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 جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية
 الدورة السادسة عشرة

 2017أيلول/سبتمرب  13-7أوردوس، الصني، 
 )ج( من جدول األعمال املؤقت2البند 

  قليميقليمي واإلن اإلتنفيذ االتفاقية تنفيذًا فعااًل على املستوايت الوطين ودو 
 أداء مؤسسات االتفاقية وهيئاهتا الفرعية

 (2017-2016) تقرير عن أداء مؤسسات االتفاقية وهيئاهتا الفرعية  
 من األمانةمقدمة مذكرة 

 موجز  
تعرض هذه الوثيقة التقدم الذي أحرزته األمانة واآلليةة العامليةة فتقاقيةة األمةت املت ةد   

سةةةةنوا  ابعةةةة  الملكاف ةةةةة التصةةةة ر )افتقاقيةةةةة( فةةةةو جقيةةةةا أهةةةةدار ونةةةةوات    ةةةةار النتةةةةا   الر 
ه الوثيقةةة تقةةدم هةةذو لالتقاقيةةة، حسةةي تقييمةةه وفةةا مؤوةةرا  النةةوات  الةةوارد  .   ةةار النتةةا    

حةةدا  و حةةد  مةةن و لإلجنةةازا  واألنةةةلة الر يسةةية الةة  دةةت علةة  يةةد  ةة   مةةوجزا   وصةةقا   أيضةةا  
 ذلةةةةع، تعةةةةرض   وابإلضةةةةافة  ى2017-2016األمانةةةةة واآلليةةةةة العامليةةةةة تةةةةالل فةةةة   السةةةةنتني 

  2017-2016عن املوارد املستخدمة تالل الق    الوثيقة موجزا  
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 مقدمة -أوالً  
          للسةةةةةنوا  العةةةةةةةر مةةةةةن أجةةةةةة  تعزيةةةةةز تنقيةةةةةةذ نيخللةةةةةة و  ةةةةةةار العمةةةةة  افسةةةةةة اتي ي وفقةةةةةا   -1

، تباوةةةةةةر األمانةةةةةةة واآلليةةةةةةة العامليةةةةةةة و نةةةةةةة العلةةةةةةت (1))افسةةةةةة اتي ية( (2008-2018افتقاقيةةةةةةة )
ةةةرز فيةةةه مةةةن  والتكنولوجيةةةا و نةةةة اسةةةتعراض تنقيةةةذ افتقاقيةةةة التخلةةةيص لعملُيةةةا و جنةةةازه ورصةةةد مةةةا   

 ى تلص عم  رابعية السنوا  وبةرام  عمة  دةدد  التكةاليف لقة   سةنتني  وتتبة   تقدم استنادا  
مةةة  املةةةذ ور  اةةة  اإلدار  القا مةةةة علةةة  النتةةةا  ، وقةةةد أ د ةةةت . تلةةةة تلةةةص العمةةة  وبةةةرام  الع

  و. 2015وبرانم  عم  واحد وام  لالتقاقية منذ الدور  الثانية عةر  ملؤدر األ رار . عةام 
اايةةة  ةة  فةة   سةةةنتني، تقةةدم األمانةةة واآلليةةةة العامليةةة معلومةةا  عةةةن أداء عملُيمةةا . تنقيةةذ تلةةةة 

 اع ا  اإلدار  القا مة عل  النتا    وبرانم  العم  ابتب
ويعرض تقرير األداء هذا النتا   احملققة واملوارد املستخدمة من قبة  األمانةة واآلليةة العامليةة  -2

 أاير/ 31 ). 2017-2016و نة العلت والتكنولوجيةا و نةة اسةتعراض تنقيةذ افتقاقيةة . القة   
يقةةةدم التقريةةةر حملةةةة و   12-م أ/1(، بنةةةاء علةةة    ةةةار نتةةةا   افتقاقيةةةة الةةةوارد . املقةةةرر 2017مةةةايو 

  فةةةا مؤوةةةراو حسةةةي تقييمةةةه عامةةةة عةةةن التقةةةدم احملةةةرز فةةةو جقيةةةا أهةةةدار ونةةةوات    ةةةار النتةةةا   
ت يسةةية الةة  دةةةةةلة الر وصةةف مةةوجز لإلجنةةازا  واألن النةةوات  الةةوارد  .   ةةار النتةةا    ويةةرد أيضةةا  

  2017-2016عل  يد    وحد  من وحدا  األمانة واآللية العاملية تالل ف   السنتني 
ويتعةةةةني قةةةةراء  هةةةةةذه الوثيقةةةةة ابفقةةةةة ااب مةةةة  املعلومةةةةا  املتعلقةةةةةة ابألداء املةةةةا  للصةةةةةناديا  -3

  ICCD/COP(13)/9، ال  ترد . الوثيقة 2017-2016افستئمانية لالتقاقية . الق   

 عامة عن النفقات حملة -اثنياً  
، املتعلقةةةة بةةةربانم  األمانةةةة واآلليةةةة 2017أاير/مةةةايو  31النققةةةا  .  1يعةةةرض ا ةةةدول  -4

اليةةةةني يةةةةورو م 8.7بلةةةة  تالعامليةةةةة . الصةةةةندوا افسةةةةتئماا للميزانيةةةةة األساسةةةةية لالتقاقيةةةةة، والةةةة  
 ُيرا  ة عةةةر وةةلسةةبع. املا ةةة مةةن امليزانيةةة األساسةةية، ابسةةتخدام متوسةةص سةةعر الصةةرر ل 61.2 أو

دها انيةة الة  اعتمةبة  امليز األوى من ف   السنتني  وترد معلوما   ضةافية فيمةا يتعلةا ابإلنقةاا مقا
ا اتي ية لالتقاقيةةة ملةةيةةورو لتيسةةن الن ةةر . األولةةواي  افسةة   300 000مةةؤدر األ ةةرار وقيمتُيةةا 

 سا   يورو لدعت عم  هيئة التقاع  بني العلوم والسيا 120 000، و2018بعد عام 
 نققا  امليزانية الر يسية حسي وجه اإلنقاا   2ويعرض ا دول  -5
، فةةةةألاب األمانةةةةة تتوقةةةة  أاب تسةةةةتخدم ابلكامةةةة  2و 1و مةةةةا مكةةةةن مالح تةةةةه . ا ةةةةدولني  -6

ملقةرر  . افعتبةار  ور ةت أاب بعةد أتةذ النققةا  ا 2017املوارد املقرر  . امليزانية حبلول اايةة عةام 
تةةود األ ةةرار  ، قةةد2019-2018سةةتوا املةةوارد . فةة   السةةنتني األمانةةة اق حةةت  دار  نقةة  م

رية . فةةةة   يةةةةة الصةةةةقأباب األمانةةةةة سةةةةتواجه صةةةةعوبة . مواصةةةةلة اةةةة  امليزانيةةةةة افم اإلحا ةةةةة علمةةةةا  
  2021-2020السنتني 

__________ 

  8-م أ/3املقرر  (1)
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  1ا دول   
 2017أاير/مايو  31النفقات حسب الربانمج يف 

 )ابليورو(

 

 امليزانيةةةةةةةةة املعتمةةةةةةةةد 
2016-2017 

 31لنققةةةةةةةةةةةا  . ا
 2017أاير/مايو 

 النققا  املتوقعة
 ةةةانواب   -حزيرااب/يونيةةةه 
 2017األول/ديسمرب 

  مجا  اإلنقاا
  ةةةةانواب األول/  31

 2017 ديسمرب

  31توقةةةة  . الرصةةةةيد امل
  ةةةةانواب األول/ديسةةةةمرب

2017 

      برام  األمانة -أوف  

التوجيةةةةةةةةةةه التنقيةةةةةةةةةةذي  -ألةةةةةةةةةةف
 واإلدار 

2 050 085 1 319 918 625 023 1 944 941 105 144 

العالقةةةةةةةةةةةةةةا  اخلارجيةةةةةةةةةةةةةةة  -ابء
 والسياسة العامة والدعو 

2 172 900 1 365 686 862 871 2 228 557 (55 657) 

 دار  املعةةةةارر، والعلةةةةت  -جةةةةيت
 والتكنولوجيا

1 515 800 771 405 672 860 1 444 264 71 536 

 173 66 427 371 2 483 703 944 667 1 600 437 2 تيسن الرصد والتنقيذ -دال

 (353 433) 404 942 2 095 299 1 309 643 1 051 509 2 اخلدما  اإلدارية -هاء

      اآللية العاملية -اثنيا  

 931 246 369 393 3 684 394 1 685 998 1 300 640 3 اآللية العاملية -واو

إمجاااااااا املياانيااااااة األساسااااااية 
 واو(-)ألف

1٤ 32٥ 736 ٨ 766 ٩٤7 ٥٥٨ ٥ 016 1٤ 32٩ ٤62 77٤ 

تيسةةةةةةةن الن ةةةةةةةر . األولةةةةةةةواي  
افس اتي ية لالتقاقية لق   ما 

 2018بعد 

300 000 214 349 50 000 264 349 35 651 

هيئةةةةةةةةة التقاعةةةةةةةة  بةةةةةةةةني العلةةةةةةةةوم 
 والسياسا 

 000 60 000 60 000 60 صقر 000 120

  2ا دول   
 أاير/ 31لألماناااة واةلياااة العاملياااة يف النفقاااات حساااب وفااايف اإلنفاااا  يف املياانياااة األساساااية 

 2017 مايو
 )ابليورو(

 وجه اإلنقاا
 امليزانيةةةةةةةةةةةةةة املعتمةةةةةةةةةةةةةد 

2016-2017 
 31النققةةةةةةةا  . 
 2017أاير/مايو 

 النققا  املتوقعة
 ةةةانواب   -حزيرااب/يونيةةةه 
 2017األول/ديسمرب 

  مجا  اإلنقاا
  ةةةةةةةةانواب األول/  31

 2017ديسمرب 

  31ملتوقة  . الرصيد ا
 األول/ديسةمرب انواب 
2017 

تكةةةاليف املةةةوريقني و ةةةنهت مةةةن 
 العاملني

10 581 075 6 481 228 3 555 754 10 036 982 544 093 

 (672 94) 772 785 000 362 772 423 100 691 اخلرباء افستةاريواب
 (877 23) 163 684 563 145 600 538 286 660 السقر . مُيام رمية

 942 40 058 113 250 38 808 74 000 154 التدريي
 (737 1) 737 23 398 17 339 6 000 22 الضيافة

 (895 353) 270 547 1 646 797 624 749 375 193 1 نققا  التةغي  العامة
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 وجه اإلنقاا
 امليزانيةةةةةةةةةةةةةة املعتمةةةةةةةةةةةةةد 

2016-2017 
 31النققةةةةةةةا  . 
 2017أاير/مايو 

 النققا  املتوقعة
 ةةةانواب   -حزيرااب/يونيةةةه 
 2017األول/ديسمرب 

  مجا  اإلنقاا
  ةةةةةةةةانواب األول/  31

 2017ديسمرب 

  31ملتوقة  . الرصيد ا
 األول/ديسةمرب انواب 
2017 

 (395 108) 395 200 600 66 795 133 000 92 اللوازم واملعدا 
)مكتي  نققا  اإلدار  املة  ة

األمةةةةت املت ةةةةد  . بواب/مكتةةةةي 
 املت د  . جنيف(األمت 

931 900 358 780 574 805 933 585 (1 685) 

 77٤ ٩62 32٤ 1٤ 016 ٥٥٨ ٥ ٩٤7 766 ٨ 736 32٥ 1٤ اجملموع

 31النققا  .   ار امليزانية األساسية لل نةة العلةت والتكنولوجيةا .  3ويعرض ا دول  -7
   وتةم  هذه النققا  ترتيبا  اجتماعا  مكتي الل نة  2017أاير/مايو 

  3ا دول   
 31النفقااااات حسااااب وفاااايف اإلنفااااا  يف املياانيااااة األساسااااية لل نااااة العلاااا  والتكنولوفيااااا يف 

 2017أاير/مايو 
 رو()ابليو 

 النققا   نسبة من امليزانية 2017أاير/مايو  31النققا  .  2017-2016امليزانية املعتمد  للق    وجه اإلنقاا

 0.0 470 6 0.0 اخلرباء افستةاريواب
 5.9 066 4 400 68 السقر . مُيام رمية
 24.8 881 1 600 7 ال تيبا  اللوجستية

 16٫3 ٤17 12 000 76 اجملموع

معلومةةا  عةةن النققةةا  .   ةةار امليزانيةةة األساسةةية لل نةةة اسةةتعراض  4ا ةةدول  ويعةةرض -8
  وتةةةةم  هةةةذه النققةةةا  ترتيبةةةا  اجتماعةةةا  مكتةةةي 2017أاير/مةةةايو  31تنقيةةةذ افتقاقيةةةة . 

 الل نة 
  4ا دول   

 31النفقات حسب وفيف اإلنفاا  يف املياانياة األساساية لل ناة اساتعراض تنفياذ االتفاقياة يف 
 2017أاير/مايو 
 )ابليورو(

 النققا   نسبة من امليزانية 2017أاير/مايو  31النققا  .  2017-2016امليزانية املعتمد  للق    وجه اإلنقاا

 12.5 516 8 400 68 السقر . مُيام رمية
 0.9 73 600 7 ال تيبا  اللوجستية

 11٫3 ٥٨٩ ٨ 000 76 اجملموع

العةةاملواب حملةة عامةة عةن توزية  الوريةا ف الة  يةةغلُيا املوريقةواب  6و 5ويعةرض ا ةدوفاب  -9
 51،  ةةااب موريقةةو األمانةةة يةةةغلواب 2017أاير/مةةايو  31مبوجةةي عقةةود تعيةةني دةةدد  املةةد   و. 
 ورييقة  12ورييقة وموريقو اآللية العاملية يةغلواب 
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  5ا دول   
 31حسااااب مصاااادر التموياااا  يف األمانااااة يف  مقارنااااة الو اااااتف اللاظتااااة والو اااااتف املشاااا ولة

 2017أاير/مايو 
 اجملموع تكاليف الدعت الربان   صندوا بواب التكميل الصندوا  األساسيةامليزانية  

 مش ولة معتمدة مةغولة معتمد  مةغولة معتمد  مةغولة معتمد  مةغولة معتمد   

 1 1 صقر صقر صقر صقر صقر صقر 1 1 و ي  األمني العام
 1 1 صقر صقر صقر صقر صقر صقر 1 1 2-مد
 0 0 صقر صقر صقر صقر صقر صقر صقر صقر  1-مد
 7 10 3 3 صقر صقر صقر صقر 4 7 5-ر
 10٫٥ 11٫٥ )أ(3.5 3.5 صقر صقر 1 1 6 7 4-ر
 10 ٨ 1 1 1 1 2 2 6 4 3-ر
 2 1 صقر صقر صقر صقر صقر صقر 2 1 2-ر

 31٫٥ 32٫٥ 7٫٥ 7٫٥ 1 1 3 3 20 21 اجملموع الفرعي
 1٩٫٥ 20٫٥ )أ(7.5 7.5 3 3 صقر صقر 9 10 اخلدما  العامة

 ٥1٫0 ٥3٫0 1٥٫0 1٥٫0 ٤ ٤ 3 3 2٩ 31 اجملموع
 وورييقة من فئة اخلدما  العامة  4-اتقاقية األمت املت د  ملكاف ة التص ر واتقاقية التنوع البيولوج  دوي  ورييقة ر تتقاست أمانتا (أ)

  6ا دول   
 31الو اتف اللاظتة والو ااتف املشا ولة حساب مصادر التمويا  يف اةلياة العاملياة يف مقارنة 

 2017أاير/مايو 
 اجملموع التكميل الصندوا  األساسية امليزانية  

 مش ولة معتمدة مةغولة معتمد  مةغولة معتمد   

 1 1 صقر صقر 1 1 1-مد

 1 1 صقر صقر 1 1 5-ر

 2 2 صقر صقر 2 2 4-ر

 3 ٥ 1 1 2 4 3-ر

 1 2 صقر صقر 1 2 2-ر

 ٨ 11 1 1 7 10 اجملموع الفرعي

 ٤ ٤ صقر صقر 4 4 اخلدما  العامة

 12 1٥ 1 1 11 1٤ اجملموع

وا نسةةةاا ملةةةوريق  األمانةةةة واآلليةةةة العامليةةةة املعينةةةني . التوزيةةة  ا غةةةرا.  7ويبةةةني ا ةةةدول  -10
 القئة القنية وما فوقُيا 
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  7ا دول   
 2017أاير/مايو  31التوزيع اجل رايف واجلنساين للمو فني يف 

 آسيا أفريقيا الرتبة 

ومنلقة  أمريكا الالتينية
 الب ر الكارييب

الوسل   أورواب
 والةرقية

أورواب  دول  موعةةةة
 مةغولة  انث ذ ور الغربية ودول أترا

 1 1 صقر 1 صقر صقر صقر صقر و ي  األمني العام
 1 صقر 1 صقر صقر صقر 1 صقر 2-مد
 1 صقر 1 1 صقر صقر صقر صقر  1-مد
 8 2 6 4 صقر صقر 1 3 5-ر
 13 5 8 6 صقر 2 4 1 4-ر
 13 5 8 4 1 2 3 3 3-ر
 3 1 2 2 صقر صقر 1 صقر 2-ر

 40 14 26 18 1 4 10 7 اجملموع الفرعي
 100.0 35.0 65.0 45.0 2.5 10.0 25.0 17.5 النسبة املئوية من اجملموع

: إطااااار نتاااااتج 2017-2016اإلجنااااازات الرتيسااااية يف فاااا ة الساااانتني  -اثللاً  
 اتفاقية األم  املتحدة ملكافحة التصحر

، 12-م أ/1، علةةةة  الن ةةةةو الةةةةوارد . املقةةةةرر 2019-2016   ب ةةةةا   ةةةةار النتةةةةا   للقةةةة -11
يعةةرض   وهةةو  للسةةنوا  العةةةرنيخللةةة و  ةةار العمةة  افسةة اتي يحةةول أربعةةة أهةةدار اسةة اتي ية 

( ابلنسةةبة لكةة  2016-2019النةةوات  الر يسةةية املتوقعةةة واملؤوةةرا  ذا  الصةةلة ألربةة  سةةنوا  )
. افعتبار وفي  األمانة واآللية العاملية و ذلع األولواي  الة  وضةعُيا  هدر اس اتي  ، آتذا  

التقةدم ابعتبارهةا  2017-2016مؤدر األ رار  و. الصةق ا  املقبلةة، ت عةرض  جنةازا  القة   
احملرز فو جقيا نةوات  السةنوا  األربة ، مة  ال  يةز علة  احملتةوا الةذي تعةرب عنةه املؤوةرا   وتةرد  

  ذلع بض  نقاط ابرز  . األداء لك  انت /مؤور  
فةو  ة  مةن  راسةخا   و ما مكن أاب ي الَحظ، فألاب األمانة واآللية العاملية قد حققتةا تقةدما   -12

 الر يسية ما يل : النوات   وتةم  اإلجنازا 
تقدمي الدعت أل ثر من ما ةة بلةد . مجية  أفةاء العةاأ مةن أجة  جديةد أهةدار  )أ( 

.  ةةةال جييةةةد أثةةةر تةةةدهور األراضةةة ة وهةةةذا يةةةربص بقةةةو  تنقيةةةذ افتقاقيةةةة ابلتعةةةاواب العةةةامل  املتعلةةةا 
 أبهدار التنمية املستدامةة

ا قةةةةةار والعواصةةةةةف الرمليةةةةةة زايد  التعةةةةةاواب .  ةةةةةال التخقيةةةةةف مةةةةةن حةةةةةاف   )ب( 
 وال ابية، وافستعداد هلا، من تالل بناء الةرا ا  عل  فو نةص وتقدمي املةور  التقنيةة

تنةةةةةةام  افعةةةةةة ار أبييةةةةةةة األرض . سةةةةةةياا تنةةةةةةاول القضةةةةةةااي العامليةةةةةةة املل ةةةةةةة،  )ج( 
ةةة  عمليةةة وف ة مةةةن أجةةة  سةةةيما تغةةةن املنةةةاال و ةةةذلع افسةةةتقرار/األمن، وهةةةو مةةةا يقةةة اب أبدوا  ونة ُي 

 البدء . اختاذ  جراءا ة
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اختةةاذ املزيةةد مةةن اخللةةوا  لت قيةةا تضةةافر متةةني فيمةةا بةةني اتقاقيةةا  ريةةو، لةةي   )د( 
مةةن تةةالل بنةةاء أدوا   بةةال   فقةةص مةةن تةةالل جسةةني اإلقةةرار ابلةةروابص ا وهريةةة بينُيةةا، بةة  أيضةةا  

 مة  ةة 
ةةةة  سياسةةةةاتية )ه(  عمليةةةةة مةةةةن أجةةةة  جسةةةةني  دمةةةةاج القضةةةةااي  اسةةةةتخدام أدوا  ونة ُي 

 ا نسانية . تنقيذ افتقاقيةة
صةةةندوا جييةةةد أثةةةر تةةةدهور فةةتآ آفةةةاا ماليةةةة جديةةةد  وهامةةةة مةةةن تةةالل تلةةةوير  )و( 
وتزايد افهتمام من جاني الصندوا األتضةر للمنةاال، و ةذلع العمليةة ا اريةة لإلعةداد  األراض 

 ةت ديد موارد مرفا البيئة العامليةل
تواصةة  الةةةتعلت علةة  الصةةةعيد الةةداتل ، والتخلةةةيص املوجةةه فةةةو جقيةةا النتةةةا  ،  )ز( 

والتنسةةةيا ا يةةةد، و دار  املعةةةارر، واإلدار  املتسةةةمة ابلكقةةةاء ،  ةةةا يسةةةقر عةةةن زايد  القعاليةةةة بوجةةةه 
 عام  

  8ا دول   
 : حملاة عاماة عان2017-2016إطار نتاتج اتفاقية األم  املتحدة ملكافحة التصاحر للفا ة 

 اإلجنازات
  نقاط األداء البارز  املؤورا  وا  القياس
 حتسني أحوال معيشة السكان املتأثرين -1اهلدف االس اتي ي 
حتساني قادرة األاا ال الاذين يعيشاون يف املنااطث املتاأثرة علاى التاأقل  ماع  اثر  1-1: 201٩-2016الناتج الرتيساي للفا ة 

 ت ري املناخ
األ ةةةرار لالتقاقيةةةة . مةةةدا مسةةةاية تنقيةةةذ  1-1

جقيا التكيف م  تغن املناال ابتباع نة ُي   قا مةة علة  
 األراض 
 القياس:
تقةةدمي الةةدعت لالسةةتعداد لل قار/العواصةةف  - 

 الرملية وال ابية، وتاصة لن ت اإلنذار املبكر 
تقةةةةةةةةدمي الةةةةةةةةدعت للبلةةةةةةةةدااب مةةةةةةةةن أجةةةةةةةة  ربةةةةةةةةص  - 

افلتزامةةةةةا /األولواي  الو نيةةةةةة للتكيةةةةةف مةةةةة  املنةةةةةاال 
 ابألنةلة املتعلقة بتدهور األراض   

. مؤدر انميبيا املعا اب قار، تعُيد  البلدااب األفريقية بوض  سياسةا  تتعلةا 
  ابلقدر  عل  التكيف م  ا قار

اإلروةاد .  ةال التخقيةف مةن آاثر قدمت هيئة التقاع  بني العلةوم والسياسةا  
 التص ر/تدهور األراض  وا قار وتغن املناال والتكيف م  هذه ال واهر 

نةةت  عةةن املةةةاري  الت ريبيةةة تقةةدمي املةةةور  والتوجيةةه القةةا مني علةة  األدلةةة .  ةةال 
 السياسا  بةأاب اإلنذار املبكر اب قار  
 بية ن ةر تقييت عامل  عن العواصف الرملية وال ا

 مت تعزيز التعاواب العمل  بةأاب العواصف الرملية وال ابية من تالل حلق  عم  
قدم برانم  جديد األهدار لت ييد أثر تدهور األراضة  الةدعت للبلةدااب مةن أجة  
ربةةةص التزامااةةةا الو نيةةةة .  ةةةال التكيةةةف مةةة  املنةةةاال أبهةةةدار جييةةةد أثةةةر تةةةدهور 

 األراض   
تضةةةةر للمنةةةةاال  ى ايئةةةةة فةةةةرص جديةةةةد  لتمويةةةة  أدا التعةةةةاواب مةةةة  الصةةةةندوا األ
 التكيف القا ت عل  األراض   
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  نقاط األداء البارز  املؤورا  وا  القياس
ادي والبيئااي املااارتب  االقتصاا - حتساااني املعرفااة ن ااد ماان الااااعف االفتماااعي 2-1 :201٩-2016لناااتج الرتيسااي للفاا ة ا

 نلتصحر وتدهور األراضي واجلفاف
تَةةةةةَوف ر املعلومةةةةا  مةةةةن أجةةةة  جسةةةةني الةةةةدواف   1-2

 افقتصةةةةةةةةةةةادية لةةةةةةةةةةةإلدار  املسةةةةةةةةةةةتدامة - افجتماعيةةةةةةةةةةةة
لألراضةةة ، مةةة  ال  يةةةز بةةةةك  تةةةاص علةةة  أولةةةواي  

 افتقاقية  
 القياس:
أنةةةةةةةلة افتقاقيةةةةةةة للتعةةةةةةاواب وزايداةةةةةةا  جقيةةةةةةز - 

 للوع  ابلروابص بني األرض واهل ر /األمن
 اتحةةةةةة معلومةةةةةا  عمليةةةةةة وأدوا  سياسةةةةةاتية  - 

عةةةةت  دمةةةةاج قا مةةةةة علةةةة  األدلةةةةة للبلةةةةدااب مةةةةن أجةةةة  د
 قية فتقاااملسا   ا نسانية املعروضة . سياا تنقيذ 

  اهل ةةةر  ر ةةةز علةةةأ  لقةةةت مبةةةادر  أفريقيةةةة بةةةةأاب افسةةةتدامة وافسةةةتقرار واألمةةةن، ت
 وعدم افستقرار املرتبلني ابألرض، وذلع بدعت من األمانة 

 تنقيةةةةذ ن ةةةةةر  معلومةةةةا  عةةةةن املمارسةةةةا  ا يةةةةد  . تنةةةةاول اهل ةةةةر  مةةةةن تةةةةالل
 قاقية  افت

صة ر بص بةني التالروا . وسا ص اإلعالم عن  بنا    أاثر  أنةلة افتقاقية اهتماما  
 وتدهور األراض  وا قار من جُية واهل ر /األمن من جُية أترا  
دمةةاج ليةةة إلعم قةةدمت دراسةةا  ا ةةاف  اإلفراديةةة علةة  الصةةعيد القلةةري أفكةةارا  

 القضااي ا نسانية . تنقيذ افتقاقية 
ةةةأاب يةة لةربص الالعمل مت تةوفن  مكانيةة جسةني اتتيةار األدوا  السياسةةاتية والةنة ُي  

لةةةأاب عنيةةة ابا نسةةاا بتنقيةةذ افتقاقيةةة، مبةةا . ذلةةع وضةة  مةةةروع تلةةة عمةة  م
 ا نساا  

ذلةةع مةةن انية و دةةت افسةةتقاد  مةةن تةةربا  افتقاقيةةة بةةةأاب  دمةةاج القضةةااي ا نسةة
 ملية لبيئة العامرفا او واب م  اتقاقي  ريو األتريني أج  جقيا أوجه التضافر والتعا

 : حتسني حالة الُنظ  اإليكولوفية املتأثرة2اهلدف االس اتي ي 
 تقليص املساحة املتأثرة ظتدهور األراضي 1-2: 201٩-2016الناتج الرتيسي للف ة 

مةةةةةةةةدا جديةةةةةةةةد البلةةةةةةةةدااب األ ةةةةةةةةرار املتةةةةةةةةأثر   2-1
األراضةةةةةةةةة   ألهةةةةةةةةةدار .  ةةةةةةةةةال التصةةةةةةةةةدي لتةةةةةةةةةدهور

 واستصالحُيا
 القياس:
عةةدد البلةةدااب الةة  حةةدد  أو بصةةدد جديةةد  - 

 أهدار .  ال جييد أثر تدهور األراض  

بلةةدااب قةةد تعُيةةد  بت ديةةد أهةةدار .  108،  انةةت 2017أاير/مةةايو  31. 
  ال جييد أثر تدهور األراض   

لةةةةةدعت  لميةةةةةا  ع مقاهيميةةةةةا   قةةةةةدمت هيئةةةةةة التقاعةةةةة  بةةةةةني العلةةةةةوم والسياسةةةةةا    ةةةةةارا  
التخلةةةةيص والتنقيةةةةذ والرصةةةةد .  ةةةةال جييةةةةد أثةةةةر تةةةةدهور األراضةةةة  علةةةة  الصةةةةعيد 

 القلري 
ق ةةدم لأل ةةرار املةةةار ة . بةةرانم  جديةةد األهةةدار لت ييةةد أثةةر تةةدهور األراضةة  

  رواد تقا وبياان  مبد ية لت ديد تلع األهدار ورصدها 
لت ييةةد أثةةر تةةدهور األراضةة  تةةدعت  موعةةة متناميةةة مةةن الةةةر اء جديةةد األهةةدار 

 ابملعرفة أو التموي  أو املةار ة . التنقيذ 
ذ  أوى اخللوا  لتيسن جديد مةاري  جويلية واإلعداد هلا   اخت 

 ‘ ختضن األراض  ا افة‘مت دعت مةاري  
تزايةةةد  اإلوةةةار   ى جييةةةد أثةةةر تةةةدهور األراضةةة  . العمليةةةا  السياسةةةية العامليةةةة 

  الر يسية 
 معلومات حمدثة عن حالة التصحر وتدهور األراضي واجلفاف 2-2: 201٩-2016الناتج الرتيسي للف ة 

جسةةني اإلبةةال  عةةن حالةةة التصةة ر وتةةدهور  2-2
 األراض  وا قار، واألنةلة ذا  الصلة

 القياس:
جتةةةرا افسةةةتعدادا  إل ةةةالا املرحلةةةة املقبلةةةة  - 

 من اإلبال  الو ا .   ار افتقاقية 
تقةةةةةةةةةةةةةدم أدوا   دار  املعةةةةةةةةةةةةةارر . سةةةةةةةةةةةةةياا  - 

افتقاقية املعرفة واملمارسا  والبيةاان  املتعلقةة مب ةال 
التص ر وتدهور األراض  وا قار، و ذلع  مكانية 

 افستقاد  من مصادر تضت املزيد من املعلوما   

وةد   اإلبال  . املستقب ، لين ر فيه مؤدر األ رار . دورته الثالثة عةر   عمليةو ض  مةروع افس اتي ية ا ديةد  لالتقاقيةة، الة  تعةرض األهةدار الة  س  
 لضمااب توفن املساعد  التقنية . الوقت املناسي لدور  اإلبال  الو ا املقبلة و ضةة  بةةرانم  عةةامل  للةةدعت مةة  بةةرانم  األمةةت املت ةةد  للبيئةةة ومرفةةا البيئةةة العامليةةة 

ام اسةةةتعراض األداء وتقيةةةيت التنقيةةةذ و اذجةةةه سةةةيتت جةةةديا البوابةةةة اإللك ونيةةةة لن ةةة
 و تيباته اإلروادية من أج  دور  اإلبال  املقبلة 

 ا صول بسُيولة عل  املعلوما  من مصادر متعدد   ب ةةةةدء العمةةةة  . مر ةةةةز معةةةةارر افتقاقيةةةةة املتكامةةةة  ا ديةةةةد، حيةةةةا يةةةةوفر  مكانيةةةةة 
 ن ةر  أول  بعة من منةور توقعا  األراض  العاملية 
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  نقاط األداء البارز  املؤورا  وا  القياس
دهور األراضاااي ماااد عت علمياااة حماااددة اهلااادف ظشاااأن التصااادي للتصاااحر وتااا 3-2: 201٩-2016النااااتج الرتيساااي للفااا ة 

 واجلفاف
مدا توفن التعاواب العلم  .  ال افتقاقيةة  2-3

 لبياان  وأفكار قوية بةأاب التنقيذ القعال 
 القياس:
تةةةوفر مةةةةور  ومعلومةةةا  علميةةةة ذا  من ةةة   - 

 استخدامُيا لدعت التنقيذعمل  مكن 

أعةةةةد  هيئةةةةةة التقاعةةةةة  بةةةةةني العلةةةةةوم والسياسةةةةةا  مةةةةةذ رتني .  ةةةةةال السياسةةةةةا  
عةةةن اإل ةةةار  وعملةةةت علةةة  وضةةة  ثةةةالث دراسةةةا /تقارير أساسةةةية، وهةةة  جديةةةدا  

املقةةاهيم  العلمةة  لت ييةةد أثةةر تةةدهور األراضةة ة واإلدار  املسةةتدامة لألراضةة  مةةن 
وا قةار والتخقيةف مةن أثةر تغةن املنةاال أج  مواجُية التصة ر وتةدهور األراضة  

والتكيةةف معةةهة وتةةدابن و ارسةةا   عةةاد  يهيةة  األراضةة  املتةةدهور  واستصةةالحُيا 
 واستعاد  تصوبتُيا  

سةةةةاعد  مؤسسةةةةا  علميةةةةة ومن مةةةةا  تةةةةرباء بتلقةةةةة . دعةةةةت التعةةةةاواب بةةةةةأاب  
 ا قار والعواصف الرملية وال ابية .   ار افتقاقية 

 ياان  قا مة اخلرباء املستقلني بةك  دوري مت جديا قاعد  ب
مت تيسةةن  مكانيةةة ا صةةول علةة  أنةةواع بتلقةةة مةةن املعلومةةا  وأفضةة  املمارسةةا  

 من تالل مر ز معارر افتقاقية  
 : حتقيث الفواتد العامة 3اهلدف االس اتي ي 

لألراضااااي ومكافحااااة التصااااحر وتاااادهور األراضااااي إسااااااد اإلدارة املسااااتدامة  1-3: 201٩ – 2016الناااااتج الرتيسااااي للفاااا ة 
 واجلفاف يف األنشطة املتعلقة ظت ري املناخ والتنوع البيولوفي وتنفيذ أهداف التنمية املستدامة، واستفادهتا من هذه األنشطة

مةةةةةةةةةدا  سةةةةةةةةةةُيام تنقيةةةةةةةةةةذ األ ةةةةةةةةةةرار  )أ(3-1
لالتقاقية . التخقيف من آاثر تغن املناال ابستخدام 

 النة ُي   القا مة عل  األراض  
 القياس:
تةةةةةةوفر املعلومةةةةةةا  عةةةةةةن اسةةةةةةتخدام األراضةةةةةة   - 

 أل راض التخقيف من آاثر تغن املناال 
تعةةةةةاواب اتقاقيةةةةةة مكاف ةةةةةة التصةةةةة ر واتقاقيةةةةةة  - 

املنةةةاال .  ةةةال  األمةةةت املت ةةةد  اإل اريةةةة بةةةةأاب تغةةةن
 املؤورا  

تقةةةةةةةةةةةةةةةةةدمي الةةةةةةةةةةةةةةةةةدعت  ى البلةةةةةةةةةةةةةةةةةدااب لةةةةةةةةةةةةةةةةةربص  - 
افلتزاما /األولواي  الو نية .  ةال التخقيةف مةن 

 آاثر تغن املناال ابألنةلة املتعلقة ابألراض  
مةةدا رزر البلةةدااب األ ةةرار املتةةأثر  مةةن  )ب(3-1

أج  التصةدي للتصة ر وتةدهور األراضة  وا قةار، 
 ولوج  ولققدااب التنوع البي

 القياس:
مراعةةةةا  أولةةةةواي  افتقاقيةةةةة . تقيةةةةيت تةةةةدهور  - 

األراضةةةةةةةةة  وافستصةةةةةةةةةال  الصةةةةةةةةةادر عةةةةةةةةةن املنتةةةةةةةةةدا 
ا كةةوم  الةةدو  املعةةا ابلتنةةوع البيولةةوج  وتةةدما  

 الن ت اإليكولوجية 
تعةةةةةاواب اتقاقيةةةةةة مكاف ةةةةةة التصةةةةة ر واتقاقيةةةةةة  - 

  التنوع البيولوج  .  ال املؤورا  

 ني العلوم والسياسا  مذ ر  سياسا  بةأاب  ربواب ال بة نةر  هيئة التقاع  ب
أسقر التعاواب م  من مة األ ذية والزراعة لألمةت املت ةد  والقريةا ا كةوم  الةدو  
التقةةا املعةةا ابل بةةة واهليئةةةة ا كوميةةة الدوليةةة املعنيةةة بتغةةةن املنةةاال واملن مةةة العامليةةةة 

ي . ال بةةة عةةن التن ةةيت املةةة   لألرصةةاد ا ويةةة .  ةةال بةةزواب الكربةةواب العضةةو 
 لندو  ستساهت نتا  ُيا . مُيام بتلقة هليئة املناال  

أ تةةةذ  املةةةدتال  املقدمةةةة مةةةن افتقاقيةةةة . افعتبةةةار عنةةةد وضةةة  التقريةةةر اخلةةةاص 
 هليئة املناال عن تغن املناال واألراض  

أجة   قدم برانم  جديد األهدار لت ييد أثر تةدهور األراضة  الةدعت للبلةدااب مةن
ربص افلتزاما  الو نية .  ال التخقيف من آاثر تغن املنةاال أبهةدار جييةد أثةر 

 تدهور ال بة  
أ نةة  فريةا استةةةاري مةة   بةني الو ةةاف  يضةت اتقاقيةا  ريةةو الةثالث مجيعُيةةا، 

مةن مؤوةرا  أهةدار  1-3-15من بني جُيا  أترا، من أج  تنةاول املؤوةر 
 التنمية املستدامة  

   مرفا البيئة العاملية بةأاب أوجه التآزر فيما بني اتقاقيا  ريو الثالث التواص  م
ق دمت مدتال  من افتقاقية تالل  عةداد نسةم مةةروع تقيةيت تةدهور األراضة  

 وافستصال  
تواصةة  التعةةاواب مةة  املنتةةدا ا كةةوم  الةةدو  املعةةا ابلتنةةوع البيولةةوج  وتةةدما  

 القدرا  الن ت اإليكولوجية .  ال بناء 
مت دعةةت فعاليةةا   قليميةةة ودواب  قليميةةة تةةربص أولةةواي  اتقةةاقي  مكاف ةةة التصةة ر 

 والتنوع البيولوج   
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  نقاط األداء البارز  املؤورا  وا  القياس
 : تعبئة املوارد عن طريث الشراكات٤اهلدف االس اتي ي 
 حتسني إمكانية ا صول على املوارد للتنفيذ 1-٤: 201٩ – 2016الناتج الرتيسي للف ة 

التمويةةةةةةة  الالزمةةةةةةةة نلةةةةةةةاا ومةةةةةةةدا مصةةةةةةةادر  4-1
 ملكاف ة التص ر وتدهور األراض  وا قار

 القياس: 
جديةةةةةةةةةد فةةةةةةةةةرص جديةةةةةةةةةد  لتمويةةةةةةةةة  أنةةةةةةةةةةلة  - 

مكاف ة التص ر وتدهور األراض  وا قةار وتيسةن 
  مكانية افستقاد  منُيا 

أ نةةة  صةةندوا يةةديره القلةةاع اخلةةاص لتمويةة  التنقيةةذ النةةاجآ لت ييةةد أثةةر تةةدهور 
  ر تدهور األراض (األراض  )صندوا جييد أث

 مت ترسيم التعاواب بني الصندوا األتضر للمناال وافتقاقية 
جيري تقاست أولواي  افتقاقية ملراعااا .  عداد الت ديد القادم ملوارد مرفا البيئةة 

 العاملية 

املواتياااة مااان أفااا  تنفياااذ االتفاقياااة علاااى مجياااع  حتساااني البيئاااات السياسااااتية 2-٤: 201٩ – 2016النااااتج الرتيساااي للفااا ة 
 املستوايت

عةةةةةدد البلةةةةةدااب الةةةةة  اختةةةةةذ  تةةةةةدابن لتُييئةةةةةة  4-2
بيئةةةا  سياسةةةاتية مواتيةةةة لتنقيةةةذ افتقاقيةةةة عةةةن  ريةةةا 

 الةرا ا 
 القياس:
تقةةدمي الةةدعت للةةدعو  والتنسةةيا علةة  الصةةعيد  - 

الةةةةةةةةةو ا . قضةةةةةةةةةااي التصةةةةةةةةة ر وتةةةةةةةةةدهور األراضةةةةةةةةة  
 وا قار  

الةةةةةةةدعت مةةةةةةةن أجةةةةةةة  تنقيةةةةةةةذ مةةةةةةةةروع  تقةةةةةةةدمي - 
 Front Localاف ةتالر البيئة  احمللة  فجةاد أتضةر )

Environnemental pour une Union VertE 
(FLEUVE)) 

فةةةةةةةةرص للتبةةةةةةةةادل والتنسةةةةةةةةيا علةةةةةةةة  الصةةةةةةةةعيد  - 
 اإلقليم  

بلةدااب  108.   ار برانم  جديد األهةدار لت ييةد أثةر تةدهور األراضة ، تةن ت 
و نية تةار ية ملناقةة  دماج جييد أثةر تةدهور األراضة  . مةار ة حلقا  عم  

 السياسا  الو نية ودعت جديد الربام  واملةاري  الت ويلية 
أ عةةد املزيةةد مةةن املةةوجزا  افقتصةةادية .   ةةار الةةربانم  املةةذ ور للبلةةدااب املةةةار ة، 

 رض  ال  تعرض القوا د افقتصادية وافجتماعية لزايد  افستثمارا  . األ
زود مةةةروع اف ةةتالر البيئةة  احمللةة  فجةةاد أتضةةر البلةةدااب املةةةار ة بقةةدر  أفضةة  
علةة  زايد  افسةةتثمارا  مةةن أجةة  اإلدار  املسةةتدامة لألراضةة  و جيةةاد فةةرص عمةة  

 للسكااب احملليني  
ن  مةةةت اجتماعةةةا   قليميةةةة قبةةة  الةةةدور  اخلامسةةةة عةةةةر  لل نةةةة اسةةةتعراض تنقيةةةذ 

 أترا قب  بدء الدور  الثالثة عةر  ملؤدر األ رار  افتقاقية، وست عقد مر  

 إجنازات وحدة األمانة -راظعاً  
 التوفييف التنفيذي واإلدارة -ألف 

قةةةةدم بةةةةرانم  التوجيةةةةه التنقيةةةةذي واإلدار  الةةةةدعت  ى األمانةةةةة التنقيذيةةةةة .  ةةةةاف  تةةةةوفن  -13
مةةة  األ ةةةرار،  ، والتةةةةاوراملن مةةةة تارجيةةةا  التوجيةةةه افسةةة اتي   لألمانةةةة واآلليةةةة العامليةةةة، ودثيةةة  

املن مةةا  األتةةرا، والتواصةة  مةة  ا ُيةةا  صةةاحبة املصةةل ة . أفةةاء العةةاأ وتنسةةيا التعةةاواب مةة  
لتة يعُيا عل  دعت أهدار افتقاقية وتنقيذها  وبقياد  النا ي ا ديد لألمةني التنقيةذي، ضةمن 

ستخدام ا  التخليص والرصد القا مني علة  برانم  القعالية وافتساا بوجه عام لعم  األمانة اب
النتا    وواصلت األمانة تر يز أنةلتُيا وترتيةي أولةواي  هةذه األنةةلة مبةا مكنُيةا مةن اسةتخدام 
مواردهةةا احملةةدود  أبسةةلوب أمثةة  . افضةةلالع ابلةةوفاي  املكلقةةة اةةا مةةن قبةة  األ ةةرار  وقةةدم 

املةةةور  بةةةأاب املسةةا   القانونيةةة واملؤسسةةية واإلجرا يةةة، واسةةتعرض واث ةةا التقةةوي   الةةربانم  أيضةةا  
اخلاصة ابأل رار، وقام ابلت قا من اعتماد املن ما  ا كومية الدولية ومن ما  اجملتم  املدا 

 و ياان  القلاع اخلاص لدا افتقاقية و قراره  
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مةن بةرانم  التوجيةه التنقيةذي واإلدار ،  ا  وقام مكتي افتصةال . نيويةور ، ابعتبةاره جةزء -14
ة و لة  األمةن يةة العامةعلة  القضةااي اخلاصةة ابفتقاقيةة أمةام ا مع بكقالة تسليص الضوء سياسيا  

ه   املسةتوا و ةن سة  الرفية.  ةال الةدعو  أمةام املنتةدا السيا التاب  لألمت املت د   وبةذل جُيةودا  
وتاصةةةةة بةةةةةأاب  ،2015ذ تلةةةةة التنميةةةةة ملةةةةا بعةةةةد عةةةةام مةةةةن العمليةةةةا  الر يسةةةةية الةةةة  تتةةةةاب  تنقيةةةة

يةة سةيمث  قيا هذه الغامن أهدار التنمية املستدامة  وأقر  ا معية العامة أباب ج 3-15 الغاية
لةدوا ر اهلةدر مة  لتلع األهدار  وأجرا مكتي افتصال أعمال تواص  دةدد  ا معّ ال   عامال  

ا   املتعلقةةةةة ةةةةةأاب املسةةةةبا  واملةةةةةور  افسةةةة اتي ية املعنيةةةةة . مقةةةةر األمةةةةت املت ةةةةد ، وقةةةةدم املعلومةةةة
  وعةا  اإلقليميةةة واجملمابفتقاقية  ى الدول األعضاء . األمت املت ةد  ومجاعةا  املصةاخل اخلاصة

وتةةةوى  ا قةةةارص واضةةةلل  بةةةدور أمانةةةة ص موعةةةة األصةةةدقاء املعنيةةةة ابلتصةةة ر وتةةةدهور األراضةةة  و 
إلبةةةرام  ملقاوضةةةا امةةة  مرفةةةا البيئةةةة العامليةةةة، ودعةةةت  دور منسةةةا العالقةةةا  مكتةةةي افتصةةةال أيضةةةا  

تصةةال . مكتةةي اف مةةذ ر  التقةةاهت ا ديةةد  مةة  املرفةةا، ووةةار  . عمليةةة جتديةةد مةةوارده  ووةةار 
صةةةد عمليةةةة ر ، وواصةةة  بةةةرام  متنوعةةةة للبنةةةع الةةةدو  مثةةة  املةةةؤدر السةةةنوي املعةةةا ابألراضةةة  والققةةةر

   بةةأاب اهل ةر ،ا العامللر يسية العاملية، مث  افتقاوض  جداول األعمال للعمليا  والقعاليا  ا
 والتأثن . هذه العملية 

وأصدر مكتي التقييت اخلاص ابفتقاقية، الذي يعم  .   ةار بةرانم  التوجيةه التنقيةذي  -15
واإلدار ، تكليقةةةةا  بسةةةةبعة تقييمةةةةا  تةةةةالل فةةةة   السةةةةنتني، وسةةةةي  را تقيةةةةيت  ضةةةةا. قبةةةة  اايةةةةة 

اثنااب من هةذه التقييمةا   ت لية  قةا ت علة  األدلةة مةن أجة  دعةت اسةتعراض   وأ عد 2017 عام
العمليا  من قب  مؤدر األ رار . دورتةه الثالثةة عةةر ، بينمةا مثلةت التقييمةا  األتةرا أدوا  
لةةزايد  املسةةاءلة والةةةقافية ويسةةر  الةةتعلت الةةداتل  اةةدر جسةةني القعاليةةة  واتبةة  مكتةةي التقيةةيت 

ؤه من تقييما  تاصة ابفتقاقية،  ا ساهت . أمور منُيا وضة  بةرانم  جديةد ما سبا  جرا أيضا  
األهةةةدار لت ييةةةد أثةةةر تةةةدهور األراضةةة ، و عةةةداد صةةةور  جديةةةد  لالتقاقيةةةة وا ُيةةةا . افتصةةةال، 

   (2)لألهدار وبناء الةرا ا  عل  فو أ ثر منُي ية وجديدا  

 الععقات اخلارفية والسياسة العامة والدعوة -نء 
ثةةةةةالث أولةةةةةواي  لقةةةةة    ةةةةةااب لةةةةةربانم  العالقةةةةةا  اخلارجيةةةةةة والسياسةةةةةة العامةةةةةة والةةةةةدعو   -16

 :2017-2016 السنتني
 ى  2015ترمجة مضامني أهدار التنمية املستدامة وتلة التنمية ملا بعةد عةام  )أ( 

  جراءا   كنة لعملية افتقاقية وأ رافُياة
 ى  جةراءا   كنةة  2015املناال لعةام  ترمجة مضامني افلتزاما  املتعلقة بتغن )ب( 

 لعملية افتقاقية وأ رافُياة
تربيةةر اعتبةةار تةةدهور األراضةة  وا قةةار مةةن دوافةة  انعةةدام األمةةن )مبةةا . ذلةةع  )ج( 

 رار  ن افستقالنزاع واهل ر ( وأاب اإلدار  املستدامة لألراض  مكن أاب جقا املزيد م

__________ 

للمزيد من املعلوما  عن تقييما  افتقاقية، ي رج  اف الع عل  تقرير مكتي تقيةيت افتقاقيةة الةوارد . الوثيقةة  (2)
ICCD/COP(13)/14  
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يةةه رسةةا   اسةة اتي ية وهامةةة ومقنعةةة، وعةةزز صةةور  وقةةام بةةرانم  العالقةةا  اخلارجيةةة بتوج -17
ومقنعة . نق  الوقت من مصادرها، وأقةام وةرا ا   افتقاقية، ومج  بياان  وأدلة سليمة علميا  

 م  ا ُيا  الر يسية من أص اب املصل ة مث  اجملتم  املدا ووسا ص اإلعالم والقلاع اخلاص  

  أتةةةةرا مةةةةن األمانةةةةة واآلليةةةةة العامليةةةةة، ،  ى جانةةةةي وحةةةةدا12-م أ/3وعقةةةةي املقةةةةرر  -18
ماان أهااداف التنميااة املسااتدامة  1٥اهلاادف بةةرانم  العالقةةا  اخلارجيةةة البلةةدااب .  دمةةاج  دعةةت

 . تنقيذ افتقاقية  ذات الصلة  3-1٥وال اية 
وحلةةة  بةةةرانم  العالقةةةا  اخلارجيةةةة أثةةةر أهةةةدار التنميةةةة املسةةةتدامة علةةة  افتقاقيةةةة ومجةةة   -19

املمارسةةا  املتعلقةةة بت ييةةد أثةةر تةةدهور األراضةة  . مةةواد دعويةةة  وأفةةاد املنةةةور  اخلةةربا  وأفضةة 
املعنةةةةواب صحةةةة   بيعةةةة : اةةةةة  متضةةةةافر لت قيةةةةا األهةةةةدار العامليةةةةةة للتنميةةةةة املسةةةةتدامةص أبنةةةةه مةةةةةن 

جقيةةةةا أهةةةةدار التنميةةةةة املسةةةةتدامة، سةةةةيكواب مةةةةن املُيةةةةت للغايةةةةة  دار  الةةةةروابص بةةةةني أهةةةةدار  أجةةةة 
وجةةه التةةآزر، والتقليةة   ى ا ةةد األد  مةةن أابعُيةةا املتكامةة ، وافسةةتقاد  مةةن املسةةتدامة و  التنميةةة

النزاعةةا  احملتملةةة واملقايضةةا  داتلُيةةا وفيمةةا بينُيةةا  وفسةةر الكيقيةةة الةة  مكةةن اةةا للتنقيةةذ النةةاجآ 
 أاب يربص بني العديد من هذه األهدار والغااي    3-15للغاية 
لة األمانةةةة واآلليةةةة العامليةةةة بةةةةأاب التعةةةاواب علةةة  ونسةةةا بةةةرانم  العالقةةةا  اخلارجيةةةة أنةةةة -20

ابلتعةةاواب مةة   -، قامةةت األمانةةة 2016  و. وةةباط/فرباير 3-15الصةةعيد العةةامل  لرصةةد الغايةةة 
اتقاقيةةةة التنةةةوع البيولةةةوج  ومن مةةةة األ ذيةةةة والزراعةةةة لألمةةةت املت ةةةد  والقريةةةا افستةةةةاري العلمةةة  

ن ةةيت اجتمةةاع للخةةرباء، دةةت املوافقةةة فيةةه علةة  ا اجةةة  ى بت –والتقةةا التةةاب  ملرفةةا البيئةةة العامليةةة 
 1-3-15املزيد من العم  من أج   عداد اإلرواد .  ال املمارسا  ا يد  فستنباط املؤوةر 

من مؤورا  أهدار التنمية املستدامة ابستخدام التقدم احملرز .   ةار افتقاقيةة  وقامةت األمانةة 
مة  مةة   بةني الو ةاف ، يتةألف مةن اتقاقيةة مكاف ةة التصة ر إبنةةاء فريةا استةةاري ر  فحقا  

واتقاقيةة التنةوع البيولةوج  وافتقاقيةةة اإل اريةة بةةأاب تغةن املنةةاال ومن مةة األ ذيةة والزراعةة وبةةرانم  
األمةةت املت ةةد  للبيئةةة ووةةعبة اإلحصةةاءا  ابألمةةت املت ةةد ، إلروةةاد عمةة  فريةةا دو  مةةن اخلةةرباء  

فريةا اخلةرباء املةة   بةني الو ةاف  املعةا اخلارجيةة األمانةة . اجتماعةا   ومث  بةرانم  العالقةا 
والةةذي مثةة  عمليةةة اسةةتعراض و قةةرار املؤوةةر، ويعمةة  .   ةةار  مبؤوةةرا  أهةةدار التنميةةة املسةةتدامة

وةةةةعبة اإلحصةةةةاءا   وتلةةةةت مةةةةدتال  األمانةةةةة وثيقةةةةة منق ةةةةة للبيةةةةاان  الوصةةةةقية وتلةةةةة عمةةةة  
لالرتقةاء بةه  ى درجةة  1-3-15للمؤوةر  مع ةال    ر  تللي استعراضا  ملواصلة  عداد املؤور ومذ 

التةةةاب  لقريةةةا  ملعلومةةةا  ا غرافيةةةة املكانيةةةةابلقريةةةا العامةةة  املعةةةا ا صاملسةةةتوا الثةةةااص  وير ةةةز حاليةةةا  
اخلرباء املة   بني الو اف  املعا مبؤورا  أهةدار التنميةة املسةتدامة علة  مؤوةرا  ثالثةة ذا  

   1-3-15أولوية، أحدها املؤور 
وع قةةد  حلقةةة عمةة  مةةة  ة بةةني اتقاقيةةة مكاف ةةة التصةة ر ومن مةةة األ ذيةةة والزراعةةة  -21
 ار التنميةةة املسةةتدامة، وذلةةع . أاير/مةةن أهةةد 3-15التعةةاواب مةةن أجةة  دعةةت جقيةةا الغايةةة  عةةن

 3-15. رومةةةا اةةةدر جديةةةد الةةةدعت األمثةةة  املقةةةدم للبلةةةدااب لرصةةةد مؤوةةةر الغايةةةة  2017مةةةايو 
واإلبةةال  عنُيةةا وافتقةةاا علةة  رؤيةةة مةةة  ة وسةةبي  تعةةاوا للتقةةدم  وأسةةقر  حلقةةة العمةة  عةةن 

جةةةةة املسةةةةتوا الثةةةةاا  ى در  1-3-15وضةةة  تريلةةةةة  ريةةةةا للتعةةةةاواب مةةةةن أجةةة  افرتقةةةةاء ابملؤوةةةةر 
مةن أهةدار التنميةة املسةتدامة . بلةدااب بةرانم  جديةد  3-15وللمساعد  . تنقيذ ورصد الغاية 

 األهدار لت ييد أثر تدهور األراض   
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وعقي الدور  ا اديةة والعةةرين ملةؤدر األ ةرار . افتقاقيةة اإل اريةة بةةأاب تغةن املنةاال،  -22
نيةةة عةةةر  ملةةؤدر األ ةةرار . اتقاقيةةة مكاف ةةة التصةة ر، حيةةا و ةةذلع املناقةةةا  . الةةدور  الثا

، تزايةةةد عمةةة  اجلفاااافدعةةةا العديةةةد مةةةن البلةةةدااب املتضةةةرر   ى املزيةةةد مةةةن التعةةةاواب بةةةةأاب مكاف ةةةة 
األمانةةة .  ةةال دعةةت وضةة  السياسةةا  والةةنة ُي   اخلاصةةة ابفسةةتعداد ملواجُيةةة ا قةةار، ابعتبارهةةا 

املنةةاال والقةدر  علةة  الصةةمود . مواجُيتةه، وتاصةةة ابلةةربص  أدا  ر يسةية لت سةةني التكيةةف مة  تغةةن
 م  اإلدار  الرويد  لألراض   ويقود برانم  العالقا  اخلارجية العم  . هذا املوضوع  

، وةةةار ت األمانةةة . تن ةةةيت املةةةؤدر األفريقةة  املعةةةا اب قةةةار 2016و. آب/أ سةةل   -23
 عةالاب وينةدهو  بةةأاب تعزيةز القةدر  ؤدر ابعتمةاد والذي استضافته حكومةة انميبيةا  وتة ةّوج هةذا املة

، الةةةةةذي تعُيةةةةةد  فيةةةةةه البلةةةةةدااب املةةةةةةار ة بتنقيةةةةةذ اإل ةةةةةار علةةةةة  التكيةةةةةف مةةةةة  ا قةةةةةار . أفريقيةةةةةا
افس اتي   للتكيف م  ا قار وافستعداد ملواجُيته . أفريقيا عل  الصعيد الو ا، مس ود  

ا و مةةةةة فيمةةةةا يتعلةةةةا إبدار  بةةةةا ر ا قةةةةارة السياسةةةةة العامةةةةة و ‘ 1‘ابألولةةةةواي  السةةةةت التاليةةةةة: 
التخقيةف ‘ 4‘قابلية التأثر اب قار وتقييت أثةرهة ‘ 3‘رصد ا قار واإلنذار املبكر بوقوعهة  ‘2‘

ا ةد مةن ‘ 6‘ دار  املعةارر والتوعيةة اب قةارة ‘ 5‘من حد  ا قار وافستعداد له ومواجُيتةهة 
 نةةةاء وةةبكة أفريقيةةة ‘ 1‘مبةةا يلةة :    البلةةدااب أيضةةا  العوامةة  الكامنةةة وراء بةةا ر ا قةةار  وتعُيةةد

عقةد ‘ 2‘عل  امتداد القار  م  املؤسسا  الو نية املعنية برصةد ا قةار وأن مةة اإلنةذار املبكةرة 
مةؤدر أفريقة  ملواجُيةة ا قةار  ةة  سةنتني ابلتةزامن مة  أسةةبوع األراضة  ا افةة . أفريقيةا  وتةةالل 

 ى جسةةةني ا صةةةول علةةة  املعلومةةةا  عةةةن ا قةةةار . الوقةةةت املةةةؤدر، مت التةةةةديد علةةة  ا اجةةةة 
املناسةةةي، وتقييمةةةا  قابليةةةة التةةةأثر وتقييمةةةا  األثةةةر، مةةةن أجةةة  النُيةةةوض بتةةةدابن التخقيةةةف علةةة  

من  جراءا  املتابعة ال  تسةع  مع مُيةا  ى سةد  الصعد الو ا واإلقليم  والقاري  وحقز عددا  
 املؤدر   الق وا  املعرفية ال  مت جديدها تالل

ودث  أحد  جراءا  املتابعة . سلسلة من املةاري  الت ريبية املتعلقة إبعداد ن ت واملة  -24
لإلنةةةةةةذار املبكةةةةةةر بوقةةةةةةوع ا قةةةةةةار ) ولومبيةةةةةةا وانميبيةةةةةةا وني ةةةةةةناي( مةةةةةةن أجةةةةةة   روةةةةةةاد السياسةةةةةةا  
واإلجةةراءا  لت سةةني افسةةتعداد لل قةةار  ومةة  وجةةود تقةةاوات  بسةةيلة مةةن بلةةد آلتةةر، ر ةةز  
املةاري  الت ريبية عل  تقييت حالة ن ت اإلنذار املبكر . البلدااب واق ا  عمليا  الت ديا ذا  
الصةةةةلة، وجديةةةةد النقةةةةاط الر يسةةةةية آلاثر ا قةةةةار وأوجةةةةه القابليةةةةة للتةةةةأثر بةةةةه، وتوليةةةةف املعلومةةةةا  

ضةةت  املوجةةود  بةةةأاب التصةةدي لل قةةار و دار  مواجُيتةةه مةةن قبةة  املؤسسةةا  العامةةة واملمارسةةني  و 
 ةةة  مةةةةروع حلقةةةة عمةةة  و نيةةةة تتاميةةةة للت قةةةا مةةةن النتةةةا    وسةةةت عرض النتةةةا   األوليةةةة هلةةةذه 

بعةة  النقةةاط  املةةةاري  علةة  مةةؤدر األ ةةرار . دورتةةه الثالثةةة عةةةر   وقبةة  ذلةةع، سةةت عرض أيضةةا  
عقد . من أمريكا الالتينية، سةي   البارز  هلذه املةاري  الت ريبية . مؤدر معا اب قار يضت بلداان  

   2017بوليقيا . آب/أ سل  
وتواص  األمانة تعاواا م  املن مة العاملية لألرصاد ا ويةة .   ةار بةران ني منبثقةني عةن  -25

بةةةةأاب السياسةةةة الو نيةةةة املعنيةةةة اب قةةةار: مبةةةادر  األمةةةت  2013افجتمةةةاع الرفيةةة  املسةةةتوا لعةةةام 
الو نيةةةة إلدار  ا قةةةار وبةةةرانم  اإلدار   املت ةةةد  للميةةةاه بةةةةأاب تنميةةةة القةةةدرا  لةةةدعت السياسةةةا 

 املتكاملة لل قار  
رانم  األمةةةةت املت ةةةةد  ومةةةة  مكتةةةةي وةةةةؤواب القضةةةةاء اخلةةةةارج  التةةةةاب  لألمةةةةت املت ةةةةد  وبةةةة -26

التةةةةاب  لةةةةه،  فسةةةةتخدام املعلومةةةةا  القضةةةةا ية .  دار  الكةةةةوارث وافسةةةةت ابة . حةةةةاف  اللةةةةوار 
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مةةةةةن أجةةةةة   دمةةةةةاج  2018-2017مةةةةةة   للقةةةةة   تتعةةةةةاواب األمانةةةةةة علةةةةة  وضةةةةة  بةةةةةرانم  عمةةةةة  
تكنولوجيةةا القضةةاء . تنقيةةذ افتقاقيةةة، مبةةا يةةةم  واث ةةا السياسةةا  والكتيبةةا  اإلروةةادية التقنيةةة 
بةأاب ا قار والعواصف الرملية وال ابية ادر املساعد  علة  بنةاء القةدرا  وتيسةنه . البلةدااب 

م  األمانةة وبةرانم  املعلومةا  القضةا ية علة  مةةروع األ رار املتأثر   و.   ار هذا التعاواب، تع
 مة   لتعزيز ن ت اإلنذار املبكر اب قار، م  ال  يز عل  املمر ا ار ألمريكا الوسل  

 Deutsches Institut für Entwicklungspolitik وقامةةةةت األمانةةةةة ومعُيةةةةد التنميةةةةة األملةةةةاا -27
لةةدااب بثنةةني مةةن ا قةةار واألمةةن الغةةذا   . ا إبجةةراء مةةةروع حبثةة  عةةن جليةة  سياسةةا  وبةةرام 

لةدااب يةة ابلنسةبة للباإلقليم القراب األفريق ، ويا  ثيوبيةا و ينيةا   مةا جتةري دراسةة الةةبكا  واآلاثر
   من مةةا  و نيةةةمةة ة أيضةةا  األعضةةاء . اهليئةةة ا كوميةةة الدوليةةة املعنيةةة ابلتنميةةة  وتتعةةاواب األمانةة

إل اريةة بةةأاب افتقاقيةة امعُيةد البيئةة واألمةن البةةري و  - املت د ودولية بتلقة مث  جامعة األمت 
املسةاعد  .  ارج  علة تغن املناال وجامعة بواب ومعُيد التنمية األملاا ومكتي وؤواب القضاء اخلة

لسلة سا تن يت وض  سياسا  أفض  وأ ثر أيية .  ال ا قار عل  الصعيد الو ا عن  ري
  الكةةةةرباص التكيةةةةف مةةةة  ا قةةةةار . أفريقيةةةةا جنةةةةوب الصةةةة راء داضةةةةرا  بعنةةةةوااب صالقةةةةدر  علةةةة 

سةةنك ، فنلنةةدا، . ( للمةةوارد املداريةةة التةةاب   امعةةة هلViikkiوعملةةت األمانةةة مةة  معُيةةد فيكةة  )
( العلميةةة Silva Fennicaمنةةةور مةةة   عةةن ا قةةار، ن ةةةر  عةةدد تةةاص .  لةةة سةةيلقا فينيكةةا )

بيوفيزاي يةةةة وانةةةي الخلةةةاص بةةةني املعةةةارر ا اليةةةة . ا علةةة  وةةةبكة اإلن نةةةت  ويقةةةاراب هةةةذا العةةةدد ا
ة فةة، ويعةرض أمثلةراضة  ا اافقتصادية والسياساتية املتعلقة ابإلدار  املستدامة لأل - وافجتماعية

ري  . ال بةة   ابلت ةعملية عديةد  .  ةاف  مثة  الرعة  املةرتبص ابلزراعةة . املغةرب وافستصةال
 األانضول . تر يا   املا ة الصودية . منلقة

بعنوااب صالتأثن املتوا : ا  جديةد لل ةد مةن  نةر  األمانة  تيبا   2016و. دوز/يوليه  -28
الية ويعةرض قار ا آاثر ا قار وبناء القدر  عل  التكيفص  ويربز هذا الكتيي أثر حاف  ا 

 ى ‘ ةعلةةة  األزمةةة القةةةا ت‘والةةةنُي  ‘ رد القعةةة ‘توقعةةةا  للمسةةةتقب   وهةةةو يقةةة   افنتقةةةال مةةةن اةةة  
  هةذه بنةاء علة -ر  . مواجُيةة ا قةار، ويةة‘ القةا ت علة  املخةا ر‘والنُي  ‘ افستباق ‘النُي  
   موما    املياه ع يقية قيام افتقاقية بتكثيف عملُيا بةأاب مسأل  ا قار وندر   -اخللقية 

وتتسةةت العواصةةف الرمليةةة وال ابيةةة،   ةةاهر ، أبوجةةه تةةةابه عديةةد  مةة  ا قةةار  وتةةالل  -29
الرمليةةةة  ، دعمةةةت األمانةةةة التعةةةاواب اةةةدر جسةةةني فُيةةةت العواصةةةف2017-2016فةةة   السةةةنتني 

 وال ابية ووض  السياسا  والتدابن ذا  الصلة  
قةةةةةرار بةةةةةةأاب العواصةةةةةف وتعاونةةةةةت األمانةةةةةة مةةةةة  بةةةةةرانم  األمةةةةةت املت ةةةةةد  للبيئةةةةةة . دعةةةةةت  -30

   و. أيلةةةول/(3)2016وال ابيةةةة . الةةةدور  الثانيةةةة مةةةن مجعيةةةة بةةةرانم  البيئةةةة . أاير/مةةةايو  الرمليةةةة
 عامليةةا   ، أصةةدر  افتقاقيةةة وبةةرانم  البيئةةة واملن مةةة العامليةةة لألرصةةاد ا ويةةة تقييمةةا  2016سةةبتمرب 
العاديةة السةبعني لل معيةة العامةة لألمةت  للعواصةف الرمليةة وال ابيةة بنةاء علة   لةي الةدور  مة  ا  
  ووةةةةةار ت األمانةةةةةة . اجتمةةةةةاع الل نةةةةةة التوجيُييةةةةةة لن ةةةةةام اإلنةةةةةذار والتقيةةةةةيت اخلةةةةةاص (4)املت ةةةةةد 

__________ 

(3) UNEP/EA.2/Res.20  

(4) A/RES/70/195  
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ابلعواصةةةةف الرمليةةةةة وال ابيةةةةة الةةةةذي تةةةةديره املن مةةةةة العامليةةةةة لألرصةةةةاد ا ويةةةةة، مةةةةن أجةةةة  التنسةةةةيا 
 قوع تلع العواصف  وافضلالع أبنةلة مة  ة .  ال اإلنذار املبكر بو 

مةة  بةةرانم  األمةةت املت ةةد  للبيئةةة واملن مةةة العامليةةة لألرصةةاد ا ويةةة  وتعاونةةت األمانةةة أيضةةا   -31
. وضةة  مةةةروع   ةةار سياسةةاإ و تيةةي  روةةادا  تقةةا بةةةأاب اإلنةةذار املبكةةر، وتقييمةةا  األثةةر 

العواصةةف الرمليةةة  افقتصةةادي، ورسةةت تةةرا ص املنةةا ا الضةةعيقة، وتقيةةيت املخةةا ر، و دار  حةةاف 
وال ابيةةةة وختقيةةةف أثرهةةةا مةةةةن املصةةةدر  و. هةةةذا الةةةةأاب، جيةةةةري تنقيةةةذ مةةةةاري  جتريبيةةةة . الصةةةةني 
والكويةةةةت فتتبةةةةار منُي يةةةةا  لرسةةةةت تةةةةرا ص املنةةةةا ا الضةةةةعيقة وتقيةةةةيت األثةةةةر افقتصةةةةادي، علةةةة  

 األ رار   التوا   وست عرض النتا   األولية هلذه املةاري  . الدور  الثالثة عةر  ملؤدر
وسةةةةةةةايت األمانةةةةةةةة . حلقةةةةةةة  عمةةةةةةة  عةةةةةةةن العواصةةةةةةةف الرمليةةةةةةةة وال ابيةةةةةةةة ووةةةةةةةار ت .  -32

. سةةونغدو همُيوريةةة  ةةوراي، وتناولةةت  2016استضةةافتُيما  وع قةةد   حةةدايا . أيلول/سةةبتمرب 
. اسةلنبول ب  يةا،  2016تقييت األثر افقتصادية أمةا الثانيةة فعقةد  . تةةرين األول/أ تةوبر 

لت مسا   من بينُيا تصا ص العواصةف الرمليةة وال ابيةة واإلنةذار املبكةر بوقوعُيةا والضةعف وتناو 
 . مواجُيتُيا والقدر  عل  التكيف معُيا والتخقيف من أثرها 

أنةةةةلة األمانةةةة .  ةةةال  وينسةةةا بةةةرانم  العالقةةةا  اخلارجيةةةة والسياسةةةة العامةةةة والةةةدعو  -33
مةةةن دراسةةةا  ا ةةةاف   عةةةددا   2017-2016القةةة   تعمةةةيت مراعةةةا  املن ةةةور ا نسةةةاا، ومجةةة  . 

اإلفرادية من أربعة بلدااب )بور ينا فاسو وتةاد و ثيوبيةا والسةنغال(  و. أحةد هةذه البلةدااب، ر ةز  
تلةةع الدراسةةةا  علةة   دمةةةاج القضةةااي ا نسةةةانية . عمليةةة جديةةةد األهةةدار اخلاصةةةة بت ييةةد أثةةةر 

دور ا ماعةةةا  النسةةةا ية . جسةةةني  -ابلنسةةةبة لبلةةةدااب أتةةةرا  -تةةةدهور األراضةةة ، فيمةةةا وثقةةةت 
 درار الدت  مة  النُيةوض . الوقةت نقسةه ابإلدار  املسةتدامة لألراضة  أو  عةاد  يهية  األراضة  

  وأجريةةت الدراسةةا  املةةذ ور  .   ةةار تةةدبن لبنةةاء القةةدرا  .  ةةال البيئةةة علةة  املتةةدهور  فعةةال  
ر البيئةة  احمللةة  فجةةاد أتضةةر املمةةول مةةن املقوضةةية األوروبيةةة( . اف ةةتال الصةةعيد احمللةة  )مةةةروع

 سياا مبادر  ا دار األتضر األفريق  الع يت للص راء الكربا والساح   
واستخدمت األمانة املدار  املكتسبة من دراسا  ا اف  اإلفرادية فق ا  تلة عمة   -34

. دورتةه الثالثةة عةةر  وتعزيةز أوجةه التةآزر  جنسانية ذا   ةاب  عملة  لين ةر فيُيةا مةؤدر األ ةرار
املتعلقةةةة ابملسةةةاوا  ا نسةةةانية .   ةةةار افتقاقيةةةة اإل اريةةةة لتغةةةن املنةةةاال واتقاقيةةةة التنةةةوع البيولةةةوج ، 

 وللتعاواب م  الةر اء مث  مرفا البيئة العاملية ومعُيد األمت املت د  للتدريي والب ا 
ضةةةة  تلةةةةة العمةةةة  املتعلقةةةةة ابلةةةةةؤواب ا نسةةةةانية ودعمةةةةت هيئةةةةة األمةةةةت املت ةةةةد  للمةةةةرأ  و  -35

فتقاقية مكاف ةة التصة ر وسةاند  عمة  افتقاقيةة املتعلةا ببنةاء القةدرا  .  ةال تعمةيت مراعةا  
املن ةةةةور ا نسةةةةاا  وواصةةةةلت األمانةةةةة العمةةةة  مةةةة  اتقاقيةةةةة التنةةةةوع البيولةةةةوج  ومرفةةةةا البيئةةةةة العامليةةةةة 

.  – ةةال تعمةةيت مراعةةا  املن ةةور ا نسةةاا، واستعرضةةت وافتقاقيةةة اإل اريةةة بةةةأاب تغةةن املنةةاال . 
املبةةاد  التوجيُييةةة للمرفةةا .  ةةال تعمةةيت مراعةةا   –  ةةار الةةةرا ة ا نسةةانية ملرفةةا البيئةةة العامليةةة 
فجتماع الت ديةد السةاب  ملةوارد املرفةا املقةرر عقةده  املن ور ا نساا . مةاريعه وبرا ه استعدادا  

  وجيةةةري تصةةةميت دور  تدريبيةةةة  لك ونيةةةة عةةةن املسةةةاوا  ا نسةةةانية 2017فمرب . تةةةةرين الثةةةاا/نو 
ودكةةةني املةةةرأ  والبيئةةةة مةةةن تةةةالل الةةةةرا ة بةةةني بةةةرانم  املةةةنآ الصةةةغن  التةةةاب  للمرفةةةا ومعُيةةةد األمةةةت 
املت ةةةد  للتةةةدريي والب ةةةا  وقةةةام منسةةةقو الةةةةؤواب ا نسةةةانية . أمةةةاان  اتقاقيةةةا  ريةةةو الةةةثالث 
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مةةة   للمنسةةقني الةةو نيني هلةةذه افتقاقيةةا  مةةن أجةة  ضةةمااب افسةةتُيدار  بتصةةميت و دار  مسةةآ
 القعال للدور  وجديد  مكاان  القيام أبعمال تنمية القدرا  والتوعية بةك  مة   

العامة  ا نسةاا  -صجةول املسةار  معنةوان   ، نةر  األمانة  تيبةا  2017و. وباط/فرباير  -36
ألراضةةة  سةةةتخدام ااضةةة ص، حيةةةا ن ةةةر . األدوار ا نسةةةانية . . جقيةةةا جييةةةد أثةةةر تةةةدهور األرا

لةةول املمكنةةة اضةة ، وا و داراةةا، و يقيةةة يثةةن ا قةةوا . األرض )أو انعةةدامُيا( علةة  تةةدهور األر 
 اض   فختاذ القرارا  املراع  لالعتبارا  ا نسانية والذي يواجه تدهور األر 

مةةن مبةةادر  حكوميةةة اةةدر  ى عةةرض من ةةور وتةةةك  مبةةادر  افسةةتدامة وافسةةتقرار واأل -37
غةةةرب والسةةةنغال لقُيةةةا امل  وقةةةد أ للا ااارة وعااادد االساااتقرار املااارتبطني نملاااوارد الطبيعياااةأفريقةةة  

  الثانيةةةة ل الةةةدور وأقرهةةةا رؤسةةةاء الةةةدول وا كومةةةا  . مةةةؤدر القمةةةة األول للعمةةة  األفريقةةة  تةةةال
  2016اا/نوفمرب ةةرين الثةتغةن املنةاال . ت والعةرين ملؤدر األ رار . افتقاقية اإل ارية بةةأاب

 اعةا ة وتزيةد مةنثةن النز وتسع  هذه املبادر   ى معا ةة ال ةرور الة  تةدف  النةاس  ى اهل ةر ة وت
يةةف، وعةةدم ة . الر تلةةر التعةةرض لل ماعةةا  املتلرفةةة، مثةة  النةةدر  ا ةةاد  . األراضةة ، والبلالةة

ارجيةةةةةة القةةةةةا  اخلعيةةةةةة  ويضةةةةةلل  فريةةةةةا بةةةةةرانم  العضةةةةةمااب ا يةةةةةاز ، والتنةةةةةاف  علةةةةة  املةةةةةوارد اللبي
قرار سةةتدامة وافسةةتبةةادر  افوالسياسةةة العامةةة والةةدعو  بةةدور األمانةةة ابلنسةةبة لقرقةةة العمةة  املعنيةةة مب

 واألمن 
للنُيةةوض ابلةةةرا ة، علةة  الصةةعيدين الةةدعوي والتنقيةةذي   ودثةة  املبةةادر  املةةذ ور  مةةدتال   -38

ن أجة   جيةاد بةادر  مةعل  سبي  املثال، . مةروع لعرض هةذه امل وتسُيت املن مة الدولية للُي ر ،
لني ةةر، اب أ ةةادز وريةةا ف قا مةةة علةة  األراضةة  للمُيةةاجرين، وتستضةةيقه . مر ةةز عبةةور اتبةة  هلةةا .
سةةةُيمت صةةةلية  وأاةةةدر مسةةةاعد  املُيةةةاجرين علةةة   عةةةاد  افنةةةدماج بسةةةُيولة أ ةةةرب . بلةةةداات األ

ا مةدتال  . مت بةدورهيةة للمن مةة الدوليةة للُي ةر  الة  قةداألمانة .  عداد أ ل  اهل ةر  البيئ
 منةورا  افتقاقية 

. عمليةةة افتقاقيةةة، واصةةلت األمانةةة مةةن تةةالل بةةرانم   ملشاااركة اجملتمااع املاادين ودعمةةا   -39
 العالقةةةةةةةا  اخلارجيةةةةةةةة مسةةةةةةةاند  القريةةةةةةةا املعةةةةةةةا مبن مةةةةةةةا  اجملتمةةةةةةة  املةةةةةةةدا  وحبلةةةةةةةول اايةةةةةةةة أاير/

مر ، وتعاواب بنةاط عرب وبكة اإلن نت فيما بني هةذه  11القريا قد اجتم  ،  ااب 2017 مايو
افجتماعا   وقةام بتيسةن تبةادل املعلومةا  و جةراء املناقةةا  فيمةا بةني من مةا  اجملتمة  املةدا 
املعتمةةد  لةةدا افتقاقيةةة ويمةةني مةةدتالاا . اجتماعةةا  وعمليةةا  افتقاقيةةة مثةة  هيئةةة التقاعةة  

سياسا   ور ز القريا عمله تالل ف   السنتني ا اليةة علة  وضة  توصةيا  بةةأاب بني العلوم وال
ا قةةوا . األراضةة  لتن ةةر فيُيةةا األ ةةرار  وذ ةةر تقيةةيت مسةةتق  للةةدعت املقةةدم ملةةةار ة من مةةا  

( أاب صالقريا املعا مبن ما  اجملتم  املةدا قةد 2017)حزيرااب/يونيه  (5)اجملتم  املدا . افتقاقية
جُيةةا . عمليةةة صةةن  القةةرار .   ةةار افتقاقيةةة علةة  ان  بةةراز أولةةواي  اجملتمةة  املةةدا و در حسَّةةن مةة

. الةدعو   ى أولةواي  من مةا  اجملتمة  املةدا  أيضةا   مةؤثرا   مستوا مؤدر األ ةرار  و ةااب عةامال  
 . عمليا  أترا .   ار افتقاقية، مث  هيئة التقاع  بني العلوم والسياسا ص  

__________ 

-www2.unccd.int/about>علة  الةرابص الةةبك  التةا :  2017سيتا  تقرير التقييت حبلول اايةة حزيرااب/يونيةه  (5)

us/evaluation-office>   
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ص  برانم  العالقا  اخلارجية والسياسة العامةة والةدعو  بنةةاط مة  املن مةا   ةن ويتوا -40
ا كومية ومن ما  اجملتم  املدا الة  أ ت عتمةد بعةد لةدا افتقاقيةة، مة  التةةديد بةةك  تةاص 
علةةةة   وةةةةرا  املن مةةةةا  ذا  القةةةةدر الكبةةةةن مةةةةن التةةةةأثن السياسةةةة  والقةةةةدر  الدعويةةةةة ووةةةةبكا  

من مةةةةة مةةةةن  127،  انةةةت 2017أاير/مةةةةايو  31تنقيةةةذ علةةةة  األرض  و. افتصةةةال .  ةةةةال ال
من ما  اجملتم  املدا قد قدمت  لبااةا علة  فةو سةليت لالعتمةاد . الةدور  الثالثةة عةةر  ملةؤدر 

 األ رار 
ص الةذي 2017-واألمانة ه  أحد من مة  اجتمةاع صالعمة  مةن أجة  مكاف ةة التصة ر -41

علةةة مةةن  ةةن الةةدول مكرسةةة ملواجُيةةة تةةدهور األراضةة  وتغةةن املنةةاال  يعتةةرب قمةةة دوليةةة لل ُيةةا  القا
. فرنسةةةةةا، ومةةةةةن املتوقةةةةة  أاب جيمةةةةة  مةةةةةا يربةةةةةو  2017وسةةةةةي عقد افجتمةةةةةاع . اايةةةةةة حزيرااب/يونيةةةةةه 

 2017  وسةةتتألف قمةةة بلةةدا   50جُيةةة مةةن ا ُيةةا  صةةاحبة املصةةل ة مةةن أ ثةةر مةةن  300 علةة 
وحلقةةةا  عمةةة  مواضةةةيعية اةةةدر  ى للعمةةة  مةةةن أجةةة  مكاف ةةةة التصةةة ر مةةةن جلسةةةا  عامةةةة 

مساعد  ا ُيا  القاعلة من  ن الدول . ي ن وعرض مواققُيةا بةةأاب قضةااي التصة ر وتةدهور 
 األراض  وتغن املناال  

 االتصال  
ابليةوم  2016استضافت اإلدار  ا كومية للغااب  . الصةني افحتقةال العةامل  . عةام  -42

الرفيةة  املسةةتوا بةةةأاب مبةةادر  ا ةةزام واللريةةا  وحضةةر القعاليةةة  العةةامل  ملكاف ةةة التصةة ر وا ةةوار
رفيةةةة  املسةةةةتوا مةةةةن البلةةةةد املضةةةةيف وسةةةةبعة بلةةةةدااب أتةةةةرا   أربعما ةةةةة وةةةةخص، مبةةةةا تةةةة  حضةةةةورا  

مةةةةةةن املن مةةةةةةا  ا كوميةةةةةةة  87وابإلضةةةةةةافة  ى القعاليةةةةةةة العامليةةةةةةة الناج ةةةةةةة لالحتقةةةةةةال، قةةةةةةدمت 
 األمانةة تقةارير عةن أنةةلتُيا . سةياا افحتقةال  وا كومية الدولية ومن مةا  اجملتمة  املةدا  ى

عمليةةةة علةةة   1 196 700و 444 100وبلةةة  التواصةةة  افجتمةةةاع  عةةةرب مةةةوقع  تةةةوي  وويبةةةو 
التةةوا  تةةالل فةة   علةةة العةةد التنةةاز  علةة  وةةبكة اإلن نةةت لليةةوم العةةامل  ملكاف ةةة التصةة ر الةة  

  2016WDCD#حزيرااب/يونيه عل  توي  هو  17.  امتد  ملا ة يوم  و ااب أ ثر الوسوم ويوعا  
 حزيةةرااب/ 15ابليةةوم العةةامل  ملكاف ةةة التصةة ر .  2017وع قةةد افحتقةةال العةةامل  لعةةام  -43

. وا ةةةةةةةادو و . استضةةةةةةةافة وزار  البيئةةةةةةةة وافقتصةةةةةةةاد األتضةةةةةةةر وتغةةةةةةةن املنةةةةةةةاال .  2017يونيةةةةةةةه 
فاسةةةةو  وتقةةةةرر عقةةةةد منتةةةةدا وزاري رفيةةةة  املسةةةةتوا تةةةةالل فعاليةةةةة افحتقةةةةال جةةةةت عنةةةةوااب  بور ينةةةةا

: صأرضنا، و ننةا، مسةتقبلناص  و ةااب ثالثةة مةن 2017موضوع اليوم العامل  ملكاف ة التص ر لعام 
رؤسةةةاء الةةةدول وعةةةدد مةةةن الةةةوزراء واملسةةةؤولني رفيعةةة  املسةةةتوا مةةةن بةةةني املةةةةار ني . افحتقةةةاف  

 دهت أربعما ة مةار   الذين جتاوز عد
وسةةةةاهت سةةةةقراء األراضةةةة  ا افةةةةة مةةةةن تةةةةالل املةةةةةار ة . وسةةةةا ص التواصةةةة  افجتمةةةةاع   -44

ة وتن يت معرض صانقذوا 2016والقعاليا  العاملية لالحتقال ابليوم العامل  ملكاف ة لتص ر لعام 
 ة  مةوابة وبتةو    الكو ي، انقذوا األرضص . مقر األمةت املت ةد  الةذي افتت ةه األمةني العةام اباب

  لقاء الكلما  الر يسية واملةار ة  أعضاء . حلقا  النقاش ابلقعاليا  الو نية 
 /الثةةااومت تنقةةيآ اهلويةةة املر يةةة لالتقاقيةةةة فقةةد أ  لةةا الةةةعار ا ديةةد لالتقاقيةةة .  ةةانواب  -45
. وةةعار اآلليةةة العامليةةة  وتتبةة  منت ةةا  افتصةةال    وأ جريةةت تغيةةنا  منةةارير  أيضةةا  2017ينةةاير 

 ‘ اإلعاد  لصيا ة العالمة‘وال وي  ا ديد  اخلاصة ابفتقاقية هذه 
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، قامةت األمانةة بت سةني وتبسةيص نةةر معلومةا  2017-2016وتالل ف   السةنتني  -46
ة  لك ونيةةةةة . ، مت توحيةةةةد عةةةةد  رسةةةةا    تباريةةةة2017مةةةةن  ةةةةانواب الثاا/ينةةةةاير  افتقاقيةةةةة  وبةةةةدءا  

تدمةةة األتبةةار العاجلةةة لالتقاقيةةة الةة  تصةةدر  ةة  أسةةبوعني، والةة  تر ةةز بوجةةه تةةاص علةة  آتةةر 
مةة   فعلة  . تدمةة األتبةار العاجلةة  23 000أ ثةر مةن  األتبار والتلةورا   ويوجةد حاليةا  

ُييةةةزه  ، أ  لةةةا موقةةة  وةةةبك  لالتقاقيةةةة بعةةةد  عةةةاد  جت2016لالتقاقيةةةة  و. تةةةةرين الثةةةاا/نوفمرب 
علةةة  املسةةةتخدم وأسةةةُي  . التصةةةقآ )حيةةةا تسةةةاعده  مكانيةةةة  وهةةذا املوقةةة  الةةةةبك  أ ثةةةر تر يةةةزا  

. التلبيةةا(، ولةةه هيكةة  مواضةةيع  مسةةتند  ى القضةةااي بةةةك  أ ةةرب   بصةةرية أقةةوا وأ ثةةر اتسةةاقا  
يةد، بلة  عم     من األمانة واآللية العاملية  ومنذ   الا املوقة  ا د ويضت املوق  الةبك  حاليا  

   زا ر أو أ ثر وُيراي   50 000عدد زا ريه املتقردين ما يقرب من 
بلغةا  متعةدد  مةن لغةا  األمةت املت ةد   و.  منةةورا   17وأصدر  األمانة مةا  موعةه  -47
نةداءين رميةني لل ُيةا  صةاحبة املصةل ة .   ةار افتقاقيةة  ، أصدر  األمانة أيضةا  2016عام 

ت ةةد  املةةة  ة بةةني الو ةةاف  واملعنيةةة بعقةةد األمةةت املت ةةد  للصةة اري وأعضةةاء فرقةةة عمةة  األمةةت امل
ومكاف ةةة التصةة ر مةةن أجةة  تقةةدمي قصةةص عةةن جتةةارب بةةةرية مثةةن  لالهتمةةام  ون ةةةر  القصةةص 
املقدمةةةةة .   ةةةةار سلسةةةةلة صاألرض مةةةةن أجةةةة  ا يةةةةا : مةةةةنآ ا يةةةةا  وتغيةةةةن حيةةةةا  النةةةةاسص ابللغتةةةةني 

دقةا ا لوسةا ص التواصة  افجتمةاع  وفةيلت  3اد  ابلقيديو مداا اإلنكليزية والقرنسية  ومت  نتاج م
 مية  ا ُيةا  صةاحبة  دقيقةة لوسةا ص اإلعةالم عةرب البةا، وع رضةت لالسةتخدام  ةاان   27مدته 

   2017املصل ة أل راض افحتقال ابليوم العامل  ملكاف ة التص ر لعام 
افتقاقيةةةةة مةةةن تةةةةالل قاعةةةةد   وأجريةةةت أعمةةةةال التواصةةة  عةةةةرب وسةةةةا ص اإلعةةةالم .   ةةةةار -48

 1 000بيةةةاان  وسةةةا ص اإلعةةةالم . املقةةةام األول، وهةةة  القاعةةةد  الةةة  زاد عةةةدد مةةةة  يُيا مةةةةن 
، 2017-2016بنُيايةة فة   السةنتني  و. القة    4 000 ى أ ثةر مةن  2009مة   . عام 

 ةد  وا ُيةا  تعزز هذا التواص  مةن تةالل الةةرا ا  والتعةاواب مة  وةر اء آتةرين مةن األمةت املت
ا كوميةةةةة الدوليةةةةة  واسةةةةتمر التواصةةةة  افسةةةة اتي   علةةةة  أسةةةةاس العالقةةةةا  املقامةةةةة مةةةة  فةةةةرادا 

نةةت  - الصةة قيني العةةاملني لوسةةا ص اإلعةةالم العامليةةة أو و ةةاف  األنبةةاء مثةة  رويةة ز، وسةةايد ر
(SciDev.Net( وو الة أنباء وةينخوا، وف بر نسةا ،)La Prensa  وأقامةت افتقاقيةة وةرا ة مة   نة  )

( لةةةدعت التواصةةة  مةةة  فئةةةا  تاصةةةة مةةةن القةةةراء واملنةةةابر علةةة  Inter Press Serviceبةةةرس سةةةرفي  )
 الصعيد الو ا، ف تتمكن األمانة عاد  من الوصول  ليُيا 

مةةةةةاد   عالميةةةةةة تةةةةةةم  اآلراء واملقةةةةةابال    30مةةةةةا ف يقةةةةة  عةةةةةن  وتةةةةةوزع األمانةةةةةة سةةةةةنواي   -49
عدد اإلوارا   ى افتقاقية . الص افة اإللك ونيةة وصة افة البةا علة  مةدا  ريبا  وتضاعف تق

السةةنوا  الةةثالث األتةةن ، مةة  انتةةةار جغةةرا. جيةةد، مبةةا . ذلةةع مقةةاف  الةةرأي . املنةةةورا  
الدوليةةةة الر يسةةةية  ومةةةن بةةةني اإلجنةةةازا  الر يسةةةية الةةة  جققةةةت تةةةالل فةةة   السةةةنتني الةةةدعت املقةةةدم 

ت لناووانل جيو رافيع ير ز عل  اآلاثر املر بة للتص ر وتغن املنةاال . منلقةة السةاح  إلنتاج فيل
 ةةةةن مسةةةةبوا .  علةةةة  جقيةةةةز اهل ةةةةر  . املنلقةةةةة و ى أورواب  وأاثر  املبةةةةادر  والةةةةةرا ة اهتمامةةةةا  

وسةةةا ص  عالميةةةة عامليةةةة أتةةةرا، حيةةةا نةةةةر  الةةةيب م سةةة  وا زيةةةر  ولومونةةةد مةةةواد عةةةن املوضةةةوع 
علةة  الصةةق ة   تبةةاراي   قةة   نقسةةُيا  ونةةةر  النيويةةور  اتمةةز ثالثةةة مقةةاف  رأي ومقةةاف  تةةالل ال

 األوى عن القيلت  وأجريت تالل ف   السنتني دورات تدريي  عالميتني  
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 العل  والتكنولوفيا والتنفيذ -في  

رير ويقةةةيت يةةةدعت بةةةرانم  العلةةةت والتكنولوجيةةةا والتنقيةةةذ التعةةةاواب العلمةةة  وييسةةةر تقةةةدمي التقةةةا -50
املعلوما  املقدمة من األ رارة ويقدم تدماته لك  من  نة العلت والتكنولوجيا و نة استعراض 

مةةةةن  تنقيةةةةذ افتقاقيةةةةة، و ةةةةذلع مكتةةةةي  ةةةة  منُيمةةةةا  وتةةةةةك  وحةةةةدا  التنسةةةةيا اإلقليميةةةةة جةةةةزءا  
 مُيام األمانة .  ا  بناء القدرا  و دار  املعارر  الربانم ، وتدير أيضا  

، دثلةةت أولةةواي  بةةرانم  العلةةت والتكنولوجيةةا والتنقيةةذ 2017-2016فةة   السةةنتني و.  -51
 فيما يل :
دعةةةت القريةةةا العامةةة  ا كةةةوم  الةةةدو ، الةةةذي أنةةةةأه مةةةؤدر األ ةةةرار . دورتةةةه  )أ( 

 الثانية عةر ، . صيا ة مةروع اس اتي ية جديد  لالتقاقيةة
 ةستعراض والتقييتزايد  تلوير ا  افتقاقية لإلبال  واف )ب( 
دعةةت البلةةدااب األ ةةرار . وضةة   ةةااي  جييةةد أثةةر تةةدهور األراضةة  مةةن تةةالل  ()ج 

للتخلةةيص والتنقيةةذ والرصةةد .  ةةال جييةةد أثةةر تةةدهور األراضةة ، ومةةن  ضةةمااب أسةةاس سةةليت علميةةا  
 تالل توفن بناء القدرا  واملةور  التقنيةة

ُيةةا  صةةاحبة املصةةل ة علةة  تيسةةن  مكانيةةة حصةةول األ ةةرار و نهةةا مةةن ا  )د( 
املعرفةةة العلميةةة وأفضةة  املمارسةةا  بةةةأاب بتلةةف جوانةةي  عةةاد  يهيةة  األراضةة  واستصةةالحُيا، 
و ارسةةا  اإلدار  املسةةتدامة لألراضةة  الةة  تسةةُيت . التخقيةةف مةةن آاثر تغةةن املنةةاال و. التكيةةف 

  معه، و ذلع التخقيف من آاثر ا قار 
و  ار العم  افس اتي يااب للسنوا  العةةر مةن أجة  تعزيةز  اخللةومن املقرر أاب تنتُي   -52

، وقةةةةةرر مةةةةةؤدر األ ةةةةةرار . 2018( )افسةةةةة اتي ية( . عةةةةةام 2008-2018) تنقيةةةةةذ افتقاقيةةةةةة
الفريااث العاماا  ا كااومي الاادوا املعااين نإلطااار االساا اتي ي املقباا  دورتةةه الثانيةةة عةةةر   نةةةاء 

  اسةةة اتي   مسةةةتقبل  لتنقيةةةذ افتقاقيةةةة  وجةةةدد   ةةةار ، الةةةذي   لةةةف ابلن ةةةر . أي اةةةلعتفاقياااة
لالسةةة اتي ية ا اليةةةة، مبةةةا . ذلةةةع فعاليةةةة تنقيةةةذها وأييةةةة  ووفيةةةة القريةةةا العامةةة  ليةةةةمال تقييمةةةا  

مؤوةةةرا  التقةةةدم للقةةة   املقبلةةةةة والن ةةةر . اخليةةةارا  املتعلقةةةة ابلةةةنُي  افسةةة اتي   املقبةةة  احملتمةةة  
 عتمده افتقاقية لتوجُيُيا افس اتي   . املستقب  لالتقاقيةة واق ا  ا  ت

 عضةةةوا   23مةةةن ر يسةةةني مةةةةار ني و وبةةةدأ القريةةةا العامةةة  ا كةةةوم  الةةةدو  عملةةةه، مؤلقةةةا   -53
، 2016، ودوز/يوليةه 2016آترين، وعقد ثالثة اجتماعا  مبسةاعد  األمانةة: . نيسةااب/أبري  

ر ةةت أنةةه ف يةةزال  -أ عةةد . اجتماعةةه الثةةاا   وق ةةدم املةةةروع الةةذي 2016وتةةةرين األول/أ تةةوبر 
 ى  نة استعراض تنقيذ افتقاقية . دوراا اخلامسةة عةةر  لتبةدي  -يةتم  عل  بع  األقواس 

األ ةةةرار تعليقااةةةا عليةةةه  و. اجتماعةةةه الثالةةةا، الةةةذي بةةةدأ عقةةةي  نةةةة افسةةةتعراض مباوةةةر ، أمت 
 ةار افسة اتي   فتقاقيةة األمةت املت ةد  ملكاف ةة القريا مق حه ملةروع افسة اتي ية بعنةوااب صاإل

علةةة  مةةةؤدر األ ةةةرار .  ص  وبينمةةةا سةةةي عرض هةةةذا املةةةةروع رميةةةا  2019-2018التصةةة ر للقةةة   
دورته الثالثة عةر  للن ر فيه، فألاب القريا سي تم  مةر  أتةرا علة  هةاممت مةؤدر األ ةرار املقبة  

عةةةن ا قةةةار  ةةةااب قةةةد اقةةة    أثنةةةاء افجتمةةةاع  جديةةةدا   اسةةة اتي يا   اةةةدر تضةةةمني املةةةةروع هةةةدفا  
 الثالا  
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مبوجةةي افتقاقيةةة  اإلظااع وسةةيؤثر الةةنُي  افسةة اتي   ا ديةةد، . حةةال اعتمةةاده، علةة   -54
فتقاقيةة،  ا. عمة   . املستقب   وابإلضافة  ى ذلةع، فقةد اسةت  دث جييةد أثةر تةدهور األراضة 

رز . جقيةا لتقةدم احملةاملة .   ةار افتقاقيةة لقيةاس مؤورا  التقدم املستع  ما ست ستخدم أيضا  
ن التلةةةورا  مةةةمةةةن أهةةةدار التنميةةةة املسةةةتدامة  وبنةةةاء علةةة  ذلةةةع، هنةةةا  العديةةةد  3-15الغايةةةة 

لةةةدور  الثالثةةةة ا أعقةةةاب ا ديةةةد  الةةة  تتللةةةي الن ةةةر . اإلبةةةال  الةةةو ا املقبةةة ، املقةةةرر أاب يبةةةدأ .
ابلتةةةاور مةة   عةةت عةةامل مانةةة واآلليةةة العامليةةة بةةرانم  دعةةةر  ملةةؤدر األ ةةرار مباوةةر   ووضةةعت األ

بةال  قنيةة لعمليةة اإلاعد  التبرانم  األمةت املت ةد  للبيئةة ومرفةا البيئةة العامليةة مةن أجة  تقةدمي املسة
ة رتقةةاء ابلبوابةة   ى افاملقبلةةة، مبةةا يةةةم  أنةةةلة تةة او  بةةني بنةةاء القةةدرا  .  ةةال مجةة  البيةةاان

 اب تتخةذ األ ةرار  مب ةرد أاستعراض األداء وتقييت التنقيذ  وسيبدأ هةذا الةربانماإللك ونية لن ام 
تيسةةر وحةةدا  لقلةةري، سبةةةأاب التوجةةه افسةة اتي   ا ديةةد هلةةذه افتقاقيةةة  وعلةة  الصةةعيد ا قةةرارا  

ا مة  بةرانم  ابلتنسةي التنسيا اإلقليمية  مكانية ا صول عل  التموي  . الوقةت املناسةي، وذلةع
  د  للبيئة األمت املت

، دعةةت بةةرانم  العلةةت والتكنولوجيةةا والتنقيةةذ هيئةةة ونلنساابة لتحييااد أثاار تاادهور األراضااي -55
التقاعةةة  بةةةني العلةةةوم والسياسةةةا  . وضةةة    ةةةار مقةةةاهيم  علمةةة  لت ييةةةد أثةةةر تةةةدهور األراضةةة   

الرصةد للتخلةيص والتنقيةذ و  ويتمث  الغرض من هذا اإل ار املقاهيم  . توفن أساس سةليت علميةا  
.  ال جييد أثر تدهور األراض  لأل رار ال  ختتار السع   ى جقيةا هةذا الت ييةد  وقةد ن ةةر 

  (6). وك  تقرير تقا ومذ ر  علمية سياساتية 2017. وباط/فرباير 
بةةةةدور ر يسةةةة  . اإلعةةةةداد لتةةةةوفن  واضةةةةلل  بةةةةرانم  العلةةةةت والتكنولوجيةةةةا والتنقيةةةةذ أيضةةةةا   -56

أاب ثالثةةة يةةاان  بةةةالبيةةاان  املبد يةةة خلةةص أسةةاس لت ييةةد أثةةر تةةدهور األراضةة   وق ةةدمت هةةذه الب
ل بةةرانم  ة مةةن تةةالمؤوةةرا  .   ةةار رصةةد جييةةد أثةةر تةةدهور األراضةة   ى مجيةة  البلةةدااب املةةةار 

ااب تزايةد مةن البلةدمد عةدد يةة، وز وّ  جديد األهةدار لت ييةد أثةر تةدهور األراضة  بقيةاد  اآلليةة العامل
لةةدول لة الدقةةة عةةن بيةةاان  عاليةة ببيةةاان  مصةةنقة  ضةةافية علةة  مسةةتوا مسةةت معا  امليةةاه فضةةال  

 ا زرية الصغن  
. ريُيةةةور بةةةرانم  جديةةةد األهةةةدار  مةةةؤثرا   عةةةامال   وحااادات التنسااايث اإلقليمياااةومثلةةةت  -57

ُيةةا  صةةلت مةة  جسةة  هلةةذا الةةربانم  وتوالت ييةةد أثةةر تةةدهور األراضةة : فقةةد وفةةر  الةةدعت السيا
 اخلةةةةةةرباء التنسةةةةةةيا الو نيةةةةةةة واملن مةةةةةةا  اإلقليميةةةةةةة  وسةةةةةةاعد  هةةةةةةذه الوحةةةةةةدا  علةةةةةة  اسةةةةةةتقدام

عد  علةةةة  اسةةةية وسةةةاافستةةةةاريني اإلقليميةةةني والةةةو نيني وزوداةةةةت ابملةةةةور  بةةةةأاب املسةةةةا   السي
   مةا أد  إلقليمة واب اتن يت حلقا  العم  واملةاورا  اففتتاحية عل  الصعيدين اإلقليمة  ود

األراضة   ثةر تةدهورأ. افتصاف  اخلاصةة بةربانم  جديةد األهةدار لت ييةد  هذه الوحدا  دورا  
 و. دعت  دار  املةروع ورصده  

ونةةةلت وحةةدا  التنسةةيا اإلقليميةةة . الةةدعو   ى  قامةةة الةةةرا ا  ودعمُيةةا لالتقاقيةةة  -58
عمليةةةا  الر يسةةةية املتعلقةةةة ابلتصةةة ر وتةةةدهور داتةةة  منا قُيةةةا  وقةةةدمت مةةةدتال  للقعاليةةةا  وال

األراض  وا قار . منا قُيا، ووفر  معلوما  عن أولواي  وأنةلة افتقاقية  ُيةا  التنسةيا 

__________ 

موجز للنتا   العلمية الر يسية املتعلقة بتقعي  جييد أثر تدهور األراض   ICCD/COP(13)/CST/2يرد . الوثيقة  (6)
 ولوجيا لت والتكنو ذلع افستنتاجا  واملق حا  امللروحة للن ر . الدور  الثالثة عةر  لل نة الع
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الو نيةةة و نهةةا مةةن أصةة اب املصةةل ة، وحةةدد  املن مةةا  واملؤسسةةا  املمكةةن  قامةةة وةةرا ا  
ور  اخلامسةةة عةةةر  لل نةةة اسةةتعراض افجتماعةةا  اإلقليميةةة ابلتتةةا  مةة  الةةد معُيةةا  ون مةةت أيضةةا  

 اجتماعا   اثلة قب  الدور  الثالثة عةر  ملؤدر األ رار   تنقيذ افتقاقية، وستن ت أيضا  
مةةن بةةني أهةةت أولةةواي  بةةرانم   هيئااة التفاعاا  ظااني العلااود والسياساااتو ةةااب دعةةت عمةة   -59

رانم  عملُيةا، عملةت م  بة ا    واتساق2017-2016العلت والتكنولوجيا والتنقيذ . ف   السنتني 
يم  العلمةة  املقةةاه عةةن اإل ةةار اهليئةةة املةةذ ور  علةة  ثةةالث دراسةةا /تقارير ر يسةةية، وهةة  جديةةدا  

دهور لتصةةة ر وتةةةالت ييةةةد أثةةةر تةةةدهور األراضةةة ة واإلدار  املسةةةتدامة لألراضةةة  مةةةن أجةةة  مواجُيةةةة 
عةاد  يهية   ارسةا   و األراض  وا قار والتخقيف من آاثر تغن املناال والتكيف معةهة وتةدابن

ر  الةةة  يا املقةةةر األراضةةة  املتةةةدهور  واستصةةةالحُيا واسةةةتعاد  تصةةةوبتُيا   مةةةا أجةةةر  أنةةةةلة التنسةةة
عا ابلتنوع لدو  املاتقييت تدهور األراض  وافستصال  الذي أجراه املنتدا ا كوم   تلت )أ(

ة لعامليةةةةةةةراضةةةةةة  االبيولةةةةةةوج  وتةةةةةةدما  الةةةةةةن ت اإليكولوجيةةةةةةةة )ب(  عةةةةةةداد منةةةةةةةور توقعةةةةةةا  األ
  املناال ة املعنية بتغنة الدوليالقريا ا كوم  الدو  التقا املعا ابل بةة )د( اهليئة ا كومي )ج(
و. دوراةةةةةا الثالثةةةةةة عةةةةةةر ، ستسةةةةةتعرض  نةةةةةة العلةةةةةت والتكنولوجيةةةةةا هيئةةةةةة التقاعةةةةة  بةةةةةني  -60

ه اهليئةةةة اةةةدر ضةةةمااب إبجةةةراء تقيةةةيت تةةةارج  هلةةةذ والسياسةةةا ، وأصةةةدر  األمانةةةة تكليقةةةا   العلةةةوم
تتةةا  لةةدور  الل نةةة معلومةةا  جليليةةة قا مةةة علةة  األدلةةة فسةةتعراض اهليئةةة  ونتةةا   هةةذا التقيةةيت  أاب

. تنقيةةذ بةةرانم  عملُيةةا  جيةةدا   صتؤ ةةد أاب هيئةةة التقاعةة  بةةني العلةةوم والسياسةةا  قةةد أحةةرز  تقةةدما  
ملو لةةةة  ليُيةةةا، وقةةةد   وهةةة  تعمةةة  علةةة  مجيةةة  األهةةةدار وأنةةةةلة التنسةةةيا ا2017-2016للقةةة   

أ جنز  ابلقع  العديد من النوات  املخلص هلا  وتن ت اهليئة عملُيا بقعالية مةن تةالل توزية  املُيةام 
    ويتضةةآ مةةن التعقيبةةا  الةةوارد   علةة  أعضةةا ُيا، وتقةةدم األمانةةة اخلةةدما  الالزمةةة لسةةن عملُيةةا

 أسةةاس علمةة  راسةةم  مةةن ا ُيةةا  صةةاحبة املصةةل ة أاب اهليئةةة تةةوفر معلومةةا  مقيةةد  تسةةتند  ى
. التةأثن علة  عمليةا  علميةة أتةرا وجسةني  وةرا  األوسةاط العلميةة .  و القُيا التوفيا أيضا  

  (7)عم  اتقاقية مكاف ة التص ر، ر ت بقاء الكثن  ا يتعني عمله . هذه اجملاف ص
نةةر تقريةر تةاص  اهليئة ا كومياة الدولياة املعنياة ظت اري املنااخ، أقر  2016و. عام  -61

عةةةةن تغةةةةن املنةةةةاال، والتصةةةة ر، وتةةةةدهور األراضةةةة ، واإلدار  املسةةةةتدامة لألراضةةةة ،  2019. عةةةةام 
واألمةةةن الغةةةذا  ، وتةةةدفقا   ةةةازا  الدفيئةةةة . األن مةةةة اإليكولوجيةةةة األرضةةةية  وبةةةدأ  األمانةةةة 

ة الدوليةة بةةأاب و ثلواب من هيئة التقاع  بةني العلةوم والسياسةا  التعةاواب مة  أمانةة اهليئةة ا كومية
. اجتمةةاع جديةةد النلةةاا الةةذي أسةةقر عةةن وضةة  اخللةةوط العريضةةة  هيكةة  التقريةةر ووةةار وا أيضةةا  
. الل نةةة افستةةةارية العلميةةة فجتمةةاع اخلةةرباء املعةةا بتغةةن املنةةاال  للتقريةةر  و انةةت األمانةةة عضةةوا  

واهليئة ا كومية الدوليةة  واستخدام األراض  واألمن الغذا   الذي عقدته من مة األ ذية والزراعة
، وةةةةار ت األمانةةةةة وهيئةةةةة التقاعةةةة  بةةةةني 2017  و. آذار/مةةةةارس 2107.  ةةةةانواب الثاا/ينةةةةاير 

العلةةوم والسياسةةةا ،  ى جانةةةي من مةةةة األ ذيةةةة والزراعةةةة والقريةةةا ا كةةةوم  الةةةدو  التقةةةا املعةةةا 
يةةةةة، . نةةةةدو  عامليةةةةة عةةةةن بةةةةزواب ابل بةةةةة واهليئةةةةة ا كوميةةةةة الدوليةةةةة واملن مةةةةة العامليةةةةة لألرصةةةةاد ا و 

الكربةةواب العضةةوي . ال بةةة، أ لقةة  فيُيةةا الضةةوء علةة  دور ال بةةة و دار  بةةزواب الكربةةواب العضةةوي . 
ال بةةة . النُيةةوض ملةةص مواجُيةةة تغةةن املنةةاال والتنميةةة املسةةتدامة  ومةةن املتوقةة  أاب تسةةُيت الوثيقةةة 

__________ 
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صالتقريةةةر اخلةةةاص بةةةةأاب تغةةةن املنةةةاال   بيةةةة، بةةةدءا  اخلتاميةةةة . التقةةةارير الدوريةةةة للُييئةةةة ا كوميةةةة الدول
واألرضص وتنقةيآ املبةةاد  التوجيُييةة لقةةوا ت ا ةةرد، و ةذلع . عمليةةا  اإلبةال  .   ةةار افتقاقيةةة 

 اإل ارية بةأاب تغن املناال واتقاقية مكاف ة التص ر وأهدار التنمية املستدامة  
نلتناااوع البيولاااوفي و ااادمات الااانظ   نملنتااادحل ا كاااومي الااادوا املعاااينوفيمةةةا يتعلةةةا  -62

، استعرضةةةت األمانةةة مةةةةروع  تقيةةةيت تةةةدهور األراضةةة  وافستصةةةال  مةةةن الةةةدرجتني اإليكولوفياااة
لصةانع  السياسةا   وتواصة  األمانةة املسةاية .  األوى والثانية وعلقةت عليُيمةا، مبةا تة  مةوجزا  

 افجتماعا  التقنية واجتماعا  عملية بناء قدرا  املنتدا عن  ريا سب  من بينُيا املةار ة .
 اخلرباء وتبادل اخلربا  

دورهةةةا اهلةةةام . دعةةةت العمليةةةا   تار ساااو  ظنااااء القااادوتةةةالل فةةة   السةةةنتني، واصةةةلت  -63
الر يسية لالتقاقية  وعرضت  مكانية ا صول عل  العديد من الدورا  التدريبية من تالل التعلت 

مةةن مةةواد بنةةاء القةةدرا ة ووفةةر  معلومةةا  عةةن الةةةوا ر اإللكةة وا، والةةدورا  ا امعيةةة، و نهةةا 
املتاحة والزماف  واملنآ .  ال  دار  األراض   وتتزايةد عةروض هةذه السةوا املتاحةة بلغةا   ةن 

 اإلنكليزية  
وأجرا برانم  العلت والتكنولوجيا والتنقيذ تدريبا  متنوعةة .  ةال بنةاء القةدرا ،  ةااب  -64

ضر  . جامعا  حول العاأ، وتن يت عد  معةارض عةن افتقاقيةة، و عةداد دا 15من بينُيا  لقاء 
ونةةةةةر أربةةةة  دورا  تدريبيةةةةة مةةةةن تةةةةالل الةةةةتعلت اإللكةةةة وا عةةةةن عمليةةةةة افتقاقيةةةةة، و جةةةةراء عةةةةد  
اتتبارا  قصن ، وعقةد حلقةا  نقةاش ومنافسةا ، و ةذلع  قامةة وةرا ا  لةدعت بنةاء القةدرا  

 واحملل  وعل  مستوا اجملتمعا  احمللية  عل  الص ع د دواب اإلقليم  والو ا
. إلدارة املعاارف وينسا برانم  العلةت والتكنولوجيةا والتنقيةذ جسةني اهليا ة  األساسةية  -65

، مت توسي  نلاا املةروع الت رييب لبوابة تبادل املعارر العلميةة، 2016  ار افتقاقية  و. عام 
، وهو مصمت ليعم  ابعتباره املنةرب املعةر. الر يسة  وأعيد  صيا ته ليصبآ مر ز معارر افتقاقية

لل ُيةةةةةا  صةةةةةاحبة املصةةةةةل ة .   ةةةةةار افتقاقيةةةةةة، حيةةةةةا يةةةةةوفر  مكانيةةةةةة ا صةةةةةول امليسةةةةةر  علةةةةة  
 املعلوما  من مصادر متعدد   وسيقدم املر ز ما يل :

 معلوما  لدعت برانم  جديد األهدار لت ييد أثر تدهور األراض ة )أ( 
ا صول عل   موعة متنوعة مةن الةن ت ذا  الصةلة لتبةادل املعلومةا   مكانية  )ب( 

 (ة 2017لتبادل املعلوما  حبلول أاير/مايو  ن اما   950)و ااب قد أ درج ما يقرب من 
معلوما  ددثة عن املنةةورا  واملقةاف  ومصةادر املعلومةا  ذا  الصةلة مةن  )ج( 

 املكتبة اإللك ونية لالتقاقيةة
 . القا مةةةةةةةةةةةةةةة . أاير/ تبةةةةةةةةةةةةةةنا   1 292رباء املسةةةةةةةةةةةةةةتقلني )أ درج قا مةةةةةةةةةةةةةةة اخلةةةةةةةةةةةةةة )د( 

 (ة 2017 مايو
أفضةةةة  املمارسةةةةا  مةةةةن بةةةةرانم  الةةةةةبكة العامليةةةةة لةةةةنة ُي   وتكنولوجيةةةةا  حقةةةةظ  ()ه 
 املوارد  
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 اخلدمات اإلدارية -دال 
 اب بةةةةرانم  اخلةةةةدما  اإلداريةةةةة، الةةةةذي جيمةةةة  وحةةةةد  تةةةةدما  اإلدار  والتمويةةةة  ووحةةةةد   -66

درا  السةةةابقتني، مكلةةةف بضةةةمااب تةةةوفن اخلةةةدما  بقعاليةةةة و قةةةاء  لألمانةةةة واآلليةةةة تةةةدما  املةةةؤ 
العاملية فيما يتص  ابإلدار  املاليةة، واملةوارد البةةرية، والسةقر، واملةة اي ، وتكنولوجيةا املعلومةا ، 

 ألن مة وقواعد األمت املت د  وافتقاقية  و ذلع تدما  املؤدرا ، وفقا  
، واص  برانم  اخلةدما  اإلداريةة تنقيةذ وبةدء تةةغي  2017-2016تني و. ف   السن -67

مكوان  جديةد  لن ةام أوموجةا، وهةو مبةادر  لإلصةال  اإلداري مصةممة ملسةاعد  األمةت املت ةد  
عل  العم  بقعالية أ رب مةن تةالل  دمةاج وتروةيد العمليةا  اخلاصةة أبعمةال املن مةة مةن حيةا 

واملاديةةةة .   ةةةار حةةةّ  عةةةامل  واحةةةد للعديةةةد مةةةن املؤسسةةةا  التابعةةةة  دار  املةةةوارد املاليةةةة والبةةةةرية 
لكواب ف   السنتني ا الية ه  الثانية .   ار املعاين احملاسبية ا ديد  لالتقاقيةة،  للمن مة  ون را  

فقد واصة  الةربانم  جُيةوده . تنقيةذ املعةاين احملاسةبية الدوليةة للقلةاع العةام، ابلتةةاور مة   لة  
ني ومكتةةةةي تةةةةدما  الرقابةةةةة الداتليةةةةة، اةةةةدر عةةةةام يتمثةةةة  . ضةةةةمااب  اتحةةةةة مزيةةةةد مةةةةن املةةةةراجع

 املعلوما  األحدث عن األصول وافلتزاما  واإليرادا  والنققا  لإلدار  و ال  اإلدار   
وفيمةةا يتعلةةا مةةدما  املةةؤدرا ، ن مةةت األمانةةة الةةدور  اخلامسةةة عةةةر  لل نةةة اسةةتعراض  -68

 تةةةةةرين األول/ 20 ى  18تةةةةي األمةةةةت املت ةةةةد  . نةةةةنوم . القةةةة   مةةةةن تنقيةةةةذ افتقاقيةةةةة . مك
، وهةةةو مةةةا سةةةبقه التقةةةاوض علةةة  اتقةةةاا ثالثةةة  و برامةةةه مةةة  حكومةةةة  ينيةةةا واألمةةةت 2016 أ تةةةوبر

املت ةةةد   ومةةةن أجةةة  افجتمةةةاع، أعةةةد  األمانةةةة الةةةدعوا ، ويسةةةر  املةةةةار ة، ونقةةةذ  تلةةةص 
  تن ةيت بعثةة ختلةيص جضةنية  ومت جتُييةز نةااب مةن تدما  ومرافةا املةؤدرا  ذا  الصةلة، مبةا تة

واث ةةا مةةا قبةة  الةةدور  لل مجةةة . الوقةةت املناسةةي حيةةا بلةة  معةةدل افمتثةةال العةةام لتسةةليت الواث ةةا 
  ى مكتي األمت املت د  . جنيف ما ة ابملا ة  

ل نةةةةة وجيةةةةري اإلعةةةةداد للةةةةدور  الثالثةةةةة عةةةةةر  ملةةةةؤدر األ ةةةةرار والةةةةدور  السادسةةةةة عةةةةةر  ل -69
استعراض تنقيذ افتقاقية والدور  الثالثة عةر  لل نةة العلةت والتكنولوجيةا،  مةا جيةري التقةاوض مة  
حكومةةة الصةةني علةة  اتقةةاا البلةةد املضةةيف  وتعمةة  األمانةةة علةة  جتُييةةز سةةب  وعةةةرين وثيقةةة مةةن 
واث ةةةةا مةةةةا قبةةةة  الةةةةدور  لل مجةةةةة مةةةةن قبةةةة  مكتةةةةي األمةةةةت املت ةةةةد  . جنيةةةةف واثنةةةة  عةةةةةر  وثيقةةةةة 
معلوما   ون مت افتقاقية ثةالث بعثةا  ختلةيص مةن أجة  الت ضةن للةدور  الثالثةة عةةر  ملةؤدر 
األ ةةةرار، وتةةةةم   ثلةةةني عةةةن مكتةةةي األمةةةت املت ةةةد  . جنيةةةف و دار  األمةةةت املت ةةةد  لةةةةؤواب 

 السالمة واألمن 
ون  مةةةةت اسةةةةة اجتماعةةةةا  . بةةةةواب ملكاتةةةةي مةةةةؤدر األ ةةةةرار و نةةةةة اسةةةةتعراض تنقيةةةةذ  -70
قاقيةةة و نةةةة العلةةت والتكنولوجيةةةا، وع قةةةد اجتمةةاع ملكتةةةي مةةؤدر األ ةةةرار بنةةةاء علةة  دعةةةو  مةةةن افت

  2017ر ةةةي  الةةةدور  الثانيةةةة عةةةةر  ملةةةؤدر األ ةةةرار . اسةةةلنبول، تر يةةةا، .  ةةةانواب الثاا/ينةةةاير 
 ون  مةةةت ثالثةةةة اجتماعةةةا  جمللةةة  صةةةندوا التكيةةةفة وسةةةي ن َّت اجتمةةةاع رابةةة  . تةةةةرين األول/

  2017أ توبر 
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 إجنازات اةلية العاملية - امساً  
، استُيدفت اآللية العاملية دعت البلةدااب األ ةرار لبةدء السةع  2017-2016. الق    -71

 ى جقيةةا جييةةد أثةةر تةةدهور األراضةة  علةة  الصةةعيد الةةو ا و اتحةةة فةةرص جديةةد  ومبتكةةر  لةةزايد  
  يسية ثالثة ه :افستثمارا   ور ز  أنةلة اآللية العاملية عل  مواضي  ر 

 اإلجراءا  املتعلقة بت ييد أثر تدهور األراض ة )أ( 
 األرض وافقتصاد والقلاع اخلاصة )ب( 
 األرض والقدر  عل  التكيف واألمن  )ج( 

و.    هذه املواضةي ، ر ةز  اآلليةة العامليةة علة  أولةواي  ر يسةية بتةار  وعةزز  عملُيةا  -72
 عن  ريا ورا ا  اس اتي ية 

 اإلفراءات املتعلقة ظتحييد أثر تدهور األراضي -ألف 
 ى صةةيا ة أهةةدار و نيةةة  وعيةةة .  ةةال  12-م أ/3عقةةي الةةدعو  الةةوارد  . املقةةرر  -73

( 2017بلةدااب . أاير/مةايو  108جييد أثر تدهور األراض ، تعُيد  مع ةت البلةدااب األ ةرار )
 عمليةة وضة  هةذه األهةدار وجديةد . بت ديد أهدار  وعيةة . هةذا اجملةال، وهة  جةرز تقةدما  

السياسةةةةا  والتةةةةدابن لت قيقُيةةةةا  وأنةةةةةأ  اآلليةةةةة العامليةةةةة، ابلتعةةةةاواب مةةةة  األمانةةةةة، بةةةةرانم  جديةةةةد 
األهدار لت ييد أثر تدهور األراض  ادر دعت البلدااب األ رار ال  تعُيد  بوض  األهدار 

ور األراضةة  ووضةة  األهةةدار اللوعيةةة املةةذ ور  .  نةةةاء تلةةوط أسةةاس و نيةةة لت ييةةد أثةةر تةةده
  اللوعية . هذا اجملال وجديد التدابن املرتبلة بذلع من أج  جقيا هذا الت ييد 

وتتمثةةةة  املكةةةةوان  األساسةةةةية لةةةةربانم  جديةةةةد األهةةةةدار لت ييةةةةد أثةةةةر تةةةةدهور األراضةةةة   -74
 يل : فيما

أثةةةر :  اب جديةةةد األهةةةدار .  ةةةال جييةةةد تعاياااا حتيياااد أثااار تااادهور األراضاااي )أ( 
للتنسةةةيا فيمةةةا بةةةني الةةةوزارا   تةةةدهور األراضةةة  ليسةةةت عمليةةةة منقةةةرد  ولكنُيةةةا عمليةةةة تةةةوفر فرصةةةا  

والقلاعةةا  املعنيةةة مب ةةال  دار  األراضةة   ومكةةن للبلةةدااب أاب تةةن آ . تعزيةةز هةةذا الت ييةةد إبجيةةاد 
 ردود مة  ة عل  األسئلة التالية:

 ما ه  أيية جييد أثر تدهور األراض ؟ '1'
 ن أاب نعم  عل  تعزيزه؟ما الذي مك '2'
 ما ه  األ رار ال  يتعني أاب تةار  . هذا األمر؟ '3'
: يعةةد تقيةةيت ا الةةة الراهنةةة لتةةدهور األراضةة  تقيااي  حتييااد أثاار تاادهور األراضااي )ب( 

لت ديةةد أهةةدار جييةةد أثةةر تةةدهور األراضةة ، واختةةاذ قةةرارا  مسةةتنن  بةةةأاب مةةا  ومةةا  ر ُيةةا أساسةةا  
 يتعني القيام به من  جراءا ، ورصد التقدم احملرزة

: جةةةدد حتدياااد أهاااداف حتيياااد أثااار تااادهور األراضاااي والتاااداظري ذات الصااالة )ج( 
   وتضةت أهدار جييد أثر تدهور األراض   موحا  بلد مةا مةن انحيةة مكاف ةة تةدهور األراضة
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تدابن جييد أثر تدهور األراض   موعة  املة مةن التةدتال  لت نةي هةذا التةدهور أو ا ةد منةه 
 أو عك  مسارهة

لت قيةةةا  مسةةبقا   : تعةةد البيئةةة املواتيةةة وةةر ا  حتقيااث حتييااد أثاار تاادهور األراضااي )د( 
السياسةةا   جييةةد أثةةر تةةدهور األراضةة   فُيةة  جتعةة   دمةةاج مقُيةةوم جييةةد أثةةر تةةدهور األراضةة  .

  (8)الو نية أسُي  وجديد برام  هذا الت ييد ومةاريعه  كنة
مةةةةن  3-15بلةةةةدااب ب مجةةةةة الغايةةةةة العامليةةةةة  108، تعُيةةةةد  2017أاير/مةةةةايو  31و.  -75

  ى أهدار و جراءا  قلرية  أهدار التنمية املستدامة
أقامةةةت اآلليةةةة ومةةن أجةةة  تنقيةةةذ بةةةرانم  جديةةد األهةةةدار لت ييةةةد أثةةةر تةةدهور األراضةةة ،  -76

ين الةةدو    الصةةعيدالعامليةةة وةةرا ا  بةةةأاب املعةةارر والتنقيةةذ والتمويةة  مةة  عةةدد مةةن الةةةر اء علةة
را ا  مة  ن تةالل وةمةوالو ا  وأ تي ت البيةاان  املبد يةة اخلاصةة بت ييةد أثةر تةدهور األراضة  

ر ةةةةز الةةةةدو  املبيةةةةة، و و الةةةةة القضةةةةاء األوروبيةةةةة، ومر ةةةةز الب ةةةةوث املةةةةة   التةةةةاب  للمقوضةةةةية األورو 
فجةةةاد الةةةدو  ليةةةة مةةة  ا  وأ قيمةةةت وةةةرا ا  تنقيذيةةةة و/أو ماللمراجةةة  واملعلومةةةا  املتعلقةةةة ابل بةةةة

    األمةةةةت املت ةةةةد، وبةةةةرانم مايةةةةة اللبيعةةةةة، ومرفةةةةا البيئةةةةة العامليةةةةة، وبةةةةرانم  األمةةةةت املت ةةةةد  للبيئةةةةة
اء م عةدد مةن الةةر بة  وقد  ال  اإل ا  ، ومن مة األ ذية والزراعة، وأ ادمية الرايد  لل قاظ عل

 اض ، ومةن بيةنُيتهور األر لربانم  جديد األهدار لت ييد أثر تد ماليا   عل  الصعيد الثنا   دعما  
مرب   وتقةةةدم نسةةةا ولكسةةةحكومةةةا   سةةةبانيا وأملانيةةةا وتر يةةةا وترينيةةةداد وتواب ةةةو ومجُيوريةةةة  ةةةوراي وفر 

ور األراضةة  عةةن أثةةر تةةده ال السةةع   ى جييةةدللبلةةدااب األ ةةرار .  ةة اآلليةةة العامليةةة الةةدعت أيضةةا  
مةن تةالل  األراضة   ريا  عداد مةوجزا  قلريةة اةدر  ى تربيةر افسةتثمار . جييةد أثةر تةدهور

 افقتصادية املتعدد  لالستثمار . األرض   - عرض العوا د افجتماعية
ويتللةي افرتقةاء ابملبةادرا  الناج ةة لت ييةد أثةر تةدهور األراضة  و نهةا مةن  ارسةا   -77

ا ثاليةةة . جقيةةناحيةةة املاإلدار  املسةةتدامة لألراضةة ، وزايداةةا، وجةةود مةةةاري  جويليةةة تسةةُيت مةةن ال
تيةةة وأهةةدار  ةةد املناأهةةدار جييةةد أثةةر تةةدهور األراضةة ة وجقةةا منةةاف  متعةةدد  )مبةةا . ذلةةع القوا

ة وجسةةةن مةةةن املرتقةةة  لتنميةةةة املسةةةتدامة(ة وتسةةةتند  ى املمارسةةةا  ا يةةةد  ذا  األثةةةر افجتمةةةاع ا
م  جديةةةد  ةةةار بةةةران القةةةدرا  الو نيةةةةة وتعةةةزز التمويةةة  املبتكةةةر، مبةةةا يةةةةم  القلةةةاع اخلةةةاص  و. 
 ييةد  .  ةال جار  را ةداألهدار لت ييد أثر تدهور األراضة ، تعمة  اآلليةة العامليةة مة  بلةدااب بتة

ملقبلةة خللةوا  اأثر تدهور األراض  من أج  وضة  بلةص لقةرص املةةاري  الت ويليةة  وستةةم  ا
د  اخلةةةةدما  ال، وزايتقةةةةدمي الةةةةدعت  ى البلةةةةدااب . جديةةةةد فةةةةرص املةةةةةاري  الت ويليةةةةة . هةةةةذا اجملةةةة
  مةة  مةةة وةةرا اال، و قاافستةةةارية للكيةةاان  الو نيةةة . تلةةوير املةةةاري  الت ويليةةة . هةةذا اجملةة

العتبةةةارا    مةةةراع لالةةةةر اء الةةةدوليني مةةةن أجةةة  دعةةةت تنقيةةةذ املةةةةاري  الت ويليةةةة ووضةةة  وتعزيةةةز اةةة
 راض   دهور األتا نسانية . املةاري  والربام  الت ويلية احملدد  .  ال جييد أثر 

__________ 

عةةةن بةةةرانم  جديةةةد األهةةةدار لت ييةةةد أثةةةر تةةةدهور  معلومةةةا  أ ثةةةر تقصةةةيال   ICCD/COP(13)/2تةةةرد . الوثيقةةةة  (8)
 األراض   
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 األرض واالقتصاد والقطاع اخلال -نء 
جقيةةةا جييةةةد أثةةةر تةةةدهور األراضةةة ، علةةة  . افعتبةةةار أاب اإلجةةةراءا  الراميةةةة  ى  أتةةةذا   -78

 فوا ةد متعةدد ، فةألاب من أهدار التنمية املستدامة، مكن أاب جقا 3-15الن و املبني . اهلدر 
تنميةةةة تمويةةة  للجييةةةد أثةةةر تةةةدهور األراضةةة  مكةةةن أاب يصةةةبآ وسةةةيلة لت قيةةةز أح ةةةام  بةةةن  مةةةن ال

 ال  ملتعلا ابملنا املستدامة أل راض تنقيذ افتقاقية، مبا . ذلع التموي  ا
من املدير العام لآللية العاملية وض  تيةارا  لةزايد  ا ةوافز  12-م أ/3وقد  لي املقرر  -79

والةةةةةةةدعت املةةةةةةةا ، مبةةةةةةةا . ذلةةةةةةةع املسةةةةةةةاعد  .  مكانيةةةةةةةة  نةةةةةةةةاء صةةةةةةةندوا مسةةةةةةةتق  لت ييةةةةةةةد أثةةةةةةةر 
تقةدم ملةرد  األراض  ي تا  لإلعمال التام ملبةادرا  الت ييةد  واسةت ابة هلةذا الللةي، أ حةرز تدهور

منةةةةةذ الةةةةةدور  الثانيةةةةةة عةةةةةةر  ملةةةةةؤدر األ ةةةةةرار .  عةةةةةداد صةةةةةندوا جييةةةةةد أثةةةةةر تةةةةةدهور األراضةةةةة   
(، وهةةةةة  Mirovaعمليةةةةةة اتتيةةةةةار مةةةةةن تةةةةةالل علةةةةةاءا  عامةةةةةة، اتتةةةةةن  وةةةةةر ة منوفةةةةةا ) وعقةةةةةي
املعنيةةةةةةةة ابفسةةةةةةةتثمار املسةةةةةةؤول التابعةةةةةةةة جملموعةةةةةةةة انتيكسةةةةةةي  لةةةةةةةإلدار  العامليةةةةةةةة لألصةةةةةةةول  الةةةةةةةر ة

(Natixis Global Asset Management Group لتكةةةةواب الةةةةةريع القةةةةا ت علةةةة  هيكلةةةةة صةةةةندوا ،)
جييد أثر تدهور األراض   والتعاواب الوثيا بني القلاعني العام واخلةاص املتمثلةني . اآلليةة العامليةة 

لعمليةةة  فقةةد أفةةاد ابلقعةة  تقيةةيت مسةةتق  أجةةري حةةديثا   ووةةر ة منوفةةا يعمةة  علةة  فةةو جيةةد للغايةةةة
حالةة  فراديةة اندر  للكيقيةة الة  مكةن اةا ملن ومةة األمةت صدراسةة أبنه يعرب عن  (9)ندوا نةاء الص

 املت د  أاب تعم  بةك  هادر وعميا م  القلاع اخلاصص 
 مةةروعا   70: فقد أ عد  حاف ة من أ ثةر مةن جيدا   وقد وُيد  نةاء الصندوا تقدما   -80

ث السةةوا عةةاين حبةةو التةةةغيلية تكتمةة ، مبةةا . ذلةةع م، وتكةةاد أن مةةة الصةةندوا وعملياتةةه دةةتمال  
 واملعاين البيئية وافجتماعية، واس اتي ية للرصد واإلبال  والت قا 

وح ةةةد الةةدعت املةةا  مةةن أجةة   نةةةاء صةةندوا جييةةد أثةةر تةةدهور األراضةة  وتنقيةةذ مةةذ ر   -81
ع مةةن مؤسسةةة التقةةاهت . وةةك  مةةنآ مقدمةةة مةةن حكومةةا  فرنسةةا ولكسةةمرب  والنةةروي ، و ةةذل

، أعلن املصرر األوروم لالستثمار أنه بدأ عملية لبةذل 2016رو ق لر  و. تةرين الثاا/نوفمرب 
العناية الواجبة . سياا السع   ى  جةراء اسةتثمار ر يسة  . الصةندوا  وابإلضةافة  ى املصةرر 

هتمةةامُيت إبمةةداد األوروم لالسةةتثمار، أبةةدا عةةدد مةةن املسةةتثمرين مةةن القلةةاعني العةةام واخلةةاص ا
الصةةةندوا بةةةرأس املةةةال، وجيةةةري العديةةةد مةةةنُيت عمليةةةا  بةةةذل العنايةةةة الواجبةةةة . وقةةةت  تابةةةة هةةةذه 

 الوثيقة،  ا يةن  ى أاب   الا الصندوا وأول استثماراته سيتت . األوُير القادمة  
ارر ومن أج  مواصةلة زايد  التموية  لالتقاقيةة، بةدأ  اآلليةة العامليةة مةةار تُيا مة  مصة -82

ن بةني هةذه اقية  ومة  ا ية متعدد  األ رار ومصادر دوي  أترا ذا  صلة من أج  تنقيذ افتق
نةةلة تةةم  األاألنةلة، و ضعت تريلة  ريا للعم  املة   م  الصندوا األتضر للمنةاال، و 

جةةراءا  إبالنُيةةوض  املةةة  ة املتصةةور  تعزيةةز اةة  مةةة   بةةةأاب املنةةاال واسةةتخدام األراضةة  اةةدر
 يلية تقوم عل  األراض  .  ال املناال جو 

__________ 

(9) <www2.unccd.int/sites/default/files/relevant-links/2017-03/LDN%20Fund%20development% 

20evaluation%20report.pdf>   
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 األرض والقدرة على التكيف واألمن -في  
تعم  اآللية العاملية عل  تنقيذ مةروع .   ار مبادر  ا دار األتضةر الع ةيت  وتةةار   -83

(  2018-2014املقوضةةةية األوروبيةةةة . دويةةة  مةةةةروع اف ةةةتالر البيئةةة  احمللةةة  فجةةةاد أتضةةةر )
ف ةةتالر البيئةة   ى تعزيةةز قةةدرا  اجملتمعةةا  احملليةةة . املسةةاعد  علةة  النُيةةوض ويُيةةدر مةةةروع ا

والسةكااب احملليةواب ‘  وريةا ف تضةراء‘ابفستثمارا  . استصال  األراض  وايئة فرص عم  أو 
أنقسةةُيت هةةت مةةن  ةةر  املةةةروع مةةن أجةة  تعزيةةز قةةدر  اجملتمعةةا  احملليةةة علةة  التكيةةف مةة  تةةدهور 

يعةةزز اإلدار  املسةةتدامة  مةةةروعا   بةةا  املنةةاال  وقةةاد  اآلليةةة العامليةةة أيضةةا  األراضةة  وا قةةار وتقل
لألراضةة  . املنةةةا ا املعرضةةةة للُي ةةر  منُيةةةا .  ةةةرب أفريقيةةا، مةةةن تةةةالل اسةةتخدام آليةةةا  دويةةة  
مبتكةةةر   ويقةةةدم املةةةةروع، الةةةذي متةةةد لةةةثالث سةةةنوا  ودولةةةه حكومةةةة  يلاليةةةا، الةةةدعت  ى بور ينةةةا 

ني ةةةر . سةةةياا ا ُيةةةود الراميةةةة  ى منةةة  تةةةدهور األراضةةة  واستصةةةال  منةةةا ا فاسةةةو والسةةةنغال وال
 األراض  املتدهور  من تالل زايد  افستثمار .  ال اإلدار  املستدامة لألراض  

تنقيةةةذ مةةةةاري  اسةةةتثمارية ابلغةةةة الصةةةغر .   ةةةار مةةةةروع اف ةةةتالر البيئةةة   وجيةةةري حاليةةةا   -84
عرب اسة من بلدااب الساح  وهة : بور ينةا فاسةو وتةةاد  دليا    تمعا   23احملل  فجاد أتضر . 

والسةةنغال ومةةا  والني ةةر  وت كمةة  املةةةروع أنةةةلةر لبنةةاء القةةدرا  علةة  الصةةعيد اإلقليمةة  و ةةذلع 
نةةةةر املمارسةةةا  ا يةةةد  .  ةةةال اإلدار  املسةةةتدامة لألراضةةة  والتمويةةة  املبتكةةةر  ونتا  ةةةه لةةةن تقيةةةد 

.  ريُيةةةار  يقيةةةة بنةةةاء القةةةدر  علةةة   لبلةةةدااب املةةةةار ة، بةةة  ستسةةةاعد أيضةةةا  فقةةةص اجملتمعةةةا  احملليةةةة وا
التكيةةف علةة  نلةةاا واسةة  عةةرب ا ةةدار األتضةةر الع ةةيت  وتةةالل الةةدور  ا اديةةة والعةةةرين ملةةؤدر 

، 2015األ ةةةةةةرار . افتقاقيةةةةةةة اإل اريةةةةةةة بةةةةةةةأاب تغةةةةةةن املنةةةةةةاال الةةةةةةذي عقةةةةةةد . ابريةةةةةة  . عةةةةةةام 
مليةةةةةةةةارا  دوفر مةةةةةةةةن دوفرا   4وليةةةةةةةةة ر يسةةةةةةةةية بتقةةةةةةةةدمي رؤسةةةةةةةةاء دول وقةةةةةةةةاد  لو ةةةةةةةةاف  د تعُيةةةةةةةةد

املت ةةةةةةةد  علةةةةةةة  مةةةةةةةدا السةةةةةةةنوا  اخلمةةةةةةة  املقبلةةةةةةةة للنُيةةةةةةةوض بتنقيةةةةةةةذ مبةةةةةةةادر  ا ةةةةةةةدار  الةةةةةةةوفاي 
الع ةةةةةيت  والةةةةةةر اء الر يسةةةةةيواب . مةةةةةةروع اف ةةةةةتالر هةةةةةت افجةةةةةاد األفريقةةةةة ، ومن مةةةةةة  األتضةةةةةر
وصةةندوا األمةةت املت ةةد  للمةةةاري  اإلنتاجيةةة، والزراعةةة، وافجةةاد الةةدو   مايةةة اللبيعةةة،  األ ذيةةة

ومرفةةا البيئةةة العامليةةة، و ةةذلع ثةةالث وةةبكا  مةةن املن مةةا  األهليةةة هةة : وةةبكة السةةاح  املعنيةةة 
(، والةةةةةةةبكة التةةةةةةةار ية للتنميةةةةةةة املسةةةةةةتدامة للواحةةةةةةا  Réseau Sahel Désertificationابلتصةةةةةة ر )

(Réseau Associatif de Développement Durable des Oasisووبكة دراي ،) - ( نتDrynet ) 
وأ لقت افتقاقية علة للتوعية العامة بقياد  اآللية العاملية بةأاب مبةادر  ا ةدار األتضةر  -85

الع ةةيت جةةت عنةةوااب صبنةةاء  حةةدا ع ا ةةي الةةدنياص  واةةدر ا ملةةة  ى رفةة  مسةةتوا الةةوع  علةة  
 الصعيد العامل  ابملبةادر  . األوسةاط العامةة والنقاوةا  السياسةاتية والقلةاعني اإلعالمة  والثقةا.
مةةن أجةة   ايةةة واضةة ة تتمثةة  .  هلةةام افسةةتثمار اللويةة  األجةة  . املبةةادر  مةةن قبةة  القلةةاعني 

 العام واخلاص 
وأ عةةد فةةيلت مةةن نةةوع الواقةة  افف اضةة  .   ةةار ا ملةةة  وينقةة  هةةذا القةةيلت مةةةاهديه  ى  -86

الةدنيا  وع ةةرض  املسةتوا امليةداا حيةةا تبةا اجملتمعةا  احملليةةة هةذه الع يبةةة ا ديةد  مةن ع ا ةةي
القةةةةيلت للمةةةةر  األوى علةةةة  قةةةةاد  العةةةةاأ . الةةةةدور  ا اديةةةةة والعةةةةةرين ملةةةةؤدر األ ةةةةرار . افتقاقيةةةةة 

، وع رض منذ ذلع ا ني . فعاليا  عامةة ر يسةية عةرب 2015اإل ارية بةأاب تغن املناال . عام 
ة بتقنيةةة األمةةا   . ابريةة  العةةاأ مةةن بينُيةةا: حقةة  افتتةةا  أوملبيةةاد ريةةو، وسةةينما القبةةة ا يوديسةةي
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(La Geode Imax Cinema وحةدا ا نبةاات   يةو امللكيةة  و. تةةرين األول/أ تةوبر ،)2016 ،
( Screen4Allاول ) - فةةةةةةور - م ةةةةةةنآ القةةةةةةيلت جةةةةةةا ز  أفضةةةةةة  فةةةةةةيلت واث قةةةةةة  . مُيرجةةةةةةااب سةةةةةةكرين

 عداد فيلت واث ق  عن ا دار األتضر الع يت ابلتعةاواب مة   . ابري   وجيري أيضا   2016 لعام
 ( BBCهيئة اإلذاعة الربيلانية )

 االستنتافات والتوصيات -سادساً  
قااااد يرؤااااب مااااؤأر األطااااراف يف أن ينظاااار يف أداء األمانااااة واةليااااة العامليااااة يف فاااا ة  -87

لعماااا  وأن يساااات دد هااااذه املعلومااااات لاااادع  نظااااره يف  طااااة ا 2017-2016 الساااانتني
 والربانمج واملياانية للسنوات املقبلة. 

    


