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 لجنة استعراض تنفيذ االتفاقية
 الدورة العشرون 

 2022أيار/مايو    18-12أبيدجان، كوت ديفوار، 
 المؤقت)د( من جدول األعمال 2البند  

                                                                       تنفيذ االتفاقية تنفيذا  فعاال  على المستوى الوطني ودون اإلقليمي واإلقليمي
  ذات الصتلة   3- 15من أهداف التنمية المستتدامة والااةة    15إدماج الهدف  

 في تنفيذ االتفاقية وفي تحييد أثر تدهور األراضي

ذات الصتتتلة    3-15من أهداف التنمية المستتتتدامة والااةة    15إدماج الهدف   
 في تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر وفي تحييد أثر تدهور األراضي 

 مذكرة من األمانة  

 موجز  
األمم إلى األمببا ببآل وا للببآل ال ببالملببآل وقيةببات ارفببا لببآل    14- م أ / 3طلببم مؤرما األطااف  م مرار    

المتحدة لمكا حآل التصببحا المصتصببآل،  م إطار وكيآل كه منما، موا ببلآلإ )أ( إقامآل  بباا ات لدعم رنفي   
ورحييد أثا ردقور األراضبببمب )و( واامبببمام  م المنتدا الابببلامبببم الاالم المابببتوا الم نم  التنملآل    اكرفا لآل

ضببببببم ودعم األطااف  م رحريد التردم  الماببببببتدامآلب )ع( ووضببببببم با امف رحديد أقداف رحييد أثا ردقور األرا 
 وامت ااضه ور د  دورياب )د( وررويآل التآزر وربادل الم ارف الما بين األطااف المشاركآل  م البا امف. 

                                                               األطااف التم لم رحبدد   بد أقبدا با  طوفلبآل  م محبال رحييبد أثا ربدقور                      ويبدعو المرار أياببببببببببببببا   
 غايات طوفلآل  م ميدان رحييد أثا ردقور األراضم                                              األراضم إلى أن رف ه ذلك واألطااف  التم التزمت 

ااجااءات التم ارص رما األما آل وا للآل ال الملآل   ق ا الترايا  ويصببببب   ،إلى رنفي  ردابيا للت حيه  إ حازقا
  وينتمم بترديم امبتنتاجات ورو بلات كم رن ا  يما األطااف  ، 14- م أ / 3                                 رلبلآل  للطلبات الواردة  م المرار 

 اين للحنآل امت ااض رنفي  اكرفا لآل. م الدورة ال ش
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 معلومات أساسية -     أوال   

من  3-15 الغايآل، أن الا م إلى رحريد  12-م أ/3،  مرتاى مرار                           أ د مؤرما األطااف محددا   -1
لمكا حآل التصببببببببببببحا )اكرفا لآل( ورحريد                                                                أقداف التنملآل الماببببببببببببتدامآل محا    قوا لتنفي  ارفا لآل األمم المتحدة 

  . ويطلم المرار إلى األما آل وقيةات اكرفا لآل المصتصببببببببببآل أخ  زمام )التحييد(   قدف رحييد أثا ردقور األراضببببببببببم 
 3- 15 الغايآل رحريد   قصبببد المبادرة ودعوة الوكاكت والحمات األخاا  ببباحبآل المصبببلحآل إلى التماا الت اون  

،  م مرار  من أقداف التنملآل المابتدامآل. ود رحريد   غلآل، إلى  بو  اايات طوفلآل  13-م أ/3                     عا األطااف 
لا ببببببد التردم المحاز  حو   11-م أ/22وإلى ا تماع  مف الا ببببببد والتريلم الم تمد  م المرار  تحييدالقدف 

 ورريلم ق ا المدف واابال  عنه. تحييدالرحريد المدف المتمثه  م 

 2030-2018ااطار اكمببتاارلحم لالرفا لآل للفتاة   13-م أ/7واعتمد مؤرما األطااف  م مرار   -2
                                                                                             رطل ا  إلى مابببتربه يتحنم التصبببحا/ردقور األراضبببم ويرله منمما إلى الحد األد ى وي كا ارحاقمما ويصف  

عالم خال من ظاقاة                                                                               من آثار الحفاف  م المناطد المتأثاة على جملم الماتويات ويا ى جاقدا  إلى إيحاد 
                                   . وو را  لإلطار اكمببببببببتاارلحم لالرفا لآل 2030                                                   ردقور األراضببببببببم رما ببببببببلا  مم خطآل التنملآل الماببببببببتدامآل ل ام 

 أقملآل إدماع ،  التحييداألطااف، مابببتفيدة من الشببباا ات الااملآل إلى دعم جمود        أقا ت  ،  2030-2018 للفتاة
 ذات الصلآل لالررراء  ماتوا رنفي  اكرفا لآل.   3- 15من أقداف التنملآل الماتدامآل والغايآل    15المدف  

، يتمثه أقم طلم قدمته األطااف إلى األما آل  م اكمببببببببببتماار  م 14-م أ/3وبمرتاببببببببببى المرار  -3
وبلورة  ببببببببباا ات داعمآل لتنفي     )البا امف(  ببا امف رحديد أقداف رحييد أثا ردقور األراضبببببببببم              المابببببببببم قدما  

لفايد ايد الوطنم، واضببببببب آل  م اعتبارقا، حابببببببم اكقتاببببببباء، مبادرة طوافلآل على الصببببببب   والتحييداكرفا لآل 
تحييد أثا ردقور األراضبببببببببببم، وعرد األمم المتحدة ا بببببببببببال  الن م اايكولوجلآل،  ل الم نم با بببببببببببد األرض

                                                                                                     ومبادرة رشببببببببا غوون، ومبادرة أ راة، ومبادرة اا آل الاببببببببالم، ومبادرات مكم  لآل أخاا،  ما  يما الميةات ال لملآل 
رالم                                                                                     ودون ااقللملبببآل وااقللملبببآل، من أجبببه رربببديم البببدعم إلى األطااف. ورربببدم قببب   الوثلربببآل موجزا    الوطنلبببآل

                                                                                                الماتوا أل شطآل األما آل وا للآل ال الملآل التم ارص ت امتحا آل للمرا ر، إضا آل إلى اكمتنتاجات والتو لات 
 يمكن الاجوع إلى الوثلربآلمبات، من الم لو  طالع على مزيبد  آل  بأولويبات ال مبه  م الماببببببببببببببترببه. ولالاربطب الم

ICCD/CRIC(20)/5. 

 تحديد أهداف تحييد أثر تدهور األراضي وجهود التنفيذ ذات الصلة -       ثانيا   

من أقداف التنملآل المابببببببببببتدامآل على الصببببببببببب يد   3-15 الغايآلدعم البلدان  م رحديد            مببببببببببب لا  إلى -4
ملآل ررديم الدعم الترنم والمالم الشبببببببببامه وا بببببببببلت األما آل وا للآل ال ال ،2021-2020الوطنم خالل الفتاة 

  18 الت اون مم    (1)با امفالمن خالل    التحييدللبلدان التم التزمت بتحديد أقدا ما الوطنلآل الطوفلآل  شببببببببببأن 
 .        دوللا            ايكا  

إلى البا امف من ال ديد من منتحات ربادل الم ارف التم                                     وا تف ت البلدان التم ا اببببببببببببببمت مؤخاا   -5
رتاببببمن الدروا الماببببتفادة والممارمببببات الحيدة المتاا مآل من مشبببباركآل البلدان األخاا، األما ال ا مبببباعد 

من الم لومببات،   طالع على مزيببد  لالو على مزيببد من ررويببآل التببآزر وربببادل الم ببارف المببا بين األطااف.  
 .ICCD/CRIC(19)/2ثلرآل يمكن الاجوع إلى الو 

  

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

https://www.unccd.int/actions/ldn-target-setting-programme
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،       بلبدا    129المشببببببببببببببباركبآل  م البا بامف    بلبدان، بلغ محموع ال2021وحتى كبا ون األول/دياببببببببببببببمبا   -6
على موقم   التحييدرراريا  الوطنلآل عن بلد  100 م ق   ال مللآل الطوفلآل، و شببببببببا  بلدان  ححت    106 منما

 .(2)اكرفا لآل الشبكم

قداف التنملآل الماببببببببتدامآل على النحو المحدد  م أقداف من أ  3-15الغايآلولإلمببببببببمام  م رحريد   -7
التم اعتمدرما البلدان األطااف، وا بببببببببببببلت ا للآل ال الملآل ال مه مم الشببببببببببببباكاء الترنيين والتمويليين    التحييد

                                                                                              الائلابين وزادت من دعمما البلدان  األطااف لتاجمآل ق   األقداف إلى أ شبطآل رنفي  ذلك التحييد على أرض 
ل وضببببببم مشبببببباريم وباامف رحويللآل رااعم المن ور الحناببببببا م ورتصببببببدا للتصببببببحا وردقور  الواقم من خال

مببببببل حه  التردم  حو رحريد ال ديد من أقداف  التحييداألراضببببببم والحفاف  م جملآل محاكت. ثم إن إ حاز 
  ، من البشبباا والطاقآل واأل ،والماء ،والغ اء  ،التنملآل الماببتدامآل األخاا، ك مببلما رلك المت لرآل  الحد من الفرا

 والنمو اكقتصادا والمااواة بين الحناين. ،وامتصدام الموارد الطبل لآل الماتدام ،وحمايآل البيةآل

 من التفا بببببيه عن النتائف التم رحررت حتى ا ن         مزيدا    ICCD/CRIC(20)/5ورتابببببمن الوثلرآل   -8
وطنلآل أ ثا    رمكينلآل بيةآل رميةآل   م ق ا الصبببببببدد، ورناق  محاكت عدة كان  م اامكان رحابببببببينما من أجه دعم 

 م    ودعم جمود رنفي  أ شببببببطآل التحييد   التحييد تحديد أقداف ل ديناملآل وبلو  كفاءة و  اللآل أعلى على  طاق وامببببببم  
اكطالع على م لومات إضبباالآل عن أ شببطآل بناء الردرات وإدماع المن ور                 . ويمكن أياببا  مببواء  اببواء   الماببتربه 

  ICCD/COP(15)/17و   ICCD/COP(20)/6ى التوالم،  م الوثبائد  الشببببببببببببباا بات، عل   آل الحناببببببببببببببا م وإقبامب 
 .ICCD/COP(15)/4و

 الشراكات من أجل دعم تنفيذ االتفاقية وتحييد أثر تدهور األراضي -       ثالثا   

بناء الردرات    أ شبببببببببطآلالكلا ات الترنلآل  م رمويه                                               ما  تةت األما آل وا للآل ال الملآل رشببببببببباكان بمم آل -9
                                                    ، ودور ردابيا التحييد بو بببببببببببببفما مابببببببببببببا عا  ألقداف التنملآل  لتحييدالحوا م الترنلآل ل                   ابال  موظفيمما   ض  
من أقداف التنملآل الماببببببببببتدامآل، على وجه الصصببببببببببو ، ورلاببببببببببيا  3-15 الغايآلالماببببببببببتدامآل بوجه عام، و 

 الرفا لآل والحمات األخاا  احبآل المصلحآل.لالتبادكت مم ماا ز التنايد الوطنلآل 

عن كثم مم أما آل ما د البيةآل ال الملآل لدعم أ شببطآل رنفي                         للآل ال الملآل أياببا  ورت اون األما آل وا -10
                                                                 ررو ا التآزر مم ارفاقيتم ريو األخايين بمدف ر زيز الفوائد المشببببببببببتاكآل رمكينلآل  اكرفا لآل، إضببببببببببا آل إلى بيةآل  

د األمم و عر  2030التم رابببببببببببمم  م إ حاز األولويات الوطنلآل  م مبببببببببببلاق خطآل التنملآل المابببببببببببتدامآل ل ام 
 .2030-2021المتحدة ا ال  الن م اايكولوجلآل 

                                                                                      ور ه مبادرة رشببا غوون، من  امببتماللما  م الدورة ال ا بباة لمؤرما األطااف،  ببايكا رئلاببا  ياببمم  -11
الناظم لكثيا من جمود   م م جمود  بببببتى رامم إلى الماببببباعدة على رنفي  أ شبببببطآل التحييد. والصل  الائلاببببب 

المكث  لبلورة مفموم التحييد واختبار ق ا المفموم.   لى مبببببيه المثال، ردعم مبادرة  دعم المبادرة قو ال مه
رفا لآل اكوقم  بباا آل ثالثلآل بين   -  رشببا غوون المشبباوع النموذجم للتحييد و بباا آل رصاببيا األراضببم الحا آل

إعداد األرضببببببلآل   وبا امف األمم المتحدة للبيةآل وجمموريآل كوريا، األما ال ا يابببببباعد  م  مايآل المطاف على
با امف ومشبببببببببباريم وباامف التحييد  الالترنلآل وال لملآل والاببببببببببلامببببببببببلآل كعتماد التحييد. وروا ببببببببببه المبادرة دعم 

ات إقامآل الشببببببباا ات وزيادة ر ملم قابببببببايا التحييد واألراضبببببببم  م الصطآل ال الملآل للبيةآل         وقد ياببببببب   بالتحويللآل
 .2030-2018وااطار اكمتاارلحم لالرفا لآل للفتاة 

  

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

https://knowledge.unccd.int/home/country-information/countries-with-voluntary-ldn-targets
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قابببببايا التصبببببحا وردقور  علىويت اون الشببببباكاء الثالثآل  م  ببببباا آل رصابببببيا األراضبببببم الحا آل   -12
األراضببببم والحفافب وإ ببببال  الغا ات والن م اايكولوجلآل  م األراضببببم المتدقورة وحفي التنوع البيولوجمب 

خالل رميةآل ف م ه. ورمدف  بببببباا آل رصاببببببيا األراضببببببم الحا آل من                                      والتصفلف من آثار رغيا المناخ والتكل  
إلى المابببباعدة على رحاببببين مبببببه فل  المحتم ات المحللآل المتأثاةب ورحاببببين ظاوف الن م   رمكينلآلبيةآل  

اايكولوجلآل المتأثاةب وحمايآل التنوع البيولوجمب والمابببم  م ر زيز الحمود المب ولآل  م محال التصفلف من 
 آثار رغيا المناخ والتكلف م ه.

اختبار  ميدان  م 2011من  عام          مشبببببببببباوعا   14األراضببببببببببم الحا آل دعمت  بببببببببباا آل رصاببببببببببيا و  -13
 بالت باون مم الشبببببببببببببباكباء الم نيين، مثبه من مبآل    الو باء بمبا  اكلتزامبات الطوفلبآل الوطنلبآل المت لربآل  بالتحييبد و 

ومن مبات المحتمم المبد م   ،والحكومبات  ،وبا بامف األمم المتحبدة اا مبائم  ،األاب يبآل والزراعبآل ل مم المتحبدة
إعبادة ربأقيبه الن م اايكولوجلآل     غاضتم بات المحللبآل. ورشببببببببببببببمبه األ شببببببببببببببطبآل الميبدا لبآل رنملبآل الربدرات  والمح

المتدقورة وإ بببببالحما، كاألراضبببببم الحا آل ومااعم الما بببببلآل والغا ات واألراضبببببم الصثآل واألراضبببببم الاطبآل، 
 بوامطآل ردابيا اادارة الماتدامآل ل راضم، مثه الحااجآل الزرافلآل والتشحيا.

م لومبات إضبببببببببببببباالبآل عن الشببببببببببببباا بات الااملبآل إلى إدمباع   ICCD/COP(15)/4  آل وياد  م الوثلرب  - 14
رلك   م رنفي  اكرفا لآل والتحييد، من بينما   ذات الصبلآل  3- 15 من أقداف التنملآل المابتدامآل والغايآل  15 المدف 

 ومبادرة اا آل الاالم.   ومبادرة أ راة   الفايد الم نم با د األرض لتحييد أثا ردقور األراضم التم رام مبادرة 

حوار رفيع المستتتتتوى بشتتتترن التصتتتتحر وتدهور األراضتتتتي والجفاف والمنتدى  -       رابعا   
 السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة

 حزياان/  14  ،عرد الحوار الاالم المابتوا  شبأن التصبحا وردقور األراضبم والحفاف يوم اكثنين -15
  74/220. وجبباء  م قاارا الحم لببآل ال ببامببآل  2021رموز/يوللببه    2  ،الحم ببآل             ور وا بببببببببببببببه يوم    2021يو لببه  

أن رئلا الحم لبآل ال بامآل عربد ق ا الحوار لتريلم التربدم المحاز  م مكبا حبآل التصببببببببببببببحا وردقور    75/218و
 م ضببببببوء  مايآل عرد األمم المتحدة للصببببببحارا ومكا حآل                                          األراضببببببم والحفاف ورحديد ماببببببار الماببببببم قدما  

يمكن من الم لومات، طالع على مزيد لالو رد األمم المتحدة ا ال  الن م اايكولوجلآل. التصحا وبدايآل ع
 .ICCD/COP(15)/3الاجوع إلى الوثلرآل 

"الت ا م   2021وكان موضببوع المنتدا الاببلامببم الاالم الماببتوا الم نم  التنملآل الماببتدامآل ل ام  -16
ز األ  اد اكقتصاديآل واكجتمافلآل والبيةلآل للتنملآل  على  حو ي ز   19-الماتدام والمان من آثار جائحآل كو يد

 م مببببببلاق عرد ال مه واا حاز من أجه    2030الماببببببتدامآلإ بناء ماببببببار  ببببببامه و  ال لتحريد خطآل عام  
  رأثيا ، من بينما من ور اكرفا لآل  شبأن 2021التنملآل المابتدامآل". وقدمت األما آل إمبمامات  م منتدا عام 

ه ررايا                                                             اضم ومبه ال ل ، إضا آل إلى رحديث موجز عن رطورات التحييد ألج  على األر  19-جائحآل كو يد
 األمين ال ام الماحلم عن أقداف التنملآل الماتدامآل.

 -   اجتمباعم  ربأثياآل من  حب   ض مبا أحبدثتبه الحبائ   2021وبينبت مب كاة األمبا بآل إلى المنتبدا ل بام   -17
األراضببببببببم. وحتى  م الوقت ال ا ك رزال اله ق   ا ثار                                          اقتصببببببببادا وبيةم على الرطاعات الم تم دة على 

محاببببببومببببببآل، رشببببببيا اكرحاقات الحاللآل إلى وجود ضببببببغو  أ با على موارد الغا ات والموارد األرضببببببلآل  م  
، من األقملآل  مكان لنا،                                                                        ال ديد من المناطد، ومبببتزداد ق   الابببغو . و م مواجمآل مابببتربه يزداد اموضبببا  

للحد من خطا الحائحات  م المابببببببببتربه  الاببببببببباوريآلأن  صطو جملم الصطوات  ،          عالملا                   بو بببببببببفنا محتم ا  
إن حمايآل  ببببببحآل األراضببببببم والن م اايكولوجلآل    ثم وإيحاد مبببببببه كمببببببت ادة الردرة المفرودة على الصببببببمود.

               للتصفلف من وطببأة التحببديببات ال ببالملببآل المت ببددة والت ببامببه م مببا، حببامببببببببببببببم  الطبل لببآل وامببببببببببببببت ببادرمببا أما  
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  ومصاطا الكوارث ورغيا  ، و ردان التنوع البيولوجم   ، واألمن الغ ائم  ، ااض الحيوا لآل المصبببببببببببدر مثه ا ترال األم 
المناخ. ويابببببباف إلى ذلك كون اادارة الماببببببتدامآل ل راضببببببم والملا  ومببببببيلآل   الآل من حيث التكلفآل للبناء 

وعكا ماببار  أجه الماببتربه  شببكه أ اببه. وبتحنم ردقور األراضببم والن م اايكولوجلآل  م الماببتربه من
مم التصدا للمصاطا   17 ما ماى من أضاار، يمكننا راايم التردم  م جملم أقداف التنملآل الماتدامآل الب

 .(3)واياقا من التمديدات ال الملآل ،و ردان التنوع البيولوجم ،ورغيا المناخ ،التم رطاحما الحائحات

،  م 1-3-15تنملآل الماببببببتدامآل                                                     وأمببببببممت األما آل،  صببببببفتما الحمآل الشل مآل على مؤ ببببببا قدف ال -18
ررايا األمين ال ام الماحلم عن أقداف التنملآل المابببببببببببببتدامآل مم رحديث موجز عن التردم  حو رنفي  أقداف 

                            بلدا  وإقللما  بتحديد أقداف  127، التزم 2021التحييد الوطنلآل الطوفلآل على النحو التالمإ  م  بببا / باايا 
. و م الحملآل، رردر اكلتزامات  إ ببببال                                 وإقللما  أ ببببال  أقدا ه رمببببملا        بلدا   68طوفلآل لتحريد التحييد، وأقا 

 .(4)قكتار رغطيما التزامات من خالل أقداف التحييدمليون  450األراضم ببليون قكتار من بينما  

 توصياتالستنتاجات و الا -       خامسا   

الجارية لألطراف وهيئات  ةشتتتتتتير هذا االستتتتتتتعراض الرفيع المستتتتتتتوى إلى األعما  الموضتتتتتتو ية   - 19
                        ذات الصتتتلة اللذين ع مما    3- 15من أهداف التنمية المستتتتدامة والااةة    15االتفاقية بشتتترن إدماج الهدف  

اآلن في العديد من مستتتارات عمل األمانة واآللية العالمية والمحا  إليهما في وثاأخ أخرى للجنة استتتتعراض  
ً   واالمثل  توضتا األنشتوة والمرادرات المني نة  تنفيذ االتفاقية لتيستير الحصتو  على معلومات أ                                                        كثر تفصتي

التعاون لًرتقاء   في هذه المذكرة جهود األمانة واآللية العالمية للدخو  في شتتتتتتتتراكات وأشتتتتتتتتكا  أخرى من 
 بالتحييد    بمستوى الدعم المقدم إلى األطراف في تنفيذ أهدافها الوطنية الوو ية المتعلقة 

ً   وعندما تكون مشتتتتاريع -20                                                                   التحييد وارامجها مصتتتتممة تصتتتتميما  جيدا  وم دارة بعناةة وممولة تموي
                                                                                           كتافيتا   فتتن تنفيتذهتا ةمكن أن ةجلتع منتافع متعتددة قتد تمك ن من اإلستتتتتتتتترام في تحقيخ العتديتد من أهتداف  
                                                                                              التنمية المستتتتتتتتتتدامة والراق  ينها وقد تحف ا اجتذا  التمويل المناخي وتمويل التنمية المستتتتتتتتتتدامة ب ية 

  (5)صلة تنفيذ االتفاقيةموا

وأخذت األمانة   وصتتفها المنةمة الراأدة في مجا  مكافحة التصتتحر وتدهور األراضتتي والجفاف    - 21
                                                                                                 امام المرادرة  بمعي ة وكاالت وجهات صتاحرة مصتلحة أخرى  مثل كيانات األمم المتحدة والمنةمات الدولية  

  3- 15 ام الخاص  إلى التعاون على تحقيخ الااةة والمؤستتتتستتتتات المالية ومنةمات المجتمع المدني والقو 
                                                                                                من أهداف التنمية المستتدامة  وتستهم األمانة  هم ة في العديد من األنشتوة والنرامع مع الشتركاء في إطار  

  الذي ستتيكون بمثابة محفا إلى تستتريع  2030- 2021عقد األمم المتحدة الحالي إلصتتًا النةم اإلةكولوجية 
 والتحييد     3- 15 أهداف التنمية المستدامة والااةة   من   15التقدم نحو الهدف  

واهذا االستتتتنتاج قد ترلع لجنة استتتتعراض تنفيذ االتفاقية في دورتها العشتتترين في النةر في  -22
ذات الصتتلة في   3-15من أهداف التنمية المستتتدامة والااةة   15مشتتروم التوصتتية بشتترن إدماج الهدف  

   ICCD/CRIC(20)/10ور األراضي على النحو الوارد في الوثيقة  تنفيذ االتفاقية وفي تحييد أثر تده

    

  

 (3 ) <https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=30022&nr=2718&menu=3170> . 
(4) <https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2021/secretary-general-sdg-report-2021--EN.pdf>. 
(5) <https://www.unccd.int/sites/default/files/inline-files/74%20UNGA%20UNCCD%20resolution 

%20adopted%20by%20the%20GA.doc.pdf>. 
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