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 مؤمتر األطراف
 الدورة الرابعة عشرة

 2019أيلول/سبتمرب  13-2نيودهلي، اهلند، 
 )أ( من جدول األعمال املؤقت2البند 

: اآلاثر املرتتبة يف اتفاقية األمم 2030خطة التنمية املستدامة لعام 
 املتحدة ملكافحة التصحر

 3-15مااأ داااداف التنميااة املسااتدامة وال ا ااة  15إدماااا افاادف 
ذات الصاااا ة يف تنفيااااة اتفاقيااااة األماااام املتحاااادة ملكافحااااة التصااااحر 

 ضيوحتييد دثر تداور األرا

ذات  3-15مااأ داااداف التنميااة املسااتدامة وال ا ااة  15إدماااا افاادف   
الصااا ة يف تنفياااة اتفاقياااة األمااام املتحااادة ملكافحاااة التصاااحر وحتيياااد دثااار 

 تداور األراضي
 تقر ر مقدم مأ األمني التنفيةي  

 موجز  
 3-15، أن السعيي ىل  ققيعا اليايع  12-م أ/3قرر مؤمتر األطراف، مبوجب املقرر  

مععععن  ععععاية التنميعععع  املسععععتدام   ععععرية  قععععوت لتنمليعععع  اتملاقيعععع  األمعععع  املت ععععد  مل ا  عععع  الت عععع ر 
وطلععععب مععععؤمتر األطععععراف ىل  أمانعععع  االتملاقيعععع  واي ععععاة  )االتملاقيعععع (، ا نهععععات اعععع   االتملاقيعععع  

االتملاقيععع  املناسعععب  أمععع  دمعععام املبعععادر  ودععععو  الو عععاالة واالعععاة املينيععع  األمعععر  ىل  التمعععا  
، طلععب مععؤمتر األطععراف ىل  13-م أ/3ومبوجععب املقععرر  ن مععن أجععي ققيععا اعع ا اهلعدف التيعاو 

األمانعععع  وا ليعععع  اليامليعععع  واي ععععاة االتملاقيعععع  املناسععععب ، مبععععا ا  لعععع  اي عععع  التملاعععععي  عععع  اليلععععوم 
مواصل  تهوير الشعرا اة لعدع  تنمليع   (1)ا حدود واليته، القيام مبا يلي:  والسياساة،  لا 

املسامه  ا املنتد  السياسي الر يع املستو  امليين  (2)ييد أثر تداور األراضي، واالتملاقي  وق
 هبدف ىل راد التقدم ال ت قرد  البلدان صوب تنملي  االتملاقي   2018ابلتنمي  املستدام  ليام 

وتتضعععمن اععع   الوثيقععع  معععوجزاا لل لعععود املب ولععع  معععن األمانععع  وا ليععع  اليامليععع  ا سعععبيي دعععع   
 اة  3-15معن أاعداف التنميع  املسعتدام  واليايع   15ا مساعيلا الرامي  ىل  ىلدمعا  اهلعدف  البلدان

  ال ل  ا أنشه  تنملي  االتملاقي  و  ل  توصياة  شأن أولوية اليمي املقبي ا ا ا ال دد 
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 مع ومات دساسية -دولا  
 3-15 ، أن السعيي ىل  ققيعا اليايع 12-م أ/3، مبوجب مقعرر  أ د مؤمتر األطراف جمدداا  -1

 )االتملاقيع (، من  اية التنمي  املستدام   عر   قعوت لتنمليع  اتملاقيع  األمع  املت عد  مل ا  ع  الت ع ر
ا نهات ا   االتملاقي ، وطلب ىل  أمانع  االتملاقيع  واي عاة االتملاقيع  املناسعب  أن تبعادر ىل  دععو  

 ققيعا اع   اليايع  الو االة واالاة املينيع  األمعر   اة ال عل  ىل  التمعا  التيعاون معن أجعي 
تداور  ققيا قييد أثر ، ىل  صوغ أاداف طوعي  من أجي13-م أ/3ودعا األطراَف، ا املقرر 

لرصععد التقععدم احملععرد  11-أ م/22األراضععي وىل  اسععت دام لععج الرصععد والتقيععي  امليتمععد ا املقععرر 
 حنو ققيا اهلدف املتمثي ا قييد أثر تداور األراضي وتقييمه واإل لغ عنه 

، اإلطععععار االسععععتاتي ي التملاقيعععع  األمعععع  13-م أ/7واعتمععععد مععععؤمتر األطععععراف، ا املقععععرر  -2
ىل  مسععتقبي يت نععب الت عع ر/تداور  ، تهليععاا 2030-2018 ا  عع  الت عع ر للملععت  املت ععد  مل

األراضععي ويقلععي منلمععا ىل  اىنععد األدا ويي ععو افاالمععا وجلملععف مععن طاثر ااملععاف ا املنععاطا 
املتععأثر  علععع  مليعععع املسعععتوية ويسعععي  جااعععداا ىل  ىلهععاد ععععاأل معععال معععن  عععاار  تعععداور األراضعععي 

إلطععار االتملاقيعع   وو قععاا  قيعع  ، ضععمن نهععات االتملا2030متاشععياا مععع مهعع  التنميعع  املسععتدام  ليععام 
، اخت ة األطراف، مستمليد  من الشرا اة الراميع  ىل  دعع  2030-2018االستاتي ي للملت  

معن  15االود الساعي  ىل  قييد أثر تداور األراضي، ىلجراءاة حامس  من أجعي ىلدمعا  اهلعدف 
وتقعععدم اععع    تملاقيععع   اة ال عععل  ا أنشعععه  تنمليععع  اال 3-15أاعععداف التنميععع  املسعععتدام  واليايععع  

الععععود األمانعععع  وا ليعععع  اليامليعععع  ا سععععبيي دععععع  البلععععدان و عععع ل  توصععععياة  شععععأن  الوثيقعععع  مععععوجزاا 
 أولوية اليمي املقبي ا ا ا ال دد 

 الشراكات مأ دجل دعم تنفية التفاقية وحتييد دثر تداور األراضي -اثنياا  
 تداور األراضيبرانمج حتد د األاداف املتع قة بتحييد دثر  -دلف 

معععن  عععاية التنميععع  املسعععتدام  علععع   3-15ىل  دعععع  البلعععدان ا تيريعععف اليايععع   سعععيياا  -3
 ،(1)معن الشعر اء العدولي  شعري اا  18ال ييد الوطين، قدمت ا لي  الياملي  واألمان ، ابلتياون مع 

لق   ت ييعد أثعر تعداور أادا لا الهوعي  الوطني  املتي ىل  البلدان اليت التزمت  ت ديد شاملا  دعماا 
يشعععار  ا  عععرانمج قديعععد األاعععداف املتيلقععع    لعععداا  122،  عععان 2019وا أير/معععايو  األراضعععي 

ىل  تقيععي  لععاسي مسععتقي لععربانمج قديععد األاععداف املتيلقعع   واسععتناداا   ت ييععد أثععر تععداور األراضععي 
ار   طاسملعع  واسععي   ت ييعد أثععر تععداور األراضعي، يتضععا اععام اعع ا العدع   ملضععي عوامععي منلعا مشعع

من املؤسساة والبلدان، واجملموع  ال بري  من الشر اء التقني  واملعالي  العيت سعاعدة علع  ديد  
  (2) رود مسأل  قييد أثر تداور األراضي واالتملاقي  و لملما

__________ 

وتر يعععا، وترينيعععداد وتواب عععو، ومللوريععع   عععوري، و رنسعععا، و نعععزويل، ول سعععمربغ، وو الععع  الملضعععاء ىلسعععبانيا، وأملانيعععا،  (1)
األورو يععع ، ومن مععع  األ  يععع  والزراعععع  لومععع  املت عععد ، ومر عععا البي ععع  اليامليععع ، واملر عععز العععدو  للمراجعععع وامليلومعععاة 

األورو يعع  للب ععوش املشععت  ، وأ ادريعع  الععريد   املتيلقعع  ابلت عع ، واالقععاد الععدو  ىنمايعع  الهبييعع ، ومر ععز اململوضععي 
 لل ملاظ عل  الت  ، و رانمج األم  املت د  اإلمناسي، و رانمج األم  املت د  للبي  ، وميلد املوارد الياملي  

(2) <https://www.unccd.int/about-us/evaluation-office>  

https://www.unccd.int/about-us/evaluation-office
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 املشار ع والربامج التحو  ية لتحييد دثر تداور األراضي -ابء 
مععن  ععاية التنميعع  املسععتدام ، علعع  الن ععو  3-15اليايعع  مععن أجععي اإلسععلام ا ققيععا  -4

احملععدد ا أاععداف قييععد أثععر تععداور األراضععي الععيت اعتمععدفا البلععدان األطععراف، دعمععت املشععاريع 
والععربامج الت ويليعع  لت ييععد أثععر تععداور األراضععي البلععدان األطععراف ا االسععتملاد  مععن اليمععي التقععين 

يعد أاعداف قييعد أثعر تعداور األراضعي لوضعع أنشعه  لتنمليع  والت هيهي املضهلع  ه ا ىلطار قد
وعععلو  علعع   لعع ، وضععيت ا ليعع  اليامليعع  واألمانعع ، مععع ا ععرباء  تلعع  األاععداف ا أرو الواقععع 

اليعععامل  ا اي ععع  التملاععععي  ععع  اليلعععوم والسياسعععاة، قاسمععع  مرجييععع  طوعيععع  للمشعععاريع والعععربامج 
ترمي ىل  مساعد  واضيي املشاريع عل  املستو  القهرت  (3)الت ويلي  لت ييد أثر تداور األراضي

 وشر اسل  التقني  واملالي  عل  ت مي  مشاريع و رامج قويلي   يال  ومراعي  للمن ور اانساين 
معععن أاعععداف التنميععع  املسعععتدام   شعععأن املسعععاسي اانسعععاني  وتنمليععع   5معععع اهلعععدف  ومتاشعععياا  -5

، دعمععت 10-م أ/9   عع  الت عع ر الععيت اعتمععدة ا املقععررمهعع  اليمععي اانسععاني  التملاقيعع  م ا
وا ا ا  ا لي  الياملي  البلدان ا ت مي  مشاريع و رامج قويلي   يال  ومراعي  للمن ور اانساين 

ال دد، أ رمت ا لي  الياملي  شرا اة مع اي   األم  املت د  للمساوا     اانس  ومت   املرأ  
الهبيي   يي  مساعد  البلدان ا ت عمي  مقتحعاة مشعاريع و عرامج قويليع   واالقاد الدو  ىنملظ

،  انت ا ليع  اليامليع  قعد عممعت، ابلتيعاون معع 2019وا أير/مايو  مراعي  للمن ور اانساين 
اي   األم  املت د  للمرأ  واالقاد الدو  ىنملظ الهبيي ، مراعا  املن ور اانساين ا تنملي  خمتلف 

 تنملي  قييد أثر تداور األراضي عن طريا ما يلي:أنشه  
اسععتيراو نانيعع  مقتحععاة مشععاريع و ععرامج قويليعع   واسععه  م تععب املسععاعد   أ() 

اانسعععاني  للمسعععاعد  علععع  ضعععمان و اسلعععا ابملتهلبعععاة اانسعععاني  مل عععادر التمويعععي،  مر عععا البي ععع  
  الياملي  وال ندوت األمضر للمناخ؛

ة عمععععي لبنععععاء القععععدراة  يمععععا يتيلععععا ابملشععععاريع والععععربامج تن ععععي  ثععععلش حلقععععا ب() 
 الت ويلي  ا سانت لوسيا والمللب  ودامبيا 

مشععار ، مبععن ا  لعع  من مععاة للم تمععع املععدين وجمموعععاة  100واسععتملاد أ ثععر مععن  -6
دراعيعع  نسععاسي ، مععن حلقععاة اليمععي اعع   الععيت ر ععزة علعع  دمععج من ععور جنسععاين ا دور  مشععرو  

ور ععن االطععل  علعع  امليلومععاة املتيلقعع  ابلشععرا اة و نععاء القععدراة  ور األراضععي قييععد أثععر تععدا
معععع مهععع  اليمعععي اانسعععاني  ا العععوثيقت   هبعععدف تيزيعععز العععنلج املراعيععع  للمن عععور اانسعععاين متاشعععياا 

ICCD/COP (14)/5 وICCD/CRIC (18)/8  

 صندوق حتييد دثر تداور األراضي -جيم 
، العع ت يعععدعو ا ليعع  اليامليععع  ىل  12-م أ/3اسععت ا   ىل  املقعععرر  أقامععت ا ليعع  اليامليععع ، -7

مععع طاسملعع  واسععي  مععن  قععويا  دععع  نىلنشععاء صععندوت مسععتقي لت ييععد أثععر تععداور األراضععين، تيععاوانا 
الشر اء من القهعاع  اليعام وا عاا واملن معاة ا رييع  هبعدف حملعز رأ  املعال ا عاا معن أجعي 

وا  ضعععي ومعععن ة تلبيععع  االحتياجعععاة التمويليععع   عععري امللبعععا  ققيعععا اعععدف قييعععد أثعععر تعععداور األرا
__________ 

(3) <https://www.thegef.org/documents/checklist-land-degradation-neutrality-transformative-projects-and-

programmes-draft>  

https://www.thegef.org/documents/checklist-land-degradation-neutrality-transformative-projects-and-programmes-draft
https://www.thegef.org/documents/checklist-land-degradation-neutrality-transformative-projects-and-programmes-draft
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سععيات تهععوير وتملييععي صععندوت قييععد أثععر تععداور األراضععي، دملععت ا ليعع  اليامليعع  ا شععرا   مععع 
ح وماة ل سمربغ و رنسا والنرويج، و  ل  مع مؤسس  رو مللر اليت دعمت دراسعاة ااعدو  

وضععع اهلي ععي األو  واألسععا  القععانوين  ء أيضععاا ودععع  اععؤالء الشععر ا والت ععمي  األو  لل ععندوت 
لل ندوت، وعملي  قديد وامتيعار معدير ال عندوت معن القهعا  ا عاا،  واسعه  عمليع  تنا سعي ، 

 واستقر االمتيار عل  مؤسس  مريو ا 
و  ر  ىلنشاء صندوت قييد أثعر تعداور األراضعي، أت االسعتملاد  معن املعوارد اليامع  ىنملعز  -8

لت ييعععد أثععر تععداور األراضععي و عععري  لعع  مععن أنشععه  اإلدار  املسعععتدام   دعمععاا  االسععتثمار ا ععاا
 قععد أثبععت ال ععندوت ااععدو  ال بععري  الععيت تت قععا  شععرا   لوراضععي،   ععر  انج عع   يمععا يبععدو 

املستثمرين ا عملي  قييد أثر تداور األراضي عن طريعا اإلسعلاماة املاليع  املقدمع  معن االعاة 
ا ىلهلععام مبععادراة مبت ععر  أمععر ، مثععي مر ععا املسععاعد   ا  ال ععندوت أيضععاا وسععا الملاعلعع  اليامعع  
 ععدع  مععن مر ععا البي عع  اليامليعع ، ومؤسسعع  األمعع  املت ععد ، واململ عع  املت ععد ،  ،(4)الرأمساليعع  األوليعع 

وأملانيعععا، العععيت تسعععي  ىل  تيب ععع  االسعععتثماراة ا اصععع  لونشعععه  املسعععتدام ، مبعععا ا  لععع  مشعععاريع 
 ة واملسه اة الهبييي  ىلصلم اليااب

 الشراكات مع شركاء التمو ل واملساعدة التقنية املتعددي األطراف -دال 
معععا انمل عععت ا ليععع  اليامليععع  تشعععر   نشعععامل  يعععاانة التمويعععي واملسعععاعد  التقنيععع  املتيعععدد   -9

األطراف ا أنشه   ناء القدراة ل ي تيم  عل  معو ملي اع   ال يعاانة  يعو ااوانعب التقنيع  
 3-15والياي   ألاداف التنمي  املستدام  عموماا  يد أثر تداور األراضي، ابعتبار  ل  حا زاا لت ي

ول ععي تيسععر تبععادل امليلومعاة مععع جلععاة التنسععيا الوطنيع  املينيعع  ابالتملاقيعع  واالععاة  ؛م وصعاا 
 امليني  األمر  

ععن  ثعب مععع أمانع  مر عا البي ع  اليامليع  لعدع  تنمليع  أنشععه   وتتيعاون ا ليع  اليامليع  أيضعاا  -10
عععن تيزيععز أوجععه التععتدر مععع اتملاقيععاة ريععو األمععر  هبععدف تيزيععز الملواسععد املشععت    االتملاقيعع ،  ضععلا 

وتنملي  عقعد  2030اليت تسل  ا ىلااد األولوية الوطني  ا سيات مه  التنمي  املستدام  ليام 
  2030-2021لم الن   اإلي ولوجي  للملت  األم  املت د  املقبي إلص

 مبادرة تشان وون وشراكة ختضري األراضي اجلافة -ااء 
ما  ت ت مبادر  تشانيوون، اليت أطلقت ا الدور  الياشر  ملؤمتر األطراف، تسل  ا جلود  -11

الرسيسععي  وقععد  ععان ا ععي  خمتلملعع  ترمععي ىل  املسععاعد  علعع  تنمليعع  أنشععه  قييععد أثععر تععداور األراضععي 
العرا    ع  جععي األنشعه  الراميع  ىل  دععع  املبعادر  اعو اليمععي امل ثعف املن عز لبلععور  ممللعوم قييعد أثععر 

وعلععع  سعععبيي املثعععال، دعمعععت مبعععادر  تشعععانيوون املشعععرو   تعععداور األراضعععي وامتبعععار اععع ا اململلعععوم 
 لايع  املهعاف النمو جي لت ييد أثعر تعداور األراضعي وشعرا   ختضعري األراضعي ااا ع ، معا سعاعد ا

وقعد يسعر  عل  في   األسا  التقين واليلمي والسياسي العتمعاد ممللعوم قييعد أثعر تعداور األراضعي 
دعععع  املبعععادر  لعععربانمج قديعععد األاعععداف املتيلقععع   ت ييعععد أثعععر تعععداور األراضعععي وللمشعععاريع والعععربامج 

__________ 

(4) <https://www.scaf-energy.org/home>  

https://www.scaf-energy.org/home
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ضاي األراضي وقييعد أثعر تعداور الت ويلي  املراعي  للمن ور اانساين ىلقام  الشرا اة وديد  تيمي  ق
  2030-2018األراضي ا جدول األعمال البي ي الياملي وىلطار االتملاقي  االستاتي ي للملت  

وشععرا   ختضععري األراضععي ااا عع   ععرانمج   ععع ملبععادر  تشععانيوون، واععي شععرا   ثلثيعع   عع   -12
يععاون الشععر اء الثلثعع   شععأن القضععاي ويت االتملاقيعع  و ععرانمج األمعع  املت ععد  للبي عع  ومللوريعع   ععوري 
وىلصعلم اليعاابة والعن   اإلي ولوجيع  ا  املت ل  مب ا    الت ع ر وتعداور األراضعي وااملعاف؛

ومعن  والت مليف من طاثر تيري املناخ والت يعف ميعه  األراضي املتداور ، وحملظ التنو  البيولوجي؛
ضععي ااا عع  ىل  املسععاعد  علعع  تيزيععز سععبي مععلل في عع  البي عع  امللسمعع ، فععدف شععرا   ختضععري األرا

ومحايعععع  التنععععو   وقسعععع   ععععروف الععععن   اإلي ولوجيعععع  املتععععأثر ؛ عععععيت اجملتميععععاة احملليعععع  املتضععععرر ؛
 واملضي ا تيزيز االود املب ول  ا جمال الت مليف من طاثر تيري املناخ والت يف ميه  البيولوجي؛

ا امتبار وتنملي   مشروعاا  14، دعمت شرا   ختضري األراضي ااا   2011ومن  عام  -13
االلتزاماة الهوعي  الوطني  املتيلق   ت ييد أثر تداور األراضي ابلتياون مع الشر اء  وت ال عل ،  
  من م  األ  ي  والزراع  لوم  املت د ، و رانمج األم  املت د  اإلمناسي، واىن وماة، ومن ماة

وتشمي األنشه  امليداني  تنمي  القدراة من أجي ىلصلم الن    اجملتمع املدين، واجملتمياة احمللي  
اإلي ولوجيعع  املتععداور ،  األراضععي ااا عع  واملراعععي واليععاابة واألراضععي ا ثيعع  واألراضععي الرطبعع ، 

 جي  و راس  األش ار وىلعاد  أتايللا  واسه  تدا ري اإلدار  املستدام  لوراضي، مثي الزراع  اىنر 

املساااات املقدماة إا املنتادل السياساي الرفياع املساتول املعاي ابلتنميااة  -اثلثاا  
 2018املستدامة لعام 

ن مععت األمانعع  دور   شععأن األراضععي والت عع ، وشععار ت ا اجتمععا   ريععا ا ععرباء املتيلععا  -14
مي  املستدام  عن طريا تنملي  مه  من أاداف التنمي  املستدام  ودور  ا تيزيز التن 15ابهلدف 

وأ عععردة اعع   الععدور  دور االتملاقيععع    2019، العع ت عدقعععد ا نيويععور  ا أير/مععايو 2030عععام 
من  15واألسر  الدولي  امليزد ا مساعد  البلدان عل  قمي مسؤوليتلا عن تنملي   اية اهلدف 

ريعد لبنعاء القعدراة  يمعا يتيلعا  ت ييعد وسعيا مثعال  عرانمج االتملاقيع  المل أاداف التنمي  املستدام  
أثععر تععداور األراضععي، العع ت ح ععي  تأييععد اليديععد مععن البلععدان ا سععيات قديععد األاععداف الوطنيعع  

واني ست نتاسج ا   الدور  ا  من  اية التنمي  املستدام   3-15و  ل  تنملي  ورصد الياي  
)منتععد   2018تو  امليقععود ا عععام معع  ر  امليلومععاة األساسععي  للمنتععد  السياسععي الر يععع املسعع

معن أاعداف التنميع   15(، اليت تناولت استيراو التقدم احملرد صوب ققيعا اهلعدف 2018 عام
املستدام : القضاي اليت عرضتلا ىلدار  األم  املت د  للشؤون االقت ادي  واالجتماعي  ابلتياون مع 

  (6)وابإلضا   ىل   ل ، قدمت األمان  مسامه  االتملاقي  ا ا ا املنتد   (5)مليع الشر اء
فععارب و يععاانة أدرجععت ا تقريععر األمعع  اليععام عععن التقععدم احملععرد  وقععدمت األمانعع  أيضععاا  -15

  (8)2018 وتقرير أاداف التنمي  املستدام  ليام (7)حنو ققيا أاداف التنمي  املستدام 
__________ 

(5) <https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/200087.8_Formatted_Background_NoteSDG_15.pdf>  
(6) <https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/17997UNCCD_contribution_to_HLPF_2018_ 

FINAL.pdf>   

(7) <https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2018/secretary-general-sdg-report-2018--EN.pdf>   
(8) <https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2018/TheSustainableDevelopmentGoalsReport2018-EN.pdf>  

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/200087.8_Formatted_Background_NoteSDG_15.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/17997UNCCD_contribution_to_HLPF_2018_FINAL.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/17997UNCCD_contribution_to_HLPF_2018_FINAL.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/17997UNCCD_contribution_to_HLPF_2018_FINAL.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/17997UNCCD_contribution_to_HLPF_2018_FINAL.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2018/secretary-general-sdg-report-2018--EN.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2018/TheSustainableDevelopmentGoalsReport2018-EN.pdf
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سععععيا اإلقليمععععي، تواصععععلت األمانعععع  مععععع البلععععدان املشععععار   ا ومععععن مععععلل وحععععداة التن -16
 ، وقعععععدمت ىلليلعععععا ىلسعععععلاماة 2018االستيراضعععععاة الوطنيععععع  الهوعيععععع  ا سعععععيات منتعععععد  ععععععام 

مسععامه  جواريعع  ا ورقعع  امليلومععاة األساسععي  املتيلقعع  ابملوضععو  الملرعععي  وسععامهت األمانعع  أيضععاا 
لرا يع  ملنتعد  أ ريقيعا اإلقليمعي للتنميع  املسعتدام ، املينون ناىنيا  عل  األرون، ا سعيات العدور  ا

  2018امليقود ا ىلطار الت ضري ملنتد  عام 
، مبعا ا  لع : 2018ون مت األمان  أنشعه  متنوعع  وشعار ت  يلعا أثنعاء منتعد  ععام  -17

النشععامل ااععانأ  شععأن نالبيععاانة الملضععاسي  الضعع م  وأاععداف التنميعع  املسععتدام ن، العع ت ن متععه 
والنعععدو  السعععا ق  إلصعععدار املنشعععور املينعععون نععععاأل أ ضعععين، العععيت ر عععزة علععع   اىن ومععع  األسعععتالي ؛

؛ والنشعععامل ااعععانأ املتيلعععا  تيزيعععز (9)3-15معععن أاعععداف التنميععع  املسعععتدام  واليايععع   15اهلعععدف 
وتوقيععع معع  ر  تملععاا  االتملاقيعع   القععدر  علعع  ال ععمود العع ت استضععا ته ح ومعع  اململ عع  املت ععد ؛

لت عععالف العععدو  للهاقععع  الشمسعععي  معععن أجعععي ىل عععراد العععدور اىناسععع  الععع ت تؤديعععه الهاقععع  املقبولععع  وا
الت لملعععع  وااععععدير  ابلثقعععع  واملسععععتدام  ا اإلدار  السععععليم  لوراضععععي والنمععععو االقت ععععادت الشععععامي 

وتن ي  نشامل  شأن ااملاف مبشار    ريا األصعدقاء امليعين ابلت ع ر وتعداور األراضعي  لل ميع؛
والنشعععععامل العععععودارت ااعععععانأ  شعععععأن مبعععععادر  االسعععععتدام   ملعععععاف، استضعععععا ته اىن ومععععع  ال نديععععع ؛واا

واالسععتقرار واألمععن ا أ ريقيععا، العع ت استضععا ه السععنيال وامليععرب مبشععار   ودراء مععن  ور ينععا  اسععو 
ومللوريعع  أ ريقيععا الوسععه  و امبيععا و ععاان وامليععرب والسععنيال واولنععدا، واملمثلعع  الععداسم  لملرنسععا 

  للبنع  وني ريي ودامبيا وتر يا، واملديري  اليام  للبي   التا ي  للمملوضي  األورو يع ، وىليهاليعا، ولثلع
 الدو  ومن م  اليمي الدولي  واملن م  الدولي  للل ر  

 الستنتاجات والتوصيات -رابعاا  
مااأ داااداف  15مااأ املساا هم باا ا عنااد النواار يف الطااوات املقب ااة  دماااا افاادف  -18

ذات الص ة يف دنشاطة تنفياة التفاقياة ودااداف حتيياد دثار  3-15التنمية املستدامة وال ا ة 
تداور األراضيا دن هنج حتييد دثر تاداور األراضاي واألنشاطة ذات الصا ة تسااام يف تنفياة 

بتحساني راروف معيشاة الساكان املتضارر أ  2030التفاقية وخطة التنمية املستدامة لعاام 
خدمات الانوم ا  كولوجياة املتاةثرة ع اص الصامودا و  ان يف اآلن ذاتا  فوا اد   ياة  وقدرة

 ووطنية وإق يمية وعاملية.
ا فاا ن كافياااا   وممولااة متااو  ا  جيااداا  وعناادما تكااون املشااار ع والااربامج مصااممة تصااميماا  -19

ا سارا   تنفية دنشطة حتييد دثر تداور األراضي ميكاأ دن حتقاف فوا اد متعاددة قاد متكهاأ ماأ
يف حتقيف العد د مأ داداف التنمية املستدامة والربط بينهاا كما قاد حتفهاا اجتاةال التمو ال 

  املتع قة ابملناخ والتنمية املستدامة مأ دجل تنفية التفاقية
ول بااد مااأ تنااو  الشااراكات ودوجاا  التعاااون ع ااص ميااع املسااتو ت ل مسااااة بقاادر  -20

األراضااي واجلفااافا وكااةلي يف حتقيااف ااادف حتييااد دثاار  مهاام يف مكافحااة التصااحر وتااداور
 .كام ا   مأ غا ت التنمية املستدامة تنفيةاا  3-15تداور األراضي وتنفية ال ا ة 

__________ 

(9) <https://www.unccd.int/publications/better-world-actions-and-commitments-sustainable-development-goals>   

https://www.unccd.int/publications/better-world-actions-and-commitments-sustainable-development-goals
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وقااد دخااةت التفاقيااةا بوصاافها املنومااة الرا اادة يف لااال مكافحااة التصااحر تداور  -21
واجلهااااات املعنيااااةا   األراضااااي واجلفااااافا بامااااام املبااااادرة ودعااااة سااااا ر الوكااااالت امل تصااااة

كوكااالت األماام املتحاادة واملنومااات الدوليااة واملؤسسااات املاليااة ومنومااات ا تمااع املااد  
 ماااأ غاااا ت التنمياااة املساااتدامة  3-15والقطاااا  الاااااا إا التعااااون ع اااص ب اااو  ال ا اااة 

والشااارو  اآلن يف ب اااورة دنشاااطة وبااارامج ماااع الشاااركاء يف إطاااار عقاااد األمااام املتحااادة املقبااال 
 .2030-2021ص ح النوم ا  كولوجية ل فرتة  

وبناااء ع ياا ا قااد  ااود مااؤمتر األطااراف دن  نواار يف املسااا ل التاليااة يف دورتاا  الرابعااة  -22
 :عشرة

إعااادة يكيااد فا اادة هنااج الرصااد والتقياايم ابلنساابة إا ميااع األطااراف ع ااص  )أ( 
الااواردة فياا ا واملبااادرةا  مبااا يف ذلااي مؤشاارات التقاادم 13-م د 7النحااو املعتمااد يف املقاارر 

حسن القتضاءا إا است دام مؤشرات إضافية لرصد دمور منها التقدم احملرز صول حتقيف 
ماأ غاا ت التنمياة املساتدامة وتقيايم ااةا التقادم وا با   عنا ا بسابل منهاا  3-15ال ا ة 

 ضمأ إطار مؤشرات داداف التنمية املستدامة  1-3-15ا ب   عأ املؤشر 
تعا ااا دوجاا  التااىزر ع ااص الصااعيد الااوطي بااني اتفاقيااات ر ااوا مبااا يف ذلااي  )ب( 

 الربلة املشرتكة لألنشطة ع ص الصعيد الوطيا مبشاركة كام ة مأ اجلهات املعنية 
 3-15تعا ا التنسيف والتعاون ع ص الصعيد الوطي مأ دجل تعميم ال ا ة  ) ( 

طار التنويمياة الوطنياةا ابلساتناد إا ختطايط مأ غا ت التنمية املستدامة يف السياسات واأل
متكامل لست دام األراضي وهنج املسطحات الطبيعيةا ب ية إرشاد تنفية املشار ع والاربامج 
التحو  ياااة الراميااااة إا مكافحااااة التصااااحر وتاااداور األراضااااي واجلفاااااف والعواصااااف الرم يااااة 

 والرتابية هبدف ج ن فوا د عد دة ل مجتمع 
قامة شراكات تدعم تنفية التفاقية وز دة التقدم احملرز حناو حتيياد املضي يف إ )د( 

دثاار تااداور األراضاايا ع ااص دن  ؤخااة يف العتبااارا حساان القتضاااءا مبااادرة حتييااد دثاار تااداور 
األراضاااي الاااد اعتماااداا الفر اااف املعاااي برصاااد األرةا وعقاااد األمااام املتحااادة  صااا ح الااانوم 

 ادةا ومباادرت تشاان وون ودنقارةا وغاري ذلاي ماأ املباادرات ا  كولوجيةا والطاة اضضار ة اجلد
وضااااع  ‘1‘املكمه ااااةا مااااأ دجاااال تقاااادا الاااادعم الع مااااي والتقااااي إا األطااااراف بطاااارق منهااااا: 

حتد ااد فاارا املشااار ع والااربط بااني الشااركاء املعنيااني  ‘2‘التوجيهااات واألدوات العم يااةا و
تقادا الادعم إا  ‘4‘تعا اا الانهج املراعياة ل منواور اجلنساا ا و ‘3‘تعبئة املواردا و هبدف

اجلهاااات الفاع اااة واملؤسساااات الوطنياااة املعتمااادة لااادل مؤسساااات التمو ااال املتع اااف ابملنااااخ 
 والتنمية املستدامة 

يف املنتدل السياسي الرفيع املستول املعي ابلتنمياة  مواص ة املسااة د ضاا  )اع( 
تفاعاال مااع الجتماعااات ا ق يميااة واألنشااطة األخاارل املفضااية إا املسااتدامة مااأ خاا ل ال

انعقاد املنتدلا وتيسري املشاركة فيهاا حسان القتضااءا واملساااة مبع ومااتا مباا يف ذلاي 
إمكانية تقدا ورقة ابلتشاور مع مكتن مؤمتر األطرافا هبدف تس يط الضوء ع ص ما حترزه 

ةا وحسن النطباقا صول حتقيف غا هتا الطوعية يف الب دان مأ تقدم صول تنفية التفاقي
  لال حتييد دثر تداور األراضي

    


