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 األطراف مؤتمر
 عشرة الثالثة الدورة

   2017 أيلول/سبتمرب 16-6 الصني، أوردوس،
   املؤقت األعمال جدول من )د(3 البند
 واإلقليمي اإلقليمي ودون الوطني الصعيد على لالتفاقية الفعال التنفيذ
 والمنظمات الصلة ذات األخرى االتفاقيات مع العالقات وتعزيز تشجيع

 المختصة الدولية والوكاالت والمؤسسات

 الصجججججججلة ذات األخجججججججرى االتفاقيجججججججات مجججججججع العالقجججججججات وتعزيجججججججز تشججججججججيع  
 المختصة الدولية والوكاالت والمؤسسات والمنظمات

  األمانة من مذكرة  

 موجز  
 اتفاقية أمانة أحرزته الذي التقدم مدى وتقييم استعراض إىل 12-أ /م9 املقرر يدعو 
 ذا  األخممرى االتفاقيمما  ممم  العالقمما  وتعزيممز تشممعي  يف التصممحر ملكافحممة املتحممد  األمممم
 لعدد ا  موجز  الوثيقة هذه وتقدم املختصة. الدولية والوكاال  واملؤسسا  املنظما  وم  الصلة
 تنفيممذ تعزيممز ويف وتوطيممدها العالقمما  هممذه تشممعي  يف فعاليتهمما ويممربز األنشمم ة هممذه مممن خمتممار

 تمممدهور أثمممر حتييمممد بشمم   الشمممراكا  عمممن تقريممر ICCD/COP(13)/2 الوثيقمممة يف ويمممرد االتفاقيممة.
 العاملية. اآللية تنسيقه مهمة تولت األراضي
ممذ  الممي املبممادرا  خمتلمم  والتقيمميم االسممتعراض ويتضمممن   سمما ر ‘1‘ مممن كمم  ممم  اُتِخ
 1-3-15 اهلممد  ومؤشممر شممةكةم ؤشممرا م بوضمم  يتعلمم  فيممما العامليممة البيئممة ومرفمم  ريممو اتفاقيما 

 ‘2‘ القممدرا   وبنمما  اإلبممال  عمليمما  يف التممرزر أوجممه وسمما ر املسممتدامة التنميممة أهممدا  مممن
 وتمدهور املنما،، وتغمر الغمذا ي، األممن بينهما ممن مسما   بش   األخرى املتحد  األمم كيانا 
 الرمليممممة والعواصمممم  ،واجلفمممما  اجلنسممممني، بممممني واملسمممماوا  ،والغابمممما  ،واستصممممالحها األراضممممي
 الدولية. واملؤسسا  املنظما  سا ر ‘3‘ واهلعر   والةابية،
 بغيممة املسممتقب  يف العممم  أولويمما  تتنمماول توصمميا  الوثيقممة تممورد وجيممز ، مقدمممة وبعممد 
 وتعزيزها. واجلديد  القا مة الشراكا  تشعي 

 

 
 ICCD/COP(13)/6 املتحد  األمم

 
 التصحر مكافحة اتفاقية

Distr.: General 

23 June 2017 

Arabic 

Original: English 



ICCD/COP(13)/6 

GE.17-10495 2 

 احملتويا 
 الصفحة الفقمرا  

 3 3-1  ........................................................... أساسية معلوما  - أوال   
 3 9-4  .............................................. العاملية البيئة ومرف  ريو اتفاقيا  - ثانيا   
 5 24-10  ............................................... األخرى املتحد  األمم كيانا  - ثالثا   

 5 11-10  ................................ املتحد  لألمم والزراعة األغذية منظمة - أل    
 6 13-12  ...............................املنا، بتغر املعنية الدولية احلكومية اهليئة - با    
 البيولممممموجي بمممممالتنو  املعمممممي والسياسممممما  للعلممممموم المممممدوي احلكمممممومي املنتمممممدى - جيم   

 7 15-14  ......................................... اإليكولوجية النظم وخدما 
 7 16  ........................................ اإلمنا ي املتحد  األمم برنامج - دال   
 8 17  .......................................... للبيئة املتحد  األمم برنامج - ها    
 8 18  ........................................اجلوية رصادلأل العاملية املنظمة - واو   
 9 19  .................................. بالغابا  املعي املتحد  األمم منتدى - زاي   
 9 20  .............................................. للهعر  الدولية املنظمة - حا    
 9 21  ................................ املا ية باملوارد املعنية املتحد  األمم نةجل - طا    
 األممممممم )هيئمممممة املمممممرأ  ومتكمممممني اجلنسمممممني بمممممني للمسممممماوا  املتحمممممد  األممممممم هيئمممممة - يا    

 10 22  ..................................................... للمرأ ( املتحد 
 املتحد  األمم وبرنامج اخلارجي الفضا  لشؤو  املتحد  األمم مكتب - كا    

 حاال  يف واالستعابة الكوارث إدار  يف الفضا ية املعلوما  الستخدام
 10 24-23  ........................................................... ال وارئ

 10 31-25  ......................................... األخرى الدولية واملؤسسا  املنظما  - رابعا   
 10 27-25  ......................................... ال بيعة حلفظ الدوي االحتاد - أل    
 11 28  ....................................... احمللية للمبادرا  الدوي اجمللس - با    
 12 29  ........................................... أفريقيا الدوي/أرض البنك - جيم   
 12 30  ................. أفريقيا تنمية أج  من اجلديد  والشراكة األفريقي االحتاد - دال   
 Deutsches Institut für Entwicklungspolitik ....  31 12األملاين/ التنمية معهد - ها    

 12 47-32  .................................................... والتوصيا  االستنتاجا  - خامسا   



ICCD/COP(13)/6 

3 GE.17-10495 

 أساسية معلومات -أوالا  
 اتفاقيممة أمانممة أحرزتممه الممذي تقممدمال مممدى وتقيمميم اسممتعراض إىل 12-أ /م9 املقممرر يممدعو -1

 الصملة ذا  األخمرى االتفاقيما  مم  العالقما  وتعزيمز تشمعي  يف التصحر ملكافحة املتحد  األمم
 ممن خمتمار لعمدد ا  موجز  الوثيقة هذه وتقدم .املختصة الدولية والوكاال  ؤسسا وامل املنظما  وم 
 ويمرد االتفاقيمة. تنفيمذ تعزيمز ويف وتوطيمدها العالقما  همذه تشمعي  يف فعاليتها مربز  األنش ة هذه
 اآلليمة تولمت األراضمي تمدهور أثمر حتييمد بشم   الشمراكا  عمن تقرير ICCD/COP(13)/2 الوثيقة يف

 تنسيقه. مهمة العاملية
 شمممراكا  عقممد االسممةاتيعية االتفاقيممة أهممدا  حتقيممم  يف ملممموس تقممدم أحممراز ويقتضممي -2

 تمؤدي المي األخمرى املنظمما  مم  املال ممة التمرزر أوجمه حتشمد أ  علم  قمادر  وفعالمة العرى وطيد 
 املتعممدد  البيئيممة االتفاقمما  وسمما ر ريممو اتفاقيمما  علمم  ذلممك يقتصممر وال متقاربممة. أو متداخلممة مهممام

 إدار  يف ا  مباشممممر  ا  تمممم ثر  تممممؤثر شممممى مبسمممما   املعنيممممة واملؤسسمممما  املنظممممما  ويشممممم  بمممم  األطمممرا ،
 ووضمم  املعرفممة، ونقمم  القممدرا ، بنمما  بينهمما مممن اجلافممة، األراضممي يف احملليممة واجملتمعمما  األراضممي،
 واإلبال . والرصد، األهدا ،

 تمممار  البلمممدا  أكمممد  ،2015 عمممام يف 2030 لعمممام املسمممتدامة التنميمممة خ مممة وباعتمممماد -3
 مسمممارمها وعكمممس األراضمممي وتمممدهور التصمممحر وقممم  يكتسممميها المممي احلامسمممة األمهيمممة علممم  أخمممرى
 إلقاممة ا  حثيثم ا  سعي بالسعي ا  التزام الت كيد هذا ومش  اجلفا ، عن النامجة الت ثرا  وط   وُتفي 
 التنميممة دور إدراك ويقتضممي املسممتدامة. التنميممة سمميا  يف األراضممي تممدهور ظمماهر  مممن خممال عممام

 ممم  العممرى وطيممد  شممراكا  عقممد النحممو هممذا علمم  عممام بوجممه البشممرية رفمماه حتسممني يف املسممتدامة
 احليممموي، التنمممو  علممم  واحلفممما  االقتصمممادي، النممممو قبيممم  ممممن مسممما   تتنممماول األخمممرى املنظمممما 
 وُتفيم  اجلنسمانية، واملسماوا  املرأ ، ومتكني الفقر، واستئصال الغذا ي، واألمن املستدامة، والزراعة
 امليماه جمود  وحتسمني والةابيمة، الرملية والعواص  واألمن، واهلعر ، معه، والتكي  املنا، تغر حد 

 اجلفا . عن الناشئة الت ثرا  وط   ُتفي  ذلك يف مبا وتوافرها،

 ةالعالمي البيئة ومرفق ريو اتفاقيات -ثانياا  
 يف ب ملانيمما، بممو ، يف ريممو التفاقيمما  املشممةك االتصممال ريمم فل عشممر الرابمم  االجتممما  عخِقممد -4
 فريمممم  واتفمممم  التصممممحر. مكافحممممة التفاقيممممة التنفيممممذي األمممممني وترأسممممه 2016 آب/أغسمممم س 24

 التممرزر مسمما   تنمماول يتمموىل لممه تمماب  دا ممم عممم  فريمم  إلنشمما  حاجممة مثممة أ  علمم  املشممةك االتصممال
 ذا  العمليممما  بشممم   املسمممتعدا  بمممرخر ا  ملمممم الفريممم  إبقممما  يشمممم  تنممماوال   مسمممتمر أسممماس علممم 

 املنما، تغمر عمن املنما، بتغر املعي الدوي احلكومي الفري  يصدره الذي اخلاص التقرير مث  الصلة،
 املقبلة. األطرا  مؤمتر دورا  يف ستتخذ الي للقرارا  والتحسب (1)األراضي وتدهور

ممذ  مقممررا  بثالثممة املتعلقممة األساسممية املعلوممما  وثمما   يف األمانممة وأسممهمت -5  دور  يف اُتِخ
        األول/ كممممانو  يف عخِقممممد  الممممي البيولمممموجي التنممممو  اتفاقيممممة بشمممم   عشممممر  الثالثممممة األطممممرا  مممممؤمتر
 اخلمربا  فريم  يف األمانمة شماركت املؤشرا ، مضمار ويف باملكسيك. كانكو ، يف 2016 ديسمرب
__________ 

(1) <www.cbd.int/doc/reports/jlg-14-report-en.pdf>. 
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 الممذي 2020-2011 للفممة  البيولمموجي للتنممو  االسممةاتيعية اخل ممة مؤشممرا  بشمم   املخصمم  التقممي
 إىل نسمممبة املتمممدهور  لألراضمممي املئويمممة النسمممبة" بينهممما ممممن ،(2)وحممممدد  عاممممة مؤشمممرا  اسمممتخدام اقمممة 
 اسممممتعاد  مضممممار ويف .(1-3-15 املسممممتدامة التنميمممة د همممم )مؤشمممر "اليابسممممة مسممماحة جمممممو 
 النظممممام اسممممتعاد  بشمممم   األجمممم  القصممممر  العممممم  خ ممممة يف األمانممممة سممممامهت اإليكولمممموجي، النظممممام

 أثممر حتييممد بينهمما مممن عديممد ، وغايمما  أهممدا  حتقيمم  يف هبمما ليسممتعا  أخعممد  الممي (3)اإليكولمموجي
 تقممي مرجعممي فريمم  يف ا  عضممو  لتكممو  األمانممة فممدخِعيت املنمما،، تغممر جمممال يف أممما األراضممي. تممدهور

 بشممم   اإليكولوجيمممة المممنظم علممم  القا ممممة النهجبممم املتعلقمممة ال وعيمممة التوجيهيمممة املبمممادئ السمممتعراض
 .(4)الكوارث خماطر من واحلد املنا، تغر م  التكي 

 ومنظممة البيولموجي، التنمو  اتفاقيمة مم  بالتعماو  األمانمة، عقمد  ،2016 شباط/فرباير ويف -6
 خمربا  اجتمما  والتقمي، العلمي االستشاري العاملية البيئة مرف  وفري  املتحد ، لألمم والزراعة األغذية

 الق مممممممما  مممممممممن ا  خبممممممممر  60 مممممممممن أكثممممممممر فيممممممممه شممممممممارك العاصمممممممممة، واشممممممممن ن يف الممممممممدوي، البنممممممممك يف
 ورصممممد 15 املسممممتدامة التنميممممة هممممد  بتنفيممممذ مهتمممممة وحكوممممما  ومؤسسمممما  ومنظممممما  اخلمممماص
 إرشمادا  إلعمداد العمم  ممن مبزيمد لالضم ال  حاجمة مثمة أ  عل  املشاركو  واتف  .3-15 اهلد 
 مؤشمممرا  باسمممتخدام 1-3-15 املسمممتدامة التنميمممة مؤشمممر السمممتخالص احلسمممنة باملمارسممما  تتعلممم 
 يف االجتاهممما  ‘2‘ األرضممي  الغ مما  يف االجتاهمما  ‘1‘ وهمممي التصممحر مكافحممة اتفاقيممة يف التقممدم
 ويف وحتتهمما. األرض فممو  الكربممو  خمزونمما  يف االجتاهمما  ‘3‘ األراضممي  أدا  أو األراضممي إنتاجيممة
 اتفاقيممة مممن يتمم ل  الوكمماال  بممني ا  مشممةك ا  رمسيمم ا  استشمماري ا  فريقمم األمانممة أنشمم   االجتممما ، أعقمماب
 ،املنممما، تغمممر بشممم   اإلطاريمممة املتحمممد  األممممم واتفاقيمممة البيولممموجي، التنمممو  واتفاقيمممة التصمممحر، مكافحمممة
 املتحممممد ، بمممماألمم اإلحصمممما ية والشممممعبة ،للبيئممممة املتحممممد  األمممممم وبرنممممامج والزراعممممة، األغذيممممة ومنظمممممة
 ممم  البحموث جممال يف تعماو  اتفما  شمك  يف اخلمربا  ممن دوي فريم  عمم  وجيمهت مهممة إليمه أخسمند 
 إسبانيا. وحكومة الدوي البنك من بتموي و  ،والصناعية العلمية للبحوث الكومنولث منظمة

 التنميمممة أهمممدا  مؤشمممرا  بشممم   الوكممماال  بمممني املشمممةك اخلمممربا  فريممم  عمليمممة إطمممار ويف -7
 يف األمانة شاركت عليها، واملوافقة املستدامة التنمية أهدا  مؤشرا  الستعراض اجلارية املستدامة

 حكومممة قممدمتها تربعمما  مممن بممدعم هممذا اخلممربا  فريمم  يعقممدها الممي السممنوية نصمم  االجتماعمما 
 قمدما   للمضمي عمم  وخ مة الفوقيمة، للبيانا  منقحة وثيقة األمانة قدمت األثنا ، هذا ويف فرنسا.

 سمري  اسمتعراض إجمرا  فيهما تلمتمس وممذكر  ،1-3-15 املستدامة التنمية هد  مؤشر إعداد يف
 العاممم  الفريمم  قممرر ،2016 األول/ديسمممرب كممانو  ويف الثمماين. املسممتوى إىل بممه لالرتقمما  للمؤشممر
 أهممدا  مؤشممرا  بشمم   الوكمماال  بممني املشممةك للفريمم  التمماب  املكانيممة اجلغرافيممة ملعلوممما با املعممي
 ويف .1-3-15 املؤشمممر بينهممما ممممن ولويمممة،أ ذا  ؤشمممرا م ثالثمممة علممم  الةكيمممز املسمممتدامة التنميمممة

 موجهمما   (5)كتيبمما   األمانممة، ممم  بالتعمماو  األرض، برصممد املخممت  الفريمم  نشممر ،2017 آذار/مممارس
 اتفاقيمممة تتبعمممه المممذي المممنهج فيمممه أبمممرز واألربعمممني الثامنمممة املتحمممد  بممماألمم اإلحصممما ية اللعنمممة لمممدور 
 األراضي. تدهور رصد يف التصحر ملكافحة املتحد  األمم

__________ 

(2) <www.cbd.int/doc/decisions/cop-13/cop-13-dec-28-en.pdf>. 

(3) <www.cbd.int/doc/decisions/cop-13/cop-13-dec-05-en.pdf>. 

(4) <www.cbd.int/doc/decisions/cop-13/cop-13-dec-04-en.pdf>. 

(5) <https://unstats.un.org/unsd/statcom/48th-session/side-events/documents/20170306-1M-JAXA-SDG.pdf>. 
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 ويف االسمتعراض. قيمد الفمة  خمالل متانمة يمزداد العاملية البيئة مرف  أمانة م  التعاو  فتئ وما -8
 يف املسمتق  التقيميم مكتمب قمدم ،2017 أيار/ممايو يف املعقمود واخلمسمني الثاين املرف  جملس اجتما 
 مينحهممما الممي اإلعانمما  تغ ممي دراسممة وهممي ،(6)األراضمممي بتممدهور اخلمماص الةكيممز جمممال دراسممة املرفمم 
 يف اجملمرا  األنش ة بش   السابعة االستئماين املرف  صندو  موارد جتديد عملية يف هبا ليستعا  املرف 

 إزالمممة ومكافحمممة الصمممحراوية، واألراضمممي املتمممدهور ، اإلنتاجيمممة واألراضمممي واملراعمممي، الزراعيمممة، األراضمممي
 متعمدد  وفوا مد أهمدا  حتقيم  يف املسماعد  علم  قمادر املرفم  أ  الدراسمة وأبرز  والتصحر. الغابا 
 اسمتثماراته، ممن أكمرب ا مدا ع حتقيم  وعلم  الفعاليمة ممن ومبزيمد أكمرب اسةاتيعي ب اب  تتسم ب ريقة
 يف المممنهج همممذا التنفيمممذي األممممني عمممزز وقمممد األراضمممي. يف املممموارد ممممن أكمممرب قسممم  باسمممتثمار وذلمممك
 جممال أجم  ممن السماب  املرفم  مموارد جتديمد يكمو  أ  أمهيمة علم  فشمددد ا ،آنفم املذكور اجمللس اجتما 
 للفقرا . األولوية ويع ي الق رية امللكية يعزز حنو عل  ا  متين األراضي بتدهور اخلاص الةكيز

 التنممممو  اتفاقيممممة يف اجلنسممممانية الشممممؤو  تنسممممي  جهمممما  ممممم  العممممم  علمممم  األمانممممة وتثممممابر -9
 تعمميم أجم  ممن العامليمة البيئة ومرف  املنا،، تغر بش   اإلطارية املتحد  األمم واتفاقية البيولوجي،
 البيئممة ملرفمم  التابعممة اجلنسممني بممني املسمماوا  أجمم  مممن العامليممة الشممراكة إطممار ويف اجلنسمماين. املنظممور
 يف اجلنسماين املنظمور تعمميم بش   التوجيهية العاملية البيئة مرف  مبادئ األمانة، استعرضت العاملية،
 2017 الثمماين/نوفمرب تشممرين يف سمميعقد الممذي املرفمم  جملممس الجتممما  ا  اسممتعداد وبراجمممه، املرفمم  مشمماري 
 أجممم  ممممن العامليمممة الشمممراكة وأنشممم   االسمممتئماين. املرفممم  صمممندو  ملممموارد السممماب  التعديمممد ولويتنممما

 والمممدروس املعلومممما ، تبمممادل بغيمممة اجلنسمممانية الشمممؤو  يف املمارسمممني مجاعمممة اجلنسمممني بمممني املسممماوا 
 الصممغر  املممن  برنممامج بممني املشممةكة الشممراكة إطممار ويف األحممداث. تنظمميم يف والتعمماو  املستخلصمة،

 املسمماوا  عممن إلكةونيممة دور   دد أخعمم والبحممث، للتممدريب املتحممد  األمممم ومعهممد العامليممة ئممةالبي ملرفمم 
 اتفاقيما  أمانما  يف اجلنسمانية الشمؤو  تنسمي  جهما  وأعمد  البيئمة.و  املرأ  ومتكني نسنياجل بني
 أجمم  مممن الممثالث ريممو التفاقيما  الوطنيممة التنسممي  جلهمما  مشمةكة استقصمما ية دراسممة وأجممر  ريمو

 وشمماركت مشممةك. أسمماس علمم  المموعي وإذكمما  القممدرا  تنميممة فممرص وحتديممد الفعممال االسممتهدا 
 الرمسيممة املشمماورا  يف املنمما، تغممر بشمم   اإلطاريممة املتحممد  األمممم واتفاقيممة البيولمموجي، التنممو  اتفاقيممة
 املشاورا  من وتبنيد  .2030-2017 للفة  لالتفاقية اجلنسانية العم  خ ة إلعداد الرمسية وغر
 علممم  يقتصممر أ  شمممري ة مسممت ا ، أمممر معمممه باالشممةاك القمممدرا  بنمما  أ  العامليممة البيئمممة مرفمم  ممم 

 الشمممؤو  تنسمممي  جهمما  وتعقمممد تلبيتمممه. وتلممتمس ال لمممب هممذا األطمممرا  فيهممما حتممدد المممي احلمماال 
 اإلطاريمة املتحمد  األممم واتفاقيمة التصمحر، مكافحة واتفاقية البيولوجي، التنو  اتفاقية يف اجلنسانية
 املعلوما . وتبادل للتشاور شهر ك  افةاضية تشاور اجتماعا  املنا، تغر بش  

 األخرى المتحدة األمم كيانات -ثالثاا  
 المتحدة لألمم والزراعة األغذية منظمة -ألف 

 والزراعمممة األغذيمممة ومنظممممة التصمممحر مكافحمممة اتفاقيمممة بمممني مشمممةكة عمممم  حلقمممة عخِقمممد   -10
 ،2017 أيار/ممايو يف املسمتدامة، التنميمة أهمدا  ممن 3-15 اهلمد  حتقي  لدعم املتحد  لألمم
 كمم  لممدى الفنيممة الدرايممة جممماال  وتقيمميم فهممم يف احللقممة هممذه أهممدا  ومتثلممت بإي اليمما. روممما، يف

__________ 

(6) <www.thegef.org/council-meeting-documents/land-degradation-focal-area-study>. 
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 التنميممممة هممممد  مؤشممممر لرصممممد للبلممممدا  املقممممدم الممممدعم لتحسممممني نشممممدانا   وتقييمهمممما، اجلممممانبني مممممن
 ا .قمممدم للمضمممي تعاونيمممة وطريقمممة مشمممةكة رؤيمممة علممم  واالتفممما  عنمممه، واإلبمممال  ،3-15 املسمممتدامة
 مةاب مة والزراعمة األغذيمة ومنظممة االتفاقيمة بعثما  تكمو  أ  علم  الصمدد همذا يف االتفما  وانعقمد
 همذه مم  الوثيم  بالتعاو  ،1-3-15 املؤشر راعية بصفتها االتفاقية، تلتزم أ  وعل  ا ،وثيق ا  تراب 

 يف الثمماين املسممتوى إىل الثالممث املسممتوى مممن باملؤشممر لالرتقمما  الر يسممية شممريكتها حبسممبا ا املنظمممة
 تنفيممذ يف باملسمماعد  والزراعممة األغذيممة منظمممة التزمممت نفسممه، املنمموال وعلمم  مسممت ا . وقممت أقصممر
 حتديممد برنممامج يف تشممارك خمتممار  بلممدا  يف ورصممده املسممتدامة التنميممة أهممدا  مممن 3-15 اهلممد 

 طريمم  خارطممة علمم  هممذه العممم  حلقممة يف واتخِفمم  األراضممي. تممدهور أثممر بتحييممد املتعلقممة األهممدا 
 األهدا . هلذه ا  حتقيق للتعاو 
 منظمممة تقودهمما الممي (7)امليمماه شمم  بشمم   العمماملي العممم  إطممار مبممادر  يف شممريك واألمانممة -11

 املنما،، تغمر اتفاقيمة بشم   األطمرا  ملمؤمتر والعشمرين الثانيمة المدور  يف عنهما وأخعِلن والزراعة األغذية
 برحمت مما المي امليماه ش  مسا   معاجلة املبادر  هذه من ويخبتغ  .2016 الثاين/نوفمرب تشرين يف

 املنما، تغمر سميا  يف الزراعمة يف امليماه شم  مضممار يف الدوي التعاو  بتحفيز وذلك ا ،إحلاح تزداد
 املا ية. املوارد عل  التنافس واشتداد

  المناخ بتغير المعنية الدولية الحكومية الهيئة -باء 
 خاص تقرير نشر عل  املنا، بتغر املعنية الدولية احلكومية اهليئة وافقت ،2016 عام يف -12
 الغممممذا ي، واألمممممن املسممممتدامة، األراضممممي وإدار  األراضممممي، وتممممدهور والتصممممحر، املنمممما،، تغممممر عممممن

 13 ويف .2019 عممممام يف سيصممممدر األرضممممية اإليكولوجيممممة الممممنظم يف الدفيئممممة غممممازا  وتممممدفقا 
 مشماور  والسياسما  العلموم بمني التفاعم  هيئمة وأعضما  األمانة أجر  ،2017 الثاين/يناير كانو 
 هيكممم  بشممم   توصممميا  ووضممم  اآلرا  لتبمممادل املنممما، بتغمممر املعنيمممة احلكوميمممة اهليئمممة أمانمممة مممم  ثنا يمممة

 العلممموم بمممني التفاعممم  هليئمممة املشمممارك والمممر يس األمانمممة شممماركت ،2017 شمممباط/فرباير ويف التقريمممر.
 اخلامسممة الممدور  واعتمممد  يرلنممدا.رب دبلممن، يف عخِقممد الممذي الن مما  حتديممد اجتممما  يف والسياسمما 
       28 مممن باملكسمميك، غواداالخممارا، يف عخِقممد  الممي املنمما، بتغممر املعنيممة احلكوميممة للهيئممة واألربعممني

 التقرير. هلذا (8)العام املخ   2017 مارس آذار/ 31 إىل
 واألمممن األراضممي واسممتخدام املنمما، تغممر بشمم   اخلممربا  اجتممما  يف ا  عضممو  األمانممة وكانممت -13

 بتغممر املعنيمة احلكوميممة واهليئمة والزراعممة األغذيمة ملنظمممة العلميمة االستشممارية للعنمة التمماب  (9)الغمذا ي
 األمانممممة فيممممه وشمممماركت 2017 الثاين/ينممماير كممممانو  25 إىل 23 مممممن رومممما يف عخِقممممد الممممذي املنممما،

 عقمممممد  ،2017 آذار/ممممممارس 23-21 ويف .والسياسممممما  العلممممموم بمممممني التفاعممممم  هيئمممممة وأعضمممما 
 الفريم و  والزراعمة، األغذيمة منظممة م  والسياسا ، العلوم بني التفاع  هيئة م  باالشةاك األمانة،
 الدوليمة احلكومية واهليئة الةبة، أج  من العاملية للشراكة التاب  بالةبة املعي التقي الدوي احلكومي
 الةبممة يف العضمموي الكربممو  عممن عامليممة نممدو  اجلويممة، رصممادلأل العامليممة واملنظمممة املنمما،، بتغممر املعنيممة
 املسممتدامة. والتنميمة املنما، تغممر بمرامج تعزيمز يف الةبمة يف العضمموي والكربمو  الةبمة إدار  دور أبمرز 
__________ 

(7) <www.fao.org/land-water/overview/global-framework/en/>. 

(8) <www.ipcc.ch/meetings/session45/Decision_Outline_SR_LandUse.pdf>. 
(9) <www.ipcc.ch/pdf/supporting-material/EM_FAO_IPCC_report.pdf>. 
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 بممد    املنمما،، بتغممر املعنيممة الدوليممة للهيئممة العاديممة التقممارير يف (10)اخلتاميممة الوثيقممة تسمماهم أ  ويتوقمم 
 التقيميم وتقريمر التوجيهيمة اجلمرد مبمادئ صمق  ويف أعماله، 12 الفقمر  يف إليمه املشار اخلاص بالتقرير

ممرى الممي اإلبممال  عمليمما  عممن فضممال   السممادس،  بشمم   اإلطاريممة املتحممد  األمممم اتفاقيممة إطممار يف جتخ
 املستدامة. التنمية وأهدا  التصحر، مكافحة واتفاقية املنا،، تغر

 البيولجججججوجي بجججججالتنو  المعنجججججي والسياسجججججات للعلجججججو  الجججججدولي الحكجججججومي المنتجججججدى -جيم 
 اإليكولوجية النظم وخدمات

 بممممالتنو  املعممممي والسياسمممما  للعلمممموم الممممدوي احلكممممومي املنتممممدى اسممممته  ،2015 عممممام يف -14
 باتفاقيمممة واعمممةخ  اواستصمممالحه األراضمممي تمممدهور تقيممميم اإليكولوجيمممة المممنظم وخمممدما  البيولممموجي
 شممماركت لمممذلك، ا  وتبعممم فيمممه. ا  أساسمممي ا  ومسمممامه التقيممميم هلمممذا ا  ر يسمممي ا  مسمممتخدم التصمممحر مكافحمممة
 األمانممممة استعرضممممت ،2016 يار/مممممايوأ ويف .األول واملممممؤلفني الن مممما  حتديممممد اجتممممما  يف األمانممممة
 علمم  ا  أيضمم األمانممة وعقبممت عليممه. وعلقممت اواستصممالحه األراضممي تممدهور لتقيمميم األول املشممرو 
 لواضعي املوجه "املوجز ذلك يف مبا واستصالحها، األراضي تدهور لتقييم الثاين املشرو  استعراض

  .2017 حزيرا /يونيه - يار/مايوأ الفة  خالل السياسا "،
 احلكممومي املنتممدى هبمما يضمم ل  الممي القممدرا  بنمما  عمليممة يف املسممامهة علمم  األمانممة وتثممابر -15

 تشممارك وهممي اإليكولوجيممة، الممنظم وخممدما  البيولمموجي بممالتنو  املعممي والسياسمما  للعلمموم الممدوي
 الدرايمة. وتبمادل اخلمربا  واجتماعما  التقنيمة االجتماعما  ويف العم   خ ة إعداد يف خاص بوجه
 البيولموجي بمالتنو  املعمي والسياسما  للعلموم المدوي احلكمومي للمنتمدى التماب  امل ابقة مرف  ويقوم

 السممو  قممدرا  بنمما  بشمم   التصممحر مكافحممة اتفاقيممة مفهمموم علمم  اإليكولوجيممة الممنظم وخممدما 
 بصمفتها األمانمة، قاممت ذلمك، عمن وفضمال   أوسم . عاملي مجهور إىل الوصول للمنتدى يتي  الذي
 بممالتنو  املعممي والسياسمما  للعلمموم الممدوي احلكممومي للمنتممدى التمماب  القممدرا  بنمما  منممرب يف ا  عضممو 

 ويف للزممماال ، املنتممدى برنممامج إعممداد يف ر يسممي بممدور اإليكولوجيممة، الممنظم وخممدما  البيولمموجي
 حلقممما  يف وشممماركت أخمممرى، أنشممم ة عمممن فضمممال   القمممدرا ، لبنممما  وأنشممم ته خ  مممه مجيممم  وضممم 

 القممدرا  بنمما  يف التمرزر أوجممه تعزيمز ويف املنتممدى، عقممدها المي الدراسممة وحلقما  الشممبكية الدراسمة
 .ميدانيا   املشاري  بتنفيذ منها تعل  ما سيما وال املنتدى، أنش ة تنفيذ لدعم

 اإلنمائي المتحدة األمم برنامج -دال 
 اجلنساين املنظور وتعميم االتصاال  جماي يف دعمه اإلمنا ي املتحد  األمم برنامج واص  -16
 توجيمه يف ا  ر يسمي ا  دور  الربنمامج وأدى التصمحر. ومكافحة للصحارى املتحد  األمم عقد سيا  يف

 األراضممممي اسممممتدامة إدار  احليمممما   أجمممم  مممممن األراضممممي املعنممممو  امل بممممو  يف درجتخمممم إنسممممانية قصمممم 
 الشممؤو  مضمممار ويف .(11)فيهما واإلسممهام القصمم  همذه حتريممر ويف ،العممي  كسمب سممب  لتحسمني

 الشمممراكة يف التصمممحر مكافحمممة اتفاقيمممة مشممماركة اإلمنممما ي املتحمممد  األممممم برنمممامج دعمممم اجلنسمممانية،
 (12)اجلنسمانية الشمؤو  بشم   العمم  لورقمة ا  جز يم ا  دعم وقدم اجلنسني بني املساوا  أج  من العاملية
__________ 

(10) <www.fao.org/documents/card/en/c/25eaf720-94e4-4f53-8f50-cdfc2487e1f8/>. 

 .ICCC/COP(13)/4 الوثيقة انظر (11)

(12) <www.unccd.int/glo>. 
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 املتحمد  األممم برنمامج دأب ،2013 عمام ومنذ العاملية. األراضي توقعا  م  بالتزامن نخشر  الي
 ممم  الربنممامج، ويشممارك االتفاقيممة. تنفيممذ يف املممرأ  متكممني مناصممر  يف ر يسممي دور أدا  علمم  اإلمنمما ي
 واتفاقيمممة للممممرأ ( املتحمممد  األممممم )هيئمممة املمممرأ  ومتكمممني اجلنسمممني بمممني للمسممماوا  املتحمممد  األممممم هيئمممة

 بمالتزامن عقمد  الي اجلنساين التدريب حلقة تصور أعد  الي العم  فرقة يف التصحر، مكافحة
 ودعمتها. األطرا  ملؤمتر عشر  الثالثة الدور  م 

 للبيئة المتحدة األمم برنامج -هاء 
 الثمممماين االجتممممما  يف اعتخِمممممد والةابيممممة الرمليممممة العواصمممم  بشمممم   قممممرار يف األمانممممة سممممامهت -17

 بقممرار وعمممال   بكينيمما. نممرو ، يف ،2016 أيار/مممايو يف عخِقممد  الممي للبيئممة املتحممد  األمممم جلمعيممة
 للبيئممة، املتحمد  األممم برنمامج مم  األمانمة تعاونمت ،A/RES/70/195 املتحمد  لألممم العاممة اجلمعيمة
 الرمليممممة للعواصمممم  العمممماملي "التقيمممميم املعنممممو  التقريممممر إعممممداد يف اجلويممممة رصممممادلأل العامليممممة واملنظمممممة
 املتابعمة، بماب وممن والسمبعني. احلاديمة العاميمة اجلمعيمة لدور  العام األمني قدمه الذي (13)والةابية"
 التمم ثر تقيمميم علمم  يركممز والةابيممة الرمليممة للعواصمم  ا  تقنيمم ا  ومرشممد للسياسمما  ا  إطممار  األمانممة أعممد 

 األراضمي ُتضر شراكة تنفيذ يف ا  قدم األمانة متضي شانغوو ، مبادر  من وبدعم .(14)االقتصادي
 مم  ا  أيضم األمانمة وتتعماو  وتنفيمذه. األراضمي تمدهور أثر حتييد اختبار تشعي  إىل ترمي الي اجلافة
 للمنمما، األخضممر الصممندو  فيهمما لينظممر مشمماري  مقةحمما  إعممداد يف للبيئممة املتحممد  األمممم برنممامج
 باجلفا . املبكر اإلنذار نظم بينها من مسا   تتناول

 الجوية راادلأل العالمية المنظمة -واو 
 تقمي ودليم  للسياسما  إطمار إعمداد يف اجلويمة رصمادلأل العامليمة املنظممة مم  األمانة تعاونت -18
 املنظممممة جلنمممة يف وكعضمممو ومنعهممما. وإدارهتممما وتقييمهممما والةابيمممة الرمليمممة بالعواصممم  املبكمممر اإلنمممذار عمممن

 والةابيممممة الرمليممممة بالعواصمممم  لإلنممممذار االستشمممماري النظممممام بشمممم   التوجيهيممممة اجلويممممة رصممممادلأل العامليممممة
 املنظمممة ممم  ا  أيضمم األمانممة وتتعمماو  النظممام. هممذا عممم  برنممامج إعممداد يف األمانممة سممامهت وتقييمهمما،
 الوطنيمة السياسمة بشم   املسمتوى الرفيم  االجتمما  عمن اانبثقم برنماجمني إطمار يف اجلوية رصادلأل العاملية

 لمممدعم القمممدرا  تنميمممة" بشممم   املا يمممة بممماملوارد املعنيمممة املتحمممد  األممممم جلنمممة مبمممادر  ‘1‘ مهممما  للعفممما 
 اإلدار  برنمامج إطمار ويف للعفما . املتكاملمة اإلدار  برنمامج ‘2‘ اجلفما   إلدار  الوطنيمة السياسا 
 اجلفمما   أمممام جماهبممة علمم  القممدر  بنمما  املعنممو  امل بممو  نشممر يف األمانممة سممامهت للعفمما ، املتكاملممة
 عنه  التقاعس وتكالي  العم  فوا د عنوانه آخر م بو  ويف (15)األفريقي القر  يف جتارب من التعلم
 جلنمة اجتماعما  يف األمانة وتشارك .(16)األدبيا  استعراض - له واالستعداد اجلفا  وط   ُتفي 
 املنظممة تنظمهما المي األحمداث ويف للعفما  املتكاملة اإلدار  لربنامج التابعة الدا مة واإلدار  التوجيه
 املشمةك احلمدث مثم  والزراعمة، األغذيمة ومنظممة التصمحر، مكافحمة واتفاقيمة اجلويمة، رصمادلأل العاملية
 .2016 آب/أغس س يف بناميبيا، ويندهوك، يف عخِقد الذي للعفا  األفريقي املؤمتر أثنا 

__________ 

(13) <http://uneplive.unep.org/media/docs/assessments/global_assessment_of_sand_and_dust_storms.pdf>. 

 .ICCD/COP(13)/20 الوثيقة انظر (14)

(15) <www.droughtmanagement.info/literature/GWP_HOA_Building_Resilience_to_Drought_2016.pdf>. 
(16) <www.droughtmanagement.info/literature/IDMP_BACI_WP.PDF>. 
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 بالغابات المعني المتحدة األمم منتدى -زاي 
 خ مة إعمداد يف الغابما ، جممال يف التعاونيمة الشمراكة يف ا  عضمو  بصفتها األمانة، سامهت  -19
 يف اخلاصمممة المممدور  اعتممممدهتا المممي (2030-2017) الغابممما  بشممم   االسمممةاتيعية املتحمممد  األممممم
 املتصممممملة األهمممممدا  لرصمممممد الر يسمممممية العامليمممممة املؤشمممممرا  جمموعمممممة ويف 2017 الثاين/ينممممماير كمممممانو 

 المممي للمبمممادر  التوجيهيمممة اللعنمممة اجتمممما  يف ا  عضمممو  األمانمممة كانمممت ذلمممك، عمممن وفضمممال   بالغابممما .
 املعممي املتحممد  األمممم ملنتممدى ا  دعممم 2016 الثمماين/نوفمرب تشممرين يف عخِقممد الممذي املنظممما  تقودهمما

 واإلبممال  والتقيمميم الرصممد عمليممة تبسممي ل املنتممدى إطممار يف اجلمماري العممم  ذلممك يف مبمما بالغابمما ،
 عمن فضمال   بالغابما ، املتعلقمة العاملية واألهدا  الغابا ب املتعل  املتحد  األمم صك تنفيذ بش  
 .بالغابا  املتصلة وغاياهتا املستدامة التنمية أهدا 

 للهجرة الدولية المنظمة -حاء 
 أمهيمممة تمممربز مشمممةكة رسممما   بإرسمممال التزامهمممما للهعمممر  الدوليمممة واملنظممممة األمانمممة جمممدد  -20

 املعرفمممة، وتبمممادل البحممموث جممممال ويف البشمممريني. والتشمممريد للحمممراك اجلذريمممة البيئيمممة األسمممباب معاجلمممة
 هممذه قممدمت بينممما للهعممر ، الدوليممة املنظمممة أعدتممه الممذي البيئيممة اهلعممر  أطلممس يف األمانممة سممامهت
 واالسممتقرار االسممتدامة مبممادر  ومتثمم  العامليممة. األراضممي توقعمما  يف مسممامها  جانبهمما مممن املنظمممة
 جممال ويف سوا . حد عل  والتشغي  الدعو  يصعيد عل  الشراكة لتعزيز ا  من لق أفريقيا يف واألمن
 واالسمممتقرار االسمممتدامة ملبمممادر  المممةويج يف األمانمممة هبممممة للهعمممر  الدوليمممة املنظممممة دعممممت المممدعو ،
 اتفمما  بشمم   العمم  يف تسمماهم رمسيمة قنمما  وهمو والتنميممة، بماهلعر  املعممي العماملي املنتممدى يف واألممن
 يف املنظمتما  فتتعماو  التشمغي ، مضممار يف أمما .والنظاميمة واملنظممة اآلمنمة اهلعمر  أجم  ممن عاملي
 علم  تعتممد وظما   إلجيماد واألممن واالسمتقرار االسمتدامة مبمادر  إطار يف التعريبية املشاري  تنفيذ
 أغماديز، يف املقمام للعبمور للهعمر  الدولية املنظمة مركز يستضيفهم الذين للمهاجرين األراضي إدار 

 األصلية. بلدا م يف االندماج إعاد  عل  مساعدهتم بغية بالنيعر،

 المائية بالموارد المعنية المتحدة األمم لجنة -طاء 
 يف املا يمممممة، بممممماملوارد املعنيمممممة املتحمممممد  األممممممم جلنمممممة يف ا  عضمممممو  بصمممممفتها األمانمممممة، تشمممممارك  -21

 تشممم  الممي الن مما  الواسممعة املناقشمما  يف املسممامهة بغيممة السممنوية نصمم  اللعنممة هممذه اجتماعمما 
 أهمدا  ممن السمادس اهلمد  ورصمد املا يمة، بماملوارد املعنية املتحد  األمم جلنة يف املياه شؤو  إدار 

 للميمماه، الدوليممة األيممام وتنظمميم ،الصممحي" والصممر  النظيفممة الشممرب ميمماه تمموفر" املسممتدامة التنميممة
 الممذي املقبمم  املنشممور يف ا  أيضمم األمانممة وتسمماهم ذلممك. وغممر بامليمماه، املعممي املسممتوى الرفيمم  والفريمم 
 العمام يف امليماه تنميمة بشم   املتحمد  األممم تقريمر بعنموا  بامليماه املعنيمة املتحمد  األممم جلنة ستصدره

 التصممحر مكافحممة اتفاقيممة تتمتمم  بامليمماه، املعنيممة املتحممد  األمممم جلنممة آليممة مممن وكعممز  .2018 لعمام
 املنا،". وتغر "املياهو املياه" "ش  اخلربا  فريقي بعضوية
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 المتحججدة األمججم )هيئججة المججرأة وتمكججين الجنسججين بججين للمسججاواة المتحججدة األمججم هيئججة -ياء 
 للمرأة(

 األممم )هيئمة املمرأ  ومتكمني اجلنسمني بمني للمسماوا  املتحمد  األممم هيئمة مم  األمانمة عملت -22
 أيلمممممول/ ويف عملهممممما. يف اجلنسممممماين املنظمممممور تعمممممميم لتعزيمممممز قمممممدراهتا متتمممممني علممممم  للممممممرأ ( املتحمممممد 
 حلقممة يف التصممحر مكافحممة اتفاقيممة يف اجلنسممانية الشممؤو  تنسممي  جهممة شمماركت ،2016 سممبتمرب
 األمممم اتفاقيممة مموظفي لفا ممد  للمممرأ  املتحمد  األمممم هيئمة ونفممذهتا بممو  يف عخِقمد  جنسمماين تمدريب
 هيئمة مم  باستفاضمة األمانمة تشماور  احللقمة، هذه أعقاب ويف املنا،. تغر بش   اإلطارية املتحد 
 ويف التصممحر. مكافحممة التفاقيممة املقةحممة اجلنسممانية العممم  خ ممة إعممداد يف للمممرأ  املتحممد  األمممم
 املتحممد  األمممم وهيئممة اإلمنمما ي، املتحممد  األمممم وبرنممامج األمانممة، تسممته  التقريممر، هممذا إعممداد وقممت
 المدور  نتما ج يف اجلنسمانية باالعتبمارا  االهتممام ممن أكمرب قمدر جلمذب األنشم ة من ا  مزيد للمرأ ،
 اجلنسممانية الدرايممة لتعزيممز تدريبيممة دور  تنظمميم املممرأ   مشمماركة وتعزيممز األطممرا ، ملممؤمتر عشممر  الثالثممة
 ملممؤمتر عشممر  الثالثممة الممدور  ممم  بممالتزامن سممتعقد التصممحر مكافحممة اتفاقيممة يف املعنيممة اجلهمما  لممدى

 األطمرا ، ملمؤمتر عشمر  الثالثمة المدور  حلضمور اجلنسمانية الشمؤو  يف خلمربا  الرعايمة وتوفر األطرا ،
 هيئممممة خممممربا  بممممني التعمممماو  عممممرى ومتتممممني ريممممو، اتفاقيممممة جنمممما  يف اجلنسممممانية الشممممؤو  يمممموم وتنظمممميم
 الثالث. ريو اتفاقيا  من ينينالتق واخلربا  الق ريني، للمرأ  املتحد  األمم

 المتحجججججدة األمججججم برنججججامجو  الخججججارجي الفضججججاء لشججججؤون المتحججججدة األمججججم مكتجججج  -كاف 
 حججججاالت فججججي واالسججججتجابة ارثالكججججو  إدارة فججججي الفضججججائية المعلومججججات السججججتخدا 
 الطوارئ

 األمممم برنممامج وممم  اخلممارجي الفضمما  لشممؤو  املتحممد  األمممم مكتممب ممم  األمانممة تتعمماو  -23
 املمرتب  ال موارئ حماال  يف واالسمتعابة الكموارث إدار  يف الفضما ية املعلوما  الستخدام املتحد 

 تنفيذ يف الفضا  تكنولوجيا تضمني بغية 2018-2017 للفة  مشةك عم  برنامج إعداد يف به
 والعواصم  اجلفما  بشم   التقنيمة التوجيهيمة واملبمادئ السياسما  وثما   يشمم  حنمو علم  االتفاقيمة
 وتيسرها. املتضرر  األطرا  البلدا  قدرا  بنا  لدعم والةابية الرملية
 باجلفما " املبكمر اإلنمذار نظمم "تعزيمز عمن للخمربا  إقليممي اجتمما  تنظيم يف األمانة وشاركت -24
 متمممموز/ يف عخِقممممد باجلفمممما ، املبكممممر اإلنممممذار نظممممم يف الفضمممما ية املعلوممممما  اسممممتخدام علمممم  الةكيممممز ممممم 
 (17)وثممما   بتقمممدم ا  أيضممم األمانمممة وسمممامهت .الدومينيكيمممة اجلمهوريمممةب دومينغمممو، سمممانتو يف 2016 يوليمممه
 الشمر  من قمة يف واجلفما  الرمليمة العواصم  رصمد يف الفضا  تكنولوجيا "استخدام عنوا ا عم  حللقة

 .2016 الثاين/نوفمرب تشرين يف اإلسالمية، إيرا  مهوريةجب طهرا ، يف عخِقد  "األوس 

 األخرى الدولية والمؤسسات المنظمات -رابعاا  
 الطبيعة لحفظ الدولي االتحاد -ألف 

 التصمحر مكافحمة واتفاقيمة ال بيعمة حلفمظ المدوي االحتماد بمني املشةكة العم  خ ة تغ ي -25
 دعممممم إىل األول املقممممام يف وهتممممد  املسمممما   مممممن الن مممما  واسممممعة طا فممممة 2020-2015 للفممممة 
__________ 

(17) <www.unoosa.org/oosa/oosadoc/data/documents/2017/aac.105c.12017crp/aac.105c.12017crp.22_0.html>. 
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 علم  ال بيعمة ممن مسمتمد  حلمول بت بيم  األراضمي تمدهور أثر حتييد تنفذ الي والربامج السياسا 
 حتييمد أهمدا  حتديمد وبرنمامج ال بيعمة حلفمظ العماملي املمؤمتر وكما  الموطي. ودو  الموطي الصعيدين

 الدورتني. بني ما فة  خالل التعاو  جماال  أهم من األراضي تدهور أثر
 ،ال بيعمة حلفمظ المدوي واالحتاد ي،األراض تدهور اقتصاديا  مبادر  م  األمانة وتعاونت -26
 الممدوي لالحتمماد التابعممة اجلافممة لألراضممي العامليممة واملبممادر  ،اإليكولوجيممة الممنظم بممإدار  املعنيممة اللعنممةو 

 حلفمممظ العممماملي املمممؤمتر يف األرض" علممم  يممما "احل بعنممموا  مواضممميعية رحلمممة تنظممميم يف ال بيعمممة حلفمممظ
 ويخبتغمم  .2016 أيلول/سممبتمرب يف ،همماواي يف ال بيعممة حلفممظ الممدوي االحتمماد عقممده الممذي ال بيعممة

 حبلممول األراضممي تممدهور أثممر حتييممد لتحقيمم  مشمموال   أكثممر اسممتعابة حنممو التوجممه دعممم الرحلممة هممذه مممن
ممممج بممممني الرحلممممة هممممذه ورب ممممت .2030 عممممام  بغيممممة وإدارهتمممما األراضممممي اسممممتخدام حيممممال عديممممد   خ

 عمممام اسمممتعراض (18)اخلتمممامي التقريمممر يف ويمممرد بينهممما. احملتملمممة والتضمممارب التمممرزر أوجمممه استكشممما 
 املشاركني. ِقب  من الر يسية والدروس للمالحظا  جتميعي موجز م  للرحلة
 األممم عقمدل التابعمة العم  فرقة يف عضو ذلك، عن فضال   ال بيعة، حلفظ الدوي واالحتاد -27

 وإنتممماج إعمممداد يف ملموسمممة مسمممامهة االحتممماد سممماهم وقمممد .التصمممحر ومكافحمممة للصمممحارى املتحمممد 
 أجم  ممن األراضمي املعنمو  امل بو  يف الوارد  أفريقيا وشر  األوس  الشر  من اإلنسانية القص 
 أعممماله. 16 الفقممر  يف إليممه املشممار العممي  كسمممب سممب  لتحسممني األراضممي اسممتدامة إدار  احليمما  

 البيئيمة اجلبهمة بشم   ال بيعمة حلفمظ الدوي لالحتاد التابعة للشراكة العاملية باآللية األمانة واستعانت
 وتشممماد، فاسمممو، بوركينممما يف حالمممة دراسممما  فممم جر  ،(FLEUVE) أخضمممر احتممماد أجممم  ممممن احملليمممة

 حاال  وبفض  األراضي. تدهور أثر حتييد تنفيذ يف املرأ  ومتكني اجلنسانية املساوا  عن والسنغال
 يف مبا اجلنسانية، بالشؤو  للدراية ا  قيم ا  مصدر  ال بيعة حلفظ الدوي االحتاد كا  السابقة، التعاو 
 املقة . اجلنسانية العم  خ ة مشرو  ذلك

 المحلية البيئية للمبادرات الدولي المجلس -باء 
 بتعزيمممز أنقمممر ، مبمممادر  يف ا  طرفممم بصمممفتها تركيممما، التزممممت ،12-أ /م29 للمقمممرر اسمممتعابة -28

 الصممدد، هممذا ويف األطممرا . مممؤمتر يف املقبلممة املناقشمما  لممدعم احملليممة احلكوميممة اإلدارا  مشمماركة
 أجمم  مممن احملليممة احلكوممما  - احملليممة البيئيممة للمبممادرا  الممدوي اجمللممس ممم  شممراكة األمانممة عقممد 

 مستقب  بإقامة ملتزمة ومن قة وبلد  مدينة 1 500 من أكثر تضم عاملية شبكة وهي االستدامة،
 يف والتكيممم  اجملاهبممة علممم  القممدر  بشمم   الثمممامن العمماملي املنتممدى يف دور  ال رفممما  وعقممد مسممتدام.
 مجيمم  مممن ممثمم  400 مممن أكثممر فيممه وشممارك 2017 عممام يف بممو  يف عخِقممد الممذي احلضممرية املنمماط 
 والتنميمممة األراضمممي تمممدهور أمهيمممة عمممن (19)إعالميمممة ورقمممة إعمممداد ا  أيضممم التعممماو  ومشممم  العمممام. أحنممما 

 اهلعمر ، علم  تركمز المي الوطنيمة ودو  احمللية احلكوما  دور الوثيقة هذه وتخبنِي  املستدامة. احلضرية
 الغممممذا ي/املا ي، واألمممممن اجملاهبممممة، علمممم  والقممممدر  املتصمممم ، احلضممممري/الريفي التسلسمممم  ذلممممك يف مبمممما

 البيولوجي. والتنو  املنا،، تغر م  والتكي 

__________ 

(18) <www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/lol_journey_report_2.pdf>. 
(19) <www.iclei.org/fileadmin/PUBLICATIONS/Briefing_Sheets/Land_Degradation/ICLEI_ Briefing 

_Sheet_Land_Degradation.pdf>. 
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 أفريقيا الدولي/أرض البنك -جيم 
 املتحمممد  األممممم عقمممد سممميا  يف الممموعي إذكممما  أنشممم ة أفريقيممما المممدوي/أرض البنمممك دعمممم -29

 أجمم  مممن األراضممي املعنممو  امل بممو  نشممر ‘1‘ يلممي  ممما خممالل مممن التصممحر ومكافحممة للصممحارى
 المممذي أعممماله( 16 فقمممر ال )انظمممر العمممي  كسمممب سمممب  لتحسمممني األراضمممي اسمممتدامة إدار  احليممما  
 بغيمممة اهلعمممر  عمممن أفمممالم ثالثمممة إنتممماج ‘2‘ والفرنسمممية  اإلنكليزيمممة بممماللغتني إنسمممانية ا  قصصممم يتضممممن
 صمممممور  100 زهممممما  إنتممممماج ‘3‘ التصمممممحر  ملكافحمممممة 2017 لعمممممام العممممماملي بممممماليوم الممممموعي إذكممممما 

 جمممما ز  رعايمممة ‘4‘ ت هيلهمممما  وإعممماد  األراضمممي استصممممال  عمممن النامجمممة التمممم ثرا  تبمممنِي  فوتوغرافيمممة
 البنمممك ودعمممم العمممام. مسمممتقب  مؤسسمممة جملمممس مينحهممما المممي 2017 لعمممام املسمممتقبلية السياسممما 

 التنميممممة هممممد  مؤشممممر إعممممداد يف األمانممممة بممممه تضمممم ل  الممممذي العممممم  ا  أيضمممم أفريقيمممما الممممدوي/أرض
 وصقله. 1-3-15 املستدامة

 أفريقيا تنمية أجل من الجديدة والشراكة األفريقي االتحاد -دال 
 االسممتدامة ملبممادر  التابعممة العممم  فرقممة أمانممة التصممحر مكافحممة اتفاقيممة أمانممة إىل أخسممند  -30

 للشممممراكة السممممنغالية الر اسممممة أطلقتهمممما الممممي أعمممماله 20 الفقممممر  يف إليهمممما املشممممار واألمممممن واالسمممتقرار
 اتفاقيمة يف األطمرا  ملمؤمتر والعشمرين الثانيمة للمدور  املغربيمة والر اسمة أفريقيما تنميمة أجم  ممن اجلديد 
 الشراكة وكالة م  تبادهلا األمانة عزز  اإلطار، هذا ويف املنا،. تغر بش   اإلطارية املتحد  األمم

 االقتصمادية اجلماعمة وجلنمة والصمحرا ، السماح  دول جمتم  وأمانة أفريقيا، تنمية أج  من اجلديد 
 إطمممار يف السياسممية واألحممداث التحضممرية االجتماعمما  حلضممور دعيممت الممي أفريقيمما غممرب لممدول
 بمرامج م  التنسي  تعزيز هذه العم  فرقة أولويا  يف ويندرج واألمن. واالستقرار االستدامة مبادر 

 وتموفر النزاعما ، نشموب ملنم  فريقيماأ تنميمة أجم  ممن اجلديمد  األفريقي/الشمراكة االحتماد ومبادرا 
 االسممتدامة مبمادر  أهممدا  لتحقيم  ا  سمعي ال بيعيممة، املموارد وإدار  الريفيمة، والتنميممة لشمباب،ل العمم 

 واألمن. واالستقرار
 Deutsches Institut für Entwicklungspolitik/األلماني التنمية معهد -هاء 

 اجلفممما  عملهمما ويتعلمم  بممو  يف القا مممة والدوليممة الوطنيممة املنظممما  ممم  ا  أيضمم األمانممة تتعمماو  -31
 وجامعمة Deutsches Institut für Entwicklungspolitikاألملماين/ التنميمة معهمد مثم  بمه، املرتب مة واملسما  
 ملكافحممة وأجممدى أفضمم  سياسمما  إعممداد يف للمسمماعد  البشممري، واألمممن البيئممة - املتحممد  األمممم

 الوطي. الصعيد عل  اجلفا 
 والتوايات االستنتاجات -خامساا  

 األخجرى االتفاقيجات مجع العالقجات وتعزيز لتشجيع المقبلة الخطوات في النظر عند -32
 األولويججة إعطججاء ينبغججي ،المختصججة الدوليججة والوكججاالت والمؤسسججات والمنظمججات الصججلة ذات
 االتفاقية. تنفيذ في البلدان تساعد التي لعالقاتل

 بغيججة التاليججة العنااججر فججي نظججرال فججي األطججراف مججؤتمر رغجج ي قججد ذلججك، علججى وبنججاء -33
 :بشأنها قرار اتخاذ
 االتفاقية، من األولى المادة إلى يشير إذ -34
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 تقجد ال مجدى وتقيجيم اسجتعراض يطلج  الجذي12-أ / 9 المقرر إلى أيضاا  يشير وإذ -35
 ومجع ،الصجلة ذات األخجرى االتفاقيات مع العالقات وتعزيز تشجيع في األمانة أحرزته الذي

 المختصة، الدولية والوكاالت والمؤسسات المنظمات
 لالتفاقيجججة االسجججتراتيجية األهجججداف بلجججو  نحجججو ملمجججو  تقجججد  تحقيجججق بجججأن يقجججر وإذ -36

 المنظمجات مجع المالئمجة التجززر أوججه مجن االسجتفادة تتيح وفعالة متينة عالقات إقامة يقتضي
 متقاربة، أو متداخلة مها  تتولى التي األخرى

 االتفاقججات مججن وغيرهججا ريججو اتفاقيججات علججى يقتصججر ال األمججر هججذا بججأن أيضججاا  يقججر وإذ -37
 التججي بالمسججائل المعنيججة والمؤسسجات المنظمججات أيضججاا  يشججمل بجل األطججراف المتعججددة البيئيجة
 ،المقرر هذا يتناولها
 األراضجي إدارة على القائمة الثالثة التقد  مؤشرات استخدا  على التأكيد يعيد وإذ -38
 التنميجة وأهجداف ريجو اتفاقيجات بموجج  لإلبجال  12-أ / 9 المقجرر فجي المبين النحو على

 ،11-أ / 22 المقججرر فججي المعتمججدة التقججد  مؤشرات/قياسججات مججع تتسججق مؤشججرات وهججي ،المسججتدامة
 إنتاجيجججة فجججي السجججائدة االتجاهجججات ‘2‘ األرضجججي  الغطجججاء يخججج  فيمجججا االتجاهجججات ‘1‘ أي

 ،وتحتها األرض فوق الكربون خزوناتم اتجاهات ‘3‘ أدائها  أو األراضي
 لمسجاعدة التقنيجين الخبجراء ومجع التقنيجة الهيئجات مجع التعجاون تعزيجز بضجرورة يقر وإذ -39

 جهجججات ضججمن ذلججك، فججي بمججا عنهججا، واإلبججال  الثالثججة التقججد  مؤشججرات راججد فججي البلججدان
 ض،األر  براد المعني الفريق أخرى،
 المججرأة وتمكججين الجنسججين بججين المسججاواة لمعالجججة المتخججذة بالمبججادرات يرحجج  وإذ -40
 االتفاقية، تنفيذ في
 إلجى تجدفع التي الجنسين بين المساواة عد  أوجه معالجة أن على التأكيد يعيد وإذ -41
 االتفاقية، تنفيذ عززت أن اشأنه من األراضي تدهور
 األطججراف مججؤتمر دورة اتخججذتها التججي الصججلة ذات المقججررات االعتبججار فججي أخججذي وإذ -42
 عشرة، الثالثة
 مناسجججبة، أخجججرى آليجججة أو ،مبجججادرة وضجججع إلجججى األرض براجججد المعنجججي الفريجججق يجججدعو -43

 والقياسجات الفضجائية المعلومجات لتجوفير األرض، راجد بسجواتل المعنيجة اللجنجة مجع بالتنسيق
 مجن 1-3-15 الهجدف مؤشر عن اإلبال  بمتطلبات لوفاءا في البلدان لمساعدة الموقعية
 البيانججات قججدرات وبنججاء ،بيانججاتال إلججى الواججول ذلججك فججي بمججا المسججتدامة، التنميججة أهججداف
 ،والبروتوكوالت ،المعايير ووضع الوطنية،

 تقجدمها التجي المشجتركة للطلبجات الجدعم تقديم إلى العالمية البيئة مرفق اا أيض ويدعو -44
 وبنجاء التوعيجة مججالي فجي التجززر لتعزيجز منهجا كجل فجي األطراف طل  على بناء ريو اتفاقيات
 والعالمي، اإلقليمي الصعيدين على الجنسين بين المساواة زيادة بغية القدرات

 لمكافحجججة المتحجججدة األمجججم اتفاقيجججة فجججي المالئمجججة الهيئجججات ومجججن األمانجججة مجججن يطلججج  -45
 التصحر:
 مؤشجرات فيهجا بمجا اإلبجال ، وإججراءات المؤشرات مواءمة مواالة يعتشج )أ( 
 العالمية  البيئة ومرفق ريو اتفاقيات جميع في األراضي إدارة على القائمة د التق
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 بمؤشجرات المعنجي الوكجاالت بجين المشترك الخبراء فريق مع العمل مواالة )ب( 
 المنهجيججة، اسججتكمال أجججل مججن راعيججة، كوكالججة دوره إطججار فججي ،المسججتدامة التنميججة أهججداف
 التنسيق وبدء ،المستدامة تنميةال أهداف من 1-3-15 الهدف مؤشرل البيانات وخيارات
 المنشججأة للبروتوكججوالت اا وفقجج يججةوالعالم واإلقليميججة الوطنيججة التقججارير تقججديم بشججأن بلججدانال مججع
 المستدامة  التنمية أهداف مؤشرات إطار منض

 الصجلة، ذات المتحجدة األمجم كيانجات مجع بجدأ الجذي التعاون من االستفادة )ج( 
 الجججدولي والصجججندوق اإلنمجججائي، المتحجججدة األمجججم وبرنجججامج للمجججرأة، المتحجججدة األمجججم هيئجججة مثجججل
 فضججالا  ريججو، اتفاقيججات وأمانججات ،المتحججدة لألمججم والزراعججة األغذيججة ومنظمججة ،الزراعيججة للتنميججة
 الجنساني المنظور مراعاة تعميم دعمل ،المعنية الدولية والمنظمات ،اإلنمائيين الشركاء عن
  الوطني ودون الوطني الصعيدين على سيما وال المستويات، جميع على

 األمجم مكتج  مثجل الصجلة، ذات المنظمجات مع التعاون من المزيد شجيعت )د( 
 الصجحة ومنظمجة الجويجة، راجادلأل العالميجة والمنظمجة الكجوارث، مخجاطر مجن للحد المتحدة
 يئجة،للب المتحجدة األمجم وبرنجامج ،الخجارجي الفضجاء لشؤون المتحدة األمم مكت و  العالمية،
 األدوات يتضججججمن للتنفيججججذ، تقنججججي دليججججل إعججججدادو  اإلنمائيججججة لسياسججججاتا وضججججع مججججن للفججججرا 

XX/COP.13 للمقرر اا وفق والمنهجيات،
(20)  

 ومنظمججة الجويججة، راججادلأل العالميججة المنظمججة مججع الشججراكات تعزيججز موااججلة )ه( 
 واتفاقية الخارجي، الفضاء لشؤون المتحدة األمم ومكت  المتحدة، لألمم والزراعة األغذية
 جديجدة شجراكات وتحديجد ،المائيجة بجالموارد المعنيجة المتحدة األمم ولجنة ،البيولوجي التنو 
 إلدارة وطنية سياسات عوض في البلدان دعم تعزيز بغية الصلة ذات األخرى المنظمات مع

 مخججاطر تخفيججف دابيرتججو  الضججعف، وتقيججيم المبكججر، نججذارواإل الراججد نظججم تشججمل الجفججاف
 االتفاقية  تنفيذ سياق في الجفاف

 بكجل المنجو  بالجدور االضجطال  موااجلة العالميجة اآلليجة وإلى األمانة إلى اا أيض يطل  -46
 مججن منهمججا كججل لواليججة وفقججاا  جديججدة شججراكات إقامججة إلججى والسججعي القائمججة الشججراكات فججي منهمججا
 وعججرض ،2030-2018 للفتججرة االسججتراتيجية وخطتهججا االتفاقيججة، تنفيججذ تعزيججز موااججلة أجججل
 ذلججك كججان إذا الزمججة، اءاتإجججر  أي يتخججذ لكججي األطججراف مججؤتمر نظججر علججى الشججراكات هججذه
 ،مناسباا 
 عشجرة رابعجةال دورتجه فجي األطجراف مجؤتمر إلى تقرير تقديم األمانة من كذلك يطل  -47
 المقرر. هذا تنفيذ في المحرز التقد  عن

    

__________ 

 عشر . الثالثة األطرا  مؤمتر دور  يف اعتماده يف سيخنظر مقرر مشرو  هو (20)


