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 األطراف مؤمتر
 عشرة الرابعة الدورة

 2019 أيلول/سبتمرب 13-2 اهلند، نيودهلي،
 املؤقت األعمال جدول من )ب(3 البند
 ودون الذذذ طي املسذذذت    علذذذ  فعذذذاال   تنفيذذذ ا   االتفاقيذذذة تنفيذذذ 

 واإلقليمي اإلقليمي
 الصلة ذا  األخرى االتفاقيا  مع العالقا  وتعزيز تشجيع

 املختصة الدولية وال كاال  واملؤسسا  املنظما  ومع

 ومذذذذع الصذذذذلة ذا  األخذذذذرى االتفاقيذذذذا  مذذذذع العالقذذذذا  وتعزيذذذذز تشذذذذجيع  
 املختصة الدولية وال كاال  واملؤسسا  املنظما 

 األمانة أعدهتا م كرة  

 موجز  
 اتفاقيةة أمانة أحرزته الذي التقدم مدى وتقييم استعراض إىل 13-أ م/9 قررامل يدعو 

 ذا  األخةةةرى االتفاقيةةا  مةة  العالقةةةا  وتعزيةةز تشةةعي  يف التصةةةحر ملكافحةةة املتحةةد  األمةةم
 لعدد موجزا   الوثيقة هذه وتقدم املختصة. الدولية والوكاال  واملؤسسا  املنظما  وم  الصلة
 تنفيةذ تعزيةز ويف وتوطيةدها العالقةا  هةذه تشةعي  يف فعاليتهةا ُمةربز    األنشةةة، هذه من خمتار

 الشةةراكا  عةةن مفصةةلة تقةةارير علةة  الصةةلة ذا  الرمسيةةة الواثئةة  يف االطّةةال  وميكةةن االتفاقيةةة.
 تقرتح وتقييمه، احملرز التقدم استعراض وبعد األطراف. مؤمتر يتناوهلا أن املقرر من اليت األخرى

  واجلديد . القائمة العالقا  وتعزيز تشعي  أجل من التوصيا  بعض الوثيقة هذه
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 أساسية معل ما  -أوال   
 اتفاقيةةة أمانةةة أحرزتةةه الةةذي التقةةدم مةةدى وتقيةةيم اسةةتعراض إىل 13-أ م/9 املقةةرر يةةدعو -1

 الصةلة ذا  األخةرى االتفاقيةا  مة  العالقا  وتعزيز تشعي  يف التصحر ملكافحة املتحد  األمم
 من خمتار لعدد موجزا   الوثيقة هذه وتقدم املختصة. الدولية والوكاال  واملؤسسا  املنظما  وم 
 االتفاقيةةة. تنفيةةذ تعزيةةز ويف وتوطيةةدها العالقةةا  هةةذه تشةةعي  يف فعاليتهةةا مةةربز    األنشةةةة، هةةذه

 الةةيت األخةةرى الشةةراكا  عةةن مفصةةلة تقةةارير علةة  الصةةلة ذا  الرمسيةةة الواثئةة  يف االطّةةال  وميكةةن
 األطراف. مؤمتر يتناوهلا أن املقرر من
 خةةة حتقية  ويف لالتفاقيةة االسرتاتيعية األهداف بلوغ يف ملموس تقدم إحراز ويقتضي -2

 آزرالتةةة أوجةةةه حتشةةةد أن علةةة  قةةةادر  وفعالةةةة متينةةةة عالقةةةا  إقامةةةة 2030 لعةةةام املسةةةتدامة التنميةةةة
 علةةة  هةةةذا يقتصةةةر وال متقاربةةةة. أو متداخلةةةة مهةةةام تةةةؤدي الةةةيت األخةةةرى املنظمةةةا  مةةة  املالئمةةةة

 املنظمةةةةا  أيضةةةةا   يشةةةةمل بةةةةل األطةةةةراف، املتعةةةةدد  البيئيةةةةة االتفاقةةةةا  مةةةةن وغريهةةةةا ريةةةةو اتفاقيةةةةا 
 ذلك يف مبا لألراضي، املستدامة اإلدار  مبسألة مباشر  صلة هلا مسائل عل  تركز اليت واملؤسسا 

 والرتابيةة، الرمليةة والعواصةف واجلفةاف، اجلنسةن، بةن واملسةاوا  القةدرا ، وبنةاء واإلبالغ، الرصد
 واهلعةةةةر  الريفيةةةةة، والتنميةةةةة األراضةةةةي، يف واحلقةةةةو  واحلوكمةةةةة والسياسةةةةا ، العلةةةةوم بةةةةن والتفاعةةةةل
 ارد.املو  وتعبئة واالتصاال ، اإلعالمي والتواصل التكنولوجيا، ونقل واملعارف والنزاعا ،

 واإلبالغ الرصد -اثنيا   
 1-3-15 للمؤشةر الراعيةة الوكالةة بصفتها تضةل ، التصحر مكافحة اتفاقية أمانة زالت ما -3
 ،“(اليابسة مساحة جممو  إىل املتدهور  األراضي نسبة)” املستدامة التنمية أهداف مؤشرا  من

 التنميةةةةة أهةةةةداف مبؤشةةةةرا  ملعةةةةيا الوكةةةةاال  بةةةةن املشةةةةرت  احلةةةةاي اخلةةةةرباء فريةةةة  يف نشةةةة  بةةةةدور
 اللعنةةة اعتمدتةةه الةةذي املسةةتدامة التنميةةة أهةةداف مؤشةةرا  إطةةار علةة  يشةةرف الةةذي املسةةتدامة،
 بةةةةن املشةةةةرت  اخلةةةةرباء فريةةةة  رفةةةة  ،2017 الثةةةةاين/نوفمرب تشةةةةرين ويف املتحةةةةد . لألمةةةةم اإلحصةةةةائية
 الثةاين، املسةتوى درجةة ىلإ 1-3-15 املؤشةر املسةتدامة التنميةة أهداف مبؤشرا  املعي الوكاال 
 هةةذا أبن منةةه اعرتافةةا   وذلةةك ،(1)األمانةةة مةةن املقدمةةة املنقحةةة، الوصةةفية البيةةا   وثيقةةة إىل اسةةتنادا  
 البلدان كانت  وإن دوليا، هبا معمول ومعايري منهعية إىل ويستند املفهوم حيث من واضح املؤشر

 ابنتظام. املةلوبة البيا   تقدم ال
 1-3-15 للمؤشةر اجليةد  املمارسةا  إرشةادا  إعةداد يف تعاونيةة ملبادر  مثر    دمالتق هذا وكان -4
 بةن مشةرت  استشةاري فري  إبنشاء بدأ  مبادر  وهي ،(2)املستدامة التنمية أهداف مؤشرا  من

 واتفاقيةة البيولةوجي، التنةو  واتفاقيةة التصةحر، ملكافحةة املتحةد  األمم اتفاقية من يتألف الوكاال 
 األمةم وبةر م  املتحةد ، لألمم والزراعة األغذية ومنظمة املناخ، تغري بشأن اإلطارية ملتحد ا األمم

 اإلضةةافين، الشةةركاء مةةن عةةدد وابنضةةمام املتحةةد . األمةةم يف اإلحصةةاءا  وشةةعبة للبيئةةة، املتحةةد 

__________ 

(1) <https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-15-03-01.pdf>.  
(2) <https://www.unccd.int/sites/default/files/relevant-links/2017-

10/Good%20Practice%20Guidance_SDG%20Indicator%2015.3.1_Version%201.0.pdf>.  

https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-15-03-01.pdf
https://www.unccd.int/sites/default/files/relevant-links/2017-10/Good%20Practice%20Guidance_SDG%20Indicator%2015.3.1_Version%201.0.pdf
https://www.unccd.int/sites/default/files/relevant-links/2017-10/Good%20Practice%20Guidance_SDG%20Indicator%2015.3.1_Version%201.0.pdf
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 الةةةةدوي احلكةةةةومي الفريةةةة  مبةةةةادر  ابسةةةةم تعةةةةرف أد ه، وصةةةةفها يةةةةرد الةةةةيت املبةةةةادر ، هةةةةذه أضةةةةحت
 األراضي. تدهور أثر حتييد أجل من األرض برصد املعي صصاملخ
 ميوهلمةةةا اللةةذين والثةةاين األول العةةةاملي الةةدعم بر جمةةي واألمانةةة العامليةةةة اآلليةةة نفةةذ  وقةةد -5

 البيئةةة ملرفةة  املنفِّةةذ  الوكالةةة بوصةةفه للبيئةةة، املتحةةد  األمةةم بةةر م  مةة  ابلتعةةاون العامليةةة البيئةةة مرفةة 
 وسةةةاعد، الشةةةركاء هةةةؤالء مةةةن العديةةةد سةةةاهم وقةةةد اآلخةةةرين. الشةةةركاء مةةةن عديةةةدال ومةةة  العامليةةةة،

 للمفوضةية التةاب  املشةرت  البحةو  ومركز األوروبية الفضاء ووكالة الدولية احلفظ منظمة سيما وال
 والصةناعية العلميةة للبحةو  الكومنولةث ومؤسسةة ومعلوماهتةا الرتبة ملراج  الدوي واملركز األوروبية

 اخلاصةةةةة التقةةةةارير إعةةةةداد علةةةة  القةةةةدرا  لبنةةةةاء اإلقليميةةةةة العمةةةةل حلقةةةةا  تيسةةةةري يف يا،أسةةةةرتال يف
 مبشاركة أيضا   ذلك وكان .2018 أاير/مايو إىل آذار/مارس من الفرت  يف ُعقد  اليت ابالتفاقية،
 وميكن وعينية. نقدية مبسامها  هذه العمل حلقا  عقد دعمت اليت املضيفة البلدان حكوما 
 .ICCD/CRIC(18)/6 الوثيقة يف أوىف معلوما  عل  احلصول

 2018 لعةام الوطنيةة تقاريرهةا يف علومةا م مةن األطراف إليها قدمته ما األمانة واستخدمت -6
 1-3-15 ابملؤشةةر املتعلقةةة البيةةا   سةةيما وال ،2030 لعةةام املسةةتدامة التنميةةة خةةةة تنفيةةذ عةةن
 للربوتوكةةةوال  وفقةةةا   وعامليةةةة، إقليميةةةة اريرتقةةة تقةةةدم يف املسةةةتدامة، التنميةةةة أهةةةداف مؤشةةةرا  مةةةن

 املسةةةتوى الرفيةة  السياسةةةي املنتةةدى إىل املسةةةتدامة، التنميةةة أهةةةداف مؤشةةرا  إطةةةار ضةةمن احملةةدد 
 .(3)2019 متوز/يوليه يف املعقود املستدامة ابلتنمية املعي
 الةةةيت اجلهةةةود دعةةةم إىل األرض برصةةةد املعةةةي الفريةةة  13-أ م/9 املقةةةرر لةةةدعو  واسةةةتعابة -7

 نشةاطا   ،2017 األول/أكتوبر تشرين يف األرض، برصد املعي الفري  استحد  األطراف، تبذهلا
 تشةةةةةةرين ويف األراضةةةةةةي. تةةةةةةدهور أثةةةةةةر حتييةةةةةةد مراقبةةةةةةة يف األرض رصةةةةةةد اسةةةةةةتخدام بشةةةةةةأن جمتمعيةةةةةا  

 حتييد إىل الرامية مبادرته اختصاصا  رمسيا   األرض برصد املعي الفري  أقر ،2018 الثاين/نوفمرب
 يلةةي  مةةا إىل املبةةادر  هةةذه وهتةدف عملةةه. بةةر م  إطةةار يف تنفيةذها وخةةةة (4)األراضةةي تةةدهور ثةرأ

 واالسةةتفاد  والوطنيةةة واإلقليميةةة العامليةةة البيةةا   علةة  احلصةةول علةة  الوطنيةةة القةةدرا  تعزيةةز )أ(
 جعةةةةل )ج( األراضةةةي، إدار  جمةةةةال يف التقةةةدم ملؤشةةةةرا  الةةةدنيا اجلةةةةود  معةةةايري وضةةةة  )ب( منهةةةا،

 لةدور  متهيةدا   ابلسياسةا  صةلة أوثة  األرض رصد جمال يف التفاعل وواجها  واألدوا  البيا  
 التصحر. مكافحة واتفاقية املستدامة التنمية أهداف عن املقبلة اإلبالغ

 اجلنساين املنظ ر مراعاة تعميم -اثلثا   
 واملسةائل يئةةالب موضةو  عةن اإلنرتنةت شبكة عرب مفتوحة تدريب دور  وأُطلقت وضِّعت -8

 العامليةةةة البيئةةةة مرفةةة  املسةةةع  هةةةذا وقةةةاد .(5)اإلنرتنةةةت شةةةبكة علةةة  حاليةةةا   متاحةةةة وهةةةي اجلنسةةةانية،
 اجلنسةانية الشةراكة مة  ابلتعةاون اإلمنةائي، املتحةد  األمةم بةر م  عةن املنبثة  الصغري  املنح وبر م 
 للمةرأ ، املتحةد  األمةم وهيئةة الةبيعةة، حلمايةة الةدوي االحتةاد تضةم الةيت العاملية، البيئة ملرف  التابعة

__________ 

(3) <https://www.unccd.int/sites/default/files/relevant-links/2017-

10/Good%20Practice%20Guidance_SDG%20Indicator%2015.3.1_Version%201.0.pdf>. 
(4) <https://www.earthobservations.org/activity.php?id=149>. 
(5) <https://www.uncclearn.org/open-online-course-gender-and-environment>. 

https://www.unccd.int/sites/default/files/relevant-links/2017-10/Good%20Practice%20Guidance_SDG%20Indicator%2015.3.1_Version%201.0.pdf
https://www.unccd.int/sites/default/files/relevant-links/2017-10/Good%20Practice%20Guidance_SDG%20Indicator%2015.3.1_Version%201.0.pdf
https://www.earthobservations.org/activity.php?id=149
https://www.uncclearn.org/open-online-course-gender-and-environment
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 املتعةدد  البيئيةة االتفاقةا  وأمةا   للبيئةة، املتحد  األمم وبر م  اإلمنائي، املتحد  األمم وبر م 
 املتحةةةد  األمةةةم واتفاقيةةةة البيولةةةوجي التنةةةو  واتفاقيةةةة التصةةةحر مكافحةةةة اتفاقيةةةة فيهةةةا مبةةةا األطةةةراف،
 تزويةةد إىل الةةدور  هةةذه وهتةةدف واسةةتكهو . وروتةةردام ابزل ا واتفاقيةة املنةةاخ تغةةري بشةةأن اإلطاريةةة

 البيئيةةةة السياسةةةا  يف اجلنسةةةاين املنظةةةور مراعةةةا  لتعمةةةيم الالزمةةةة واألدوا  ابملعةةةارف مسةةةتخدميها
 املعنةون الرابة  التةدريي املنهةاج ويبةن املسةتدامة. التنمية أجل من فعالن تغيري صنا  يكونوا ولكي

 اجتماعيةة بعوامةل وثيقا   ارتباطا   األراضي تدهور ارتباط مدى “األراضي وروتده اجلنساين النو ”
 التحةةدي هلةةذا التصةةدي أجةةل مةةن اجلنسةةانية املسةةائل مراعةةا  أبمهيةةة ذاتةةه الوقةةت يف ويعةةرتف شةة ،

 بفعالية.
 بةةةن للمسةةةاوا  الةةةرتوي  يف رئيسةةةي دور أداء علةةة  اإلمنةةةائي املتحةةةد  األمةةةم بةةةر م  ودأب -9

 اجلنسةن بةن للمساوا  املتحد  األمم هيئة م  وابلتعاون االتفاقية. تنفيذ يف املرأ  ومتكن اجلنسن
 اإلمنةةةائي الةةةرب م  سةةاهم التصةةةحر، مكافحةةةة واتفاقيةةة للمةةةرأ ( املتحةةةد  األمةةم )هيئةةةة املةةةرأ  ومتكةةن
 يف اعُتمةةةد  الةةةيت التصةةةحر، مكافحةةةة التفاقيةةةة اجلنسةةةانية العمةةةل خةةةةة وضةةة  يف كبةةةري   مسةةةامهة

 مكافحةةة مبةةادر  أيضةةا   اإلمنةةائي الةةرب م  دعةةم احلاليةةة، السةةنتن فةةرت  وخةةالل .13-أ م/30 راملقةةر 
 خةةةالل مةةن التقنيةةة املشةةور  إبسةةداء وذلةةك التصةةةحر، مكافحةةة اتفاقيةةة إطةةار يف املتخةةذ  اجلفةةاف
 ابلةةنظم املتعلقةةة للسياسةةا  العةةاملي املركةةز دعةةم ذلةةك، إىل وابإلضةةافة اجلنسةةانية. املسةةاعد  مكتةةب

  للمةرأ ، املتحةد  األمةم هيئة من ماي بدعم التصحر، ومبكافحة الصمود عل  القادر  كولوجيةاإلي
 اجلفةةاف ملكافحةةة وطنيةةة خةةةة وضةة  يف هلمةةا التوجيةةه تقةةدم خةةالل مةةن واملغةةرب إيةةران مةةن كةةال
 اجلنسانية. لالعتبارا  مراعية
 هيئة م  األمانة ونتتعا التصحر، مكافحة التفاقية اجلنسانية العمل خةة اعتماد ومنذ -10
 بسةبل عملهةا، يف اجلنسةاين املنظةور مراعةا  تعمةيم حتسةن علة  لقةدرهتا تعزيزا   للمرأ  املتحد  األمم
 يف اجلنسةانية القضةااي إدماج بشأن املوق  يف السياسايت التوجيه وتقدم التقنية املشور  إسداء منها
 عمةةل حلقةةا  ثةةال  نُظمةةت الةبيعةةة، يةةةحلما الةةدوي االحتةةاد مةةن مةةاي وبةةدعم االتفاقيةةة. تنفيةةذ
 سةانت مةن كةل  يف األراضي تدهور أثر حتييد برام  يف اجلنساين املنظور مراعا  تعميم بشأن تقنية
 حمدِّثةةةة إقليميةةةة دون وبةةةرام  مشةةةاري  تصةةةميم علةةة  القةةةدرا  بنةةةاء هبةةةدف وزامبيةةةا والفلبةةةن لوسةةةيا

 القةةدرا ، بنةةاء جمةةال يف التةةدريب معةةرض وخةةالل األراضةةي. تةةدهور أثةةر حتييةةد جمةةال يف للتحةةول
 دور  نُظمةةةت االتفاقيةةةة، تنفيةةةذ اسةةةتعراض للعنةةةة عشةةةر  السةةةابعة الةةةدور  هةةةام  علةةة  نُظةةةم الةةةذي
 خةةرباء مبسةاعد  التصةةحر، مكافحةة ابتفاقيةةة املعنيةة اجلهةةا  لةدى اجلنسةةانية الدرايةة لتعزيةةز تدريبيةة

 الدور . حلضور برعاية حظوا اجلنسانية القضااي يف
 ابلشةةةةؤون املعةةةةي العةةةةاملي الفريةةةة  مةةةة  وثيةةةة  حنةةةةو علةةةة  العامليةةةةة واآلليةةةةة األمانةةةةة ونةةةةتوتعا -11

 مكلةةف جنسةةانية مسةةاعد  مكتةةب إنشةةاء يف الةبيعةة حلمايةةة الةةدوي االحتةةاد عةةن املنبثةة  اجلنسةانية
 األراضةةي تةةدهور مةةن احلةةد جمةةال يف للتحةةول احملدِّثةةة الوطنيةةة املشةةاري  مقرتحةةا  اسةةتعراض مبهمةةة

 أيضا   وُقدمت اجلنساين. للمنظور مراعاهتا مدى تقييم أجل من اجلفاف ملكافحة نيةالوط واخلة 
 جمموعةةةة لوضةةة  كبةةةري  دعةةةم تقةةةدم مشلةةةت اجلنسةةةاين، املنظةةةور مراعةةةا  جمةةةال يف استشةةةارية خةةةدما 
 اجلنساين. املنظور مراعا  م  األراضي تدهور من للحد مشاري  لوض  الالزمة األدوا 
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 واجلديدة مةالقائ الشراكا  -رابعا   
 مةةةؤمتر انتبةةةاه توجيةةةه العامليةةةة واآلليةةة األمانةةةة إىل أيضةةةا   طُلةةةب ،13-أ م/9 املقةةةرر مبوجةةب -12

 تنفيةةذ تعزيةةز أجةةل مةةن ضةةرورية تكةةون قةةد جديةةد  شةةراكا  وأي القائمةةة الشةةراكا  إىل األطةةراف
 تلةةةك أهةةةم بعةةةض أد ه وتةةةرد .2030-2018 للفةةةرت  لالتفاقيةةةة االسةةةرتاتيعية واإلطةةةار االتفاقيةةةة

 املواضيعي. اجملال حسب مصنفة الشراكا ،

 املياه ونُدرة اجلفاف -ألف 
 كافةةة  لتنسةةي  الوكةةاال  بةةن املشةةرتكة املتحةةد  األمةةم آليةةة يف دائةةم عضةةو االتفاقيةةة أمانةةة -13

 يف تشةةةار  وهةةةي للتنسةةةي (، املشةةةرتكة )اآلليةةةة الصةةةحي والصةةةرف العذبةةةة ابمليةةةاه املرتبةةةةة املسةةةائل
 بلةوغ يف احملةرز التقةدم رصةد يف األمانةة وتشةار  اآلليةة. تعقةدها الةيت سةنويةال نصةف االجتماعا 

 ويف ،“الصةةحي والصةةرف النظيفةةة الشةةرب ميةةاه تةةوفري” املسةةتدامة التنميةةة أهةةداف مةةن 6 اهلةةدف
 الةةذي السةةنوي املنشةةور ويف ابمليةةاه، املعةةي املسةةتوى الرفيةة  الفريةة  ويف للميةةاه، الدوليةةة األايم تنظةةيم
 واألمانةة “.العةا  يف امليةاه تنميةة عةن املتحةد  األمةم تقرير” املعنون للتنسي  املشرتكة ةاآللي تصدره
 “.املناخ وتغري املياه”و “املياه ندر ” مبسأليت املعنين اخلرباء فريقي يف أيضا   عضو
 هلةا مقةرا   بةون مةن تتخةذ الةيت والدوليةة الوطنية املنظما  م  نشةا   تعاو    األمانة وتتعاون -14
 االسةرتاتيعية مثةل قضةااي، مةن هبمةا يتصةل ومةا املياه وندر  اجلفاف مكافحة جماي يف تعمل واليت

 Deutsches Institut für Entwicklungspolitikاألملةاين/ التنميةة ومعهةد الكةوار  مةن للحةد الدولية
 الكةةوار   إدار  يف الفضةةائية املعلومةةا  السةةتخدام املتحةةد  األمةةم وبةةر م  املتحةةد  األمةةم وجامعةةة

 يف املشةةاركة خةةالل مةةن وذلةةك بةةون، وجامعةةة (UN-SPIDER) الةةةوار  حةةاال  يف واالسةةتعابة
 أبنشةةةةة واالضةةةال  منشةةورا ، وإصةةدار شةةبكية، دراسةةةية وحلقةةا  مشةةرتكة، مناسةةبا  تنظةةيم
 الوطي. الصعيد عل  اجلفاف ملكافحة مالئمة وأدوا  سياسا  وض  يف للمساعد  توعية

 اجلفاف فحةمكا مبادرة -ابء 
 أنشةةأ  التصةةحر، مكافحةةة اتفاقيةةة إطةةار يف املتخةةذ  اجلفةةاف مكافحةةة مبةةادر  إطةةار يف -15

 املتحةةد  األمةةم وبةةر م  اجلويةةة لألرصةةاد العامليةةة واملنظمةةة املتحةةد  لألمةةم والزراعةةة األغذيةةة منظمةةة
 فريقا   املتحد  والاي ال يف اجلفاف آاثر من للتخفيف الوطي واملركز للمياه العاملية والشراكة للبيئة
 أدوا  جمموعةة وضة  يف العامةل الفرية  تعةاون وقةد اجلفةاف. مكافحة مبادر  تنفيذ لتيسري عامال  

 اجلفةةاف بشةأن تدريبيةةة دور  ونظَّةم ،2019 أيلول/سةةبتمرب يف إطالقهةا املتوقةة  اجلفةاف، مكافحةة
 إلقةرار عمةل حلقةة عةن فضةال   االتفاقية، تنفيذ استعراض للعنة عشر  السابعة الدور  هام  عل 

 مبةةةادر  شةةةركاء ومةةةن .2019 أاير/مةةةايو يف تركيةةةا، أنةاليةةةا، يف اجلفةةةاف مكافحةةةة أدوا  جمموعةةةة
 ومصةةةرف اإلمنةةةائي، املتحةةد  األمةةةم وبةةر م  املتوسةةة ، أجةةةل مةةن االحتةةةاد أيضةةا   اجلفةةةاف مكافحةةة
 يف اجلفةاف فحةةملكا خةة  وضة  املتوسة  أجةل مةن االحتةاد مّول وقد األمريكية. للبلدان التنمية
 إيةران يف لقبيةلا هةذا مةن خةة  وضة  اإلمنائي املتحد  األمم بر م  مّول بينما وموريتانيا، األردن

  .واملغرب والصومال
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 لنةدر  العةاملي اإلطةار ضةمن املتحةد  لألمةم والزراعةة األغذية منظمة م  األمانة وتعاونت -16
 أعضةاء جانةب إىل “للعفةاف التأهب” بة معنيا   عامال   فريقا   األمانة تقود حيث الزراعة، يف املياه

 املتحةةةد ، لألمةةةم والزراعةةةة األغذيةةةة ومنظمةةةة اجلويةةةة، لألرصةةةاد العامليةةةة املنظمةةةة بيةةةنهم مةةةن آخةةةرين
 الدوي واملعهد )اليونسكو(، والثقافة والعلم للرتبية املتحد  األمم ومنظمة للمياه، العاملية والشراكة
 يف دائةم عضةو واألمانةة املتحةد . الةوالاي  يف اجلفةاف آاثر مةن للحةد الوطي واملركز املياه، إلدار 
 واملنظمةةة للميةةاه الدوليةةة الشةةراكة تقةةوده الةةذي اجلفةةاف إلدار  املتكامةةل للةةرب م  التوجيهيةةة اللعنةةة
 إىل التقةي الةدعم للميةاه الدوليةة الشةراكة قةدمت الةرب م ، هةذا إطةار ويف اجلوية. لألرصاد العاملية
 بنةةةاء جمةةةال يف إضةةةايف بةةةدعم تزويةةةدها خةةةالل مةةةن اجلفةةةاف مكافحةةةة مبةةةادر  يف املشةةةاركة البلةةةدان

 يالئةةةةم مبةةةةا خصيصةةةةا   مصةةةةمم وحتليةةةةل إرشةةةةادية، وواثئةةةة  إفراديةةةةة، حةةةةاال  وبدراسةةةةا  القةةةةدرا 
 معلومةةا  علةة  االطةةال  وميكةةن اجلفةةاف. ملكافحةةة الوطنيةةة خةةهةةا وضةة  أجةةل مةةن احتياجاهتةةا

 .ICCD/COP(14)/16 الوثيقة يف أوىف

 والرتابية الرملية الع اصف -جيم 
 أُنشة  الةذي والرتابيةة، الرمليةة العواصةف ملكافحةة املتحةد  األمم حتالف يف عضو األمانة -17
 العامةةة اجلمعيةةة لقةرار اسةةتعابة   البيئةة إدار  فريةة  يف املسةؤولن لكبةةار والعشةرين الرابةة  االجتمةا  يف

 بينهةا من املتحد ، لألمم اتبعة أخرى كيا    م  ةاألمان تعاونت وقد .72/225 املتحد  لألمم
 وحكومةةا  علميةة مؤسسةا  ومةة  اجلويةة، لألرصةاد العامليةةة واملنظمةة للبيئةة املتحةةد  األمةم بةر م 
 ووضةة  العلميةةة، الرسةةائل إصةةدار يف سةةيما وال والرتابيةةة، الرمليةةة ابلعواصةةف املتعلقةةة املسةةائل بشةةأن
 بنةةاء جمةةال يف التةةدريب معةةرض وتنظةةيم والرتابيةةة، الرمليةةة صةةفالعوا ملصةةادر عامليةةة مرجعيةةة خريةةةة

 األمانةةة وتعاونةةت االتفاقيةةة. تنفيةةذ اسةةتعراض للعنةةة عشةةر  السةةابعة الةةدور  هةةام  علةة  القةةدرا 
 وتةةدهور التصةةحر مكافحةةة شةةبكة مثةةل أخةةرى، إقليميةةة وكيةةا   آخةةرين تقنيةةن شةةركاء مةة  أيضةةا  

 الوثيقةةةةةة يف أوىف معلومةةةةةا  علةةةةة  االطةةةةةال  نوميكةةةةة آسةةةةةيا. شةةةةةر  مشةةةةةال يف واجلفةةةةةاف األراضةةةةةي
ICCD/COP(14)/17.  

  تشانغ ون مبادرة -دال 
 أُطلقت اليت تشانغوون، مبادر  تنفيذ يف املختلفة التعاونية جهودها بذل األمانة واصلت -18
 أثةةةر حتييةةةد يف املسةةةامهة يف تتمثةةةل حموريةةةة رؤيةةةة األمانةةةة وتتبةةةى األطةةةراف. ملةةةؤمتر العاشةةةر  الةةةدور  يف

 العمليةةةة تعزيةةةز )أ( هةةةي  عناصةةةر، ثالثةةةة حةةةول متمحةةةور دعةةةم تقةةةدم خةةةالل مةةةن األراضةةةي تةةةدهور
 الشةةراكا   إقامةةة ترتيبةةا  وتيسةةري إضةةافية مةةوارد تعبئةةة )ب( التصةةحر  مكافحةةة التفاقيةةة العلميةةة
 احليةا . أجةل مةن األرض جةائز  فيهةا مبةا الُفضةل ، للممارسا  تروج اليت العاملية األطر دعم )ج(
 األمانةة تؤديه الذي للعمل سنواي   والسياسي واملاي التقي الدعم تقدم تشانغوون مبادر  فتئت وما

 بينهةةةا مةةةن أبنشةةةةة اضةةةةُل  ،2019-2018 السةةةنتن فةةةرت  وخةةةالل االتفاقيةةةة. تنفيةةةذ يف العامةةةة
 العامليةة األراضةي توقعةا  تقريةر وإعةداد األراضةي، تدهور أثر بتحييد تتعل  أهداف وتنفيذ حتديد

 ومكافحةة والسياسا ، العلوم بن الرتاب  أوجه وتناول منه، املشتقة اإلقليمية املواضيعية والتقارير
 مبةادر  واختةاذ القةدرا ، وبنةاء اجلافةة، األراضةي ختضةري شةراكة وتوطيةد والرتابيةة، الرملية العواصف

  األفريقي. اجلنوب يف اجلفاف ملكافحة إقليمية دون
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 أنقرة مبادرة -هاء 
 االتفاقيةةةة. لتنفيةةةذ تعزيةةةزا   األطةةةراف ملةةةؤمتر عشةةةر  الثانيةةةة الةةةدور  يف أنقةةةر  مبةةةادر  أُطلقةةةت -19

 الةدروس مةن االسةتفاد  وإىل املسةتدامة للتنمية العاملي العمل بر م  دعم إىل أنقر  مبادر  وهتدف
 وتتمثةةةل اجملةةةال. هةةةذا يف اتبعتهةةةا الةةةيت الةةةنه  ومةةةن األراضةةةي إدار  يف تركيةةةا جتربةةةة مةةةن املستخلصةةةة

 يف تةؤثر الةيت الرئيسةية واالقتصةادية االجتماعيةة العوامل معاجلة )أ( يلي  فيما أنقر  مبادر  أهداف
 الرتتيبةةةةةا  كفةةةةةاء   زايد  )ب( القةةةةةرار، صةةةةةن  عمليةةةةةة حمةةةةةور يف السةةةةةكان ووضةةةةة  االتفاقيةةةةةة تنفيةةةةةذ

 مالسةةةتخدا املتكامةةةل التخةةةةي  دعةةةم خةةةالل مةةةن العامةةةة السياسةةةا  رسةةةم تعزيةةةز )ج( املؤسسةةةية،
 السةةةةور امتةةةةداد علةةةة  ابلفةةةةر  زاخةةةةر  أراض إجيةةةةاد )د( للعفةةةةاف، املعرضةةةةة البلةةةةدان يف األراضةةةةي
 واألمةن، واالسةتقرار ابالسةتدامة املعنيةة العمةل فرقةة أنشةة أنقر  مبادر  ودعمت العظيم. األخضر
 رسةمل مؤاتيةة بيئةة هتيئةة علة  خةا  بوجه الرتكيز م  القدرا ، بناء جمال يف األمانة عمل وبر م 

 مراعةا  تعمةيم وأنشةةة املسةتواي ، خمتلف عل  املدين اجملتم  منظما  وعمل العامة، السياسا 
 وغةري ابجلفةاف، مبكةر إنةذار ونظةم للعفةاف للتأهةب شةاملة نظةم واسةتحدا  اجلنسةاين، املنظةور
 تةةةةدهور أثةةةةر بتحييةةةةد تتعلةةةة  أهةةةةداف حتديةةةةد بةةةةر م  إطةةةةار يف هبةةةةا املضةةةةةل  األنشةةةةةة مةةةةن ذلةةةةك

 األراضي.

 العظيم األخضر والس ر أفريقيا -واو 
 يف اجلفةاف ملكافحةة الةدول بةن املشةرتكة الدائمةة اللعنةة م  تعاون اتفا  األمانة وقعت -20

 غةةةرب يف العامليةةةة األراضةةةي لتوقعةةةا  مواضةةةيعي تقريةةةر إعةةةداد يف التعةةةاون هبةةةدف السةةةاحل منةقةةةة
 مؤشةةةرا  وضةةة  يف وكةةةذلك لألراضةةةي، العامليةةةة التوقعةةةا  لتقريةةةر الثةةةاين اإلصةةةدار إطةةةار يف أفريقيةةةا
 األراضةي تدهور أثر حتييد أهداف تنفيذ رصد أجل من األراضي تدهور من احلد يف احملرز للتقدم

 مفوضةةية مةة  مباحثةةا  العامةةة األمانةةة اسةةتهلت ذلةةك، إىل وابإلضةةافة اإلقليميةةة. دون املنةقةةة يف
 التعةاون علة  رمسةي طةاب  إضةفاء شةأنب أفريقيةا تنميةة أجةل من اجلديد  والشراكة األفريقي االحتاد
 التعةةاون جمةاال  وتتمثةل األفريقيةة. األطةةراف جانةب مةن االتفاقيةة لتنفيةةذ دعمةا   واملسةتقبلي احلةاي
 والسةاحل  الكةربى الصةحراء منةقةة يف العظيم األخضر السور مبادر  وتنفيذ رصد )أ( يلي  فيما
 وتوعيةة تةروي  أبنشةةة االضةةال  )ج( التفةاوض  مهةارا  علة  األفريقية اجملموعة تدريب )ب(
 لألراضةةةي األفريقيةةةة واألسةةةابي  للبيئةةةة، األفريقةةةي واليةةةوم التصةةةحر، ملكافحةةةة الةةةدوي اليةةةوم إطةةةار يف

 مكافحةةةة اتفاقيةةةة عمليةةةة يف اإلقليميةةةة االقتصةةةادية للعماعةةةا  الفعالةةةة املشةةةاركة دعةةةم )د( اجلافةةةة 
 االجتماعةةةةا  سةةةةيما وال األفريقيةةةةة، للمعموعةةةةة اإلقليمةةةةي التنسةةةةي  أنشةةةةةة دعةةةةم )ه( التصةةةةحر 
 األخرى. الفرعية واهليئا  األطراف ملؤمتر التحضريية

 مةن والسةاحل الكةربى الصةحراء ملنةقةة العظةيم األخضةر السةور مبةادر  العاملية اآللية ودعمت -21
 املفوضةةةية متولةةةه الةةةذي (FLEUVE) أخضةةر احتةةةاد أجةةةل مةةن احملليةةةة البيئيةةةة اجلبهةةة مشةةةرو  تنفيةةةذ خةةالل

 واالحتةاد املتحةد ، لألمةم والزراعةة األغذيةة ومنظمةة األفريقةي، االحتةاد مفوضةية مة  ابالشةرتا  ألوروبيةة،ا
 للبحةةةةةث األفريقةةةةي واملركةةةةز اإلنتاجيةةةةة، للمشةةةةاري  املتحةةةةد  األمةةةةم وصةةةةندو  الةبيعةةةةة، حلمايةةةةة الةةةةدوي

 تةةةةوير يف اجتماعيةةةة، مؤسسةةةة وهةةةي ،“Aduna” مؤسسةةةة مةةة  التعةةةاون الةةةدعم هةةةذا ومشةةةل الصةةةناعي.
 العظةةيم األخضةر السةور عةن واثئقةي فةيلم إنتةاج إطةار ويف السةاحل. منةقةة يف مسةتدامة قيمةة سالسةل

 مةة  العامليةةة اآلليةةة اشةةرتكت األوسةةكار، جةةائز  لنيةةل رشةةح الةةذي مرييلةةي ، فري نةةدو املخةةرج إنتةةاج مةةن
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 املنةةةاخ تغةةةري الجمةةة يف التواصةةةل بةةةر م  خةةةالل مةةةن الةةةدوي، والبنةةةك العامليةةةة البيئةةةة مرفةةة  مثةةةل منظمةةةا 
”Connect4Climate“  ومنظمةةة األيرلنديةةة، املعونةةة مةة  وكةةذلك العامليةةة، لآلليةةة التةةاب ”SOS“ ملنةقةةة 

 اآلليةة وتشةرت  السةينمائي. لإلنتةاج “Make Productions” وشةركة ،“TreeAid” ومؤسسةة الساحل،
 مةن تقريةر وهةو العظةيم، ألخضةرا السةور حالةة عةن تقريةر إعةداد يف األيرلنديةة احلكومةة مة  أيضا   العاملية
 مشةةةاري  تنفيةةةذ يف واإليةاليةةةة الرتكيةةةة احلكةةةومتن مةةة  تشةةةرت  كمةةةا  ،2019 عةةةام يف يصةةةدر أن املقةةةرر
  العظيم. األخضر السور امتداد عل  جتريبية
 اإلذاعةةةة هيئةةةة منهةةةا ُكةةةربى،  إعالميةةةة فاعلةةةة جهةةةا  مةةة  أيضةةةا   العامليةةةة اآلليةةةة واشةةةرتكت -22

 األخضةةر السةةور مببةةادر  اجلمهةةور عامةةة وعةةي إذكةةاء يف والتلغةةراف، رداينالغةةا وصةةحيفتا الربيةانيةةة
 مة  للتواصةل شراكا  معها أُقيمت اليت األخرى اجلها  بن ومن قصتها. عل  وإطالعه العظيم
 وشةةةركا  ،“Brave Bison” شةةةركة مثةةةل االجتمةةةاعي التواصةةةل وسةةةائل شةةةركا  اجلمهةةةور، عامةةةة

 Awards Social Impact Media ”ووكالةةة ،“VentureThree” شةةركة مثةةل التعاريةةة العالمةةا 
 ابسم املعروف التعليمي بر جمها خالل من االجتماعي، األثر ذا  اإلعالمية للمواد الرحبية غري“
”classroom.“  إىل أيضةةا   العظةةيم األخضةةر السةةور عةةن أُنةةت  لةةذي افرتاضةةي الواقةة  فةةيلم وأفضةة 

 كيةةو  حةةدائ  ومةة  ،“La Geode Imax Cinema” صةةالة ومةة  يوتيةةوب مةة  تعةةاون شةةراكا  إقامةةة
 . املشاهدين من ممكن عدد أكرب عل  الفيلم عرض أجل من امللكية، غاردن

 اخلضراء وال ظائف اهلجرة -زاي 
 أمهيةةةة تةةربز مشةةةرتكة رسةةائل إبرسةةال التزامهمةةةا للهعةةر  الدوليةةة واملنظمةةةة األمانةةة جةةدد  -23

 االتفا  إطار يف االعرتاف، يف اجلهود هذه سامهت وقد للهعر . اجلذرية البيئية األسباب معاجلة
 ابعتبارهةا واجلفةاف األراضةي وتدهور ابلتصحر والنظامية، واملنظمة اآلمنة اهلعر  أجل من العاملي

 احلةوار ودعةا األصةلية. بلةدامم مغةادر  علة  النةاس تةرغم اليت اهليكلية والعوامل السلبية الدواف  من
 بتغةةةري املرتبةةةةة للهعةةر  اجلذريةةةة األسةةباب معاجلةةةة يف االسةةتثمار زايد  إىل أيضةةةا   األفريقةةي األورويب
 الةةةرابط عمليةةةة حتليةةةل تقريةةةر أي ابهلعةةةر ، املتعلقةةةة اإلقليميةةةة احلةةةوارا  يف األراضةةةي وتةةةدهور املنةةةاخ

 )تشةةرين فاليتةةا عمةةل خةةةة عةةن الصةةادر  املشةةرتكة واالسةةتنتاجا  (2018 األول/أكتةةوبر )تشةةرين
 (2018 الثاين/نوفمرب

 منظمةة من مسامها  تتضمن دراسة، إبعداد للهعر  الدولية املنظمة األمانة كلَّفت  وقد -24
 لتنفيةذ املتخةذ  التةدابري تؤديه أن ميكن الذي الدور عن املتوس ، أجل من واالحتاد الدولية العمل

 النةاس تةدف  الةيت العوامةل مةن ابعتبارهةا واجلفاف األراضي وتدهور للتصحر التصدي يف االتفاقية
 بةن املشةرتكة األفريقيةة املبادر  تفعيل يف أيضا   للهعر  الدولية واملنظمة األمانة وتشرت  اهلعر . إىل

 أول تنفيةذ علة  للهعةر  الدوليةة املنظمةة وتعكف واألمن. واالستقرار االستدامة بشأن احلكوما 
 فةر  لتةوفري ضةياألرا مةن هكتةار 200 استصةالح مت حيةث ابلنيعةر، أغاديز، يف جتريي مشرو 
 وابإلضةةافة العائةةدين. واملهةةاجرين السةةابقن واملهةةربن العمةةل عةةن العةةاطلن للشةةباب خضةةراء عمةةل
 املسةةتدامة اإلدار  جمةةال يف تةةدريبا   أفريقيةةا غةةرب مةةن مهةةاجر 500 علةة  يربةةو مةةا تلقةة  ذلةةك، إىل

 بلةدامم إىل عةودهتم انتظةار يف أغةاديز يف للهعةر  الدوليةة للمنظمةة التةاب  العبور مركز يف لألراضي
 .ICCD/COP(14)/19 الوثيقة يف أوىف معلوما  عل  االطال  وميكن األصلية.
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 هبةةا حيظةة  الةةيت املتزايةةد  ابألمهيةةة منهمةةا إقةةرارا   الدوليةةة، العمةةل ومنظمةةة األمانةةة وأعةةد  -25
 ُمةة  التبةةا  الةةرتوي  بشةةأن تفةةاهم مةةذكر  األراضةةي، اسةةتغالل جمةةال يف خضةةراء عمةةل فةةر  إجيةةاد

 العاملةةةة. اليةةةد وهعةةةر  الالئةةة  العمةةةل مسةةةأليت تنةةةاول ويف البيئيةةةة للتحةةةداي  التصةةةدي يف متكاملةةةة
 العامةةةة، السياسةةةة منهةةةا عليهةةةا، مّتفةةة  جمةةةاال  يف ابلتعةةةاون التزامةةةا   هةةةذه التفةةةاهم مةةةذكر  وتشةةةمل
 ععلةة دفة  يف متكاملةة ُمة  التبةا  دعمةا   املةوارد وتعبئةة املشةاري ، ووضة  واالتصةاال ، والدعو ،
 خةا  اهتمةام إيةالء مة  الالئة ، العمةل فةر  ودعةم األراضةي وتدهور التصحر ووقف االستدامة
 اهلعر . الجتاها 

  السالم غابة مبادرة -حاء 
 متةةةوز/ يف ُعقةةةد  الةةيت راضةةةي،األ تةةدهور أثةةةر لتحييةةةد العةةاملي للمنتةةةدى األوىل الةةدور  يف -26
 أمهيةةة علةة  كةةدليل  السةةالم غابةةة مبةةادر  هةةوممف اقةةرُتح كةةوراي،  جبمهوريةةة سةةول، يف ،2018 يوليةةه
 النةةزا . انتهةةاء بعةةد مةةا حةةاال  ويف البلةةدان حةةدود عةةرب األراضةةي تةةدهور أثةةر حتييةةد هةةدف حتقيةة 
 هةدف تنفيةذ يف والتةآزر التعةاون لتيسةري عملةي منةرب مبثابةة العمةل إىل السةالم غابةة مبادر  وهتدف
 يتقصة  وسةوف النةزا . انتهةاء بعةد مةا اال حة ويف البلةدان حةدود عةرب األراضي تدهور أثر حتييد
 وضةة  عةةن فضةةال األراضةةي، تةةدهور أثةةر حتييةةد جمةةال يف مشةةرتكة أهةةداف حتديةةد سةةبل املنةةرب هةةذا

 ومنظمةةةا  احلكومةةةا  مةةة  ذلةةةك يف مبةةةا الشةةةراكا ، إقامةةةة خةةةالل مةةةن مشةةةرتكة مشةةةاري  وتنفيةةةذ
 إىل وتعزيزهةا الثقةة بنةاء إىل سةالمال غابةة مبةادر  تةؤدي أن وميكن احمللية. واجملتمعا  املدين اجملتم 
 لألراضةةةةي املسةةةةتدامة اإلدار  قبيةةةةل مةةةةن جمةةةةاال  يف متضةةةةافر  جهةةةةود بةةةةذل خةةةةالل مةةةةن كبةةةةري  حةةةةد

 األراضةي تةدهور أثةر حتييد هدف حتقي  ذاته الوقت يف تدعم وأن األراضي، واستصالح واحلراجة
 السياسةي التوتر حد  ختفيف يف املةاف ماية يف تسهم وأن املستدامة، التنمية أهداف من وغريه
 الدائم. السالم بناء عمليا  إطار يف ُتدم  أن و/أو املصاحلة، تعزيز ويف

 املتحذذذدة األمذذذم وعقذذذد 2020 عذذذام بعذذذد ملذذذا البي لذذذ جي للتنذذذ   العذذذاملي اإلطذذذار -طاء 
 اإليك ل جية النظم إلصالح

 صةوغ مشةاورا  يف التصةحر مكافحةة التفاقية الوطنية التنسي  وجها  األمانة شاركت -27
 التنةةةو  اتفاقيةةة رعايةةة حتةةت ُعقةةةد  الةةيت ،2020 عةةام بعةةد ملةةةا البيولةةوجي للتنةةو  العةةاملي اإلطةةار

 أربةة  مةةن الوطنيةةة االتصةةال جهةةا  حصةةلت السويسةةرية، احلكومةةة مةةن سةةخي وبةةدعم البيولةةوجي.
 حلقةة حلضةور متويةل علة  التصحر مكافحة التفاقية اإلقليمي التنفيذ مرفقا  من مؤهلة مرفقا 
 للتنةةةو  العةةةاملي اإلطةةةار بشةةةأن البيولةةةوجي ابلتنةةةو  املتعلقةةةة واالتفاقيةةةا  ريةةةو اتفاقيةةةا  بةةةن العمةةةل

 بسويسةةةةرا. بةةةةرن، يف ،2019 حزيران/يونيةةةةه يف ُعقةةةةد  الةةةةيت ،2020 عةةةةام بعةةةةد ملةةةةا البيولةةةةوجي
 الرائةدتن، الوكةالتن املتحةد  لألمةم والزراعةة األغذيةة ومنظمةة للبيئةة املتحةد  األمم بر م  وابعتبار
 الةةنظم إلصةالح املتحةد  األمةم عقةةد وتنفيةذ تصةميم يف املسةامهة إىل ريةةو اتفاقيةا  أمةا   ُدعيةت

 هةذه وسةرتكز .2019 آذار/مةارس يف املتحةد  لألمةم العامة اجلمعية اعتمدته الذي اإليكولوجية،
 حةةدود ويف يتةةهوال إطةةار يف كةةل    املمكنةةة، والةةربام  األنشةةةة ووضةة  حتديةةد علةة  اجلديةةد  الشةةراكة
 له. املتاحة املوارد
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  العلمي التعاون - ء 
 تواصةةةةةةل أن والسياسةةةةةةا  العلةةةةةةوم بةةةةةةن التفاعةةةةةةل هيئةةةةةةة إىل 13-أ م/19 املقةةةةةةرر طلةةةةةةب -28

 األراضةي التصةحر/تدهور مبسةائل تُعةى الةيت األخةرى الدولية العلمية واهليئا  األفرقة يف مسامهتها
 نُفةةذ  ،2019-2018 السةةنتن لفةةرت  اهليئةةة عمةةل  بةةر م إطةةار ويف معهةةا. وتعاومةةا واجلفةةاف،

 علةة  االطةةال  وميكةةن أخةةرى. دوليةةة حكوميةةة علميةةة وهيئةةا  أبفرقةةة متعلقةةة تنسةةي  أنشةةةة سةةتة
 .ICCD/COP(14)/CST/4 الوثيقة يف أوىف معلوما 

 مراقبةة بصةفتها تقريةرين األمانةة قةدمت الزراعةة، بشأن املشرت  كورونيفيا  عمل سيا  ويف -29
 واهليئةةة التنفيةةذ( )هيئةةة املنةةاخ تغةةري بشةةأن اإلطاريةةة املتحةةد  األمةةم اتفاقيةةة لتنفيةةذ الفرعيةةة هليئةةةا يف

 يلةةةةي  مةةةةا علةةةة  خةةةةا  بوجةةةةه الرتكيةةةةز مةةةة  املشةةةةور (، )هيئةةةةة والتقنيةةةةة العلميةةةةة للمشةةةةور  الفرعيةةةةة
 علةةةة  والقةةةةدر  مشةةةةرتكة منةةةةاف  مةةةةن حيققةةةةه ومةةةةا التكيةةةةف تقيةةةةيم يف املتبعةةةةة والةةةةنه  األسةةةةاليب )أ(
 علة  املةبقةة الةنظم يف وخصةوبتها الرتبةة وسةالمة الرتبةة يف املخةزن الكربةون حتسن )ب( لتحمل،ا

 بشأمما سُتنظم اللذين املياه، إدار  فيها مبا املتكاملة، النظم عن فضال   الزراعية، واألراضي املراعي
 ملشور .ا وهيئة التنفيذ هيئة من لكل اخلمسن الدور  م  ابالقرتان تعقدان عمل حلقتا
 التكيةف خةة  معرض إطار يف والسياسا ، العلوم بن التفاعل وهيئة األمانة ونظمت -30

 صةةاحبة اجلهةةا  يواجةةه مةةا حتديةةد علةة  ركةةز  دور    املنةةاخ، تغةةري التفاقيةةة (6)2019 لعةةام الوطنيةةة
 أهةةداف لتحقيةة  مصةةممة وبةةرام  مشةةاري  تنفيةةذ يف حتةةداي  مةةن املنةةاخ تغةةري اتفاقيةةة يف املصةةلحة

 معاجلةة أن الةدور  وكشةفت معةا . واحةد آن يف األراضةي تةدهور أثر وحتييد املناخ تغري م  تكيفال
 مبعزل منهما كل  حتقي  يُنَشد ماا  كثري   هدفان املناخ تغري م  التكيف إىل والسعي األراضي تدهور
 دهورتة أثةر وحتييد التكيف معيّ  بتةاب  الوعي نقص )أ( ذِّكرا   األسباب أكثر ومن اآلخر. عن

 قلةة )د(  رمسيةا   بةه املعةرتف التوجيةه حمدوديةة )ج(  “اجلهود ازدواج” من اخلوف )ب( األراضي 
 القائمة. املشاري  إعداد مراف  يف هذه التفاعل عالقا  عل  الرتكيز
 األنةةةوا  علةةة  احملافظةةةة ومعاهةةةد  التصةةةحر مكافحةةةة اتفاقيةةةة أمانةةةة بةةةن التعةةةاون وسةةةاهم -31

 األنةوا  معاهةد  يف األطةراف ملةؤمتر عشةر  الثانية الدور  مقررا  يف الفةرية احليوا   من املهاجر 
 جهةود يف البيولةوجي التنةو  متةلبا  إدراج سبل حبث يف النظر إىل األطراف دعت اليت املهاجر 
 ابلةيةةور املتعلقةة العمةةل خلةةة دعمةةا   املناسةب، ابملسةةتوى األراضةي تةةدهور أثةر حتييةةد هةدف حتقية 
 والتكنولوجيةا، العلةم جلنةة مكتب وساهم اآلسيوية. األوروبية - األفريقية املنةقة يف  املهاجر  الربية

 الةةرتا  محايةةة واتفاقيةةة املهةةاجر  األنةةوا  ومعاهةةد  التصةةحر مكافحةةة اتفاقيةةة أمةةا   مةة  ابلتعةةاون
 للعلةةةةوم الةةةةدوي احلكةةةةومي للمنةةةةرب السةةةةابعة الةةةةدور  يف مراقبةةةةة بصةةةةفتها والةبيعةةةةي، الثقةةةةايف العةةةةاملي

 بةةر م  مواضةةي  تعريةف يف اإليكولوجيةةة، الةنظم وخةةدما  البيولةةوجي التنةو  جمةةال يف لسياسةا وا
 اإليكولةوجي الةرب  دور بشأن سيما وال ،2030عام ح  الدوي احلكومي للمنرب املتعدد العمل

 الصمود. عل  وقدرهتا اإليكولوجية - االجتماعية النظم سالمة ضمان يف

__________ 

 التةةاب  منةةوا   البلةةدان أبقةةل املعةةي اخلةةرباء فريةة  ينظمهةةا للتوعيةةة سةةنوية مناسةةبة هةةو الوطنيةةة التكيةةف ُخةةة  معةةرض (6)
 الشةراكا  إقامةة وتيسةري اخلةربا  تبةادل تعزيةز هبةدف شة ، ومنظمةا  هيئةا  مة  ابلتعاون املناخ، تغري التفاقية

 وطائفةةة للمنةةاخ األخضةر ابلصةةندو  املعّينةةة الوطنيةة ةا والسةةل املنةةاخ تغةري التفاقيةةة الوطنيةةة التنسةي  جهةةا  بةن
 املناخ. تغري التفاقية الوطنية التكيف خة  بتنفيذ قدما   املضي سبل بشأن اآلخرين املصلحة أصحاب من
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 اإلعالم وسائل -كاف 
 الثالةةةةةث العةةةةةا  أنبةةةةةاء وكالةةةةةة مةةةةة  شةةةةةراكتها نةةةةةةا  التصةةةةةحر مكافحةةةةةة اتفاقيةةةةةة ّسةةةةةعتو  -32
 مببةادرا  التوعيةة جلهةود دعمةا   النامية، البلدان لصحفيي العا  يف شبكة أكرب وهي ،“إنرتبري ”

 حة  2018 نيسةان/أبريل منةذ الوكالةة، نشةر  وقد عنها. معلوما  ونشر العاملية واآللية األمانة
 واألنشةةةة املبةادرا  علة  الضةةوء يسةل  إخبةاراي   وتقريةرا   خةةربا   20 مةن أكثةر ،2019 سآذار/مةار 
 العةةا ، أرجةةاء خمتلةةف يف واجلفةةاف األراضةةي وتةةدهور التصةةحر مكافحةةة جمةةال يف املنفةةذ  الوطنيةةة

 التصةةةةحر ملكافحةةةة العةةةةاملي اليةةةوم فيهةةةا مبةةةةا االتفاقيةةةة، مناسةةةبا  أهةةةةم عةةةن ُنشةةةر مةةةةا ذلةةةك يف مبةةةا
 والةةةدور  االتفاقيةةةة، تنفيةةةذ اسةةةتعراض للعنةةةة عشةةةر  السةةةابعة والةةةدور  ،2019 اموعةةة 2018 لعةةةام

 إخباريةةة تقةةارير 10 وعممةةت االتفاقيةةة نشةةر  الوكالةةة، ومبسةةاعد  األطةةراف. ملةةؤمتر عشةةر  الرابعةةة
 .2019 أاير/مايو ح  أنشةتها عن

 والت صيا  االستنتاجا  -خامسا   
 األخذذرى االتفاقيذذا  مذذع العالقذذا  وتعزيذز لتشذذجيع املقبلذذة اخلطذذ ا  يف النظذذر عنذد -33
 األول يذذذة إعطذذاء ينبغذذي املختصذذذة  الدوليذذة وال كذذاال  واملؤسسذذذا  واملنظمذذا  الصذذلة ذا 

 االتفاقيذذة تنفيذذ  أبن واسذذع إقذذرار فهنذذا  االتفاقيذذة  تنفيذذ  يف البلذذدان تسذذاعد الذذي للعالقذذا 
 مذذذع املالئمذذة التذذرزر جذذ أو  حتشذذد أن علذذ  قذذذادرة وفعالذذة متينذذة عالقذذا  وجذذ د مذذ  يسذذتفيد

 متقاربة  أو متداخلة مهام تؤدي الي األخرى املنظما 
 الثالثذذة التقذذدم مؤشذذرا  اسذذتخدام فائذذدة علذذ  التأكيذذد إعذذادة مبكذذان األمهيذذة ومذذ  -34

 12-أ م/9 املقذرر يف املبذن النحذ  علذ  األطذراف  جلميع ابلنسبة األراضي إدارة عل  القائمة
 مذذذع تتسذذذ  مؤشذذذرا  وهذذذي املسذذذتدامة  التنميذذذة وأهذذذداف ريذذذ  اتفاقيذذذا  مب جذذذ  لإلبذذذالغ

 خيذذ  فيمذا االجتاهذا  )أ( أي:  11-أ م/22 املقذرر يف املعتمذدة التقذدم مؤشرا /قياسذا 
 اجتاهذذذا  (ج) )ب( االجتاهذذذا  السذذذائدة يف إنتاجيذذذة األراضذذذي أو أدائهذذذا  األرضذذذي  الغطذذذاء
  وحتتها األرض ف ق الكرب ن خمزوان 

  ف ائذد جذي ميكذ  نسذبيا   صذغةة أمانذة عذات  علذ  تقذع االتفاقية خدمة أبن وتسليما   -35
 الرصذد جمذال يف البلذدان ملسذاعدة وخذااء هيئا  م  اخلارجية اجلها  مع التعاون م  كبةة

 الثالثة  التقدم مؤشرا /قياسا  ع  واإلبالغ
 لتحييذد األرض برصذد املعذي الفري  مبادرة غرار عل  العهد حديثة شراكة   وستؤدي -36
 عل  احلص ل تيسة )أ( يلي: ما إىل الرامية األمانة جه د يف حامسا   دورا   األراضي تده ر أثر

 مبتكرة وآليا  تفاعلية حتليل أدوا /برامج استحداث )ب( اجل دة  معاية ووضع البياان 
 صذذدر  بيذذاان  اسذذتخدام علذذ  ال طنيذذة القذذدرا  وتزيذذد اإلبذذالغ عذذ ء تقلذذل القذذدرا  لبنذذاء

 املستدامة  التنمية أول    م  وغةه األراضي تده ر أثر حتييد هدف لتحقي  األرض
 بذذن املسذذاواة مسذذائل معاجلذذة إىل الراميذذة األخذذرى اجلديذذدة الشذذراكا  فذذ ن وابملثذذل  -37

 والت اصذل والعمالذة  واهلجرة  والرتابية  الرملية والع اصف واجلفاف  املرأة  ومتكن اجلنسن
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 أثذذر حتييذذد هذذدف حتقيذذ  يف تقذذدم وإحذذراز االتفاقيذذة تنفيذذ  لتحسذذن عنهذذا غذذى ال اإلعالمذذي 
 األراضي  تده ر
 يلي: ما يف ينظر أن عشرة  الرابعة دورت  يف األطراف  مؤمتر ي د قد ذلك  عل  وبناء   -38

 أثذر لتحييذد األرض برصذد املعي الفري  مبادرة يف عينيا   أو ماليا    املسامهة )أ( 
 مؤشذرا  تشذ ب الذي الثغذرا  سذد علذ  املبذادرة هذ ه مذع العمذل وم اصذلة ألراضيا تده ر
 رصد جمال يف التفاعل وواجها  وأدوا  بياان  وجعل األراضي  إدارة عل  القائمة التقدم
 مكافحذذذة اتفاقيذذذة عذذذ  املقبلذذذة اإلبذذذالغ لذذذدورة متهيذذذدا   العامذذذة ابلسياسذذذا  صذذذلة أوثذذذ  األرض
 البيذاان  لشذرو  وفقذا   وذلك  2022-2021 للفرتة تدامةاملس التنمية وأهداف التصحر

 التنميذذة أهذذداف مبؤشذذرا  املعذذي ال كذذاال  بذذن املشذذرت  الفريذذ  حذذددها الذذي والاوت كذذ ال 
 املتحدة  لألمم اإلحصائية واللجنة املستدامة
 اجلنسذن بذن املساواة منظ ر تعميم لدعم القائمة الشراكا  م  االستفادة )ب( 

 مرفذذ  إىل والطلذذ  اإلقليمذذي  ودون الذذ طي الصذذعيدي  علذذ  سذذيما وال الُصذذعد  مجيذذع علذذ 
 علذ  بنذاء ريذ  اتفاقيذا  أمذاان  تقدمها الي املشرتكة للطلبا  الدعم يقدم أن العاملية البيئة
 املسذاواة ز دة بغيذة القدرا  وبناء الت عية جمايل يف الترزر لتعزيز منها كل  يف األطراف طل 
 والعاملي  اإلقليمي الصعيدي  عل  اجلنسن بن

 الرمليذذذذة ابلع اصذذذذف املتعلقذذذذة األنشذذذذطة لذذذذدعم القائمذذذذة الشذذذذراكا  تعزيذذذذز )ج( 
 ابجلفذذاف للتذذأثر القابليذذة وتقيذذيم املبكذذر  اإلنذذ ار ونظذذم والتأهذذ  اجلفذذاف  ورصذذد والرتابيذذة 
 علذذ  سذذيما وال اخلضذذراء  وال ظذذائف واهلجذذرة اجلفذذاف  خمذذاطر حذذدة مذذ  التخفيذذف وتذذدابة

   ال طي  ودون ال طي الصعيدي 
 االسذذرتاتيجي اإلطذار تنفيذذ  لتعزيذز ز دة   جديذدة شذذراكا  إقامذة إىل السذعي )د( 
 للتنذ   العذاملي اإلطذار مثذل املسذتجدة املسذائل سذياق يف  20٣0-201٨ للفرتة لالتفاقية
 واخلطذة يذة اإليك ل ج الذنظم إلصذالح املتحذدة األمذم وعقذد  2020 عام بعد ملا البي ل جي
  اجلديدة احلضرية

    


