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 مقدمة -أوال   

 به وتضحححححح لعان لعملهما التصحححححححر لمكافحة المتحدة األمم التفاقية العالمية  واآللية األمانة  تخ ط -1
  محددة  سحححنتان  مدتها  عمل  وبرام   سحححنوات  أربع  مدتها عمل  بخ ط باالسحححتعانة  ليه الُمحرز  التقدم وترصحححدان
 من فترة كحل  نهحايحة وفي  النتحاج .  على  القحاجمحة اإلدارة  نه   هحذه  العمحل  وبرام  العمحل  خ ط  وتنته   التكحاليف.

  والبرنحام ،  العمحل  خ حة  تنفيحذ  بشحححححححححححححح ن  أداجهمحا  عن معلومحات العحالميحة واآلليحة  األمحانحة  تقحدم  السححححححححححححححنتين،  فترات
 النتاج . على القاجمة اإلدارة  نه   متبعتان

  في المسحتخدمة  والموارد العالمية  واآللية األمانة  أحرزتها التي  النتاج   الحالي األداء  تقرير  ويعرض -2
 . 14- أ   م / 1  المقرر   في   الوارد   التصححر   لمكافحة   المتحدة   األمم   اتفاقية   نتاج    إطار   إلى   باالسحتناد   ، 2021- 2020  الفترة 
 قيحاسححححححححححححححا    ونواتهحه،  النتحاج  إطحار  أهحدا   تحقيق صححححححححححححححو   تقحدم  من ُأحرز  محا  على  عحامحة نظرة  التقرير  ويقحدم

  واألنشحححح ة  لإلنهازات  موجزة  شححححروحات  أيضححححا    التقرير ويعرض  النتاج .  إطار في  ترد التي  النتاج  بمؤشححححرات
 .2021-2020 السنتين فترة خالل العالمية اآلليةو  األمانة وحدات من وحدة كل  نفذتها التي  الرجيسية

 االسححححححتئمانية  للصححححححناديق المالي باألداء المتعلقة المعلومات مع باالقتران  الوثيقة هذه  قراءة  وينبغي -3
 .ICCD/COP(15)/7 الوثيقة في الواردة ،2021-2020 للفترة لالتفاقية

 النفقات على عامة نظرة -ثانيا   

 في  2021 األول/ديسمبر  كانون   31 حتى  العالمية واآللية األمانة  برام  نفقات 1  الهدول يعرض -4
  89,9  أي   يورو،  مليون  1,47 بلغت  التي  التصححر،   مكافحة  التفاقية   األسحاسحية   للميزانية   االسحتئماني  الصحندو  

 معلومات وترد السحححححنتين. فترة خالل  الصحححححر   سحححححعر  متوسحححححط باسحححححتخدام  األسحححححاسحححححية الميزانية من الماجة في
 الهفا . لمبادرة المرّحلة الميزانية في  المتكبدة النفقات بش ن إيالية

  1 الهدول
 )باليورو( 2021 األول/ديسمبر كانون  31 حتى البرنامج حسب لنفقاتا

 

 المعتمدة  الميزانية 
2020–2021 

  كانون  31 حتى  النفقات 
 المالي  الرصيد  2021 األول/ديسمبر 

  المئوية النسبة
 النفقات  من

     األمانة  برام  -أوال  

 92,4 153 344 1 873 494 2 026 838 واإلدارة  التنفيذي   التوجيه  -ألف

 95,3 52 662 1 069 928 1 122 590 االتصاالت  -باء

 88,6 247 934 1 935 940 2 183 874 والدعوة  والسياسات  الخارجية  العالقات  -جيم

 88,8 358 934 2 846 436 3 205 370 واالبتكار  والتكنولوجيا  العلم  -دال

 96,9 71 940 2 235 105 2 307 045 اإلدارية  الخدمات  -هاء

     العالمية  اآللية  -ثانيا  

 84,0 589 896 3 105 009 3 694 905 العالمية  اآللية -واو

 89,9 1 474 711 13 065 912 14 540 622 واو( -)ألف  األساسية  الميزانية  مجموع

 62,8 325 683 550 434 876 117   الهفا   مبادرة
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  للحدورة  المقحدمحة  ،( 1) 2022  لعحام  المؤقتين  والميزانيحة  بحالبرنحام   المتعلقحة  الوثيقحة  في  ورد  وحسححححححححححححححبمحا -5
  2021-2020 السنتين  فترة  في  وفورات العالمية  واآللية  األمانة  جمعت  األطرا ،  لمؤتمر الثانية االستثناجية

 ُعقدت  فقد واالجتماعات. السحححححفر على أثرت التي  الهاجحة  جراء المفرويحححححة القيود إلى أسحححححاسحححححا   ذلك ويرجع
 معظمها  في االتفاقية  تنفيذ اسححححححتعراض ولهنة والتكنولوجيا، العلم ولهنة  األطرا ،  مؤتمر مكاتب اجتماعات

 والتكنولوجيحا  العلم  وبرنحام   واإلدارة  التنفيحذي  التوجيحه  إطحار  في وفورات  تحقيق  إلى  أدى  ممحا  اإلنترنحت،  عبر
 العلم  برنام   إطار  في  والسحححححححياسحححححححات العلوم  بين التفاعل  هيئة اجتماعات جميع  تقريبا   ُعقدت كما  واالبتكار.
 مكاتب فيها شححححححححاركت التي  اإلقليمي،  التنفيذ  مرفقات في  المدرجة البلدان واجتماعات  واالبتكار،  والتكنولوجيا
  وفورات  وتحققت   اإلنترنت.  عبر   والدعوة،  ت والسححححياسححححا  الخارجية   العالقات   برنام    إطار   في  اإلقليمي  االتصححححال 

 مهموع  تراجع  ذلك، ومع  السححنتين.  فترة  طوال  شححاغرة بقيت  التي  للوظاجف نتيهة الموظفين  تكاليف  بند  تحت
  مليون   1,47 إلى  يورو  مليون   1,51  من  األطرا   لمؤتمر  الثانية  االسحتثناجية  الدورة في عنه المبلغ  الوفورات
  .2021و 2020 لعامي أوموجا نظام بصيانة المتعلقة لها المخ ط غير التكاليف بسبب  يورو

 اإلنفا . وجه حسب األساسية الميزانية نفقات 2 الهدول  ويعرض -6

 2 الهدول
  األول/  كانون  31 حتى  العالمية  واآللية  لألمانة  األسبببببباسببببببية  الميزانية في  اإلنفاق  وجه حسببببببب  نفقاتال

 )باليورو( 2021 ديسمبر

 اإلنفا   وجه

 المعتمدة  الميزانية 
2020–2021 

  كانون  31 حتى  النفقات 
 المالي  الرصيد  2021 األول/ديسمبر 

  من المئوية النسبة
 النفقات 

 95,1 533 678 10 412 488  10 946 166 الموظفين  تكاليف

 122,8 ( 173 808)  937 468  763 660 التعاقدية  الخدمات 

 24,7 504 543 165 647  670 190 السفر

 71,3 592 923 1 474 303  2 067 226 األخرى   المباشرة   والتكاليف   التشغيل   تكاليف 

 20,3 46 113 11 742   57 855 والمواد  األساسية والسلع  اللوازم

 180,9 ( 28 738)  64 263   35 525 واألثاث  والمركبات  المعدات

 89,9 1 474 711 13 065 912 14 540 622 المجموع 

 في  الموظفون   يشححححححححححححححغلهحححا  التي  الوظحححاجف  توزيع  على  عحححامحححة  نظرة  5و  4و  3  الهحححداول  وتعرض -7
  موظفو يشحححغلها  التي  الوظاجف عدد  بلغ  ،2021 األول/ديسحححمبر  كانون  31  وحتى  األجل. المحددة  التعيينات
 وظيفة. 12 العالمية اآللية موظفو يشغلها التي والوظاجف وظيفة 56 األمانة

  

(1) ICCD/COP/(ES-2)/2. 
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   3 الهدول

 2021  األول/ديسمبر   كانون   31  حتى   األمانة،   في   التمويل   مصدر   حسب   المشغولة   والوظائف   الثابتة   الوظائف   مقارنة 

 المهموع  البرنامهي   الدعم   تكاليف  بون  صندو   تكميلية  أساسية  
 

 مشغولة  معتمدة  مشغولة  معتمدة  مشغولة  معتمدة  مشغولة  معتمدة  مشغولة  معتمدة 

 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 ع   أ و

 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2-مد

 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1-مد

 -5 7 3 0 0 0 0 2 2 9 5 

 -4 7 7 2 2 0 0 3 3
)أ(

 12 12 

 -3 4 6 3 3 1 1 1 1 9 11 

 -2 1 2 0 0 0 0 1 1 2 3 

 34 35 8 8 1 1 5 5 20 21 الفرعي   المجموع 

8 8 3 3 1 1 10 10 ع  خ
)أ(

 22 22 

 56 57 16 16 4 4 6 6 30 31 المجموع 

 عام.  أمين  وكيل  = و أ ع  فنية،   فئة =     عامة،  خدمة  = ع  خ  مدير،  =  مد  المختصرات: 

  4  الفنية   الفئة  في   واحدة   وظيفة   تمويل   البيولوجي   التنوع   واتفاقية   التصححححححر   لمكافحة   المتحدة   األمم   اتفاقية   أمانتا   تتقاسحححححم   )أ( 
 العامة.   الخدمة  فئة  في  واحدة  ووظيفة

 4 الهدول

  كانون  31 حتى  العالمية،  اآللية في  التمويل  مصببدر  حسببب  المشببغولة  والوظائف  الثابتة  الوظائف  مقارنة
 2021 األول/ديسمبر

 المهموع  تكميلية  أساسية  
 

 مشغولة  معتمدة  مشغولة  معتمدة  مشغولة  معتمدة 

 1 1 0 0 1 1 1-مد

 -5 1 1 1 1 2 2 

 -4 2 1 0 0 2 1 

 -3 4 4 1 1 5 5 

 -2 2 0 0 0 2 0 

 9 12 2 2 7 10 الفرعي  المجموع

 3 4 0 0 3 4 ع خ

 12 16 2 2 10 14 المجموع

 .خ ع = خدمة عامة، ، فنية  فئة   =    مدير، مد=  : المختصرات 
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 5 الهدول

 2021 األول/ديسمبر كانون  31 حتى الرتبة، حسب المشغولة الوظائف توزيع

 الرتبة 

  التنفيذي التوجيه 
 االتصاالت  واإلدارة 

  الخارجية العالقات 
 والدعوة  والسياسات

  والتكنولوجيا العلم
 المهموع  العالمية  اآللية  اإلدارية  الخدمات  والتنفيذ 

 1 0 0 0 0 0 1 ع  أ و

 1 0 0 0 0 0 1 2-مد

 2 1 0 0 0 0 1 1-مد

 -5 1 1 1 1 1 2 7 

 -4 2 0 5 4 1 1 13 

 -3 3 1 5 1 1 5 16 

 -2 0 1 1 1 0 0 3 

 43 9 3 7 12 3 9 الفرعي  المجموع 

 25 3 7 3 2 5 5 ع خ

 68 12 10 10 14 8 14 المجموع

 عام.  أمين  وكيل  = و أ ع  فنية،   فئة =     عامة،  خدمة  = ع  خ  مدير،  =  مد  المختصرات: 

  في  المعينين  فوقهححا  ومححا  الفنيححة  الفئححة  لموظفي  والهنسحححححححححححححححاني  الهغرافي  التوزيع  6  الهححدول  ويعرض -8
 العالمية. واآللية األمانة

   6الهدول
 كانون   31  حتى  فوقها،  وما  الفنية  الفئة  في  المشغولة  الوظائف  لجميع  والجنساني  الجغرافي  التوزيع

 2021 األول/ديسمبر

 آسيا أفريقيا  الرتبة 

  الالتينية أمريكا
  البحر   ومن قة
 الكاريبي 

  أوروبا 
  الوس ى 
 والشرقية 

  دول مهموعة
  الغربية أوروبا 
 مشغولة  إناث  ذكور أخرى  ودول

 1 0 1 0 0 0 0 1 ع  أ و

 1 1 0 1 0 0 0 0 2-مد

 2 1 1 1 0 0 0 1 1-مد

 -5 3 1 1 0 2 3 4 7 

 -4 2 3 2 0 6 7 6 13 

 -3 3 4 2 1 6 7 9 16 

 -2 1 0 0 0 2 1 2 3 

 43 23 20 18 1 5 8 11 الفرعي  المجموع

 100,0 53,5 46,5 41,9 2,3 11,6 18,6 25,6 المجموع   من   المئوية   النسبة 

 عام.   أمين  وكيل =  و أ ع  فنية،   فئة  =     مدير،  =  مد  المختصرات: 
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 األمم  اتفبباقيببة  نتببائج  إطببار  :2021-2020  الفترة  في  الرئيسبببببببببيببة  اإلنجببازات -ثالثا   
 التصحر  لمكافحة المتحدة

مم  - 9   األهدا    حول   ، 14- أ   م / 1  المقرر   في   بها   يرد   التي   بالصحيغة   ، 2023- 2020  للفترة   النتاج    إطار   صحُ
  .2030-2018 للفترة  التصححححر  لمكافحة المتحدة األمم التفاقية االسحححتراتيهي  لإلطار  الخمسحححة االسحححتراتيهية

  والمؤشححححححححرات (2023-2020)  األربع  السححححححححنوات  فترة في  إنهازها  المتوقع الرجيسححححححححية  النوات   اإلطار  ويعرض
 التي واألولويات  العالمية،  واآللية األمانة  واليتي مراعاة  مع اسحححححححححححتراتيهي،  هد  لكل بالنسحححححححححححبة  بها المرتب ة
 األطرا . مؤتمر حددها

 الكيفية  تويححح   موجزة  بيانات  شحححكل في  2021-2020  الفترة  إنهازات  التالية  الصحححفحات  وتعرض -10
 وُيعرض االسحتراتيهية.  األهدا  تحقيق في العالمية واآللية األمانة  به  ايح لعت الذي  العمل  بها أسحهم التي
 تحقيق  صححححو  المحرز  للتقدم  التفصححححيل من  أكبر  جانب على  شححححر  اسححححتراتيهي  هد  كل أعقا   في أيضححححا  
 النوات . هذه مؤشرات في  الوارد المضمون  على التركيز مع الصلة، ذات السنوات الرباعية  النوات 

  التصحر/تدهور   ومكافحة المتأثرة  اإليكولوجية النظم  حالة تحسين:  1الهدف االستراتيجي   -ألف 
 األراضي  تدهور  أثر  تحييد  في  واإلسهام  لألراضي  المستدامة  اإلدارة  وتعزيز  األراضي،

 متين أسحححا  أنشححح  ،2030-2018  للفترة االسحححتراتيهي  اإلطار من األولى  الثالثة  األشحححهر  خالل -11
 البلدان من بلدان وسححححححححححححتة ماجة ترجم وقد المت ثرة. اإليكولوجية النظم  حالة  لتحسححححححححححححين  فعالة  إجراءات التخاذ

  في  بلدا    23  وهناك ملموسححححححححححححة،  طوعية أهدا  إلى  األرايححححححححححححي تدهور  أثر  بتحييد المتعلقة أهدافها  األطرا 
 أثر تحييد أهدا  أن إلى ( 2) األرايي  بإصال   لاللتزامات  حديث عالمي  تقييم  آخر وأشار ذلك.  لعمل سبيله
 هكتار مليون  450 من أكثر  بإصال   األطرا  البلدان  جانب من  طوعية  التزامات عن تنم  األرايي تدهور
  اإلطار من األول  الهد  سححححححححححيتحقق  األهدا ،  هذه  تحقيق  تم إذا  أخرى، وبعبارة  المتدهورة.  األرايححححححححححي من

 العالمية  الخ ة في  ملحوظا   إسححححهاما   يسححححهم أن اإلنهاز هذا شحححح ن ومن .2030-2018 للفترة  االسححححتراتيهي
 (.2030-2021) اإليكولوجية النظم إلصال  المتحدة األمم وعقد األرايي إلصال 

  خالل من  سحححححيما وال األرايحححححي، تدهور أثر  تحييد أهدا   تنفيذ في التقدم بعض  بالفعل  أحرز وقد -12
 حاليا   ويعمل تحويلية. وبرام  مشحححححححاريع إلى األهدا  تحويل إلى الرامية وشحححححححراكاتها العالمية اآللية  أنشححححححح ة
  ومشحححروعان  وطنيا   مشحححروعا   14 اآلن حتى  وحصحححل السحححيا ، هذا في العالمية  اآللية  مع بلدا    وسحححبعون  أربعة

  خالل من  التحويلية المشحححححاريع لتصحححححميم  دعمها  تعزيز العالمية اآللية  وتواصحححححل  للتنفيذ. تمويل على  إقليميان
  المشاريع. إلعداد شراكة إقامة

 وصححنع األرايححي  اسححتخدام  لتخ يط األوسححع  اإلطار  في  األرايححي  تدهور أثر  تحييد  إدماج ويشححكل -13
 التقرير ويوفر ال ويل. المدى على  صححححية  حالة  في  عليها  والحفاظ  األرايحححي لتحسحححين مسحححبقا    شحححرطا    القرار
 هذا في أصحححدرتها  التي العامة  السحححياسحححة  وتوصحححيات والسحححياسحححات العلوم  بين التفاعل  هيئة أعدته الذي  التقني
ر  ذلك، على وعالوة الغاية. هذه لتحقيق فعالة  إرشححادات  الصححدد  ( 3) الهيدة الممارسححات إرشححادات  تحديث ييسححّ
 التنمية لهد   فرعية  مؤشححححححرات  بمثابة  أيضححححححا   تعمل )التي األرايححححححي  إدارة  مهال في التقدم  مؤشححححححرات  بشحححححح ن

 اإلمداد تهديدها، تم التي التصحححر مكافحة اتفاقية  إطار  في الوطني اإلبالغ وأدوات (1-3-15 المسححتدامة
  

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

(3) <https://www.unccd.int/sites/default/files/documents/2021-09/UNCCD_GPG_SDG-Indicator-

15.3.1_version2_2021.pdf>. 

https://www.pbl.nl/en/publications/goals-and-commitments-for-the-restoration-decade
https://www.unccd.int/sites/default/files/documents/2021-09/UNCCD_GPG_SDG-Indicator-15.3.1_version2_2021.pdf
https://www.unccd.int/sites/default/files/documents/2021-09/UNCCD_GPG_SDG-Indicator-15.3.1_version2_2021.pdf
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  المحددة  السححححياسححححاتية  القرارات  يعضححححد مما المحرز،  والتقدم  األرايححححي  حالة  عن  الموثوقة  بالبيانات  المسححححتمر
   التنفيذ. ودعم األهدا 

  لتحقيق  والتكامل  التسححححححريع  عناصححححححر أحد  بوصححححححفه  األرايححححححي  تدهور أثر  تحييد إمكانات فتئت وما -14
  األخضححححححححر  الهدار مبادرة وتمثل  متزايد. باعترا   تحظى ،19-كوفيد  جاجحة  بعد والتعافي  2030  عام  خ ة
  التحابعحة   األريححححححححححححححيحة  المواجحل حفظ  وتعزيز األرايححححححححححححححي  تحدهور  من  للححد  العحالميحة  والمبحادرة  أفريقيحا في  العظيم

 بتحييد المتعددين المصححلحة أصحححا   قبل  من  يححخمة  التزامات أخرى،  مبادرات بهانب  العشححرين، لمهموعة
  التصحر. مكافحة التفاقية االستراتيهية األهدا  وتحقيق األرايي،  تدهور أثر

  ذات  والتدابير  األرايححححححي  تدهور أثر  بتحييد الوعي  تحسححححححين  في العالمية واآللية األمانة وأسححححححهمت -15
 التي المهام  وتكتسحححي  األرايحححي.  تدهور أثر  تحييد بشححح ن الهديدة المعلومات نشحححر  اسحححتمرارية وكفلتا الصحححلة،

 صححححنع ألغراض العلمية  المعلومات وإتاحة  والدعوة  التوعية  مهال في العالمية واآللية األمانة بها  ايحححح لعت
 التقدم من  البلدان لتمكين والمالي والتقني السياسي الدعم من مزيد حشد في  حاسمة  أهمية  السياسية  القرارات
 األرايي. تدهور أثر تحييد أهدا  تحقيق صو 

 األراضي  بالتصحر/تدهور  المتأثرة  المساحات تقليص : 2023-2020  للفترة 1-1  الرئيسي  الناتج

 والهفا .   األرايي  للتصحر/تدهور  للتصدي   حددتها  التي  األهدا   بلوغ  أجل من  أنش ة  المت ثرة  األطرا   البلدان  تنفيذ :1-1  المؤشر

بلدا  إلى برنام  تحديد أهدا  تحييد أثر تدهور األرايي التابع التفاقية مكافحة التصحر من أجل    129، انضم  2021-2020في نهاية فترة السنتين   
بلدان منها أهدافها آنذاك. وُتنشر تقارير وطنية شاملة عن تحييد أثر تدهور األرايي )فضال     106ويع أهدا  طوعية لتحييد أثر تدهور األرايي، وأنهز 

لدان التي تعتمد فيها الحكومة رسميا  أهدافها المتعلقة بتحييد أثر تدهور األرايي( في الق ب المعرفي التفاقية األمم المتحدة  عن مذكرات رليعة المستوى للب 
 .(4) مذكرة رليعة المستوى بش ن تحييد أثر تدهور األرايي  64تقرير وطني و  100لمكافحة التصحر. وفي الوقت الراهن، ُيتا  على اإلنترنت 

  تدهور   أثر  لتحييد   التحويلية   والبرام   للمشاريع  إقليمية  و/أو  وطنية  مفاهيمية   مذكرات  لويع  والشركاء  العالمية  اآللية  مع  بلدا    وسبعون   أربعة  ويعمل 
  41  )تشمل  البلدان  إقليمية/متعددة   مشاريع  وستة   مفاهيمية؛   مذكرات  إلى   منها  مشروعا    23  ت ور  وطنيا ،   مشروعا    59  حاليا    التعاون   هذا   ويشمل  األرايي.

  العالمية.   البيئة   لمرفق   التمكيني   النشاط   تمويل   يستهد   عالمي،  ن ا    ذي   موحد  مقتر    ويع   حاليا    يهري   ذلك،   إلى   وباإليافة  منها.  مشاريع   ثالثة   ت ور   بلدا ( 
  من  لمزيد  لتخضع  بلدا    24  مهموعه  ما   شملت  إقليميتان  مفاهيميتان  ومذكرتان  وطنية  مفاهيمية   مذكرة  14  اعُتمدت  المنهزة،  المفاهيمية  المذكرات  بين  ومن

  إعداد  ويهري  كاملة، مشاريع وثاجق لتصب   منها مذكرات  سبع طّورت المعتمدة، المفاهيمية  المذكرات  هذه   بين  ومن اإلنماجي.   التمويل  على ولتحصل الت وير
  أثر  تحييد   أهدا   تنفيذ   في   قدما    المضي  ولمواصلة   مشاريع.  ثالثة   تنفيذ   حاليا    ويهري   نهاجية.  صورة ب  التمويل   مصدر  عليها   يوافق   لكي   أخرى   مذكرات   ثماني 
  للتعهيل   استراتيهية   شراكات   إقامة   ش نها  من   التي   المشاريع   إلعداد   شراكة   ليصب    بها   الخاص   الدعم   إطار  بتنقي    حاليا    العالمية   اآللية   تض لع   األرايي،  تدهور 
 والمالية. التقنية  الموارد وتعبئة  المشاريع بإعداد

  عن  للبحث  الهافة   األرايي  تخضير   شراكة  بش ن  للبيئة  المتحدة  األمم  وبرنام   الكورية  الحراج  داجرة  مع  تعاونهما  العالمية  واآللية  األمانة  وواصلت 
  وُأنهزت   بلدان،   تسعة  في  الدعم  من  التهريبية  المشاريع  استفادت  ، 2017  عام  ومنذ  والهفا .   األرايي  بالتصحر/تدهور  المتعلقة  الناشئة  للمساجل  استهابات

   منها.  مشاريع أربعة

  الدولي؛   األعمال  جدول  على  المس لة  إبراز   زيادة  إلى  األرايي،   تدهور   أثر  بتحييد   االلتزام  ذلك   في  بما   األرايي،   وعلى   ال بيعة   على  القاجمة   الحلول  وأدت 
  التصحر،   مكافحة  اتفاقية  أمانة  من  بدعم  المتحدة،   لضمم  العامة  الهمعية  رجيس  ونظم  والعمليات.   األحداث  من  العديد  في  عليها  الضوء  ألقي  2021- 2020  ففي
  اتفاقية  في األطرا  لمؤتمر  والعشرين  السادسة  الدورة  تركيز  وانصب   . 2021 حزيران/يونيه  في والهفا   األرايي   وتدهور  التصحر بش ن المستوى   رليع   حوارا  
  العالمي   اإلطار  مشروع  في  الرجيسية  األهدا   يمن األريية  اإليكولوجية  النظم  حماية وترد  ال بيعة،   مويوع  على  المناخ  تغير  بش ن  اإلطارية المتحدة  األمم
  األرايي،   إصال   على  تركز  التي   المنحى  العملية  الرجيسية  والبرام   الشراكات   من   العديد  ت وير  مواصلة  أو  إنشاء  وجرى   . 2020  عام  بعد   لما  البيولوجي  للتنوع
   والساحل. الكبرى  للصحراء  العظيم األخضر  الهدار ومبادرة األريية المواجل   حفظ  وتعزيز األرايي تدهور من للحد العشرين  مهموعة مبادرة  وأبرزها 

  

(4) <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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  تدهور  أثر  تحييد  أهدا   تحديد  بش ن  المعار   تبادل  منتهات  من  شاملة  سلسلة   الشريكة،   الوكاالت  مع  بالتعاون   العالمية،   واآللية  األمانة  وأصدرت 
  قسم   وأنش   المهتمين.   للشركاء  األهدا   بش ن  بيانات  ومهموعة  األرايي  تدهور  أثر  تحييد  أهدا   عن  مواييعية  دراسات  سبع  يمنها   من  األرايي،
   . (5) لالتفاقية المعرفي  الق ب في األرايي تدهور  أثر  لتحييد  مخصص

 األراضي  التصحر/تدهور  حالة  عن  محّدثة  معلومات : 2023-2020  للفترة 2-1  الرئيسي  الناتج

 االتفاقية  إطار  في  المقبلة  الوطني  اإلبالغ  فترة  أجل  من  مت ورة  وأدوات  مبدجية  لبيانات  المت ثرة  األطرا   وصول  سبيل  إتاحة : 2-1  المؤشر

  عملية  ُتدرج  لذلك،   ونتيهة  كبير.   لتحديث  التصحر  مكافحة  اتفاقية  تنفيذ  وتقييم  األداء  استعراض  نظام  خضع  ، 2021-2020  السنتين  فترة  خالل 
  البيانات.  وتصوير  البيانات   الستخراج  الهديدة  األدوات  قبيل   من  (،PRAIS 4)   اإلنترنت   على   اإلبالغ  منصة  في   جديدة  خصاجص   عّدة  2022  لعام   اإلبالغ 

 اليوم  وأصبحت  القاجمة.   للمؤشرات  المنههية  التوجيهية  المبادئ   وتحديث  اإلبالغ،   ونماذج  المؤشرات  على  التغييرات  بعض  إدخال  جرى   ذلك،   إلى  وباإليافة
  معظمه،   في   افترايي   بشكل   ذلك   وسيهري   تقاريرها.  إعداد  خالل  القدرات   بناء   مهال   في   والدعم   التقنية   بالمساعدة  األطرا   مدّ   وسيتم   مفتوحة   اإلبالغ   بوابة 
  اإلبالغ.   نماذج  في   الم لوبة  المعلومات  وملء  البيانات  تفسير  على  األطرا    لمساعدة  مسبقا    مسهلة  فيديو   ومقاطع  إلكترونية   تعليمية   مواد  منسيتض  حيث

   بالتقرير.   المشمولة  الفترة  خالل   واجهتها  التي  المشاكل  توّي   أن   خاللها  األطرا   ستست يع  وأجوبة  أسئلة   جلسات  تنظيم  اإلنترنت   على  الفعاليات   بعض   وستتي  

  استفسارات   يمنها من  أخرى،   عناصر  وتشمل   واألمانة   األطرا   داجرة  لتتهاوز  الوطنية التقارير  في   الواردة  البيانات  مستخدمي  قاعدة توسيع جرى   وقد 
  وقاجمة   مرنة  ركيزة  إيهاد   إلى   PRAIS 4  بمنصة   المتعلقة   والنظام   التصميم  مواصفات  سعت   ولذلك، األكاديمية.   األوساط  من  الواردة  وال لبات   اإلعالم   وساجط 
فر أن  يمكن للتوسيع وقابلة  المعايير على  بالبيانات.  المتعلقة ال لبات هذه   لمثل االستهابة بغية  االتفاقية  لبيانات مركز الحقا    أساسها على ُيوَّ

  التصبد   في  االتفاقية عن ومنبثقة  العلم  على  وقائمة  بالسبياسبات  متصبلة  معلومات  المتأثرة  األطراف  اسبتددام  : 2023-2020  للفترة 3-1  الرئيسبي  الناتج
   األراضي.   تدهور  أثر تحييد  في  والمساهمة  لألراضي  المستدامة  اإلدارة وتعزيز  األراضي  للتصحر/تدهور

 وتعزيز   األرايحي  للتصححر/تدهور  للتصحدي   العلم على  وقاجمة  بالسحياسحات  متصحلة معلومات  االتفاقية  تقديم  يشحمل  بما العلمي  المهال  في  التعاون   3-1  المؤشحر
   األرايي.   تدهور  أثر  تحييد في  والمساهمة  لضرايي  المستدامة  اإلدارة

  بها  يمكن  التي  الكيفية  على  العلم   على  القاجمة  األدلة  من  مهموعة  يقدم   تقني  تقرير  إعداد  في   والسياسات  العلوم  بين  التفاعل   هيئة  األمانة  ساعدت 
  األرايي.   تدهور  أثر  تحييد  سيا   في  إيهابي  تحويلي  تغيير  إحداث  في  المساَهمة  ال بيعية  للمناظر  المتكاملة  واإلدارة  األرايي  الستخدام  المتكامل  للتخ يط
  وخضع  .  ومراقبين   الهيئة   أعضاء   مع   بالتعاون   متخصصون   خبراء   أعدهما   األهدا    حددي  م  أساسيين  تقريرين  في   التقني  للتقرير  الرجيسية   المدخالت   وتمثلت 
  علمي  الستعراض   خضع   كما   ، الهيئة   في   مراقب   بصفة   المتمتعة   المنظمات   وممثلي  الهيئة   أعضاء  جميع   جانب   من  األقران  الستعراض   التقني   التقرير  مشروع 
  األرايي:  تدهور  أثر  تحييد  في  ال بيعية  للمناظر  المتكاملة  واإلدارة   األرايي  الستخدام  المتكامل  التخ يط  إسهام”  المعنون   التقني   التقرير  وسيتا    مستقل. 
  . 2022 أيار/مايو  في  اإلنترنت   على والسياسات  للعلوم   به  مرتبط وموجز “الدعم وأدوات الدخول   نقاط

  صانعي   لفاجدة  معد  وموجز  التصحر،   مكافحة  اتفاقية  إطار  في  الصادر  “ العالمية  األرايي  توقعات”  منشور  من  الثانية   ال بعة   استكمال  أوشك   ولقد 
  اإليكولوجية،   النظم  إصال   عن  إقليميان  مواييعيان  تقريران   وأُعد   الخبراء.   من  العديد  من  وبإسهامات   التوجيهية  اللهان  إحدى   من  بتوجيه  المنشور   وأُعد  القرار.
  خالل   اإلنترنت على  وسيتاحان المنشور،   من  الثانية  لل بعة التحضيرية  العملية  من  كهزء  األفريقي،   الهنو   عن  واآلخر  والشرقية   الوس ى  أوروبا   عن  أحدهما
   المقبلة.  األشهر

  لالطالع   األخرى   المهتمة  المعنية  والههات  الوطنية   التنسيق   لمراكز  ميسورا    سبيال    يتي   لكي   لالتفاقية   المعرفي  الق ب   ت وير  مواصلة  أيضا    وجرت 
   بالسياسات.  الصلة ذات العلم  على  القاجمة األخرى   والمعلومات والسياسات،  العلوم  بين  التفاعل  هيئة  منتهات على

 المتأثرين  السكان  معيشة ظروف  تحسين  :2  االستراتيجي  الهدف -باء 

 بمشحححححححاركة   والنهوض  الدخل،  وتوليد  األرايحححححححي على  المعتمدة  الوظاجف  تعزيز في جيد تقدم ُأحرز -16
  التصحر. مكافحة اتفاقية تنفيذ سيا  في باألرايي المتعلقة الحقو   ودعم المرأة،

 إيهاد   في  األرايححححححححححححححي على  المعتمدة  األنشحححححححححححححح ة  عليها تن وي   التي باإلمكانات  االعترا   ويتزايد -17
  مكافحة اتفاقية  أصحححححبحت ولقد  واألمن.  االسحححححتقرار مسححححح لتي معالهة  في  ثم ومن  األخضحححححر،  والنمو  الوظاجف
 الصلة. ذات بالمساجل المعنية والمبادرات المنظمات من للعديد  مهما   شريكا   التصحر

  

(5) <https://knowledge.unccd.int/ldn/land-degradation-neutrality-homepage>. 
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 ب همية  وتحسحينهما، وإنتاجيتها األرايحي صححة على  المحافظة في  المرأة   تؤديه الذي الدور ويتسحم -18
 االعتبححارات  مراعححاة  إدمححاج  في  لضطرا   العححالميححة  واآلليححة  األمححانححة  قححدمتححه  الححذي  الححدعم  تكلححل  ولقححد  حححاسححححححححححححححمححة.
  حيث  بالنها ،  والهفا   األرايحححححي وتدهور للتصححححححر التصحححححدي إلى  الرامية والبرام   الخ ط  في الهنسحححححانية
 تحييد سيا  في  المستهدفة  للبلدان  الهفا   لمكافحة  الوطنية  والخ ط  الق رية  الموجزات جميع  تقريبا   أشارت
 من يختلف الهنسححححانية  االعتبارات مراعاة  تفعيل  مدى  أن بيد  الهنسححححاني.  المنظور إلى  األرايححححي  تدهور أثر
 لمؤتمر القرار صححححححححنع  عملية  سححححححححيا  في الهنسححححححححانية االعتبارات مراعاة تزداد  أن المرج  ومن آخر. إلى بلد

  الهنسانية. بالقضايا المعني التهمع خالل من المقبلة السنوات في األطرا 

 مشححاريع  في  األرايححي  حيازة اعتبارات إلدماج  التصحححر  مكافحة باتفاقية خاص تقني دليل وويححع -19
  باستخدامه. الفعالة التوعية أجل  من التعاون  وبدأ األرايي  تدهور أثر  تحييد وبرام 

 واألمن   االستقرار لتحسين األراضي  على  المعتمدة  األنشطة  المتأثرة  األطراف  البلدان استددام  : 2023-2020 للفترة 1-2 الرئيسي الناتج

 واألمن. االستقرار  تحسين   في  األرايي على المعتمدة  األنش ة  بإمكانات االعترا   : 1-2 المؤشر

  الوعي  وإذكاء   للههرة،  محركا   بوصفها  والهفا   األرايي  وتدهور  التصحر مس لة  وتحليل   فهم بش ن  تعاونهما للههرة الدولية  والمنظمة  األمانة   واصلت  
  دراستان  حاليا    وُتهرى   والمنظمة.   والنظامية  اآلمنة   بالههرة  لضرايي  المستدامة  اإلدارة   تربط   وممارسات  سياسات  وويع  والههرة،   األرايي  أمن  بين   بالعالقة 
   البلقان.  لغر   واألخرى  الوس ى آسيا  لبلدان  إحداهما األمانة،  من بتكليف

  المستدامة   الزراعية  الممارسات  تعزيز  خالل  من  جديدة  ظاجفو   إيهاد  أفق  لتقييم  2021  حزيران/يونيه  في  الوس ى  بآسيا  المتعلقة  الدراسة  وان لقت 
  وسالسل  األرايي  على  القاجم  األخضر  للنمو  يمكن  كيف  أيضا    الدراسة  هذه  وستويِّّ   المن قة.   بلدان  إلى  العاجدين  والمهاجرين  الريفي  الشبا   مهارات  وتحسين
  إلى  الهماعية   الههرة   عن  تثني  وعوامل  البديلة،   والمداخيل  الوظاجف،  إيهاد  خالل  من  الريفيين،   السكان لصال   اجتماعي  أمان  شبكة   تبني  أن المستدامة  القيمة
  إصال   في   الشتات  واستثمارات  المالية  التحويالت   من  لالستفادة  نظريا    نموذجا    البلقان  بغر   المتعلقة  الدراسة  وويعت   األرايي.   ههر  وعن  الخارج

  العمالء  إلشراك  وخ ة  التهارية  لضعمال  نموذج  إلى  باإليافة  للتمويل   آلية  تصميم  الدراسة  وستشمل  المن قة.  في  لضرايي  المستدامة   األرايي/اإلدارة 
 الم لوبة. األخرى  التكميلية المالية والموارد الحوافز تحليل  ذلك في  بما  المالية،  االقتصادية/  للعاجدات  وتوقعات 

  المناطق   في   خضراء   وظيفة   ماليين  10  توفير  إلى  تهد   التي   والساحل،   للصحراء   العظيم   األخضر  الهدار  مبادرة   العالمية   واآللية  األمانة   وتدعم 
  عدة  العالمية واآللية  األمانة  لدى  ذلك،   على  وعالوة بلدا . 11 عبر والمنتهة  الخضراء ال بيعية  المناظر من  فسيفساء خالل   من أخرى،  أهدا   يمن  الريفية،
  واالستقرار  االستدامة   لمبادرة   الدعم   تقديم  بش ن   الزراعية   للتنمية   الدولي   الصندو    مع   شراكتهما   ذلك   في   بما   والههرة،   األرايي   أمن   بين   الصلة   بش ن  شراكات 
   السالم.  غابة  مبادرة  بش ن  الكورية الحراج  داجرة مع وشراكتهما  واألمن، 

  واالستقرار   االستدامة  لمبادرة  االجتمانية   والترتيبات  التشغيلي  التنفيذ  الزراعية  للتنمية  الدولي  للصندو    التابع  األريا   في  التحمل  على  القدرة  برنام   ويدعم 
  تشملها  التي   لبلدانا  في  لضرايي   المستدامة  األرايي/اإلدارة   إصال    أجل   من   الشتات  واستثمارات  المالية  التحويالت   لزيادة  نموذجا    يتضمن  وهو   واألمن. 
  الههرة  تسبب   التي  المناخ   لتغير  المحركة  العوامل   من   للحد   للمناخ   األخضر  الصندو    مع  التعاون   وبدأ   أفريقيا.  غر   في   واألمن   واالستقرار   االستدامة   مبادرة 
   والب الة.  الريفية

  انتهاء  بعحد  ما  وحاالت  الهشة  والحاالت  للحدود  العابرة  الحاالت  في  األرايي  تدهور  أثر  تحييد  بش ن  التعاون   لتيسير  السالم  غابة  مبادرة  تصميم  ويهري  
   المنظمات. من وغيرها المتحدة  األمم  وكيانات  األطرا  شملت المتعددين  المصلحة  أصحا   بين  مشاورات خالل  اختصاصاتها  ُويعت وقد  النزاع.

  والههرة.  األرايي   أمن  بين   الصلة   بش ن  اإلجراءات  اتخاذ   وتعزيز  التوعية   بهد    والبحوث   السياسات   عمليات  من  العديد  مع   بنشاط   األمانة   وتعاونت  
 واألمن. والمناخ والريفية،  الحضرية  المناطق بين  بالروابط  أساسا   العمليات  هذه  وتعلقت

 والجفاف  األراضي  وتدهور  للتصحر  التصد    خطط  في  الجنسانية  القضايا  مراعاة زيادة : 2023-2020  للفترة 2-2  الرئيسي  الناتج

  المشحححاريع  وتصحححميم  االتفاقية  تنفيذ  في  الهنسحححانية  القضحححايا  إدماج بشححح ن  التقنية ومشحححورتها  االتفاقية  توجيهات  المت ثرة  األطرا   البلدان  اسحححتخدام  :2-2  المؤشحححر
 األرايي  تدهور  أثر  بتحييد  المتعلقة  التحويلية

المض لع بها والنتاج  المنهزة في متابعة المقررات المتخذة بش ن المساجل الهنسانية وحيازة األرايي في الدورة الرابعة  يعرض هذا القسم األنش ة   
 .عشرة لمؤتمر األطرا  
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  والتوجيه  الدعوة  أجل   من   بحوثا    وأجرت  القدرات  بناء   األمانة  وفرت  التصحر،   مكافحة   التفاقية   الهنسانية   العمل  خ ة  إطار   في  : الهنسانية   المساجل  
   االتفاقية.   تنفيذ جوانب   مختلف في الهنساني   المنظور مراعاة  إدماج ودعمت باالتفاقية،   خاصة توجيهية   ومبادئ  أدوات ت وير   وعززت السياساتي، 

  والمشاريع،   السياسات  في   الهنساني  المنظور  مراعاة  لتعميم  الرجيسية   واألدوات  المفاهيم  الخ ة   وعريت  الوطنية.   التنسيق  مراكز  القدرات  بناء  واستهد   
   المفاهيم.  لهذه  العملي  الت بيق   لتيسير وممارسات  أمثلة   عن فضال  

  خط  ويع  في  اإلسهام  أجل  من   والرجال  النساء  على  والهفا   األرايي  وتدهور  للتصحر  المتباينة  اآلثار  عن  دراسة  بإجراء  تكليفا    األمانة  وأصدرت 
  بين  الكبير   التقار   يبرز   ق ريا    موجزا    55  الدراسة  وتتضمن  والهفا .   األرايي  وتدهور   التصحر  سيا    في  الهنساني  بالمنظور  المتعلقة   للمساجل  أسا  
   األطرا . لمؤتمر عشرة  الخامسة الدورة   في نتاجهها  وستعرض والهفا .  األرايي وتدهور التصحر  حدوث ومعدل  الهنسانية المساجل 

  تسم    الهنساني   للمنظور  مراعية   لضرايي   المستدامة   لإلدارة   أداة   تصميم  بش ن   الموارد  حفظ   وتكنولوجيات   لُنُه   العالمية   الشبكة   مع   التعاون   واستمر 
  حسب  المصنفة البيانات  توافر  في  الفهوة  سد  إلى  المشترك  المشروع  ويسعى  جنساني.   منظور  من  لضرايي المستدامة اإلدارة  ممارسات  وتحليل  البيانات  بهمع
  للمنظور  المراعية   لضرايي  المستدامة   اإلدارة   ممارسات   استيعا   وتعزيز  لضرايي،   المستدامة  اإلدارة  ممارسات   اعتماد  أنماط   تحليل   وتعميق   الهنس،   نوع 

   العالم.  حول الهنساني

  والبرام   والمشاريع   الخ ط   مراعاة  لضمان  التقنية   اعدة المس  وتقديم   التوجيهات  ويع   األمانة   واصلت   الهنساني،  المنظور  مراعاة   بتعميم   يتعلق   وليما  
  التي  للبلدان  الهفا    لمكافحة   الوطنية  والخ ط  الق رية   الموجزات   جميع   تقريبا    وتشير   الهنساني.  للمنظور   والهفا    األرايي   تدهور  أثر  بتحييد   المتعلقة 
  وأدمهت   آخر.  إلى  بلد  من  يختلف  الهنساني  المنظور   مراعاة  تعميم   تفعيل   مدى  أن   ولو  الهنساني،   المنظور   إلى  األرايي  تدهور  أثر   تحييد   برنام   يستهدفها 
  الوطني،   باإلبالغ   يتعلق  وليما  بالهفا .   المعني  الدولي  الحكومي  العامل  والفريق  والسياسات   العلوم   بين  التفاعل  هيئة  أنش ة  في  أيضا    الهنسانية  الهوانب
   المرأة. وتمكين الهنس بنوع  المتعلقة   األسئلة من جديدة ومهموعة الهنس  نوع   حسب مصنفة  جديدة  مؤشرات التقرير نموذج  في  األمانة أدرجت 

  األطرا    مؤتمر  مندوبي  ُخمس  أن  إلى  والرجال  النساء  على  والهفا   األرايي  وتدهور  للتصحر   المتباينة   اآلثار  بش ن   أعاله  المذكورة  الدراسة  وخلصت  
  الوفود،   وممثلي   التفكير،  في   المتشابهين   المفاويين   من  مهموعة   أنش ت   األطرا ،  لمؤتمر   القرار   صنع  عمليات  في   المرأة   إسهام  ولدعم   اإلناث.  من  هم   فقط

  في  رسمي   غير  كفريق  الهنسانية  بالقضايا  معنيا    تهمعا    التصحر  مكافحة  باتفاقية  المتعلقة   الهنسانية   بالمساجل   مهتمين  وعلماء   المدني،  المهتمع   ومنظمات 
   األطرا .   لمؤتمر  عشرة  الخامسة   الدورة   خالل   الهنسانية   بالقضايا   المعني  التهمع  اجتماع   عقد  أخرى   مرة   األمانة  وستيسر   األطرا .  لمؤتمر  عشرة  الرابعة   الدورة

  المتحدة   األمم   هيئة   تديرها  التي  المرأة،   وتمكين   الهنسين  بين  المساواة   بش ن  المنظومة   ن ا    على   العمل   خ ة   في  العالمية   واآللية   األمانة   وشاركت 
  تهاوزتا  أو  استوفتا  ، 2020  عام  وفي  العمل.  خ ة  بمؤشرات  قياسا    أداجهما  عن  سنويا    تقريرا    قدمتا  وبالتالي  ، 2018  عام  منذ  المرأة   وتمكين  الهنسين  بين  للمساواة 
  عملية  العالمية  واآللية  األمانة   أنش ت   كما   . 2019  عام   في  ب داجهما  مقارنة   الماجة  في   35  قدرها   بزيادة   العمل،  خ ة   مؤشرات  من   الماجة  في  82  مت لبات
  على  القدرة  بش ن   للموظفين   استقصاجية   دراسة   2020  عام   في   وأجريت  الهنسين.  بين   المساواة   إدراج   لدعم  وممارساتهما  وسياساتهما   قدراتهما  لتعزيز  داخلية 
  لمراعاة  الرجيسية الشروط  معظم استوفتا العالمية  واآللية األمانة أن  إلى نتاجههما  وتشير الهنسين.  بين  للمساواة  داخلي  وتدقيق الهنساني المنظور مراعاة تعميم

   جنسانية.   سياسة   إعداد   يهري   ،الهنسين  بين  للمساواة   الداخلي   والتدقيق   القدرات  تقييم  نتاج    إلى   واستنادا    الشروط.  هذه   استيفاء  بصدد  هما   أو  الهنساني  المنظور 

  التوجيهية  الخ وط  إدماج   كيفية  عن  تقني   دليل  إلعداد   آخرين  وشركاء  المتحدة   لضمم   والزراعة   األغذية   منظمة  مع   األمانة   تعاونت   :األرايي  حيازة 
  تدهور  أثر  تحييد  وتحقيق  االتفاقية   تنفيذ  في  الوطني   الغذاجي  األمن   سيا   في  والغابات   األسماك  ومصايد  األرايي  لحيازة   المسؤولة  الحوكمة  بش ن  ال وعية
  للهنة  عشرة  التاسعة   الدورة  في  األطرا    من  وآراء  المتعددين  المصلحة   أصحا   بين  اإلنترنت  عبر  مشاورات  خالل  من  التقني   الدليل  أعد   وقد  األرايي.
  تصميم  لدى   مراعاتها  األرايي  ومديري   والقرارات  السياسات  صانعي  على  يتعين   ةرجيسي  جوانب  ثالثة  على  الضوء  الدليل  ويلقي  االتفاقية.   تنفيذ  استعراض

  الدليل  ويقدم   الهنساني.  للمنظور  المراعية   والُنه    والمشاركة؛  والتشاور  المشروعة؛   الحيازة   حقو    وهي:  األرايي،  تدهور  أثر  تحييد   ومبادرات   التزامات   وتنفيذ 
  واالستراتيهيات  القانونية  واألطر  الوطنية  الخ ط   سيا   في  تظهر  ما  عادة  التي  األرايي  حيازة   لتحديات  الممكنة  الحلول  بش ن  المنحى  عملية  مسارات  تسعة
 األرايي. تدهور أثر بتحييد يتعلق  ليما العمل وبرام 

  التوعية   ‘1’  يلي:   ما  أجل  من  الفريق  هذا  ويعمل  األرايي.   حيازة  مساجل  بش ن  والتوعية  الدعوة  لتعزيز  الشركاء  متعدد  عامال    فريقا    األمانة  وأنش ت 
  المؤسسات  مع   والتعاون   ‘2’  الضعفاء؛   السكان   سيما  وال   المصلحة،   أصحا    جميع  بين  والهفا   األرايي  وتدهور   التصحر  لمكافحة   لضرايي   المسؤولة   باإلدارة 

  بمس لة   التوعية  لتعزيز  المستقبل  في  األمانة  تبذلها  التي  الههود   وتوجيه   ‘3’  مشتركة؛   إجراءات  اتخاذ   أجل  من  الق ري   الصعيد   على  المدني  المهتمع  ومنظمات 
   األهدا .  تحقيق في  قدما   المضي أجل  من ملموسة عمل كخ ة “عمل مسارات ” حاليا   الفريق ويعد  األرايي. حيازة

  أهدا    بمؤشحرات  المتعلقة  البيانات  توافر  مدى  لتقييم  دراسحة  بإجراء  تكليفا    األمانة  أصحدرت  التصححر،   مكافحة  اتفاقية  سحيا   في  األرايحي  حيازة  ولرصحد 
  توافر أن  إلى  الدراسحححة  وخلصحححت  التصححححر.   مكافحة  باتفاقية  الخاصحححة  اإلبالغ  عملية  في  إدماجها يمكن  والتي  األرايحححي،   بإدارة  الصحححلة  ذات  المسحححتدامة  التنمية
   باالتفاقية.   الخاصة  اإلبالغ  عملية  في  المتاحة  البيانات  إدماج  المهدي  غير ومن  جدا    محدودا    يزال  ال  المؤشرات  لهذه  الحالية  البيانات
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  تحسببببببين   أجل  من  وإدارتها  معها  والتكيف  الجفاف  آثار  تدفيف  :3  االسببببببتراتيجي  الهدف -جيم 
   التحمل  على  الضعيفة  اإليكولوجية  والنظم  السكانية  الفئات قدرة

 بمكحافححة   المتعلق  االتفحاقيحة  أعمحال  جحدول  ويححححححححححححححع  في 2021-2020  الفترة  في  كبير  تقحدم  أحرز -20
  بالهفا   المعني الدولي الحكومي العامل الفريق  وقدم  الصححححححلة. ذات  لإلجراءات  متين  أسححححححا   وبناء  الهفا 
 التصححححححححححححدي إلى  الرامية  اإلجراءات من  المزيد  توجه أن شحححححححححححح نها  من ومتعمقة، جديدة وتوصححححححححححححيات معلومات
  الهفا ،  لمكافحة وطنية  خ ة ويحححححع على بلدا   70 نحو وعمل  التصححححححر.  مكافحة اتفاقية  بموجب  للهفا 
 الوطني للت هب  أسححححا  إرسححححاء  أجل من بالهفا  المتعلقة  الوطنية  واألنشحححح ة  السححححياسححححات  مختلف  بين  تربط

 المتعحددة والكيحانحات العحالميحة  األمحانحة/اآلليحة  بين  التعحاون  ازداد  ولقحد  وفعحال.  التنسححححححححححححححيق جيحد نحو على  للهفحا 
 على بارز مثال الهفا   مكافحة  أدوات  فمهموعة  وتوسحعا ؛  كثافة  الهفا  بمسحاجل  المعنية الرجيسحية  األطرا 

  الخبراء. منظمات  من العديد وممارسات معار   بين  يهمع الذي  المشترك،  المنت  هذا

  الهفحا   آثحار لتخفيف  مسححححححححححححححبق شححححححححححححححرط  بحه  التح ثر  وقحابليحة لحه  والتعرض الهفحا   مخحاطر  تقييم  إن -21
  ال ويحل.  المحدى  على  التحمحل  على  اإليكولوجيحة  والنظم المحليحة  المهتمعحات قحدرة  وبنحاء  وإدارتحه  معحه  والتكيف
 هذا في  والسححياسححات العلوم  بين التفاعل  هيئة عن الصححادران  العامة  السححياسححة  وتوصححيات التقني  التقرير  ويقدم

 الوطني. ودون  الوطني  الصححححححححححعيدين على  الهفا  تحمل على القدرة  تقييم  بشحححححححححح ن  فعالة  توجيهات الصححححححححححدد
  حاالت  في المحرز  التقدم  مؤشحححححرات  بشحححح ن  ( 6) “الهيدة الممارسححححات  إرشححححادات”  ويححححع فإن ذلك، على  وعالوة
 بيانات توفير اسحححححححتمرارية ييسحححححححر  التصححححححححر  مكافحة اتفاقية بشححححححح ن  المحّدثة الوطني اإلبالغ وأدوات  الهفا 
  المحددة  السحححححياسحححححاتية  القرارات  يعضحححححد مما  والعالمي، الوطني  الصحححححعيدين على المحرز التقدم  بشححححح ن موثوقة
   التنفيذ. ودعم األهدا 

 مصححححححححححححححادر  آثحار  تخفيف أجحل  من  األطرا   إلى  الحدعم  تقحديم  حيحث  من  أيضححححححححححححححا    جيحد  تقحدم  وأحرز -22
 األمم اجتال  به  ايحححح لع الذي الهاد  العمل بفضححححل  ارها/مخاطرها،آث   من  والحد والترابية  الرملية  العواصححححف
 مؤتمر  من  عشححححححححححححححرة  الرابعححة  الححدورة  في  أطلق  الححذي  والترابيححة  الرمليححة  العواصححححححححححححححف  بمكححافحححة  المعني  المتحححدة

 مصححححححادرها،  أسححححححا   وخري ة والترابية، الرملية للعواصححححححف  الوالية  الخالصححححححة واسححححححتكمال  وويححححححع  األطرا ،
  الصلة. ذات األدوات ومهموعة

   االتفاقية  من  المستمدة  والمعلومات  الدعم  على بناء    أفضل  نحو  على  وإدارتها  الجفاف آثار تدفيف : 2023-2020  للفترة 1-3  الرئيسي  الناتج

 الهفا   لمكافحة  الوطنية  الخ ط  وتنفيذ  الستكمال  االتفاقية من  المستمدة  للمعلومات  المت ثرة  األطرا   استخدام :1-3  المؤشر

، تم التعامل مع الهفا  من منظورات شتى. فقد تم تيسير عمل هيئة التفاعل بين العلوم والسياسات والفريق العامل  2021-2020في فترة السنتين   
لية العالمية تنفيذ  الحكومي الدولي المعني بالهفا ، وستقدم كلتا هيئتي الخبراء تقريريها إلى الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر األطرا . وواصلت األمانة واآل 

 الهفا ، مع التركيز على دعم البلدان في ويع برامهها الوطنية لمكافحة الهفا ، وفي تبادل المعار  والتعلم. مبادرة 

  الصيغة  منها بلدا   ستون  ويع وقد التصحر.  لمكافحة وطنية  خ ة لويع العالمية واآللية األمانة مع بالعمل  اهتمامها عن بلدا   وسبعون  ثالثة وأعر  
  المستوى   على  الهفا   إدارة  نه   مراجعة  إلى  الهفا   لمكافحة  الوطنية  الخ ط  وتهد    خ تها.   ويع  بصدد  أخرى   بلدان   تسعة  وهناك  لخ تها،  النهاجية
  ذات  القاجمة   الوطنية   األطر   مع   مواءمتها   من   بد   وال   المخاطر.  على   قاجم   استباقي   نه   إلى   األزمات   وإدارة   الفعل   رد   على  قاجم   منظور   من  لالنتقال   -  الوطني 
   فيها.  وإدماجها  الصلة

  لدعم  الالتينية  أمريكا جنو   لبلدان   والتخ يط  للتدريب عمل حلقة  ونظمت واإلقليمية. البلدان  المتعددة  الهفا    سياسات تخ يط   أنش ة بعض  ونفذت  
 األعضاء  للبلدان  واآلخر  الوس ى   آلسيا   أحدهما  إقليميان،  مشروعان  ونفذ   الهفا .  حاالت  لمواجهة   للت هب   وخ ط  الهفا    لمكافحة  وطنية   سياسات   ويع 

  

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

files/UNCCD_SO3_GPG_DraftForExternalReview_8Feb2021_0.pdf>. 

https://www.unccd.int/sites/default/files/inline-files/UNCCD_SO3_GPG_DraftForExternalReview_8Feb2021_0.pdf
https://www.unccd.int/sites/default/files/inline-files/UNCCD_SO3_GPG_DraftForExternalReview_8Feb2021_0.pdf
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  بش ن  البيانات  تبادل  تعزيز  خالل  من  الهفا    إلدارة   والمؤسسية   التقنية   القدرات   تعزيز  إلى  المشروعين  كال  ويهد   األفريقي.  للهنو   اإلنماجية  الهماعة  في
  استراتيهية  عن  الوس ى   آسيا  مشروع  وأسفر  الهفا .   مخاطر  آثار  لتخفيف  المهدية  والتدابير  الهفا ،   مخاطر  مالم   وتحديد  والرصد،  المبكر  اإلنذار  نظم

  الهماعة  مشروع  وأنت   . 2030-2021  للفترة   عمل   خ ة  بهانب   ، 2021  األول/أكتوبر  تشرين  في   اعُتمدت   آثاره،  من  والتخفيف   الهفا    إلدارة   شاملة   إقليمية
   المن قة. بلدان   لدعم استراتيهية  أهدا  تسعة تحدد ( 2032-2022)   الهفا   لتحمل إقليمية تيهيةاسترا األفريقي   للهنو   اإلنماجية

  هد   وهو  الق ري،  الصعيد  على  الهفا   رصد  قدرات  ت وير  دعم  في  متمرسة  المتحدة  لضمم  تابعة  كيانات  عدة   مع  العالمية  واآللية  األمانة  وتتعاون  
  في   العالمي  الصعيد   على   الهفا    أثر  وتقييم   لرصد   التصحر   مكافحة  التفاقية   الرجيسية   األداة   وتتمثل   الهفا .  لمكافحة   الوطنية   البرام    من   للعديد   رجيسي

  مرة  ألول  الوطنية  التقارير  في  المؤشرات  هذه  وستستخدم  األطرا .   لمؤتمر  عشرة  الرابعة  الدورة  في  اعُتمدت  ، 3  االستراتيهي  بالهد   تتعلق  مؤشرات  مهموعة
  في  التصحر  مكافحة   التفاقية   3  االستراتيهي  الهد    بش ن   الوطني  باإلبالغ   المتعلقة   الصلة   ذات   “ الهيدة  الممارسات   إرشادات ”  ُنشرت   ولقد   ، 2022  عام   يف

  بالهفا   الت ثر   قابلية   تقييم   على   والزراعة  األغذية   منظمة   مع   الوطني،  لإلبالغ   التحضيرية   أعمالهما   إلى   باإليافة   العالمية،  واآللية  األمانة   وعملت   . 2021  عام
   العالمي.  البيئة  لمرفق تمكيني نشاط   مشروع خالل  من آثاره من التخفيف لتدابير والت هب

  مكافحة   أدوات  مهموعة  وتوسيع  تحديث  على  بالهفا   المتعلقة   المعار   تبادل  بش ن  االتفاقية  إجراءات  ركزت  ، 2021-2020  السنتين  فترة  وخالل 
  رصد (1)  :يلي بما  تتعلق   وحدات ثالث  إلى  منقسمة الشركاء، من متنوعة  مهموعة من اآلتية  األدوات  من العديد بين  هذه األدوات  مهموعة وتهمع   الهفا . 
  التدريبية  الدورات  من  سلسلة   أيضا    وُنظمت  الهفا .   مخاطر  تخفيف   وتدابير  ( 3)   به؛   الت ثر  وقابلية  الهفا   خ ر  وتقييم  ( 2)   المبكر؛   واإلنذار  الهفا  
   الهفا .  لمكافحة   التفاعلية  األدوات مهموعة بوظاجف  المصلحة  أصحا  لتعريف  اإلنترنت  عبر  الدراسية والحلقات 

  لمكافحة  والخاص   العام   الق اعين  من  المحتملة   التمويل   وآليات   أدوات  يحدد   تقنيا    تقريرا    العالمية   اآللية  أعدت  الهفا ،  مكافحة  بتمويل  يتعلق  وليما 
  كما   الهفا .  مكافحة  لتمويل  األساسية   اللبنات  بش ن   توصيات   ويقدم  الهفا   مكافحة  تمويل  دون   تحول   التي  الرجيسية  الحواجز  التقرير  هذا  ويحدد   الهفا . 
  اآللية  وأجرت الهفا .   لمكافحة  يةالوطن البلدان خ ط   في إدماجها  وكيفية الهفا  مكافحة لتمويل الوطنية االستراتيهيات  بإعداد  تتعلق  رجيسية خ وات يقتر 

 هيكل  ن ا   لتحديد  خيارات  ذلك  في  بما  ،الهفا   تحمل  على  للقدرة  عالمي  صندو    إنشاء   وخيارات  جدوى   ( 1)   بش ن  آخرين  رسميين  غير  تقييمين  العالمية
  أيضا    تشمل   أن  يمكن  التي   األرايي،  تدهور   مستوى   حسب  المستدامة   األرايي  سندات  إصدار  وإمكانية   (2)   والتمويل؛  للتشغيل   ونموذج   محتمل   صندو  
 الهفا .  لمكافحة تمويال  

 
  البدعم   إلى  اسبببببببببتنبادا    والترابيبة  الرمليبة  العواصبببببببببف  و/أو  ببالجفباف  المبكر  اإلنبذار تطبيق  في  مّطردة  زيبادة  : 2023-2020  للفترة 2-3  الرئيسبببببببببي  النباتج

   االتفاقية  من  المستمدة  والمعلومات

 والترابية  الرملية  العواصف آثار  من  للتخفيف  االتفاقية من  المستمدة  المعلومات  المت ثرة  األطرا   استخدام :2-3  المؤشر

  ُويعت  التحالف،   استراتيهية  إلى  واستنادا    والترابية.  الرملية   العواصف  بمكافحة  المعني  المتحدة  األمم  اجتال   في  النش ة  مشاركتها  األمانة  واصلت  
  والسياسات  ( 4)   والسالمة؛  والصحة   ( 3)   المبكر؛  واإلنذار  والتنبؤ   (2)   والتخفيف؛   التكيف  ( 1)   :يلي  بما   معنية   عاملة   أفرقة  تشمل  2022-2020  للفترة  عمل   خ ة

  العواصف  يربط  عالمي  برنام   ويع  عملية  المتحدة  لضمم  والزراعة  األغذية   منظمة   قادت   التحالف،   إطار  وفي  اإلقليمي.   والتعاون   والوساطة  ( 5)   والحوكمة؛ 
  على   المعتمدة   المحلية  المهتمعات  لدى  التحمل  على   القدرة  تعزيز  في   العالمي  البرنام   هذا   من  الهد    ويتمّثل  األرايي.  تدهور   أثر  بتحييد  والترابية  الرملية
  بيئة   وتهيئة  اتهاهه؛  عكس  و/أو  األرايي  تدهور من  الحد مع  والترابية، الرملية  العواصف وآثار مخاطر  وزيادة  المناخ لتغير  التعّرض  بزيادة   والمت ثرة الزراعة 
   الزراعية.  الق اعات  في  أثرها/مخاطرها ومن والترابية  الرملية العواصف  مصادر من الحد وتيرة  لتسريع  تمكينية 

  وأتاحتها  والترابية،   الرملية  للعواصف  للتصدي   وأدوات  معلومات  األمانة  أعدت  والسياسات،   العلوم  بين  التفاعل  وهيئة  الشركاء  من  عدد  مع  وبالتعاون  
   :التالي النحو على

  وتشححمل   والترابية.   الرملية  العواصححف  تشححكلها  التي  للمخاطر  والتصححدي   تقييم  كيفية  حول  توجيهات  تقدم  والترابية  الرملية  للعواصححف  والية  خالصححة -
  خراجط   ورسحم  لها  والت هب  آثارها  وتخفيف  بها  المبكر  واإلنذار  ورصحدها  وتقييمها  العواصحف،  عن  بيانات  لهمع  المنههية  واألطر  الُنُه   الخالصحة
   المنش ؛   البشرية  المصادر  آثار  وتخفيف  لمصادرها

  المصادر،  ورصد  المصادر،  آثار  تخفيف  إلجراءات  التخ يط بش ن  معلومات  توفر  والترابية  الرملية  العواصف  لمصادر  عالمية  مرجعية  خري ة -
   بها.   الت ثر  وقابلية  وأثرها  مخاطرها  وتقييم  بها  المبكر  واإلنذار

  الموارد من  وغيرها  الحالة  ودراسحححححات  والنه   والمنههيات  األدوات  على  الحصحححححول  لتيسحححححير  والترابية  الرملية  للعواصحححححف  للتصحححححدي   أدوات مهموعة -
   المستويات.   مختلف  على  والترابية  الرملية  بالعواصف  المتعلقة  والخ ط  السياسات  وتنفيذ  ويع  لدعم

  ومهموعة   والترابية  الرملية  للعواصف  الوالية  الخالصة  لتكملة  اإللكتروني،   التعلم  دورات  ذلك  في  بما  القدرات،   لبناء  تدريبية  مواد  إعداد  في  األمانة   وبدأت 
  وتحديد  بها،  المبكر  واإلنذار  ورصدها   والترابية  الرملية  العواصف   مخاطر  تقييم  على  التدريبية   الدورات   وستركز  والترابية.   الرملية   للعواصف   التصدي  أدوات 

   آثارها.  وتخفيف  مصادرها
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 طريق  عن العالمي  الصببببببببعيد  على  بيئية منافع  درّ   :4 االسببببببببتراتيجي الهدف -دال 
 بفعالية التصحر مكافحة اتفاقية تنفيذ

 لضمناء   التابع  المشححححترك االتصححححال فريق تنشححححيط  إعادة أسححححفر  ،2021-2020  السححححنتين  فترة  خالل -23
  بين  الربط في  أيضحححا    تقدم وأحرز للدعوة.  وأنشححح ة  طمو  مشحححترك عمل  برنام  عن  ريو التفاقيات  التنفيذيين
 العلوم  بين  التفحاعحل  هيئحة  مشحححححححححححححححاركحة  خالل  من  سححححححححححححححيمحا  وال  الثالث،  ريو  اتفحاقيحات  إطحار  في  العلمي  العمحل

 وسححححححححتسححححححححاعد المناخ.  بتغير  المعنية الدولية  الحكومية  الهيئة  لتقارير العلمي  االسححححححححتعراض في  والسححححححححياسححححححححات
  مكافحة اتفاقية أولويات  إدراج  في  والسحححححححححياسحححححححححات العلوم  بين التفاعل هيئة  مشحححححححححاركة عن الناتهة  المدخالت
  أوجه  من  مزيدا    بدوره  يتي  أن ذلك شحححححححححح ن  ومن بالعكس، والعكس المناخ  تغير أعمال  جدول  في التصحححححححححححر

  الوطني. الصعيد على  االتفاقيتين  تنفيذ في الفعالية من  ا  ومزيد  التآزر

  مجال   في  الصبببلة  ذات  التعاون   وعمليات  األخريين  ريو اتفاقيَتي  مع  التآزر  خلق في  االتفاقية  عملية  إسبببهام  : 2023-2020  للفترة 1-4  الرئيسبببي  الناتج
 منها  المزايا  وجلب  البيولوجي،   والتنوع  المناخ تغير

  النظم   وخدمات  البيولوجي  التنوع  مهال  في  والسححححححياسححححححات  للعلوم  الدولي  الحكومي  والمنبر  المناخ  بتغير  المعنية  الدولية  الحكومية  الهيئة  مراعاة  :1-4  المؤشححححححر
 االتفاقية.   لمدخالت  اإليكولوجية

 .   األخريين ريو  اتفاقيَتي  مع  مشتركة  مؤشرات  ويع  في  التقدم :2-4  المؤشر

  وتدهور   التصحر  قضايا  تعال   التي  األخرى   الدولية  العلمية  والهيئات   األفرقة  مع  وتعاونها  إسهاماتها  والسياسات  العلوم   بين  التفاعل   هيئة  واصلت  
  المنبر  بها  يض لع   التي  والعمليات  العاملة  واألفرقة  بالتقارير  يتعلق   ليما  الهيئة  أسهمت  ، 2021-2020  الفترة   وفي  األمانة.   من  بدعم  والهفا ،   األرايي
  الحكومي  والفريق  المناخ،   بتغير  المعنية  الدولية   الحكومية   والهيئة  اإليكولوجية،  النظم   وخدمات   البيولوجي   بالتنوع   المعني  والسياسات  للعلوم   الدولي   الحكومي
  وقدمت  للهفا .   المتكاملة   اإلدارة   برنام و   باألرايي،   المتعلقة   للمؤشرات  العالمية  والمبادرة   بالموارد،   المعني   الدولي  والفريق   بالتربة،   المعني   التقني   الدولي 
  وأسس إيافي  سيا  إيهاد في أسهم مما األخرى،  العلمية اآلليات أعمال عن أوسع  منظورا   والسياسات العلوم  بين التفاعل هيئة  ألعضاء هذه التنسيق أنش ة
   السنتين. فترة  خالل  العلميين   التقييمين  بش ن الهيئة   أنهزته الذي للعمل  إيالية علمية

  بينها  من  نقاط،  عدة   على   واتفقوا  السنتين   فترة  خالل   اجتماعات   سبعة  المشترك،   االتصال  فريق   رعاية  تحت   ريو،  التفاقيات   التنفيذيون   األمناء  وعقد 
  واألحداث  المؤتمرات  من  العديد  في  التنفيذيين  األمناء  من  مشتركة  بيانات  وُوزَِّعت  واالتصاالت.   والتوعية  القدرات  بناء  مهال  في   التعاون   تشمل  داخلية   استراتيهية
   التآزر.   من بمزيد  الق ري   المستوى  على  الثالث االتفاقيات  لتنفيذ  للدعوة االفترايية، 

  تستمر  أن   ش نها  من  “ال بيعة  مع   التوازن   استعادة”   بعنوان  االجتماعي   التواصل   وساجل   على  حملة  ، 2021  أيلول/سبتمبر  في  الثالث،  األمانات  وأطلقت  
   المشتركة.  والحلول  البيولوجي التنوع وفقدان  المناخ  وتغير  التصحر  بين الترابط  بش ن التوعية  على الحملة  وتعمل . 2022 عام  طوال

  وُمثِّّلت   البيولوجي.  التنوع  التفاقية   2020  عام  بعد   لما   البيولوجي   للتنوع   العالمي  اإلطار  بش ن   االفترايية   المناقشات  في   إسهامها   األمانة   وواصلت 
  من  غالسكو،   في   المناخ   تغير  بش ن  اإلطارية  المتحدة   األمم  اتفاقية   في   األطرا    لمؤتمر   والعشرين   السادسة   الدورة  في  نش ا    تمثيال    التصحر   مكافحة   اتفاقية
  لضرايي،   المستدامة  واإلدارة  األرايي  إصال   ألهمية  والتروي   معه،   والتكيف  المناخ  تغير  آثار  لتخفيف  األرايي  على  قاجمة  حلول  إيهاد  إلى  الدعوة  خالل

  والعشرين  السادسة الدورة  وخالل  الهاجحة.   بعد  ما  مرحلة  في  للهميع المستدامة  والتنمية   االنتعاش  تحقيق  نحو التكلفة  حيث  من  فعالتين  استراتيهيتين  باعتبارهما
  الثالث،  العمليات  بين التكامل على الضوء  إللقاء جلسات  سبع تضمنت  ريو،  اتفاقيات  جنا   من ههينة  نسخة ريو اتفاقيات أمانات  نظمت األطرا ، لمؤتمر
  الشديد  الهفا   تحمل  على  قدرة   أكثر  المحلية  والمهتمعات  اإليكولوجية   النظم   جعل   واقعي:  منظور”  بعنوان  جانبيا    حدثا    التصحر  مكافحة  اتفاقية  استضافت  كما

  التفاقية  التابعتان   والتكنولوجية   العلمية   للمشورة   الفرعية   والهيئة   للتنفيذ،  الفرعية   الهيئة   نظمتها  التي   األنش ة   في   األمانة   أسهمت   ذلك،  إلى   وإيافة   . “ والفيضانات
   المناخ.

  ذات  واإلجراءات  جلالمسا  تحديد  أجل   من   األخرى   الكيانات   من  العديد  مع   األمانة   عملت   وهيئاتها،  ريو  اتفاقيات   أمانات  مع   التعاون   إلى   وباإليافة  
  على الف رية،  الحيوانات من المهاجرة  األنواع على المحافظة  معاهدة سيا  في التعاون،  ركز المثال،  سبيل  فعلى فعال.   نحو على وتعزيزها المشترك االهتمام
  شاركت  المتحدة،  األمم  لهامعة  التابع  البشري   واألمن  البيئة  معهد  ومع   اإليكولوجية؛  النظم  إصال   عناصر  من  أساسيا    عنصرا    بوصفه  اإليكولوجي   الربط   تعزيز
  من   والحد   اإليكولوجية،  النظم   على   القاجم   والتكيف   لضرايي،  المستدامة   اإلدارة   بين  والمواءمة   االتسا   عن   مستقل  وبحثي   تقييمي   تقرير  إعداد   في   األمانة 
  وتغير  المتهددة  وال اقة   والمياه  األرض  بين  الروابط  حاليا    األمانة  وتستكشف  ال بيعة.  على  القاجمة  والحلول  اإليكولوجية،  النظم  أسا    على  الكوارث  مخاطر
  للتنمية  المتحدة   األمم   منظمة   وكذلك   تسينغهوا،  جامعة   مثل   البحوث، ومعاهد  المتهددة   لل اقة   الدولية   الوكالة   مع   شراكات  إقامة   خالل  من  العيش   وسبل   المناخ 

 الصناعية.
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  لدعم   اإلضبباةية  المالية  وغير  المالية  الموارد  من  كبير قدر  تعبئة  :5  االسببتراتيجي  الهدف -هاء 
 والوطني  العالمي  الصعيدين  على  فعالة  شراكات  إقامة  طريق  عن  االتفاقية  تنفيذ

 البلححدان   وُزودت  المتححداعمححة.  المنظورات  مختلف  من  الموارد  تعبئححة  عمليححة  العححالميححة  اآلليححة  تنححاولححت -24
 تدهور  أثر تحييد أهدا  على  معتمدة  مصححححرليا “  مقبولة  ”اسححححتثمارية  مشححححاريع إعداد لدعم  عملية  بمسححححاعدات
  المرحلحة  في  المعتححادة  االختنححاقححات  تهنححّب  على  التركيز  مع  الهفححا ، لمكححافحححة  الوطنيححة  والخ ط  األرايححححححححححححححي

 البلدان، والمتعددة الن ا   الواسححححححححعة الراجدة والمشححححححححاريع المبادرات هذه  وجمعت المشححححححححروع.  تنفيذ من المبكرة
  وأتاحت  الشححححححححححركاء من العديد بين والسححححححححححاحل، الكبرى  للصحححححححححححراء العظيم  األخضححححححححححر  الهدار مبادرة  وأبرزها

 واسحححع  أثر  وتوليد اإلقليمي، )دون(  التعاون   وزيادة  التمويل، من  أكبر مبالغ  على  الحصحححول  فرصحححة  لضطرا 
  االتفاقية.  تنفيذ جهود من الن ا 

 على   التركيز  يزداد  بحيث الخاص  الق اع بإشحححححححححراك المتعلق  التصححححححححححر  مكافحة اتفاقية  نه   وُنق  -25
  لضرايححححححي المسححححححتدام  االسححححححتخدام إلى االنتقال حفز  أجل من التهارية العمليات في تغييرات  إحداث تشححححححهيع
 كوسححححححيلة التكنولوجيا لنقل  ةمبتكر  تمويل  ونه   أدوات واسححححححُتكشححححححفت المسححححححتدامة. القيمة  بسححححححالسححححححل  والنهوض
  االتفاقية.  لتنفيذ جديدة  موارد من لالستفادة محتملة

   التنفيذ  موارد  إلى  الوصول  ُسبل تحسين : 2023-2020  للفترة 1-5  الرئيسي  الناتج

 والهفا   األرايي  وتدهور  للتصحر  للتصدي   التمويل  مصادر  ن ا  5-1

 . فاجقة  جودة  ذات  مشاريع  إلى  االتفاقية  تنفيذ مهال  في  بالمشاريع  المتصلة  أفكارها  ترجمة على  المت ثرة  األطرا   البلدان  قدرة  زيادة 5-2

. وباإليافة إلى ذلك،  1-1يرد الدعم الذي تقدمه اآللية العالمية للمشاريع والبرام  التحويلية لتحييد أثر تدهور األرايي في إطار النات  الرجيسي   
اركة الق اع  سعت اآللية العالمية إلى تحسين فرص حصول األطرا  على موارد التنفيذ من خالل إطال  مبادرات راجدة واسعة الن ا  وتعزيزها، وتيسير مش 

 الخاص، وويع نه  لنقل التكنولوجيا، واستكشا  التمويل المبتكر.  

  ُعقد  الذي   واحد   كوكب   قمة   مؤتمر  في   بارزة  مكانة   والساحل   الكبرى   للصحراء  العظيم   األخضر   الهدار   مبادرة   احتلت   الراجدة،   بالمبادرات   يتعلق   وليما  
  مكافحة  اتفاقية  إلى  وُطلب  األمريكية.  المتحدة  الواليات  دوالرات   من  دوالر  بليون   19  إلى  قيمتها  تصل  تعهدات   عن  أسفرت  حيث  ، 2021  الثاني/يناير  كانون   في

  العظيم  األخضر   الهدار   مبادرة   ومؤسسات   وهياكل   شركاء   جميع   إنهازات  عن  واإلبالغ   والرصد   التنسيق   تدعم  وأن  المسّرع  تنسيق  وحدة   تستضيف  أن   التصحر
  تشارك  التي  األخرى   البلدان   المتعددة  أو  اإلقليمية  الراجدة المبادرات  وتشمل  العظيم.   األخضر  للهدار  األفريقية   الوكالة  دعم  أجل   من  والساحل،  الكبرى   للصحراء 

  من قة  في  النامية   الصغيرة  الهزرية  للدول   تحويلي  وبرنام   الماجي،   زامبيزي   مهرى   في  المناخ  تغير  مع  والتكيف  المتكاملة  التنمية  برنام   العالمية  اآللية   فيها
   الكاريبي.  البحر

  وتركز  . 2025-2021  للفترة   الخاص   للق اع  استراتيهية   األمانة،   مع   بالتعاون   العالمية،  اآللية   ويعت   الخاص،   الق اع   مشاركة  زيادة  ولتشهيع  
  لضرايي؛   المستدام  االستخدام  إلى   لالنتقال  كحافز  المستدام   اإلنتاج   ألغراض   والتكنولوجيا   االستثمارات   تيسير  ‘1’  هما:  رجيسيين   هدفين  على  االستراتيهية 

 الخاص،   الق اع  استراتيهية   تنفيذ  دعم   أجل   ومن  والسكان.  األرايي   صحة  لصال   المستدام   االستهالك   أجل   من  القيمة  سالسل  ن ا    توسيع   وتشهيع ‘2’
  في  العالمي  االقتصادي  والمنتدى   لضرايي،   المستدامة  اإلدارة  مهال   في  االبتكار  بش ن   الصناعية   للتنمية  المتحدة  األمم   منظمة  مع  العالمية  اآللية   تعاونت 
  وبالتعاون   التربة.   صحة  إزاء  التهاري   لالستثمار  نه   ويع  في  المستدامة  التنمية   أجل  من  التهارية  لضعمال  العالمي  والمهلس  شهرة،   تريليون   في   المتمثل  تحديه 
   الخاص.  الق اع استثمارات  تعبئة بش ن متعددة  ترويهية  وأنش ة  مناسبات ُنظمت الشركاء، مع

  ويستكشف   التكنولوجيا.   لنقل  نموذجي   إطار   ويع   على   التكنولوجيا،  لنقل  الالزمة  الموارد  بتعبئة  المتعلقة  واليتها  مع  تماشيا    العالمية،  اآللية   وتعكف 
  الحاجة  تشتد  حيثما  تكلفتها  تحمل  على  والقدرة  التكنولوجيات  هذه  توافر  لضمان  البلدان  بين  ليما  نضها    األكثر  للتكنولوجيات  األفقي  التوزيع  خيارات  اإلطار
  لنماذج  أوليا    تقييما    أيضا    العالمية  اآللية  وأجرت  االبتكار.   سلسلة  في  والمبتكرة  الهديدة   التكنولوجيات  ارتقاء  على  المساعدة  إلى  نفسه  الوقت  في  السعي  مع  إليها، 
  التمويل  وتوفير  ‘2’  والخاص؛   العام  الق اعين  من  المختلط  التمويل  استخدام  ‘ 1’  ذلك:  في  بما  النسبية،   وفعاليتها   كفاءتها  الستكشا   التكنولوجيا  نقل   تمويل
  تحديد  أجل  من  االجتماعية   الشبكات  إقامة  وتيسير  القدرات   وبناء  المعرفة   لنقل  االبتكار  مراكز  وتمويل  ‘3’  الواعدة؛  والمبتكرة   الهديدة   للتكنولوجيات  األولي
   السو .  فرص
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  محددة  مضافة  قيمة   إلى  استنادا    للهفا ،   للتصدي  ومبتكرة  ممكنة  تمويلية  أدوات  تحدد   أن   العالمية  اآللية  إلى  ُطلب  المبتكر،  بالتمويل  يتعلق   وليما 
  اآللية  وأجرت  فيها.  للنظر  بالهفا    المعني  الدولي  الحكومي  العامل   الفريق   إلى  العالمية   اآللية   من   بتكليف  صدر   تقرير   من  المستخلصة   النتاج    وُقدمت  بويو .
 هيكل  ن ا   لتحديد  خيارات  ذلك  في  بما  ،الهفا   تحمل  على  للقدرة  عالمي  صندو    إنشاء   وخيارات  جدوى   ( 1)   بش ن  آخرين  رسميين  غير  تقييمين  العالمية
  أيضا    تشمل   أن  يمكن  التي   األرايي،  تدهور   مستوى   حسب  المستدامة   األرايي  سندات  إصدار  وإمكانية   (2)   والتمويل؛  للتشغيل   ونموذج   محتمل   صندو  
 الهفا .  لمكافحة تمويال  

  مثل   األرايي،   في  االستثمار  طريق  عن  الديون   عبء  تخفيف  عملية  تخضير  أدوات   يستكشف   تقرير  بإعداد  العالمية  اآللية   ُكلفت  ذلك،   على  وعالوة 
  ودراسة   األرايي،   بإصال    الديون   عبء  تخفيف   تربط  أن  يمكن  التي  األدوات  من  وغيرها   باالستدامة  المرتب ة  والسندات  األرايي،   بإصال   الديون   مقايضة

   البلقان.  غر  في  األرايي إصال    أجل  من المالية  التحويالت  لزيادة المالية  األدوات  بش ن است العية

  اآللية دعمت حيث  المشاريع، مستوى  على  سيما وال  العالمية،   واآللية  التقنية المساعدة  ومرفق األرايي تدهور أثر تحييد صندو   بين  التعاون  وتعزز 
   األرايي.   تدهور أثر  تحييد  وصندو   التقنية المساعدة   مرفق مشاريع  مهموعة شروط  استيفاء   في األرايي   تدهور  أثر  تحييد مشاريع  إعداد عملية  العالمية 

 

 األمانة وحدة حققتها التي  اإلنجازات -رابعا   

 واإلدارة  التنفيذ   التوجيه -ألف 

 لضمانة االستراتيهي  التوجيه  توفير في التنفيذية  للمديرة الدعم  واإلدارة  التنفيذي  التوجيه  برنام   قدم -26
 والتواصل  األخرى   المنظمات مع  التعاون  وتنسيق للمنظمة  الخارجي  بالتمثيل  اي لع  حيث العالمية، واآللية
  العالمي. الن ا  على المعنية الههات ساجر مع

 فعالية  البرنام  كفل بالتحديات، المليء 19-كوفيد  جاجحة  سيا  وفي  ،2021-2020 الفترة  وفي -27
 عبر  جححديححدة  عمححل  طراجق  وإدخححال  األولويححات  على  التركيز  زيححادة  خالل  من  العموم  وجححه  على  األمححانححة  عمححل

  لهمحصححو   إمكانية  وإتاحة  مرنة عمل  ترتيبات  خالل  من الموظفين رفاه لدعم  خاصححا    اهتماما   وأولى  اإلنترنت.
 بعض  تح جيحل  تعين  أنحه  من  الرغم  وعلى  للغحايحة،  مهحديحة  التحدابير  هحذه  وكحانحت  الحدعم.  خحدمحات  مختلف  على

  فقد  األطرا ، لمؤتمر  عشحححححححرة  الخامسحححححححة  الدورة  وأبرزها  الهاجحة، بسحححححححبب تنقيحها أو لها  المخ ط  األنشححححححح ة
  المقرر. النحو على المتوقعة  النتاج  وتحقيق  عملها  برنام  تنفيذ في األمانة نهحت

  واإلدارة،  التنفيذي التوجيه  برنام   من  جزءا   يشححححححححححححححكل الذي  نيويورك، في  االتصححححححححححححححال  مكتب وكفل -28
  الهمعية  رجيس لمكتب الدعم  وقدم  المتحدة. لضمم  العامة الهمعية أمام االتفاقية  لمسححححححاجل  السححححححياسححححححي  البروز
  تنفيذ   تتابع التي  الرجيسححححية العمليات من وغيره المسححححتوى   الرليع الحوار تنظيم إطار  في المتحدة لضمم العامة
 القواعد مع محددة اتصححححححححالية ب نشحححححححح ة االتصححححححححال مكتب وايحححححححح لع .2030 لعام المسححححححححتدامة  التنمية  خ ة

  أفادت باالتفاقية المتصحححححلة المسحححححاجل في اسحححححتراتيهية ومشحححححورة معلومات  ووفر المتحدة، األمم  بمقر  الموجودة
 أيضحا   وعمل اإلقليمية. والمهموعات  الخاصحة المصحال  ومهموعات  المتحدة األمم في األعضحاء  الدول  منها

  والهفا “. األرايي وتدهور بالتصحر المعنية األصدقاء ”لمهموعة ك مانة

  التوجيه  برنام   من  كهزء يعمل الذي التصحححححححححححححر،  مكافحة التفاقية  التابع  التقييم مكتب وأصححححححححححححدر -29
  خالل الهنسححححين  بين للمسححححاواة  داخليا   تشححححاركيا    تدقيقا    وأجرى   تقييمات  خمسححححة  بإجراء  تكليفا   واإلدارة،  التنفيذي

 لالتفاقية. السابقة  للتقييمات  متابعة أيضا   التقييم مكتب وأجرى   السنتين. فترة

  مكحافححة  اتفحاقيحة  إدارة  مهحالس  إلى  المقحدمحة الخحدمحات كحانحت  ،2021-2020  السححححححححححححححنتين  فترة  وفي -30
  للظرو   الواجب  االعتبار إيالء  ومع  واإلدارة.  التنفيذي التوجيه من  جزءا   أيضحا    القانونية، والشحؤون   التصححر

  اسحححتخدمت  لوجه،  وجها   االجتماعات  بتنظيم 19-كوفيد  جاجحة بسحححبب  المفرويحححة  القيود فيها  تسحححم  لم التي
  صحححححيغة يسحححححمى ما  مؤقتا    التصححححححر،  مكافحة اتفاقية  إدارة  هيئات  لرؤسحححححاء وفقا    االتفاقية، أمانة اعتمدت( )أو
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 يكن لم صححغيرة دولية حكومية اجتماعات  لسححتة 2020  آذار/مار  منتصححف  منذ  “االفترايححية  االجتماعات”
  األطرا . حددتها التي  واليتها بسبب  ت جيلها  الممكن من

  مكافحة  اتفاقية  مؤتمرات  خدمات  مقدمي  ‘1’  مع مسححتفيضححة  مشححاورات أجريت ذلك، على  وعالوة -31
  صحححححححدر  التي االتفاقية  إدارة  مهالس  دورات لتنظيم  توقعها أو توفيرها  يتعين  التي  الترتيبات بشححححححح ن التصححححححححر
 من لالسحححتفادة  ريو اتفاقيات أمانات ‘2’ مع وكذلك  افترايحححي، شحححكل  في  السحححنتين  فترة خالل  بعقدها تكليف
 االتفاقية  إدارة  مهالس  تنظيم  مسححححح لة  معالهة إلى  يرمي  متسحححححق  نه   اتباع أن إلى  اآلراء  وخلصحححححت خبراتها.
 وعمليتها القانوني وإطارها االتفاقية والية خصححححوصححححيات مع يت ابق أن ينبغي “افترايححححي  شححححكل” في بكفاءة
  في االتفاقية  تنفيذ  اسحتعراض  للهنة عشحرة التاسحعة  الدورة األمانة  نظمت ذلك،  مع  وتمشحيا   لها.  يسحتهيب وأن
 الثحانيحة  االسححححححححححححححتثنحاجيحة  والحدورة  اإلنترنحت،  عبر اجتمحاع شححححححححححححححكحل  في 2021  آذار/محار  19 إلى 15  من الفترة

 صامتة/كتابية  موافقة  إجراء  خالل  من  2021  األول/ديسمبر كانون   9  إلى  6 من  الفترة  في  األطرا   لمؤتمر
  االتصال. لفريق  اإلنترنت  عبر رسمي غير اجتماع سبقه

 بتوجيهات  األطرا  األمانة زودت  اإلنترنت، على الرسحمية  الدورات في  النشح ة  للمشحاركة  وتيسحيرا   -32
 اإلقليمية،  المشحححاورات  وتنظيم المرسحححلة،  الرسحححمية  اإلخ ارات  خالل من  الدورات  تنظيم كيفية بشححح ن  مفصحححلة
 التصحر. مكافحة التفاقية الشبكي الموقع على الصلة ذات المعلومات ونشر

  المحدد،  الموعد  في الدورة  قبل ما  وثاجق من  لسحححبع  الترجمة ُجهزت  الرسحححميتين،  للدورتين  وبالنسحححبة -33
 المححاجححة.  في  100  بلغ  جنيف  في  المتحححدة  األمم  مكتححب  إلى  الوثححاجق  لتقححديم  عححام  امتثححال  معححدل  تحقيق  وأمكن
  الدورات. تقارير ذلك في بما أخرى، وثاجق خمس أيضا   وأعدت

 العلم   ولهنة االتفاقية  تنفيذ اسحححححتعراض ولهنة  األطرا  مؤتمر لمكاتب  اجتماعا   عشحححححر ثالثة ونظم -34
  اإلنترنت. عبر اجتماعات شكل في  جميعها وكان  والتكنولوجيا،

 واإلجراجية  والمؤسحححسحححية القانونية المسحححاجل بشححح ن  المشحححورة  واإلدارة  التنفيذي  التوجيه  برنام  قدم كما -35
 الصلة. ذات بالمهام واي لع

   االتصاالت -باء 

  أهدا   بشححححححححح ن الوعي إذكاء في جيدا    تقدما    األمانة أحرزت  ،2021-2020  السحححححححححنتين  فترة  خالل -36
 والبرام   االجتماعي،  التواصحححل ووسحححاجل  التقليدية اإلعالم وسحححاجط اسحححتخدام  خالل من  تنفيذها لدعم االتفاقية
  لمكححافحححة  العححالمي  اليوم  حملتححا  وحققححت  المعححار .  تبححادل  ومنصحححححححححححححححات  التوعيححة،  مهححال  في  الراجححدة  والحمالت
  االحتفححاالن  هححذان  وُنظم  .2021و  2020  عححامي  في  نهححاحححا    حزيران/يونيححه،  17  يوم  والهفححا ،  التصحححححححححححححححر
 رليعحة  نقحاش حلقحة  من  متنوعحا    محتوى  وقحدمحا  ،19-كوفيحد  جحاجححة  بسححححححححححححححبحب  اإلنترنحت  عبر  بحالكحامحل  العحالميحان
  ويوتيو    وتويتر ليسحححبوك  عبر  مباشحححرة  االحتفال  برام  وُبثت لل هي. وعروض موسحححيقي  حفل إلى المسحححتوى 
   لالتفاقية. الشبكي والموقع

 التواصححححححححل  وسححححححححاجل  خالل من شححححححححخص  مليون   67  من أكثر إلى الوصححححححححول تم ،2020 عام وفي -37
  وتعليقات.  وإعهابات عامة مشحححححاركات  خالل من االحتفال  في  بنشحححححاط  شحححححخص  مليون   وشحححححارك االجتماعي.

 أكثر  في  متعحددة  وبلغحات  والتلفزيون   اإلذاعحة  في  وكحذلحك  م بوعحة  مقحالحة  185 في  الححدث  عن  تقحارير  ووردت
 المحدني  المهتمع  ومنظمحات الحدوليحة والحكوميحة  الحكوميحة المنظمحات من 110  من أكثر  وقحّدمحت بلحدا . 50  من
 االحتفال. عن  تقاريرها األمانة إلى
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 التواصححححححححل وسححححححححاجل  خالل من  شححححححححخص  مليون  150 من أكثر إلى الحملة  وصححححححححلت  ،2021 وفي -38
  700  من يقر  ما إلى اإلعالمية التغ ية ووصحححلت  شحححخص. 280  000  من مباشحححر  وبتفاعل االجتماعي،

 الدوليحة والحكوميحة  الحكوميحة المنظمحات من 100  من أكثر وقّدمت  بلحدا . 60 من  أكثر في  شححححححححححححححخص  مليون 
 االحتفال. عن  تقاريرها  المدني المهتمع ومنظمات

 االجتماعي التواصححل وسححاجل على كبير بشححكل  التصحححر  مكافحة اتفاقية جمهور  نما عام، وبشححكل -39
  حزيران/يونيحه.   17  حملتي  إلى  جزجيحا    ذلحك  ويرجع  ،2022  الثحاني/ينحاير  وكحانون   2019  نيسححححححححححححححان/أبريحل  بين

  وزاد  المحاجحة. في 600  حوالي  المتحابعين  زيحادة  بلغحت حيحث ححدة،  النمو معحدالت  أكثر LinkedIn وسححححححححححححححهحل
  الماجة. في 132  بنسبة  تويتر  متابعي عدد

 عقد ،2020-2010 للفترة التصحححححححححححححر  ومكافحة  للصحححححححححححححارى  المتحدة األمم عقد  باختتام واحتفاال   -40
  2021  حزيران/يونيه في المسحححححححححححتوى   رليع  حوارا   لالتفاقية،  التنفيذي األمين  من بدعم العامة،  الهمعية  رجيس
 وتدهور التصحححححححر  مكافحة أن جديد  من  الحوار أكد وقد العامة.  للهمعية  والسححححححبعين  الخامسححححححة الدورة  خالل

 وإعادة المسحتدامة  التنمية أهدا  تحقيق  لتسحريع  مسحارات  هي  األرايحي تدهور  أثر وتحييد والهفا   األرايحي
 .19-كوفيد جاجحة من أفضل بشكل  البناء

  مكافحة  اتفاقية  والية  من  جزءا   تشححححححححححكل التي والمسححححححححححاجل  األنشحححححححححح ة  برزت  السححححححححححنتين،  فترة  وخالل -41
 وقناة أفريقيا، تقرير هذه اإلعالم وسححححححاجط ومن الرجيسححححححية. اإلعالم وسححححححاجط من واسححححححعة طاجفة في  التصحححححححر
  فيله،  ودويتشححححه الصححححينية،  العالمية  التلفزيون  وشححححبكة  أفريقيا،  بلو  وقنال  البري انية،  اإلذاعة  وهيئة الهزيرة،

 سححححححينديكت، وبروجيكت  تايمز،  ونيويورك سححححححاينتسححححححت، ونيو  ولوموند،  أفريك،  وجون   والغارديان،  ويورونيوز،
  والتلفزيون   اإلذاعة شحححححبكات أكبر  بعض من مقابالت  طلبات األمانة وتلقت  شحححححينخوا. أنباء ووكالة  ورويترز،
 التابعان األرايحححححححححححي  وسحححححححححححفراء  الحياة  أجل  من األرض  برنامها واسحححححححححححتمر العالم. في  اإلقليمية و/أو العالمية
 األرض  أب ال  حملة  واسحححححححتهدفت التوعية.  أنشححححححح ة إلثراء  جديدة  وقصحححححححصحححححححا    منظورات  جلب  مما لالتفاقية،
  الشحححححبا  فيله،  دويتشحححححه  مع  باالشحححححتراك نظمت التي الشحححححبابية، الشحححححبكية  الدراسحححححية  والحلقات  لالتفاقية التابعة
 وهو ريو، اتفاقيات جنا  وُنظم  شححححححخص(.  ماليين 5-1,5) واسححححححعة جماهيرية قاعدة إلى منها كل  ووصححححححل
  في  األطرا   لمؤتمر  والعشححححححرين  السححححححادسححححححة  الدورة في  ريو، اتفاقيات  بين التآزر  أوجه تعزز  تعاونية منصححححححة
  مختل ة. جلسات سبع وقدم المناخ،  تغير بش ن اإلطارية المتحدة األمم اتفاقية

 ذلك   في  بما  السحنتين، فترة  خالل منتها   عشحر  اثنا أعد المعلومات،  ونشحر  بالمنشحورات يتعلق  وليما -42
  مكافحة  سحححححياسحححححات بشححححح ن وتوصحححححيات  األرايحححححي،  تدهور أثر  تحييد بشححححح ن المعرلية المنتهات من  سحححححلسحححححلة
 عن المرحلي والتقرير ،19-كوفيد لهاجحة التصححححححححححر  مكافحة  اتفاقية  تصحححححححححدي  عن  موجزة  وتقارير  الهفا ،

  مكافحة اتفاقية أخبار  نشحححححرة  توأصحححححبح  والسحححححاحل. الكبرى   للصححححححراء العظيم  األخضحححححر  الهدار مبادرة  تنفيذ
   مشترك. 33 000 من يقر   بما  تتمتع التصحر

 الموايحححححححححيعية  المكتبات وصحححححححححفحات اإلنترنت  على  المرجعي المحتوى   توزيع على  المكتبة وركزت -43
 المكتبححححة  وفهر   المعرفي  الق ححححب  ويرد  الم بوعححححة.  النسححححححححححححححخ  توزيع  من  حححححدت  19-كوفيححححد  جححححاجحححححة  ألن

 يدلّ  مما لالتفاقية، الشححححححححبكي الموقع  على زيارة الموارد  أكثر يححححححححمن  الموايححححححححيعية  والصححححححححفحات اإللكترونية
  وتدهور  بالتصحححححححر  الصححححححلة  ذات  المعرلية للموارد  الشححححححبكية  الصححححححفحة زوار يوليه الذي  الكبير  االهتمام على

  والهفا . األرايي

 واسححتراتيهيتها التصحححر مكافحة التفاقية التهارية للعالمة تحديثا   األمانة  أطلقت ،2021 عام وفي -44
 الموقع  إطال  من بدءا   ،2022 عام  خالل العملية  هذه  نتاج   وسحححححتتا   وحمالتها.  الشحححححبكي وموقعها الرقمية
  آذار/مار . في الهديد الشبكي
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 والدعوة  والسياسات  الدارجية العالقات -جيم 

  باألرايححححي المتصححححلة المسححححاجل ويححححع في والدعوة والسححححياسححححات  الخارجية  العالقات  برنام   يسححححاعد -45
 ويسححححعى االتفاقية. لتنفيذ السححححياسححححات  أطر وويححححع  وإقليميا ، عالميا   الرجيسححححية األعمال جداول على  والهفا 
  برنام   من وكهزء األسححححاسححححيين. والشححححركاء  المصححححلحة  أصحححححا   مشححححاركة  ن ا   توسححححيع إلى  أيضححححا    البرنام 
 والتوعية  التعاون   لتعزيز اإلقليمي  االتصححححال مكاتب  مهام تهديد تم  والدعوة، والسححححياسححححات  الخارجية  العالقات

  إطار في والتنسيق والدعوة  الشراكات  وتيسير  بينها، وليما المناطق  داخل  التصحر  مكافحة اتفاقية  إطار في
  اإلقليمي. التنفيذ مرفقات من مرفق كل

 إلى  والدعوة والسحياسحات  الخارجية  العالقات  برنام  سحعى  ،2021-2020  السحنتين فترة أثناء وفي -46
 ودعم  العالمي. السحححححياسحححححي األعمال  جدول  صحححححدارة في  األرايحححححي  تدهور أثر  تحييد مويحححححوع  إبقاء يحححححمان
 واسحع،  ن ا   على المتدهورة  األرايحي  إصحال   لتيسحير  المصحلحة  أصححا   وإشحراك  السحياسحات ويحع  البرنام 

د  كما  (.2030-2021) اإليكولوجية  النظم  إلصحححححححححال  المتحدة األمم  عقد مع روابط إقامة مع   إصحححححححححال   ُحدِّ
  مكافحة التفاقية  التابع  “العالمية  األرايححي  توقعات”  منشححور من  الثانية  لل بعة أسححاسححي كمويححوع  األرايححي
  األطرا . لمؤتمر عشرة الخامسة الدورة هامش على إطالقه سيتم والذي التصحر،

  جدول  بش ن  األمانة اتخذتها التي  اإلجراءات والدعوة  والسياسات  الخارجية  العالقات  برنام   ونسق -47
 المعني الدولي الحكومي العامل للفريق خدماته  وقدم  االتفاقية.  إطار  في  الناشححححح   بالهفا  المتعلق األعمال
 العالمية اآللية ودعم  الهفا ،  مكافحة أدوات  مهموعة بشحححح ن وت ويرها  الشححححراكات  إقامة  وواصححححل بالهفا ،
  الهفا . لمكافحة وطنية خ ط ويع في البلدان لمساعدة

 جهودها في  األطرا  لمسحححححححححححاعدة الهنسحححححححححححانية العمل  خ ة  تنفيذ  البرنام   طر  ذلك، على  وعالوة -48
  اإلنهازات وتوثيق  بها، ومنتفعة االتفاقية تنفيذ في فاعلة كعناصحححححححححر النسحححححححححاء إشحححححححححراك تحسحححححححححين إلى  الرامية

 واآللية لضمانة  الداخلية العملية  البرنام   ونظم  الهنسحانية. لالعتبارات  المراعي  النه   من المسحتفادة والدرو 
  الهنساني. المنظور مراعاة  تعميم على  قدرتهما  لتعزيز العالمية

  حيازة بشححححححححححح ن  التقني الدليل إعداد على  البرنام   أشحححححححححححر  عة،والزرا  األغذية  منظمة  مع  وبالتعاون  -49
 ومصححححححايد  األرايححححححي لحيازة  المسححححححؤولة  الحوكمة بشحححححح ن  ال وعية  التوجيهية  الخ وط  ي بق )الذي  األرايححححححي
 يحححمن وشحححارك التصححححر(  مكافحة اتفاقية  سحححيا  على الوطني  الغذاجي األمن  سحححيا  في والغابات األسحححماك

 بنشححاط البرنام  وشححارك األرايححي. ملكية  وحقو    األرايححي  بحيازة الفعالة توعيةلل  تدابير  لويححع عامل فريق
  الشححححححححححححححركحاء،   مع  بحالتعحاون  وأكمحل، والترابيحة،  الرمليحة  العواصححححححححححححححف  بمكحافححة  المعني المتححدة األمم  اجتال  في

  والترابية. الرملية العواصف آثار لتخفيف تقنية وتوجيهات عالمية تهميعية خري ة

  في عقد الذي  الغذاجية بالمنظومات المعني القمة  بمؤتمر المتعلقة األمانة  أنشحححح ة  البرنام  ونسححححق -50
 هذه  وأسححفرت ال بيعة. على  اإليهابي األثر  ذات األغذية إنتاج مسححاجل بشحح ن تحديدا    ،2021  أيلول/سححبتمبر

  الزراعي. البيولوجي والتنوع التربة بصحة تتعلق جديدة شراكات عن األنش ة

 مع  بنشححححححححححححححاط  البرنام   تعحاون  االتفحاقيحة،  تنفيحذ من القيمحة  لتحقيق  والتحآزر الشححححححححححححححراكات ولضححححححححححححححمحان -51
 المهتمع منظمات وأبرزها  لالتفاقية، الفعال  التنفيذ  في حاسححححححححححححما   دورا   تؤدي  التي المعنية  الههات مهموعات
  العتمادها.   األطرا   مؤتمر إلى وثاجقها جديدة منظمة 67  قدمت  السححححححححنتين،  فترة  وخالل والشححححححححبا . المدني
  مكافحة اتفاقية  تنفيذ في  الخاص  الق اع مشححححححححاركة  تشححححححححهيع على العالمية اآللية مع أيضححححححححا    البرنام  وعمل

  التصحر. مكافحة التفاقية الهديدة الخاص الق اع استراتيهية إعداد وفي المستويات، جميع على التصحر
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ر -52  االتفاقية  سحياسحات بشح ن مدخالت  وقدم  المشحترك االتصحال فريق  سحيا  في  التعاون   البرنام  ويسحَّ
  المناخ. وتغير البيولوجي بالتنوع المتعلقة واألحداث العمليات مختلف إزاء

 ودعت المعنية  المناطق  في  لضطرا  وفواجدها وأهدافها  االتفاقية اإلقليمي  االتصال  مكاتب ومثلت -53
  وتحححديححد   اآلراء  تبححادل  على  اإلقليمي  التنفيححذ  مرفقححات  من  مرفق  كححل  في  المححدرجححة  البلححدان  وسحححححححححححححححاعححدت  إليهححا،

 لمكاتب  وكان االتفاقية.  لتنفيذ مشحححححححححححححتركة  إجراءات واتخاذ  المشحححححححححححححترك،  االهتمام  ذات  والتدابير  الموايحححححححححححححيع
  واالحتياجات المت لبات  لتلبية الموارد  وتعبئة  الشحححححراكات  إقامة في  أسحححححاسحححححي دور أيضحححححا   اإلقليمي  االتصحححححال
  قدم  كما .  المناطق  داخل  واالتصاالت المعلومات تبادل دعم  وفي اإلقليمي  التنفيذ  مرفقات لفلمخت   المحددة
  ايححح لع  محددة  ترتيبات  خالل من اإلقليمي  التنفيذ مرفقات أحد إلى  تنتمي ال التي  لضطرا  الدعم  البرنام 
   بتنظيمها.

 واالبتكار  والتكنولوجيا  العلم -دال 

 وييسححححححححححححححر   العلمي،  التعحاون   ويحدعم  العلميحة  التقييمحات  واالبتكحار  والتكنولوجيحا  العلم  برنحام   ييسححححححححححححححر -54
 واالبتكار. القدرات بناء مهال في األمانة  مهام ويدير الوطنية، واالستعراض اإلبالغ عمليات

  توجيه  في  المتمثلين هدفيها تحقيق على والسحياسحات العلوم  بين التفاعل  هيئة  البرنام  هذا وسحاعد -55
ر  الفني، الدعم إلى  وباإليححافة  أخرى. علمية آليات سححبع مع التنسححيقية أنشحح تها  وفي  السححياسححاتو  العلوم   يسححَّ

 أولهحا ُعقحد  التي للهيئحة األربعحة االجتمحاعات ونظم الهيئحة أعضححححححححححححححاء  بين  ليمحا  االفترايححححححححححححححي  التعحاون   البرنام 
  واالفترايي. الشخصي بالحضور واجتماع   افتراييان اجتماعان  وتاله حضوريا  

  العمليححات  إعححداد  الهيئححة،  عمححل  برنححام   لتنفيححذ  المسححححححححححححححححاعححدة  تقححديمححه  على  عالوة  البرنححام ،  وتولى -56
 العلم  للهنححة  عشححححححححححححححرة  الخححامسحححححححححححححححة  والحدورة  والتكنولوجيححة  العلم  لهنححة  مكتححب  الجتمححاعحات  الفنيححة  التحضححححححححححححححيريحة
  في وكحذلحك األخرى  الحدوليحة الحكوميحة للهيئحات  العلميحة والعمليحات االجتمحاعحات في  األمحانحة  ومثحل  والتكنولوجيحا.
  ل لبححات  اسححححححححححححححتهححابححة  علميححة  مححدخالت  أيضحححححححححححححححا    وقححدم  والمنظمححات.  األطرا   مختلف  مع  الثنححاجيححة  التفححاعالت
  اسحححححتعراض  خالل  من  أو مباشحححححرة إما إسحححححهاماته وقدم  والصححححححفيين،  والباحثين المدني  والمهتمع  الممارسحححححين

 الصلة. ذات المنشورات من واسعة ل اجفة علمي

  معايير   ويحححع  خالل  من  2022 لعام الوطني اإلبالغ لعملية الالزمة  التحضحححيرات  البرنام  وأكمل -57
  في جديدة خصحححاجص وت وير اإلبالغ،  نماذج وتحسحححين  المنههية،  التوجيهات وتحديث  البيانات،  لهودة  دنيا

  تقديم   البرنام  وينسحححححححححق اآلن  مفتوحة  لإلبالغ الشحححححححححبكية البوابة وأصحححححححححبحت  اإلنترنت. على اإلبالغ منصحححححححححة
 التحضحيرية العمليات  أيضحا    ونسحق الوطنية.  تقاريرها  إعداد  في  لضطرا   القدرات  بناء ودعم  التقنية المسحاعدة

 وأعد 2021  آذار/مار  في  الدورات  بين ليما االتفاقية  تنفيذ  اسحححححححححتعراض  لهنة اجتماع أعمال  وتنظيم الفنية
 االتفاقية. تنفيذ استعراض لهنة كتبم الجتماعات

  نسحححححححححق التصححححححححححر،  مكافحة اتفاقية  بشححححححححح ن  البيانات توفير مواصحححححححححلة إلى المتزايدة  الحاجة  ولتلبية -58
  طريق  خري ة وأعدت  الموجودة والمصحححححادر  للبيانات  جردا   أجرت  بالبيانات معنية داخلية عمل  فرقة  البرنام 
 إلى المركز  هذا  وسححححححيسححححححتند التصحححححححر.  مكافحة التفاقية  الجقا    بيانات مركز  ليصححححححب   الحالي  بالنه  للنهوض
   اإلنترنت. على حاليا    المتاحين اإلبالغ  ومستودع بوابة

 عروض  واسحححححححُتكملت  الزوار.  اجتذا  لالتفاقية  التابعة  القدرات  لبناء  الشحححححححبكية  السحححححححو   وواصحححححححلت -59
  بناء   سححححححححو   وتعمل  اإلنكليزية.  غير بلغات  المتاحة  المواد لزيادة خاص  اهتمام إيالء  مع باسححححححححتمرار  السححححححححو  
  في  اإللكتروني  التعلم  ودورات  اإلنترنحححت  على  التحححدريبيحححة  الحححدورات  من  العحححديحححد  عبرهحححا  ُيقحححّدم  كقنحححاة  القحححدرات
 واإلبالغ  التحويلية، المشححاريع  وإعداد  األرايححي،  تدهور أثر  تحييد ذلك في بما  لالتفاقية، الرجيسححية الموايححيع
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 بمداها وصحلت ومعارض ومسحابقات  حمالت  السحو    واسحتضحافت الهنسحاني. المنظور مراعاة  وتعميم الق ري،
 النا .  عموم  بين باالتفاقية التوعية في ثم من وأسهمت جديد، جمهور إلى

 اإلدارية  الددمات -هاء 

 بفعحاليحة العحالميحة واآلليحة  لضمحانحة الخحدمحات  تقحديم يححححححححححححححمحان  بمهمحة  اإلداريحة الخحدمحات  برنحام   ُيكّلف -60
 وفقا   المعلومات، وتكنولوجيا  والمشحححححححححححححتريات والسحححححححححححححفر البشحححححححححححححرية  والموارد المالية  اإلدارة  مهاالت في وكفاءة

 ولالتفاقية. المتحدة لضمم واإلداري  األساسي  للنظامين

 التحديات  من  الرغم  وعلى  الهامة،  مهامها  إنهاز  في  الوحدات  مساعدة  اإلدارية  الخدمات  وواصلت -61
 عمليححة  100  من  وأكثر  للموظفين  توظيف  عمليححة  32  أنهزت  ،19-كوفيححد  جححاجحححة  ظححل  في  واجهتهححا  التي

 كانت حين وفي  والخدمات. السححلع من  للمشححتريات  طلبا   60 بشحح ن  إجراءات  واتخذت  لالسححتشححاريين، توظيف
 ذلك  في  بما  افترايحححية،  أحداث عدة نظمت  األوقات،  معظم في  محظورة الحضحححورية واالجتماعات  الرحالت
 الرسحمي، غير وفريقه  األطرا   لمؤتمر الثانية  االسحتثناجية  والدورة االتفاقية،  تنفيذ  اسحتعراض للهنة 19  الدورة

 واجتمحاع ،2021و 2020  لعحامي  حزيران/يونيحه( 17) والهفحا  التصحححححححححححححححر لمكحافححة العحالمي  اليوم  وأححداث
 سححيما وال اإلدارية،  للخدمات  وكان  والسححاحل. الكبرى   اءللصحححر  العظيم  األخضححر  الهدار مبادرة بشحح ن وزاري 

  االجتماعات.  هذه تنظيم في رجيسي دور المعلومات، تكنولوجيا مهال في موظفيها

 العالمية اآللية إنجازات -خامسا   

  لمكافحة وطنية  خ ط  ويححححع دعم على  2021-2020  السححححنتين فترة  خالل العالمية اآللية ركزت -62
 بلدا   69 مهموعه ما أحرز  وقد  األرايححي.  تدهور أثر  تحييد أهدا  وتنفيذ ويححع في قدما   والمضححي  الهفا 

  لمكافحة  وطنية  خ ط لويع  الوطنية  عمليتها  في  تقدما    اهتمامها،  عن أعربت  التي 73  الحححححححح   البلدان  بين من
 أهدا  لتحديد ال وعي البرنام  دعم األرايحححححححححححي، تدهور أثر لتحييد األهدا  تحديد سحححححححححححيا  وفي  الهفا .
 هذه في  نهحت بلدان 106 منها  البرنام ، في  المشحححححاركة  البلدان من بلدا   129  األرايحححححي  تدهور أثر  تحييد
  التصحر. التفاقية المعرفي الق ب على الوطنية تقاريره بلد 100 نشر ليما ال وعية، العملية

 على معتمدة مشححححاريع مقترحات ويححححع لدعم األطرا   ل لبات تسححححتهيب العالمية اآللية فتئت وما -63
 59  من  ححاليحا    الححافظحة  وتتح لف والخحاص.  العحام  الق حاعين  من  للممولين  الهودة  بمت لبحات  تفي األرايححححححححححححححي
 قيد  مشححححححاريع 10 وثمة الوطنية،  للمشححححححاريع مفاهيمية  مذكرة 23 )ُويححححححعت بلدا   55 يشححححححمل وطنيا    مشححححححروعا  
 3  )ويحححعت بلدا   41 تشحححمل البلدان  متعددة  أو إقليمية  مشحححاريع  6و  بعد(، ي ور لم مشحححروعا   26و الت وير،
  خاص  اهتمام  وأولي  بعد(.  ي ور لم مشححروع ويوجد الت وير، قيد  مشححروعان وثمة إقليمية، مفاهيمية  مذكرات
 على  وعالوة  بالمشححححححححححاريع. المتعلقة  والمقترحات المفاهيمية  المذكرات في الهنسححححححححححاني المنظور مراعاة  لتعميم
  إيحححححافي دعم  من وطنية(  مشحححححاريع  10و  إقليميان  )مشحححححروعان  تحويليا    وبرنامها    مشحححححروعا    12  اسحححححتفاد ذلك،
  الهنسانية. العمل وخ ط الهنسين بين الفهوة تحليل مثل الهنس نوع على منصبة دراسات إلعداد

 التابعة   الهافة  األرايححححي تخضححححير  شححححراكة  إطار في مشححححاريع سححححبعة دعم  تم ذلك، إلى  وباإليححححافة -64
  التقنية،  المسحححححححححاعدة  ومرفق األرايحححححححححي تدهور أثر  تحييد صحححححححححندو    بين  التعاون   وتعزز  تشحححححححححانغوون. لمبادرة

  مشححاريع  إعداد عملية على التحسححينات  إدخال العالمية اآللية دعمت  حيث  المشححاريع، مسححتوى   على سححيما وال
 التقنية  المسححححححاعدة  مرفق  مشححححححاريع مهموعة وشححححححروط لمت لبات تسححححححتهيب التي  األرايححححححي  تدهور أثر  تحييد

  األرايي. تدهور  أثر تحييد وصندو  
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 الدعم   وتتلقى  األطرا   لتدخالت الفقري   العمود تشححححححححكل  الوطنية  والبرام   المشححححححححاريع أن حين وفي -65
 التي األكبر  المشحححاريع  خالل من اإلقليمي الصحححعيد على يهري  األهمية  متزايد عمل ثمة العالمية، اآللية من

  المشهد. ن ا  على تنهز

 الراجدة، المبادرات هذه من واحدة  والسححاحل الكبرى   للصحححراء العظيم  األخضححر  الهدار مبادرة  وتعد -66
  250 احتهازو  ،2030 عام بحلول المتدهورة  األرايحححححححي من  هكتار  مليون   100 إصحححححححال  إلى تهد   حيث

  تقرير  إصحححدار  بعد  ، 2021  الثاني/يناير   كانون  وفي   خضحححراء.   وظيفة   ماليين   10  وإيهاد   الكربون،  من  ميغاطن 
 (،2020 أيلول/سححبتمبر في )المنشححور  والسححاحل الكبرى   للصحححراء العظيم  األخضححر الهدار مبادرة  تنفيذ  حالة
 تنفيحذ  أجحل  من  واححد  كوكحب قمحة  مؤتمر  في  المتححدة  الواليحات دوالرات  من  دوالر  بليون   19  بمبلغ  التعهحد  تم

  القمة  تلك وفي  والسححححححاحل. الكبرى   للصحححححححراء العظيم  األخضححححححر  الهدار بمبادرة  المتعلقة  المشححححححاريع من  مزيد
  الهدار مبادرة شحححركاء مختلف  بين  والتعاون   التنسحححيق  لتيسحححير  العظيم األخضحححر  الهدار مسحححّرع أنشححح   أيضحححا ،

 تنسيق  وحدة تستضيف أن  التصحر  مكافحة اتفاقية  إلى  وُطلب  والساحل. الكبرى   للصحراء العظيم  األخضر
  الهدار مبادرة  ومؤسحححسحححات وهياكل  شحححركاء جميع  إنهازات عن  واإلبالغ والرصحححد  التنسحححيق تدعم  وأن المسحححّرع
 وُويحع العظيم.  األخضحر للهدار  األفريقية الوكالة مع  بالتعاون   والسحاحل الكبرى   للصححراء  العظيم  األخضحر

 وتم  والسححححححاحل  الكبرى   للصحححححححراء العظيم  األخضححححححر  للهدار الوطنية الوكاالت مع  النتاج  لرصححححححد أولي  إطار
  أطرا   وطموحات أهدا  مع  متواجمة  والسححاحل الكبرى   للصحححراء العظيم  األخضححر  الهدار ومبادرة  اعتماده.
  التصحر. مكافحة اتفاقية

 المتكاملة  التنمية  برنام  يمنها من  البلدان، متعددة أو إقليمية  راجدة أخرى   مبادرات حاليا    وتتبلور -67
  الماجي. زامبيزي  مهرى  في المناخ  تغير مع  والتكيف

  اسححتراتيهية األمانة، مع  بالتعاون  العالمية، اآللية  ويححعت  الخاص، الق اع  مشححاركة  زيادة  ولتعزيز -68
  تيسححححححححححححححير   ‘1’  همحا:  رجيسححححححححححححححيين  هحدفين  على  االسححححححححححححححتراتيهيحة  وتركز .2025-2021  للفترة الخحاص  للق حاع

  لضرايحححححي؛  المسحححححتدام  االسحححححتخدام إلى  لالنتقال  كحافز المسحححححتدام  اإلنتاج  ألغراض والتكنولوجيا االسحححححتثمارات
 والسحكان. األرايحي  صححة لصحال  المسحتدام  االسحتهالك  أجل من القيمة  سحالسحل ن ا   توسحيع  وتشحهيع ‘2’

 لنقححل  الالزمححة  الموارد  بتعبئححة  قححةالمتعل  وواليتهححا  االسححححححححححححححتراتيهيححة  هححذه  مع  تمححاشححححححححححححححيححا    العححالميححة،  اآلليححة  وتعكف
  التكنولوجيا. لنقل نموذجي إطار ويع على  التكنولوجيا،

 ومبتكرة   ممكنحة  تمويليحة  أدوات  تححدد  أن  العحالميحة  اآلليحة  إلى  ُطلحب  المبتكر،  بحالتمويحل  يتعلق  وليمحا -69
 صححدر  تقرير من المسححتخلصححة  النتاج   وُقدمت  بويححو . محددة  مضححافة  قيمة إلى  اسححتنادا   للهفا ، للتصححدي
  اآلليحة  وأجرت  فيهحا. للنظر بحالهفحا   المعني  الحدولي الحكومي العحامحل  الفريق  إلى  العحالميحة اآلليحة  من  بتكليف
 وإمكانية الهفا   تحمل على للقدرة عالمي  صححندو   إنشححاء  وخيارات  جدوى   بشحح ن إيححافيين  تقييمين العالمية
 تكليفا   العالمية اآللية أصحححدرت ذلك، على وعالوة بالهفا . المرتب ة المسحححتدامة  األرايحححي  سحححندات  إصحححدار
  األدوات  بشحححح ن  اسححححت العية  ودراسححححة الديون  عبء  تخفيف عملية  تخضححححير  أدوات يسححححتكشححححف  تقرير  بإعداد
  البلقان. غر  في األرايي إصال  ألغراض  المهاجرين من المالية التحويالت  لزيادة المالية

 والتوصيات  االستنتاجات -سادسا   

 ،2021- 2020  السبببببنتين  فترة   في   العالمية   واآللية   األمانة   أداء  في   النظر   األطراف   مؤتمر   يود   قد  - 70
 المقبلة. للسنوات والميزانية والبرنامج العمل خطة في نظره لتعزيز المعلومات هذه واستددام
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