداد الم حححححار ع التي من الم رر إطالقها في 

 .(16)األطراف الدورة الخامسة ع رة لمؤتمر 

‘ بناء ال درات  1اصححححر رئيسححححية   ومن الم رر أن يتم بناء شححححراكة إعداد الم ححححار ع حول أربرة عن -48
واسححححتحداث أداة/منصححححة على اإلنترنت )م ححححروع المالح( لدعم تاو ر م ححححار ع قائمة على األراضححححي جاهزة  

‘ إطالق منصحة لل حراكة االسحتراتيجية الرالمية تربط بين ال حركاء الت ليديين وغير الت ليديين  2لالسحتثمار؛ و 
في ال ااع من أجل ترز ز االبتكار في الحلول ال ائمة على    من خالل االسححتفادة من الخبرات المتخصححصححة

‘ إعداد م ححححار ع قابلة للتمو ل المصححححرفي  3األراضححححي التي تكافا التصحححححر وتدهور األراضححححي والجفاف؛ و 
‘ تجر ب م حححححححححار ع إلثبات المفهور وأفضحححححححححل الممارسحححححححححات  4تلبي االحتياجات الت نية ل حححححححححركاء التمو ل؛ و 

أجل تحفيز وتوليد الوعي واالهتمار المالوبين لماور  الم حححار ع وشحححركاء التمو ل.   واالبتكارات الجديدة من
 ت انغوون.   وسينضاف ذلك إلى الرمل المنجز من خالل شراكة تخضير األراضي الجافة التي تمولها مبادرة

ًا  ة مرحوقحد أطل حت اتفحاقيحة مكحافححة التصحححححححححححححححر وبرنحامج األمم المتححدة للبيئحة ودائرة الغحاشحات الكور ح -49
. وتتراون المؤسححححححسححححححات الثالث في الراشححححححرة لمؤتمر األطرافشححححححراكة تخضححححححير األراضححححححي الجافة في الدورة  

، تم دعم  2017تجر ب االسحححتجاشات لما ين حححا من مسحححائل للتصححححر وتدهور األراضحححي والجفاف. ومن  عار  
كتملت(، وأرمينيا  م ححححححححار ع تجر بية في كازاخسححححححححتان )اكتملت(، وطاجيكسححححححححتان )اكتملت(، وقيرغيزسححححححححتان )ا

 )اكتملت(، وبيالروسيا )في المرحلة الثانية(، وإكوادور )في المرحلة الثانية(، وبيرو، ومنغوليا، وإثيوبيا.

  ، 2021وع دت جلسحححة تمهيدية على اإلنترنت ش حححان شحححراكة إعداد الم حححار ع في كانون األول/ديسحححمبر  -50
من المنظمات. وترمل اآللية الرالمية على أن التوا ر مع   محتمالً ًا  وماليًا ت نيًا  شححححححححححر ك  20جمرت أكثر من 

المبادرات/المرافع ذات الصحححححححلة ووضحححححححع المرايير الرئيسحححححححية إلقامة شحححححححراكات محتملة إلى جانب الرناصحححححححر  
الحاسححححححححمة في م كرة التفاهم المترل ة شال ححححححححراكات واالتفاقات الخاصححححححححة شإعداد الم ححححححححار ع من أجل ضححححححححمان  

 .2022المتثال. ومن الم رر ع د حل ة عمل أخرى في شباط/فبراير المساءلة وال فارية وا

  

(، وحكومحة جمهور حة تركيحا مبحادرة ت ححححححححححححححانغون الكور حة في جمهور حة كور حا )وزارة الخحارجيحة والتجحارة والتنميحة الكنحديحة، ودائرة الغحاشحات   (16)
بانية،  )مبادرة أن رة(، وإدارة االتصاالت والرمل المناخي والبيئة في أيرلندا، والوكالة النمساو ة للتنمية، ووزارة الخارجية والتراون اإلس

 ووزارة االنت ال اإليكولوجي اإلياالية. 
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 .(17)وسيستفيد ه ا الرمل من األمثلة الناجحة المحددة ل راكة إعداد الم ار ع و كررها -51

وبالتواز  مع ذلك، ومن أجل الترجيل شإعداد الم ححححار ع، تواصححححل اآللية الرالمية الرمل عن كثب   -52
  ترهدلمرفع البيئحة الرحالميحة والكيحانحات المرتمحدة لحدى الصححححححححححححححنحدوق المنحا  األخضححححححححححححححر و مع الوكحاالت المنفح ِّ ة  

ال ححححراكات مرها. ومن الدروج الرئيسححححية المسححححتفادة لبرنامج إعداد الم ححححار ع ضححححرورة بناء الرالقات وترز ز 
ا مراكز الم حححححاركة بين مراكز التنسحححححيع الوطنية التفاقية مكافحة التصححححححر والوزارات ال ااعية األخرى، وك 

تنسححححيع وكاالت التمو ل. و  ححححمل ذلك مراكز التنسححححيع الت ححححغيلية لمرفع البيئة الرالمية، والسححححلاات الوطنية  
المري نة للصحححححححححندوق األخضحححححححححر للمنا ، وك ا مراكز تنسحححححححححيع التمو ل والتخايط في الحاالت التي ت ود فيها  

 الم ار ع مصارُف إنمائية مترددة األطراف.

  يسيةالمبادرات الرئ -باء 

رغم أن الم حححححححححححار ع والبرامج الوطنية ت حححححححححححكل الرمود الف ر  لتدخالت األطراف وتتل ى الدعم من   -53
اآللية الرالمية، ثمة عمل متزايد األهمية يجر  على الصححححريد اإلقليمي. وعلى الصححححريد الداخلي، ترتبر ه ه  

لمية بتل ي دعم أكبر من الم حار ع الكبيرة التي تنجز على نااق الم حهد مبادرات رئيسحية وتسحما ل لية الرا
 طرف واحد في آن واحد. 

والجدار األخضحححححححححححر الرظيم هو إحدى ه ه المبادرات الرئيسحححححححححححية. والهدف من الجدار األخضححححححححححر   -54
الرظيم، وهو مبادرة ي ودها االتحاد األفر  ي بتنسحححححححححححيع من الوكالة األفر  ية للجدار األخضحححححححححححر الرظيم، هو  

مليون طن من  250، وعزل 2030المتحدهورة شحلول عحار  مليون هكتحار من األراضححححححححححححححي   100إصححححححححححححححالح  
، وفي أع اب ت ر ر حالة  2021ماليين فرصححة عمل خضححراء. وفي كانون الثاني/يناير    10الكربون، وخلع  

للجدار  ًا (، أطلع مؤتمر قمة  كوكب واحد‘ مسحححر ِّع2020)أيلول/سحححبتمبر   (18)تنفي  الجدار األخضحححر الرظيم
تم   بليون دوالر. وقد  19ت من عدة جهات مانحة. وحتى اآلن، تم الترهد بت ديم  بترهدا  (19)األخضر الرظيم

 وضع إطار أول لرصد النتائج مع الوكاالت الوطنية للجدار األخضر الرظيم واعتمادها. 

إلى إطار من خمسحححححة أعمدة، ُطلب إلى اتفاقية مكافحة التصححححححر أن تسحححححتضحححححيف وحدة  ًا  واسحححححتناد -55
تدعم التنسححيع والرصححد واإلبالي عن إنجازات جميع شححركاء وإياكل ومؤسححسححات الجدار  تنسححيع المسححر ع وأن  

األخضحححر الرظيم بتراونع مع الوكالة األفر  ية للجدار األخضحححر الرظيم. والوكالة األفر  ية للجدار األخضححر  
  الرظيم متوائمة مع أهداف وطموحات أطراف اتفاقية مكافحة التصحر.

ع داخل اآللية الرالمية في توفير خرائط أشحححححمل للتمو ل المتاح، والم حححححار ع  وتسحححححاعد وحدة المسحححححر ِّ  -56
التي تحتاج إلى تمو ل، وك ا رصححد وت ييم أثر الم ححار ع المنف ة؛ وتبادل الخبرات والمرارف والتغ ية المرتدة  

  

ال حححراكة الجديدة من أجل تنمية أفر  يا وأمانة الكومنول ؛ واتفاقيات محددة   -  ة مع وكالة االتحاد األفر  ي للتنميةم كرة تفاهم ثالثي (17)
إلعداد م ار ع مع ال راكة الرالمية للمياه والصندوق الدولي للتنمية الزراعية. وشراكة مع بنك التنمية األفر  ي ومرفع تاو ر البنى  

ل تغير المنا  ش ححان وضححع برنامج اسححتثمار إقليمي في المجرى المائي لزامبيز . وشححراكة مع منتدى األمم  التحتية ال ادرة على تحم
المتحدة للغاشات واالتحاد الدولي لحفا الابيرة والموارد الابي ية ش حححححححححححان اقتراح وطني للصحححححححححححندوق األخضحححححححححححر للمنا  في مالو .  

لمسححححححتدامة لألراضححححححي والصححححححندوق الدولي للتنمية الزراعية ش ححححححان برنامج متردد  ومبادرة إنمائية مع مبادرة ال ححححححراكة من أجل اإلدارة ا
البلدان للصححححححححندوق األخضححححححححر للمنا  في الدول الجزر ة الصححححححححغيرة النامية في منا ة البحر الكار بي. قيد المناق ححححححححة  منتدى األمم  

حمر، وبرنحامج األمم المتححدة للبيئحة، والوكحالحة  المتححدة المرني شحالغحاشحات، واالتححاد الحدولي لجم يحات الصححححححححححححححليحب األحمر والهالل األ
 الدولية للااقة المتجددة، ومبادرة التجارة المستدامة )مع التركيز ش كل خاص على ال ااع الخاص(. 

(18) <https://catalogue.unccd.int/1551_GGW_Report_ENG_Final_040920.pdf>. 

(19) <https://www.unccd.int/actionsgreat-green-wall-initiative/great-green-wall-accelerator>. 

https://catalogue.unccd.int/1551_GGW_Report_ENG_Final_040920.pdf
https://www.unccd.int/actionsgreat-green-wall-initiative/great-green-wall-accelerator
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ك ال ااع  والممارسحححات الجيدة؛ وربط الجهات الفاعلة من أجل ز ادة حجم المبادرات الناجحة؛ وتيسحححير إشحححرا
 الخاص والمجتمع المدني والبح /االبتكار. 

وفي السحححنة الم بلة، سحححتركز اآللية الرالمية على ترز ز قدرات الوكاالت الوطنية للجدار األخضحححر   -57
الرظيم والوكالة األفر  ية للجدار األخضحححححححححر الرظيم من حي  إعداد الم حححححححححار ع، والحصحححححححححول على التمو ل،  

والوزارات ال ااعية التفاقية مكافحة التصححر )المالية، والتخايط، واالقتصحاد،   والتنسحيع مع جهات التنسحيع
 والزراعة، والااقة، وما إليها(. كما ستكون هناك فرص لمناطع أخرى للترلم من تجربة الساحل. 

وهناك مبادرات رئيسححححية أخرى واسححححرة النااق على الصححححريد اإلقليمي أو مترددة البلدان آخ ة في  -58
وتجدر اإلشححححارة إلى برنامج التنمية المتكاملة والتكيف مع تغير المنا  في مجرى زامبيز  المائي،    .الت ححححكل

والصححححندوق الدولي    (20)والتراون اآلخ  في التاور مع مبادرة ال ححححراكة من أجل اإلدارة المسححححتدامة لألراضححححي
 مية في منا ة البحر الكار بي. للتنمية الزراعية من أجل وضع برنامج تحو لي للدول الجزر ة الصغيرة النا

وبناء على طلب من لجنة مجرى زامبيز  المائي، تدعم اآللية الرالمية ومصحرف التنمية األفر  ي   -59
ومرفع تاو ر بنى تحتية قادرة على تحمل تغير المنا  وضححححححححححححححع برنامج اسححححححححححححححتثمار  كبير، شرنوان برنامج  

في المائة من األراضححححححي في مجرى زامبيز  المائي   51ة  التنمية المتكاملة والتكيف مع تغير المنا . فنسححححححب
في المائة منها متدهورة بدرجة كبيرة مع تزايد اآلثار السحححححححححححححلبية على السحححححححححححححكان    14متدهورة بدرجة مرتدلة و

 والموارد المائية.

و سحححححححتجيب م حححححححروع برنامج التنمية المتكاملة والتكيف مع تغير المنا  في مجرى زامبيز  المائي   -60
ف التحديات المتصحلة شالتصححر وتدهور األراضحي والجفاف في البلدان األطراف الثمانية في الجماعة  لمختل

اإلنمحائيحة للجنوب األفر  ي من منظور المجحار  المحائيحة. وفي هح ا السححححححححححححححيحاق، ت حدر اآلليحة الرحالميحة ومرفع  
راسححححححححححححححة الجدوى التمهيدية. والنواتج  لدًا  وماليًا  ت نيًا  تاو ر البنى التحتية ال ادرة على تحمل تغير المنا  دعم

الرئيسحححححححححية لدراسحححححححححة الجدوى التمهيدية هي ت ر ر الجدوى التمهيد  ال   يغاي البلدان الثمانية، والرنصحححححححححر  
إلى  ًا  اإلقليمي، والم كرات المفاإيمية لت ديمها إلى الصندوق األخضر للمنا  ومرفع البيئة الرالمية. واستناد

مية األفر  ي التكاليف والخبرات الالزمة إلجراء دراسححححححححححححة الجدوى من خالل  ه ه النواتج، سححححححححححححيغاي بنك التن
المسححححاعدة الت نية التي يدعمها المركز وال ححححبكة األفر  يان لتمو ل تكنولوجيا المنا . ومن المتوقع أن تكتمل 

 .2022الرملية قبل نهاية عار 

امة لألراضححححي، المر ودة في كانون  وطلبت الجم ية الرامة لمبادرة ال ححححراكة ش ححححان اإلدارة المسححححتد -61
  14، إلى أمانة مبادرة ال ححححراكة ش ححححان اإلدارة المسححححتدامة لألراضححححي واآللية الرالمية دعم  2021الثاني/يناير  
من الدول الجزر ة الصحححححححغيرة في منا ة الكار بي في تاو ر بمبادرة الدول الجزر ة الصحححححححغيرة  ًا  دولة عضحححححححو 

خير تحييد أثر تدهور األراضححححححي كوسححححححيلة لترز ز اإلدارة المسححححححتدامة  النامية في منا ة الكار بي ش ححححححان تسحححححح
 وال درة على الصمود في وجا تغير المنا ، واألمن الغ ائي المستدارب. ًا، لألراضي ال كية مناخي

، ع دت حل ة عمل لبدء الرمل من أجل الت در في التصحححميم، وتحديد أوجا 2021وفي أيار/مايو   -62
أهداف تحييد أثر تدهور األراضحححححي وأولو ات التخفيف من آثار تغير المنا  والتكيف   التآزر الملموسحححححة بين

مرا في البلدان الم حححاركة، وز ادة تحديد نااق المبادرة، ومناق حححة مختلف الخيارات التي سحححينخرط ال حححركاء  
من تاو ر ه ه    شصحححححححححححححدد تربئة موارد إضحححححححححححححارية لدعم المراحل الم بلةًا  الت نيون وف ها. واآللية الرالمية حالي

الصحححندوق  و   وتاو ر تراونها مع مبادرة ال حححراكة ش حححان اإلدارة المسحححتدامة لألراضحححيًا  المبادرة ذات الصحححلة جد
 الدولي للتنمية الزراعية بوصفا الكيان ال   يحتمل اعتماده.

  

(20) <https://pislmsids.org/.>  

https://pislmsids.org/
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لألطراف فرصححححححححححححة  ولكنها تتيا ،  طو الً ًا  وه ه الم ححححححححححححار ع المترددة البلدان مر دة وتسححححححححححححتغرق وقت -63
الحصححول على مبالغ أكبر من التمو ل، وز ادة التراون )دون( اإلقليمي، وتوليد أثر واسححع النااق من جهود  

  تنفي  االتفاقية.

 تعزيز االبتكار  -خامساا  

 القطاع الخاص  -ألف 

ؤسححسحات  أن ت ححجع على ز ادة م ححاركة ال ااع الخاص، وال سححيما الم  (21)ُطلب إلى اآللية الرالمية -64
الصحححححححغيرة والمتوسحححححححاة الحجم، في تاو ر وترميم الحلول المبتكرة والمسحححححححتدامة من أجل مكافحة التصححححححححر  
وتححدهور األراضححححححححححححححي والجفححاف وتح يع تحييححد أثر تححدهور األراضححححححححححححححي، شمححا في ذلححك في مجححاالت الزراعححة  

ة والااقة المتجددة. وأوصى  والتكنولوجيا الزراعية والنظم الغ ائية ومصادر المياه والمراعي والتردين والحراج
ت ييم مسحححت ل لم حححاركة اتفاقية مكافحة التصححححر في قااع األعمال شان تضحححع األمانة واآللية الرالمية ر  ة 
طو لة األجل إلشراك قااع األعمال مع اتفاقية مكافحة التصحر، وتحديد األهداف واألولو ات االستراتيجية 

 ط ب لك من طرائع للتراون. الرئيسية، والنتائج المتوقرة، وما يرتب

واسححححتجاشة ل لك، وضححححرت اآللية الرالمية، بتراونع مع أمانة اتفاقية مكافحة التصحححححر، اسححححتراتيجية  -65
إلى اسححححححححححتراتيجية م ححححححححححاركة مؤسححححححححححسححححححححححات األعمال الحالية  ًا  ، اسححححححححححتناد2025-2021لل ااع الخاص للفترة  

والهدف الرئيسحححي السحححتراتيجية ال ااع الخاص التفاقية مكافحة التصححححر هو    .(22)مكافحة التصححححر  التفاقية
بتكار والحلول والتمو ل من ال ااع الخاص. وتركز االسحححححتراتيجية على هدفين رئيسحححححيين ح حححححد الخبرات واال

‘ تيسحححححححححير االسحححححححححتثمارات والتكنولوجيا ألغرا  اإلنتاج المسحححححححححتدار كحافز لالنت ال إلى االسحححححححححتخدار  1هما   
‘ ت ححححجيع توسححححيع سححححالسححححل ال يمة من أجل االسححححتهالك المسححححتدار لصححححالا صحححححة  2المسححححتدار لألراضححححي؛ و 

 راضي والسكان.األ

ومن أجل دعم تنفي  اسححتراتيجية ال ااع الخاص، شححرعت اآللية الرالمية في تنفي  أن ححاة لتسححليط   -66
لتسحححححر ع حماية األراضحححححي. وُأطل ت مع منظمة األمم المتحدة للتنمية  ًا  الضحححححوء على االبتكار بوصحححححفا محرك
رة المسحححححتدامة لألراضحححححي. وأدت ه ه الدعوة  إليجاد حلول ش حححححان اإلدا (23)الصحححححناعية )اليونيدو( دعوة عالمية
وكان من بين الفائز ن في فئة اإلدارة المسححححححححححتدامة لألراضحححححححححي  ًا.  بلد  71إلى ت ديم عرو  من مبتكر ن في 

من حححححححححاة للااقة ال حححححححححمسحححححححححية في ظروف صححححححححححراو ة، تضحححححححححم مراقبة الرمال واإلنتاج الزراعي وتوليد الااقة.  
ًا،  عام   25مدى عمرها البالغ    انبراثات ثاني أكسحححيد الكربون على وسحححتخفض ه ه المن حححاة سحححبرة ماليين طن من  

في المائة. وشححححححححملت الررو  الواعدة األخرى الردج   90لب اء الحياة النباتية يبلغ    وقد أثبتت شالفرل مردالً 
 المائي كمحصول أكثر كفاءة بديل عن الفصوليا. 

لمي في تحديها ألول تر ليون شححححححجرة من  المنتدى االقتصححححححاد  الراًا  ودعمت اآللية الرالمية أيضحححححح -67
للم حححححاركة في برنامج للتسحححححر ع. وشحححححملت  ًا مبتكر   أجل الجدار األخضحححححر الرظيم. وقد اختير اثنا ع حححححر حالً 

وك ا إنتاج  ًا،  الحلول اسحححححححت حححححححرار صححححححححة التربة عن شرد، ونظم سحححححححوق ال رب الرقمي لألغ ية المنتجة محلي
 الرلف من خالل زراعة األشجار. 

  

 .14-ر أ/6الم رر  (21)

(22) <https://docplayer.net/14762998-The-unccd-business-partnership-opportunities-for-sustainable-

land-management.html>. 

(23) <https://www.unido.org/global-call-itpos>. 

https://docplayer.net/14762998-The-unccd-business-partnership-opportunities-for-sustainable-land-management.html
https://docplayer.net/14762998-The-unccd-business-partnership-opportunities-for-sustainable-land-management.html
https://www.unido.org/global-call-itpos
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ل رارات ال اححاع الخححاص المترل ححة شححاالسححححححححححححححتثمححار، شمححا في ذلححك حمححايححة التربححة والمنححاظر  ًا ودعمحح -68
الابي ية، دعمت اآللية الرالمية المجل  الرالمي لألعمال التجار ة من أجل التنمية المسححححححتدامة في وضححححححع  

ًا ل ت ييمنهج لالسححححححتثمار التجار  إزاء صحححححححة التربة. و رمل ه ا النهج على ثالثة مسححححححتو ات. ي ححححححمل األو 
ينظر في المرحايير واآلثحار و حدعم التغيير المنهجي، و ركز الثحاني على تححديحد أهحداف االسححححححححححححححتثمحار،  ًا  محاديح

  (24) مجموعة أدوات ًا  و ركز الثال  على خاة االسححتثمار، شما في ذلك الرصححد واإلبالي. و  ححمل الرمل أيضحح
 لل ااع الخاص مع توجيا تدر جي لدمج صحة التربة في قرارات االستثمار. 

وفي منا حة السحححححححححححححححاححل، دعمحت اآلليحة الرحالميحة االتححاد الحدولي لحفا الابيرحة في تنظيم مؤتمر  -69
عالمي ش حححححححان تربئة اسحححححححتثمارات ال ااع الخاص في الجدار األخضحححححححر الرظيم في شحححححححراكةع مع مرفع البيئة  

للسححححححححححححححاححل وشححححححححححححححركحة ميروفحا.    SOSامج األمم المتححدة للبيئحة وبنحك التنميحة األفر  ي ومنظمحة الرحالميحة وبرنح
اسحححححححححححتخدار  ًا  وبتراونع مع كيان من ال ااع الخاص ومنظمة األغ ية والزراعة، دعمت اآللية الرالمية أيضححححححححححح

األشحححححجار بيانات االسحححححت حححححرار عن شرد )شالسحححححواتل وبالاائرات المسحححححيآلرة( للسحححححماح شالرصحححححد اآللي لتجمرات  
المتوطنة في منا ة الجدار األخضحححححححر الرظيم، وك ا عن ت ييم اإلمكانات االقتصحححححححادية لتجمرات األشحححححححجار  
الححاليحة. وبحدعم محالي من وزارة التحول اإليكولوجي اإلياحاليحة، تحدعم اآلليحة الرحالميحة، ش ححححححححححححححراكحة مع االتححاد  

 ( من خالل تنفي  بم روع فرص الساحلب.مثالً )بوركينا فاسو، وغانا، والنيجر ًا  الدولي لحفا الابيرة، بلدان

األطراف في أبيدجان، ترمل اآللية   خالل الدورة الخامسححححححححححححة ع ححححححححححححرة لمؤتمر ومع توقع االناالق   -70
على تاو ر تحد للتور د يدعو ال حححححححركات الرالمية الكبرى إلى التور د من سحححححححالسحححححححل ال يمة  ًا  الرالمية أيضححححححح

المسحححححححححتدامة في منا ة الجدار األخضحححححححححر الرظيم. و جر  تاو ر تحد  التور د من خالل عملية تصحححححححححميم  
 م تركة مع الجهات الفاعلة الرئيسية في سلسلة التور د من قااعات سوق الصحة والتجميل واألغ ية. 

ترمل اآللية الرالمية على سححالسححل ال يمة المتجددة والمتحوطة للمسححت بل من خالل تحديد  ًا،  وأخير  -71
الن اط السحاخنة للمنا  وتدهور األراضحي. وسحيز د ه ا الرمل الوعي شالمخاطر التي تهدد المحاصحيل الن دية  

ارد الابي ية. والهدف من ذلك  شسححححححححبب ارتفاع درجات الحرارة والظواهر الجو ة ال صححححححححوى وز ادة تدهور المو 
  هو دعم األطراف في تحديد أهداف أن حححححححححاتها إلصحححححححححالح األراضحححححححححي والتحول االقتصحححححححححاد ، وتركز اآللية

 الرالمية، في ه ا السياق، على التحول المستدار لأللياف التي تتغ ى على الر ب )مثل الك مير( والكاكاو.  

 نموذج لنقل التكنولوجيا  -باء 

، على وضححححع  (25)مع واليتها لتربئة الموارد الالزمة لن ل التكنولوجياًا ة الرالمية، تماشححححيتركف اآللي -72
. و سححححححححححححححتك ححححححححححححححف اإلطحار خيححارات التوز ع األف ي للتكنولوجيححات األكثر (26)إطحار نموذجي لن ححل التكنولوجيححا

تكلفتها حيثما ت ححححححححتد الحاجة  ريما بين البلدان لضححححححححمان توافر ه ه التكنولوجيات وال درة على تحمل  اً نضححححححححج
إليها، مع السحححححري في الوقت نفسحححححا إلى المسحححححاعدة على ارت اء التكنولوجيات الجديدة والمبتكرة في سحححححلسحححححلة 
االبتكار. و سححححاعد الن ل الرأسححححي على خروج تكنولوجيات جديدة واعدة من مجال البح  والتاو ر والفضححححاء  

 اء شحي  يمكن ن رها.قابل للب  الرلمي من خالل نموذج أعمال تجار ة

  

(24) <https://www.wbcsd.org/contentwbc/download/13433/196155/1>. 

من اإلطار االسححححححححححححتراتيجي    5 ز د الهدف االسححححححححححححتراتيجي و من ن  االتفاقية.    20و 18و 12و  6ُيررف ن ل التكنولوجيا في المواد   (25)
ذ  الصححلة، من تحديد االسححتراتيجية والنتائج واإلنجازات المتوقرة ريما يترلع شالوصححول    5، والهدف الت ححغيلي  2030-2018 للفترة

ير الت ر ر إلى بز ادة فهم وتنفي  ن ل التكنولوجيا في سحححححححياق التصححححححححر وتدهور األراضحححححححي والجفاف  إلى المررفة والتكنولوجيا. و  ححححححح 
 واإلدارة المستدامة لألراضيب، شاعتبارهما أحد مؤشرات األداء ل لية الرالمية. 

  التالي على الراشط    2022م ححححححححروع نموذج ن ل التكنولوجيا متاح على الموقع ال ححححححححبكي التفاقية مكافحة التصحححححححححر في آذار/مارج   (26)

<https://knowledge.unccd.int/publication/model-framework-technology-transfer>. 

https://www.wbcsd.org/contentwbc/download/13433/196155/1
https://knowledge.unccd.int/publication/model-framework-technology-transfer
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ول لك فإن اإلطار النموذجي مصححححمم حول ركيزتين رئيسححححيتين للن ححححاط. األولى تناو  على ترهد   -73
مسار لن ر التكنولوجيا، وفي ه ا السياق، توفير الفرص لتيسير البرهنة على التكنولوجيا في الرالم الح ي ي  

مثحاشة مخفف للمخحاطر ريمحا يترلع شاختبحار وتنفي   وتابي هحا. ومن ثم، فإن إطار ن حل التكنولوجيحا سححححححححححححححيكون ش
إلى توجيهات وخبرات األطراف  ًا  التكنولوجيات الرائدة من أجل حلول قائمة على األراضي والابيرة. واستناد

ل ليات المالية والسححوقية،  ًا  المدرجة في المرفع الراشع ومناطع أخرى، سححتراي اآللية الرالمية األولو ة أيضحح
نصححححة لتبادل المرلومات والمرارف وربط ماور  ال ااع الخاص شمراكز البح  والتاو ر  وقد تسححححتضححححيف م

إلى خفض تكاليف المرامالت، إلى جانب  ًا  الرالمية واإلقليمية. وسحححححححححححيسحححححححححححرى إطار ن ل التكنولوجيا أيضححححححححححح
ى إصحححححححالح  الحواجز الموجودة في ال انون التجار  وح وق الملكية الفكر ة، شالنسحححححححبة للتكنولوجيات الرامية إل

 األراضي وإلى اإلدارة المستدامة لألراضي. 

ولدعم اإلطار، ما فتئت اآللية الرالمية ترمل على مواجهة تحديات االبتكار في قضححححححححححححححايا محددة   -74
، ومبادرة األعمال  DeserTechاليونيدو، ومن قضحححايا اإلدارة المسحححتدامة لألراضحححي شالتراون مع ال حححركاء )

 يمكن إطالق تحديات إضارية مع تاور التمو ل وال راكات. ًا، وللمضي قدم(. التجار ة من أجل األر 

لنماذج تمو ل ن ل التكنولوجيا السحححححححححتك حححححححححاف كفاءتها وفراليتها  ًا  أوليًا  وأجرت اآللية الرالمية ت ييم -75
النسححححححححححححححبيحة، شمحا في ذلحك اسححححححححححححححتخحدار التمو حل المختلط من ال احاعين الرحار والخحاص؛ وتوفير التمو حل األولي  
للتكنولوجيححات الجححديححدة والمبتكرة الواعححدة؛ وتمو ححل مراكز االبتكححار لن ححل المررفححة وبنححاء ال ححدرات؛ وتيسححححححححححححححير 

 الت بيك من أجل تحديد فرص السوق. 

 أدوات مبتكرة لتمويل إصالح اطراضي  -جيم 

حو على الموارد المالية، حي  توجا األطراف التمو ل نًا كبير ًا  ضحححححححححححغا  19-تمارج جائحة كوفيد -76
الجهود الرامية إلى التصحد  لألزمة الصححية وما يرتبط بها من أزمة اقتصحادية. وبوضحع ذلك في االعتبار،  

 عملت اآللية الرالمية على استك اف أدوات مبتكرة لتمو ل إصالح األراضي تمكن مواصلة اختبارها.

لفحت اآلليحُة الرحالميحة شحإعحداد ت ر ر، من المتوقع أ -77 في الحدورة  ًا  ن يكون متحاححوفي هح ا السححححححححححححححيحاق، كل
األطراف، يسححتك ححف أدوات تخضححير تخفيف عبء الديون من خالل االسححتثمار في  الخامسححة ع ححرة لمؤتمر 

األراضحححي، مثل مبادلة الديون شإصحححالح األر ، والسحححندات المرتباة شاالسحححتدامة، وغيرها من األدوات التي  
   يمكن أن تربط تخفيف عبء الديون شإصالح األراضي.

سحححيا الوسحححاى وأوروبا الوسحححاى وال حححرقية( في )آالمرفع الخام   وبالتواز  مع ذلك، طلبت بلدان   -78
راف إلى األمانة ت ديم أدلة ش حان دور التصححر وتدهور األراضحي والجفاف  الدورة الراشرة ع حرة لمؤتمر األط

في اسححححتحثاث الهجرة إلى الخارج في المنا ة. وترمل اآللية الرالمية مع المنظمة الدولية للهجرة على إعداد  
األطراف، ش ان األدوات المالية    الدورة الخامسة ع رة لمؤتمر وقع أن تكون متاحة في  دراسة استاالعية، يت

 لالستفادة من التحو الت المالية من أجل إصالح األراضي في غرب البل ان. 

 دعم صندوق تحييد تدهور اطراضي  -دال 

مم صححححندوق تحييد أثر تدهور األراضححححي، ال   تديره شصححححورة مسححححت لة شححححركة مير  -79 وفا الفرنسححححية  صححححُ
لالسحححتثمار المؤثر، لح حححد التمو ل المختلط من ال ااعين الرار والخاص لدعم إعادة التاهيل واسحححرة النااق  
من أجل إصحالح األراضحي المتدهورة وتالفي تدهور األراضحي من خالل اإلدارة/االسحتخدار المسحتدار والمنتج  

األجل لم حححار ع اإلدارة المسحححتدامة لألراضحححي    طو ل  لألراضحححي. وكصحححندوق لالسحححتثمار المؤثر، يوفر تمو الً 
وتسححححهم في تحييد أثر تدهور األراضححححي.  ًا  وإصححححالح األراضححححي في البلدان النامية التي تتسححححم شالجدوى تجار 
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ونتيجة لرمليات صحندوق تحييد أثر تدهور األراضحي، أصحبحت األراضحي ترتبر على نحو متزايد فئة أصحول  
 جديدة بين المستثمر ن.

ة إلى التمو ل طو ل األجل، تُ در المساعدة الت نية إلى الم ار ع من خالل مرفع للمساعدة  وإضاف -80
الت نية ملحع يمولا المانحون وتديره مبادرة التجارة المسحححتدامة. وأن ححح  مرفع المسحححاعدة الت نية شاعتباره ذراع  

قو ة من الم ححححححححار ع   صححححححححندوق تحييد أثر تدهور األراضححححححححي المسححححححححؤول عن ت ديم المنا، بهدف بناء حافظة
 لصالا الصندوق. 

  وبدأ صحححححححححححندوق تحييد أثر تدهور األراضحححححححححححي ومرفع المسحححححححححححاعدة الت نية الرمل من  كانون األول/ -81
مليون    200، عبات ميروفا أكثر من 2021بنتائج ملموسححححة. وحتى كانون األول/ديسححححمبر   2018ديسححححمبر  

في المائة من التمو ل الخاص   70كون أكثر من دوالر من المسححححححتثمر ن من ال ااعين الرار والخاص، مع 
حتى اآلن. ومجموعة م ححار ع صححندوق تحييد أثر تدهور األراضححي ومرفع المسححاعدة الت نية في تزايد. ومن  

، قدر مرفع المسحححححاعدة الت نية  2021تم فحصحححححها حتى كانون األول/ديسحححححمبر  ًا م حححححروع 220بين أكثر من  
دوق خمسحححة منها. وهناك عملية مفتوحة لت ديم طلبات على مدار  م حححار ع ومول الصحححن 10الدعم ألكثر من  

 .(27)السنة على الموقع ال بكي لمرفع المساعدة الت نية المرني بتحييد أثر تدهور األراضي

وال دور ال ل لية الرالمية وال التفاقية مكافحة التصححححححححححر في قرارات االسحححححححححتثمار. غير أنا يجر    -82
صحححندوق تحييد أثر تدهور األراضحححي ومرفع المسحححاعدة الت نية واآللية الرالمية، وال سحححيما  ترز ز التراون بين 

على مسححححتوى الم ححححار ع. و صححححب الدعم ال   ت دما اآللية الرالمية للبلدان في المراحل المبكرة من تصححححميم 
  تديره مبادرة  في مجموعة م حححار ع مرفع المسحححاعدة الت نية ال ًا  م حححار ع تحييد أثر تدهور األراضحححي تدر جي

التجارة المسححححتدامة وصححححندوق تحييد أثر تدهور األراضححححي. وسححححتواصححححل اآللية الرالمية ربط البلدان األطراف  
وماور  الم ححار ع شصححندوق تحييد أثر تدهور األراضححي، ومرفع المسححاعدة الت نية ال   تديره مبادرة التجارة  

التصححححححر، بينما تصحححححبا الحكومات أكثر اسحححححتباقية،  المسحححححتدامة، ومراكز التنسحححححيع الوطنية التفاقية مكافحة 
وصندوق تحييد أثر   من الم ار ع إلدراجها في مجموعة م ار ع مرفع المساعدة الت نيةًا  متزايدًا  وت ترح عدد

  تدهور األراضي.

وفي المسححت بل، سححتواصححل اآللية الرالمية االسححتفادة من الدور المحتمل لصححندوق تحييد أثر تدهور   -83
بوصححححححححفا ركيزة ال ااع الخاص في مبادرات اتفاقية مكافحة التصحححححححححر، بينما تتراون مع المرفع    األراضححححححححي

 والصندوق ش ان منهجية الرصد عند مستوى م ار ع تحييد أثر تدهور األراضي.

 استنتاجات وتوصيات -سادساا  

التدفقات    اسدددتخلصدددة اآللية العالمية عدة اسدددتنتاجات رئيسدددية من تجرعتها تيما يتعل  بتقييم -84
وتدعم االسدددددددتنتاجات ر ية   لتنفيذ االتفاقية.اا  المالية وجهودنا لتعبئة التمويل من جميع المصدددددددادر دعم

: بناء مستقبل يتجنب التصحر/تدهور  2030-2018اإلرار االستراتيجي التفاقية مكافحة التصحر للفترة  
آثار الجفا  في المنار  المتأثرة اطراضددي ويقلل منهما إلى الحد اطدنى ويعكا اتجاههماو ويخ ف من  

على جميع المسدددتوياتو ويسدددعى جاهداا إلى إاجاد عالم خال من أثر تدهور اطراضدددي تماشدددياا مع خطة  
  و ضمن نطاق االتفاقية.2030التنمية المستدامة لعام 

 وهذه االستنتاجات الرئيسية هي: -85

  

(27) <https://www.idhsustainabletrade.com/landscapes/ldn-taf/#application>. 
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التركيز العالمي على اطراضي والطبيعة مع    19-تطور سياق تعبئة الموارد بعد كوفيد )أ( 
  واإلصالح كوسيلة لتحقي  فوائد متعددة؛

لالسدددددددددتفدادة من اا  اجدب أن يتطور نموذج اطعمدال التجداريدة ل ليدة العدالميدة أا ددددددددد )ب( 
 التطورات؛ هذه

فدنن بع  اطررا  لدديهدا قددرة محددودة ااو كبير اا  رغم أن هدذه االحتيداجدات تتبداين تبدايند )ج( 
وتطوير مشدددددداريع قابلة للتمويل المصددددددرفي    عبير بوضددددددوح عن احتياجاتها وثغرات التنفيذ لديها؛على الت 

 وتطوير ونشر معار  وتكنولوجيا جديدة؛ وقابلة لالستثمار؛

تلزم إقامة شدراكات فعالة مع الشدركاء التقنيين والماليين للتعوي  عن محدوداة قدرة  )د( 
 الدعم التقني وإعداد مشاريع مراعية لالعتبارات الجنسانية؛اآللية العالمية وتزايد الطلب على 

طن ذلك    من شدددأن نموذج الشدددراكة الذد اسددداعد على تبسددديط الدعم أن اكون فعاالا  )هح( 
سددديسدددمة ل لية العالمية بنشدددر مسدددتويات مرنة من الدعم في نطاقات متعددة ةمحلية وورنية وإقليمية  

فا  والعواصدف الرملية والترابية والتخ ي  منها في عملية إعداد  ودمج القدرة على الصدمود في وج  الج
 المشاريع القائمة على اطراضي؛

امكن الجمع بسدددالسدددة بين برنامج تحديد أهدا  روعي لتحييد أثر تدهور اطراضدددي  )و( 
وعين العديد من مسدددددارات عمل اتفاقية مكافحة التصدددددحر والشدددددركاء بشدددددأن البيانات الجغراتية المكانية  
وتخطيط اسددتخدام اطراضددي وتحويلها إلى أداة فعالة لدعم اتخاذ القرارات من أجل مسدداعدة اطررا  على  

 تنقية أهدافها الطوعية والتأثير على التنمية الورنية والسياسات القطاعية المواضيعية؛

يتعاظم العمل على إشدددددددراع القطاع الخاص واالبتكار مع دخول صدددددددندوق تحييد أثر  )ز( 
كما امنة التقدم المحرز في سدددالسدددل القيمة التي تولد االهتمامو  ااو  اطراضدددي رور التشدددغيل حالي تدهور  

ووجود نموذج قابل للتطبي  لنقل التكنولوجياو واالبتكارات تيما يتعل  بتمويل الجفا  وإصددالح اطراضدديو  
ائل جديدةو  وتظهر وسدددد  لألررا  والجهات صدددداحبة المصددددلحة من القطاع الخاص. تمنة جميعها سددددبالا 

  وتوجد اآللية العالمية في وضع امكنها من تأرير هذه الفرص واالستفادة منها.

ورعما تود اطررا  النظر في هذه االسددددددددتنتاجات بدية إعداد مشددددددددروع مقرر لمتتمر اطررا   -86
و والذد يت دددمنو ICCD/CRIC(20)/10اسدددتند إلى مشدددروع نا المفاوضدددات الموجود في الوثيقة  

و جميع مشدداريع المقررات المعدة لألررا  للنظر فيها في الدورة العشددرين  14-/م أ32المقرر  على غرار  
 ة.ي للجنة استعراض تنفيذ االتفاق
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