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، إلى األمباةبأ أن مممب ميم   14-م أ/32من مة ره   5طلب  مؤمم  األط ا،، مموجب  الفة     
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 .سل ماً ًا أ منم ةةم ون مفارر  المة رات مكعوبأ بوضوح ومنم
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 التعاون مل مردق البيئة العالمية -1 

 إن مؤمم  األط ا،، 

 من االمفاق أ، 21و 20و 6و 5إلى المواد  إ، يفي   

 ،14-م أ/9إلى المة ر ًا وإ، يفي  أيض 

مالدعب المعوافببببببببببببببة المةدم من خقل م مق البيئأ المالم أ من أجة منفيذ امفاق أ األمب   وإ، ي ح  
 المعحد  لمكامحأ العصح ،

البيئأ المالم أ المةدم إلى مؤمم  األط ا، ما دورمه الماممبببببببببببأ عفببببببببببب      قبعة ر  م مًا  يح ط علم -1
  مموز/ 1لفع   من  خقل انراضببببا  أةفبببب أ م مق البيئأ المالم أ من حيت فببببلعتا مامدار  الممببببعدامأ ل عن

 ؛ICCD/CRIC(20)/4، على النحو الوارد ما الو  ةأ 2021حزر ان/يوة ه  30إلى  2019يول ه 

' زرباد  قوربأ ما 2؛ و'قورباً ًا  جمبة العيبديبد الةبامن لموارد م مق البيئبأ المبالم بأ ميبديبد '1'  إلى  يبدعو -2
' اسببببببببببببببعم ار الع كيز على امج الات الةببا مببأ على  3األراضببببببببببببببا؛ و'موارد ميببال الع كيز المعملق بعببدهور 

' إمبباحببأ م ع لعمزرز أوجببه العبب زر بين 4'و  األراضببببببببببببببا من خقل الب امج النبباجمببأ لم مق البيئببأ المببالم ببأ؛
مياالت الع كيز م  م اعا  أهم أ ميال الع كيز المعملق بعدهور األراضبببببببببببا بوفبببببببببببفه من يدمج كة  جم  

 المياالت؛ مل 

م مق البيئبأ المبالم بأ إلى موافببببببببببببببلبأ دعمبه للبلبدان ما ب ميبأ موارد ميبال الع كيز المعملق  دعو  يب -3
بعدهور األراضببببببا لمكامحأ العصببببببح  ومدهور األراضببببببا واليفا، ومحةيق أهدامتا ال وا أ المعملةأ بعحييد 

 هور األراضا؛أ   مدهور األراضا، مما ما ،ل  ما س اش المفارر  والب امج العحورل أ لعحييد أ   مد

إلى م مق البيئبأ المبالم بأ موافببببببببببببببلبأ دعب األط ا، للومبال مبالعزامبامتبا المعملةبأ مبامبق  ما   ي لب  -4
 الوقت المناس ؛ 

إلى مفبببببببباركأ م مق البيئأ المالم أ ما بدل ودعب مجادر  اليدار األخضبببببببب  المف ب   يفببببببببي  بعةدي   -5
اسبببعم ار دعب م مق البيئأ المالم أ والدخول    ي ل للصبببح ال ال ب ا والمببباحة ةمجادر  اليدار األخضببب  ، و

 ما ش اكات؛

معملق بعبدهور  م مق البيئبأ المبالم بأ إلى زرباد  موالمبأ منفيبذ اسببببببببببببببع ام ي بأ ميبال الع كيز ال يبدعو -6
األراضبببببببا م  أهدا، االمفاق أ لعمكين البلدان من مماليأ أولورامتا المعملةأ مالعصبببببببح  ومدهور األراضبببببببا  

 واليفا،، وال س ما من خقل امدار  الممعدامأ لنراضا وإفقح األراضا المعدهور ؛

فيذ اليواة  ،ات الصبببلأ  إلى أن يةوم، ما إطار واليعه، بدعب منًا  م مق البيئأ المالم أ أيضببب  يدعو -7
 من الم ط الوطن أ لمكامحأ اليفا،، وال س ما ممزرز ةفب امةذار المجك  وال فد وبنال الةدرات؛ 

م مق البيئأ المالم أ على موافببببلأ ممزرز وسببببا ة ممببببمي  الف ع المعاحأ لقسببببعفاد  من   يفببببي  -8
ت الصببلأ، وكذل  م  خ أ العنم أ الممببعدامأ  أوجه الع زر بين امفاق ات ررو وغي ها من االمفاقات البيئ أ ،ا

 ، على ممعوا العنفيذ؛2030لمام 

مة ر ه   يبببببببدعو -9 من  كيزل  المة ر  هبببببببذا  منفيبببببببذ  عن  مة ر   مةبببببببديب  إلى  المبببببببالم بببببببأ  البيئبببببببأ  م مق 
الدور  المةبلأ للينأ اسببببببببعم ا  منفيذ االمفاق أ العا ممةد ماالقع ان م  مؤمم  األط ا، ما دورمه   ما المةبة
 . سأ عف  الماد
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 تقرير اآللية العالمية ع  التقدم المحرز دش تعبئة الموارد لتنفيذ االتفاقية -2 

 إن مؤمم  األط ا،، 

وعناف ها المعصلأ    14-م أ/13، و14-م أ/3، و13-م أ/3، و13-م أ/2إلى المة رات    إ، يفي   
  14-م أ/16و  14-م أ/3مممل ببأ محببديببد أهببدا، طوا ببأ لعحييببد أ   مببدهور األراضببببببببببببببا، وكببذلبب  المة ررن 

 وعناف هما المعصلأ بعم  ط اسعمدام األراضا،

، وعنافبببب ها المعصببببلأ  14-م أ/2، و14-م أ/13، و13-م أ/14إلى المة رات  ًا  وإ، يفببببي  أيضبببب 
 االبع اررين معداد المفارر  والب امج العحورل أ،  ماسع فا، وممبئأ العمورة والدعب

لعنفيذ االمفاق أ وأن  ًا  قورًا من أهدا، العنم أ الممبببعدامأ قد ولدت زخم  3-15مأن الغايأ    وإ، يمبببلب 
وضببببببببب  أهدا، طوا أ لعحييد أ   مدهور األراضبببببببببا يدعب البلدان ما محةيق أوجه الع زر م  امفاق أ العنو   

األمب المعحد  امطاررأ مفبببببأن مغي  المناا، مما يمبببببتب ما عةد األمب المعحد  مفبببببقح  البيولوجا وامفاق أ 
 وممبئأ العمورة ما هذا الصدد،  ،2030-2021النفب اميكولوج أ ة

  ICCD/CRIC(20)/5و  ICCD/CRIC(19)/6إلى المنافببب  الوارد  ما الو  ةعين    وإ، يفبببي   
 وموف امتما،

األط ا، العا م غ  ما منق ح أهدامتا ال وا أ لعحييد أ   مدهور األراضببببببببا إلى أن مفمة   يدعو -1
ًا،  ومحدد  كم ًا،  ومعماسبببكأ سببب اسبببام ًا،  ،ل  عن ط رق ضبببمان أن م ون هذه األهدا، محدد ، وموقعأ زمن 

 وم اا أ للمنفور الينماةا، ومدميأ مفكة كا، ما أط  العم  ط؛ًا، وواضحأ مكاة 

األط ا، المفبببببببباركأ ما مجادر  اليفا، إلى م جمأ العوفبببببببب ات الوارد  ما خ  تا  ًا  أيضببببببببيدعو   -2
 الوطن أ لمكامحأ اليفا، إلى إج الات ملموسأ على أر  الواق ؛

العا مبببذلتببا األط ا، لعمزرز العمبباون بين الة بباعببات على الممببببببببببببببعورببات ةدون    ي حبب  مبباليتود -3
ل األولورأ آل ار/مأ ي ات العصببح  ومدهور األراضببا واليفا، ما الوطن أ والوطن أ وامقل م أ لضببمان إع ا

خ ط العنم بببأ الوطن بببأ وغي هبببا من الم ط الة ببباا بببأ ،ات الصببببببببببببببلبببأ ةمةبببة العموربببة والعم  ط، والعنو   
البيولوجا، ومغي  المنباا، والزراعبأ، وال باقبأ، والم باه، وم ور  البن بأ العحع بأ، ومبا إليتبا  وممزرز العنمببببببببببببببيق  

عن إق ار المفببببببببارر  ةمةة ممببببببببؤولا العمورة والعم  ط،    جتات العنمببببببببيق الوطن أ الممببببببببؤولأ  الداخلا م 
وجتات العنمبببببيق العفبببببغيل أ لم مق البيئأ المالم أ، والمبببببل ات الوطن أ المميننأ العاممأ للصبببببندوش األخضبببب   

 للمناا، وكذا جتات العنميق الممن أ مالعمورة الةنا ا ؛

األط ا، المعةبدمبأ واألط ا، األخ ا الةبادر  على مومي  موارد مبال بأ وغي  مبال أ  البلبدان  يفببببببببببببببي   -4
كبي   للبلدان األط ا، المعأ    على أن مفمة ،ل ، وال سب ما لعمزرز العماون ال اما إلى بنال الةدرات وم مبي  

 ةةة الع نولوج ا؛

بعوام  الموارد المبال بأ، وببالعمباون    اً إلى اآلل بأ المبالم بأ واألمباةبأ، كبة ما إطبار واليعتبا ورهنب  ي لب  -5
 م  الف كال الماليين والعةنيين الممنيين الةادررن على ،ل ، الق ام مما يلا:

وضبببببببببببببب  منتي بأ وإج ال مةي ب لقحع باجبات من أجبة محبديبد االحع باجبات المبال بأ لعنفيبذ   أ ة 
 إلى امبق  الوطنا وإلى عمل أ محديد األهدا، ال وا أ؛ ًا االمفاق أ، اسعناد

دعب عمل ببأ وضبببببببببببببب  و/أو منق ح األهببدا، ال وا ببأ لعحييببد أ   مببدهور األراضببببببببببببببا،   ةب  
وموالمعتبا م  الممل بات األخ ا لقمفباق بأ والممل بات الم مج بأ بتبا، وإدمباج هبذه األهبدا، ما األط  ةدون   
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األراضببببببببببببببا ما البلبدان األط ا، العا قبد م غب  ما المفببببببببببببببباركبأ    الوطن بأ للعم  ط المع بامبة السببببببببببببببعمبدام
 الممل أ؛  هذه ما

دعب البلدان األط ا، ما متيئأ بيئأ ممكين أ على الصبببببببببببميد الوطنا من أجة م مبببببببببببي   ةج  
عمل بببأ امبق  مموجببب  االمفببباق بببأ، ومنفيبببذ الم ط الوطن بببأ لمكبببامحبببأ اليفبببا،، وممم ب محييبببد أ   مبببدهور  

 عم  ط المع امة السعمدام األراضا وخ ط العنم أ الوطن أ؛ األراضا ما أط  ال

م ور  قدرات البلدان األط ا، على محمببببين العنمببببيق الة اعا م  الة اعات الممن أ،   ةد  
مةبببة العموربببة والعم  ط، والعنو  البيولوجا، ومغي  المنببباا، والزراعبببأ، وال ببباقبببأ، والم ببباه، وم ور  البن بببأ  

 خ ا؛العحع أ، من بين ق اعات أ

معداد المفببارر ، من ًا ممزرز الفبب اكات من أجة العميية بوضبب  ممببار معوازن جغ ا   هب ة 
خقل ةمو،ج شب اكأ، مي أ م مبي  الب امج المع املأ الواسبمأ الن اش والم اا أ للمنفور الينمباةا لقسبعةمار  

ار  الممبببببعدامأ لنراضبببببا والةدر   ما المناظ  ال ب ع أ، والمجادرات ال   مببببب أ العا مدعب الممة المعملق مامد
 على الصمود ما مواجتأ اليفا،؛ 

موافلأ دعب البلدان ما الع ورج محداث ةةلأ ةوا أ ما ال  رةأ العا يدار بتا اليفا،   و ة 
 وإقامأ ش اكات محدد  لعمبئأ الدعب العةنا والمالا للمفارر  والب امج العحورل أ المعملةأ ماليفا،؛

بعوام  الموارد المال أ، وبالعماون  ًا  اآلل أ المالم أ أن مةوم، ما حدود واليعتا ورهن  إلىًا  ي ل  أيضبب -6
م  الفبب كال الماليين والعةنيين الممنيين الةادررن على الق ام بذل ، بعمبب ر  اليتود ال ام أ إلى دعب مفبباركأ  

  :الة ا  الماع ومفي   االبع ار من خقل ما يلا

وقواعد لدعب الة ا  الماع ما إدماج االسعمدام الممعدام لنراضا ما وض  ممايي   أ ة 
 ق ارامه االسعةماررأ؛

إشببب اد مدي ل سبببلمبببلأ العوررد وغي هب من الفببب كال الممنيين ما سبببقسبببة الق مأ الةا مأ   ب ة 
 على األراضا المعحوطأ للممعةبة؛

ضببببببا م  الة ا  الماع،  محديد م ع االسببببببعةمار الناج  ما امدار  الممببببببعدامأ لنرا ج ة 
 وبمافأ ممزرز العماون م  فندوش محييد أ   مدهور األراضا؛ 

وضب  واخعجار ةما،ج ممصبصبأ لنةة الع نولوج ا من خقل الفب اكات، مما ما ،ل  ما  د ة 
 ميال الةدر  امةعاج أ لإلدار  الممعدامأ لنراضا؛ 

نباديق اليفبا،، والمببببببببببببببنبدات،  اخعجبار ةمبا،ج وأدوات مبع    لعموربة اليفبا، مةبة فبببببببببببببب هب ة 
 والعمورقت الصغ ا، وممورة المماط ؛ 

اسببببببع فببببببا، مفببببببارر  مي رب أ م جات جدوا تل ات العمورة المبع      ما يعملق ممجادلأ   و ة 
 الديون مإفقح األراضا وممبئأ ممورة المغع بين ل ا منف  ميتا األط ا، ما الممعةبة؛

إلى البببدورات المةبلبببأ للينبببأ  ًا  ل بببأ المبببالم بببأ أن يةبببدم مة ر  إلى المبببدي  امدارل لآ  ي لببب  كبببذلببب  -7
اسببببببببببببببعم ا  منفيببذ االمفبباق ببأ العا ممةببد مبباالقع ان م  مؤمم  األط ا، عن العةببدم المح ز ما ممبئببأ الموارد  

 االمفاق أ. لعنفيذ
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 تعزيز بناء القدراه لمواصفة تنفيذ االتفاقية -3 

 إن مؤمم  األط ا،، 

 من االمفاق أ، 19إلى الماد   إ، يفي   

،  12-م أ/3، و11-م أ/1، و10-م أ/1، و9-م أ/1، و8-م أ/3إلى المة رات  ًا  وإ، يفبببببي  أيضببببب 
 ،14-م أ/2، و13-م أ/8، و13-م أ/7، و12-م أ/13و

أهم ببببأ بنببببال الةببببدرات من أجببببة العنفيببببذ الفمببببال لقمفبببباق ببببأ ومحةيق أهببببدا،    وإ، يؤكببببد من جببببديببببد 
 الممعدامأ، العنم أ

 ،ICCD/CRIC(20)/6ما االسعنعاجات والعوف ات الوارد  ما الو  ةأ  وقد ةف   

مالممة الذل أةيزمه األماةأ واآلل أ المالم أ لع مبببببي  بنال الةدرات المحدد التد، من أجة   وإ، ية   
 لعحةيق أهدا، العنم أ الممعدامأ،ًا يذ االمفاق أ ودعمممزرز منف

ماليتود العا مبذلتا األط ا،، والمنفمات والمؤسبببببببببمبببببببببات الدول أ، ومنفمات الميعم    وإ، ي ح  
 لبنال الةدرات من أجة منفيذ االمفاق أ،ًا المدةا، وأفحاب المصلحأ اآلخ ون ما االمفاق أ دعم

م  واليعتبا، ممزرز جم    ًا  حبدود الموارد المعباحبأ وممباشبببببببببببببب ب إلى األمباةبأ أن موافببببببببببببببة، ما  ي لب  -1
 العدابي  ال ام أ إلى دعب م مي  منم أ الةدرات من أجة العنفيذ الفمال لقمفاق أ، مما ما ،ل :

إشب اد عامأ اليمتور مفبكة أوسب ، مما ما ،ل  مفباركأ الم أ  ومةق ط ال قب مممل أ  أ ة 
 كة  ممال أ ومفارك أ؛بنال الةدرات من أجة امجا  ةتج أ

وضبب  اسببع ام ي ات ووحدات ومواد أخ ا ،ات فببلأ مأعداد أكب  وبفببكة أمضببة لدعب   ب ة 
منفيذ االمفاق أ الم اعا للمنفور الينمببببباةا والعحورلا من خقل اسبببببعمدام أحدث مصبببببادر الب اةات المعاحأ  

 وأكة ها قابل أ للع بيق؛

امل ع وةا الحصبببب ل عن ط رق زراد  عدد  موسبببب   سببببوش بنال الةدرات ومنصببببأ العملب   ج ة 
 الف ع المعاحأ بلغات األمب المعحد  األخ ا وعن ط رق العوس   الممعم  لمدد عمق تا؛ 

منف ب أةفببببببببببببب أ مدرر  إعقما حمببببببببببببب  ال ل  لفا د  الصبببببببببببببحاميين مامجا  ةتج أكة   د ة 
المفبببببا  ب   اً منف مببببب ممم ب  العبببببدررببببب  امعقما، م كز على  األمب  ما  واألولوربببببات ال   مبببببببببببببب بببببأ المفببببباق بببببأ 
لمكامحأ العصببببببببببببببح  ومغ ا   ما مغ ا الةضببببببببببببببايا المعملةأ ممةد األمب المعحد  مفببببببببببببببقح النفب   المعحد 

  ؛2030-2021اميكولوج أ ة

اسبببببعحداث أدوات إضبببببا  أ يمكن للبلدان األط ا، الممن أ اسبببببعمدامتا ما ممزرز جتود   هب ة 
 للموافف ال مل أ والع اب أ؛بنال الةدرات الوطن أ للعصدل 

موافببببببببببببلأ الع ورج لميموعأ أدوات امفاق أ األمب المعحد  لمكامحأ العصببببببببببببح  المعملةأ   و ة 
 ماليفا، ومنف ب دورات مدررب أ مفأن اسعمدامتا، وكذل  اسعحداث أدوات إضا  أ ما هذا الميدان؛

الملوم والمببب اسبببات، ما حدود الموارد  إلى األماةأ واآلل أ المالم أ وهيئأ العفاعة بين ًا  ي ل  أيضببب -2
 لواليأ كة منتا، الق ام مما يلا:ًا المعاحأ وومة

موافبببببلأ المبببببما إلى إقامأ شببببب اكات، رسبببببم أ وغي  رسبببببم أ على المبببببوال، عن ط رق   أ ة 
مضاعفأ جتودها لعفي   األط ا، ومنفمات الميعم  المدةا وأفحاب المصلحأ اآلخ رن على المفاركأ  
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 أ بنال الةدرات من خقل كوةتب شببببببببببب كال ماعلين، وال سببببببببببب ما ما مياالت العدرر ، وإ،كال  ال املأ ما عمل
ًا  م اا بًا الوعا، والعمف ط من حبد  اليفبا،، ومحةيق محييبد أ   مبدهور األراضببببببببببببببا، ومنفيبذ االمفباق بأ منفيبذ

 ؛ للمنفور الينماةا ومحورل اً 

م والمباع الممن بأ ما إقبامبأ  موسبببببببببببببب   ة باش ممباوةتبا م  جم   ك باةبات الة باعين المبا ب ة 
 ش اكات لدعب عمل أ منم أ الةدرات، مما ما ،ل  ال  اةات امقل م أ ودون امقل م أ الممن أ؛

موسببببببببببببب   وممميق النتج االبع اررأ العا يي ل امجاعتا لع مبببببببببببببي  بنال الةدرات ومنميعتا،  ج ة 
 واليامتا ما ميال بنال الةدرات؛ ما جتودها ال ام أ إلى محةيقًا محوررًا ييمة االبع ار عنص   مما

األط ا، على االسببببببببببببببعفبباد  ال بباملببأ من م ع منم ببأ الةببدرات العا مع حتببا األمبباةببأ واآلل بأ    يحببت -3
المالم أ مفبببببعى الوسبببببا ة، مما ما ،ل  الف ع المعاحأ لنفببببب  ع وضبببببتا المافبببببأ ما سبببببوش بنال الةدرات  

 ومنصأ العملب امل ع وةا الحص ل؛

مببذلتبا األمباةبأ واآلل بأ المبالم بأ ال ام بأ إلى إقبامبأ شبببببببببببببب اكبات، ممبا ما ،لب  على    اليتود العا  يبدعب -4
الصببببميدين دون امقل ما وامقل ما، من أجة محمببببين م مببببي  منم أ الةدرات وموافببببلأ النتو  بنتج أكة  

 مفارك أ ما هذا الصدد، وال س ما ما المياالت العال أ:

 العمف ط من حد  اليفا،؛ أ ة 

 محةيق محييد أ   مدهور األراضا؛ مدابي   ب ة 

 العنفيذ العحورلا والم اعا للمنفور الينماةا؛ ج ة 

 مدابي  العصدل للموافف ال مل أ والع اب أ؛ د ة 

 م ور  أةف أ مدررب أ ميداة أ لفا د  الصحاميين؛  هب ة 

األط ا، إلى أن موافببببببببة دعب اليتود العا مبذلتا األماةأ واآلل أ المالم أ وإلى المفبببببببباركأ    يدعو -5
 العامأ ميتا مي أ وض  ومنفيذ، حم  االقعضال، ب امج محدد  لبنال الةدرات   ما يلا:

 ةتج محورل أ وم اا أ للمنفور الينماةا لعنفيذ االمفاق أ؛ أ ة 

 الموافف ال مل أ والع اب أ؛الةدر  على الصمود ما مواجتأ  ب ة 

 العأه  لليفا،؛ ج ة 

منفمات الميعم  المدةا الممعمد  المفببببببببباركأ ما بنال الةدرات إلى االسبببببببببعفاد  ال املأ من    يدعو -6
م ع منم أ الةدرات العا مع حتا األماةأ واآلل أ المالم أ مفببعى الوسببا ة، مما ما ،ل  الف ع المعاحأ لنفبب  

 بنال الةدرات ومنصأ العملب امل ع وةا الحص ل؛ع وضتا المافأ ما سوش 

البلدان األط ا، المعةدمأ، وكذا المؤسبمبات العةن أ والمال أ، إلى موافبلأ مةديب الدعب  ًا  أيضب  يدعو -7
 لعنفيذ االمفاق أ؛ ًا العةنا والمالا لعنم أ الةدرات المحدد  التد، دعم

ا المة ر إلى الدورات المةبلأ للينأ اسببعم ا  منفيذ  عن منفيذ هذًا  إلى األماةأ أن مةدم مة ر    ي ل  -8
 االمفاق أ العا ممةد ماالقع ان م  مؤمم  األط ا،. 
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ذاه الصاافة    3-15م  أهداف التنمية المساااتدامة والةا ة    15إدماج الردف   -4 
 دش تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكادحة التصحر وتحييد أثر تدهور األراضش 

 األط ا،،إن مؤمم   

 ، 14-م أ/3، و13-م أ/7، و12-م أ/8، و13-م أ/3، و12-م أ/3إلى المة رات  يفي   إ، 

لعنفيذ االمفاق أ،  ًا كبي  ًا من أهدا، العنم أ الممبببببببببعدامأ قد ولدت زخم  3-15مأن الغايأ    يمبببببببببلب  وإ، 
 ةدرات العةن أ، وأن وض  أهدا، طوا أ لعحييد أ   مدهور األراضا يدعب البلدان ما ممبئأ العمورة وال

  والفببببببببببببب اكات  2030-2021ببدل عةد األمب المعحد  مفبببببببببببببقح النفب اميكولوج أ ة ي ح   وإ، 
على ممميق اةم اطتا م  هذه الف اكات وم  الف اكات الةا مأ من أجة    األط ا،إ، يفي  وًا،  المنفأ  حدية

 ممزرز منفيذ االمفاق أ ومحةيق محييد أ   مدهور األراضا، 

إلى العةبدم البذل أح زمبه البلبدان األط ا، ما محبديبد أهبدا، محييبد أ   مبدهور   بعةبدي    يفببببببببببببببي    وإ، 
والفبب كال العةنيين والماليين الممنيين   ما يعملق بب ةامج  األراضببا والدعب المةدم من اآلل أ المالم أ واألماةأ  

محديد أهدا، محييد أ   مدهور األراضببببببببا ووضبببببببب  مفببببببببارر  وب امج محورل أ   ما يعملق بعحييد أ   مدهور  
من أهدا، العنم أ الممبعدامأ المعملةأ بعحييد  3-15األراضبا من أجة ممزرز منفيذ االمفاق أ ومحةيق الغايأ  

 ،ICCD/CRIC(20)/5للنعا ج الوارد  ما الو  ةأ ًا األراضا، ومةأ   مدهور 

يعملق     ما  ICCD/CRIC(20)/5إلى المناف  العا ةوقفت ما الو  ةأ  ًا  أيض بعةدي   يفي    وإ، 
من أجة دعب متيئبأ بيئبأ ممكين بأ وطن بأ أكة  دينبام بأ وزراد  ال فبال   ًا  مإييباد سبببببببببببببببيبة مةع ح للمضببببببببببببببا قدمب

ة اش واسببببب  من أجة محديد أهدا، محييد أ   مدهور األراضبببببا وكذا دعب جتود منفيذ محييد والفمال أ على  
 أ   مدهور األراضا، والعوف ات ،ات الصلأ،

طوا أ لعحييد أ   مدهور األراضبببببا إلى أن مفمة ،ل ،  ًا  األط ا، العا لب مضببببب  ممد أهدام  يدعو -1
 حم  االقعضال؛ 

مأهدا، طوا أ لعحييد أ   مدهور األراضبببببا إلى منفيذ مدابي   األط ا، العا العزمت  ًا  أيضببببب  يدعو -2
  :للعميية بعحق ةتا، حم  االقعضال، عن ط رق ما يلا

ممزرز أوجبببه العببب زر   مبببا بين امفببباق بببات ررو وغي هبببا من االمفببباقبببات البيئ بببأ المعمبببدد    أ ة 
 ا ودون الوطنا؛ األط ا،، مما ما ،ل  النف  ما أةف أ الب ميأ المفع كأ على الصميدين الوطن

إلى جملأ أمور منتا العم  ط  ًا  ممزرز العنمببببيق والعماون على الصببببميد الوطنا اسببببعناد ب ة 
المع امة السببببعمدام األراضببببا وإدار  المناظ  ال ب ع أ لعوج ه منفيذ المفببببارر  والب امج العحورل أ   ما يعملق  

 بعحييد أ   مدهور األراضا؛ 

ق محييد أ   مدهور األراضببببا، بوسببببا ة منتا امدار  الممببببؤولأ  متيئأ بيئأ ممكين أ لعحةي ج ة 
لنراضببببا وأمن الح از ، وإشبببب اد جم   أفببببحاب المصببببلحأ الممنيين، ومحمببببين م ع حصببببول أفببببحاب  

 الح ازات الصغي   على المدمات االسعفاررأ والمال أ؛ 

أهدا، العنم أ  األط ا، كذل  إلى أن ممزز، حمبب  االقعضببال وعلى أسببا، طوعا، إدماج    يدعو -3
، ما اسببببببع ام ي امتا وخ  تا وب اميتا الوطن أ ورب تا ماسببببببع ام ي ات 3-15الممببببببعدامأ، وال سبببببب ما الغايأ  

وخ ط وب امج امفباقيعا ررو األخ رين والممل بات األخ ا، ممبا ما ،لب  االسببببببببببببببع ام ي بات امةمبا  بأ الوطن بأ،  
 نفيذها؛و،ل  لزراد  الففا  أ واالمماش الم اساما والع زر ما م
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البلدان األط ا، المعةدمأ، وغي ها من البلدان الةادر  على مةديب الدعب المالا والعةنا لعنفيذ    يدعو -4
 االمفاق أ ومحةيق محييد أ   مدهور األراضا إلى أن مفمة ،ل ؛ 

  :ا يلامالموارد المعاحأ، الق ام ممًا إلى األماةأ واآلل أ المالم أ، كة ما إطار واليعتا ورهن ي ل  -5

دعب األط ا، لعتيئبأ بيئبأ ممكين بأ لعحةيق األهبدا، الوطن بأ ال وا بأ لعحييبد أ   مبدهور   أ ة 
األراضببببببببا، مما ما ،ل  ط ا ق إدار  األراضببببببببا األكة  ممببببببببؤول أ وأمن ح ازمتا، واليتود ال ام أ إلى زراد   

حأ الممنيين، وال سببب ما  النتج الم اا أ للمنفور الينمببباةا ما إفبببقح األراضبببا، وإشببب اد أفبببحاب المصبببل
  الفئات الضع فأ والمح ومأ، ومحمين م ع الوفول إلى مصادر ممورة مبع   ؛

موافبببلأ إقامأ شببب اكات لدعب منفيذ االمفاق أ ومحييد أ   مدهور األراضبببا، م  امحاطأ   ب ة 
الموا ة األرض أ، ومجادر   حم  االقعضال، مالمجادر  المالم أ للحد من مدهور األراضا وممزرز حفظ  ًا،  علم

محييد أ   مدهور األراضببببببببببا العاممأ للف رق الممنا ب فببببببببببد األر ، وعةد األمب المعحد  مفببببببببببقح النفب  
 ، ومجببادر  مفببببببببببببببباةغوون، ومجببادر  أةة  ، ومجببادر  غببامببأ المببببببببببببببقم، وغي هببا من 2030-2021اميكولوج ببأ ة

،لبببب  التيئببببات الملم ببببأ الوط ن ببببأ ودون امقل م ببببأ وامقل م ببببأ، و،لبببب  لعةببببديب  المجببببادرات الع ميل ببببأ، ممببببا ما 
 لنط ا،؛  الدعب

 موافلأ المماهمأ ما المنعدا الم اسا ال     الممعوا الممنا مالعنم أ الممعدامأ؛  ج ة 

موافبببببببببلأ ممزرز أوجه الع زر ومجادل الممار،   ما بين األط ا، مفبببببببببأن محديد أهدا،   د ة 
 محييد أ   مدهور األراضا؛ محييد أ   مدهور األراضا وجتود منفيذ

عن منفيذ هذا المة ر  ًا حمبب  االقعضببال، مة ر  ًا،  أن مةدمًا  إلى األماةأ واآلل أ المالم أ أيضبب  ي ل  -6
ما البدور  المةبلبأ للينبأ اسببببببببببببببعم ا  منفيبذ االمفباق بأ الممةود  مباالقع ان م  البدور  المبببببببببببببببادسبببببببببببببببأ عفبببببببببببببب   

 األط ا،. لمؤمم  
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 د ة والعشري  لفجنة استعراض تنفيذ االتفاقيةبرنامج عمل الدورة الحا -5 

 إن مؤمم  األط ا،، 

 من االمفاق أ، 23و 22إلى المادمين  يفي   إ، 

وم مةه المعضبببببببمن اخعصبببببببافبببببببات لينأ اسبببببببعم ا     13-م أ/13إلى المة ر  ًا  أيضببببببب يفبببببببي    وإ، 
 االمفاق أ،  منفيذ

أهم أ إشببببببببببببب اد الفببببببببببببب كال امةما يين، مةة وكاالت األمب المعحد  والمنفمات الحكوم أ   يب ز   وإ، 
الدول أ ومنفمات الميعم  المدةا والميموعات األخ ا، حمبببب  االقعضببببال، ما جلمببببات العحاور الممةود   

 ما اجعما  ما بين الدورات،

العةدم المح ز ومةديب ممبباهمأ  ما اسببعم ا   ًا  هامًا  مأن االجعماعات امقل م أ ملم  دور   ممببلب  وإ، 
مفيد  ما منفيذ امفاق أ األمب المعحد  لمكامحأ العصببببببببح  وامطار االسببببببببع ام يا المفاق أ مكامحأ العصببببببببح   

 ،2030-2018للفع   

إدراج البنود العال أ ما جدول أعمال الدور  الحاديأ والمف رن للينأ اسعم ا  منفيذ االمفاق أ   ية ر  -1
 ا، ومناقفتا:ل ا ممعم ضتا األط  

للدور  الحاديأ والمفببب رن للينأ اسبببعم ا   ًا  مدخقت من االجعماعات امقل م أ محضبببي   أ ة 
 منفيذ االمفاق أ؛

منفيذ االمفاق أ ماسعمدام مؤش ات العةدم الوارد  ما امطار االسع ام يا المفاق أ مكامحأ  ب ة 
ارهبا ما عمل بأ إبق  امفباق بأ مكبامحبأ والمؤشبببببببببببببب ات اليبديبد  العا مب اخعجب  2030-2018العصببببببببببببببح  للفع   

 ؛ 2022العصح  لمام 

 منفيذ األهدا، ال وا أ لعحييد أ   مدهور األراضا وما يعصة بتا من جتود العنفيذ؛ ج ة 

 العدمةات المال أ لعنفيذ االمفاق أ؛ د ة 

إلى   هب ة  مةببببببدم  العا  العةببببببارر   وشببببببببببببببكببببببة  المملومببببببات، وكببببببذلبببببب  ةوا ببببببأ  إج الات مبل غ 
 األط ا،؛  مؤمم  

مجبادل المملومات من خقل الحوارات العفباعل بأ مفببببببببببببببأن امج الات المعمبذ  على أر    و ة 
الواق  والمعصببببلأ بعنفيذ ممارسببببات امدار  الممببببعدامأ لنراضببببا، وممارسببببات امفببببقح وإعاد  العأهية العا  

البديلأ، وإةفبببال ةفب لعجادل    ممببباعد على اسبببعماد  وظا ف وخدمات النفب اميكولوج أ، وممزرز سببببة الع  
 المملومات والممار، مفأن أمضة الممارسات والنتج المعجمأ ما إدار  اليفا،؛

معاممأ األط  المبببب اسببببام أ والةضببببايا المواضبببب ع أ: الموافببببف ال مل أ والع اب أ، وح از   ز ة 
 األراضا، وممم ب المنفور الينماةا، واليفا،؛

م   لغات األمب المعحد ، قبة سبببببببعأ أسببببببباب   على األقة من اةمةاد  إلى األماةأ أن مممب مي  ي ل  -2
وشبب وحه وو ا ق مناسببجأ لعل   ًا  الدور  الحاديأ والمفبب رن للينأ اسببعم ا  منفيذ االمفاق أ، جدول أعمال مؤقع

أعقه، وكذا أل بنود إضببببببببببببا  أ مةعضببببببببببببيتا المة رات العا اععمدها   1الدور ، ممكس البنود الوارد  ما الفة    
 ؤمم  األط ا، ما دورمه الماممأ عف  .م
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تحسااااي  إاراءاه تبفيم المعفوماهذ وكذلع نووية واااااكل التقارير التش تقدم   -6 
 إلى مؤتمر األطراف 

 إن مؤمم  األط ا،، 

 ،14-م أ/11، و13-م أ/15، و13-م أ/7، و11-م أ/22إلى المة رات  يفي   إ، 

  ICCD/COP(15)/CST/7-ICCD/CRIC(20)/8البببو ببب بببةبببعبببيبببن    اسببببببببببببببببببعبببمببب     وقببببببببد  
 ،ICCD/CRIC(20)/9و

 ،ICCD/CRIC(20)/INF.1و ICCD/CRIC(20)/10الو  ةعين ًا أيض اسعم   وقد 

م  مجادئ مجادل  ًا  مأن المنام  الميعمع أ الناشبببببببئأ عن عمل ات رفبببببببد األر ، ممفببببببب   يمبببببببلب  وإ، 
مال امة إال من خقل مةاسببببب الب اةات والمملومات  الب اةات للف رق الممنا ب فببببد األر ، ال يمكن محق ةتا  

 والممار، والمنعيات والمدمات،

ماليتود المعوافببببلأ العا مبذلتا مؤسببببمببببأ الحفظ الدول أ ما ممزرز منصببببأ    العةدي  م    يمع ،وإ،   
 لدعب امبق  الوطنا مموج  امفاق أ األمب المعحد  لمكامحأ العصح ،  Trends.Earth’م اةدز.إي ث‘ ة

اسبببع ام ي أ الب اةات  "ماسبببع ام ي أ األمين المام لنمب المعحد  مفبببأن الب اةات، الممنوةأ    يمع ،  إ،و  
 ،"من أجة الممة من جاة  اليم   ما كة مكان

  تامالحاجأ إلى االسببببعم ا  الملما الدورل و ا ق إرشببببادات الممارسببببات الييد  ومحدية  يمببببلب  وإ، 
 منم أو ةاجمأ عن العةدم الممبببببببببعم  المح ز ما ميال الملب  اجأ  وها حل مبببببببببع شبببببببببد بتا ما مةديب العةارر ،  

 قدرات األط ا، على رفد االمفاق أ، 

مببا   يببؤرببببببببد  -1 الببوارد   الببوطببنبب ببببببببأ  لببلببعببةببببببببارربب   الببفببنببا  لببقسببببببببببببببببعببمبب ا   الببعببوجببيببتبب ببببببببأ  الببمببجببببببببادئ 
 ؛ ICCD/CRIC(20)/INF.1 الو  ةأ 

 األط ا، على ما يلا: يحت -2

المةدمأ ما منصبببببببببأ ةفام اسبببببببببعم ا  األدال ومةي ب العنفيذ  اسبببببببببعمدام األدوات المكاة أ   أ ة 
لعحديد النةاط المبببببباخنأ لعدهور األراضببببببا والبؤر المبببببباطمأ لعحمببببببين األراضببببببا، وكذا موق  ومدا أهدامتا  
ال وا أ لعحييد أ   مدهور األراضببا وإج الات العنفيذ ،ات الصببلأ، مما يكفة أن م ون قابلأ للق ا، ال ما  

 م  ممعورات ال موح الوطنا؛ًا مماش ًا، حدد  زمن ومًا وواضحأ مكاة 

مجادل الب اةات الوطن أ من خقل منصببأ ةفام اسببعم ا  األدال ومةي ب العنفيذ مأقة قدر  ب ة 
ممكن من الةيود على اسبببببعمدامتا من أجة ممف ب إمكاةات الب اةات المبلغ عنتا م  ال عمل أ فبببببن  الة ار  

 مفأن األراضا؛

ا االسببببببببببببببعم ا  العةنا للعةبارر  الوطن بأ البذل أج ل قببة مةبديب العةبارر   المفبببببببببببببباركبأ م ج ة 
الوطن أ من أجة ضببببببببببببمان أن مةدم إلى مؤمم  األط ا، ب اةات قابلأ للمةارةأ وقورأ و،ات مصببببببببببببداق أ من 

 خقل المنصأ المحمنأ لنفام اسعم ا  األدال ومةي ب العنفيذ؛

األط ا، على اسببببببببببببببعمببدام ب بباةببامتببا الوطن ببأ المببافبببببببببببببببأ بتببا لععج  العةببدم المح ز ما   يفببببببببببببببي  -3
 االمفاق أ؛ منفيذ

 مالموارد المعاحأ، الق ام مما يلا:ًا إلى األماةأ واآلل أ المالم أ، كة ما إطار واليعه ورهن ي ل  -4
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راضبببا وما دعب األط ا، ما اسبببعم ا  ومنق ح أهدامتا ال وا أ لعحييد أ   مدهور األ أ ة 
ًا  مماشبب  ًا،  ومحدد  زمن ًا محديد موقمتا ومداها من أجة ضببمان أن م ون قابلأ للق ا، ال ما وواضببحأ مكاة 

 م  ممعورات ال موح الوطنا؛

موافلأ العماون م  مؤسمأ الحفظ الدول أ من أجة زراد  م ور  منصأ ’م اةدز.إي ث‘   ب ة 
ديد  ودعب إعداد ومحلية الب اةات من أجة امبق  الوطنا  م  العوجيتات اليديد  والمؤشبببببببب ات اليًا  مماشبببببببب 

إلى ةفام اسبببببببببعم ا  األدال  ًا  مموج  امفاق أ األمب المعحد  لمكامحأ العصبببببببببح  ما شبببببببببكة يمكن ةةله ملةا  
 ومةي ب العنفيذ؛

و،ا أهم أ لنط ا، وأن ًا  ضببببببببمان أن يفة ةفام اسببببببببعم ا  األدال ومةي ب العنفيذ محد  ج ة 
 على المدا ال ورة؛ اً يكون ممعدام

موافبببببببببلأ اليتود ال ام أ إلى االرمةال بنفامتا الداخلا مدار  الب اةات م  المبببببببببما ما  د ة 
الوقت ةفمببببببببببه إلى إقامأ شبببببببببب اكات م كز على الب اةات لعمكين إحداث محول قا ب على الب اةات على النحو  

ت من أجبة الممبة من جباةب  اليم   ما البذل موخباه األمين المبام لنمب المعحبد  ما ’اسببببببببببببببع ام ي بأ الب باةبا
 مكان‘؛ كة

موافببببببلأ اليتود والعماون من أجة زراد  دعب منم أ الةدرات الوطن أ على رفببببببد منفيذ  هب ة 
 االمفاق أ وامبق  عنه؛

موافبببببببببببلأ اليتود ال ام أ إلى إةفبببببببببببال م كز ب اةات امع اضبببببببببببا المفاق أ األمب المعحد    و ة 
األط ا، ما جملأ أمور منتا اسبببببببببعمدام األدوات الةا مأ على الب اةات المما،  لمكامحأ العصبببببببببح  يمببببببببباعد  

ق ارات ممببببببببببببببعني   ممببببببببببببببعممبة قاعد  ب باةات ةفبام اسببببببببببببببعم ا  األدال ومةي ب العنفيبذ كأسببببببببببببببا، لتبذا التد،  
 األجة؛ ال ورة

‘، ل س مةط لفا دمتا ما عمل أ  مؤسببببمببببأ الحفظ الدول أ إل موافببببلأ ممزرز منصببببأ ’م اةدز.إي ث   يدعو  -5
وإةما   ، 1- 3- 15امبق  ما إطار امفاق أ األمب المعحد  لمكامحأ العصبببببببح  ومؤشببببببب  أهدا، العنم أ الممبببببببعدامأ  

يمكن أن ُيةدر الممببعمملين على مةي ب منفيذ األةفبب أ وم مي  أولورامتا من أجة  ًا  كإطار مع امة ممامًا  أيضبب
وخفضببببببه وعكس امياهه ومحةيق أهدا، محييد أ   مدهور األراضبببببا؛    مفادل مدهور األراضببببببا  '1'  :ما يلا

 ' مةي ب المماوضات المحعملأ للنتج البديلأ مدار  األراضا؛3' العنبؤ بع ال ط وموا د هذه امج الات؛ و'2و'

 : 5إلى  1التحديثاه المنرجية لألهداف االستراتيجية م    

  1- 3-15د  لمؤشبببببب  أهدا، العنم أ الممببببببعدامأ  من إرشببببببادات الممارسببببببات اليين  2النمببببببمأ    يؤرد -6
  2021، المنفببببببببببور  ما عام  3وإرشببببببببببادات الممارسببببببببببات الييد  لإلبق  الوطنا عن التد، االسببببببببببع ام يا 

، بوفببببببفتما و  ةعين م جميعين  ICCD/COP(15)/CST/7-ICCD/CRIC(20)/8والموجز  ما الو  ةأ  
 منتييعين لإلبق  الوطنا؛

إلى األماةأ أن مةوم، مامجا  ةتج "العملب مالممارسببأ" المملا المفاق أ األمب المعحد  لمكامحأ    ي ل  -7
العصببح ، ماالسببعم ا  والعحديت الدوررين، ما حدود الموارد المعاحأ، لو ا ق إرشببادات الممارسببات الييد   

  ؛العا ممع شد بتا عمل أ امبق  مموج  امفاق أ األمب المعحد  لمكامحأ العصح

إطار ال فبببد المحدث لإلبق  مموج  امفاق أ مكامحأ العصبببح  على النحو الوارد ما م مق    يؤرد -8
  :ورمعمد المؤش ات اليديد  العال أ ICCD/COP(15)/CST/7-ICCD/CRIC(20)/8الو  ةأ 

 االمياهات ما ةمجأ المكان المم ضين لعدهور األراضا مصنفأ حم  الينس؛ أ ة 
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 مغ  أ المناطق المحم أ لمناطق العنو  البيولوجا التامأ؛االمياهات ما  ب ة 

 الموارد المةدمأ من الة ا  الماع الدولا والمحلا؛ ج ة 

 ةةة الع نولوج ا؛  د ة 

 الدعب الممعةبلا لنةف أ المعصلأ بعنفيذ االمفاق أ. هب ة 

 على ما يلا: يحت األط ا، -9

امجا  امرشببببببببببادات الوارد  ما إرشببببببببببادات الممارسببببببببببات الييد  لمؤشبببببببببب  أهدا، العنم أ  أ ة 
معداد    3وإرشبببببببادات الممارسبببببببات الييد  لإلبق  الوطنا عن التد، االسبببببببع ام يا   1-3-15الممبببببببعدامأ  

 مةارر ها الوطن أ؛

 مموجبب  امفبباق ببأ األمب المعحببد  لمكببامحببأ  2022مةببديب مة ر  خقل عمل ببأ إبق  عببام  ب ة 
 ؛5و 4و 2لنهدا، االسع ام ي أ ًا العصح  وعلى أسا، طوعا عن المؤش ات المةع حأ حدية

إعاد  حماب مةدي ات خط األسا، العا سبق مةديمتا للمؤش ات، حم  االقعضال، من  ج ة 
أجة االسبببعفاد  من أوجه العةدم الملما والعةنا ما ةوا أ ميموعات الب اةات األسببباسببب أ ومنتي ات اشبببعةاش  

 مؤش ات، وضمان إمكاة أ المةارةأ بين خ وط األسا، وب اةات امبق  ما الممعةبة؛ال

االسببببببعفاد  من إطار العنفيذ المحدث ومةديب مملومات، ضببببببمن ممارسببببببات جيد  أخ ا،  د ة 
 عن الجمد الينماةا للمفارر  أو األةف أ المنفذ  على الصميد الوطنا؛

جكأ المالم أ لُنُتج وم نولوج ات حفظ الموارد، حمببببب  مزورد قاعد  الب اةات الممينأ للفببببب هب ة 
 االقعضال، مالمملومات والممارسات الييد  ،ات الصلأ مامفاق أ األمب المعحد  لمكامحأ العصح ؛

المجادر  المالم أ للحد من مدهور األراضا للف رق الممنا ب فد األر  إلى مفي   أوساط    يدعو -10
   مع اً   30- 10ام أ قابلأ للعفببغية البينا ومعمدد  المةود وعال أ االسببعجاةأ ة رفببد األر  على وضبب  منعيات ب اة 

كممببببباهمأ ما امبق  مموج  امفاق أ األمب المعحد  لمكامحأ   2000األر  يمود ماررمتا إلى عام   لمبببب ح 
 ؛1-3-15العصح  وامبق  عن مؤش  أهدا، العنم أ الممعدامأ 

عن ًا  إلى األماةأ أن مةدم إلى الدور  الحاديأ والمفب رن للينأ اسبعم ا  منفيذ االمفاق أ مة ر    ي ل  -11
 العةدم المح ز ما منفيذ هذا المة ر.
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 تقرير لجنة استعراض تنفيذ االتفاقية ع  دورترا التاسعة عشرة -7 

ضااش وما يتصاال برا معفوماه محدثة ع  تنفيذ األهداف الطووية لتحييد أثر تدهور األرا -ألف 
  م  ارود التنفيذ

 إن مؤمم  األط ا،، 

 من أهدا، العنم أ الممعدامأ،  15إلى الدور الفامة لمد  ق اعات لنراضا والتد،  يفي   إ، 

م  العةدي  مالدعب المةدم من األماةأ واآلل أ المالم أ والفبببببببببببببب كال الممنيين لممبببببببببببببباعد    ي ح   وإ، 
البلدان ممببببباعد  ممالأ ما عمل امتا لعحديد أهدا، طوا أ لعحييد أ   مدهور األراضبببببا وما يعصبببببة بتا من 

المعحد  لمكامحأ  جتود العنفيذ، وكذا بعةاسب الممار،، مما ما ،ل  من خقل الة   المم ما المفاق أ األمب  
 العصح  وجتود بنال الةدرات؛ 

م  العةدي  مالموارد المال أ العا عبئت حعى اآلن لدعب عمة األط ا، مفببببببببببببببأن محديد    يمع ،  وإ، 
أهبدا، طوا بأ لعحييبد أ   مبدهور األراضببببببببببببببا ومبا يعصببببببببببببببة بتبا من جتود العنفيبذ، ممبا ما ،لب  المبديبد من 

جادر  اليدار  المجادرات الةنا  أ والمعمدد  األط ا، ةمةة مجادر  أةة  ، ومجادر  مفاةغوون، ومجادر  اليفا،، وم
األخضبب  المف ب للصببح ال ال ب ا والمبباحة، وشبب اكأ ممضببي  األراضببا اليامأ، المجادر  المالم أ لميموعأ 

للحد من مدهور األراضببا وممزرز حفظ الموا ة األرضبب أ، وب ةامج محديد أهدا، محييد أ   مدهور    المفبب رن
 أ  وةوامذ العمورة ،ات الصببببلأ ةمةة فببببندوش  األراضببببا، ومجادر  غامأ المببببقم، والمفببببارر  والب امج العحورل

الع  ط، وم مق البيئأ المالم أ، والصبندوش األخضب  للمناا ، وكذا الدعب المةدم من األماةأ واآلل أ المالم أ  
 والف كال العةنيين من أجة م مي  الوفول إلى هذه الموارد المال أ، 

ور األراضببببببا وما يعصببببببة بتا من جتود  على أهم أ األهدا، ال وا أ لعحييد أ   مده  يفببببببدد  وإ، 
ومحةيق أهدا، معمدد  للعنم أ الممبعدامأ،    2030العنفيذ كممباهمأ ر  مب أ ما خ أ العنم أ الممبعدامأ لمام  

وكبذلب  ما محةيق مزربد من االممببببببببببببببباش وزرباد  أوجبه العبب زر م  الممل ببات اليببارربأ األخ ا ،ات الصببببببببببببببلبأ  
ما إطببار  ًا أ الممببببببببببببببعببدامببأ، والممببببببببببببببباهمببات المحببدد  وطن ببجببداول األعمببال الوطن ببأ ألهببدا، العنم بب ةمةببة

امطبببارربببأ مفبببببببببببببببببأن مغي  المنبببباا، واالسببببببببببببببع ام ي ببببات وخ ط الممببببة الوطن ببببأ للعنو  البيولوجا   االمفبببباق ببببأ
امفاق أ العنو  البيولوجا، والعزامات إفبببقح األراضبببا ما ال  رق إلى عةد األمب المعحد  مفبببقح   مموج 

  ، 2030-2021النفب اميكولوج أ 

على أهم أ ممم ب م اعا  إفقح األراضا على ة اش واس  وال فد الةا ب على    الضول  وإ، يملط 
الملب بوفبببببببببببفتما من جتود العنفيذ من حيت محةيق األهدا، ال وا أ لعحييد أ   مدهور األراضبببببببببببا، وكذا  

ا يعملق بوض  ةفب وطن أ  زراد  الدعب المةدم لبنال الةدرات على الصميدين الوطنا وامقل ما، وال س ما   م
لدعب رفببببببببببد محييد أ   مدهور األراضببببببببببا وامما، ق ارات ممببببببببببعمدم أمضببببببببببة الب اةات المعاحأ، مما ما ،ل   

 الحصول على ب اةات عال أ االسعجاةأ عن مؤش ات محييد أ   مدهور األراضا،

ن أجة ملب أ ال ل   إلى الحاجأ إلى ممزرز قدر  اآلل أ المالم أ وزراد  الموارد المعاحأ م  يفببببي    وإ، 
الم  د على محبديبد أهبدا، طوا بأ لعحييبد أ   مبدهور األراضببببببببببببببا أو منق حتبا ودعب وضبببببببببببببب  ميموعبأ من 
المفبببببارر  والب امج العحورل أ لممببببباعد  البلدان األط ا، على الوفبببببول إلى مصبببببادر العمورة ،ات الصبببببلأ  

 ومومي  الدعب ،ل الصلأ ما ميال بنال الةدرات ومةاسب الممار،،
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إلى اآلل أ المالم أ وأماةأ امفاق أ األمب المعحد  لمكامحأ العصبببببح  أن مةوما، كة ما إطار     ل ي -1
بعوام  الموارد المال أ، وبالعماون م  الفبببببببببببب كال الماليين والعةنيين ،ول الصببببببببببببلأ الةادررن على  ًا  واليعتا ورهن

 الق ام بذل ، مما يلا:

حييد أ   مدهور األراضببببببببببا ومفببببببببببي   موافببببببببببلأ دعب عمل ات محديد أهدا، طوا أ لع أ ة 
البلدان األط ا، على اسبببببببعم ا  ومنق ح أهدامتا ال وا أ لعحييد أ   مدهور األراضبببببببا ومفبببببببي   اععمادها  

 على ممعوا س اسا ر   ؛

موافببببببببببببببلبأ م ور  دعب العبدررب  وبنبال الةبدرات على الصببببببببببببببميبدين الوطنا وامقل ما،   ب ة 
ب محييد أ   مدهور األراضبببببببا، وجم  الب اةات، وال فبببببببد، وامبق   ‘ مةي 1سببببببب ما   ما يعملق مما يلا: ’ وال

سبببعمدام أمضببة  ما' وضببب  ةفب وطن أ ل فبببد محييد أ   مدهور األراضبببا ولدعب امما، الة ارات  2الوطنا؛ و'
إلى المنصببببببببببات والمجادرات الةا مأ ،ات الصببببببببببلأ مةة منصببببببببببأ ’م اةدز.إي ث‘،  ًا  الب اةات المعاحأ، اسببببببببببعناد

اسببببببببببببببعم ا  األدال ومةي ب العنفيببذ، والمجببادر  المببالم ببأ للحببد من مببدهور األراضببببببببببببببا للف رق الممنا   وةفببام
 األر ؛  ب فد

ممبببباعد  البلدان األط ا، ما م ور  األدوات القزمأ لع جمأ األهدا، ال وا أ لعحييد  ج ة 
أ الةا مأ، وبنال قدر أكب  أ   مدهور األراضببا إلى إج الات ملموسببأ، وزراد  ال فال  ما ةفبب  الموارد المال 

من الع زر م  الممل ات ،ات الصبلأ، ومحديد موارد ابع اررأ للعنفيذ، ومفبي   وضب  مفبارر  وب امج محورل أ 
 وطن أ ومعمدد  األق ار ودون إقل م أ على ة اش واس ، كاملأ بذل  العوازن اليغ اما؛ 

وممبببببب ر  إعداد وم ور  مفببببببارر    مةديب المزرد من الدعب إلى البلدان األط ا، لعحمببببببين د ة 
وب امج محورل أ م اا أ للمنفور الينمبببببباةا وقابلأ للعمورة المصبببببب ما معصببببببدا مفببببببكة مفببببببع د للعصببببببح   

 ومدهور األراضا واليفا،، وزراد  مةاسب الممار،   ما بين البلدان والف كال؛ 

دررن على ،لب ، إلى  البلبدان المعةبدمبأ األط ا،، وجم   األط ا، والفبببببببببببببب كبال اآلخ رن الةبا يبدعو -2
لعنفيذ امفاق أ األمب المعحد  لمكامحأ العصببح  من أجة سببد ًا زراد  الموارد المال أ والعةن أ المك سببأ خصبب صبب

 الفيو  العمورل أ الحال أ وموس   ة اش أةف أ منفيذ االمفاق أ المعصلأ مالعصح  ومدهور األراضا واليفا،؛  

 حييد أثر تدهور األراضشمعفوماه مستكمفة ع  تشةيل صندوق ت -باء 

 ،ICCD/CRIC(19)/3مالمملومات الوارد  ما الو  ةأ  إ، ية   

مالمملومات الممبببع ملأ عن األةفببب أ المعصبببلأ مصبببندوش محييد أ   مدهور األراضبببا،   وإ، ي ح  
   إلى العةدم الذل أح زه فببندوش محييد أ   مدهور األراضببا وم مق الممبباعد  العةن أ العام  بعةدي   يفببي    وإ،

 له ما ممبئأ الموارد المامأ والمافأ الممعل أ العا ممزز االسعمدام الممعدام لنراضا وإفقحتا،

مالدور المحورل الذل يمكن أن يلعجه فبببببندوش محييد أ   مدهور األراضبببببا ما محةيق   وإ، يمبببببلب 
األهببدا، االسببببببببببببببع ام ي ببأ لقمفبباق ببأ وأن يكون ممةببامببأ ةمو،ج ةبباجح وقببابببة للع  ار للعمبباون بين الة بباعين  

 والماع،  المام

حييد أ   مدهور  على أهم أ الممايي  البيئ أ واالجعماا أ العا وضمتا وطجةتا فندوش م  وإ، يفدد 
األراضا، وإ، يملط الضول على ض ور  زراد  م مي  هذه الممل أ للعةلية إلى أدةى حد من المماط  وزراد   

 أ   اسعةمارات الة ا  الماع ما األراضا المعدهور ، 
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على أهم أ رفببببببببد اآل ار المعوقمأ السببببببببعةمارات فببببببببندوش محييد أ   مدهور    وإ، يمببببببببلط الضببببببببول 
 ات البيئ أ واالجعماا أ األخ ا ،ات الصببببببببلأ، مةة العمف ط من ت ار مغي  المناا،  األراضببببببببا ما المؤشبببببببب

 وحفظ العنو  البيولوجا، والةضال على الفة ، وممم ب المنفور الينماةا، 

ًا  فببندوش محييد أ   مدهور األراضببا على م مببي  وضبب  حامفأ مفببارر  أكب  وأكة  موازة  يفببي  -1
قل ما وممبببب ر  العوسبببب  اليغ اما لصببببندوش محييد أ   مدهور األراضببببا  على الصببببميدين امقل ما ودون ام

 ل فمة المزرد من المفارر  ما مناطق األراضا اليامأ الواقمأ ما البلدان النام أ؛ 

إلى اآلل أ المالم أ أن موافببة الممة م  م اكز العنمببيق الوطن أ وم مببي  مجادل المملومات    ي ل  -2
 العفغيل أ لصندوش محييد أ   مدهور األراضا ومع لجامه وإةيازامه؛ وإ،كال الوعا مفأن ال  ا ق 

أن م مببببببببببببب  بنال قدرات الة ا  الماع وغي ه من أفبببببببببببببحاب  ًا  إلى اآلل أ المالم أ أيضببببببببببببب  ي ل  -3
 المصلحأ المتعمين مفأن الوفول إلى فندوش محييد أ   مدهور األراضا؛

األط ا،، من خقل منف ب مناسبببببجات امع اضببببب أ    إلى اآلل أ المالم أ كذل  أن مدعب البلدان  ي ل  -4
لبنال الةدرات والعدرر ، ما الوفبول إلى شبعى مصبادر العمورة االبع اررأ والمافبأ، مما يفبمة على سببية 

 المةال ال الحص  فندوش محييد أ   مدهور األراضا؛ 

دوش محييد أ   مدهور  إلى اآلل أ المالم أ أن معماون م  م مق الممبباعد  العةن أ العام  لصببن  ي ل  -5
بعوام  الموارد، لعةديب الدعب العةنا المببببببببابق لقسببببببببعةمار إلى م ورل المفببببببببارر  الة  رأ،  ًا  األراضببببببببا، رهن

مالعماون م  الفببببب كال، و،ل  من أجة ضبببببمان أن مصببببب  المفبببببارر  مصبببببور  معزايد  ما ميموعأ مفبببببارر   
 فندوش محييد أ   مدهور األراضا؛

أن مةدم، أ نال دورات لينأ اسبببببببببعم ا  منفيذ االمفاق أ الممةود   ًا  م أ أيضبببببببببإلى اآلل أ المال  ي ل  -6
عن أةف أ فندوش محييد أ   مدهور األراضا وم بيق ممايي  ًا  ماالقع ان م  دورات مؤمم  األط ا،، مة ر  

 ومؤش ات اجعماا أ وبيئ أ؛ 

 ارود التنفيذمعفوماه محدثة ع  تنفيذ مبادرة الجفاف وما يتصل برا م   -ايم 

 مبادرة الجفاف  -1 

إلى عمبة األمباةبأ واآلل بأ المبالم بأ من حيبت البدعب المةبدم إلى البلبدان األط ا،   إ، يفببببببببببببببي  بعةبدي   
   ما يعملق بعنفيذ مجادر  اليفا،، وال س ما الدعب المةدم لوض  خ ط وطن أ لمكامحأ اليفا،،

 ، ICCD/CRIC(19)/5مالمملومات الوارد  ما الو  ةأ  وإ، ي ح  

بعحديت وموسببببببببببب   ميموعأ أدوات مكامحأ اليفا، ودورات العملب امل ع وةا  ًا  وإ، ي ح  أيضببببببببببب 
 المةدمأ عن ط رق منصات العملب امل ع وةا،

مضبب ور  أن ممزز األط ا، موام  الب اةات من أجة دعب وإرشبباد فبباةما الة ارات  ًا  وإ، يح ط علم 
  العصدل للعصح  ومدهور األراضا واليفا،،لعحمين س اسامتب مي أ محمين 

مأهم أ مةاسب أمضة الممارسات مفأن العمف ط من ت ار اليفا، من خقل  ًا  أيضًا  وإ، يح ط علم 
  مجادل المب ات ودراسات الحاالت امم اديأ واألدلأ والدرو، الممعفاد    ما بين األقال ب واألط ا،،

والمؤسببمببات والتيئات المناسببجأ المفاق أ األمب المعحد  لمكامحأ    إلى األماةأ واآلل أ المالم أ  ي ل  -1
  :بعوام  الموارد المال أ، الق ام مما يلاًا العصح ، كة ما إطار واليعه ورهن
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موافبببببلأ اسبببببعم ا  العحديات المالم أ وامقل م أ الةا مأ الم مج أ ماليفا، والنف  ما  أ ة 
ذ المفبببببببببارر  امقل م أ والوطن أ لمكامحأ اليفا،، وال سببببببببب ما ما العوازةات اليغ ا  أ من حيت مم  ط ومنفي

سبب اش المفبب و  اليارل الذل يدعمه م مق البيئأ المالم أ الممنون "األةفبب أ العمكين أ لعنفيذ مة رات مؤمم  
  األط ا، ما امفاق أ األمب المعحد  لمكامحأ العصح  مفأن اليفا،"؛

م جمأ الم ط الوطن أ لمكامحأ اليفا، إلى مفارر  ملموسأ دعب البلدان األط ا، ما  ب ة 
 على أر  الواق ؛

' واالرمةال مممبببببببببببعوا المؤسبببببببببببمبببببببببببات  2ال ام  الماب  للحدود لليفا،؛ و'  '1'النف  ما  ج ة 
 امقل م أ لعصجح وكاالت منميق لمماليأ المما ة المعصلأ ماليفا، والموافف ال مل أ والع اب أ؛

ط رق وضبببب  المزرد من المفببببارر  امقل م أ ودون امقل م أ لمماليأ  دعب األط ا، عن  د ة 
  للع امط بين هامين الفاه مين؛ًا قضايا اليفا، والموافف ال مل أ والع اب أ، ةف  

ب امج محة أ مفببببأن اليفا، ممفبببباركأ ماعلأ من الميعممات المحل أ    وضبببب   '1'  م مببببي   هب ة 
الب اةات والمؤشبببب ات المببببامل أ المال أ  ةمملومات مفببببأن الب اةات  مةاسببببب الممار، وال  '2'والمم ضببببأ للعأ  ؛ و

  االسعجاةأ  ما س اش الع ور  اليارل للم ط الوطن أ لمكامحأ اليفا،؛

  موافلأ مومي  العدرر  وزراد  ممزرز أةف أ بنال الةدرات؛ و ة 

الغايأ؛ وممزرز لتذه  ًا  مفببببببببي   ممزرز الممة الةا ب، وكذا زراد  الفبببببببب اكات الدول أ محق ة ز ة 
 الممة المعملق ممجادر  اليفا،؛ وممزرز أوجه الع زر بين امفاق ات ررو الةقث؛ 

اععماد ةتج مع امة ي بط اليفا، ماليتود امةمبببببببباة أ وامةما  أ، وال سبببببببب ما   ما يعملق  ح ة 
  ماالسعيامأ وبنال الةدر  على الصمود والعماما الممعدام؛

 ا، ما عمل أ محديد أهدا، محييد أ   مدهور األراضا ومنفيذها؛  ضمان إدماج قضايا اليف  ط  ة  

 األط ا، على ما يلا: يحت -2

دمج الم ط الوطن أ لمكامحأ اليفا، ما األط  الوطن أ الفبببببببببباملأ من أجة محمببببببببببين  أ ة 
مؤشبببب ات اليفا، والممبببباعد  ما بنال قدر  ممببببعمدما األراضببببا والميعممات المحل أ على الصببببمود أ نال  

 ؛19-عملتا من أجة العماما ممد كوميد

النف  ما ممم ب م اعا  المنفور الينمباةا وإشب اد الفبجاب واألطفال ما موافبلأ منفيذ  ب ة 
 مياالت الممة ،ات األولورأ المحدد  ما خ  تا الوطن أ لمكامحأ اليفا،؛

 تعميم المن ور الجنسانش -2 

غي  معناسبببجأ على الم أ ، وأن جا حأ ًا  ت ار   إلى أن للعصبببح  ودهور األراضبببا واليفا،  يفبببي    إ، 
  مزرد من مفاقب أوجه عدم المماوا ، وال س ما بين النمال والفئات الضع فأ األخ ا، 19-كوميد

بين الينمببببببببين ما مكامحأ العصببببببببح  ومدهور األراضببببببببا واليفا،،    الممبببببببباوا    مأهم أ  يمببببببببلب  وإ، 
ومنفيذ سبببب اسببببات ومفببببارر  وب امج للعصببببدل    على ضبببب ور  مفبببباركأ النمببببال والفع ات ما وضبببب   يفببببدد وإ،

 للعصح  ومدهور األراضا واليفا،،
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وامدماج ال امة    مأن إ،كال الوعا وبنال الةدرات ما ميال ممم ب المنفور الينمببببببببباةا  وإ، يمبببببببببلب 
للمما ة الينماة أ ما االمفاق أ ممألأ شاملأ لمد  ق اعات مفمة   ما مفمة امما، ق ارات م اا أ للمنفور  
الينمببببببباةا، وجم  ب اةات مصبببببببنفأ حمببببببب  الينس والمم ، وممزرز أمضبببببببة الممارسبببببببات الم اا أ للمنفور  

  الينماةا ما ميال امدار  الممعدامأ لنراضا،

اليتود العا مبذلتا األماةأ واآلل أ المالم أ لعمزرز م اعا  االمفاق أ للمنفور الينمببببباةا  م وإ، ي ح  
وإعمالتا له، مما ما ،ل  إةفبببببببببال أول ميم  ممنا مالفبببببببببؤون الينمببببببببباة أ ما الدور  ال اممأ عفببببببببب   لمؤمم   

اعا  الفببببببببببواغة  األط ا،، وةياح هذا العيم  ما ممزرز الةضببببببببببايا الينمبببببببببباة أ ما المة رات، وكذا ممم ب م  
  الينماة أ ما المذك ات المفا  م أ للمفارر  والب امج العحورل أ لعحييد أ   مدهور األراضا،

 إلى األماةأ واآلل أ المالم أ موافلأ جتودهما من أجة ما يلا: ي ل  -1

 امدماج الفمال للمماوا  بين الينمين ما   كة ووظ فأ االمفاق أ وهيئامتا؛  أ ة 

األط ا، عن ط رق مومي  امرشبادات وبنال الةدرات، مما ما ،ل  من خقل    ممباعد  ب ة 
حلةات عمة امع اضبببببب أ، مفببببببأن ممم ب م اعا  الممبببببباوا  بين الينمببببببين من أجة العصببببببدل ليم   جواة   
العصح  ومدهور األراضا واليفا، وممزرز العةدم المح ز ةحو محةيق األهدا، الوطن أ ال وا أ لعحييد  

 راضا؛  أ   مدهور األ

 حيازة األراضش  -3 

مأن الف و، الوطن أ المعصببببببببلأ مح از  األراضببببببببا ممعلف ماخعق، األط  العفبببببببب رع أ   إ، يمببببببببلب 
ومنمكس ميتا، وأةه منجغا م اعا  هذه االخعقمات ما جم   األةفبببببببببببب أ المعصببببببببببببلأ بعنفيذ   والمبببببببببببب اسببببببببببببام أ

 ،14-م أ/26 المة ر 

مبببالممبببة البببذل اضبببببببببببببب لمبببت مبببه األمببباةبببأ ومنفمبببأ األغبببذيبببأ والزراعبببأ لنمب المعحبببد     وإ، ي حببب  
وبامرشبادات العةن أ مدماج الم وط العوجيت أ ال وا أ مفبأن الحوكمأ الممبؤولأ لح از  األراضبا ومصبايد  

 راضا،األسماد والغامات ما س اش األمن الغذا ا الوطنا ما منفيذ االمفاق أ ومحةيق محييد أ   مدهور األ

من    14-م أ/26األط ا، على الممة مفكة ممعةة ما منفيذ العوف ات الوارد  ما المة ر   يحت -1
أجة محمبببببين إدار  األراضبببببا على ط رق محةيق محييد أ   مدهور األراضبببببا وأهدا، امطار االسبببببع ام يا 

والمببب اسببب أ العا ممزز ، مما ما ،ل  ممزرز البيئات الةاةوة أ  2030-2018المفاق أ مكامحأ العصبببح  للفع    
وفبول الم أ  والمبكان الضبمفال على قدم الممباوا  إلى األراضبا والموارد والعحكب ميتا، مما ما ،ل  الح از   

 اآلمنأ وغي  العمييزرأ لنراضا،

إلى األماةأ واآلل أ المالم أ ممباعد  األط ا، ما العنفيذ الفمال لإلرشبادات العةن أ المذكور     ي ل  -2
، ممم ب ح از  األراضببببببببببا ما المة رات المعمذ  مفببببببببببأن االسببببببببببعةمارات وكذا ما مصببببببببببم ب ومنفيذ  أعقه بتد

' الممبببببباعد  على  2العصببببببدل للعصببببببح  ومدهور األراضببببببا واليفا،؛ و' '1'المفببببببارر  والب امج ال ام أ إلى  
 محةيق األهدا، الوطن أ ال وا أ لعحييد أ   مدهور األراضا، مما ما ،ل  عن ط رق ما يلا:

ممزرز الفببببب اكات الةا مأ واسبببببع فبببببا، شببببب اكات جديد  للعصبببببدل لفبببببعى محديات ح از    أة 
 األراضا، مما ما ،ل  االسعم اضات الم اسام أ والةاةوة أ؛

اسببع فببا، تل ات لعةديب الممبباعد  المال أ والعةن أ للعم  ط والبن أ العحع أ امداررأ العا   ب ة 
 ح ومين من حةوقتب؛ممزز أمن الح از ، وال س ما للضمفال والم
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زربباد  جتود إ،كببال الوعا والعببدرربب ، ممببا ما ،لبب  من خقل منصبببببببببببببببات أفببببببببببببببحبباب   ج ة 
 المعمددين؛  المصلحأ

 وض  ضماةات اجعماا أ وبيئ أ؛  د ة 

م مبببببببي  مجادل الممار، على الصبببببببميدين الدولا وامقل ما، مما ما ،ل  مجادل الب اةات   هب ة 
 مم اديأ وأمضة الممارسات؛والمملومات مفأن دراسات الحاالت ا

أن مةدم إلى الدور  الحاديأ والمفببببببب رن للينأ اسبببببببعم ا  منفيذ االمفاق أ  ًا  إلى األماةأ أيضببببببب  ي ل  -3
 عن العةدم المح ز ما منفيذ هذا المة ر.ًا مة ر  
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