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موجز

يدُددم املق دارران  2و/3م أ 12-أهدددا التنمي د املسددتدام  ،وال سدديما الغاي د 3-15
املتعلقد بتحييدد أثدر تددهور األراضد ،،يف عمليد تنفيد اتفاقيد األمد املتحدد ملكافحد التصددحر
ويدعوان األطرا إىل صياغ أهدا طوعي لتحقيق حتييدد أثدر تددهور األراضد .،كمدا يطلد
املق ددرران نفس ددا ا إىل أماند د اتفاقي د األمد د املتح ددد ملكافحد د التص ددحر وهيئاهت ددا املناس ددب وضد د
توجيهات إلعداد األهددا واملبدادرات الوطنيد لتحييدد أثدر تددهور األراضد .،واسدتااب هلد ين
املقددررين ،أنشد ت اآلليد العامليد لالتفاقيد "بدرانم حتديددد أهدددا حتييددد أثددر تدددهور األراضدد"،
ابلتعاون م أمان اتفاقي األم املتحد ملكافح التصحر.
وطلد مددؤ ر األطدرا يف دورتد الثالثد عشددر إىل األماند واآلليد العامليد وغري ددا مددن
هيئددات االتفاقي د أن تواص د دع د األط درا يف جهودهددا الرامي د إىل حتقيددق حتييددد أثددر تدددهور
األراضد دد ،،مبد ددا يف ذل د د ص د ددياغ وتنفي د د األهد دددا الطوعي د د لتحيي د ددد أثد ددر تد دددهور األراض د دد،
(املقرر /2م أ ،)13-وأن تستحدث وتنف مشاري وبرام حتويلي (املقرر /14م أ.)13-
و اشيا م ه ين الطلبني ،تعرض ه ه الوثيق نتائ برانم حتديد أهدا حتييدد أثدر
تدهور األراض ،وتقدم عناصر ذات صل للنظدر فيهدا يف إطدار متابعد تنفيد أهددا حتييدد أثدر
تدهور األراض ،وحتقيق األهدا الطوعي اليت حددهتا األطرا لتحييد أثر تدهور األراض.،
وأخدريا ،يقدددم التقريددر اسددتنتاجات وتوصدديات لتنظددر فيهددا األطدرا يف الدددور السددابع
عشر للان استعراض تنفي االتفاقي .
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أوالا -مقدمة :معلومدا أساسدية عدن حتديدد أهدداف حتييدد أثدر تددهور األراضدي
وتنفيذها
ألف -أهداف التنمية املستدامة وحتييد أثر تدهور األراضي يف إطار االتفاقية
 -1يف أيلول/سبتمرب  ،2015وافق اجملتم الدويل على "خط التنمي املستدام لعام "2030
اليت تض  17هدفا للتنمي املستدام و 169غاي  .وحيث اهلد  15البلدان على "محاي النظ
الربي د وترميمه ددا وتعزي ددز اس ددتخدامها عل ددى حن ددو مس ددتدام ،وإدار الغ دداابت عل ددى حن ددو
اإليكولوجي د ر
مس ددتدام ،ومكافح د التص ددحر ،ووق ددف ت دددهور األراض دد ،وعك د مس دداره ،ووق ددف فق دددان التن ددو
البيولوج ."،وتتوخى الغاي " 3-15مكافح التصدحر ،وتدرمي األراضد ،والرتبد املتددهور  ،مبدا يف
ذل د األراضدد ،املتضددرر مددن التصددحر واجلفددا والفيضدداانت ،والسددع ،إىل حتقيددق عددامل خد م
دال مددن
ظاهر تدهور األراض ،،حبلول عام ."2030
 -2ويف تشرين األول/أكتوبر  ،2015وافق مؤ ر األطرا يف اتفاقي األم املتحد ملكافح
التصحر ،يف دورت الثاني عشر  ،على الغاي  3-15من أهدا التنميد املسدتدام  ،الديت تتضدمن
مفهوم حتييد أثر تدهور األراض ،،ابعتبارهدا رِّ
حمركدا قدواي لتنفيد االتفاقيد (املقدرر /3م أ .)12-ويف
املقد ددرر نفس د د  ،طل د د مد ددؤ ر األط د درا أيضد ددا إىل األمان د د وإىل هيئد ددات االتفاقي د د املناسد ددب وض د د
توجيه ددات إلع ددداد األه دددا واملب ددادرات الوطنيد د لتحيي ددد أث ددر ت دددهور األراض دد .،واس ددتااب هلد د ا
الطل د  ،أنش د ت اآللي د العاملي د لالتفاقي د "ب درانم حتدي ددد أه دددا حتيي ددد أث ددر ت دددهور األراض دد"،
ابلتعاون م أمان اتفاقي األم املتحد ملكافح التصحر.
 -3وبعد الدور الثاني عشر ملدؤ ر األطدرا  ،اضدطلعت األماند العامد  ،بصدفتها عضدوا مراقبدا يف
فريددق اخل درباء املشددرت بددني الوكدداالت املعددين مبؤش درات أهدددا التنمي د املسددتدام  ،بدددور الوكال د الراعي د
ملؤشددر أهدددا التنمي د املسددتدام ( 1-3-15أي نسددب األراضدد ،املتدددهور قياسددا إىل جممددو مسدداح
األراضد ،)،الد ي اعتمدتد اللاند اإلحصدائي لألمد املتحدد يف آذار/مدارس  .2017وقامدت األماند
بدور رايدي يف رصد التقدم احملرز حنو حتقيق الغاي  3-15من أهدا التنمي املسدتدام ابلتدآزر
الوثيق م عملي اتفاقي مكافح التصحر إلعداد التقارير .وأعدت ،ابلتشداور مد أعضداء الفريدق
االستشدداري املشددرت بددني الوكدداالت املعددين مبؤشددر أهدددا التنميد املسددتدام  ،)1(1-3-15جددردا
للبياانت الوصفي ( )2وتوجيهات بش ن املمارسات اجليد ( )3متعلق هب ا املؤشر ومتسق م النه
املعتمد يف املقرر /22م أ.11-

ابء -املقررا اليت اختذها مؤمتر األطراف يف دورته الثالثة عشرة
 -4يف أيلول/سبتمرب  ،2017شدد مؤ ر األطدرا يف دورتد الثالثد عشدر بقدد مر أكدرب علدى
أ ي عملي حتييد أثر تدهور األراض ،ابلنسب التفاقي مكافح التصحر من خالل ما يل:،
__________

()1
()2
()3
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اتفاقي األم املتحد ملكافح التصحر ،ومنظم األغ ي والزراع لألم املتحدد  ،واتفاقيد التندو البيولدوج ،،واتفاقيد
األم املتحد اإلطاري بش ن تغري املناخ ،وبرانم األم املتحد للبيئ وشعب اإلحصاءات يف األم املتحد .
انظر.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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دعددو األط درا إىل وض د أهدددا طوعي د لتحييددد أثددر تدددهور األراضدد ،وفقددا
(أ)
لظروفها الوطني وأولوايهتا اإلمنائي احملدد (املقرر /2م أ)13-؛
(ب) دعددو األط درا إىل احلددر علددى أن ت درتب أهدددافها لتحييددد أثددر تدددهور األراضدد،
واألنش ددط الرامي د إىل حتقي ددق ه د ه األه دددا ارتباط ددا مباش درا خبططه ددا الوطني د بش د ن أه دددا التنمي د
املستدام وحتقق التعبئ والتآزر م اخلط الوطني بش ن املناخ والتنو البيولوج( ،املقرر /3م أ)13-؛
(ج) تشدداي األطدرا علددى اسددتحداث مشدداري وبدرام حتويليد لتحقيددق األهدددا
الطوعي د لتحييددد أثددر تدددهور األراضدد ،علددى الصددعيد الددوطين واملضدد ،قدددما يف تنفي د االتفاقي د  ،يف
مسددعى يرمدد ،إىل االنتقددال مددن املشدداري التاريبي د واملشدداري الصددغري النطددا املتكدداثر حنددو حتقيددق
نطا أوس وأتثري أكرب (املقرر /14م أ)13-؛
(د) إقرار اإلطار املفاهيم ،لتحييد أثر تدهور األراض ،الد ي يدرد مدوجزه يف الوثيقد
 ICCD/COP(13)/CST/2وال د د ي أعدت د د هيئ د د اتفاقي د د مكافح د د التصد ددحر للتفاع د د بد ددني العلد ددوم
والسياسات ،ودعو األطرا اليت اختارت توخ ،هدد حتييدد أثدر تددهور األراضد ،إىل أن تنظدر
يف اإلرشادات الوارد يف ه ا اإلطار ،م مراعا الظرو الوطني (( )4املقرر /18م أ.)13-

اثنيا -بددر م حتديددد أهددداف حتييددد أثددر تدددهور األراضددي :األهددداف واللبنددا
األساسية والتنفيذ واإلطار الزمين وأوجه التآ ر والنتائ
ألف -األهداف
 -5اسددتنادا إىل املقددررات الدديت اختد ها مددؤ ر األطدرا يف دورتد الثانيد عشددر  ،وضددعت اآلليد
العاملي د التفاقي د مكافح د التصددحر ،ابلتعدداون الوثيددق م د أمان د االتفاقي د وبدددع م مددن  18ش دريكا
دوليا( ،)5برانم حتديدد أهددا حتييدد أثدر تددهور األراضد ،مدن أجد مسداعد البلددان يف صدياغ
أهدا طوعي لتحقيق حتييد أثر تدهور األراض.،

ابء -اللبنا األساسية
-6

يت لف برانم حتديد أهدا حتييد أثر تدهور األراض ،من أرب لبنات أساسي :

(أ)
صدار اخلط
وحفظ التنو
حتدي ددد أه دددا

تعبئ د عملي د حتييددد أثددر تدددهور األراضدد ،مددن خددالل حفددز فوائدددها وجعلهددا يف
الوطني املتعلق جبمل أمور منها تغدري املنداخ ،وإعداد الغداابت إىل هيئتهدا األصدلي ،
البيولوج ،،والنمو األخضر ،والقضاء على الفقر .وعالو علدى ذلد  ،يسدر بدرانم
حتيي ددد أث ددر ت دددهور األراض دد ،املش ددارك النش ددط جملموعد د متنوعد د م ددن املؤسس ددات

__________

()4
()5

4

انظر.www.unccd.int/sites/default/files/documents/2017-08/LDN_CF_report_web-english.pdf :
إس ددبانيا ،وأملاني ددا ،وتركي ددا ،وتريني ددداد وتوابغ ددو ،ورهوريد د ك ددوراي ،وفرنس ددا ،وفن ددزويال ،ولكس ددمرب  ،ووكالد د الفض دداء
األوروبي د  ،ومنظم د األغ ي د والزراع د لألم د املتحددد  ،ومرفددق البيئ د العاملي د  ،واملركددز الدددويل للمراج د واملعلومددات
املتعلقد ابلرتب د  ،واالحتدداد الدددويل حلماي د الطبيع د  ،ومركددز املفوضددي األوروبي د للبحددوث املشددرتك  ،وأكاد ي د ال درايد
للحفاظ على الرتب  ،وبرانم األم املتحد اإلمنائ ،،وبرانم األم املتحد للبيئ  ،ومعهد املوارد العاملي .
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واجملموعددات صدداحب املصددلح  ،مبددا يف ذلد الوكدداالت احلكوميد  ،ومؤسسددات البحددوث ،واجملتم د
املدين ،والقطا اخلا  ،وشركاء التنمي ال ين شاركوا يف املسائ املتعلق ابألراض،؛
(ب) تقيددي عملي د حتييددد أثددر تدددهور األراضدد ،مددن خددالل وض د إطددار مرجعدد ،وحتديددد
عوام تدهور األراض ،واجتاهات  .وعالو على ذل  ،دعد بدرانم حتديدد أهددا حتييدد أثدر تددهور
األراض ،حتلي البيئ القانوني واملؤسسي ذات الصل بتحييد أثر تدهور األراضد ،،وكد ل اجتاهدات
تدهور األراض ،،وحدد أيضا العوام الرئيسي املباشر وغري املباشر الكامن وراء ه ه االجتاهات؛
(ج) حتديد األهدا الطوعي لتحييد أثر تدهور األراضد ،والتددابري ذات الصدل مدن
ودعيددت األط درا إىل
خددالل حتديددد طموحددات البلدددان فيمددا يتعلددق مبكافح د تدددهور األراضددُ .،
اعتماد ه ه األهدا على أعلى مستوى حكوم ،مناس ؛
(د) حتقيق أهدا حتييد أثر تدهور األراض ،من خالل حتديد فر وض املشاري
والربام التحويلي وفر التموي االبتكاري اليت كن أن تساه يف حتقيق تل األهدا .

جيم -التنفيذ
 -7ابلنظر إىل ارتفا مسدتوى الطلد  -بتسداي مدا جمموعد  119بلددا مشداركا حد 30
أيلول/سددبتمرب  - 2018وإىل مسددتوى االلت دزام التقددين املطلددوب لتددوفري الدددع الفعددال للعمليددات
الوطني لتحديد أهدا حتييد أثر تددهور األراضد ،،فدنن بدرانم حتديدد أهددا حتييدد أثدر تددهور
األراض ،ل يسبق ل مثي من حيث احلا يف سيا اتفاقي األم املتحد ملكافح التصحر.
 -8وبددأ بدرانم حتديددد أهدددا حتييدد أثددر تدددهور األراضدد ،عملد بفضد الدددع املددايل الد ي
أاتحت  ،بعد الدور الثاني عشر ملؤ ر األطرا  ،تركيدا (مدن خدالل مبدادر أنقدر ) ،ورهوريد كدوراي
(مددن خددالل مبددادر تشددانغوون) ،واألنشددط التمكيني د ملرفددق البيئ د العاملي د (مددن خددالل رب د ه د ا
ال ددربانم ابالحت دداد ال دددويل حلمايد د الطبيعد د بوص ددف الوكالد د املش ددرف عل ددى التنفيد د وابآلليد د العامليد د
التفاقي مكافح التصحر بوصفها الوكال املنف ).
 -9وركزت عمليات برانم حتديد أهددا حتييدد أثدر تددهور األراضد ،ابألسداس علدى تقددم
اخل د دددمات املباش د ددر إىل البل د دددان املش د ددارك يف اجمل د دداالت التاليد د د ( :أ) ال د دددع التق د ددين؛ (ب) ت د ددوفري
البياانت؛ (ج) الدع املايل واإلداري.
 -10ففيما يتعلق بتقدم الددع التقدين ،أُعددت وثيقتدان رئيسديتان لتوجيد عمليد تنفيد بدرانم
حتديددد أهدددا حتييددد أثددر تدددهور األراضدد .)6(،وعلددى الصددعيد القطددري ،جددرى تنفيد الددربانم مددن
خدالل أفرقد إقليميد وقطريد  ،ضدمت يف العدداد خبدريا وطنيددا متفرغدا وقددمت الدددع التقدين املباشددر
إلجندداز عملي د م وطني د بقيدداد املؤسس د الوطني د لتنسدديق شددؤون اتفاقي د مكافح د التصددحر والفريددق
الوطين لتحييد أثر تدهور األراض.،
__________

()6
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املعنددون "حتقيددق أهدددا حتييددد أثددر تدددهور األراضدد ،علددى الصددعيد القطددري :اللبنددات األساسددي لتحديددد أهدددا
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 -11وفيما يتعلق بتوفري البياانت ،ووفقا للمقرر /22م أ ،11-قدمت أمان االتفاقيد وآليتهدا
العاملي إىل البلدان بياانت افرتاضي الستخدامها يف حال عدم وجود املؤشرات التاليد أو لتكميد
وتعزيددز مصددادر البيدداانت الوطنيد املتعلقد هبددا ‘1‘ :االجتاهددات الدديت حددددهتا مبددادر وكالد الفضدداء
األوروبي حدول تغ ردري املنداخ فيمدا يتعلدق ابلغطداء األرضد( ،الغطداء النبدا))()7؛ ‘ ‘2مدا حددده مركدز
البحوث املشرت للمفوضي األوروبي من اجتاهات يف إنتاجي األراض ،أو استخدامها (ديناميدات
إنتاجي األراض )،لفائد األطل العامل ،للتصحر()8؛ ‘ ‘3االجتاهات يف خمزوانت الكربدون فدو
األرض وحتتها (خمزون الكربون العضوي يف الرتب ) اليت حدددها املركدز الددويل للمراجد واملعلومدات
املتعلق د ابلرتب د ( .)9وقُدددمت بيدداانت أعلددى دق د إىل اجملموع د املنتقددا مددن الدددول اجلزري د الصددغري
النامي د الدديت كانددت لددديها بيدداانت .وإىل جان د ه د ه البيدداانت ،تلقددت البلدددان "م د كر منهاي د
لتحدي ددد األه دددا الوطني د د الطوعي د د لتحيي ددد أث ددر ت دددهور األراض دد ،ابس ددتخدام إط ددار مؤش د درات
االتفاقي د " ،توض د التفاصددي التقني د لكيفي د اسددتخدام جمموعددات البيدداانت الوطني د أو االفرتاضددي
لتحديد إطار مرجع ،وأهدا لتحييد أثر تدهور األراض.،
 -12وق ددادت وح ددد اخل دددمات اإلداري د التابع د لألمان د عملي د ت ددوفري ال دددع امل ددايل واإلداري.
ونسددقت الوح ددد عملي د تقدددم ال دددع امل ددايل واإلداري إىل البلدددان املش ددارك اس ددتنادا إىل "املع ددايري
التااري لدربانم حتديدد أهددا حتييدد أثدر تددهور األراضد "،الديت جدرى حتديددها ،ويسدرت ،علدى
وج اخلصو  ،اإلدار اللوجستي واملالي املتصل بتنظي االجتماعدات التشداوري وحلقدات العمد
الوطني د د وابلس د ددفر داخ د د البل د دددان .وع د ددالو عل د ددى ذل د د  ،يس د ددرت الوح د ددد إدار عق د ددود اخلد د درباء
االستشاريني لربانم حتديد أهدا حتييد أثر تدهور األراض.،
 -13وع دددا تق دددم هد د ه اخل دددمات ،أنشد د ت أماند د االتفاقيد د وآليته ددا العامليد د املوقد د الش ددبك،
لددربانم حتديددد أهدددا حتييددد أثددر تدددهور األراضدد ،)10(،واسددتحدثت منصد للتواصد مد البلدددان
املش ددارك  ،ونظم ددت حلق ددات دراس ددي ش ددبكي عدي ددد إلكس دداب أعض دداء األفرقد د القطريد د لتنفيد د
الربانم القدرات الالزم وك ل لتعزيز تبادل املعار فيما بني البلدان املشارك .
 -14وشددر مكت د االتفاقي د خلدددمات التقيددي مددؤخرا يف إجدراء تقيددي لددربانم حتديددد أهدددا
حتييددد أثددر تدددهور األراضدد ،ابلتعدداون مد االحتدداد الدددويل حلمايد الطبيعد بوصددف وكالد مرفددق البيئد
العامليد د لتنفيد د مش ددرو حتدي ددد أه دددا حتيي ددد أث ددر ت دددهور األراض دد ،املم ددول يف إط ددار األنش ددط
التمكينيد السددت ملرفددق البيئد العاملي د  .وسيُفضدد ،هد ا التقيددي اجلدداري إىل مددا يلدد ‘1‘ :،تددوفري أدل د
على النتائ احملرز يف تلبي االحتياجات يف جمال املساءل  ‘2‘ ،تعزيدز الدتعل وتبدادل املعدار مدن
خددالل النتددائ احملددرز والدددروس املستخلص د  ،وال سدديما إلجندداز اخلط دوات املقبل د للمضدد ،قدددما يف
حتييد أثر تدهور األراض ،يف سيا اتفاقي مكافح التصحر.

__________

()7
()8
()9
()10
6

.www.esa-landcover-cci.org/

.https://wad.jrc.ec.europa.eu/landproductivity

.https://soilgrids.org/#!/?layer=TAXNWRB_250m&vector=1
.www.unccd.int/actions/ldn-target-setting-programme
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دال -اإلطار الزمين
 -15قُس برانم حتديد أهدا حتييد أثر تدهور األراض ،إىل أرب مراح :

مرحل د اإلط ددال (م ددن تش درين الث دداين/نوفمرب  2015إىل وز/يوليد د :)2016
(أ)
أُنش د الفري ددق ال ددداخل ،لل ددربانم وج ددرى تش ددغي منص د تق دددم املس دداعد  .ونُظم ددت جمموع د م ددن
حلقد ددات العم د د اإلقليمي د د االفتتاحي د د لت د دددري املنسد ددقني ال د ددوطنيني لالتفاقي د د وخ د درباء ال د ددربانم
االستشاريني الوطنيني فيما يتعلق ابإلطار املفداهيم ،العلمد ،لتحييدد أثدر تددهور األراضد ،وعمليد
حتديد أهدا حتييد أثر تدهور األراض،؛
(ب) مرحل التنفي (من وز/يولي  2016إىل حزيران/يوني  ،)2018ركز الدربانم
على توفري الدع على الصعيد القطري لعمليدات حتديدد األطدر املرجعيد واألهددا والتددابري ذات
الصل فيما يتعلق بتحييد أثر تدهور األراض،؛
(ج) مرحل د التعزيددز (مددن وز/يولي د  2018إىل كددانون الثاين/يندداير  ،)2019حل د
الربانم النتائ احملرز والدروس املستخلص من جتارب البلدان املشارك يف الوقت املناس لتقدم
تقرير يف الدور السابع عشدر للاند اسدتعراض تنفيد االتفاقيد  ،يف حدني واصد تقددم الددع إىل
عمليات حتديد األهدا اليت ال تزال جاري يف عد بلدان م اإلهناء التدرجي ،لعمليات ؛
(د) مرحلد اإل ددام والتقيددي (مددن شددباف/فرباير إىل حزيران/يونيد  :)2019سيواصد
الربانم تقدم الدع إىل البلدان القليل املتبقي يف املرحل النهائي من عملي حتديد أهدا حتييدد
أث ددر ت دددهور األراض دد ،،وس دديُت األنش ددط ذات الص ددل يف جم ددال التقي ددي ال ددداخل ،لل ددربانم وتق دددم
التقارير إىل اجلهات املاحن .

هاء -أوجه التآ ر
 -16عددزز بدرانم حتديددد أهدددا حتييددد أثددر تدددهور األراضدد ،أوجد التددآزر مد مبددادرات عامليد
وإقليمي ووطني متعدد  .ومن األمثل على ذل :
عملي د تقدددم التقددارير مبوج د االتفاقي د  ،حيددث أُعدددت مندداذج تقدددم التقددارير
(أ)
ووضد نظددام اسددتعراض األداء وتقيددي التنفيد اسددتنادا إىل الدددروس املستخلص د مددن بدرانم حتديددد
ُ
أهدددا حتييددد أثددر تدددهور األراضدد ،،مبددا يف ذل د معاجل د البيدداانت االفرتاضددي املتعلق د ابملؤش درات
البيوفيزايئي التفاقي مكافح التصحر؛
(ب) برانم الدع العامل ،الثاين ،ال ي مول مرفق البيئ العاملي وأشر على تنفي ه
برانم األم املتحد للبيئ ونف ت اآللي العاملي والربانم اجلام لألنشط التمكيني لدع عمليد
تقدم التقارير الوطني لعام  2018مبوج االتفاقي ال ي مولد مرفدق البيئد العامليد وأشدر علدى
تنفي ه ونف ه برانم األم املتحد للبيئ ؛
(ج) مشرو "إاتح إمكاني استخدام مصادر البياانت العاملي لتقيدي ورصدد تددهور
األراضدد ،علددى نطاقددات متعدددد " الد ي مولد مرفددق البيئد العامليد  ،وهددو عمد تعدداوين بددني منظم د
احلفدظ الدوليد واإلدار الوطنيد للمالحد اجلويد والفضدداء وجامعد لونددد ،الد ي دعد عمليد تطددوير
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منص د " )11("Trends.Earthك د دا ملسدداعد البلدددان يف حتديددد األطددر املرجعي د لتحييددد أثددر تدددهور
األراضد ،ويف فهد اجتاهددات تدددهور األراضدد ،ابسددتخدام جمموعددات البيدداانت الوطنيد و/أو العامليد
االفرتاضي ؛
(د) التعدداون م د منظم د األغ ي د والزراع د لألم د املتحددد يف جمددال حتديددد أهدددا
حتييد أثر تدهور األراض ،يف الدول اجلزري الصغري النامي  ،مبا يف ذل بناء القددرات فيمدا يتعلدق
بتطبيق " ،)12("Collect Earthويف عد بلدان أخرى مشدارك يف بدرانم حتديدد أهددا حتييدد أثدر
تدهور األراض،؛
(ه) إدم دداج البي دداانت الوطنيد د ع ددن خفد د االنبع ددااثت النارد د ع ددن إزالد د الغ دداابت
وتدددهورها يف األطددر املرجعيد الوطنيد لتحييددد أثددر تدددهور األراضدد ،،وهددو مددا كددان مفيدددا للغايد يف
تعزيز البياانت املتعلق ابلغاابت.
 -17وعالو على ذلد  ،شدا بدرانم حتديدد أهددا حتييدد أثدر تددهور األراضد ،البلددان علدى
مواءم د عملي د حتديددد أهدددا حتييددد أثددر تدددهور األراضدد ،م د املبددادرات ذات الصددل  ،مث د أهدددا
آيتشد ،للتنددو البيولددوج ،املعتمدد يف إطددار عمليد اتفاقيد التنددو البيولددوج ،،وحتددي بددون واملبددادرات
ذات الص ددل (مث د املب ددادر األفريقي د إلع دداد الغ دداابت إىل هيئته ددا األص ددلي ومب ددادر أمريك ددا الالتيني د
ومنطقد البحددر الكدداريي  ،)20x20واملسددا ات احملدددد وطنيددا واملنسددق يف إطددار عمليد اتفاقيد األمد
املتحد اإلطاري بش ن تغري املناخ واالسرتاتيايات الوطني ذات الصل للحد من خماطر الكوارث.

واو -النتائ

()13

 -18ح  30أيلول/سبتمرب  ،2018شار  119بلددا يف بدرانم حتديدد أهددا حتييدد أثدر
تدهور األراض( ،انظر املرفق) .وقد حدد سدبع وسدبعون بلددا أهددا حتييدد أثدر تددهور األراضد،
والتدابري ذات الصل  ،واعتمدهتا رمسيا حكومدات  46مدن تلد البلددان .واالعتمداد احلكدوم ،إمدا
مشرت بني الوزارات أو بني آليات وزاري .
ووض ددعت خطد د التعبئد د لتحيي ددد أث ددر ت دددهور األراض دد ،يف أكث ددر م ددن  70يف املائد د م ددن
ُ -19
البل دددان املش ددارك  .وتش ددم املب دداد واإلجد دراءات االسد درتاتياي احمل دددد يف هد د ه اخلطد د املواءمد د
والتددآزر مد اخلطد اإلمنائيد الوطنيد  ،واخلطد والسياسددات املتعلقد ابلبيئد و/أو القطددا الزراعدد،،
واملسددا ات احملدددد وطنيددا ،وخطد التكيددف مد تغددري املندداخ ،وااللتزامددات القطريد مبوجد حتدددي
بون ،والعمليات الوطني املتعلق أبهدا التنمي املستدام  ،وغريها.
 -20وأُنشئت يف أكثر من  80يف املائ من البلدان املشارك آليات التشاور ،املسما "األفرق
العامل د الوطني د املعني د بتحييددد أثددر تدددهور األراضدد ،"،الدديت اسددتفادت يف كثددري مددن احلدداالت مددن
__________

(.http://trends.earth/docs/en/# )11
(.www.openforis.org/tools/collect-earth.html )12
( )13مالحظ  :تستند األرقام الوارد يف ه ا الفر إىل املعلومات اليت أاتحتهدا عمليد حتديدد أهددا حتييدد أثدر تددهور
األراض ،ح  30أيلول/سبتمرب  .2018وقد ختتلف عن األرقدام املستخلصد مدن حتليد املعلومدات املقدمد مدن
البل دددان األط د درا م ددن خ ددالل نظ ددام اس ددتعراض األداء وتقي ددي التنفي د د وال د دوارد يف الوثيق د د ICCD/CRIC(17)/2
املتعلق ابهلد االسرتاتيا.1 ،
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آليات التنسيق القائم  ،مث تل املتعلق ابتفاقي األم املتحد ملكافح التصحر وابتفاقي األم
املتحد اإلطاري بش ن تغري املناخ و/أو اتفاقيد التندو البيولدوج ،،أو اإلدار املسدتدام لألراضد،،
أو اخلط الوطني ألهدا التنمي املستدام  ،أو إعاد الغاابت إىل هيئتها األصلي .
 -21ووضد معظد البلدددان األطددر املرجعيد لتحييددد أثددر تدددهور األراضدد .،وهلد ا الغددرض ،أخد ت
البلدددان يف االعتبددار جمموعددات البيدداانت الوطني د املتاح د  ،وك د ل البيدداانت االفرتاضددي املتاح د مددن
جمموعات البياانت العاملي  .وحسبما تضمنت التقارير النهائي الد  67املتعلقد بدربانم حتديدد أهددا
حتيي ددد أث ددر تد ددهور األراض دد ،ال دديت وردت حد د اآلن ،اس ددتخدم  64يف املائد د م ددن البل دددان البي دداانت
االفرتاضي فق لوض اإلطار املرجع ،لتحييد أثر تددهور األراضد ،،يف حدني اسدتخدم  36يف املائد
منها البياانت الوطني لوض مؤشر واحد على األق من مؤشرات حتييد أثر تدهور األراض.،
 -22ووضددعت ريد البلدددان إطارهددا املرجعدد ،لتحييددد أثددر تدددهور األراضدد ،يف سددياق مددن خددالل
حتديد عوام تدهور األراض ،،م مراعا االجتاهات القانوني واملؤسسي فيمدا يتعلدق ابلبيئد وتددهور
األراض .،وتشم العوام املباشر الرئيسي الديت جدرى حتديددها إزالد الغداابت ،واإلدار القائمد علدى
االسددتخدام غددري املسددتدام لألراضدد ،،وتوسد املندداطق الزراعيد والصددناعي واحلضدري  ،وأنشددط التعدددين
والتخطي القائم على االستخدام غدري املسدتدام لألراضد .،ومدن العوامد غدري املباشدر الرئيسدي الديت
حددددهتا البلدددان الضددغ السددكاين والفقددر وعددم وضددو نظد حيدداز األراضدد ،وعدددم كفايد احلوكمد
والبيئدات والسياسددات املؤسسدي (مبددا يف ذلد الضدرائ واإلعدداانت واحلدوافز) فضددال عدن عدددم كفايد
املدددخالت الزراعي د (مبددا يف ذل د احلصددول علددى االئتمدداانت) ونق د التعلددي وفددر احلصددول علددى
املعرف واخلدمات اإلرشادي وتقل املناخ وتغريه (مث اجلفا والفيضاانت).
 -23وتتس د أهدددا حتييددد أثددر تدددهور األراضدد ،الدديت حددددهتا البلدددان بتنددو كبددري ،يعك د
اجملموع الواسع من العمليات املتعلق بتدهور األراض ،اليت جتري علدى مسدتوايت خمتلفد وجيسدد
ثراء الرؤي املتعلق بتحييد أثر تددهور األراضد ،الديت حدددهتا البلددان األطدرا يف اتفاقيد مكافحد
التصحر ،واليت تراع ،الظرو الوطني لك واحد منها .وإراال ،جنحت غالبيد البلددان املشدارك
يف ب درانم حتديددد أهدددا حتييددد أثددر تدددهور األراضدد ،يف صددياغ أهدددا  ‘1‘ :وطني د النطددا ؛
‘ ‘2تتماشددى مد جدددول زمددين مددداه عددام  2030يراعدد ،اإلطددارين الددزمنيني خلطد أهدددا التنميد
املستدام واإلطار االسرتاتيا ،التفاقي مكافحد التصدحر للفدرت 2030-2018؛ ‘ ‘3تتضدمن
عناصددر كمي د حمدددد تتددي إمكاني د رصدددها (مث د النس د املئوي د  ،ووحدددات قيدداس املسدداحات،
وم ددا إىل ذلد د )؛ ‘ ‘4جتمد د األه دددا (الفرعيد د ) الراميد د إىل اس ددتيفاء عنصد درين عل ددى األقد د م ددن
العناص ددر الثالثد د يف التسلس د د اهلرم دد ،لعمليد د التص دددي للتح دددايت يف جم ددال حتيي ددد أث ددر ت دددهور
األراض( ،التان  ،واحلد ،وعك املسار).
 -24وح ددددت البل دددان جمموع د ش ددامل م ددن الت دددابري التقني د والسياس دداتي يف جم ددال حتيي ددد أث ددر
تدهور األراض ،ملعاجل العوامد املشدار إليهدا أعداله .وختتلدف جمموعد التددابري املتعلقد بتحييدد أثدر
تدهور األراض ،اليت حددهتا البلدان املشارك ابختال ظروفها الوطني  .وملعاجل العوام املباشدر
لت دددهور األراض دد ،،وض ددعت البل دددان يف الع دداد ت دددابري تقنيد د لتش دداي إع دداد التحد دري  ،والزراعد د
املسددتدام  ،وحفددظ الغدداابت ،وحتسددني احملتددوى العضددوي للرتبد  ،وزايد إنتاجي د األراضدد .،وملعاجل د
العوام غري املباشر لتدهور األراض ،،وضعت البلدان يف العاد تددابري لتعزيدز القددرات املؤسسدي

GE.18-18798

9

ICCD/CRIC(17)/3

الوطنيد و/أو األطددر التنظيميد  ،مبددا يف ذلد تدددابري إلدمداج مفهددوم حتييددد أثددر تدددهور األراضدد ،يف
عمليات التخطي الستخدام األراض ،على الصعيد (دون) الوطين.
 -25وصدداغت بلدددان عديددد مبددادرات بشد ن حتييددد أثددر تدددهور األراضدد ،جيددري تنفيد ها علددى
الصددعيد القطددري وحددددت الفددر اخلاص د املواتي د لالرتقدداء ابملشدداري القائم د أو وض د مشدداري
جدي ددد لتنفي د إج دراءات حتيي ددد أث ددر ت دددهور األراض دد ،،مب ددا يف ذل د املش دداري وال دربام التحويلي د
املمكند والتحديددد املسددبق خليددارات التمويد املمكند والشددركاء املنفد ين .وتشددم جمدداالت التدددخ
اإلدار املس د ددتدام لألراض د دد ،واملن د دداظر الطبيعيد د د والغ د دداابت ،وإدار مس د ددتامعات املي د دداه ،والطاقد د د
املتادددد  ،والزراع د  ،وإدار املراعدد ،،والوصددول إىل األس دوا  ،والتاددار ومشددارك القطددا اخلددا .
وتش ددم مص ددادر التموي د د املمكن د د مرف ددق البيئد د العاملي د د  ،وص ددندو املن دداخ األخض ددر ،وص ددندو
التكيددف ،واملصددار اإلمنائي د اإلقليمي د وغريهددا مددن املؤسسددات الثنائي د واملتعدددد األط درا  ،الدديت
تركز على مس ل تدهور األراض ،أو تسعى إىل إجياد سب التآزر املباشر م جماالت ختفيف آاثر
تغددري املندداخ و/أو التكيددف مع د  ،وحفددظ التنددو البيولددوج ،،وإعدداد الغدداابت إىل هيئتهددا األصددلي ،
واحلد من خماطر الكوارث ،وما إىل ذل .

اثلثا -املشاريع والربام التحويلية لتحييد أثر تدهور األراضي
 -26بناء على توجيهات مؤ ر األطرا  ،ض ،اآللي العامليد لالتفاقيد قددما يف تيسدري تنفيد
أهددا حتييددد أثددر تدددهور األراضد ،مددن خددالل دعد البلددان ،ابلتعدداون الوثيددق مد الكيدداانت ذات
الصددل الشدريك يف التنفيد  ،لوضد جمموعد مددن املشدداري والدربام التحويليد للمسدداعد يف حتقيددق
األهددا الطوعيد لتحييددد أثدر تدددهور األراضدد .،ويف هد ا السدديا  ،وبفضد املدوارد املتاحد املت تيد
مددن التربعددات املعب د هل د ا الغددرض ،تركددز اآللي د العاملي د لالتفاقي د جهودهددا علددى مسدداعد البلدددان
األطرا الديت طلبدت الددع يف صدياغ املد كرات املفاهيميد للمشداري والدربام يف املراحد املبكدر
مددن أج د املسدداعد يف حتقيددق األهدددا الطوعي د احملدددد لتحييددد أثددر تدددهور األراضدد .،و كددن
املض ،يف تطوير ه ه امل كرات املفاهيمي إىل مقرتحات مشاري كامل كن تقدد ها إىل كيداانت
التموي املالئم ابلتعاون م شركاء التنفي املعنيني ال ين كنه الوصول إليها مباشر .
 -27وإذ تدددر اآللي د العاملي د لالتفاقي د أن املشدداري وال دربام التحويلي د مددن مسددارات العم د
اجلديددد وتعددرت ابلطدداب املتطددور للمبددادر  ،فهدد ،بصدددد حتديددد جمموع د مددن اخلدددمات لتيسددري
أنشددط إعددداد املشدداري وال دربام ذات الصددل  .ويف ه د ا الصدددد ،يشددم دع د املشدداري وال دربام
التحويلي د ابألس دداس ال دددع التق ددين يف ص ددياغ م د كرات مفاهيمي د بش د هنا تراع دد ،مب دداد اإلط ددار
املفاهيم ،العلم ،لتحييد أثر تدهور األراض ،وفر املشاري والربام التحويلي احملدد سابقا يف
سيا برانم حتديد أهدا حتييد أثر تدهور األراض.،
 -28وأعدددت اآللي د العاملي د لالتفاقي د أيضددا مشددرو قائم د مرجعي د إلعددداد املشدداري وال دربام
التحويلي د لتحييددد أثددر تدددهور األراضدد ،ابلتعدداون م د أمان د االتفاقي د ( .)14والقائم د املرجعي د أدا
أُعدددت ملسدداعد مطددوري املشدداري علددى املسددتوى القطددري وشددركائه التقنيددني واملدداليني يف تصددمي
املشاري والدربام التحويليد بفعاليد  .وهد ،غدري إلزاميد وهتدد إىل ضدمان االتسدا والشدمولي يف
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تنفي أهدا حتييد أثر تدهور األراض ،،مما يفض ،إىل حتدول إجيداي .وقدد أجدرى خدرباء االتفاقيد
يف جمال التفاع بني العلوم والسياسات استعراضا علميا للقائم املرجعي .
 -29ودعمددت اآللي د العاملي د لالتفاقي د  ،ح د  30أيلول/س ددبتمرب  ،2018وت دددع املب ددادرات
التالي املتعلق إبعداد املشداري والدربام التحويليد  ،آخد يف االعتبدار الفدر ذات الصدل احملددد
يف إطار برانم حتديد أهدا حتييد أثر تدهور األراض ،واملوارد املتاح :
إعداد املد كرات املفاهيميد للمشداري والدربام التحويليد يف بلددان مثد كدابو فدريدي
(أ)
وكولومبيددا والفلبددني ،فضددال عددن الدددول اجلزري د الصددغري النامي د يف من داطق البحددر الكدداريي واحملددي
اهلاد واحملي اهلندي؛
(ب) تعمي املنظور اجلنسداين يف مبدادرات املشداري والدربام التحويليد يف بلددان مثد
أرمينيا وكابو فريدي وكولومبيا والفلبني والدول اجلزري الصغري النامي يف منطق البحر الكاريي؛
(ج)

وض مقرتحات مشاري مكتمل األركان يف بلدان مث أرمينيا وتركيا؛
()15

(د) حتديد أوج التآزر الوثيق م مبادر االتفاقي لألمن واالستقرار واالسدتدام
إلعداد امل كرات املفاهيمي للمشاري والربام على حنو مشرت يف بلدان مث بدنن وبوركيندا فاسدو
وتشاد وغامبيا وغاان ونيارياي.

رابعا -الدروس املستخلصة
 -30قدددم بدرانم حتديددد أهدددا حتييددد أثددر تدددهور األراضدد ،دعمددا فعدداال إىل البلدددان املشددارك
يف اجملاالت التالي  ‘1‘ :صياغ التعهدات الطوعي لتحقيق أهدا حتييد أثر تدهور األراضد ،يف
البلدددان املشددارك ؛ ‘ ‘2إطددال إمكدداانت األراضدد ،يف حتقيددق أهدددا التنمي د املسددتدام األخددرى؛
‘ ‘3تعزيددز االتسددا بددني السياسددات وااللتزامددات الوطني د ؛ ‘ ‘4إش درا اجلهددات الرئيسددي صدداحب
املص د ددلح يف خمتل د ددف القطاع د ددات؛ ‘ ‘5تعزي د ددز الق د دددرات الوطنيد د د عل د ددى إدار البي د دداانت املتعلقد د د
ابألراض،؛ ‘ ‘6وض األطر املرجعيد ابسدتخدام أفضد البيداانت املتاحد لتدوفري هند مندتظ لرصدد
التقدم احملرز من أج حتييد أثر تدهور األراض،؛ ‘ ‘7توفري وسيل لتحديد تدابري رئيسي لتان
تدددهور األراضدد ،واحلددد من د وعك د مسدداره؛ ‘ ‘8تيسددري الددتعل مددن األق دران وتعزيددز التنسدديق بددني
اجلهات املعني صاحب املصلح على الصعد الوطين واإلقليم ،والعامل.،
 -31ويف حني اعتمدت بلدان عديد أهدا حتييد أثر تدهور األراض ،على مسدتوى الدوزار
املنسق (أي الوزير أو انئ الوزير) ،فقد اعتمدها بع البلدان على صعيد اهليكد املشدرت بدني
ال ددوزارات أو عل ددى مس ددتوى جملد د ال ددوزراء أو رئ ددي الدول د  .وعل ددى العم ددوم ،حيق ددق اعتم دداد هد د ه
األهدا من قِّب اآلليات املشرتك بني الوزارات والشدامل لعدد قطاعدات االسدتااب علدى نطدا
أوس وزمخا أقوى لتعبئ املوارد لتحييد أثر تدهور األراض.،
 -32وقد حددت عملي حتديد أهدا حتييد أثر تدهور األراض ،اجملاالت اليت تتطل تعزيز
بندداء القدددرات علددى الصددعيد القطددري ،توخيددا لغدداايت منهددا رصددد هد ه األهدددا علددى حنددو فعددال.
__________
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ومث د حاجد د إىل ت ددوفري اخل دربات واألدوات والت دددري لتعزي ددز ق دددر ال دددول عل ددى إجد دراء التقييم ددات
الكميد د ووضد د اخلد درائ املناس ددب ألراض دديها املت دددهور  .وابلنظ ددر إىل أن رص ددد املؤش ددر 1-3-15
املتعل ددق بتحيي ددد أث ددر ت دددهور األراض دد ،وأبه دددا التنمي د املس ددتدام يعتم ددد ،إىل ح ددد كب ددري ،عل ددى
عمليددات رصددد األرض واملعلومددات اجلغرافي د املكاني د  ،فددنن التدددري مطلددوب يف جمددال اسددتخدام
األدوات املتاح د للحصددول علددى البيدداانت املتعلق د برصددد األرض ومعاجلتهددا وحتليلهددا وتفسددريها،
وك ل يف جمال تقنيات التحقق من البياانت .ويُستحسن أال يقتصر هد ا التددري علدى الكيدان
الرئيسدد ،املسددؤول عددن تنفي د أهدددا حتييددد أثددر تدددهور األراضدد ،وعددن تقدددم التقددارير إىل هيئ د
اتفاقي د مكافح د التص ددحر وأن يش ددم ك د ل املكات د اإلحص ددائي الوطني د املس ددؤول ع ددن رص ددد
أهدا التنمي املستدام أو تنفي ها والوكاالت املتخصص ذات الصل .
 -33وسدداعد ب درانم حتديددد أهدددا حتييددد أثددر تدددهور األراضدد ،األفرق د القطري د لتحييددد أثددر
تدددهور األراضدد ،يف االرتبدداف ابلعمليد الوطنيد ألهدددا التنميد املسددتدام  .ورغد اجلهددود اإلجيابيد
املب ول  ،فدال يدزال إدمداج مؤشدرات حتييدد أثدر تددهور األراضد ،يف اإلطدار الدوطين ألهددا التنميد
املستدام ضعيفا .ويُعد نق ‘ ‘1البياانت الوطنيد القابلد للمقارند و‘ ‘2اخلدربات علدى الصدعيد
القطري من التحدايت اليت تواجهها البلدان.
 -34وي دددل الع دددد احمل دددود م ددن البل دددان ال دديت اس ددتخدمت البي دداانت الوطنيد د لتحدي ددد اإلط ددار
املرجعد ،لتحييدد أثدر تدددهور األراضد ،يف سديا بدرانم حتديدد أهددا حتييددد أثدر تددهور األراضدد،
عل ددى وج ددود نق د ع ددام يف البي دداانت الوطني د  ،وال س دديما فيم ددا يتعل ددق إبنتاجي د األراض دد ،وخم ددزون
الكربددون العضددوي يف الرتب د  .ورغ د أن مصددادر البيدداانت العاملي د تددوفر بددديال جمددداي يف حال د عدددم
وجود جمموعات بياانت وطني مالئم أخرى ،فنن تطدوير أسدالي وطنيد منسدق وموحدد لوضد
مؤشرات كمي للغطداء األرضد ،وإنتاجيد األراضد ،وحمتدوى الرتبد مدن الكربدون يدوفر أفضد أسداس
للتقيددي والرصددد املوضددوعيني لتدددهور األراضدد ،،م د القدددر علددى اسددتيعاب عوام د التغيددري املهم د
داخ بلد معني.
 -35وإبمكان املشاري والربام التحويلي لتحييد أثر تددهور األراضد ،أن تدوفر الددع الفعدال
للبلدددان يف االنتقددال إىل مرحل د التنفي د بتاسدديد أهدددا حتييددد أثددر تدددهور األراضدد ،علددى أرض
الواقد  .وخددالل عمليد إجندداز املشدداري والدربام التحويليد  ،يكتسدد ،احلدوار والتنسدديق املتزايدددان بددني
ريد اجلهددات املعنيد  ،مددن احلكومد إىل الشددركاء املنفد ين ومصددادر التمويد  ،أ ي د ابلغد لضددمان
تنفي عملي حتييدد أثدر تددهور األراضد ،بنادا علدى الصدعيد القطدري .وسديتطل حتقيدق أهددا
حتييددد أثددر تدددهور األراضدد ،زايد اجلهددود إلدمدداج مفهددوم حتييددد أثددر تدددهور األراضدد ،يف عمليددات
التخطي الوطين واحملل ،الستخدام األراضد .،وينبغد ،إيدالء اهتمدام خدا لتعمدي مراعدا املنظدور
اجلنساين لوض مشاري وبرام حتويلي مراعي للمنظور اجلنساين.

خامسا -االستنتاجا والتوصيا
 -36تددرد فيمددا يلددي االسددتنتاجا والتوصدديا الدديت ميكددن أن تنظددر فيهددا األطدراف خد ل
الدورة السابعة عشرة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية:
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تشجع األطراف على أن تستعرض ابنتظدا األهدداف املُسدطرة لتحييدد أثدر
(أ)
تدهور األراضي والتقد احملر لتحقيقها .وتطلب إىل األمانة واآللية العاملية التفاقية مكافحة
التصددحر أن تقددد الدددعم إىل األط دراف يف هددذا املسددعى مددن خ د ل ب درام حمددددة األهددداف
لبناء القدرا  .وتطلدب إىل اآلليدة العامليدة ل تفاقيدة أن ت َقديم تنفيدذ أهدداف حتييدد أثدر تددهور
األراضي على مجيع املستواي لتحديد املمارسا اجليدة ونشرها؛
(ب) تشددجع األطدراف أيضدا علددى االسددتل ل الكامد للفددر احملددددة يف خطد
التعبئة لتحييد أثدر تددهور األراضدي مدن خد ل إدمدا أهدداف حتييدد أثدر تددهور األراضدي يف
الددنظم الوطنيددة للتخطددي والرصددد مبددا يف ذلد األطددر الوطنيددة ألهددداف التنميددة املسددتدامة
وتعزي ددز اتس ددا السياس ددا والت ددآ ر ب ددن األه ددداف الطوعي ددة لتحيي ددد أث ددر ت دددهور األراض ددي
وااللتزاما األخرى (يف جماال مث إصد البيئدة واملندا والتندو البيولدوجي) واالسدتفادة
مددن التموي د االبتكددار مث د متوي د أنشددطة مواجهددة تلددر املنددا  .وتطلددب إىل أمانددة اتفاقيددة
مكافحة التصحر وإىل آليتها العاملية دعم األطراف يف هذا املسعى؛
( ) تش د ددجع األطد د دراف ك د ددذل عل د ددى مواص د ددلة ت د ددوفر احل د دداال واملمارس د ددا
والقص د الناجحددة واالبتكاريددة يف جمددال التعبئددة لتحييددد أثددر تدددهور األراضددي علددى شددبكة
اإلنرتن د وتطلددب ذل د أيض د ا إىل أمانددة االتفاقيددة وآليتهددا العامليددة بليددة تيسددر الددتعلم عددرب
البلد د دددان مبد د ددا يف ذل د د د إدمد د ددا أهد د ددداف حتييد د ددد أثد د ددر تد د دددهور األراضد د ددي يف السياسد د ددا
واالسرتاتيجيا الوطنيدة وإرسداء أسد التدآ ر مدع االلتزامدا الوطنيدة األخدرى مبدا يف ذلد
إطار أهداف التنمية املستدامة ومح التوعية؛
(د) تشجع األطراف على إدما البيا املتعلقة بتحييدد أثدر تددهور األراضدي
يف هياكلهددا األساسددية الوطنيددة للبيددا املكانيددة ابلتعدداون مددع األجهددزة اإلحصددائية الوطنيددة
والوكاال املتخصصة ذا الصلة لكفالة االتسا مع عمليدة تقددم التقدارير بشدنن أهدداف
التنمية املستدامة وعملية تنظيم البيا الطويلة األج ؛
(ه) تدددعو الفري د املعددين برصددد األرض إىل أن يددوفر يف إطددار مبادرتدده املتعلقددة
بتحييد أثر تدهور األراضدي اخلدربا واألدوا والتددريب لبنداء القددرا الوطنيدة مدن أجد
اسددتخدا رصددد األرض يف التخطددي والتنفيددذ والرصددد يف جمددال حتييددد أثددر تدددهور األراضددي
وأن يسداعد يف مواصدلة إعدداد املعداير النوعيددة وحتلدي البيدا وبروتوكدوال املؤشدرا
مدع الرتكيددز بشددك خدا علددى مددد اجلسدور بددن اإلجدراءا علدى الصددعيدين الددوطين واحمللددي
لتعزيز التنفيذ على مستوى املشاريع والرواب مع اآللية الوطنية لتقدم التقارير؛
(و) تشد ددجع األط د دراف علد ددى تعزيد ددز الد ددرواب بد ددن اهلياك د د األساسد ددية الوطنيد ددة
للبيددا املكانيددة والددنظم الوطنيددة إلدارة األراضددي بليددة جع د إاتحددة البيددا البيئيددة ذا
الصلة بشنن حتييد أثر تدهور األراضي لعمليا التخطي الستخدا األراضي أكثر سهولة؛
( ) تشجع األطراف أيضا على تطوير شراكا علدى الصدعيد القطدر تفضدي
إىل تصددميم املشدداريع والد دربام التحويليددة ب دددعم مددن الشددركاء ال دددولين املعنيددن واملص ددارف
اإلمنائيددة املتعددددة األط دراف ومؤسسددا التموي د اإلمنددائي الدددوي ومؤسسددا متوي د أنشددطة
مواجهة تلر املنا  .وتطلب إىل اآللية العاملية التفاقية مكافحدة التصدحر أن تددعم األطدراف
GE.18-18798
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والشركاء الدولين واملصارف اإلمنائية املتعددة األطراف ومؤسسا التموي اإلمندائي الددوي
ومؤسسا متوي أنشطة مواجهة تلر املنا يف هذا املسعى .وتطلب أيض ا إىل اآللية العاملية
ل تفاقيددة أن تواص د تطددوير هن د التموي د االبتكددار لدددعم املبددادرا ذا الصددلة لتنفيددذ
أهداف حتييد أثر تدهور األراضي بطريقة آت رية؛
( ) تشددجع األط دراف والشددركاء الدددولين املعنيددن واملصددارف اإلمنائيددة املتعددددة
األطراف ومؤسسا التمويد اإلمندائي الددوي ومؤسسدا متويد أنشدطة مواجهدة تلدر املندا
كددذل علددى اسددتخدا القائمددة املرجعيددة للمشدداريع وال دربام التحويليددة لتحييددد أثددر تدددهور
األراضي لوضع أس تصميم املبادرا الفعالة لتحييد أثر تدهور األراضي.
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املرف
قائمد ددة البلد دددان املشد دداركة يف بد ددر م حتديد ددد أهد ددداف حتييد ددد أثد ددر تد دددهور
األراضي حىت  30أيلول/سبتمرب 2018
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اجلزائر
جزر القمر
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