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 االتفاقية تنفيذ استعراض جلنة
 عشرة السابعة الدورة
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 املؤقت األعمال جدول من 2 البند
 5 إىل 1 من االسرتاتيجية األهداف التنفيذ: تقييم
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 األراضي تدهور

 العاملية اآللية من مقد  تقرير  
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 التصحر. ملكافح  املتحد  األم  اتفاقي  أمان  م  ابلتعاون

 مددن وغري ددا العامليدد  واآلليدد  األماندد  إىل عشددر  الثالثدد  دورتدد  يف األطددرا  مددؤ ر وطلدد  
 تددددهور أثدددر حتييدددد حتقيدددق إىل الراميددد  جهودهدددا يف األطدددرا  دعددد  تواصددد  أن االتفاقيددد  هيئدددات
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 .االتفاقي  تنفي  استعراض للان  عشر 
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 األراضدي تددهور أثدر حتييدد أهدداف حتديدد عدن أساسدية معلومدا  مقدمة: -أوالا  
 هاوتنفيذ

 االتفاقية إطار يف األراضي تدهور أثر وحتييد املستدامة التنمية أهداف -ألف 

 "2030 لعام املستدام  التنمي  "خط  على الدويل اجملتم  وافق ،2015 أيلول/سبتمرب يف -1
 النظ  محاي " على البلدان 15 اهلد  وحيث غاي . 169و املستدام  للتنمي  هدفا   17 تض  اليت

 حندددو علدددى الغددداابت وإدار  مسدددتدام، حندددو علدددى اسدددتخدامها وتعزيدددز وترميمهدددا يددد الربر  اإليكولوجيددد 
 التندددو  فقددددان ووقدددف مسددداره، وعكددد  األراضددد، تددددهور ووقدددف التصدددحر، ومكافحددد  مسدددتدام،

 يف مبدا املتددهور ، والرتبد  األراضد، وتدرمي  التصدحر، مكافح " 3-15 الغاي  وتتوخى .البيولوج،"
 مددن خددالم  لم عددا حتقيددق إىل والسددع، والفيضدداانت، واجلفددا  التصددحر مددن املتضددرر  األراضدد، ذلدد 
 ."2030 عام حبلول ،األراض، تدهور ظاهر 

 ملكافح  املتحد  األم  اتفاقي  يف األطرا  مؤ ر وافق ،2015 األول/أكتوبر تشرين ويف -2
 تتضدمن الديت املسدتدام ، التنميد  أهدا  من 3-15 الغاي  على عشر ، الثاني  دورت  يف التصحر،

 ويف (.12-أ م/3 )املقدرر االتفاقيد  لتنفيد  قدواي   حمررِّكدا   ابعتبارهدا األراض،، تدهور أثر حتييد مفهوم
 وضدددد  املناسددددب  فاقيدددد االت هيئددددات وإىل األماندددد  إىل أيضددددا   األطددددرا  مددددؤ ر طلدددد  نفسدددد ، املقددددرر

 هلددد ا واسدددتااب    .األراضددد، تددددهور أثدددر لتحييدددد الوطنيددد  واملبدددادرات األهددددا  عددددادإل توجيهدددات
 األراضددد،" تددددهور أثدددر حتييدددد أهددددا  حتديدددد "بدددرانم  لالتفاقيددد  العامليددد  اآلليددد  أنشددد ت الطلددد ،
 .التصحر ملكافح  املتحد  األم  اتفاقي  أمان  م  ابلتعاون

 يف مراقبدا   عضدوا   بصدفتها العامد ، األماند  اضدطلعت األطدرا ، ملدؤ ر عشر  الثاني  الدور  وبعد -3
 الراعيددد  الوكالددد  بددددور املسدددتدام ، التنميددد  أهددددا  مبؤشدددرات املعدددين الوكددداالت بدددني املشدددرت  اخلدددرباء فريدددق
 مسدداح  جممددو  إىل قياسددا   املتدددهور  األراضدد، نسددب  )أي 1-3-15 املسددتدام  التنميدد  أهدددا  ملؤشددر

 األماند  وقامدت .2017 آذار/مدارس يف املتحدد  لألمد  اإلحصدائي  اللاند  اعتمدتد  الد ي األراضد،(،
 ابلتدآزر املسدتدام  التنمي  أهدا  من 3-15 الغاي  حتقيق حنو احملرز التقدم رصد يف رايدي بدور
 الفريدق أعضداء مد  ابلتشداور وأعدت، .التقارير إلعداد التصحر مكافح  اتفاقي  عملي  م  الوثيق

 جددردا   ،(1)1-3-15 املسددتدام  التنميدد  أهدددا  مبؤشددر املعددين الوكدداالت بددني املشددرت  االستشدداري
 النه  م  ومتسق  املؤشر هب ا متعلق  (3)اجليد  املمارسات بش ن وتوجيهات (2)الوصفي  للبياانت
 .11-أ م/22 املقرر يف املعتمد

 عشرة الثالثة دورته يف األطراف مؤمتر اختذها اليت املقررا  -ابء 
 علدى أكدرب بقددرم  عشدر  الثالثد  دورتد  يف األطدرا  مؤ ر شدد ،2017 أيلول/سبتمرب يف -4

 يل،: ما خالل من التصحر مكافح  التفاقي  ابلنسب  األراض، تدهور أثر حتييد عملي  أ ي 
__________ 

اتفاقي  األم  املتحد  ملكافح  التصحر، ومنظم  األغ ي  والزراع  لألم  املتحدد ، واتفاقيد  التندو  البيولدوج،، واتفاقيد   (1)
 اإلطاري  بش ن تغري املناخ، وبرانم  األم  املتحد  للبيئ  وشعب  اإلحصاءات يف األم  املتحد .األم  املتحد  

 .https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-15-03-01.pdfانظر:  (2)

(3) https://prais.unccd.int/sites/default/files/helper_documents/4-GPG_15.3.1_EN.pdf. 

https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-15-03-01.pdf
https://prais.unccd.int/sites/default/files/helper_documents/4-GPG_15.3.1_EN.pdf
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 وفقدددا   األراضددد، تددددهور أثدددر لتحييدددد طوعيددد  أهددددا  وضددد  إىل األطدددرا  دعدددو  )أ( 
 (؛13-أ م/2 )املقرر احملدد  اإلمنائي  وأولوايهتا الوطني  لظروفها

 األراضددد، تددددهور أثدددر لتحييدددد أهددددافها تدددرتب  أن علدددى احلدددر  إىل األطدددرا  دعدددو  ب() 
 التنميددد  أهددددا  شددد نب الوطنيددد  خبططهدددا مباشدددرا   ارتباطدددا   األهددددا  هددد ه حتقيدددق إىل الراميددد  واألنشدددط 
 ؛(13-أ م/3 )املقرر البيولوج، والتنو  املناخ ش نب الوطني  اخلط  م  تآزرالو  التعبئ  ققوحت املستدام 
 األهدددا  لتحقيددق حتويليدد  وبددرام  مشدداري  اسددتحداث علددى األطددرا  تشدداي  )ج( 

 يف االتفاقيدد ، تنفيدد  يف قدددما   واملضدد، الددوطين الصددعيد علددى األراضدد، تدددهور أثددر لتحييددد طوعيدد ال
 حتقيددق حنددو املتكدداثر  النطددا  الصددغري  واملشدداري  التاريبيدد  املشدداري  مددن االنتقددال إىل يرمدد، مسددعى
 ؛(13-أ م/14 )املقرر أكرب وأتثري أوس  نطا 

 الوثيقد  يف مدوجزه رديد  يالد األراض، تدهور أثر لتحييد املفاهيم، اإلطار إقرار )د( 
ICCD/COP(13)/CST/2 العلدددددوم بددددني للتفاعدددد  التصددددحر مكافحدددد  اتفاقيدددد  هيئدددد  أعدتدددد  والدددد ي 

 تنظدر أن إىل األراضد، تددهور أثدر حتييدد هدد  توخ، اختارت اليت األطرا  ودعو  والسياسات،
 .(13-أ م/18 )املقرر (4)الوطني  الظرو  مراعا  م  اإلطار، ه ا يف الوارد  اإلرشادات يف

 واللبندددا  األهدددداف األراضدددي: تددددهور أثدددر حتييدددد أهدددداف حتديدددد بدددر م  -اثنياا  
 والنتائ  التآ ر وأوجه الزمين واإلطار والتنفيذ األساسية

 األهداف -ألف 
 اآلليدد  وضددعت عشددر ، الثانيدد  دورتدد  يف األطددرا  مددؤ ر اختدد ها الدديت املقددررات إىل اسددتنادا   -5

 شددريكا   18 مددن وبدددع م  االتفاقيدد  أماندد  مدد  الوثيددق ابلتعدداون التصددحر، مكافحدد  التفاقيدد  العامليدد 
 صدياغ  يف البلددان مسداعد  أجد  مدن األراضد، تددهور أثدر حتييدد أهددا  حتديدد برانم  ،(5)دوليا  

 .األراض، تدهور أثر حتييد لتحقيق طوعي  أهدا 

 األساسية نا لبال -ابء 
 أساسي : ناتلب أرب  من األراض، تدهور أثر حتييد أهدا  حتديد برانم  يت لف -6

 يف علهدداجو  فوائدددها حفددز خددالل مددن األراضدد، تدددهور أثددر حتييددد عمليدد  تعبئدد  )أ( 
 األصدلي ، هيئتهدا إىل الغداابت وإعداد  املنداخ، تغدري منها أمور جبمل  املتعلق  الوطني  اخلط  صدار 
 بدرانم  يسدر ذلد ، علدى وعالو  .الفقر على والقضاء األخضر، والنمو البيولوج،، التنو  وحفظ
 املؤسسددددات مددددن متنوعدددد  جملموعدددد  النشددددط  املشددددارك  األراضدددد، تدددددهور أثددددر حتييددددد أهدددددا  حتديددددد

__________ 

 .www.unccd.int/sites/default/files/documents/2017-08/LDN_CF_report_web-english.pdf: انظر (4)

سدددا، وفندددزويال، ولكسدددمرب ، ووكالددد  الفضددداء إسدددبانيا، وأملانيدددا، وتركيدددا، وترينيدددداد وتوابغدددو، ورهوريددد  كدددوراي، وفرن (5)
األوروبيددد ، ومنظمددد  األغ يددد  والزراعددد  لألمددد  املتحدددد ، ومرفدددق البيئددد  العامليددد ، واملركدددز الددددويل للمراجددد  واملعلومدددات 
املتعلقدد  ابلرتبدد ، واالحتدداد الدددويل حلمايدد  الطبيعدد ، ومركددز املفوضددي  األوروبيدد  للبحددوث املشددرتك ، وأكاد يدد  الددرايد  

 لحفاظ على الرتب ، وبرانم  األم  املتحد  اإلمنائ،، وبرانم  األم  املتحد  للبيئ ، ومعهد املوارد العاملي .ل

http://www.unccd.int/sites/default/files/documents/2017-08/LDN_CF_report_web-english.pdf
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 واجملتمدد  البحددوث، ومؤسسددات احلكوميدد ، الوكدداالت ذلدد  يف مبددا املصددلح ، ب حصددا واجملموعددات
 ؛ابألراض، املتعلق  املسائ  يف شاركوا ال ين التنمي  وشركاء اخلا ، والقطا  املدين،

 وحتديددد مرجعدد، إطددار وضدد  خددالل مددن األراضدد، تدددهور أثددر حتييددد عمليدد  تقيددي  )ب( 
 تددهور أثدر حتييدد أهددا  حتديدد بدرانم  دعد  ذل ، على وعالو  .واجتاهات  األراض، تدهور عوام 

 اجتاهدات وكد ل  األراضد،، تدهور أثر يديبتح الصل  ذات واملؤسسي  القانوني  البيئ  حتلي  األراض،
 ؛االجتاهات ه ه وراء الكامن  املباشر  وغري املباشر  الرئيسي  العوام  أيضا   وحدد األراض،، تدهور

 مدن الصدل  ذات والتددابري األراضد، تدهور أثر لتحييد الطوعي  األهدا  حتديد )ج( 
 إىل األطدددرا  وُدعيدددت .األراضددد، تددددهور مبكافحددد  يتعلدددق فيمدددا البلددددان طموحدددات حتديدددد خدددالل
 ؛مناس  حكوم، مستوى أعلى على األهدا  ه ه اعتماد

 املشاري  وض  فر  حتديد خالل من األراض، تدهور أثر حتييد أهدا  حتقيق )د( 
 .األهدا  تل  حتقيق يف تساه  أن  كن اليت االبتكاري التموي  وفر  التحويلي  والربام 

 التنفيذ -جيم 
 30 حد  مشداركا   بلددا   119 جمموعد  مدا بتسداي  - الطلد  مسدتوى ارتفا  إىل ابلنظر -7

 للعمليدددات الفعدددال الددددع  لتدددوفري املطلدددوب التقدددين االلتدددزام مسدددتوى وإىل - 2018 أيلول/سدددبتمرب
 تددهور أثدر حتييدد أهددا  حتديدد بدرانم  فدنن األراضد،، تددهور أثر حتييد أهدا  لتحديد الوطني 

 .التصحر كافح مل املتحد  األم  اتفاقي  سيا  يف احلا  حيث من مثي  ل  يسبق ل األراض،
 الدد ي املددايل الدددع  بفضدد  عملد  األراضدد، تدددهور أثددر حتييدد أهدددا  حتديددد بددرانم  وبددأ -8

 كدوراي  ورهوريد  أنقدر (، مبدادر  خدالل )مدن تركيدا األطرا ، ملؤ ر عشر  الثاني  الدور  بعد أاتحت ،
 هدد ا ربدد  خددالل )مددن العامليدد  البيئدد  ملرفددق التمكينيدد  واألنشددط  تشددانغوون(، مبددادر  خددالل )مددن

 العامليددد  وابآلليددد   يدددنفالت علدددى شدددرف امل وكالددد ال بوصدددف  الطبيعددد  مايددد حل الددددويل ابالحتددداد الدددربانم 
 .(نف  امل وكال ال بوصفها التصحر مكافح  التفاقي 

 تقددم علدى ابألسداس األراضد، تددهور أثدر حتييدد أهددا  حتديد برانم  عمليات وركزت -9
 تدددددوفري )ب( ؛التقدددددين الددددددع  )أ( :التاليددددد  اجملددددداالت يف املشدددددارك  البلددددددان إىل املباشدددددر  اخلددددددمات
 .واإلداري املايل الدع  )ج( ؛البياانت

 بدرانم  تنفيد  عمليد  لتوجيد  رئيسديتان وثيقتدان عددتأُ  ،التقدين الددع  بتقدم يتعلق ففيما -10
 مددن الددربانم  تنفيدد  جددرى القطددري، الصددعيد وعلددى .(6)األراضدد، تدددهور أثددر حتييددد أهدددا  حتديددد
 املباشددر التقدين الدددع  توقددم متفرغدا   وطنيددا   خبدريا   العدداد  يف تضدم وقطريد ، إقليميدد  أفرقد  خدالل

 والفريدددق التصدددحر مكافحددد  اتفاقيددد  شدددؤون لتنسددديق  الوطنيددد ؤسسددد امل بقيددداد  وطنيددد  عمليددد م  جندددازإل
 .األراض، تدهور أثر لتحييد ينطالو 

__________ 

الوثيقتدددان الرئيسددديان لعمليددد  حتديدددد أهددددا  حتييدددد أثدددر تددددهور األراضددد،، مبدددا يف ذلددد  املبددداد  التوجيهيددد  التقنيددد   (6)
دليددد  تقدددين" والكتيددد   -و دددا "حتييددد أثدددر تددددهور األراضدد،  لتحديددد األهددددا  الطوعيددد  علددى الصدددعيد القطدددري،

  حتييددد أثددر تدددهور األراضدد، علددى الصددعيد القطددري: اللبنددات األساسددي  لتحديددد أهدددا  اهدددأاملعنددون "حتقيددق 
 .<www.unccd.int/actions/ldn-target-setting-programme> حتييد أثر تدهور األراض،"، متاحتان يف:

file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/MSWDocs/_3Final/www.unccd.int/actions/ldn-target-setting-programme
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 وآليتهدا االتفاقيد  أمان  قدمت ،11-أ م/22 للمقرر ووفقا   ،البياانت بتوفري يتعلق وفيما -11
 لتكميد  أو التاليد  املؤشرات وجود عدم حال  يف الستخدامها افرتاضي  بياانت البلدان إىل العاملي 
 الفضدداء وكالدد  مبددادر  حددددهتا الدديت االجتاهددات ‘1‘ هبددا: املتعلقدد  الوطنيدد  البيدداانت مصددادر وتعزيددز

 مركدز حددده مدا ‘2‘ ؛(7)النبدا(( )الغطداء األرضد، ابلغطداء يتعلدق فيمدا املنداخ تغدرير  حدول األوروبي 
 )ديناميدات دامهاخاست أو األراض، إنتاجي  يف اجتاهات من األوروبي  للمفوضي  املشرت  البحوث
 فدو  الكربدون خمزوانت يف االجتاهات ‘3‘ ؛(8)للتصحر العامل، األطل  لفائد  األراض،( إنتاجي 
 واملعلومدات للمراجد  الددويل املركدز هاحددد اليت الرتب ( يف العضوي الكربون )خمزون وحتتها األرض
 الصدددغري  اجلزريددد  الددددول مدددن املنتقدددا  اجملموعددد  إىل دقددد  أعلدددى بيددداانت وقُددددمت .(9)ابلرتبددد  املتعلقددد 
 منهايددد  "مددد كر  البلددددان تلقدددت البيددداانت، هددد ه جانددد  وإىل .بيددداانت لدددديها كاندددت  الددديت الناميددد 

 مؤشددددرات إطددددار ابسددددتخدام األراضدددد، تدددددهور أثددددر تحييدددددل الطوعيدددد  الوطنيدددد  األهدددددا  لتحديددددد
 االفرتاضددي  أو الوطنيدد  البيدداانت جمموعددات اسددتخدام لكيفيدد  التقنيدد  التفاصددي  توضدد  االتفاقيدد "،

 .األراض، تدهور أثر لتحييد وأهدا  مرجع، إطار لتحديد
 .واإلداري املدددايل الددددع  تدددوفري عمليددد    لألمانددد  التابعددد  اإلداريددد  اخلددددمات وحدددد  وقدددادت -12

 "املعدددايري إىل اسدددتنادا   املشدددارك  البلددددان إىل واإلداري املدددايل الددددع  تقددددم عمليددد  الوحدددد  ونسدددقت
 علدى ويسدرت، حتديددها، جدرى الديت األراضد،" تددهور أثدر حتييدد أهددا  حتديدد لدربانم  التااري 

 العمد  وحلقدات التشداوري  االجتماعدات بتنظي  املتصل  واملالي  اللوجستي  اإلدار  اخلصو ، وج 
 اخلدددددرباء عقدددددود إدار  الوحدددددد  يسدددددرت ذلددددد ، علدددددى وعدددددالو  .البلددددددان داخددددد  ابلسدددددفرو  الوطنيددددد 

 .األراض، تدهور أثر حتييد أهدا  حتديد لربانم  االستشاريني
 الشدددبك، املوقددد  العامليددد  وآليتهدددا االتفاقيددد  أمانددد  أنشددد ت اخلددددمات، هددد ه تقددددم وعددددا -13

 البلدددان مدد  للتواصدد  منصدد  واسددتحدثت ،(10)األراضدد، تدددهور أثددر حتييددد أهدددا  حتديددد لددربانم 
 لتنفيدددد  القطريدددد  األفرقدددد  أعضدددداء إلكسدددداب عديددددد  شددددبكي  دراسددددي  حلقددددات ونظمددددت املشددددارك ،
 .املشارك  البلدان بني فيما املعار  تبادل لتعزيز وك ل  الالزم  القدرات الربانم 

 أهدددا  حتديددد لددربانم  تقيددي  إجددراء يف مددؤخرا   التقيددي  خلدددمات االتفاقيدد  مكتدد  وشددر  -14
 البيئدد  مرفددق وكالدد  بوصددف  الطبيعدد  حلمايدد  الدددويل االحتدداد مدد  ابلتعدداون األراضدد، تدددهور أثددر حتييددد

 األنشددددط  إطددددار يف املمددددول اضدددد،ر األ تدددددهور أثددددر حتييددددد أهدددددا  حتديددددد مشددددرو  لتنفيدددد  العامليدددد 
 أدلدد  تددوفري ‘1‘ يلدد،: مددا إىل اجلدداري التقيددي  هدد ا وسُيفضدد، .العامليدد  البيئدد  ملرفددق السددت  التمكينيدد 

 مدن املعدار  وتبدادل الدتعل  تعزيدز ‘2‘ املساءل ، جمال يف االحتياجات تلبي  يف احملرز  النتائ  على
 يف قدددما   للمضدد، املقبلدد  اخلطددوات إلجندداز سدديما وال املستخلصدد ، والدددروس احملددرز  النتددائ  خددالل
 التصحر. مكافح  اتفاقي  سيا  يف األراض، تدهور أثر حتييد

__________ 

(7) www.esa-landcover-cci.org/. 

(8) https://wad.jrc.ec.europa.eu/landproductivity. 

(9) https://soilgrids.org/#!/?layer=TAXNWRB_250m&vector=1. 

(10) www.unccd.int/actions/ldn-target-setting-programme. 

http://www.esa-landcover-cci.org/
https://wad.jrc.ec.europa.eu/landproductivity
https://soilgrids.org/#!/?layer=TAXNWRB_250m&vector=1
http://www.unccd.int/actions/ldn-target-setting-programme
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 الزمين اإلطار -دال 
 مراح : أرب  إىل األراض، تدهور أثر حتييد أهدا  حتديد برانم  ُقس  -15

 (:2016  وز/يوليددد  إىل 2015 الثددداين/نوفمرب تشدددرين )مدددن اإلطدددال  مرحلددد  )أ( 
 مدددن جمموعددد  ونُظمدددت .املسددداعد  تقددددم منصددد  تشدددغي  وجدددرى للدددربانم  الدددداخل، الفريدددق أُنشددد 

 الدددددربانم  وخدددددرباء لالتفاقيددددد  الدددددوطنيني املنسدددددقني لتددددددري  االفتتاحيددددد  اإلقليميددددد  العمددددد  حلقدددددات
 وعمليد  األراضد، تددهور أثدر لتحييدد العلمد، املفداهيم، ابإلطار يتعلق فيما الوطنيني االستشاريني

 ؛األراض، تدهور أثر حتييد أهدا  دحتدي
 الدربانم  ركز (،2018 حزيران/يوني  إىل 2016  وز/يولي  )من التنفي  مرحل  )ب( 

 ذات والتددابري واألهددا  املرجعيد  األطدر حتديدد لعمليدات القطري الصعيد على الدع  توفري على
 األراض،؛ تدهور أثر بتحييد يتعلق فيما الصل 

 حلدد  (،2019 الثاين/يندداير كددانون  إىل 2018  وز/يوليدد  )مددن التعزيددز مرحلدد  )ج( 
 لتقدم املناس  الوقت يف املشارك  البلدان جتارب من املستخلص  والدروس احملرز  النتائ  الربانم 

 إىل الددع  تقددم واصد  حدني يف ،االتفاقيد  تنفيد  اسدتعراض لاند ل عشدر  السابع  الدور  يف تقرير
 لعمليات ؛ التدرجي، اإلهناء م  بلدان عد  يف جاري  تزال ال اليت األهدا  حتديد عمليات
 سيواصدد  (:2019 حزيران/يونيدد  إىل شددباف/فرباير )مددن والتقيددي  اإل ددام مرحلدد  )د( 
 حتييدد أهدا  حتديد عملي  من النهائي  املرحل  يف املتبقي  القليل  البلدان إىل الدع  تقدم الربانم 

 وتقددددم للدددربانم  الدددداخل، التقيدددي  جمدددال يف الصدددل  ذات األنشدددط  وسدددُيت  األراضددد،، تددددهور أثدددر
 .املاحن  اجلهات إىل التقارير

 التآ ر أوجه -هاء 
 عامليدد  مبددادرات مدد  التددآزر أوجدد  األراضدد، تدددهور أثددر حتييددد أهدددا  حتديددد بددرانم  عددزز -16

 ذل : على األمثل  ومن .متعدد  ووطني  وإقليمي 
 التقدددارير تقددددم منددداذج أُعددددت حيدددث االتفاقيددد ، مبوجددد  التقدددارير تقددددم عمليددد  )أ( 

 حتديددد بددرانم  مددن املستخلصدد  الدددروس إىل اسددتنادا   التنفيدد  وتقيددي  األداء اسددتعراض نظددام وُوضدد 
 ابملؤشددرات املتعلقدد  االفرتاضددي  البيدداانت معاجلدد  ذلدد  يف مبددا األراضدد،، تدددهور أثددر حتييددد أهدددا 

 ؛التصحر مكافح  التفاقي  البيوفيزايئي 
  هينفت على أشر و  العاملي  البيئ  مرفق مول  ال ي الثاين، العامل، الدع  برانم  )ب( 

 عمليد  لدع  التمكيني  لألنشط  اجلام  والربانم  العاملي  اآللي  ت نف و  للبيئ  املتحد  األم  برانم 
 علدى أشدر و  العامليد  البيئد  قمرفد مولد  ال ي االتفاقي  مبوج  2018 لعام الوطني  التقارير تقدم

 ؛للبيئ  املتحد  األم  برانم  ونف ه  هينفت
 تددهور ورصدد لتقيدي  العاملي  البياانت مصادر استخدام إمكاني  "إاتح  مشرو  )ج( 
 منظمدد  بددني تعدداوين عمدد  وهددو العامليدد ، البيئدد  مرفددق مولدد  الدد ي متعدددد " نطاقددات علددى األراضدد،
 تطددوير عمليد  دعدد الد ي  ،لونددد وجامعد  والفضدداء اجلويد  للمالحدد  الوطنيد  واإلدار  الدوليدد  احلفدظ
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 تدددهور أثددر لتحييددد ملرجعيدد ا طددراأل حتديددد يف البلدددان ملسدداعد  كدد دا   Trends.Earth"(11)" منصدد 
 العامليدد  و/أو الوطنيدد  البيدداانت جمموعددات ابسددتخدام األراضدد، تدددهور اجتاهددات فهدد  يفو  األراضد،

 ؛االفرتاضي 
 أهددددا  حتديدددد جمدددال يف املتحدددد  لألمددد  والزراعددد  األغ يددد  منظمددد  مددد  التعددداون )د( 

 يتعلدق فيمدا القددرات بناء ذل  يف مبا النامي ، الصغري  اجلزري  الدول يف األراض، تدهور أثر حتييد
 أثدر حتييدد أهددا  حتديدد بدرانم  يف مشدارك  أخرى بلدان عد  ويف ،Earth Collect"(12)" بتطبيق
 ؛األراض، تدهور

 الغدددداابت إزالدددد  عددددن الناردددد  االنبعددددااثت خفدددد  عددددن الوطنيدددد  البيدددداانت إدمدددداج )ه( 
 يف للغايدد  مفيدددا   كددان  مددا وهددو األراضدد،، تدددهور أثددر لتحييددد الوطنيدد  املرجعيدد  طددراأل يف وتدددهورها

 .ابلغاابت املتعلق  البياانت تعزيز
 علدى البلددان األراضد، تددهور أثدر حتييدد أهددا  حتديدد بدرانم  شدا  ذلد ، على وعالو  -17

 أهدددا  مثدد  الصددل ، ذات املبددادرات مدد  األراضدد، تدددهور أثددر حتييددد أهدددا  حتديددد عمليدد  مواءمدد 
 واملبددادرات بددون وحتددي البيولددوج،، التنددو  اتفاقيد  عمليدد  إطددار يف املعتمدد  البيولددوج، للتنددو  آيتشد،
 الالتينيددد  أمريكدددا ومبدددادر  األصدددلي  هيئتهدددا إىل الغددداابت إلعددداد  األفريقيددد  املبدددادر  )مثددد  الصدددل  ذات

 األمدد  اتفاقيدد  عمليدد  إطددار يف واملنسددق  وطنيددا   احملدددد  واملسددا ات (،20x20 الكدداريي البحددر ومنطقدد 
 .الكوارث خماطر من للحد الصل  ذات الوطني  واالسرتاتيايات املناخ تغري بش ن اإلطاري  املتحد 

 (13)النتائ  -واو 
 أثدر حتييدد أهددا  حتديدد بدرانم  يف بلددا   119 شار  ،2018 أيلول/سبتمرب 30 ح  -18

 األراضد، تددهور أثدر حتييدد أهددا  بلددا   وسدبعون سدبع  حدد وقد .املرفق( )انظر األراض، تدهور
 إمدا احلكدوم، واالعتمداد .البلددان تلد  مدن 46 حكومدات رمسيا   واعتمدهتا الصل ، ذات والتدابري
 .وزاري  آليات بني أو الوزارات بني مشرت 

 مدددن املائددد  يف 70 مدددن أكثدددر يف األراضددد، تددددهور أثدددر لتحييدددد التعبئددد  خطددد  وُوضدددعت -19
 املواءمدددد  اخلطدددد  هدددد ه يف احملدددددد  االسددددرتاتياي  واإلجددددراءات  دبدددداامل وتشددددم  .املشددددارك  البلدددددان
 الزراعدد،، القطددا  و/أو ابلبيئدد  املتعلقدد  والسياسددات واخلطدد  الوطنيدد ، اإلمنائيدد  اخلطدد  مدد  والتددآزر

 حتدددي مبوجدد  القطريدد  وااللتزامددات املندداخ، تغددري مدد  التكيددف وخطدد  وطنيددا ، احملدددد  واملسددا ات
 .وغريها املستدام ، التنمي  هدا أب املتعلق  الوطني  والعمليات بون،
 "األفرق  املسما  التشاور، آليات املشارك  البلدان من املائ  يف 80 من أكثر يف وأُنشئت -20

 مددن احلدداالت مددن كثددري  يف اسددتفادت الدديت األراضدد،"، تدددهور أثددر بتحييددد املعنيدد  الوطنيدد  العاملدد 
__________ 

(11) http://trends.earth/docs/en/#. 

(12) www.openforis.org/tools/collect-earth.html . 

املعلومات اليت أاتحتهدا عمليد  حتديدد أهددا  حتييدد أثدر تددهور مالحظ : تستند األرقام الوارد  يف ه ا الفر  إىل  (13)
. وقد ختتلف عن األرقدام املستخلصد  مدن حتليد  املعلومدات املقدمد  مدن 2018أيلول/سبتمرب  30األراض، ح  

 ICCD/CRIC(17)/2 البلدددددان األطددددرا  مددددن خددددالل نظددددام اسددددتعراض األداء وتقيددددي  التنفيدددد  والددددوارد  يف الوثيقدددد 
 .1ابهلد  االسرتاتيا، املتعلق  

http://trends.earth/docs/en/
http://www.openforis.org/tools/collect-earth.html
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 األم  وابتفاقي  التصحر ملكافح  املتحد  األم  ابتفاقي  املتعلق  تل  مث  القائم ، التنسيقآليات 
 لألراضد،، املسدتدام  اإلدار  أو البيولدوج،، التندو  اتفاقيد  و/أو املناخ تغري بش ن اإلطاري  املتحد 

 .األصلي  هيئتها إىل الغاابت إعاد  أو املستدام ، التنمي  ألهدا  الوطني  اخلط  أو
 أخدد ت الغددرض، وهلدد ا .األراضدد، تدددهور أثددر لتحييددد املرجعيدد  األطددر البلدددان معظدد  ووضدد  -21

 مدددن املتاحددد  االفرتاضدددي  البيددداانت وكددد ل  املتاحددد ، الوطنيددد  البيددداانت جمموعدددات االعتبدددار يف البلددددان
 أهددا  حتديدد بدربانم  املتعلقد  67 الد النهائي  التقارير تضمنت  حسبماو  .العاملي  البياانت جمموعات

 البيدددداانت البلدددددان مددددن املائدددد  يف 64 اسددددتخدم اآلن، حدددد  وردت الدددديت األراضدددد، دهورتدددد أثددددر حتييددددد
 املائد  يف 36 اسدتخدم حدني يف األراضد،، تددهور أثر تحييدل املرجع، اإلطار لوض  فق  االفرتاضي 

 .األراض، تدهور أثر حتييد مؤشرات من األق  على واحد مؤشر لوض  ني طالو  البياانت منها
 خددالل مددن سددياق  يف األراضدد، تدددهور أثددر تحييدددل املرجعدد، إطارهددا البلدددان ريدد  ووضددعت -22

 وتددهور ابلبيئد  يتعلدق فيمدا واملؤسسي  القانوني  االجتاهات مراعا  م  األراض،، تدهور عوام  حتديد
 علدى القائمد  دار اإلو  ،الغداابت إزالد  حتديددها جدرى الديت الرئيسي  املباشر  العوام  وتشم  .األراض،

 التعدددين وأنشددط  ،واحلضددري  والصددناعي  الزراعيدد  املندداطق وتوسدد  ،لألراضدد، املسددتدام غددري االسددتخدام
 الديت الرئيسدي  املباشدر  غدري العوامد  مدنو  .لألراضد، املسدتدام غدري االستخدام على القائم  والتخطي 

 احلوكمدد  كفايدد   وعدددم األراضدد، حيدداز  نظدد  وضددو  دموعدد والفقددر السددكاين الضددغ  البلدددان حددددهتا
 كفايدد   عدددم عدن فضددال   واحلدوافز( واإلعدداانت الضددرائ  ذلد  يف )مبددا املؤسسدي  والسياسددات والبيئدات

 علددى احلصددول وفددر  التعلددي  ونقدد  (تاالئتمدداان علددى احلصددول ذلدد  يف )مبددا الزراعيدد  املدددخالت
 .والفيضاانت( اجلفا  )مث  وتغريه املناخ وتقل  اإلرشادي  واخلدمات املعرف 
 يعكددد  كبدددري،  بتندددو  البلددددان حدددددهتا الددديت األراضددد، تددددهور أثدددر حتييدددد أهددددا  وتتسددد  -23

 وجيسدد خمتلفد  مسدتوايت علدى جتري اليت األراض، بتدهور املتعلق  العمليات من الواسع  اجملموع 
 مكافحد  اتفاقيد  يف األطدرا  البلددان حدددهتا الديت األراضد، تددهور أثر بتحييد املتعلق  الرؤي  ثراء

 املشدارك  البلددان غالبيد  جنحت وإراال ، .منها واحد لك  الوطني  الظرو  تراع، واليت التصحر،
 ؛النطدددا  وطنيددد  ‘1‘ أهددددا : صدددياغ  يف األراضددد، تددددهور أثدددر حتييدددد أهددددا  حتديدددد بدددرانم  يف
 التنميدد  أهدددا  خلطدد  الددزمنيني اإلطددارين يراعدد، 2030 عددام مددداه زمددين جدددول مدد  تتماشددى ‘2‘

 تتضدمن ‘3‘ ؛2030-2018 للفدرت  التصدحر مكافحد  التفاقي  االسرتاتيا، إلطاراو  املستدام 
 املسددداحات، قيددداس ووحددددات ،ئويددد امل نسددد ال مثددد ) رصددددها إمكانيددد  تتدددي  حمددددد  كميددد   عناصدددر

 مدددن األقددد  علدددى عنصدددرين اسدددتيفاء إىل الراميددد  )الفرعيددد ( األهددددا  جتمددد  ‘4‘ ؛ذلددد ( إىل ومدددا
 تدددددهور أثددددر حتييددددد جمددددال يف للتحدددددايت التصدددددي لعمليدددد  اهلرمدددد، التسلسدددد  يف الثالثدددد  العناصددددر
 .(املسار عك و  احلد،و  ،)التان  األراض،

 أثدددر حتييدددد جمدددال يف والسياسددداتي  التقنيددد  التددددابري مدددن شدددامل  جمموعددد  البلددددان وحدددددت -24
 أثدر بتحييدد املتعلقد  التددابري جمموعد  وختتلدف .أعداله إليهدا املشدار العوامد  ملعاجل  األراض، تدهور
 املباشدر  العوام  وملعاجل  .الوطني  ظروفها ابختال  املشارك  البلدان حددهتا اليت األراض، تدهور

 والزراعدددد  التحددددري ، إعدددداد  لتشددداي  تقنيدددد  تدددددابري العدددداد  يف البلددددان وضددددعت األراضدددد،، لتددددهور
 عاجلدد ملو  .األراضدد، إنتاجيدد  وزايد  للرتبدد ، العضددوي احملتددوى وحتسددني الغدداابت، وحفددظ املسددتدام ،

 املؤسسدي  القددرات لتعزيدز تددابري العاد  يف البلدان وضعت األراض،، لتدهور املباشر  غري العوام 



ICCD/CRIC(17)/3 

GE.18-18798 10 

 يف األراضدد، تدددهور أثددر حتييددد مفهددوم اجمددإلد تدددابري ذلدد  يف مبددا التنظيميدد ، األطددر و/أو لوطنيدد ا
 .الوطين )دون( الصعيد على األراض، الستخدام التخطي  عمليات

 علددى تنفيدد ها جيددري األراضدد، تدددهور أثددر حتييددد بشدد ن مبددادرات عديددد  بلدددان وصدداغت -25
 مشددداري  وضددد  أو القائمددد  ابملشددداري  لالرتقددداء  واتيدددامل اخلاصددد  فدددر ال وحدددددت القطدددري الصدددعيد
 التحويليددد  والدددربام  املشددداري  ذلددد  يف مبدددا األراضددد،، تددددهور أثدددر حتييدددد إجدددراءات لتنفيددد  جديدددد 
 التدددخ  جمدداالت وتشددم  .املنفدد ين لشددركاءاو  املمكندد  التمويدد  خليددارات املسددبق والتحديددد املمكندد 
 والطاقددددد  امليددددداه، مسدددددتامعات وإدار  والغددددداابت، الطبيعيددددد  واملنددددداظر لألراضددددد، املسدددددتدام  اإلدار 

 .اخلددا  القطددا  ومشددارك  والتاددار  األسددوا ، إىل والوصددول املراعدد،، وإدار  والزراعدد ، املتادددد ،
 وصددددندو  األخضددددر، املندددداخ وصددددندو  العامليدددد ، البيئدددد  مرفددددق املمكندددد  التمويدددد  مصددددادر وتشددددم 

 الدديت األطددرا ، واملتعدددد  الثنائيدد  املؤسسددات مددن وغريهددا اإلقليميدد  اإلمنائيدد  واملصددار  التكيددف،
 آاثر ختفيف جماالت م  املباشر التآزر سب  إجياد إىل تسعى أو األراض، تدهور مس ل  على تركز
 األصددلي ، هيئتهددا إىل الغدداابت وإعدداد  البيولددوج،، التنددو  وحفددظ معدد ، التكيددف و/أو املندداخ تغددري
 .ذل  إىل وما الكوارث، خماطر من واحلد

 األراضي تدهور أثر لتحييد التحويلية والربام  املشاريع -اثلثاا  
 تنفيد  تيسدري يف قددما   لالتفاقيد  العامليد  اآللي   ض، األطرا ، مؤ ر توجيهات على بناء   -26

 ذات الكيدداانت مدد  الوثيددق ابلتعدداون البلددان، دعدد  خددالل مددن األراضد، تدددهور أثددر حتييددد أهددا 
 حتقيددق يف للمسدداعد  التحويليدد  والددربام  املشدداري  مددن جمموعدد  لوضدد  التنفيدد ، يف الشددريك  الصددل 

 املت تيدد  املتاحدد  املدوارد وبفضدد  السدديا ، هد ا ويف .األراضدد، تدددهور أثدر لتحييددد الطوعيدد  األهددا 
 البلدددان مسدداعد  علددى جهودهددا لالتفاقيدد  العامليدد  اآلليدد  تركددز الغددرض، هلدد ا املعبدد   التربعددات مددن

 املبكدر  املراحد  يف والدربام  للمشداري  املفاهيميد  املد كرات صدياغ  يف الددع  طلبدت الديت األطرا 
 و كدددن .األراضددد، تددددهور أثدددر لتحييدددد احملددددد  الطوعيددد  األهددددا  حتقيدددق يف املسددداعد  أجددد  مدددن

 تكيداان  إىل تقدد ها  كن كامل   مشاري  مقرتحات إىل املفاهيمي  امل كرات ه ه تطوير يف املض،
 .مباشر  إليها الوصول   كنه ال ين املعنيني التنفي  شركاء م  ابلتعاون املالئم  التموي 

 العمددد  اتمسدددار  مدددن التحويليددد  والددربام  املشددداري  أن لالتفاقيددد  العامليددد  اآلليددد  تدددر  وإذ -27
 لتيسدددري اخلددددمات مدددن جمموعددد  حتديدددد بصددددد فهددد، للمبدددادر ، املتطدددور ابلطددداب  وتعدددرت   ديدددداجل

 والدددربام  املشددداري  دعددد  يشدددم  الصددددد، هددد ا ويف .الصدددل  ذات والدددربام  املشددداري  إعدددداد أنشدددط 
 اإلطدددار مبددداد  تراعددد، بشددد هنا مفاهيميددد  مددد كرات صدددياغ  يف التقدددين الددددع  ابألسددداس التحويليددد 
 يف سابقا   احملدد  التحويلي  والربام  املشاري  وفر  األراض، تدهور أثر لتحييد العلم، املفاهيم،

 األراض،. تدهور أثر حتييد أهدا  حتديد برانم   اسي
 والددربام  املشدداري  إلعددداد مرجعيدد  قائمدد  مشددرو  أيضددا   التفاقيدد ل العامليدد  اآلليدد  وأعدددت -28

 أدا  املرجعيددد  والقائمددد  .(14)االتفاقيددد  أمانددد  مددد  ابلتعددداون األراضددد، تددددهور أثدددر لتحييدددد التحويليددد 
 تصددمي  يف واملدداليني التقنيددني وشددركائه  القطددري املسددتوى علددى املشدداري  مطددوري ملسدداعد  أُعدددت
 يف والشدمولي  االتسدا  ضدمان إىل وهتدد  إلزاميد  غدري وهد، .بفعاليد  التحويليد  والدربام  املشاري 
__________ 

(14) https://knowledge.unccd.int/checklistLDNTPP. 

https://knowledge.unccd.int/checklistLDNTPP
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 االتفاقيد  خدرباء أجدرى وقدد .إجيداي حتدول إىل يفض، مما األراض،، تدهور أثر حتييد أهدا  تنفي 
 .املرجعي  للقائم  علميا   استعراضا   والسياسات العلوم بني التفاع  جمال يف

 املبدددادرات وتددددع  ،2018 أيلول/سدددبتمرب 30 حددد  ،لالتفاقيددد  العامليددد  اآلليددد  ودعمدددت -29
 احملددد  الصدل  ذات الفدر  االعتبدار يف آخد     التحويليد ، والدربام  املشداري  إبعداد املتعلق  التالي 

 املتاح : واملوارد األراض، تدهور أثر حتييد أهدا  حتديد برانم  إطار يف
 فدريدي كدابو  مثد  بلددان يف التحويليد  والدربام  للمشداري  املفاهيميد  املد كرات إعداد )أ( 
 واحملددي  الكدداريي البحددر طقامندد يف الناميدد  الصددغري  اجلزريدد  الدددول عددن فضددال   والفلبددني، وكولومبيددا

 ؛اهلندي واحملي  اهلاد 
 مثد  بلددان يف التحويليد  والدربام  املشداري  مبدادرات يف اجلنسداين املنظور تعمي  )ب( 

 ؛الكاريي البحر منطق  يف النامي  الصغري  اجلزري  والدول والفلبني وكولومبيا فريدي وكابو أرمينيا
 ؛وتركيا أرمينيا مث  بلدان يف األركان مكتمل  مشاري  مقرتحات وض  )ج( 
 (15)واالسدتدام  واالستقرار لألمن االتفاقي  مبادر  م  الوثيق التآزر أوج  حتديد )د( 

 فاسدو وبوركيندا بدنن مث  بلدان يف مشرت  حنو على والربام  للمشاري  املفاهيمي  امل كرات إلعداد
 .ونيارياي وغاان وغامبيا وتشاد

 املستخلصة الدروس -رابعاا  
 املشددارك  البلدددان إىل فعدداال   دعمددا   األراضدد، تدددهور أثددر حتييددد أهدددا  حتديددد بددرانم  قدددم -30
 يف األراضد، تدهور أثر حتييد أهدا  لتحقيق الطوعي  التعهدات صياغ  ‘1‘ التالي : اجملاالت يف

 ؛األخددرى املسددتدام  التنميدد  أهدددا  حتقيددق يف األراضدد، إمكدداانت إطددال  ‘2‘ ؛املشددارك  البلدددان
 صدداحب  الرئيسددي  اجلهددات إشددرا  ‘4‘ الوطنيدد ؛ وااللتزامددات السياسددات بددني االتسددا  تعزيددز ‘3‘

 املتعلقدددددد  البيدددددداانت إدار  علدددددى الوطنيدددددد  القدددددددرات تعزيدددددز ‘5‘ القطاعددددددات؛ خمتلددددددف يف املصدددددلح 
 لرصدد مندتظ  هند  لتدوفري املتاحد  البيداانت أفضد  ابسدتخدام املرجعيد  األطر وض  ‘6‘ ابألراض،؛

 لتان  رئيسي  تدابري لتحديد وسيل  توفري ‘7‘ األراض،؛ تدهور أثر حتييد أج  من احملرز التقدم
 بددني التنسدديق وتعزيددز األقددران مددن الددتعل  تيسددري ‘8‘ مسدداره؛ وعكدد  مندد  واحلددد األراضدد، تدددهور
 .والعامل، واإلقليم، الوطين الصعد على املصلح  صاحب  املعني  اجلهات

 الدوزار  مسدتوى على األراض، تدهور أثر حتييد أهدا  عديد  بلدان اعتمدت حني ويف -31
 بدني املشدرت  اهليكد  صعيد على البلدان بع  اعتمدها فقد الوزير(، انئ  أو الوزير )أي املنسق 

 هددد ه اعتمددداد حيقدددق العمدددوم، وعلدددى .الدولددد  رئدددي  أو الدددوزراء جملددد  مسدددتوى علدددى أو الدددوزارات
 نطدا  علدى االسدتااب  قطاعدات لعدد  والشدامل  الوزارات بني املشرتك  اآلليات قِّب  من األهدا 

 .األراض، تدهور أثر لتحييد املوارد لتعبئ  أقوى وزمخا   أوس 
 تعزيز تتطل  اليت اجملاالت األراض، تدهور أثر حتييد أهدا  حتديد عملي  حددت وقد -32
 .فعددال حنددو علددى األهدددا  هدد ه رصددد منهددا لغدداايت توخيددا   القطددري، الصددعيد علددى القدددرات بندداء

__________ 

(15) www.unccd.int/actions/sustainability-stability-security. 

http://www.unccd.int/actions/sustainability-stability-security
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 التقييمدددات إجدددراء علدددى الددددول  قددددر  لتعزيدددز والتددددري  واألدوات اخلدددربات تدددوفري إىل حاجددد  ومثددد 
 1-3-15 املؤشددددر رصدددد أن إىل وابلنظدددر .املتددددهور  هاألراضدددي املناسدددب  اخلدددرائ  ووضددد  الكميددد 
 علدددى كبدددري،  حدددد إىل يعتمدددد، املسدددتدام  التنميددد  وأبهددددا  األراضددد، تددددهور أثدددر بتحييدددد املتعلدددق

 اسددتخدام جمددال يف مطلددوب التدددري  فددنن املكانيدد ، اجلغرافيدد  واملعلومددات األرض رصددد عمليددات
 وتفسدددريها، وحتليلهدددا ومعاجلتهدددا األرض برصدددد املتعلقددد  البيددداانت علدددى للحصدددول املتاحددد  األدوات
 الكيدان علدى التددري  هد ا يقتصر أال ُيستحسنو  .البياانت من التحقق تقنيات جمال يف وك ل 
  هيئددد إىل التقدددارير تقددددم وعدددن األراضددد، تددددهور أثدددر حتييدددد أهددددا  تنفيددد  عدددن املسدددؤول الرئيسددد،
 رصدددد عدددن املسدددؤول  الوطنيددد  اإلحصدددائي  املكاتددد  كددد ل   يشدددم  وأن التصدددحر مكافحددد  اتفاقيددد 
 .الصل  ذات املتخصص  والوكاالت تنفي ها أو املستدام  التنمي  أهدا 

 أثدددر لتحييددد القطريدد  األفرقدد  األراضدد، تدددهور أثدددر حتييددد أهدددا  حتديددد بددرانم  وسدداعد -33
 اإلجيابيدد  اجلهددود ورغدد  .املسددتدام  التنميدد  ألهدددا  الوطنيدد  ابلعمليدد  االرتبدداف يف األراضدد، تدددهور

 التنميد  ألهددا  الدوطين اإلطدار يف األراضد، تددهور أثدر حتييدد مؤشدرات إدمداج يدزال فدال املب ول ،
 الصدعيد علدى اخلدربات ‘2‘و للمقارند  القابلد  لوطنيد ا البياانت ‘1‘ نق  ويُعد .ضعيفا   املستدام 
 .البلدان تواجهها اليت التحدايت من القطري

 اإلطددددار لتحديدددد الوطنيدددد  البيددداانت اسدددتخدمت الدددديت البلددددان مدددن احملدددددود العددددد ويددددل -34
 األراضدد، تددهور أثدر حتييددد أهددا  حتديدد بددرانم  سديا  يف األراضد، تدددهور أثدر لتحييدد املرجعد،

 وخمدددزون األراضددد، إبنتاجيددد  يتعلدددق فيمدددا سددديما وال الوطنيددد ، البيددداانت يف عدددام نقددد  وجدددود علدددى
 عدددم حالدد  يف جمددداي   بددديال   تددوفر العامليدد  البيدداانت مصددادر أن ورغدد  .الرتبدد  يف العضددوي الكربددون

 لوضد  وموحدد  منسدق  وطنيد  أسدالي  تطدوير فنن أخرى، مالئم  وطني  بياانت جمموعات وجود
 أسداس أفضد  يدوفر الكربدون مدن الرتبد  وحمتدوى األراضد، وإنتاجيد  األرضد، للغطداء كمي   مؤشرات
 املهمددد  التغيدددري عوامددد  اسددتيعاب علدددى القددددر  مددد  األراضدد،، لتددددهور املوضدددوعيني والرصدددد للتقيددي 
 .معني بلد داخ 
 الفعدال الددع  تدوفر أن األراضد، تددهور أثر لتحييد التحويلي  والربام  املشاري  وإبمكان -35

 أرض علددى األراضدد، تدددهور أثددر حتييددد أهدددا  بتاسدديد التنفيدد  مرحلدد  إىل االنتقددال يف للبلدددان
 بددني املتزايدددان والتنسدديق احلددوار يكتسدد، ،التحويليدد  والددربام  املشدداري  إجندداز عمليدد  وخددالل .الواقدد 
 لضددمان ابلغدد  أ يدد  التمويدد ، ومصددادر املنفدد ين الشددركاء إىل احلكومدد  مددن ،املعنيدد  اجلهددات ريدد 
 أهددا  حتقيدق وسديتطل  .القطدري الصدعيد علدى بنادا  األراضد، تددهور أثدر حتييدد عملي  تنفي 
 عمليددات يف األراضدد، تدددهور أثددر حتييددد مفهددوم إلدمدداج اجلهددود زايد  األراضدد، تدددهور أثددر حتييددد

 املنظدور مراعدا  لتعمدي  خدا  اهتمدام إيدالء وينبغد، .األراضد، الستخدام واحملل، الوطين التخطي 
 .اجلنساين للمنظور مراعي  حتويلي  وبرام  مشاري  لوض  اجلنساين

 والتوصيا  االستنتاجا  -خامساا  
 خدد ل األطددراف فيهددا تنظددر أن ميكددن الدديت والتوصدديا  االسددتنتاجا  يلددي فيمددا تددرد -36

 :االتفاقية تنفيذ استعراض لجنةل عشرة السابعة الدورة



ICCD/CRIC(17)/3 

13 GE.18-18798 

 أثدر لتحييدد املُسدطرة األهدداف ابنتظدا  تستعرض أن على األطراف تشجع )أ( 
 مكافحة التفاقية العاملية واآللية األمانة إىل وتطلب .لتحقيقها احملر  والتقد  األراضي تدهور

 األهددداف حمددددة بددرام  خدد ل مددن املسددعى هددذا يف األطددراف إىل الدددعم تقددد  أن التصددحر
 تددهور أثدر حتييدد أهدداف تنفيدذ تَقديم أن ل تفاقيدة العامليدة اآلليدة إىل وتطلدب .القدرا  بناءل

 ونشرها؛ اجليدة املمارسا  لتحديد املستواي  مجيع على األراضي
 خطدد  يف احملددددة للفددر  الكامدد  االسددتل ل علددى أيضدداا  األطددراف تشددجع )ب( 
 يف األراضدي تددهور أثدر حتييدد أهدداف إدمدا  خد ل مدن األراضدي تددهور أثدر لتحييد التعبئة
 املسددتدامة  التنميددة ألهددداف الوطنيددة األطددر ذلدد  يف مبددا والرصددد  للتخطددي  الوطنيددة الددنظم
 األراضدددي تددددهور أثدددر لتحييدددد الطوعيدددة األهدددداف بدددن والتدددآ ر السياسدددا  اتسدددا  وتعزيدددز

 واالسدتفادة البيولدوجي( والتندو  واملندا  البيئدة إصد   مث  جماال  )يف األخرى وااللتزاما 
 اتفاقيددة أمانددة إىل وتطلددب .املنددا  تلددر مواجهددة أنشددطة متويدد  مثدد  االبتكددار   التمويدد  مددن

 املسعى؛ هذا يف األطراف دعم العاملية آليتها إىلو  التصحر مكافحة
 واملمارسدددددا  احلددددداال  تدددددوفر مواصدددددلة علدددددى كدددددذل   األطدددددراف تشدددددجع ) ( 
 شدددبكة علدددى األراضدددي تددددهور أثدددر لتحييدددد التعبئدددة جمدددال يف واالبتكاريدددة الناجحدددة والقصددد 
 عددرب الددتعلم تيسددر بليددة العامليددة  وآليتهددا االتفاقيددة أمانددة إىل أيضدداا  ذلدد  وتطلددب اإلنرتندد  
 السياسددددددا  يف األراضددددددي تدددددددهور أثددددددر حتييددددددد أهددددددداف إدمددددددا  ذلدددددد  يف مبددددددا البلدددددددان 

 ذلد  يف مبدا األخدرى  الوطنيدة االلتزامدا  مدع التدآ ر أسد  إرسداءو  الوطنيدة واالسرتاتيجيا 
 ؛التوعية ومح   املستدامة التنمية أهداف إطار

 األراضدي تددهور أثدر بتحييدد املتعلقة البيا   إدما  على األطراف تشجع )د( 
 الوطنيددة اإلحصددائية األجهددزة مددع ابلتعدداون املكانيددة للبيددا   الوطنيددة األساسددية هياكلهددا يف

 أهدداف بشدنن التقدارير تقددم عمليدة مع االتسا  لكفالة الصلة ذا  املتخصصة والوكاال 
 ؛األج  الطويلة البيا   تنظيم وعملية املستدامة التنمية

 املتعلقددة مبادرتدده إطددار يف يددوفر  أن إىل األرض برصددد املعددين الفريدد  تدددعو )ه( 
 أجد  مدن الوطنيدة القددرا  لبنداء والتددريب واألدوا  اخلدربا  األراضدي  تدهور أثر بتحييد

 األراضددي  تدددهور أثددر حتييددد جمددال يف والرصددد والتنفيددذ التخطددي  يف األرض رصددد اسددتخدا 
 املؤشددرا   وبروتوكدوال  البيدا   وحتلدي   النوعيددة املعداير إعدداد مواصدلة يف يسداعد وأن
 واحمللددي الددوطين الصددعيدين علدى اإلجددراءا  بددن اجلسدور مددد علددى خدا  بشددك  الرتكيددز مدع

 ؛التقارير لتقدم الوطنية اآللية مع والرواب  املشاريع مستوى على التنفيذ لتعزيز
 الوطنيددددة األساسددددية اهلياكدددد  بددددن الددددرواب  تعزيددددز علددددى األطددددراف تشددددجع )و( 
 ذا  البيئيدددة البيددا   إاتحددة جعدد  بليددة األراضددي إلدارة الوطنيددة والددنظم املكانيددة للبيددا  
 ؛سهولة أكثر راضياأل الستخدا  التخطي  لعمليا  األراضي تدهور أثر حتييد شننب الصلة

 تفضدي القطدر   الصدعيد علدى شراكا  تطوير على أيضاا  األطراف تشجع ) ( 
 واملصدددارف املعنيدددن الددددولين الشدددركاء مدددن بددددعم   تحويليدددةال ربام الدددو  شددداريعامل تصدددميم إىل

 أنشددطة متويدد  ومؤسسددا  الدددوي اإلمنددائي التمويدد  ومؤسسددا  األطددراف املتعددددة اإلمنائيددة
 األطدراف تددعم أن التصدحر مكافحدة التفاقية العاملية اآللية إىل وتطلب .املنا  تلر مواجهة
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 الددوي اإلمندائي التموي  ومؤسسا  األطراف املتعددة اإلمنائية واملصارف الدولين والشركاء
 العاملية اآللية إىل أيضاا  وتطلب .املسعى هذا يف املنا  تلر مواجهة أنشطة متوي  ومؤسسا 
 لتنفيدددذ الصدددلة ذا  املبدددادرا  لددددعم االبتكدددار  التمويددد  هنددد  تطدددوير تواصددد  أن ل تفاقيدددة
 ؛آت رية بطريقة األراضي تدهور أثر حتييد أهداف

 املتعددددة اإلمنائيددة واملصددارف املعنيددن الدددولين والشددركاء األطددراف تشددجع ) ( 
  املندا  تلدر مواجهدة أنشدطة متويد  ومؤسسدا  الددوي اإلمندائي التمويد  ومؤسسا  األطراف
 تدددهور أثددر لتحييددد التحويليددة والددربام  للمشدداريع املرجعيددة القائمددة اسددتخدا  علددى كددذل 
 .األراضي تدهور أثر لتحييد الفعالة املبادرا  تصميم أس  لوضع األراضي
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 املرف 

 تدددددهور أثددددر حتييددددد أهددددداف حتديددددد بددددر م  يف املشدددداركة البلدددددان قائمددددة  
 2018 أيلول/سبتمرب 30 حىت األراضي

 األول( )املرف  أفريقيا
 إثيوبيا -1

 إريرتاي -2

 أنغوال -3

 أوغندا -4

 بنن -5

 بوتسواان -6

 فاسو بوركينا -7

 بوروندي -8

 تشاد -9

 توغو -10

 اجلزائر -11
 القمر جزر -12

 الوسطى أفريقيا رهوري  -13

 الكونغو رهوري  -14

 الد قراطي  الكونغو رهوري  -15

 املتحد  تنزانيا رهوري  -16

 أفريقيا جنوب -17

 )رهوري ( السودان جنوب -18

 رواندا -19

 زامبيا -20

 زمبابوي -21

 وبرينسيي توم، سان -22

 السنغال -23

 (إسواتيين مملك ) سوازيلند -24

 السودان -25

 سرياليون -26

 سيشي  -27

 الصومال -28

 غابون -29

 غامبيا -30
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 غاان -31

 غينيا -32

 االستوائي  غينيا -33

 بيساو - غينيا -34

 فريدي كابو -35

 الكامريون -36

 ديفوار كوت -37

 كينيا -38

 ليرباي -39

 ليسوتو -40

 مايل -41

 مدغشقر -42

 مصر -43

 املغرب -44

 مالوي -45

 موريتانيا -46

 موريشيوس -47

 موزامبيق -48

 انميبيا -49

 النيار -50

 نيارياي -51

 الثاين( )املرف  آسيا
 األردن -52

 إندونيسيا -53

 أوزبكستان -54

 اإلسالمي ( - )رهوري  إيران -55

 اجلديد  غينيا اببوا -56

 ابكستان -57

 بنغالديش -58

 بواتن -59

 اتيلند -60

 ليشيت - تيمور -61

 السوري  العربي  اجلمهوري  -62

 الشعبي  الد قراطي  الو رهوري  -63

 ساموا -64

 النكا سري -65
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 الصني -66

 العرا  -67

 الفلبني -68

 انم فييت -69

 قريغيزستان -70

 كازاخستان -71

 كمبوداي -72

 الكويت -73

 لبنان -74

 منغوليا -75

 نيبال -76

 نيوي -77

 اهلند -78

 الثالث( )املرف  الكارييب البحر ومنطقة ال تينية أمريكا
 األرجنتني -79

 إكوادور -80

 وبربودا أنتيغوا -81

 أوروغواي -82

 ابراغواي -83

 الربازي  -84

 القوميات( املتعدد  - )دول  بوليفيا -85

 بريو -86

 وتوابغو ترينيداد -87

 جامايكا -88

 الدومينيكي  اجلمهوري  -89

 بنما رهوري  -90

 دومينيكا -91

 غرينادين وجزر فنسنت سانت -92

 ونيف  ت يك  سانت -93

 لوسيا سانت -94

 السلفادور -95

 سورينام -96

 شيل، -97

 غرينادا -98

 غواتيماال -99

 غياان -100
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 البوليفاري ( - )رهوري  فنزويال -101

 كوستاريكا -102

 كولومبيا -103

 املكسي  -104

 نيكاراغوا -105

 هاييت -106

 والشدددددرقية الوسدددددطى وأورواب الرابدددددع( )املرفددددد  املتوسددددد  األبدددددي  البحدددددر مشدددددال
 اخلام ( )املرف 

 الروس، االحتاد -107

 أذربياان -108

 أرمينيا -109

 أوكرانيا -110

 إيطاليا -111

 واهلرس  البوسن  -112

 بيالروس -113

 تركيا -114

 األسود اجلب  -115

 سابقا   اليوغوسالفي  مقدونيا رهوري  -116

 مولدوفا رهوري  -117

 جورجيا -118

 صربيا -119

    


