
 

GE.19-01501(A) 



 جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية
 الدورة السابعة عشرة
 ٢٠١٩كانون الثاين/يناير   ٣٠-٢٨جورجتاون، غياان، 

 من جدول األعمال  ٢البند 
 تقييم التنفيذ

 5إىل  1األهداف االسرتاتيجية من 

  االستنتاجات والتوصيات  
 مذكرة من األمانة   

 1اهلدف االسرتاتيجي  -أوالا  
 ،  للجنتتت  ارتتتتتارا  النفيتتتت  ا الفا يتتتت أوصتتتع  اتتتتف األاتتتتراا س التتتدور  ال تتتتا ا  ع تتتتر  -١

أبن يقتتو   ،(4إىل  ١متتن   ا رتتجااليجي األهتتدااابألهتتداا ا رتتجااليجي  ادتاتتد     يتصتت  فيمتتا
 مؤمتر األاراا مبا يلي:

( هبتدا إ ارايً وماليتاً والقنيتاً عملي  اإل تغ    رصد والقييماألمان   منطلب أن ي  أ( 
خرباء وانيني  والتف ري من جانبضمان ختصيص الو ع الكاس لتحلي  البياانت ومرا ب  اجلو   

 ؛جممَّا  مااً الاادي عندما الكون  ياانت مجيع األاراا القطري   وك لك على الصايد
البيتتاانت ادقدمتت  س    تت ندرا بتت  اجلتتو    مراجاتت األمانتت  إجتتراء  متتنطلتتب أن ي  ب( 

ر نتتاج  هت ا ادراجات  التقتاري ميع األهداا ا رجااليجي  لضتمان أن الاكت فيما يتالق جبالتقارير 
 ؛الواني   د  

نتتتتص هتتتت ا التقتتتتارير لضتتتتمان ا رتتتتت دا  ادنارتتتتب  مراجاتتتت األمانتتتت   متتتتنطلتتتتب أن ي  ج( 
 ؛اداتمد  فيما يتالق  و ي  ونطاق ا الفا ي  وادقررات ال ا ق  اليت اخت ها مؤمتر األاراا لمصطلحاتل
الالتو   وهيئت  التفاعت   تنياألمان  إشراك جلن  الالم والتكنولوجيتا  منطلب أن ي   ( 

والاميتتتق  ،دؤشتتترات  تتت ن ا وضتتتع مناجيتتتات  ادتصتتتل س اد تتتاج   ،احلالتتت ح تتتب  ،وال يارتتتات
 مبا س ذلك  يو  ادناجي  احلالي . ،األاراا التلّقاهالبياانت اليت لالتحلي  األويل 
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ع (ه    اس ارتاراضتتا ،علتتى القيتتا  الالتتو  وال يارتتاتهيئتت  التفاعتت   تتني  أن ي تتجّ 
ادنرب احلكومي الدويل للالو  وال يارتات س جمتال التنتول البيولتوجي من جانب  يادواضياللتقييم 

جلنتتتتتت  الالتتتتتتم   تزويتتتتتتد ،األراضتتتتتتي وارتصتتتتتتغحاا التتتتتتدهور  تتتتتت ن  وختتتتتتدمات التتتتتتنةم اإليكولوجيتتتتتت 
عتتت  عتتتن الاوامتتت  والتكنولوجيتتتا  التتتدهور األراضتتتي الدافاتتت  إىل ادباشتتتر  وغتتتري ادباشتتتر  مبالومتتتات ثدَّ

 ؛البلدان األارااابدالومات ادقدَّم  من ا رتارا   امقارن  ه و 
 ١ ابهلتدفني ا رتجااليجينيادقايي  ادتالق   حت نياألمان  مواصل   أن يطلب من  و( 
مبتتدأ  متتع مراعتتا  ،4و ٣و ٢ألهتتداا ا رتتجااليجي  ادتالقتت  ابوالقيتتيم متتدء مغءمتت  ادقتتايي   5و

والامتتتتت  علتتتتتى التتتتتوفري البيتتتتتاانت ا فجاضتتتتتي  ل هتتتتتداا  ادوجتتتتتو  ا رتتتتتتفا   متتتتتن اداتتتتتايري الااديتتتتت  
 ؛(أهداا التنمي  اد تدام  مث  مؤشرات  4و ٣و ٢ا رجااليجي  

مكانيتتتتت   - وجغرافيتتتتت منصتتتتت  إ ار  الفاعليتتتتت  ارتتتتتتحدا  األمانتتتتت   أن يطلتتتتتب متتتتتن  ز( 
 نةتتتتتا و ( Trends.Earth  منصتتتتت  اا اهتتتتتات حفتتتتت  كوكتتتتتب األر ا الامتتتتت  ابلتتتتتت زر متتتتتعبيتتتتتاانت لل

اإلضتافي   وأ وات اإلنجنتع مبتا س ذلتك النمتاذج والقوالتب والتقتارير  ارتارا  األ اء والقيتيم التنفيت 
والضتتتتتمن ال تتتتتفافي  و ا ليتتتتت  الت تتتتتغي  البيتتتتت  فيمتتتتتا  تتتتتني  ،إىل مكابتتتتتات البيتتتتتاانت(ادؤّ يتتتتت  والتتتتتروا   

 ،الغزمت  اداتا ء أ اوالتتي   ،الدفق البياانت وادالومات والكف  حت ني وارتدام  ،جمموعات البياانت
 :ما يلي مبا س ذلك
 ؛الوصفي إ ار  وعر  البياانت  '١'
 ؛(اإل غ القدمي التقارير  القدر  على إجراء حتديثات منتةم   ني فجات  '٢'
التتتيت ال تتتتوس و متتتن مجيتتتع ادصتتتا ر التتتوار   القتتتدر  علتتتى حتميتتت  و متتت  البيتتتاانت  '٣'

لتوليتتتد  الضتتتروري مبتتتا س ذلتتك ادتتتدخغت  ،ماتتايري جتتتو   البيتتتاانت لكتت  مؤشتتتر
مقتتتتتدمي  جانتتتتتبادؤشتتتتترات ومجيتتتتتع ااوارزميتتتتتات األرارتتتتتي  اد تتتتتت دم  متتتتتن 

 متتتتتن مؤشتتتتترات ١-٣-١5للمؤشتتتتتر اجليتتتتتد   وإرشتتتتتا ات ادماررتتتتتاتالبيتتتتتاانت 
 ؛(١ أهداا التنمي  اد تدام 

ني ( علتتتى ادقارنتتت  وا ختيتتتار  تتتم تتتتوايت اختتتتاذ القتتترار ادت ل تتتل القتتتدر   مثتتت   '4'
 ؛جمموعات البياانت ا فجاضي  الواني  واإل ليمي  والاادي 

مجيتتتع مؤشتتترات االفا يتتت  األمتتتم ادتحتتتد     تتت نالقتتتدر  علتتتى إجتتتراء التحلتتتيغت  '5'
 ؛دكافح  التصحر

 ؛والنقاط ادضيئ القدر  على حتلي  النقاط ال اخن   '6'
شتترات األختترء ذات مبتتا س ذلتتك ادؤ  ،القتتدر  علتتى حتليتت  ادالومتتات اإلضتتافي  '7'

الصتتتتتل  علتتتتتى الصتتتتتايد التتتتتوا  وكتتتتت لك ادالومتتتتتات التكميليتتتتت  مثتتتتت  ادتغتتتتتريات 
ومتكتني  ، تني اجلن تني واإلنصتاا ،وإ ار  األراضي ،وملكي  األراضي ،ادناخي 
 ؛ادصلح  اجلاات صاحب وإشراك  ،ادرأ 

__________ 

 %https://www.unccd.int/sites/default/files/relevant-links/2017-10/Good%20Practice> انةتتتتر التتتترا  : (١ 

20Guidance_SDG%20Indicator%2015.3.1_Version%201.0.pdf>. 

https://www.unccd.int/sites/default/files/relevant-links/2017-10/Good%20Practice%25%0b20Guidance_SDG%20Indicator%2015.3.1_Version%201.0.pdf
https://www.unccd.int/sites/default/files/relevant-links/2017-10/Good%20Practice%25%0b20Guidance_SDG%20Indicator%2015.3.1_Version%201.0.pdf
https://www.unccd.int/sites/default/files/relevant-links/2017-10/Good%20Practice%25%0b20Guidance_SDG%20Indicator%2015.3.1_Version%201.0.pdf
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علتتتى  ر البيتتتاانت  بتتت  القتتتدمي التقتتتارير وكتتت لك  تتتدر  اجلماتتتورالقتتتدر  علتتتى الصتتتو   '٨'
 ؛القدمي التقارير اد اكتمال عملي   عناا رمسياً  بلَّغر والتفاع  مع النتاج  ادالتصو  

عمليت  اإل تغ  اااصت  متن أجت   صل  اللقاجيتاً التقارير ذات ال الوليدالقدر  على  '٩'
مبا س ذلك النصوص واجلتداول  ،ابالفا ي  مكافح  التصحر وا رتامال الوا 

 ؛واألر ا  وااراج 
نةمتتات دو  اد تصتت احلكوميتت   للجاتتاتالقتتدر  علتتى الوليتتد ادالومتتات ادفيتتد   '١٠'

رتتتتت دا  األراضتتتتي ادتكامتتتت   ت طتتتتي  ال لتتتتزاي   فااليتتتت اجملتمتتتتع ادتتتتدين  عمتتتتاً 
 ؛األراضي حتييد أعر الدهورتنفي  عملي  ول

ال تجيع  ،واجلاتات الفاعلت  األخترء القتا ر  علتى ذلتك ،األمانت أن يطلب متن   ح( 
 نتتتاء القتتتدرات  عتتتن اريتتتقو عتتتم البلتتتدان الناميتتت  األاتتتراا س الطتتتوير جمموعتتتات البيتتتاانت الوانيتتت  

 ؛ادؤر ي  والتموي  ونق  التكنولوجيا
آحتتا   لكتي يتت هب إىل أ اتد متتناألمانت  الورتتيع نطتاق التحليتت  أن يطلتب متتن   ط( 

الصتتل   تتني  مثتت  ،متتا  يناتتاأوجتتا التفاعتت  وا رالبتتاط فيفاتتم  أفضتت  علتتى  تتو ادؤشتترات حتتن  كتتن
 ؛ ني اجلن ني واإلنصااالدهور األراضي والفقر 

األمانتتتت  الورتتتتيع نطتتتتاق التصتتتتني  احلتتتتايل اد تتتتت د  س القتتتتارير أن يطلتتتتب متتتتن   ي( 
 ا؛عنا إل غ ااغري مطلوب اغري مبلَّغ عناا واحلالتني: األاراا للتمييز  ني 

 أهتتداا عمليتت أن يكتتون حتديتتد  ضتتماناألمانتت  وايليتت  الااديتت  أن يطلتتب متتن   ك( 
هتي مجيااتا احمللتي والتوا  والاتادي،  الص تاددعلتى  ،والنفيت ها ورصتدها األراضتي حتييتد أعتر التدهور

 والنفي ها؛ عملي  التحييدألهداا  إجراء القييم منتةمعملي  م تمر  ال م  
األمانتت  وايليتت  الااديتت  حتديتتد والوليتتد وإ حتت  جمموعتتات  يتتاانت أن يطلتتب متتن   ل( 

ميتتع ادؤشتترات فيمتتا يتالتتق جبعاليتت  الد تت   ومتتا يتترالب  هبتتا متتن مناجيتتات ثتتد   النطتتاق( مكانيتت  
التتدول اجلزريتت  الصتتغري  الناميتت ، وادنتتااق القاحلتت   وخاصتت اداتتد  لغرتتت دا  س البلتتدان الصتتغري ، 

  تقلبي  عالي   مث  ادنااق اجلبلي (؛ الت مالبلدان اليت  أراضيوس  شبا القاحل ادنااق و 
التقنيتت    األمانتت  وايليت  الااديتت   عتتم اجلاتتو  القطريت ، متتن الناحيتتأن يطلتب متتن    ( 

 عناا إىل االفا ي  مكافح  التصحر بلَّغ ني البياانت اد ا ال اقوعن اريق  ناء القدرات، لضمان 
 ؛الواني  جي اكاالب اإلحصماا اداليت ال ت د والبياانت

ختت  األرتتاذ التت ي النقتتي  األمانتت  وايليتت  الااديتت  القيتتيم وزاي   أن يطلتتب متتن   ن( 
 ؛القيا    لكوي جع األاراا على  القا م  ت د  س  ورات اإل غ  ريد 
والامت  األمان  وايلي  الاادي  الام  مع ال ركاء لتازيز ا ال تاق أن يطلب من   ذ( 

س ا عتبتار التدروذ اد تتفا   متن كت   علتى أن الدؤخت ريو   ت ن اإل تغ ،  ك  ني االفا ياتاد ج 
مناتتتتتا والكتتتتتالي  وفواجتتتتتد الامتتتتت  والتقتتتتتاع  عتتتتتن الامتتتتت ، متتتتتع الجكيتتتتتز علتتتتتى حتتتتتا ت األولويتتتتت  

 الاالي /الفرص الاالي   مث  األراضي ااثي    بب إمكاانهتا الكر وني (؛
ارت دا  البياانت ادتاح  من آلي  اإل غ  احلالي  لتقتدمي األمان  أن يطلب من   ل( 

 مالومات عن ا اهات التصحر الاادي  س مجيع أ اء الاامل؛
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 لكياألمان  اختاذ الدا ري للحفاظ على الدفقات البياانت الاادي  أن يطلب من   ا( 
 لبلدان األاراا ادت عر ؛إىل ان   ياانت ث َّ  القدمي كن 

األمانتتتت  مواصتتتتل  حتليتتتت  البيتتتتاانت الااديتتتت  واإل ليميتتتت  والقتتتتد اا لتتتتب متتتتن أن يط  ص( 
 .شكال الفاعلي  ومرجي أب
هتت ا  والورتتيع نطتتاقاألمانتت  إىل األاتتراا  ادقدَّمتت  متتنفيمتتا يتالتتق ابلتقتتديرات الوانيتت  و  -٢

متن اداتم اإلشتار  إىل أن التقتتديرات فتنن  ،4و ٣و ٢لكتي ي تم  األهتداا ا رتجااليجي  احلكتم 
، األولا رتجااليجي ابهلتدا  ذات صتل  وارالبتاط فلكي الكون ه ا التقتديراتواني  غري كافي . ال

 إىل ادنااق ادت عر . حتديداً  فنهنا ينبغي أن ال ري
، جلنتت  ارتتتارا  النفيتت  ا الفا يتت ال تتا ا  ع تتر  دور  التتكمتتا أوصتتى  اتتف األاتتراا س  -٣

(، أبن يقتو  متؤمتر 4إىل  ١ ألهتداا ا رتجااليجي ابألهتداا ا رتجااليجي  ادتاتد    ا يتص فيما 
 األاراا مبا يلي:

لغت  الوئجتتق ادتفتق علياتا س التتدور  الثانيت  ع تتر   ارتت دا األمانتت   متنيطلتب أن   أ( 
لمتؤمتر علتى وجتا ااصتوص، مبتا س ذلتك اإلاتار ا رتجااليجي لدؤمتر األاراا والدور  الثالث  ع تر  

صتحر والتدهور ، مثت  امكافحت  الت٢٠٣٠-٢٠١٨كافحت  التصتحر للفتج   الفا ي  األمم ادتحتد  د
اإلشار  إىل نطاق ا الفا يت  و ا؛ لتحييد أعر الدهور األراضي الطوعي ااألهداا األراضي واجلفااا و

 أبهداا التنمي  اد تدام ، والتصرا وفقاً لو ايت ا الفا ي ؛ يتص فيما 
جيايتتتتت  واضتتتتتح    تتتتت ن ادناجيتتتتتات األمانتتتتت  القتتتتتدمي مبتتتتتا   الو  متتتتتنيطلتتتتتب أن   ب( 

 اا اهتات حفت  كوكتب األر ا حت نيتي ري لم  حل اب  يناميات إنتاجي  األراضي و اد ت د  
 Trends.Earth) ،التتتوفري القتتتدر   غيتتت   القتتتدمي هتتت ا ادبتتا  ، إىل أيضتتاً ال تتتركاء التقنيتتتني  وأن يتتدعو

تتتموعتتتات البيتتتاانت الرجي تتتي   مثتتت  ادباشتتتر جمل ختتتال اإلعلتتتى  تتتد لتبتتتاين كثافتتت  الغطتتتاء ادؤشَّ ر ادوحَّ
 وراو   الج  (؛ ،والتب ر وحجم ال ا   األمطار،، النبايت

الطتتوير ورتتاج  إ راج  -وأن يتتدعو ال تتركاء التقنيتتني إىل  -األمانتت   متتنيطلتتب أن   ج( 
مالومتتات ملكيتتت  األراضتتي ادقا لتتت  لفئتتتات الغطتتاء األرضتتتي متتن أجتتت  احلصتتتول علتتى صتتتور  أوضتتت  

 الغطاء األرضي.  تغيريات ادتصل واد اك   الضار  ادتالق  ابرت دا  األراضيلامليات التحوي  
ابلام  اد تمر لدعم اجلاو  الرامي  إىل حتقيتق  تص يأوصع  اف األاراا، فيما و د  -4

 (، أبن يقو  مؤمتر األاراا مبا يلي:١ اهلدا ا رجااليجي 
لتقنيت  واإلجراجيت ، اجلاتو  الراميت  األمان  أن الازز، من الناحيتني ا منيطلب أن   أ( 

 تتني الوافتتق لكتتي ثتتد  إىل ضتتمان الن تتيق البيتتاانت، مبتتا س ذلتتك نةتتم الصتتني  غطتتاء األراضتتي، 
 ا  اهات اإل ليمي  والاادي ؛و ا  اهات الواني  

وغتتريا  ادتتوار  الغزمت  للتحّقتتق علتى م تتتوء الج ت األمانتت  الطتوير  متنيطلتب أن   ب( 
 ؛وأن ال اعد األمان  س حتديد ه ا ادوار  ،الوا  الصايدمن البياانت على من أشكال التحقق 

األراضتي أبخت  األمان  حت ني القديرات الغطتاء األرضتي ادتالقت   منيطلب أن   ج( 
  راضي(؛ل الغزو الامراين 
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س ادضتطل ع  تا الركيتز جتزء متن ا رتتثمار  األمانت  وايليت  الااديت  متنيطلب أن    ( 
ع ،حت ني القتدرات الوانيت  وال تبكات الوانيت  س القيتيم كت  مؤشتر على ناء القدرات   وأن ي تجّ 

. وينبغتتي أن ي تتم  ذلتتك القيتتا   تتا ال تتركاء التقنيتتني إىل وأن يتتدعو علتتى القيتتا   تت لك األاتتراا
 لقت الفريتق ادات   رصتد األر  وادتا مبتا ر رتياق الازيز ال راكات ادغجمت ،  اخت  وختارج إاتار 

ررتم ختراج  الج ت  جاتو  ، من أج  ا رتفا   من أوجا التت زر  مثت  تحييد أعر الدهور األراضي 
 ؛الج  ( من أج وال راك  الاادي   من جانب منةم  األغ ي  والزراع   الفاو(

وضتتتع  - تتتجع األاتتراا علتتتى وأن يد  -األمانتت  وايليتتت  الااديتت   متتتنيطلتتب أن  (ه  
ررتتتم ااتتتتراج  جلميتتتع ادؤشتتترات متتتن أجتتت  حت تتتني مجتتتتع لالوانيتتت   تتتبكات ال لتتتتدعيمارتتتجااليجي  
 فاجد  جمموعات البياانت الواني ؛ وزاي  البياانت 

ادكانيتتت  للمتتتدخغت اد تتتت دم  لتوليتتتد  الد تتت حت تتتني األمانتتت   متتتنيطلتتتب أن   و( 
،  بانس احل التباين  ون الوا  ألخ عد  الفصول اد ت دم   وزاي  مؤشر الغري غطاء األر  

 مع ادرون  س التمييز  ني األشكال الرجي ي   رت دا  األراضي س ك   لد؛
  التيت متن اد ارتك اا النت   - جع األاراا على يو  -األمان   منيطلب أن   ز( 

 م اح  األر ؛إىل جانب حجم التدهور  يصّور  د  ش هنا الي ري اإل غ  ال ي 
البيتاانت الااديت  واإل ليميتت  علتى النحتتو  األمانتت  ارتتارا  حتليتت  متنيطلتب أن   ح( 

  تتتتتك   لكتتتتتي الاكتتتتت  ICCD/CRIC(17)/6 الوعيقتتتتت و  ICCD/CRIC(17)/2س الوعيقتتتتت   اداتتتتترو 
 البياانت اد تقا  من التقارير الواني ؛ صحي 

زاي   ارتصتتتتغح وإعتتتتا   أمهيتتتت   أن أتختتتت  س احل تتتتباناألمانتتتت   متتتتنيطلتتتب أن   ط( 
 األراضي الراب  ادتدهور ، و  ريما منااق األراضي ااثي ؛ أتهي 

األمانتتت  النةتتتيم  ورات الدريبيتتت  وحلقتتتات عمتتت  ال تتتتادا علتتتى  متتتنيطلتتتب أن   ي( 
وادكاالتتتتب األراضتتتتي  رتتتتج  م تتتتاح دمات بتتتت ادتالتتتتق ١اهلتتتتدا ا رتتتتجااليجي وجتتتتا التحديتتتتد 

 ؛الواني  اإلحصاجي 
ع  ك(  األاتتتتتراا  يوال تتتتتركاء الثنتتتتتاجيني وادتاتتتتتد  األمانتتتتت  وايليتتتتت  الااديتتتتت  أن ي تتتتتجّ 

الطوعيتت  لتحييتتد أعتتر هتتداا األايختترين علتتى مواصتتل  جاتتو هم س  عتتم البلتتدان س جمتتال إ متتاج 
 س  رام  الام  الواني  وغريها من الوئجق الواني  ا رجااليجي ؛ الدهور األراضي

  تتتت ن  طلتتتتب متتتتن األمانتتتت  القتتتتدمي مبتتتتا   الوجيايتتتت  واضتتتتح  و عتتتتم القتتتت يأن   ل( 
إل تغ  عناتتا، ابو  ١اهلتدا ا رتتجااليجي  تاب ادؤشتترات اددرجت  س إاتتار ادتالقتت  حناجيتات اد

التقارير و ناء عمليات القدمي س  وأن الدرج ذلك،  ديناميات إنتاجي  األراضي فيما يتالق وخاص 
 .القدرات س اد تقب 

 2اهلدف االسرتاتيجي  -اثنياا  
ادتاتتد    ابألهتتداا ا رتتجااليجي  ادتصتتل  ادتالتتق ابدتتداخغتأعتتغا  الفتترل التتوار  رجتتع س أد  -5
 .٢ابهلدا ا رجااليجي س اجلل   الاام  ادتصل  مباشر  اددىل  هبا  ادداخغت( مجيع 4إىل  ١من  



ICCD/CRIC(17)/L.2 

GE.19-01501 6 

 3اهلدف االسرتاتيجي  -اثلثاا  
حتقيتتتق  مبواصتتتل  الامتتت  لتتتدعم اجلاتتتو  الراميتتت  إىل يتصتتت فيمتتتا  ،أوصتتتع  اتتتف األاتتتراا -6

 أبن يقو  مؤمتر األاراا مبا يلي: ،٣اهلدا ا رجااليجي 
 - تتتتتتجع األاتتتتتتراا علتتتتتتى وأن يد  -طلتتتتتتب متتتتتتن األمانتتتتتت  وايليتتتتتت  الااديتتتتتت  يأن   أ( 

 عناصر الت طي  التوا  ادتالتقمبا ر  اجلفاا  مبا س ذلك     نا رتفا   من اجلاو  ادب ول  
رصتد اجلفتتاا  لتح تنيوالرصتد(  عمتاً  ،والتكيت  ،والت فيت  ،جلفتاا س نةتم اإلنت ار ادبكتراب

 ؛القطري الصايدعلى 
األمانتتت  وايليتتت  الااديتتت  التاتتتاون متتتع ال تتتركاء التقنيتتتني ادنارتتتبني طلتتتب متتتن يأن   ب( 

 ،وادنةم  الاادي  ل رصا  اجلوي  ،وال راك  الاادي  للمياا ، مث  الربانم  ادتكام  إل ار  اجلفاا
هنددتت   تتني واءمتت  ادو  ،عاديتتاً  منارتتب( س وضتتع مؤشتتر للجفتتاا  الفتتاو( ومنةمتت  األغ يتت  والزراعتت 

جلفتتتاا س نةتتتم اإلنتتت ار اب عناصتتتر الت طتتتي  التتتوا  ادتالتتتقمبتتتا س ذلتتتك  ؛ونةتتتم رصتتتد اجلفتتتاا
 .ادبكر، والت في ، والتكي ، والرصد(

 4اهلدف االسرتاتيجي  -رابعاا  
مبواصتتتل  الامتتت  لتتتدعم اجلاتتتو  الراميتتت  إىل حتقيتتتق  يتصتتت فيمتتتا  ،أوصتتتع  اتتتف األاتتتراا -7

 أبن يقو  مؤمتر األاراا مبا يلي: ،4اهلدا ا رجااليجي 
األمانتتت  إعتتتا   القيتتتيم مقيتتتاذ التنتتتول البيولتتتوجي احلتتتايل للاتتتدا طلتتتب متتتن يأن   أ( 

ابلن تتتب  إىل  لتح تتتني فاجتتتد  هتتت ا ادؤشتتتروارتك تتتاا اتتترق  ، القاجمتتت  احلمتتتراء( ٢ا رتتتجااليجي 
مثتت  األر تتا  ادطلقتت  ل نتتوال ادنقرضتت  أو  ،مقتتايي   ديلتت  النةتتر سالفا يتت  مكافحتت  التصتتحر متتع ا

 الوصّي اجلا   لك ابلتااون مع   يدضطل عجيب أن و ض  لل طر واليت  د يكون أكثر مغءم . ادارَّ 
 ؛  التنول البيولوجي( وك لك أمان  االفا يا حتا  الدويل حلف  الطبيا  وادوار  الطبياي  
ادتالتق ابهلتدا األمان  الصحي  عد  التطا ق س منوذج اإل تغ  طلب من يأن   ب( 

 مقياذ القاجم  احلمراء. س إاار والقيا   حقاً  تحلي  الاوام  الدافا  4ا رجااليجي 

 تدهور األراضي حتييد أثر -خامساا  
س صتتيان   حتييتتد أعتتر التتدهور األراضتتيعمليتت   الؤّ يتتااألاتتراا علتتى التتدور التت ي  أّكتتدت -٨

وأتمتتني التنتتول  ،مااجلتت  الغتتري ادنتتا  عتتن اريتتقوارتتتاا   رأذ ادتتال الطبياتتي القتتاجم علتتى األر  
واحلفتتتتاظ علتتتتى ختتتتدمات النةتتتتا  اإليكولتتتتوجي احليويتتتت  متتتتع ضتتتتمان الرختتتتاء اد تتتتجك  ،البيولتتتتوجي

 لل كان ورفاهام.
أ حتتع  تتد  حتييتتد أعتتر التتدهور األراضتتياألاتتراا أبن عمليتتات حتديتتد أهتتداا  رتتّلمع -٩

القطاعتتتات وعلتتتى مجيتتتع  علتتتى امتتتتدا التتتت زر واال تتتاق ال يارتتتات أوجتتتا الفرصتتت  لتازيتتتز للبلتتتدان 
تتتتتاامتتتتت  ك  وخاصتتتتت  ،اد تتتتتتوايت هتتتتتداا التنميتتتتت  اد تتتتتتدام  ادتالقتتتتت  أب ااطتتتتت  الوانيتتتتت   س ماجّ 

 واالفا يات ريو وا لتزامات الدولي  األخرء ذات الصل .
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عملي  حتييتد  حتديد أهداااألاراا مع التقدير ابإلجنازات اليت حققاا  رانم  رحبع و  -١٠
البلتتتدان األاتتتراا لتحقيتتتق  ارتتتتحدعتاال يارتتتي القتتتوي التتت ي   عمتتتاً للتتتزخم أعتتر التتتدهور األراضتتتي

األاتراا  وأّكتدتارالفتال عتد  البلتدان اد تارك .  يتناك  سوهتو متا  ،حتييد أعر التدهور األراضتي
. حتييتتتد أعتتتر التتتدهور األراضتتتيعمليتتت   عتتتم النفيتتت   عتتتن اريتتتقلتتتى هتتت ا التتتزخم علتتتى أمهيتتت  احلفتتتاظ ع

ينبغتتتتي أن يتتتتؤ ي إىل عمليتتتت   عمليتتت  التحييتتتتد هتتتت اأهتتتتداا  حتديتتتتد ت األاتتتتراا علتتتتى أن وشتتتدَّ 
التتتوا   الصتتتايدارتتتتارا  منتتتتةم ل هتتتداا وا رتتتجااليجيات علتتتى  النطتتتوي علتتتى إجتتتراءالكراريتتت  

 الاادي. الصايدعلى  والقييم منتةم
رحبتتتع األاتتتراا أشتتتراك أصتتتحاب ادصتتتلح  ادتاتتتد ين علتتتى مجيتتتع اد تتتتوايت س  عتتتم و  -١١

متع التقتدير  تدور ايليت  الااديت  واألمانت   ورتّلمع. حتييتد أعتر التدهور األراضتي عملي  حتديتد أهتداا
مع التقدير م ارك  شركاء القنيني وماليني  وليتني.  عالاادي و حة الصايدس إ ام  شراكات على 

مبتتا س ذلتتك  ،اجلاتتات الوانيتت  ادانيتت  صتتاحب  ادصتتلح  اتتف األاتتراا أمهيتت  إشتتراك مجيتتع  وأ تترزت
مشتول والازيتز  ،والقطتال ااتاص ،ومنةمتات اجملتمتع ادتدين ،واجملتماتات احملليت  ،مجيع التوزارات ادانيت 

 الطوي . س األج وضمان النجاح  حتييد أعر الدهور األراضيعملي  زاي   الازيز النفي   اجلن ني  غي 
 أّكتتتتدت‘ ١‘ حتييتتتتد أعتتتتر التتتدهور األراضتتتتي يئتتتت  متكينيتتتت  لتنفيتتت   ال تتتتجيع إجيتتتا متتتن أجتتتت  و  -١٢

س ال يارتات  حتييتد أعتر التدهور األراضتيمفاتو  وأهتداا  إ متاجالازيز مواصل  األاراا على أمهي  
راضتي مبا س ذلك اللك ادتالق  أ ار  األراضتي ونةتم حيتاز  األ ،وأار الت طي  الواني  ذات الصل 

 رصتتتدعلتتتى أمهيتتت  إن تتتاء نةتتتم  أيضتتتاً  ت األاتتتراا شتتتدَّ  ‘٢‘ ؛لتنميتتت  اد تتتتدام اباد تتتؤول  وكتتت لك 
حتقيتق  س ا تااللتقد  احملترز  ومناجيالوا  لضمان إجراء ارتارا  منتةم  الصايدم تدام  على 

م تتتتجك  الضتتتتم  رصتتتتدا جحتتتتع األاتتتتراا إن تتتتاء منصتتت   ‘٣‘ ؛حتييتتتتد أعتتتتر التتتتدهور األراضتتتيأهتتتداا 
  ون الوا  والوا  واإل ليمي والاادي. الص ادداأل وات ذات الصل  لرصد الدهور األراضي على 

األاتتراا علتى احلاجتت  إىل زاي   جاتو   نتتاء القتدرات س جمتتا ت إ ار   يتتاانت  وأّكتدت -١٣
س جمتتال  يتت لحتويم تتاريع و تترام   وإ امتت  ،تحييتتدهتت ا الورصتتد  ،حتييتتد أعتتر التتدهور األراضتتيعمليتت  
ايليتت  الااديتت  وشتتركاء التنميتت  ايختترين التتوفري التتدعم ادتتايل والتقتت  و والبتتع متتن األمانتت   ،التحييتتد

 الغز  هل ا الغر .
إىل مواصتل   ،مبا س ذلك مرفتق البيئت  الااديت  وايليت  الااديت  ،و عع األاراا ال ركاء اداليني -١4

 إ امت مبتا س ذلتك عتن اريتق  ،حتييتد أعتر التدهور األراضتيأهداا حتقيق  الرامي  إىل عم أن ط  البلدان 
 ادصا ر. شنالابئ  ادوار  ادالي  الكافي  من  س جمال التحييد والي ري ي حتويلم اريع و رام  

مبواصتتل  الامتت  لتتدعم اجلاتتو  الراميتت  إىل حتقيتتق  يتصتت فيمتتا  ،أوصتتع  اتتف األاتترااو  -١5
 أبن يقو  مؤمتر األاراا مبا يلي: ،حتييد أعر الدهور األراضي

علتى  حتييتد أعتر التدهور األراضتياألمانت  أن حتصت  متن صتندوق طلتب متن يأن   أ( 
 ؛ه ا الصندوقل  فيما يتالق ابختيار اد اريع وحتديد األولوايت من جانب مالومات مفصَّ 

س  يتتت لالتحويربام  التتتم تتتاريع و للأن القاجمتتت  ادرجايتتت  أن ي تتتّج  مغحةتتت  مفا هتتتا   ب( 
 ؛للموافق  على اد اريع ك رط أراري إلزامي ت د   هي أ ا  اوعي  وينبغي أ  الد جمال التحييد 

ز  على نطاق االفا ي  مكافح  التصحر والتدهور ن مجيع جاو ان مركَّ أب أن يد كّ ر  ج( 
 اجلفاا. أتعرياتوالت في  من  ،األراضي
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 بني اجلنسنيتنفيذ خطة العمل املتعلقة ابملساواة  -سادساا  
 الدور  ال ا ا  ع ر  للجن  ارتارا  النفي  ا الفا ي : اف األاراا س إن  -١6
نقطتت   هتتيأكتتدت متتن جديتتد أن خطتت  الامتت  ادتالقتت  ابد تتاوا   تتني اجلن تتني   أ( 

 وا جحع ما يلي: ،انطغق جيد  إلجراءات الاميم مراعا  ادنةور اجلن اين
مبتتتوار  األراضتتتي وادتتتوار  القاجمتتت  فيمتتتا يتالتتتق  و  رتتتيمامتتتن أجتتت  متكتتتني ادتتترأ   '١'

علتتتتى  اختتتتروج واحتتتتد ياتتتت  ختتتتروج اجلميتتتتعاجيتتتتب الطبيتتتتق مبتتتتدأ  ،األر  علتتتتى
 ،خطت  الامت  ادتالقت  ابد تاوا   تني اجلن تنياجملا ت األر ا  ذات األولويت  س 

 ؛ألر  واحلصتتتتتول علتتتتتى ادتتتتتوار ادتالقتتتتت  ابقتتتتتوق احل ‘٢‘و ؛اد تتتتتارك  ‘١‘أي 
 وعتتد التمكتتني ا  تصتتا ي.  ‘4‘و ؛الوصتتول إىل ادارفتت  والتكنولوجيتتات ‘٣‘و

حتييتد أعتر التدهور عمليت  حتقيق أي متن جمتا ت األولويت  األر ات  يات  أن النفيت  
  ؛اجلن اني  غعتباراتل  ي تجيب  األراضي

 ؛جاا زمخاً اريق واضح  إلعطا مقجن  بارا    أن ط  ثدَّ  أن ال م  ااط  '٢'
 ؛ل بابواللك ادتالق  اب ني اإلجراءات ادتالق  ابدرأ   م  الفص  وأن ال '٣'

التتتدعو  متتتن أجتتت  الازيتتتز الامتتتيم مراعتتتا  ن تتتاط  زاي   ت علتتتى احلاجتتت  إىل شتتتدَّ   ب( 
مجلتت  أمتور مناتتا:  عتتن اريتق ادتالقتت  ابد تاوا   تتني اجلن تنيادنةتور اجلن تتاين والنفيت  خطتت  الامت  

التصتتتحر والتتتدهور األراضتتتي واجلفتتتاا متتتن  جمتتتالادت صصتتتني س  التاتتتاون  تتتني وال تتتجيع ؛التوعيتتت 
إشتراك ايليتات الوانيت  للم تاوا   تني و  ؛متن الناحيت  األخترء وخترباء اد تاوا   تني اجلن تني انحي 

ضتتتمان الامتتتيم ادنةتتتور متتتن أجتتت  وأتمتتتني التتتدعم ال يارتتتي التتتغز   ؛حت تتتني القتتتدراتو  ؛اجلن تتتني
  ؛والدهور األراضي واجلفاااجلن اين   ك  مناجي س جمال التصحر 

تت  ج(  دت علتتى احلاجتت  إىل هتيئتت   يئتت  متكينيتت  علتتى الصتتايد التتوا  جلاتت  النفيتت  أكَّ
 مبا س ذلك عن اريق: ،ياً وحتويل اجلن اني غعتبارات ل م تجيباً ا الفا ي  

مثتتت   ،النفيتتت  ال يارتتتات واإلصتتتغحات القانونيتتت  التتتيت الزيتتت  احلتتتواجز اهليكليتتت  '١'
والقواعد التمييزيت  واأل وار والقوالتب  ،حياز  األراضيحقوق أو حقوق ادريا  

 ؛النمطي  اجلن اني 
القيتتتا   مناصتتتب س  النةتتتيم الن تتتاء وضتتتمان صتتتوهتن اجلمتتتاعي ومتثتتتيلانالي تتتري  '٢'

 ؛وصنع القرار
الازيتتز الامليتتات الت تتاوري  التتيت ال تترك الن تتاء متتن اد تتتوء احمللتتي إىل اد تتتوء  '٣'

 امتغك البلدان لزما  األمور    ن ااط  والربام ؛يز الوا  من أج  الاز 
 اد تاريعالن يق وإ ماج ا حتياجات اجلن اني  س ااط  األخرء وس الصتميم  '4'

 ؛حلة   دايتاامن  
 ؛إ ار  األراضي والوفري احلقوق ايمن  للن اء س األر     نالام   '5'

 ت علتتى احلاجتت  إىل  نتتاء القتتدرات متتن أجتت  حتقيتتق اإلمكتتاانت الكاملتت  شتتدَّ    ( 
 :عن اريقوضمان ارتجا تاا لغعتبارات اجلن اني   حتييد أعر الدهور األراضي لاملي 
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 ؛الوفري ادوظفني ادتفانني والقدر  على إ ار  النتاج  '١'
 ؛ل ياراتووضع إرشا ات ا وارتحدا  األ واتوضع إرشا ات عملي   '٢'
ومبا   الوجياي     ن مراعا  ا عتبتارات اجلن تاني  س عمليت   إرشا اتوضع  '٣'

 غيتت  متتتارين  نتتاء القتتدرات   تت ن و  حتييتتد أعتتر التتدهور األراضتتيحتديتتد أهتتداا 
اجلفتاا وإ ارالتا  لتر و  الفات  إزاءم اعد  البلدان على فام األ اتا  اجلن تاني  

 ؛  ك  أفض 
اد تتتاريع إ متتتاج القضتتتااي اجلن تتتاني  س متتتن أجتتت   اد تتتتمر التتتوفري التتتدعم التقتتت  '4'

 ؛تحييد أعر الدهور األراضيوالربام  التحويلي  ادتالق   
 لغعتبتارات اجلن تاني على احلاج  إىل الازيز الرصد والتقييم اد تجيبني  أّكدت ( ه 

وادبتتا   اجليتتد  اب رتتتنا  إىل ادماررتتات  ،ادتالقتت  ابد تتاوا   تتني اجلن تتنيس النفيتت  خطتت  الامتت  
 :ما يلي عن اريق ،القاجم التوجياي  
مبتتا س ذلتتتك وضتتتع مؤشتتتر للتنميتتت   ، نتتتول اجلتتتن حت تتني اإلحصتتتاءات ادتالقتتت   '١'

 ؛حتييد أعر الدهور األراضيم اريع من أج  اجلن اني  
 وعتتتر  ،التجتتتز  س مجااتتتا وإزالتتت  ،ل  ح تتتب نتتتول اجلتتتن مجتتتع  يتتتاانت مفصَّتتت '٢'

 ؛شكال رال  ا رتامالأبالبياانت 
نةتتا  ارتتتارا  األ اء مبتتا س ذلتتك  ،(اإل تتغ القتتدمي التقتتارير  ارتتتارا  منتتاذج  '٣'

مؤشتتتترات ادماررتتتتات الزراعيتتتت  اجليتتتتد  س القتتتتارير  التتتتيت الدتتتتدم  ،والقيتتتتيم التنفيتتتت 
ذات التترا    ور تتات تقتتدمي  وال تتم  ،االفا يتت  األمتتم ادتحتتد  دكافحتت  التصتتحر

مبتا س ذلتك ادؤشترات  ،التضمن مبا   الوجيايت  وماتايري واضتح  النةيمي أكرب
 ؛القطاعات ادواضياي  ل ّن اجلن اني  

 يتصت عن التقد  احملترز فيمتا ابإل غ  ألاراا أبن القو  ابات ثد   متطلَّ  إ راج '4'
نةتتتتا  ارتتتتتارا  ادماررتتتتات الزراعيتتتت  اجليتتتتد  س أ وات اإل تتتتغ  و وأتعتتتتري  تتتدم  

 . اء والقييم التنفي األ
    


