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 العشرون الدورة 

 2022أيار/مايو  18-12أبيدجان، كوت ديفوار، 
 من جدول األعمال المؤقت 3البند 

التقارير   وشييي   جودةوكذلك    ،المعلومات إجراءات تبليغتحسيييي   
مالتي ت    إلى مؤتمر األطراف قدَّ

مالتقارير التي ت    وشييييي    جودةوكذلك    ،المعلومات  تبليغإجراءات  تحسيييييي        قدَّ
 إلى مؤتمر األطراف 

مة م  األمانة    مذكرة مقدَّ

 موجز  
 ا ب  من مؤسبببببببببببببتببببببببببببببات اعمفبا  ب  م تبببببببببببببين أدوات ا ب   ل مل ب     14- /م أ 11طلب  المررر   

امفا    األمم المت دة لمكاف   التصبببب ر، بما فك  لي، فك جمل  أمور، ء مببببا  منصبببب   المت لر  ب  2022 ل ام 
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 تمدة حديثًا. الم  

همه  متبببببل   اسبببببتتاب  ل ما المررر، اضببببب ل ت األما   وامل   ال الم   بتبببببلتبببببل  من األ مببببب  ، و و  
الوث ر  الضبببببببببو  عل  جم إل عناابببببببببر ا ب   التك جري م ديث ا و/أو م ديل ا و/أو موا مت ا مإل المرررات 

 األخري التك امخمها مؤممر األطران. 

مإل ممبرو  المررر     باعقتران  فك همه الوث ر   الوارد  والتواب ات   اعسبتنتاجات فر   وينبغك قرا ة   
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 مقّدمة -أوالا  

، الم   2030-2018اعسبترام تك عمفا    األمم المت دة لمكاف   التصب ر للفترة  يت ل  ا طار   -1
(، من األطران مرديم مرارير عن خمت  13-م أاألطران )اعتمدمه األطران فك الدورة الثالث  عمرة لمؤممر  

هك المرة األول  التك أبلغببت في با   2018كببا ببت عمل بب  ا ب   ل ببام  و .  وإطببار منفيببمأهببدان اسببببببببببببببترام ت بب   
ل ما ا طار اعسبببببترام تك. واسبببببتنادًا ءل  مترب    ْيناألطران عن اسبببببتخدام المؤطبببببر وإطار الرابببببد الم تمد

،  أن مروم   ، ءل  األما  14-/م أ11 ب   األول ، طل  مؤممر األطران، فك المررر  األطران أثنا  جول  ا
م الت  اعختناقات التك أبرزم ا األطران، بما فك بغ   ت تببببببين أدوات ا ب    بفك حدود الموارد المتاح ،  

 ودعم منم   الردرات الُر ري  لراد منفيم اعمفا   . منص  جغراف   مكا    لي ء ما  

وبموج  المررر  فته، طل  مؤممر األطران ءل  األما   م زيز ج ود التنتيب مإل وكاعت األمم   -2
بر امج متاب   م تمل للدعم ال المك والمماريإل  ءقام   بين   المزامن ع س ما عند النظر فك  و المت دة الم ن  ،  

ل  منباأل مببببببب   التمكين      المتصبببببببل األخري  موفير الدعم الترنك  ضبببببببمان  بغ   مرفب البيئ  ال الم  ،   المموَّ
 .2022ل ام  ا ب  ل مل    والمناس  التوقيتوالمالك الم ئم 

المررر   -3 طلببببببب   أ11كمبببببببا  منظمببببببب   14-/م  مت ببببببباون مإل  أن  األمبببببببا ببببببب   البببببببدول ببببببب     ءل   ال فظ 
(Conservation International  )  ءيرث  - مريندز ’  مكون لمنصببببببببببب لضبببببببببببمان أن‘  (Trends.Earth)  

مببببببكل يمكن  رله ملرائ ًا ءل   ظام اسببببببت راض األدا  ومري م  ب  لإلب  ءعداد وم ليل الب ا ات    الردرة عل  دعم
  ءب    مرارير   موليدءيرث للمتببباعدة فك    - منصببب  مريندز   يتر  موسببب إل   اه م ام(، وأن  PRAISالتنفيم )

 الوطنك.الص يد عل   يمكن اعستناد ءلي ا

م هببمه الو  -4 األمببا بب  وامل بب  ال ببالم بب  لتم إل  التك اسببببببببببببببتتببابببت ب ببا  ك ف بب   الوث ربب  م لومببات عن  مرببد  
نتبا ب با،  14-/م أ11مؤممر األطران فك المررر   أببداهباال لببات التك   ، بمبا فك  لبي  ا ب  عمل ب   وحتبببببببببببببب 

م الوث ر . كما  2022ل ام    ا ب   مل    لبنا  الردرات اسبت دادًا  وأ مب ت ا المت لر  بأدوام ا   مفاابيل عن   مرد  
 .دعمًا ل مل   ا ب  موله مرفب البيئ  ال الم   يامل   ال الم   و  است دثتهممرو  النماط التمكينك الم  

فك همه الوث ر   الوارد  والتواب ات    فر  اعسبتنتاجات، ينبغك قرا ة 14-/م أ32مممب ًا مإل المررر  و  -5
، الم نون "مماريإل مرررات الدورة  ICCC/CRIC(20)/10فك الوث ر   الوارد  الصل         الفر مإل  باعقتران  

 ال مرين للتن  است راض منفيم اعمفا   ".

 وأدوات تحلي  البيانات اإلبالغمنصة  -اا ثاني 

 اتفاقية األمم المتحدة لم افحة التصحرالمتعلقة بمنصة اإلبالغ  -ألف 

وج له يتماطببببببب  مإل بن    بدرج  كبيرة  ‘دا  ومري م التنفيم ظام اسبببببببت راض األ’  رفإل متبببببببتويجري  -6
  مكنولوج النظام اسببببببببببت راض األدا  ومري م التنفيم، اسببببببببببتنادًا ءل     البن   النظام  ال ديث . وب د م وير   النظم

ا اببببدار األقدم من  اعسببببتغنا  عنالبن  ، جري   ل مه  ، ومنفيم خبرا  مكنولوج ا الم لوماتالمفتوح  المصببببدر 
 ظام اسبببببببت راض األدا  ومري م  ’من  4، يتضبببببببمن ا ابببببببدار التديد  وبإيتاز .  3ا ابببببببدار  أ   ،  النظام  هما

 : فته نظامهما المن  3عل  ا ادار الُمدَخل  الت تينات الرئ ت   التال    م‘التنفي

ا  تر ت ءل  سببببلتببببل  من  ما ج  الم مول به خارج  جري م ويل  مو ج ا ب   الثابت   )أ( 
فك  فك ء تاج مررير وطنك متببببترل )فك الوقت  فتببببه    ا  تر ت  دخال الب ا ات مإل اعسببببتمرار ا ب   عل

 ( يمكن لألطران حفظه وعرضه خارج ا  تر ت؛PDF طكل
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لكك يكون من األسببببببببببب ل عل  سبببببببببببُت فظ ب ا ات ا ب   فك قاعدة ب ا ات مركزي   من    )ب( 
ءعداد مررير م ليلك أولك لكك منظر ف ه لتن  اسببببببت راض  مثً  من أجل مول ف الب ا ات ومفتببببببيرها،    األما  

 منفيم اعمفا   ؛

هك و   )ا ب  (  فك عمل ب  ءعبداد التربارير   م وريب سببببببببببببببتكون الب با بات التغراف ب  المكبا  ب    )ج( 
 ها وعرض ا عن طريب المنص ؛ؤ يمكن ءدارم ا وإ ما

 بتم إل لغات األمم المت دة التت؛ ا ب  د اللغات عست  اب سيتاح م توي مت د )د( 

لين اتسببببتتببببمح ءدارة حتبببباب )هب(  لألطران با دارة المام   لمن ر  ا ب   الُر ري     المتببببت م 
لينمن حيث ءضبببببببباف    االخاابببببببب  ب  لينجدد ومنح أدوار لل متببببببببت م  المضببببببببافين. وهما يت ل  ظام    متببببببببت م 

 ؛ للتم إلوطام ً  اً عمل م او   حيز يم است راض األدا  ومري م التنف

دَمجوجود  ظبببام   سبببببببببببببب مك ن )و(  ءجرا  حوار بين األمبببا بب   من  للمراج ببب  واعسببببببببببببببت راض   مبببُ
ناألطران بمبببأن التررير الوطنك، ما  والبلدان كفا ة عمل   اعسبببت راض الترنك  من فك   اي  الم ان   ي تببب 

 وطفافيت ا وقوم ا؛

م ديث كامل  من الدعم والتوج ه والمتببببببببببباعدة وكملي  سبببببببببببتتاح عل  ا  تر ت عمل   مت )ز( 
 ءخبار  لنظام است راض األدا  ومري م التنفيم.

مرحل    ‘ 1’ من  ظام اسبببببببببت راض األدا  ومري م التنفيم عل  ث ث مراحل:    4جري اختبار ا ابببببببببدار  و  - 7
لين ربول  لل اختبار   ‘ 2و’ اختبار داخلك أجراها موظفو األما   وطببريي مت اقد؛   متموع  مختارة  أجرمه   من المتببت م 

اختبار ما ب د ا ابببدار    ‘ 3’ ؛ و 2021 ب/أغتببب    من األطران اسبببتتابت لدعوة عختبار النظام ابببدرت فك  
لين ربول  ال اختبار  خصبببببو   وب لب ا ات اعفتراضببببب  .  التودة ل ضبببببمان    وطبببببمل طبببببريي مت اقد  أجراه  ،  من المتبببببت م 
م  فك المبائب ( م حظبام م عن طريب  مو ج، ولم يختبر   62اسبببببببببببببتتبابوا للبدعوة )أو    متبببببببببببببت م  ً  29من  18 قبدَّ

م حظات علروا  لم يرد  موا م حظام م. وأولئي المين قدَّموا    لكن م و امخرون النظام قبل الموعد الن ائك أو اختبروه 
قبببل اختبببار مببا ب ببد  فورًا، و وجري الت ببامببل  )المرحلبب  بيتببا(  عل  النظببام فك المرحلبب  التتريب بب     بصبببببببببببببورة ءيتبباب بب  

رسببببببببم الخرائ   التوا   المت لر  ب مإل أ  قضببببببببايا رئ تبببببببب   ومتاعت جري م ديدها للت تببببببببين )مثل    ، ا اببببببببدار 
بمببببأن أ  ممبببباكل  اعختبار الم تمدة لفريب الممببببرو   ظرة ثا ب  مبكرة  ُ ُ ج طببببفاف     وأماحت تصببببم م الواج  (.  وب 

إط ه  بما يتبمح ب فك الوقت المناسب     لنظام همه المبفاف   األدا  المرجو ل منم البداي ، وضبمنت    المنصب    مرن   فك 
 من  ظام است راض األدا  ومري م التنفيم.   4ا ادار  

الب ا ات اعفتراضببببببب   لل ديد من المؤطبببببببرات بناً  عل  أفضبببببببل مصبببببببادر الب ا ات    وُملئت متببببببببراً  -8
ءيرث    - م بالتب  متموعبات الب با بات التغراف ب  المكبا  ب  فك منصببببببببببببببب  مرينبدز متبببببببببببببببربًا  . وجري  (1)المتباحب 

(Trends.Earth  )  من  ظام است راض األدا     4فك ا ادار    دمت امنظم  ال فظ الدول   قبل  من جا
األطران عبر سببببببببببببببلتببببببببببببببلب  من مرب بات   من جبا ب   يبدويباً ومري م التنفيبم. ويتب  مبل  جم إل ال رول األخري 

 ت.ا  تر  الموضوع  عل ا دخال والنص الترد  والروائم المنتدل  داخل النما ج 

، ءل  األما   أن مواابببل م تبببير ا ب   عن األهدان  14- /م أ 11مررره ب طل  مؤممر األطران،  وقد   - 9
بالمناطب    مت لب م ديداً  ظام ا ب   حرول ب ا ات ءضببببببببببباف     مضبببببببببببمين عن طريب    4ءل     1من اعسبببببببببببترام ت    

فك ا ب      الراغب  البلدان  عل   تبب ل من  ظام اسببت راض األدا  ومري م التنفيم ي   4المتأثرة. ولملي، فإن ا اببدار  
 عن المناطب المتأثرة كبند ءب   وطنك ءضافك واخت ار ، باستخدام متموع  م ددة من النما ج. 

  

ل ط   عل  مزيببد من الم لومببات بمبببببببببببببببأن مصبببببببببببببببادر الب ببا ببات اعفتراضبببببببببببببب بب  لكببل مؤطببببببببببببببر من المؤطببببببببببببببرات، ا ظر الوث ربب    (1)
ICCD/COP(15)/CST/7-ICCD/CRIC(20)/8. 
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من  ظام است راض األدا  ومري م التنفيم )التك    4مت ح الردرة التغراف   المكا    لمنص  ا ادار  و  -10
ر الب ا ات التغراف   المكا    والتراط مضبببببببببببببل ات )أو  ووحدة م كم ءداري ( مصبببببببببببببو    خرائ متكون من واج   

  م ليل التدهور في ا    قد ُيتبببببببفر التك    لنتائج ا يتاب   الزائف  والنتائج التبببببببلب   الزائف  فك ال اعتا  ‘1’ راط(  
"النراط    ‘2و’ ت ت  مخالف  للبدي  ؛   عنمن أهدان التنم   المتتدام     1-3-15لمؤطر  للمؤطرات الفرع    ل

من أجل م ديد مناطب األهدان    ‘3’ت تبببببن األراضبببببك؛ ولالتببببباخن " لترد   األراضبببببك و"النراط المضبببببيئ "  
الردرة التغراف   المكا    ء مببببببببببا   همه    مدعماألهدان. كما    همهلت ريب  مة  ال وع   الوطن   وا جرا ات المنفَّ 

من  ظام اسبببت راض األدا  ومري م التنفيم    4. ومنصببب  ا ابببدار  وفرًا للنما ج الموضبببوع خرائ  موضبببوع   
المخرجات المأخو ة  م ميل    بما يمكن م ه(،  Trends.Earthءيرث )  - متوافر  ممامًا مإل منصببببببببببببب  مريندز 

ج   ُ الموقإل أن م زز النُ   المرمكزة عل . ويمكن لمثل همه الم لومات  ووض  ا عل  المنص    برمت  همه ال من
المم د  ترد   األراضك عل    اه  لمتاعد عل  دمج اعستتابات  أن  المكا    لإلدارة المتتدام  لألراضك، و 

 ن   ثبات مأثير اعمفا   .م تَّ  م لومات  وامجمدعم ء ما  أن و  ال ب  ك

مدرك أما   امفا    مكاف   التص ر، بصفت ا منظم  ممارك  فك الفريب الم نك براد األرض،  و  -11
  مراسبببببببمأن الفوائد المتتمع   الناطبببببببئ  عن عمل ات رابببببببد األرض ع يمكن م إ ر ا بالكامل ءع عن طريب  

سببت راض األدا  ومري م  من  ظام ا  4ا اببدار   ويتببمح.  (2)والخدمات  والنوامجالب ا ات والم لومات والم رف   
التنفيم بت ميل أو ء مببببببا  متموعات ب ا ات مكا   . وم تزم األما   اسببببببتخدام الب ا ات المردَّم  من األطران  

فك الوقت المناسببببببببببببب ،  أن مروم،  رائم  عل  الب ا ات، و  وامج الم لومات الممبببببببببببببكيل  فك عن طريب ا ب    
داتالأقل عدد ممكن من   فك ظلتراسببببببببببم همه الب ا ات  ب والريود المفروضبببببببببب  عل  اسببببببببببتخدام ا. وب د    م د  

، والوحدة التغراف   المكا     الفريب الم نك برابببد األرضالتمببباور مإل المبببركا  الترنيين، بما فك  لي أما    
ألمم المت دة، وطببببببببعب  األراضببببببببك والم اه، والخبرا  الرا و يين فك طبببببببببك  لألغمي  والزراع   االتاب   لمنظم   

، ا سناد  لمما  ا بداعكالترخ ص ال المك لالتغراف   المكا   ، مروم األما   بتترب  استخدام    األمم المت دة
)NC 2.0-CC BY(  2.0  غير التتار  ال ام

طرير  عالم   وبتبببب    وموحدة لمنح أ ون حروه  وهو  ،  (3)
تخدام الب ا ات  اسبببببببب بغ   منظ مفك ءطار قا ون حروه النمببببببببر ال الك،   و لي كله،  لألعمال الرقم  النمببببببببر 

مب  من األطران عن طريب عمل ب   أن    CC BY-NC 2.0. وي نك مرخ ص (مربديم التربارير ا ب   )المربدَّ
أو  من الوسببببائ   بأ  وسبببب       اخ المواد وإعادة موزي الممببببارك ، أ   تببببْ   ‘1’الب ا ات أحرار فك:   متببببت م لك

. وفك المرابل، يت  علي اوالبنا     المادة وم ويل ا ف، أ  ءعادة مزج  يالتك  ‘2’؛ وبأ  طبببببكل من األطبببببكال
در عل  الن و المناسبببب   –أن ينتبببببوا الب ا ات    ‘1’الب ا ات    همهعل  متببببت م لك    وبإيراد راب ،  بمكر المصببببْ

الب ا ات ألغراض متاري . وفك    أع يتببببببببببت ملوا  ‘2’مغييرات؛ و  كان قد ُأجريتما ء ا    وبتوضبببببببببب حلترخ ص  ل
قبد   ب با بات قبائمم بديبد مرخ ص   ا، فربد يت ين علي بCC BY-NC 2.0لترخ ص  ل  عبدم قبول األطران  حبالب

  الب ا ات المردَّم  من األطرانطبببروط اسبببتخدام    وي دديفرض قيودًا ءضببباف   عل  اسبببتخدام ب ا ات ا ب  ،  
ص الخبا   فك  ظبام اسببببببببببببببت راض األدا  ومري م التنفيبم. ويتببببببببببببببر  الترخ   الم روضبباسببببببببببببببتخبدام النمو ج  

مب  فك  ل عل  الب با بات الوطن ب  المربدَّ عل    ظبام اسببببببببببببببت راض األدا  ومري م التنفيبم ول    ءطبار ببالمتببببببببببببببت مب 
المتال ال ام وع ينبغك   اه  بالف ل فك   ف مه األخيرة موجودة  –الب ا ات اعفتراضبببببببببببب   التك مرد  م ا األما    

 ا بمكل منفصل.مرخ ص 

من المتوقإل أن يتتمر م وير وم تين   ،ت لبات وقضايا جديدةمإل ظ ور موفك األجل ال ويل، و  -12
لمنصبببببببب   اسببببببببتدام  من أجل اخ     أُعد  تمن  ظام اسببببببببت راض األدا  ومري م التنفيم. ولملي،    4ا اببببببببدار  

  

ل ط   عل  مزيد من الم لومات بمبببببببببببأن مبادي مراسبببببببببببم الب ا ات التك وضببببببببببب  ا الفريب الم نك برابببببببببببد األرض، ا ظر الراب :   (2)
<https://www.earthobservations.org/open_eo_data.php#>.  

 . </https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0>ا ظر الراب :  (3)

https://www.earthobservations.org/open_eo_data.php
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/
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وأن    عل    و م ئميتر  دعمه  أن  وفك المتبببببببببتربل، و   حال اً لضبببببببببمان أن يلبك النظام احت اجات األطران  
من  ظام    4ف مإل التغييرات فك الموظفين والتكنولوج ا. وم مل منصبببببببببببب  ا اببببببببببببدار  عل  التك   يكون قادراً 

المصببدر   طبببفرةالمتبببتربل   عن طريب موسببب إل  ف     ا ب  اسبببت راض األدا  ومري م التنفيم كأسببباي ل مل ات  
 قدر ا مكان. متتوعبًا لتغي رات المتتربلالتصم م يكون والتأكد من أن 

أوسبببببإل   وير  ظام اسببببببت راض األدا  ومري م التنفيم ال اج  ءل  مصببببببور  سببببببت الج مرحل  متاب   مو  -13
عرض وم ليل الب ا ات المبلَّغ عن ا. ويوجد طموح أوسبببببإل  غرض  للب ا ات وواج   اكتمببببببان الب ا ات ل    اقاً 

 سببيت حمفا    مكاف   التصبب ر عء مببا  مركز ب ا ات  بغ   ب د همه المرحل  للبنا  عل   ظام ا ب      اقًا  
الوابببببببببول ءل  الب ا ات والم لومات المت لر  بالتصببببببببب ر/مرد  األراضبببببببببك والتفان من أجل امخا   ءمكا     
  وهمامن جا   األطران.   من جا   األما   وخارج اً   ومن أجل اسببببببببببببتخدامه داخل اً ،  أكثر اسببببببببببببتنارةقرارات  

ل مل من من أجل افك رؤي  "ءسببببترام ت   الب ا ات  ُيتبببب م   مفا   ل ء مببببا  مركز ب ا ات  المتمثل فك ال موح  
لين   سببببببببل مت. وقد  (4)جا   التم إل، فك كل مكان" التك وضبببببببب  ا األمين ال ام األما   بأن قاعدة المتببببببببت م 

   األطران وممبمل، فك جمل  أمور، اسبتفتبارات وسبائ   دائرة  لتتتاوز   جري موسب   الإلب   عن الب ا ات قد  
المت لر   الواردة من األوسبببببببباط األكاديم  . ولملي، سبببببببب ت موااببببببببفات التصببببببببم م والنظام    ا ع م وال لبات

أسبببببببباي مرن وقائم عل  الم ايير وقابل    ءيتادمن  ظام اسببببببببت راض األدا  ومري م التنفيم ءل    4ا اببببببببدار  ب
ر  لمركز ب ا ات امفا    األمم المت دة لمكاف   ا  الرؤي  األوسبإلللتوسب إل يمكن عل  أسباسبه مرديم   بغ   لتصب  

 .فك األجل األطولخدم  طلبات الب ا ات همه 

ولت تبببببين اسبببببتخدام الب ا ات فك ابببببنإل الررار، أجرت األما   مراج   ألابببببول ب ا ام ا الداخل  ،   -14
ل قائموابببببببممت خارط  طريب بمبببببببأن ك ف   الت رك   و  عل  الب ا ات واسبببببببتكمبببببببفت خ ارات    م ريب م و 

فك أعمال األما  . وممببببببمل   المت لر  باألراضببببببك موضببببببإل الصببببببدارةتاح   لك ف   وضببببببإل أفضببببببل الب ا ات الم
زيادة متناسببببب  فك اسببببتثمار الموارد وموسبببب إل  ءجرا   داخلك مإل  ب ا ات طببببركامك  الخ ارات المردَّم  امبا    ج 

من أجل  متموعات م ارات الموظفين، أو متاب   المبببراكات مإل طبببركا  الب ا ات الترنيين فك متال األرض  
 مفا    مكاف   التص ر.عب ا ات للمركز ب الرؤي  المت لر م ريب 

 إيرث  - منصة تريندز -باء 

من م تبببببين وموسببببب إل   اه منصبببب   منظم  ال فظ الدول      زادت،  14-/م أ11  مممببببب ًا مإل المررر  -15
امفا    فك ءطار  لدعم ءعداد وم ليل الب ا ات المت لر  با ب   الوطنك    (Trends.Earth)ءيرث   - مريندز 

 .است راض األدا  ومري م التنفيم ءل   ظام ملرائ اً مكاف   التص ر فك طكل يمكن  رله 

( هك أداة متا    ومفتوح  المصبدر لرابد مؤطبرات  Trends.Earth)ءيرث‘   -  ومنصب  ’مريندز  -16
ن  من منصبب  مريندز و   .(5)لتأثر بالتفانلرابل    الاألراضببك و   اتمغير  ل   فر   ءيرث    - مدعم النتببخ  الم تبب 

أهدان التنم   المتبببببتدام ، اسبببببتنادًا ءل  أحدث األسبببببالي   من مؤطبببببرات   1-3-15مؤطبببببر  الحتببببباب  عمل   
أهدان  من مؤطبببرات   1-3-15مؤطبببر  لمن ءرطبببادات الممارسبببات التيدة ل 2ر  فك ا ابببدار  الت ليل   الموثَّ 

المؤطبببرات المتبببتخدم   غرض حتببباب ، ولكن أيضبببًا م ليل الب ا ات التغراف   المكا    ل(6)التنم   المتبببتدام 
التيدة    ات، اسبتنادًا ءل  ءرطبادات الممارسب3و  2ال دفين اعسبترام تيين  فك امتاه م ريبلتتبإل التردم الم رز  

  

 .<https://www.un.org/en/content/datastrategy/index.shtml> : ا ظر الراب (4)
 .</https://trends.earth/docs/en>ا ظر الراب : "  (5)
البببببببببرابببببببببب :   (6) -https://www.unccd.int/publications/good-practice-guidance-sdg-indicator-1531>ا بببببببببظبببببببببر 

proportion-land-degraded-over-total-land>. 

https://www.un.org/en/content/datastrategy/index.shtml
https://trends.earth/docs/en/
https://www.unccd.int/publications/good-practice-guidance-sdg-indicator-1531-proportion-land-degraded-over-total-land
https://www.unccd.int/publications/good-practice-guidance-sdg-indicator-1531-proportion-land-degraded-over-total-land
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3لإلب   الوطنك عن ال دن اعسببببترام تك 
ءيرث مكامل    - لي، مدعم منصبببب  مريندز . وبا ضبببباف  ءل   (7)

األسببببببببببببببباليب     بتكي فالب با بات المتباحب  عبالم بًا مإل الب با بات المتباحب  وطن بًا أو م ل بًا، ومتببببببببببببببمح لألطران  
 الم ل  . لمراعاة األوضا المتتخدم  

  (8) ( Tools4LDNاألراضك )فك مرد      المبادي التوجي    المت لر  بال  ادي ملي، فإن أدوات  وك -17
الشببة    مإل  (Trends.Earthءيرث ) -  ك يدعم ا مرفب البيئ  ال الم   قد دعمت مكامل منصببببب  مريندز الت

الةوا    ظبببببام الم رفببببب  الم تملببببب  لألراضببببببببببببببك  ومإل  (  WOCAT)  العببملة بب  لج و ك ول جولو  ببما موا 
(LandPKS)(9) المبادي التوجي    المت لر  بال  ادي   . ويتبببببببمح ممبببببببرو  (Tools4LDN)    للبلدان بدمج

المأخو ة  ءيرث مإل الب ا ات الميدا      - من منصبببب  مريندز   التوابإل اعابببب ناع   )الب ا ات التببببامل  (ب ا ات  
ءدارة    ومكنولوج باتأسببببببببببببببباليب   بب والب با بات المت لرب   (LandPKS)   ظبام الم رفب  الم تملب  لألراضببببببببببببببك  من

م تبببببين جودة  بغ   كنولوج ات حفظ الموارد،  من المببببببك  ال الم   لُنُ ج ومالمتبببببتمدة  األراضبببببك المتبببببتدام   
 فك الترارير الوطن  . الب ا ات المردَّم 

 الدعم التقني وتنمية القدرات -لثاا ثا 
جز ًا من الخدمات األسببببببببباسببببببببب   التك مرد  م ا  ممبببببببببكل  ب    غراض امنم   الردرات ألظلت دائمًا   -18

بيئ  ال الم   كتز  من بر امج الدعم ال المك  مؤسببببتببببات اعمفا    وجري ممويل ا بتببببخا  من جا   مرفب ال
أد اه. وخ ل عمل ات ا ب   التببببببابر ، امب ت األما   وامل   ال الم     تًا  ا    الفر  "خامتببببببًا"الممكور فك 
ختبار أدوات ا ب   التديدة  الفرابببب  عاعجتماعات ا قل م   التك أم  ت خ ل ا لألطران    اطببببرين ويتببببرم

فك الموقإل لتربديم الممببببببببببببببورة والمتبببببببببببببباعبدة، عند   موجودين  ببات ال مل ب ، بينمبا كبان الخبرا عن طريب التبدري
ال اج . وقد اقتر ت همه اعجتماعات ا قل م   دائمًا بالمتبببببببباعدة الترن   المردَّم  من مؤسببببببببتببببببببات اعمفا     
وخبرا  متفا ين عن طريب بواب  مكت  متبباعدة مركزي  بمترد أن بدأت  راط اعمصببال الوطن   فك الت امل  

فك عمل   ءعداد الترارير. وعل  عك  اعجتماعات ا قل م   التك      المصبببببل  الت ات الوطن   اببببباحبمإل  
 ُ ظمت فك بداي  الفترة المممول  بالتررير، ُقدمت خدمات مكت  المتاعدة طوال مدة عمل   ا ب  .

 لب  ف ما يت قابً  للت بيب  ال ضببببوري  خ ارًا  ، لم ُم تبر اعجتماعات ا قل م   19- بتببببب  جائ   كوفيد و  -19
تنم   الردرات. وهكما، قررت مؤسببببتببببات اعمفا   ، بالتمبببباور مإل مكت  لتن  اسببببت راض منفيم اعمفا   ، مصببببم م  ب 

 : ، هك تنم   الردرات. ويمكن مرت م الخدمات المردَّم  ءل  أربإل فئات ل ومنفيم أ م   عل  ا  تر ت  

 لألسئل  واألجوب ؛ تر ت منظَّم  عل  ا للت لم ا لكترو ك وأحداث  فيديوهات م ل م   )أ( 

 ؛الترنكالدعم  )ب( 

 خدمات مكت  المتاعدة؛ )ج( 

 اعست راض الترنك للترارير الوطن  . )د( 

  

البرابب :   (7) -https://www.unccd.int/publications/good-practice-guidance-national-reporting-unccd>ا بظببر 

strategic-objective-3-mitigate-adapt>. 
 .</https://www.tools4ldn.org>ا ظر الراب :  (8)
 .</https://landpotential.org>ا ظر الراب :  (9)

https://www.unccd.int/publications/good-practice-guidance-national-reporting-unccd-strategic-objective-3-mitigate-adapt
https://www.unccd.int/publications/good-practice-guidance-national-reporting-unccd-strategic-objective-3-mitigate-adapt
https://www.tools4ldn.org/
https://landpotential.org/
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 ألسئلة واألجوبة  منظَّمة على اإلنترنت للتعلم اإللكتروني وأحداث ل  فيديوهات تعليمية -ألف 

 فيديوهات م ل م  المتبببببباعدة فك ء تاج  م م  كلفت األما   وامل   ال الم   طببببببرك  متخصببببببصبببببب  ب -20
لتببببببببببببماح لألطران بإجرا  م لم  امك ف ال. وسببببببببببببتتاح لألطران بتم إل لغات األمم  بغ   اللت لم ا لكترو ك  

 اعسببببببترام ت  األهدان  بمببببببأن  الت ل م   للت لم ا لكترو ك    هاتالمت دة وب رير  منظم  سببببببلتببببببل  من الفيديو 
، ما يتبببببببببمح بمبببببببببرح  2030-2018  للفترة  م المت دة لمكاف   التصببببببببب ر لإلطار اعسبببببببببترام تك عمفا    األم

البرامج الت ل م   األطران  همه  أكثر م ديدًا، سبببببتوجه    وبصبببببورةالرضبببببايا المن ت   التديدة ب رير  مبتببببب  .  
من  ظام اسبببت راض األدا     4ك ف   حتببباب المؤطبببرات وك ف   مل  اسبببتمارات ا ب   فك ا ابببدار   بمبببأن

بالت اون    ءيرث، و لي -  منصب  مريندز اسبتخدام   وسب تر  ءماح  برامج م ل م   ءضباف   بمبأن  ومري م التنفيم.
 مإل منظم  ال فظ الدول  .

أو حدثين   اً مؤسبببببتبببببات اعمفا    حدث  سبببببتنظ ملت لم المامك،  با وقت كاٍن ف ما يت لببمترد مرور  و  -21
 طران.عل  ا  تر ت لم الت  أ  أسئل  مت لب با ب   قد مكون لدي األ

عل  الموقإل   أن مت حوبالتواز  مإل همه األحداث عل  ا  تر ت، حرابببببببببببت األما   أيضبببببببببببًا عل   -22
منر  ًا   ودلي ً   ،لت ديثات المن ت  م رض موجزًا لالمبببببكك عمفا    مكاف   التصبببب ر الوثائب المرجع   التك  

 .(10)مص ل اتلل اً ومترد لإلب  ،

 الدعم التقني -باء 

من عمل   ا ب   األخيرة أ ه فك حين اعتُبرت اعجتماعات ا قل م      المتببببببببببببتفادة  الخبرةأظ رت   -23
لخبرا   من جا   االممببارك  المتببتمرة   م لبتمفيدة، فإن قضببايا ا ب   التك واج ت ا األطران  ال ضببوري   

مالترنيين، والتك  . وفك كثير 2018  ل بام  عن طريب التفباع ت عل  ا  تر بت حت  فك عمل ب  ا ب  مُربدَّ
امفا    مكاف   التصبببببببببببببب ر ُ ُ تًا ب  الخاابببببببببببببب من ال اعت، يت ل  الت ريد الم  متتببببببببببببببم به عمل   ا ب    

لمتببائل ا ب   من جا   األطران، والتك يتر  الت امل م  ا عل  أفضببل وجه عن   موضببوع  خصبب صبباً 
 ين.والخبرا  الترني الم نك طريب التبادعت الثنائ   بين ال رن

طببك    سبيت  ون خبيرًا مرن ًا دول ًا   12لملي، قامت مؤسبتبات اعمفا    بتوظ ف ومدري  فريب من و  -24
 ظام مكت  المتبباعدة، واعجتماعات    عن طريبم كم  من المتبباعدة لألطران طوال عمل   مرديم الترارير  

ءطار    فك  األدا  ومري م التنفيممن  ظام اسببببت راض   4ا اببببدار  و اعفتراضبببب   الثنائ   أو المت ددة األطران،  
 .واعست راض من أجل المراج   الترن   للترارير الوطن  مراج   الُمدَمج للنظام ال

 م تب المساعدة -جيم 

 مكن فمتببببببببباعدة عل  ا  تر ت  لل  اً ، أ مبببببببببأت األما   مكتبالمتب   فك الماضبببببببببك   وفرًا للممارسببببببببب -25
م أ  أسئل  أو     مكت  المتاعدة عل  الراب  التالك:  ويوجدمت لب با ب  .    استفتارات لدي الألطران أن مرد  

<https://support.unccd.int/>  . مرديم المتببببباعدة الترن   والدعم  علي ا   منصببببب  سببببب تر    ويت ح المكت
مكت  المتبباعدة    ويروم بإدارةبأكمل ا.    (ا ب  رير )مرديم التراجم إل األطران طوال فترة عمل    ءل   ال لمك  

موظفو أما   امفا    مكاف   التصبب ر وامل   ال الم  ، فضببً  عن خبرا  الدعم الترنك المتببت دين لمتبباعدة  
ممتم إل الب ا ات وحتاب ا من أجل مراريرها الوطن  .    الرامك ءل األطران فك عمل ا   مكت  المتاعدة    وس رد  

  

البببببببببرابببببببببب :   (10) -https://www.unccd.int/conventionreporting-process-and-praisprais-4-reporting>ا بببببببببظبببببببببر 

platform/2022-reporting-process-tools>. 

https://support.unccd.int/
https://www.unccd.int/conventionreporting-process-and-praisprais-4-reporting-platform/2022-reporting-process-tools
https://www.unccd.int/conventionreporting-process-and-praisprais-4-reporting-platform/2022-reporting-process-tools
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ل  منجم إل اسببببتفتببببارات ا ب    ءضببببفا  ال ابإل المركز  عل   فك المتبببباعدة      األماءل    األطران،   المرسببببَ
 .مرديم الترارير  و  المماكل التك واج ت ا األطران أثنا  عمل   عل  وبالتالك مرديم  ظرة عام  طامل  

 للتقارير الوطنية التقنياالستعراض   -دال 

ن، فك جمل األما     منن األطران  ، طلبت البلدا14-/م أ11فك المررر   -26 عمل      ،أمور  أن م تبببببببب 
، طلبت األطران أيضبببًا   فتبببه فك حدود الموارد المتاح . وفك المررر و لي  ضبببمان التودة للترارير المردَّم   

عمل ب  مربديم  عمل ب  ضببببببببببببببمبان جودة   أن متببببببببببببببتخبدمامن األما   وامل ب  ال بالم ب ، فك ءطار وعي  كل من مبا،  
اسببببببببببببببت راضببببببببببببببات مرن   مت مر  لترارير البلدان   وأن ُمترياعمل ات بنا  الردرات الوطن  ،    كتز  من  الترارير 

 من الت ات ااحب  المصل  . ممارك  واس   بما يتضمنكل من ر  من المختارة 

، وضببب ت  2018ضبببمان التودة المتبببتخدم  خ ل عمل   مرديم الترارير ل ام  وبنا  عل  أسبببالي    -27
من عمل   ا ب      سببببببببببب تر  م ب ر ا اعتباراً األما   مبادي موجي    ل سبببببببببببت راض الترنك للترارير الوطن  ،  

المببادي  هبمه  . وال بدن من  ICCD/CRIC(20)/INF.1. ومرد المببادي التوجي  ب  فك الوث رب   2022 ل بام
  فك ءطار غ عن ا  الم لومات المبلَّ   است راض والمفاف   فك    والرابل   للمرار      هو م زيز اعمتاه واعكتمال التوجي  

 . 2030- 2018  للفترة   لإلطار اعسترام تك عمفا    األمم المت دة لمكاف   التص ر  اعسترام ت   األهدان  

م الوث ربب  و  -28   عن الغرض من عمل ب   م لومببات مفصببببببببببببببلبب  ICCD/CRIC(20)/INF.1بينمببا مرببد  
لألهببدان وا جرا ات ال بببامبب  ل مل بب     موجزاً الوث رببب     متضببببببببببببببمناعسببببببببببببببت راض الترنك وطرائر بببا و  ببباق بببا، 

 اعست راض الترنك.

 متمثل األهدان الرئ ت   ل ست راض الترنك للترارير الوطن   ف ما يلك:و  -29

 منم   الردرات فك البلدان األطران بمتاعدم ا عل : )أ( 

 م م لومات متتر  وطفاف  وقابل  للمرار   ود  ر  وكامل ؛مردي '1'

الم لومات الواردة فك عن عن طريب م تبببببببببببببين ءب غ ا    مرديم الترارير الوفا  بالتزامات   '2'
 الترارير الوطن   ومنفيم التزامام ا بموج  اعمفا   ؛

ت  ضببببببمان حصببببببول لتن  اسببببببت راض منفيم اعمفا    عل  م لومات د  ر  ومتتببببببر  و ا  )ب( 
 ال  من أجل است راض منفيم اعمفا   .

الترارير    مرديمعمل   اعسبببببببت راض الترنك متبببببببتوي ءضببببببباف ًا من األهم   فك عمل    وسبببببببتكتتببببببب  -30
عرض الب ا ات المبلَّغ عن ا، عل  األقل فك طببببكل ءجمالك، عل  واج    سبببب تر     ظرًا ءل  أ ه  2022 ل ام

فإن أ  عدم    ولملي.  مرديم الترارير عرض الب ا ات واكتمان الب ا ات المتاح  للتم ور بمترد ا ت ا  عمل    
فك عمل ب  ا ب   من جبا ب  األطران   زيبادة التم  صدقب  فك الب با بات المبلَّغ عن با يمكن أن يؤد  ءل  

  الترليل ءل  أقصبببببب  حدللب ا ات المبلَّغ عن ا ءل     الدقيبأن يؤد  ضببببببمان التودة   وينبغكعام  التم ور.  و 
 زيادة المصدا    فك الم لومات المتاح  للتم ور المتتمدة من الب ا ات المبلَّغ عن ا.إل   الخ أ و   من احتمال

مرديم  أن ُيتري اعسببببببببببببت راض الترنك لكل مررير وطنك كاسببببببببببببت راض مكتبك طوال عمل      وُي تَزم -31
الخبرا  المين عينت م األما   لترديم الدعم    وأن ُيتر  هما اعسببت راض   اوقبل الموعد الن ائك لترديم  الترارير 
لمرار    لرابل    الاعمتباه و م اسبت راض الخبرا  درج  اعكتمال والمبفاف   و لبلدان األطران. وسب إ    ءل  االترنك  

  اتوالدق  فك الب ا ات واألسببببالي  المبلَّغ عن ا، فضببببً  عن مدي التزام البلدان األطران بإرطببببادات الممارسبببب
إرطببببادات الممارسببببات التيدة لإلب    وبأهدان التنم   المتببببتدام ،  من   1-3-15مؤطببببر  المت لر  بالالتيدة  

 الترارير. مرديمليل دبو  ،3الوطنك بمأن ال دن اعسترام تك 
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من  ظام اسبببببببببت راض األدا     4ا ابببببببببدار  ءطار  للترارير الوطن   فك   المراج   الترن  تري  تُ سبببببببببو  -32
متبببببار   هما  4. ويدعم ا ابببببدار  الُمدَمج ف ه  واعسبببببت راضومري م التنفيم، مإل اعسبببببتفادة من  ظام المراج    

  التنإ  ات الم لوب  قبل الموعد الن ائك لترديم  م التررير الوطنك، من متببببببببببببودة ال مل ءلمرد  مراحل مدقيب ل
لين ءرسبال   الخبرا . ويتبمح  ظام الت ل رات    لكك يتبت رضب افك أ  وقت    مراج اتالتررير. ويمكن للمتبت م 

ل لكك ينظر في االُمدَمج للخبرا  بإضباف  م ل رات واقتراحات لت تبين النما ج   ن. وعل  ال ك  من و المتبت م 
لين ءضبببببببببببببباف  م ل رات لينظر في ا الخبرا ، ما   لي، يت ح  ظام ال لت اون  يمك  ن لت ل رات أيضببببببببببببببًا للمتببببببببببببببت م 

اسبت راض الترارير الوطن  . وُيتوقإل من الدول األطران مراج   مراريرها الوطن   حتب  ال اج ،  بخصبو   
م  من  ظا   4ا اببببببببببدار   فكومرديم النتببببببببببخ  الن ائ   والرسببببببببببم   ب لول الموعد الن ائك المنصببببببببببو  عل ه  

 است راض األدا  ومري م التنفيم.

، يمكن ءجرا  عدد  19-كوفيد تائ  ب  المتصببببببببل رهنًا بتوافر الموارد وبافتراض رفإل قيود التببببببببفر  و  -33
م دود من اعسبببببت راضبببببات داخل البلد ب د فترة وجيزة من الدورة ال ادي  وال مبببببرين للتن  اسبببببت راض منفيم 

،  م إ رًا عم راً الرضببايا الرئ تبب   الواردة فك مرارير البلدان األطران  في ا مت ل     فك ال اعت التكاعمفا   ،  
الترارير  عمل   مرديم  التودة لت تبببببببين التول  التال   من   المرمف  رير  اسبببببببتخ   الدروي من الترابغ   أو  

التك ُمتري داخل   سبببت راضبببات  ل  ،الوطن  . ويختار مكت  لتن  اسبببت راض منفيم اعمفا    البلدان المضببب ف 
فترة اسببت راض الخبرا ، مإل ءي   اععتبار الواج     أثنا   َوضبب تعل  أسبباي موابب ات الخبرا  التك    البلد،

 للتوازن ا قل مك.

 لتقديم التقاريرالجدول الزمني  -رابعاا  
مإل ا ط ه الرسبمك    2021فك أوائل ممبرين الثا ك/ وفمبر  )ا ب  (  الترارير    مرديمبدأت عمل    -34

األطران    أبلغتمن  ظام اسببببببببت راض األدا  ومري م التنفيم. وقبل ا ط ه،    4ا اببببببببدار  فك لبواب  ا ب    
الُر ر "    ال ي ز لواول ءل  "اعتمادًا يتمح ل م باوالمين ملروا    المرطَّ ين من اموظفك ا ب       أسمااألما    
   ما ج  والم  مُتاح عل ه لكل طرنمن  ظام است راض األدا  ومري م التنفيم،   4ا ادار    عل  ساح لبلدهم  

 .متبراً  التك ُممأَل ا ب   

وسببببببب تر     ،لت لم ا لكترو كفيديوهات م ل م   ل ر  ء تاج  وقت كتاب  همه الوثيتر   ع يزال وكان   -35
حلر  دراس   مم يدي  طباط/فبراير   رد فك منتصف  أن مُ متاح . ومن المررر    مت  أاب ت  الفيديوهات مر 

تم إل ف ما يت لب بمت لبات ا ب    ل  عرضببًا عاماً األطران  في ا  سببتتلر   بمببأن مرديم الترارير  عل  ا  تر ت  
من  ظام اسبببببت راض األدا  ومري م    4منصببببب  ا ابببببدار    عل  ا ب ار سبببببترام ت  ، وك ف يمكن  األهدان اع

عل  ا  تر ت    وعر  همه ال لر  الدراسبببببببببببببب  وك ف يتر  مرديم المتبببببببببببببباعدة الترن   أثنا  التائ  .   ،التنفيم
منظ م حدث أو حدثين لألسببببببببئل  واألجوب  عل    الت ل م   للت لم ا لكترو ك، سبببببببب تر    الفيديوهاتوإاببببببببدار  

 عمل   ءعداد ومرديم الترارير. أثنا  مكون قد واج ت ا رح أ  م ديات أن ما  تر ت حيث يمكن لألطران 

م المتببببببباعدة   -36 ضببببببًا  أي الترن   طوال عمل   ا ب   عن طريب مكت  المتببببببباعدة، بينما يتببببببباعد ومردَّ
 .و ات مصدا   اعست راض الترنك للم لومات والب ا ات األطران عل  مرديم ب ا ات قوي  

موعد ومكان   سبببببببتبت فكبالنظر ءل  أن األطران فك الدورة الخامتببببببب  عمبببببببرة لمؤممر األطران  و  -37
دَّم  من اسبببببببببببت راض الم لومات المرمن أجل ا  راد دورة لتن  اسبببببببببببت راض منفيم اعمفا    ف ما بين الدورات  

ما بين الدورات،  ا  راد دورة  األطران، وبالنظر ءل  أن الموعد الن ائك لترديم الترارير الوطن   مرمب  بتاريخ  
األمين التنفيم ، بالتمبببباور مإل مكت  لتن  اسببببت راض منفيم اعمفا   ، الموعد الن ائك  يررر  فمن المتوقإل أن  

 الدورة الخامت  عمرة لمؤممر األطران. ب د وقت قصير منو لي  الترارير الوطن  لترديم 
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م  أج  عملية  على تموي  م  مرفق البيئة العالمية  م  الحصييييييول  التم ي    -خامساا   
 لم افحة التصحراتفاقية األمم المتحدة  تقديم التقارير بموجب

دعم  ءل   يرمك  لنماط التمكينك لمرفب البيئ  ال الم    لا اغ  ممرو   متأل  قادت امل   ال الم     -38
امفا    مكاف   التصبببب ر فك طببببراك  مإل بر امج األمم المت دة للبيئ    عمل   مرديم الترارير )ا ب  ( بموج 

  (،GSP-IIIبر امج الدعم ال المك )وهو  وبالت اون الوثيب مإل أما   امفا    مكاف   التصبب ر. وهما الممببرو ،  
الترن   والمؤسبببببببتببببببب     اتالوطن   مإل م زيز الردر مراريرها    وضبببببببإلالبلدان األطران فك ج ود  ي دن ءل  دعم  

  عل راببببد مرد  األراضببببك وا ب   عنه عن طريب المتبببباعدة الترن   وموافر  ظام مكت  المتبببباعدة  عل   
مته امل   ال الم   واألما   فك  ال مل ات التبببببببببببابر   ا  تر ت. وهما الممبببببببببببرو  هو اسبببببببببببتمرار للدعم الم  قدَّ

 .المت لر  بترديم الترارير 

مرديم  عمل      جا ت،  بر امج الدعم ال المك الممكور  ت ت  لأل مبببببببببب   المضبببببببببب لإل ب ا فك ءطار  و  -39
التديدة فك  ظام ا ب  ، بما    التببببببببماتال ديد من ب  2022مكاف   التصبببببببب ر ل ام   الترارير بموج  امفا   

من  ظام اسببببت راض األدا  ومري م التنفيم( مإل    4فك  لي منصبببب  متردم  لإلب   عل  ا  تر ت )ا اببببدار  
ر الب با ات. وبا ضبببببببببببببباف  ءل   لي، جري ءدخال ب    الب با ات ومصببببببببببببببو   للتنريب  عن  أدوات أدخلبت حديثباً 

ثبب   ا ب   والمبببادي التوجي  بب  المن ت بب  الم ببدَّ  و مببا جت المرترحبب  حببديثببًا  المؤطببببببببببببببرامن حيببث  التغييرات 
متين منبنا  الردرات  المتبباعدة فك المتبباعدة الترن   و   كملي فإن. من قبلللمؤطببرات الموجودة   بر امج   المردَّ

أن    ويلزم.  19-كوفيد جلبت ا جائ  للظرون التديدة التك    مب اً    ماجري أيضببببببببًا مصببببببببم مقد    الدعم ال المك
م   ءلكترو    ومراطإل فيديو   مواد م ل م  يتضبببببببببببببمن  ف،  ءل  األطران افتراضببببببببببببب ًا فك م ظمهيكون الدعم المردَّ

   ما جمتبببتل  متببببرًا جري ء تاج ا لمتببباعدة األطران عل  مفتبببير الب ا ات ومل  الم لومات الم لوب  فك 
تببببببببات أسببببببببئل  وأجوب  حيث يمكن جلبتنظ م  من األحداث عل  ا  تر ت   مختار ا ب  . وسبببببببب تببببببببمح عدد  

حلألطران   الممك ت التك واج ت ا خ ل الفترة المممول  بالتررير. أن موض 

م من دعم  المإل األطران بمبأن أيضبًا  أجرت أما   امفا    مكاف   التصب ر امصباعت  و  -40 مرفب  المردَّ
م، 2022البيئب  ال بالم ب  ل مل ب  ا ب   ل بام   التباب ب   ن الممببببببببببببببباريإل التبام ب   عن طريب عبدد م والبم  ُيربدَّ

امصبببببببببببببباعت مإل    اعمفبا  ب أقامت مكبام  اعمصببببببببببببببال ا قل م ب  التباب ب  ألما    و لبر امج األمم المت بدة للبيئب .  
األطران بمببأن مرديم ا  ع ن ءبدا  اعهتمام لضببمان الممببارك  فك هما البر امج الم  يروده بر امج األمم  

وم بر امج األمم المت دة للبيئ  بت وير ممباريإل األ مب   التمكين   التاب    المت دة للبيئ . وبناً  عل   لي، ير
المتلرباة واألموال التك يصببببببببببببببرف با بر امج األمم    ءع  ات ءبدا  اعهتمباملمرفب البيئب  ال بالم ب  بنباً  عل  عدد  

تزامات ا ب    ممكين األطران من اعمتثال عل ب دنأل مببببببب   الوطن    دعمًا لألطران  ءل  االمت دة للبيئ  
 امفا    مكاف   التص ر. بموج 

من  ظام اسببببت راض األدا  ومري م التنفيم    4ا اببببدار   الموجودة فكفك حين أن منصبببب  ا ب    و  -41
الب ا ات التك    موضبببببببببإلجاهزة لتلرك الم لومات المردَّم  من األطران، م مل األما   حال ًا عل  ضبببببببببمان أن  

فك طببببكل قاعدة ب ا ات قابل  ل كتمببببان، واألهم من  لي أن قاعدة الب ا ات سببببتصبببببح    األطرانعن ا    مبل غ
ر المتبببببببببببتخدم  فك أعمال  جز ًا ع يتتزأ من ق الترويج  اعدة م ارن امفا    األمم المت دة لمكاف   التصببببببببببب  

  ج ود  وفك الواقإل يتر  بملامخا  الررارات من جا   األطران.  فك مؤسبببببتبببببات اعمفا    و   التك من   ب ا
ءدارة    عسببببتخدام قاعدة ب ا ات  ظام اسببببت راض األدا  ومري م التنفيم كأسبببباي ل دن طويل األجل حدده فريب

ء مببببببا  مركز ب ا ات افتراضببببببك عمفا    مكاف   التصبببببب ر سبببببب تبببببباعد  ويتمثل فك امفا    مكاف   التصبببببب ر 
األطران، فك جملبب  أمور، فك اسببببببببببببببتخببدام األدوات الرببائمبب  عل  الب ببا ببات لتتبإل الترببدم الم رز فك منفيببم  

التك    ا   التم إل، فك كل مكان"ه "اسببببببببببببببترام ت   الب ا ات لل مل من جماعمفا   . واقتدا  بالمثال الم  حدد
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األمين ال ام لألمم المت دة، منظر األما   فك رفإل متببببببببتوي عمل ام ا، باسببببببببتخدام موارد من خارج  وضبببببببب  ا  
الميزا   ، لتزويد موظفك امفا    مكاف   التصبببببببب ر واألطران بالب ا ات المردَّم  التك جري ف صبببببببب ا ب ناي  

 المصدا    عل  اعمفا   .من  ما سَ ضفك مزيداً علم ًا،  ومم  ص ا

 االستنتاجات والتوصيات -سادساا  
ألمانة واآللية العالمية، على النحو الوارد في المقررات  ك  م  االممنوحة ل ةاسييييتناداا إلى الوالي  -42

التقدم المحرز في تحسييييييييي  من جيات تتم  التقدم  إلى  السييييييييابقة، و   الفروعالمشييييييييار إلي ا في  المختلفة  
فيذ االتفاقية، يم   التوصيييييي  إلى اسييييييتنتاجات عامة على النحو المبي  في الفقرات  تن   المتحقق بشيييييي ن

 .49إلى  43 م 

ع  طريق الجم  بي  أحيدث المعلوميات الجاراةيية الم يانيية والتكنولوجييا والخيدميات التي يم    و  -43
م  نظام    4ار اإلصيد  يحددم  قيمة بيانات اإلبالغ م  أج  اتخاذ قرارات أفضي ، إلى أقصيى حد  أن تزيد 

،  وتسيم  كذلك   اإلبالغمجال  البتكار المسيتقبلي في  التي تسيم  بااسيتعراض األداء وتقييم التنفيذ األسي   
م   ، بما يتماشيييى اتفاقية م افحة التصيييحرةيما يتعلق ب لتحول القائم على البيانات باعلى نطاق أوسييي ،  

 التي وضع ا األمي  العام. م ان""استراتيجية البيانات للعم  م  جانب الجمي ، في ك  

نظام اسيتعراض األداء وتقييم التنفيذ سييسياعد البلدان على االنتقال م  الطمو   ورف  مسيتو    -44
المنصييييييية البلدان في اإلبالغ على خريطة ع     علىفرة اإلى العم . وسيييييييتسييييييياعد األدوات الم انية المتو 

لة. وهذا سيييسيياعد، على سييبي  المثال، األطراف األخر  ذات الصيي اإلبالغواإلجراءات وعناصيير    األهداف
أداة م   الذي سيييتطور إلى  ، األراضيييفي ترّدي   ي برنامج تحديد األهداف المتعلقة بالحياديةالمشيياركة ف

برنامج تحديد األهداف    تحسيييي  أهداف  وسييييشيييّج  على( لدعم القرار،  LDN TSP 2.0الجي  الثاني )
السييييييياسييييييات،  ومتناسييييييقة م   ،  وذات إطار زمنيدة،  ومحدَّ   األهداف كمية،  أن تكون هذهلضييييييمان    هذا

. ويم    (11)األراضيييييي، ومرالية للمنظور الجنسييييياني  اتوواضيييييحة م انياا، ومرتمطة بتخطيخ اسيييييتخدام
على مناطق النقاط الساخنة    تتي  تركيزاا أكبرلألهداف الصريحة م انياا ذات المواق  والخرائخ المتميزة أن  

على الصييعيد    التزامات وخطخ شييمو واقةية وهادفة إيجادتحديد األولويات، وفي  تسيياعد في  أن  الحرجة، و 
 .دون الوطني

تسيييييّخر    م  نظام اسيييييتعراض األداء وتقييم التنفيذ، يم   لألطراف أن 4ع  طريق اإلصيييييدار  و  -45
منصة تماماا م    لكون هذا اإلصدار متوافقاا   المستمدة م  النطاق العالميتقديرات  على الصعيد الوطني ال

  ‘إيرث   -  فمنصيييييييييية ’ترينييدزمنظميية الحفا الييدولييية.  ( التييابعيية لTrends.Earth)  ‘إيرث  -  ’ترينييدز
المتعلقة  المن جيات الموحدة الموثقة في وثائق إرشيييادات الممارسيييات الجيدة  على تفعي   فقخ  تقتصييير   ال
  ،3االسيتراتيجي    وباإلبالغ الوطني بشي ن ال دفأهداف التنمية المسيتدامة  م  مؤشيرات    1-3-15 مؤشيربال

البيانات الق طرية    باالسيييييييتناد إلى ب ا  البلدان التح م في إنتاج تقديرات ا الخاصيييييييةأيضييييييياا تمن    ب  إن ا
م  ضييييمان التنسيييييق   امتالك زمام األمورتحسييييي    علىواالفتراضييييات المحددة وطنياا. وسيييييسيييياعد ذلك  

على إنتاج البيانات واسيييييييييتخدام ا، وتقلي    البلدانتعزيز قدرة  وعلى  البلدان،   ةيما بي ة للمقارنة  والقابلي 
 .خارجياا جة االعتماد على التقديرات المنت  

  

، ا ظر  ت بديبد األهبدان المت لرب  ببال  باديب  فك مرد   األراضببببببببببببببكال وعك لبر بامج  ال عن م ورل ط   عل  مزيبد من الم لومبات   (11)
 .ICCD/CRIC(20)/5الوث ر  
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، تمشييياا م  مماد   ، بما ي سييّلم بوم  نظام اسييتعراض األداء وتقييم التنفيذ 4اإلصييدار  كما أن   -46
أن الفوائد المجتمةية الناشييئة ع  رصييد  م   ،  المعني برصييد األرضالصييادرة ع  الفريق بيانات  التقاسييم  

والخدمات،    والنواتجالبيانات والمعلومات والمعارف    تقاسماألرض ال يم   تحقيق ا بالكام  إال ع  طريق  
يتي  لألطراف تحيدييد ترخيا البييانيات اليذي يح م اسيييييييييتخيدام البييانيات المبلَّغ عن يا وطنيياا، م  االعتراف 

أق  عدد  أاّل ي فرض سييييو   ص بالبيانات الم انية وبيانات السييييمات المرتمطة ب ا، م  تشييييجي  بشيييي   خا
عملية    وتوجيوإم انات البيانات المبلَّغ عن ا   لتحقيق أقصييى زيادة فيمم   م  القيود على اسييتخدام ا  

 .األراضيصن  القرار بش ن 

م  نظام اسييييتعراض األداء   4إلصييييدار  لطويلة األج  لسييييتدامة ااالترغب األمانة في ضييييمان و  -47
  صيييالحية المنصييية في األج  الطوي وتقييم التنفيذ على المد  الطوي . وتشيييم  العوام  التي تؤثر على  

البيانات والترخيا. وسيييتسيييتعرض األمانة وتنفذ اإلجراءات المحددة في   وتقاسيييموالتموي     إدارة المنصييية
ومالئماا لألطراف،   حديثاا تعراض األداء وتقييم التنفيذ لضييمان أن يظ  نظام اسيي  للمنصييةخطة االسييتدامة  

 .في األج  األطولفضالا ع  استدامتو 

واسيييييتناداا إلى نتائج مراجعة أصيييييول البيانات الداخلية، خلصيييييت األمانة إلى أن التحول القائم   -48
اكات الرسمية،  الشر   باالقتران م داخلي  بيانات شركاتي  ع  طريق ن ج  التم ي  لو  يجري  سعلى البيانات 

البيانات التي تسييييتخدم ا  وعمليات  بضييييرورة االسييييتثمار في ك  م  نظم  التسييييليم في الوقت نفسييييوم   
 األمانة، وفي استكشاف الشراكات التي تركز على البيانات وتوفير الموارد ل ا.

األميانية    قياميت،  2022لعيام   (اإلبالغتقيديم التقيارير )دعم تنميية قيدرات األطراف طوال عمليية ولي -49
 تقديم الدعم على اإلنترنت ع  طريق إتاحة ما يلي:بتنوي  واآللية العالمية 

للتعلم اإللكتروني ت يدف إلى تم ي  األطراف   الفييديوهيات التعليمييةسيييييييييلسيييييييييلية م   )أ( 
 الوطني؛ الصعيدفي إعداد التقارير على  والج ات األخر  صاحمة المصلحة المشاركة

شييييييم ة مح مة م  المسيييييياعدة لألطراف طوال  سيييييييتيحون   خبيراا تقنياا  12م    فريق )ب( 
 عملية اإلبالغ؛

جمي  إلى  م تب مسيييياعدة يجري ع  طريقو تقديم المسيييياعدة التقنية والدعم العلمي   )ج( 
 األطراف طوال عملية اإلبالغ؛

 ،للمراجعة واالسيييتعراضمماد  توجي ية لالسيييتعراض التقني للتقارير الوطنية، ونظام  )د( 
رم  نظام اسيتعراض األداء وتقييم التنفيذ  4لتعليقات في اإلصيدار لونظام  التفاعالت    ، األمر الذي سيييسيّ

 تحسي  التقارير الوطنية.م  أج  بي  األطراف والخبراء التقنيي  

األطراف إعداد مشييروع مقرر لمؤتمر  بغيةقد ترغب األطراف في النظر في هذه االسييتنتاجات و  -50
،  ICCD/CRIC(20)/10اسيييتناداا إلى مشيييروع نا المفاوضيييات الذي يم   العثور عليو في الوثيقة  

 .14-/م أ32أساس المقرر والمعد على 
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