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 مقدمة -أوالا  
)اهتااميمم ( ملزممم  ان البلممدان األ مملاا ا ومثمم  هتااميمم  األممم  ا ت ممد    اا مم  الت مم ل  -1

م 1-ي أ/11ةإل ممقغ عمممن التممدا   ا تفمممث  لتنايممث اهتااميممم  علممق ال مممثيد الممو   واوممماأل للموممملا 
 م1999 عاي وأضهتزان سبع جوهان ا قغ منث أن  دأ تودا التواايل ا تثلو  ةهتاامي  ع

ا ممماان وتوجيفممماان والتوممماايل الو نيممم  ا تثلوممم  ةهتااميممم  م  نمممد اهتااميممم  ممممن  ديمممد اج -2
الثمل ا وبل ع سبيل م اا   الت م ل وتمد وا األااضمي والتفايم  ممن جلاثا ا اماام و ضمع 

البلدان األ لاا وال يا ان األالى لقستثلاة والت ليل وتضودَّي اىل دوااان  يفاالتواايل اليت تودم
 ل اييفا مؤمتل األ لاامتضودَّي توتياان لينا كما   ن  استثلاة تنايث اهتاامي  ) ن  اهستثلاة(

وعلق مدى الثود ا اضي، ا ثان اهتاامي  امواان متنوع   ثل عملي  اهتاامي  أكلل   -3
 يلي: ما كااء أل وشاااي أل ومساءل أل وتلكيزاألم ومن  ثي اخلمواان

سممما   ناممماي اسمممتثلاة األداء وتويمممي  التنايمممث وأدواتممم  ا نيفليممم  )أ  مؤشممملاان  )أ( 
ي  كممي للتومدي احململا ع تنايمث اهتااميم  وتمنع الوملاااان علمق أسما  األدلمم  األداء واألعمل( ع تويم

 من جانب  يئا ا اإلدااي ؛
ام  وا اا الثمل اهسجاتيليني من أجل تثزيز ، ميف د اعتماد 2007 عاي ع )ب( 

( )اهسممجاتيلي ( ع الممدوا  اللامنمم   ممؤمتل األ مملاا السممبيل اىل 2018-2008تنايممث اهتااميمم  )
 لوا  هن  مائ  علق النتائ  اااء ا يفمود الثا يم  والو نيم  اللاميم  اىل تنايمث اهتااميم م ويس ملان  مثي 

 اهسجاتيلي  استثلاضاأل أكلل منيفلي  لتنايث اهتاامي ؛
 2030-2018، عممزا اعتمماد ا مماا اهتااميم  اهسممجاتيلي للاممج  2007 عماي ع )ج( 

 لاا عملي  اإل قغ واهستثلاة ع ا اا اهتاامي ، وذلك علمق ع الدوا  اللالل  عول   ؤمتل األ
 حنو أياث ع اهعتباا اإل اا الث  حددت  أ داا التنمي  ا ستدام م

 وسممثياأل اىل دعمم  البلممدان األ ممملاا ع اسممتفداي  وا مم  ناممماي اسممتثلاة األداء وتويممي  التنايمممث، -4
النوعيم  نولم  األمم  ا ت مد  للبيئم  موملو  الل م  وضع كل من األمان  واآللي  الثا يم  لقتااميم  و م

(، 2011-2010ع ا اا اتاامي  األمم  ا ت مد    اا م  الت م ل ) علق تثيد اللتد والتويي 
 يتثلممئ ايممماالممث  مو لمم  ملاممئ البيئمم  الثا يمم م وتممواق  ممثا ا ومملو  تممدعي  عمليمم  اإل ممقغ واهسممتثلاة 

 الثمل الو ني م وامط تنايث اهتاامي  واسجاتيليتيفا 
ل افاماة كبم  ع عمدد التوماايل ا ودمم  2011 عماي و ثد اهتاا  ثا ا ولو  ع -5 ، سضمل ل

، و ممو أمممل أضشمم  اليمم  ع الممدوا  ا اديمم  2013-2012اىل األمانمم  اممقل جولمم  اإل ممقغ للاممج  
 الممدوا  اللانيمم  عوممل عوممل   ممؤمتل األ مملاام وكومماد دااسمم  استو ممائي  للبلممدان األ مملاا أضجليممد ع 

لللنمم  اهسممتثلاة أن ملا مم  عللممي ال يمما ان ا بل لعمم  واجيفممد تممثوةان ع التثامممل مممع  وا مم  نامماي 
األ أعل ممد كممل البلممدان األ مملاا توليبمماسممتثلاة األداء وتويممي  التنايممث، ألسممباب تونيمم  ةألسمما م و 

  لدع  عملي  اإل قغم عن ا اج  اىل جللي 
، وضع األمان  واآللي  الثا ي  لقتاامي  و ل م  األم  ا ت د  11-ي أ/16وتبثاأل للمولا  -6

للبيئ   ل م  الدع  الثا ي األول، الث  مو ل  ملامئ البيئم  الثا يم ،  مدا دعم  تومدا التوماايل اىل 
ع ذلك توا  أدواان اإل قغ و سينيفا ةستملاا، وتواس  ا ثااا، والتدايب و ناء  مبا اهتاامي ،

 دااان علق ال ثيدين اإلمليمي/دون اإلمليمي، عقو أل علق الدع  التو مالو
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ان البلمدان األ ملاا  -7 واستناداأل اىل الداو  ا ستااد  من  ل م  الدع  الثا ي األول، عرب 
عممن ا اجمم  اىل اسممتملاا  نمماء الوممدااان اسممتثداداأل لثمليمم  اإل ممقغ ا وبلمم  ع الممدوا  اللاللمم  عوممل  

اىل األمانممم  واآلليممم  الثا يممم  و مممل م  األمممم  ا ت مممد   13-ي أ/15اام و لمممب ا وممملا  مممؤمتل األ مممل 
 للبيئمم  توممدا دعمم  جممدد األ ممداا ومناسممب التوميممد لبنمماء الوممدااان ع جمممال اإل ممقغ علممق ال ممثيدين

 الو   والثا يم وأدى ذلك اىل وضع وتنايث  ل م  الدع  الثا ي اللاجم
عمم  عمن الرب جمممني األول سممي ممن  مثا التوليممل ع تومدا مثلومماويتململ اهلمدا اللئي -8 ان جد 
 اللاج  عي  ااشاد البلدان األ لاا تملثاأل اىل جول  اإل قغ ا وبل  ع ا اا اهتاامي مو 

 اإلجنازات والوضع الراهن -برانجما الدعم العاملي األول والثاين  -اثنياا  
 ممدا اايد  كميمم  و سممني نوعيمم  ا ثلوممماان  2014 األول ع عمماي الممرب م  ممدأ تنايممث  -9

م ودع  الرب م  تبسيط من   اإل قغ التا ث  لنااي 2015-2014ا تاح   ول  اإل قغ للاج  
اسممتثلاة األداء وتويممي  التنايممث، ومممد ي مسمماعد  تونيمم   واسممم  حلومماان عمممل  نمماء الوممدااان، واعممداد 

ق شمب   اإلنجنمد ووضمع ا ماا  مود  البيما انم وامقل دليل توجييفي للمستثمل، وتوا  التدايب عل
 لاماأل(  اضمل المدع   177ع ا ائم  ) 90،  لم  مثمدل اإل مقغ 2015-2014جول  اإل مقغ للامج  

ممند كممثلك نوعيمم  البيمما ان وا ثلوممماان الممرب م ا وممدي مممن   اضممل جلليمم  ضمممان ا ممود   األولم و س 
 اليت وضثيفا الرب م م

،  دا دع  البلمدان األ ملاا ع انوماء نام  2017اللاج ع عاي  لرب م و دأ تنايث ا -10
م 2030-2018عتيممد  لال ممقغ واللتممد  عيمم  اإل ممقغ عممن ا مماا اهتااميمم  اهسممجاتيلي للاممج  

 اللاج  ويئ عقع  نتائ  ائيسي   ي التالي : الرب م ويضتومع من 
اعداد التواايل الو ني  ع ا اا جول  أن تايف  األ لاا كياي  استفداي أدواان  )أ( 

 لع علق تودي األ لاا األالى وجاا ا؛وأن تم   2018-2017اإل قغ للاج  
 أن ت تسممب األ مملاا ميفمماااان اممع واداا  و ليممل واتممد البيمما ان ال ميمم  ا ت ممل  )ب( 

 مبؤشلاان التودي البيوايزايئي  ع ا اا اهتاامي ؛
 علق  ديد الص تنايث اهتاامي مأن ت ون األ لاا مادا   )ج( 

اللماج: )أ( اسمت دامن ذموذج ا مقغ مبس مط وتاماعلي؛    اللئيسمي  للمرب م وتومل النوات -11
و)ب( اعمممداد أدواان المممتثل  اإلل مممجوج وكتيبممماان ااشمممادي  علمممق شمممب   اإلنجنمممد وأدلممم  توجييفيممم  

شمب   اإلنجنمد وامرباء  للمستثملني؛ و)ج( توا  الدع  التو  عمن  ليمئ م تمب مسماعد  علمق
و)د( توا   يا ان ااجاضي  عا ي  للمؤشلاان البيوايزايئي  لقتاامي  )أ  العماء األاضي  امليميني؛

تويممي  التممداواان ا اليمم  اللاميمم  اىل تنايممث  وانتاجيمم  األااضممي وال ل ممون الثضممو  ع الج مم (؛ و) (
 تمموا  ا سممماعد  التونيممم  واإلاشممماد ومممدااان؛ و)ا(تنامممي  حلوممماان عمممل امليميممم  لبنممماء ال اهتااميمم ؛ و)و(

 لوضع نا  اللتد ا ت ل  مبؤشلاان اهتاامي  علق ال ثيد الو  م
اللمماج، مممدمد األمانمم  اىل البلممدان األ مملاا، للمممل  األوىل،  يمما ان  وع سممياا الممرب م  -12

م وةلناممل اىل تممواال 2018-2017ااجاضممي  تتثلممئ ة ؤشمملاان البيوازايئيمم ،  ولمم  اإل ممقغ للاممج  
ممن أ مداا التنميم  ا سمتدام ،  1-3-15البيا ان ال مي  وأوجم  التمراا ممع التوماايل ا تثلوم  ةهلمدا 

ثد الب وا يفماان  وا ؤسسماان ا تف  م   الو نيم اتمب اإلح مائي  ا لدان األ لاا علق اشملا  شضل ل
 ا ثني  األالى ع عملي  اإل قغم
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 141ع ا ائمم  ) 71،  لمم  مثممدل اإل ممقغ 2018-2017واممقل جولمم  اإل ممقغ للاممج   -13
البلدان األ لاا علق األ وساعد الرب م  أيض  اضل الدع  ا ودي من الرب م  الدع  اللاجم ( لااأل 

 اايد  اهتساا وا وعومي  ع البيا ان وا ثلوماان ا ودم  من ال يا ان ا بلع م
ا اجمم  اىل  نمماء الوممدااان،  وأكممدان مممداوهان الممدوا  السمما ث  عوممل  لللنمم  اهسممتثلاة -14

 تااميم موامجحد ا واتل  ع تودا الدع  احملدد اهلمدا لال مقغ واللتمد ةسمتفداي مؤشملاان اه

 ونامد حلواان الثمل اإلمليميم  لبنماء الومدااان علمق نمماا واسمع، مبومااك   ائام  كبم   ممن ا يفماان
ع ا ملاا أييم  مؤشملاان اهتااميم  األ ائيسياأل ويؤد  الرب م  اللاج دوا  ا ثني  علق ال ثيد اإلمليميم

 تااميمم  ع سممياا أ ممدااللتممد ممموااد األاة والتوعيمم   تممد وا األااضممي والت مم ل ولممدول أعمممال اه
 التنمي  ا ستدام م

ومممن اممقل الممدع  ا وممدي ع ا مماا الممرب م  اللمماج علممق ال ممثيدين الثمما ي واإلمليمممي،  -15
سثد اآللي  الثا ي  اىل اجياد أوج  آتاا توعيلي  علق ال ثيد الو   ممع أنومم  ا وملو  ا مامع 

 مل م  األممم  ا ت مد  للبيئم ، األمممل المث  ااد ع دعمم  ا مولم  ممن ملاممئ البيئم  الثا يم  المميت ينامث ا 
جميمممع البيا ان/ا ثلومممماان علمممق ال مممثيد الوممممل  وتومممدا التوممماايل الو نيممم  ا تثلوممم  ةهتااميممم  ع 

 الومد ا ناسبم

كاان فيقااا م ااتق الا  -اثلثاا   دعاام اإلبااالإ ا إاااار اتفاقيااة األماام  اجملاااالت الااك  ف
 بالإاملتحدة ملكافحة التصحر اإل

اىل التثليواان الوااد  من البلمدان األ من جل   تنايث الرب جمني األول واللاج، واستناداأل تثلم -16
األ لاا اقل أنوم  الرب جممني وكمثلك ع المدوا  السما ث  عومل  لللنم  اهسمتثلاة، ُي من أن 

ان أييم  ااتم  يومل الدع  ا ستوبلي لال قغ ع ا اا اهتاامي  جماهان منيفا عقع  جمماهان ذا
 لتيس  ا ضي ع  سني عملي  اإل قغ:

توا  أدواان ا مقغ جدعم  وجسمن ، مبما ع ذلمك ناماي تتماط ايم  ا مااي البيما ان  )أ( 
ا علااي  ا  اني  والبيا ان اهاجاضي  وأدواان اإل قغ الثام  لأل لاا ع ومد مناسب مبل اج  

وُي من أن توممل  غملاة اللتمد علمق ال مثيد المو  مألاأل اإل قغ ا وبلم  وُي من اسمتفداميفا أيضم
جمموعممماان  يممما ان جديمممد  وجسمممن  تتثلمممئ ة ؤشممملاان البيوايزايئيممم  األ أدواان اإل مممقغ احملسمممن  أيضممم

لضمان ا ود  يوضع مبل ا واعيد النيفائي  لتودا التواايل األ لقتاامي  وتتاط لأل لاا وكثلك ناام
 اايل؛ ومد كاا لضمان الت وئ من جود  التو

تنايث أنومم  لبنماء ممدااان األ ملاا، مبما ع ذلمك جمموعماان المتثل  اإلل مجوج  )ب( 
األ عمليم األ ا تثلو  ةإل قغ، وأدل  توجييفي  علق شب   اإلنجنمد وحلوماان عممل امليميم  تومدي تمدايب

ع سياا عملي  اإل قغ ا تثلئ أب مداا التنميم  األ علق أدواان اتد تد وا األااضي، وذلك أيض
 وسممت مَّل  ممثي األنوممم  ةلممدع  ا نممتا  ا تواتممل الممث  يتثممني تودُيمم  اىل األ مملاا اممقل دام ما سممت

 اج  اإل قغ؛
 تثزيز الولاكاان ممع ا نامماان ذاان ال مل  للمضمي ع  سمني تثومب ا موااد ا اليم  )ج( 

 لتنايث اهتاامي م
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 االستنتاجات والتوصيات -رابعاا  
األول والثاين بفعالية قدرات ال لدان األاراف على الوفاا  زاد برانجما الدعم العاملي  -17

 مبتطل ات اإلبالإ ا إاار االتفاقية.
ماان عياااع ال لااادان  ٢٠١٨ويقتضااي اإلباااالإ مبوجاا  اإلااااار االساا اتي ي للفااا ة  -18

دمج كا  مصاادر ال يااانت املكانياة املتاإاة وإماراي مقادمي ال يااانتل مباا ا  لا   األاراف
صائية الوانية واجلقات املعنية األخار،ل مباا فيقاا الفرياع املعاد برصاد األرضل املكات  اإلإ

 ا إاااار م ااادرة الفريااع نف ااة املتعلقااة بتحييااد أثاار تاادهور األراضاايل ا عمليااة اإلبااالإ ابالت ااا 
 مع عملية أهداف التنمية امل تدامة.

رابعة عشارة ملار ر وفيما يلي توصيات  كن أن تنظر فيقا األاراف خالل الدورة ال -19
 األاراف:
دعااوة مرفااع ال يلااة العامليااة إ  مواصاالة تقاادل الاادعم إ  ال لاادان األاااراف  )أ( 

لتمكينقا من الوفا  ابلتزاماهتا املتعلقاة ابإلباالإ مبوجا  االتفاقياة عان ارياع تاوفف ماا يكفاي 
 من املوارد املالية من خالل التموي  امل تمد من أنشطتة التمكينية؛

ذل  دعوة برانمج األمم املتحدة لل يلاةل ابلتعااون ماع األماناة واآللياة العاملياة ك )ب( 
لالتفاقيااةل إ  وضااع باارانمج دعاام جديااد ابلتشاااور مااع أمانااة مرفااع ال يلااة العامليااة لتمكاا  ال لاادان 

 األاراف من الوفا  ابلتزاماهتا املتعلقة ابإلبالإ مبوج  االتفاقية ا دورة اإلبالإ املق لة؛
تش يع ال لدان األاراف على تعزيز الروابط مع اهلياكا  األساساية لل يااانت  )ج( 

املكانيااة ومقاادمي ال ياااانت علااى الصااعيد الااوادل مبااا ا  لاا  املكاتاا  اإلإصااائية الوانيااةل 
لضمان تكام  وتناسع ال ياانت  ات الصلة بعملية اإلبالإ ا إاار االتفاقية ابالت اا  ماع 

 مل تدامة؛عملية أهداف التنمية ا
دعاااااوة األماناااااة واآللياااااة العاملياااااة لالتفاقياااااة إ  املضاااااي ا تعزياااااز تعاو ماااااا  )د( 

ومااراكاهتما مااع املنظمااات  ات الصاالةل ا جماااالت منقااا إدارة ال ياااانت املتعلقااة مبرماارات 
 االتفاقية وتت ع التدفقات املالية لتنفيذ االتفاقية؛

أن يواص  تقدل الدعم اجلياد التن ايع دعوة برانمج األمم املتحدة لل يلة إ   ) م( 
 ؛واملناس  التوقيت لإلبالإ ا إاار االتفاقية على الصعيد الواد عن اريع املشروع اجلامع

تش يع األمانة واآللية العاملية لالتفاقية وبرانمج األمم املتحادة لل يلاة علاى  )و( 
ي اجلديااد واملشااروع اجلااامع ضاامان التن اايع الوثيااع والتاايزر القااو  باا  باارانمج الاادعم العااامل

 لدورة اإلبالإ املق لة ا إاار االتفاقية.
    


