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 تقرير مكتب التقييم  
 *مذكرة من األمانة  

 موجز  
 لع هبددا إ اردداف ايةاقيدد  األمددا املتحددد  مل ا حدد  ضددالتقيدديا املني ددي لةنادد   املبدددأ  

األمانددد  واةليددد  العامليددد  اىل يعزيدددز مصدددداقي  هددداا التقيددديا . وييدددد  2014التصدددح  إ عدددا  
  سيخ ثقا تيما الداخلي  للتعلا.يعلى الصعيد اخلافجي وكالك اىل  لمساءل وقابليتيما ل
ال ئيسي  للتقييمدات الدأ أج يدت توصيات الحمل  عام  عن النتائج و ويقد  هاه الوثيق   

يقدددد  . و 2017أيلول/سدددبتمرب  مندددا مدددؤر  األرددد ا  األخددد  املعقدددود إبت ليدددن مدددن امل تددد  
. السددددابق الددددوافد  إ التقييمددددات توصدددديات املتابعدددد  املتعلقدددد   ل معلومددددات عددددن اجدددد اءات أيضددددا  

   خددددعل  ددددتقيدددديا البدددد امج العمددددمل املقدددد   مل تدددد  ثيقدددد  وعددددعو  علددددى ملددددك، يقددددد  هدددداه الو 
 قدف .الت الين املمع اإلشاف  اىل  2021-2020 السنتني

 

__________ 
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 مقدمة -أولا  

الددربامج واجلواندد  الربا يددد  األن مدد  والقواعددد الددأ   ددا   ددي  مددن  2-7بنددد ليادد  ا -1
    زمنيد  اىل ض وف  يقييا مجيع األنا   املرب   خعل وأسدالدي  التقددييا صد التنةيا للميزانيددد  وف 

مدددن نةدددي الوثيقددد  اىل أن اهلدددد  مدددن التقيددديا هدددو )أ(  ديدددد مدددد   1-7حمددددد . وياددد  البندددد 
قددددف  وموضدددوعيا   مني يدددا   وجاهددد  وكةددداء  و عاليددد  وأثددد  أناددد   املن مددد   لنسدددب  ألهددددا يا  ديددددا  

د  و)ب( ر ددني األماندد  والدددول األعضدداء مددن الشدد ان إ دفاسددات مني يدد  بغيدد  زاي ؛اإلم ددان
اعدداد  الن دد  إ أهدددا يا، عنددد و)ج(  ؛ عاليدد  الددربامج ال ئيسددي  للمن مدد  عددن ر يددق يغيدد  حمتواهددا

بدع  الددول األعضداء إبمن نةي الوثيقد   1-107الض وف . وععو  على ملك، يقضي القاعد  
 .(1)بنتائج التقييا عن ر يق اهلي ات احل ومي  الدولي 

 لع هبدا إ ارداف ايةاقيد  األمدا املتحدد  مل ا حد  ضد   املالتقيديا املني دي لةنادوقد بدأ  -2
األمانددددد  واةليددددد  العامليددددد  اىل يعزيدددددز مصدددددداقي  هددددداا التقيددددديا . وييدددددد  2014التصدددددح  إ عدددددا  

 تيمددا الداخليدد  للددتعلا.  سدديخ ثقايد  اىل ييددكمددا   ،علددى الصددعيد اخلددافجي لمسدداءل وقابليتيمددا ل
لتخ ددي  م تدد   مددني مسددتقلني مددن الة دد  الةنيدد  و قددا  عددداد للتقيدديا عدداد  بواسدد   مقيّ وي ددون اإل

ال ييبدات العزمدد   شدد ا  هداا امل تدد . ويتخدا هدداا امل تد  أيضددا  او دت يةاقيدد  التقيديا التدابع لع
 لتقاسا املعاف  الناجت  عن التقييا ومتابع  ينةيا التوصيات النامج  عنه. 

ألرددد ا  وأصدددحاب لردددع  ايقدددافي  التقيددديا وفدود اإلداف  مات الصدددل  متاحددد  وي دددون  -3
يةاقيدددد  م ا حدددد  التددددابع ل تدددد  التقيدددديا املوقددددع الاددددب ي ملمددددن خددددعل علييددددا املصددددلح  اةخدددد ين 

 ارددداف بنددد جددددول إإ اجتماعدددات مددؤر  األردد ا  عدد ض هددداه التقددافي  والدد دود يُ و  .(2)التصددح 
 حندو  قيدقلتقدد  احملد ز  إ ابع  األر ا   هاما   وامليزاني  ورثمل عنص ا  لربامج املتعلق  األعمال 

 على النتائج.القائم  يزن  يبا  هنج املوملك  يةاقي ، لاملتعلق   عممل الأهدا  خ   

ال ئيسددي  للتقييمددات الددأ أج يددت توصدديات الحملدد  عامدد  عددن النتددائج و ويقددد  هدداه الوثيقدد   -4
 معلومدات عدن اجد اءات يقد  أيضدا  . و 2019-2018ل     السنتني عبت لين من امل ت  خ

ثيقد  وعدعو  علدى ملدك، يقدد  هداه الو . السدابق  الدوافد  إ التقييمداتتوصيات املتابع  املتعلق   ل
، مددددع اإلشدددداف  اىل 2021-2020   السددددنتني خددددعل  ددددتقيدددديا البدددد امج العمددددمل املقدددد   مل تدددد  

  يتيا من امليزاني  األساسي  لعيةاقي .قدف  الأ ستتا يغالت الين امل

اتفاقياة األمام املتحادة ملكافحاة التصاحر اليت أجريت ألعماا  التقييمات  -اثنياا  
 2019-2018يف الفرتة 

 منددددا الدددددوف  األخدددد   ملددددؤر  األردددد ا  أفبعدددد  اكتملددددت 2019 هيونيددددحزي ان/ 1حبلددددول  -5
يةاقيددد  م ا حددد  التصدددح  خدددعل  ددد   التدددابع لعبت ليدددن مدددن م تددد  التقيددديا أج يدددت يقييمدددات 
لتقييمدات ل  عامد  وي د إ الةصول التالي  حملقيد اإلعداد.  ان خ   انوهنان يقييم، احلالي السنتني 
__________ 

، وأسدالددددي  التقددددديياصدددد التنةيدددا الدددربامج واجلوانددد  الربا يدددد  للميزانيدددددد  وف األن مددد  والقواعدددد الدددأ   دددا   دددي   (1)
  .ST/SGB/2000/8النسخ  السابق ، الوثيق      أيضا  ؛ وانST/SGB/2016/6الوثيق  

(2) <www2.unccd.int/about-us/evaluation-office>. 

https://www.unccd.int/about-us/evaluation-office
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ل موقددع دكمليددا مددن خددعيقددافي  التقيدديا الرددع  علددى مي ددن إ حددني بدددءا  دحدددثيا،  املدداكوف ،
 ن نت.م ت  التقييا على شب   اإل

 (2019)حزيران/يونيه  ات التنسيق اإلقليميةوحد تقييم -ألف 
وحدات التنسيق اإلقليمي  فمسيا  إ اراف متابع  مقّ ف اعتمده مؤر  األرد ا  إ  أُنا ت -6

. وعلى م  السنني، حّدد مؤر  األر ا  بعض البافام ات ال ئيسي  لسد  عمدمل هداه 2009عا  
صدددوف  دقيقدد ، بدددمل ان دوفهددا يغددد  بتغددد  الوحدددات. ل دددن الغدد ض مدددن هدداه الوحددددات   يُوض دد  ب

احلددالت ال افئدد  وأولددوايت األماندد  واةليدد  العامليدد . وسدداها الخددتع  إ اةفاء بددني األردد ا  إ 
 اليةاقي  باأن دوف وحدات التنسيق اإلقليمي  إ انعدا  الوضو  هاا.

وسعيا  للتوصمل اىل  يا أ ضدمل ملدا مي دن ومدا ينبغدي أن يةعلده وحددات التنسديق اإلقليميد   -7
نيسدددان/ لتع ددديا مسدددا تيا إ التنةيدددا الةعدددال لعيةاقيددد ، بددددأت عمليددد  يقيددديا هددداا الوحددددات إ 

وييددد  التقيددديا اىل فسددا خافرددد  ال  ائددق التاددغيلي  لوحددددات التنسدديق اإلقليميددد   .2019 أب يددمل
ما يتسىن  ديد موارن القو  ومدوارن الضدعن والةد ا واألخ داف مات الصدل   ديددا  وواقعيا كي

مني يا . ويتناول التقييا  لدفس أيضا  ولي  م اي  التنسيق اإلقليميد  التابعد  ملن مدات ح وميد  
دوليددد  أخددد   وأسدددالي  عمليدددا، مدددع ال كيدددز علدددى امل ايددد  املاددداهب  لوحددددات التنسددديق اإلقليميددد  

إ اراف اليةاقي . و لستناد اىل النتائج الأ مت التوصمل الييا خبصدوا وحددات التنسديق املناأ  
اإلقليمي  وامل اي  اإلقليمي  األخ  ، سين   التقييا إ اخليافات املم ن  الأ مدن شدأهنا أن يتدي  

  إ ارداف لوحدات التنسيق اإلقليمي  اإلم اني  لتحسني  عاليتيا  لسدتناد اىل الت دافب امل تسدب
عمليددات أخدد  . وسددُتبلو ف هدداه العتبددافات إ سددينافيو أو أكثدد  للادد مل الددا  مي ددن أن يتخدداه 
وحدددات التنسدديق اإلقليميدد  )الوليدد ، واألولددوايت، وسدد  العمددمل، واملددوافد(، وسدديق ن كددمل سددينافيو 

 مبؤش ات عن التداب  الأ سيتعني ا امها من أجمل التنةيا.

علدددى املوقدددع  ، مث سُيناددد 2019يق يددد  التقيددديا إ هنايددد  حزي ان/يونيددده  ويُتوق دددع اسدددت مال -8
الل  وح مل ت  التقييا. وأمان  ايةاقي  م ا ح  التصح  هي املسدتعممل ال ئيسدي لنتدائج التقيديا، 

وحدددات حيددإ اهنددا ستسدداعد اداف  األماندد  واملنسددقني اإلقليميددني إ   ددي  و سددني سدد  عمددمل 
 سُتع ض نتائج التقييا على مؤر  األر ا  إ يق ي  شةو .التنسيق اإلقليمي . و 

 (2019)حزيران/يونيه  "الئتالف البيئي احمللي لحتاد أخضر"مشروع تقييم  -ابء 
هدددو مبدددادف  يتزعميدددا أ  يقيدددا يسدددعى اىل التصدددد  للعديدددد مدددن  اجلدددداف األخضددد  ال بددد  -9

مدن خدعل اداف   -   وسدوء التغايد  والب الد يتعلق  ديدا  بتغ  املناخ واجلةدا - األخ اف احملدق 
، أقامدت 2019-2014وإ الةد    .احلدد مدن يددهوف األفاضديأ ضمل للموافد ال بيعي  وماافيع 

الئدددتع  البي دددي احمللدددي  لتنةيدددا ماددد و  (3)اةليددد  العامليددد  شددد اكات مدددع رسددد  بلددددان أ  يقيددد 
ك ددزء مددن مبددادف  Front Local Environnemental pour une Union Verte“ ل دداد أخضدد 

 ، بدددعا مددن جيددات اليصددال التابعدد  لعيةاقيدد  والسددل ات الورنيدد  املعنيدد اجلددداف األخضدد  ال بدد 

__________ 

 . والسنغال، ومايل، والني   بوفكينا  اسو، ويااد، (3)
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األمدددا املتحدددد  لةناددد    ومشلدددت املن مدددات الاددد ي   صدددندوق .اجلدددداف األخضددد  ال بددد مببدددادف  
 .ازات الدولي م كز األعمال واإلجنو  ،ال اد الدويل حلماي  ال بيع ، و اإلنتاجي 

واهلد  من املا و  هدو يعزيدز قددفات الةداعلني احملليدني إ   دي  التنميد  ورويليدا، مدع  -10
ويت ددون مددن  .ال كيددز إ الوقددت مايدده علددى النيددوض  إلداف  املسددتدام  لةفاضددي واملددوافد ال بيعيدد 

 ددد  ايائيددد  يددددمج ثعثددد  عناصددد  فئيسدددي : بنددداء القددددفات علدددى املسدددتو  احمللدددي إلعدددداد وينةيدددا خ
اإلداف  املسددتدام  لةفاضددي؛ والتصددد  للقضددااي العاجلدد  املتصددل  دسددباب العددي  واألمددن الغدداائي 
عددن ر يددق استصدددع  األفاضددي ويوليددد الددددخمل؛ والنيددوض بتقاسددا املعددداف  وبندداء الاددد اكات إ 

 وخافجيا. اجلداف األخض  ال ب  اراف مبادف 

 الئتع  البي ي احمللي ل اد أخضد  مستقمل ملا و وجي   إ الوقت ال اهن يقييا  -11
. وييددد  هدداا التقيدديا اىل دفاسدد  مددد  أ يدد  2019يُتوق ددع اسددت ماله حبلددول هنايدد  حزي ان/يونيدده 

املادد و  و عاليتدده وجدددواه وقدفيدده علددى السددتدام ، واما أم ددن، أثدد ه  يمددا يتعلددق بتحقيددق   ضددني 
تدددائج لسدددتيةاء شددد وط املسددداءل ؛ و)ب( النيدددوض  لدددتعلا فئيسددديني،  دددا )أ( يدددو   أدلددد  علدددى الن

ويعزيدددز يقاسدددا املعددداف  مدددن خدددعل النتدددائج املتحققددد  والددددفوس املسدددتةاد ، ول سددديما مدددن أجدددمل 
إ سددددياق ايةاقيدددد   اجلددددداف األخضدددد  ال بدددد اخل ددددوات املقبلدددد  الددددأ يُتددددوخى ا امهددددا دعمددددا  ملبددددادف  

ل  األخا بنيج ياافكي إ خمتلن م احمل املا و  وسيبحإ التقييا أيضا  مسأ م ا ح  التصح .
 وسين   إ نوعي  هاا النيج وجدواه، مع ال كيز بوجه خاا على دوف امل أ  إ ينةيا املا و .

وسددُتع ض  علددى املوقددع الل دد وح مل تدد  التقيدديا،يق يدد  التقيدديا بعددد اسددت ماله  وسُينادد  -12
. واملسدددتةيدون ال ئيسدديون مددن التقيدديا هدددا يق يدد  شددةو النتددائج ال ئيسددي  علددى مدددؤر  األردد ا  إ 

 اجليات املاحن  الأ يدعا املا و ، واةلي  العاملي ، واحل ومات الا ي  ، والا كاء املؤسسيون.

اتفاقيااااة األماااام  ترتيبااااات يةااااافية ملكافحااااة ا فاااااف يف يطاااااراساااات:العي  تقياااايم  -جيم 
 (2019 مايو/أاير) راملتحدة ملكافحة التصح

اىل األماند  أن يُعدّد يق يد ا  بادأن احلاجد   ،13-  أ/29 ، إ مقد فه رل  مؤر  األر ا -13
أ  ل اىل ي ييبدددات اضدددا ي  مل ا حددد  اجلةدددا ، ل دددي ين ددد   يددده مدددؤر  األرددد ا  إ دوفيددده ال ابعددد  

واسدددت اب   لل لددد ، التمسدددت األمانددد  احلصدددول علدددى يوضدددي  خبصدددوا ربيعددد  ال ييبدددات  عاددد  .
تددددائج امل يقبدددد  منيددددا والادددد وط املتصددددل  بوضددددع هدددداه ال ييبددددات إ اردددداف اليةاقيدددد . اإلضددددا ي  والن

واسددددتيد  هدددداا العمددددمل العديددددد مددددن ال ييبددددات اإلضددددا ي  املم ندددد ، مبددددا إ ملددددك النيددددوج التقنيدددد  
 وص ون التمويمل والص ون القانوني .

ا اسددت ععي ي كددز التددابع لعيةاقيدد  إبعددداد يقيدديالتقيدديا  وإ هدداا السددياق، ُكلّكددن م تدد  -14
علددددى الن ددددا  احملتمددددمل تموعدددد  مددددن الصدددد ون القانونيدددد  إ التصددددد  لل ةددددا  إ اردددداف ايةاقيدددد  
م ا حدد  التصددح . ويغ ددي التقيدديا وانيدد  أنددوا  مددن الصدد ون القانونيدد ، املصددنة  إ   دد  "القددانون 

اتددددال البي ددددي: امللددددز " و  دددد  "القددددانون  دددد  امللددددز "، الددددأ ُيسددددتخد  عدددداد   إ سددددياق التعدددداون إ 
الربويوكدددولت، والتعدددديعت، وامل  قدددات، واملبدددادو، واإلعدددعات، والقددد افات، واملعددداي ، وايةاقدددات 
الادد  . ويسددتع ض اخلصددائي ال ئيسددي  ل ددمل صددك، مبددا إ ملددك التع يددن الاددائع ل ددمل منيددا، 

صد ويقدد  التقدافي ، ومعلومات عن العملي  التحض ي ، واإلج اءات ال وييني  املتعلق   ملوا ق  وال  
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والا وط املؤسسي  واملتصل   مليزاني . ويقد  التقييا أيضا  أمثل  على استخدا  كدمل صدك إ ارداف 
العمليات الدولي  األخ  ، مع ميا من داخمل من وم  األما املتحد . وععو  على ملك، يتناول 

اف ايةاقيدد  م ا حدد  التقيدديا  لدددفس السددتعمال املم ددن ل ددمل صددك إ التصددد  لل ةددا  إ اردد
التصح  استنادا  اىل املعلومات العامد ، واألمثلد ، و ل جدو ، مدك أم دن، اىل اسدتخدا  الصدك إ 

  اراف اليةاقي  حك اةن.
ول يقدددد  التقيددديا السدددت ععي يوصددديات بادددأن مدددا اما كدددان ينبغدددي اسدددتخدا  الصددد ون  -15

لتصدددددح ، وأ  الصددددد ون ُيستصدددددو ب القانونيددددد  للتصدددددد  لل ةدددددا  إ ارددددداف ايةاقيددددد  م ا حددددد  ا
ول نده يبدنّي مدوارن القدو  والتحددايت الدأ ين دو  علييدا كدمل صدك إ حدال ي بيقدده  .اسدتخداميا

حيإ يُة  ض أن مؤر  األر ا  قد يسدتند اىل  على املسائمل املتصل   جلةا  إ اراف اليةاقي ،
 هاه املعلومات ل ام ق افه.

 13-  أ/29باددأن التقددد  احملدد ز إ ينةيددا املقدد ف  ICCD/COP(14)/16ويدد د إ الوثيقدد   -16
املتعلق إبراف سياسات الدعو  باأن اجلةا ، النقاط ال ئيسي  ل مل صك من الص ون القانونيد  

إ  ،ICCD/COP/14/INF.3ومي دددن الردددع  علدددى املزيدددد مدددن التةاصددديمل إ الوثيقددد   .املستع  ضددد 
ل املدد  للتقيدديا السددت ععي علددى املوقددع الل دد وح مل تدد  حددني مي ددن الرددع  علددى النسددخ  ا

 التقييا التابع ليةاقي  م ا ح  التصح .

 ( 2019 مارس/آذار) هداف حتييد أثر تدهور األراةيأبرانمج حتديد تقييم  -دا  

دددا إ الةددد   املمتدددد  مدددن ، الدددا  هددددا   ييدددد أثددد  يددددهوف األفاضددديأبددد امج  ديدددد  -17 نُدةّك
إ جيودهدددددا ال اميددددد  اىل التحديدددددد ال دددددوعي بلددددددان  106، دعدددددا 2019اىل عدددددا   2016 عدددددا 

ومجددع البيداات األوليدد  الضد وفي  لقيداس التقددد  احملد ز اسددتنادا   ألهددا   ييدد أثدد  يددهوف األفاضدي
اىل يلددك األهدددا . وقددد  بدد امج  ديددد األهدددا  الدددعا املددايل واملدددخعت التقنيدد  اىل البلدددان 

دد  ال دداد عمليددات الددتعلا مددن األقدد ان بددني البلدددان املاددافك . ويولددت اةليدد  العامليدد  و  امليتمدد  ويس 
 اداف  املا و  الا  ُموّكل إ مع مه من م  ق البي   العاملي . الدويل حلماي  ال بيع 

وم تددد  التقيددديا التدددابع  ع ددداد الددددويل حلمايددد  ال بيعددد وأصددددف م تددد  التقيددديا التدددابع ل -18
، هددا األربامج  ديدد   التصدح  ي ليةدا  ماد كا  إبجد اء يقيديا هندائي مسدتقمل لدليةاقي  م ا حد

والتقددددد  حنددددو  قيددددق األثدددد    اىل معدددداي  املعءمدددد  وال ةدددداء  والةعاليدددد قياسددددا  ن دددد  إ أداء املادددد و  
والسدتدام ،  إلضدا   اىل معيداف شداممل  خد  يتعلدق  ملادافك  ومدد  م اعدا  املاد و  لععتبدافات 

 اجلنساني . 
معئا جددا  لحتياجدات البلددان املادافك   هدا األب امج  ديد اىل أن التقييا  وخلي -19

البلدددان املاددافك  وينددو  املؤسسددات داخددمل يلددك ويبددنّي أن عدددد  وألولددوايت الادد كاء إ املادد و .
البلدان وايسا  ن اق الا اكات التقني  واملالي  الأ دعمت ينةيا األنا   مات الصل   ملا و ،  

 تحييدددد أثددد  يددددهوف األفاضددديكليدددا عوامدددمل سدددا ت إ يسدددلي  الضدددوء علدددى القضدددااي املادددمول  ب
ض أصددددحاب املصددددلح  أنةسدددديا إ وايةاقيددد  م ا حدددد  التصددددح  وزايد   يميددددا، حيددددإ وجدددد بعدددد

 ألول م  .  ييد أث  يدهوف األفاضيمواجي  مةيو  
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أن املادد و  يتسددا ب ةدداء  عاليدد  مددن حيددإ الت لةدد  والوقددت، حيددإ التقيدديا  ويبددنّي مددن -20
بسدد ع  مددن خددعل عمليدد  من مدد  يسدديمل ي  افهددا ويددومج  هدددا األ ديددد  أم ددن اجندداز بدد امج

و ققدت م اسد  كبد   مدن حيدإ ال ةداء  بةضدمل احل دا ال بد  ياغيلي يعمدمل ب  يقد  م كزيد . 
للتمويددمل املادد ن، نقدددا  وعينددا .  دد  أن الددبعض فأ  أن النمددومج التاددغيلي امل كددز  أد  إ بعددض 
األحيان اىل ي اجع اإلحساس بدتح ا البلددان بزمدا  األمدوف، وانتقددت أقليد  مدن املادافكني بادد  

 لعملي  والتأث   ييا.انعدا  قدفهتا على السي    على ا
ومددن حيددإ الةعاليدد ، خلددي التقيدديا اىل أن مع ددا نددوايج املادد و  ونتائ دده  ققددت  عددع   -21

أو مدددن املددد ج  أن يتحقدددق، ل سددديما إ بدددمل العددددد ال بددد  مدددن البلددددان الدددأ جتددداوزت التوقعدددات 
هددا  الورنيد   واستنتج أن العممل املض لع به لوضع خ وط األساس الورنيد  و ديدد األ األولي .

كدددان علدددى دفجددد  عاليددد  مدددن الةعاليددد . ومدددع ملدددك، أشددداف التقيددديا اىل العمدددمل احملددددود الدددا  ُأجندددز 
يتعلدددق إبداف  املعددداف  )مبدددا إ ملدددك أناددد   اليصدددال وييسددد  الدددتعلا مدددن األقددد ان(، واىل أن   يمدددا

يسدددددت ي  ازاء بنددددداء القددددددفات وي وي هدددددا ل  هددددددا األ ديدددددد  بددددد امجالدددددنيج املعتمدددددد إ ارددددداف 
لحتياجات بعض البلدان. وف ا املعلومات الأ يةيد دن انااء أ  ق  ورني  ساعد بلداا  عديد  
علددى األخددا بزمددا  األمدددوف وسدداها إ  قيددق نسددد  ماددافك  عاليدد  نسدددبيا ،  دد ن يصددميا املاددد و  

ي كدز علدى  يُدمج كمل األبعاد اجلنساني  مات الصل . وف ا ما ُأجندز إ هنايد  امل دا  مدن أعمدال ل
 العتبافات اجلنساني ،   ن ملك جاء ك د  عمل وب  يق     من م .

بد امج  ديدد أن  و يما يتعلق  لتقد  احمل ز حنو  قيق األث  والسدتدام ، وفد إ التق يد  -22
أسسددا  جوه يدد  لتحقيددق األثدد  املناددود إ املددد  البعيددد،  وضددع هدددا   ييددد أثدد  يدددهوف األفاضدديأ

، حيددإ سدداعد لددد  مع ددا البلدددان املاددافك  علددى اجيدداد اهتمددا  أثدد  يدددهوف األفاضددي ييددد  وهددو
. ومدددع ملدددك، أثبدددت التقيددديا أن  ييدددد أثددد  يددددهوف األفاضددديواسدددع الن ددداق وزخدددا كبددد  خبصدددوا 

احتمددال  قدددان هدداا الددزخا األويل يادد مل خ دد ا  أساسدديا  ييدددد اسددتدام  املادد و  وأثدد ه إ املددد  
األهددددا ، جيددد  أن جتددد  البلددددان املادددافك  اةن  وائدددد اسدددتثمافها إ البعيدددد: وبعدددد أن  دددددت 

عمليدد   ديددد األهدددا ، ويوجددد حاجدد  ملحدد  اىل ابيدداف قدددف  هدداه األهدددا  علددى املسددا   إ 
. وأهددا خ ددو  جيدد  ا امهددا إ املسددتقبمل لتحقيددق األثدد  والسددتدام ،  ييددد أثدد  يدددهوف األفاضددي

فيع يةضدي اىل التحدول وضدمان يدو   السدتثمافات العزمد  يتمثمل إ وضع مةاهيا من أجمل ماا
 ييدددد أثددد  يددددهوف ، وامكددداء الدددوعي مبوضدددو  بنددداء اللتدددزا  السياسدددي إلجنازهدددا. وأشددداف التقيددديا اىل

 ، والستم اف إ بناء القدفات وي وي ها  عتبافها عواممل مات أ ي  حامس .األفاضي
لتقيديا واملوجيد  اىل أماند  ايةاقيد  م ا حد  التصدح  التوصديات الدوافد  إ ا يما يلي ي د و  -23

  واةلي  العاملي :
 ؛األخا بنيج أكث  انت اما  ازاء اداف  املعاف ، والتعلا، واليصال )أ( 
الضدد ع  دعمددال  ضدد ي  لتقددد  املاددوف  باددأن اخليددافات املتاحدد  إ  ددال  )ب( 

 ؛بناء القدفات وي وي ها
ادمدداج البعددد اجلنسدداح واملنددا ع املادد ك  إ  ييددد أثدد   صدديا   يوجييددات باددأن )ج( 

 ؛يدهوف األفاضي
 است اا  اخليافات املتاح  من أجمل ينسيق أوثق بني ايةاقيات فيو؛ )د( 



ICCD/COP(14)/12 

GE.19-10945 8 

 ينقي  بعض اإلج اءات اإلدافي  قبمل اجناز املاافيع املقبل . )هد( 
ال اد الدويل حلمايد  ال بيعد ، وأ ادت أمان  ايةاقي  م ا ح  التصح ، واةلي  العاملي ، و  -24

وقد بدأ  عدع  ينةيدا التوصديات، وسيادممل، إ  .إ فد اإلداف  املا ن، أهنا يقبمل مجيع التوصيات
مجلدد  أمددوف، وضددع ونادد  منت ددات وأدوات مع  يدد  مسددتيد   أل دد اض الددتعلا بددني البلدددان، ودعددا 

ول، وي وي  القدفات إ  ال فصد  ييد أث  يدهوف األفاضي الأ يةضي اىل التح ي وي  ماافيع
مؤشدد ات  ييددد أثدد  يدددهوف األفاضددي، والتوجيدده التقدد  ويددو   الدددعا إلدمدداج القضددااي اجلنسدداني ، 
ويعزيددز التنسدديق بددني ايةاقيددات فيددو وماددافيع  ييددد أثدد  يدددهوف األفاضددي، وينقددي  املعدداي  الت افيدد  

 املستخدم  إ اراف ب امج  ديد األهدا .

وأمانة اتفاقياة  لشبكة العاملية لنُاُهج وتكنولوجيات حفظ املواردالتعاون بني اييم تق -هاء 
 (2018 أبريل/نيسان) األمم املتحدة ملكافحة التصحر

لاددب   العامليدد  لددنُدُيج ي ليددن إبجد اء يقيدديا مسددتقمل للتعدداون بدني ا 2018صددف إ عددا   -25
و قدق التقيديا  دا اما   .وأماند  ايةاقيد  األمدا املتحدد  مل ا حد  التصدح  وي نولوجيات حةظ املوافد

كانددت األهدددا  امل سددوم  إ ايةدداق التعدداون قددد  ققددت أ  ل، مددع أخددا التغيدد ات الددأ أُدخلددت 
علدددى اليةددداق مندددا يوقيعددده بعدددني العتبددداف. وحبدددإ التقيددديا أيضدددا  عمليددد  التعددداون وحددددد الددددفوس 

 ن اهلد  من التقييا هدو يقدد  املادوف  بادأن ام انيد  مواصدل  التعداون بدنياملستةاد  ووثقيا. وكا
وأمان  اليةاقي  بعد انقضاء مد  العقدد إ هنايد   لاب   العاملي  لنُدُيج وي نولوجيات حةظ املوافدا

 .2018عا  
 لادددب   العامليدد  لددنُدُيج وي نولوجيدددات حةددظ املدددوافدوخلددي التقيدديا اىل أن التعددداون بددني ا -26
أمانددد  اليةاقيددد  يتسدددا  أل يددد  مدددن من دددوف األولدددوايت احملددددد  إ اليةاقيددد  و  دددى  لقبدددول إ و 

ويبددنّي أيضددا  مددن خددعل التقيدديا أن التعدداون يتماشددى مددع وليدد  كددمل مددن . مقدد فات مددؤر  األردد ا 
عدداي  اجليتددني الادد ي تني واملسددتو  املعتدداد لسددتخدا  املددوافد املتاحدد  لددد  كددمل منيمددا، ويتقيددد  مل

 واملمافسات امل   س  إ اراف اليةاقي . 
ومن حيإ ال ةاء  والةعالي ، ُس مل أتخ  كب  إ ينةيا امليا  املبيند  إ ايةداق التعداون  -27

يقدددد  العمددمل بادددأن املنت ددات املتةدددق  2016واجنازهددا  جلدددود  امل لوبدد . ومدددع ملددك،  مندددا عددا  
كانددت كددمل امليددا  ال ئيسددي  املدداكوف  إ اليةدداق قددد   علييددا بسدد ع  أكددرب، وإ وقددت اجدد اء التقيدديا

املتعلقددد   إلداف  املسدددتدام  لةفاضدددي، وُكيّكةدددت املمافسدددات  ُأجندددزت: ُصدددنّكةت املمافسدددات الةضدددلى
لاددب   ونُقلددت اىل قاعدد  بيدداات ا ن دا  اسددتع اض األداء ويقيدديا التنةيدا املقد مد  مددن خدعل بوابدد 

علددددى الن نددددت. وأُعددددد يددددومج موحددددد ل بددددع  عددددن  ةددددظ املددددوافدالعامليدددد  لددددنُدُيج وي نولوجيددددات ح
، مبددددا إ ملدددك السددددتبياات وأن مدددد  التصدددنين وال سددددو  البيانيدددد  واألشدددد ال املمافسدددات الةضددددلى

العملي  بغي  يوحيد ومواءم  الندُُّيج املتبعد  إ يوثيدق املمافسدات الةضدلى. وأُرلدق امل  دق الل د وح 
ن دا  اسدتع اض افسات الةضلى الأ ُقدّكمت سابقا  من خعل منص  الا  يتضمن اةن مجيع املم

،  إلضا   اىل امل ات من املمافسدات الةضدلى األخد   ويدومج موحدد لتقدد  األداء ويقييا التنةيا
 املعلومات اجلديد .
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وأماندددد   لاددددب   العامليدددد  لددددنُدُيج وي نولوجيددددات حةددددظ املددددوافدو  ي ددددن أثدددد  التعدددداون بددددني ا -28
يدد  هددو حمددوف ي كيددز التقيدديا. ومددع ملددك، أشدداف التقيدديا اىل أن مددا يقددد   مددن  افسددات  ضددلى اليةاق

جديد  وعدد الزايفات من أجدمل الردع  علدى هداه املمافسدات مؤشد ان يددلن علدى أن البلددان 
يعتدددرب أن امل  دددق الل ددد وح اجلديدددد أدا   مةيدددد . وهددداا يؤكدددد بددددوفه وجدددود وعدددي واهتمدددا  كبددد ين 

  املمافسدددات الةضدددلى الدددأ جيددد    ميليدددا إ عمليدددات التخ دددي  وصدددنع القددد اف لدددد   سدددتخدا
لاددب   العامليدد  لددنُدُيج البلدددان األردد ا ، وهددو اهلددد  املناددود إ املددد  البعيددد مددن التعدداون بددني ا

 وأمان  اليةاقي . وي نولوجيات حةظ املوافد
لاب   العاملي  لنُدُيج وي نولوجيات ا وقاعد  البياات واملمافسات احململ  متاح  إ ن ا  -29

يسديا . ويد   التقيديا أن هداا لادب   العامليد ا ب دابع مؤسسدي إ ا داد ، الا  يتسداحةظ املوافد
 إ يعزيز قدف  الن ا  القائا على الستدام .

 :واستنادا  اىل النتائج و ليليا، يقد  التق ي  ست يوصيات -30
لاددب   العامليدد  لددنُدُيج وي نولوجيددات حةددظ اليةاقيدد  واينبغددي أن يواصددمل أماندد   )أ( 

 ؛يعاوهنما باأن املمافسات الةضلى املتعلق   إلداف  املستدام  لةفاضي املوافد
ينبغددددي أن يسددددتخد  األماندددد  عمليدددد  اليةاقيدددد  للنيددددوض د يدددد  وام انيدددد  مجددددع  )ب( 

 ؛ويقامسيا واستخداميا املمافسات الةضلى
أدوات  لادب   العامليد  لدنُدُيج وي نولوجيدات حةدظ املدوافدا ينبغدي أن يسدتحدث )ج( 

لتحسني النةدام اىل قاعدد  البيداات واسدتخداميا علدى الصدعيد الق د  ، وعلدى الصدعيد اإلقليمدي 
 ؛مك أم ن ملك

لاددب   العامليدد  لددنُدُيج وي نولوجيددات حةددظ ينبغددي أن يتحقددق أماندد  اليةاقيدد  وا )د( 
املقبل  يستند اىل ارداف ماد ن متةدق عليده مدن األهددا  واألناد  ، من أن م حل  التعاون  املوافد

 واىل أدواف ومسؤوليات واضح ؛
 لاب   العاملي  لنُدُيج وي نولوجيات حةظ املوافدينبغي أن يعد أمان  اليةاقي  وا )هد( 

 ميزاني  واقعي  للتعاون وي ةمل يوا   املوافد الض وفي  إ الوقت املناس ؛
حةددظ  لاددب   العامليدد  لددنُدُيج وي نولوجيدداتتعدداون أماندد  اليةاقيدد  واينبغددي أن ي )و( 
مددددع شدددد كاء ايددددائيني  خدددد ين ينادددد ون إ  ددددال اإلداف  املسددددتدام  لةفاضددددي، وأن ي ثةددددا املددددوافد 

 جيود ا املا ك  من أجمل  قيق اإلث اء املتبادل، والتآزف، والتعلا.
لاددب   العامليد  لددنُدُيج وي نولوجيدات حةددظ اقيد  واقبلدت أماندد  الية، املاد ن وإ فد اإلداف  -31
كدمل التوصديات،  سدتثناء التوصدي  الثالثد ، الدأ قُبلدت جزئيدا . وإ ارداف متابعد  التقيديا، يّسد ت   املوافد

اىل امل  ددق الل دد وح وشدد عت  لاددب   العامليدد  لددنُدُيج وي نولوجيددات حةددظ املددوافداألماندد  وصددول ا
لادددب   العامليدد  لدددنُدُيج  ضددلى جديدددد . وإ الةدد   األخددد  ، دعددت ااألردد ا  علدددى يقددد   افسدددات 

األماندد   اىل النضددما  اىل جلنتيددا التوجيييدد ، وال يدداان بصدددد التادداوف  وي نولوجيددات حةددظ املددوافد
. وسددو  يُن دد  إ مواصددل  هدداا التعدداون اددب   العامليدد أيضددا  خبصددوا حمتددو  السدد ايي ي  املقبلدد  لل

ملتزمتدان  حلد ا علدى أن ي دون أيد   لادب   العامليد س ايي ي  اجلديدد ، واألماند  وا لستناد اىل ال
  أنا   ما ك  جديد  قائم  على أساس التخ ي  الدقيق وامليزن  الواقعي .
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 (2017 ديسمرب/كانون األو ) التقييم املتعلق بتوقعات األراةي العاملية -واو 
األفاضدي العامليد  مدن قبدمل أماند  ايةاقيد  م ا حد  التصدح  ُنا ت ال بع  األوىل لتوقعدات  -32

واسددتةادت األعمددال التحضدد ي  مددن الدددعا املقددد  مددن عديددد الادد كاء،  2017إ أيلول/سددبتمرب 
 .بيددنيا ح ومددات ورنيدد  وال دداد األوفود والعديددد مددن ال يدداات التابعدد  ملن ومدد  األمددا املتحددد 

يدد  يددو   قاعددد  معددزز  مددن السياسددات واملعدداف  ياددممل وكددان اهلددد  مددن يوقعددات األفاضددي العامل
السددددينافيوهات والتوقعددددات املسددددتقبلي  خبصددددوا اجتاهددددات يدهوف/استصددددع  األفاضددددي، وأتكيددددد 
موضددددو  يدددددهوف األفاضددددي  عتبددددافه قضددددي   مات أ يدددد  عامليدددد  وابدددد از ايةاقيدددد  م ا حدددد  التصددددح  

  عتبافها  اعع  فئيسيا  إ التصد  له.
مباشدد   ، لتقيدديا مسددتقمل فّكددز علددى  يوقعددات األفاضددي العامليدد ، بعددد نادد ها خضددعتوقددد  -33

مدددوارن القدددو  الدددأ ين دددو  علييدددا ومدددوارن الضدددعن املم نددد  كدددي يس شدددد هبدددا القددد افات املتعلقددد  
  ل بعات املقبل  والنوايج الت ميلي . ومشمل ن اق التقييا ما يلي:

فاضدي العامليد   لنسدب  جلميوفهدا ال ئيسدي يوقعدات األ الةوائد الأ ين و  علييا )أ( 
 ؛الا  يت ون من صنا  السياسات على الصعد الور  واإلقليمي والعاملي

اجلدو  الةعليد  وامل يقبد  لتوقعدات األفاضدي العامليد  إ د دع احلدواف وكةالد  يغيد   )ب( 
 ؛السياسات يدفجييا  

 ؛فاضي العاملي يوقعات األ مد  كةاء  العملي  املةضي  اىل انتاج )ج( 
 الدفوس املستةاد  من حيإ احملتو  والعملي . )د( 

يوقعدددات األفاضدددي العامليددد  لبّدددت حاجددد  حقيقيددد  وانددددفجت إ  ويةيدددد نتدددائج التقيددديا دن -34
ومُك  أن هاا املناوف الا  يؤد  وبيةأ التوقع والتحليمل أكث  موضوعي   .سياق خافجي مؤات

وان كان املناوف موجيدا اىل صدنا  السياسدات،  من املنت ات املألو   ليةاقي  م ا ح  التصح .
 ددد ن جدددود  احملتدددو  وعمقددده جيعدددعن منددده م جعدددا  "اثبتدددا " ومتيندددا . ووفد إ التقيددديا أيضدددا  أن وفقدددات 

توقعدات األفاضددي العامليدد  يسديا إ يعزيددز مصدداقي  املناددوف )املوضددوعي /العلمي (. قدد  بالعمدمل املتعل
واضيعي املتقييا ومقافن    ملناوفات األخ   مات الصل ، يبني أن النيج املتبع واحملتو  ي معن ال

ل املندرب احل دومي الددويل للعلدو  والسياسدات إ  داالا  يقو  بده  لتدهوف األفاضي واستصعحيا
ومُكددد  أيضدددا  أن املاددد و  ي قدددى علدددى األقدددمل اىل  .البيولدددوجي وخددددمات الدددن ا اإلي ولوجيددد  التندددو 

 مستو  يوقعات البي   العاملي  ويوقعات التنو  البيولوجي العاملي .
وخبصدددوا الةعاليدددد ، خلددددي التقيددديا اىل أن يوقعددددات األفاضددددي العامليددد    ددددى  لتقدددددي   -35

مل للعوامددمل املسددبب  لتدددهوف األفاضددي واجتاهايدده واحللددول املناسددب  لدده. عمومددا  ملددا يدد د  ييددا مددن  ليدد
ددن التوقيددت مددن حيددإ الدد ب  بددني القضددااي املتصددل   ألفاضددي  ومُكدد  أن املناددوف كددان اجحددا  وح س 
واملواضيع ال ئيسي  األخ   من قبيمل يغ  املناخ، وكالك من حيإ اسيامه إ وضع ب امج عممل 

 وأكث  استا ا ا  للمستقبمل.لعيةاقي  أوسع ن اقا  
و يما يتعلق  ل ةاء ، يا  التقييا اىل أن خ د  العمدمل األوليد  ايسدمت بتةدارل مةد ط  -36

يوقعددات األفاضددي العامليدد  وأخ ددأت اهلددد  مددن حيددإ رددول املناددوف.  مددن حيددإ  فيددخ ارددعق
د مدن الصدعو ت الدأ وف ا اإلشاد   لنتي د  النيائيد  الدأ مت التوصدمل الييدا، أشداف التق يد  اىل عدد
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 للت عمليأ اإلنتاج وال ويج، مبا إ ملك عد  وجود يوجييدات موحدد ، وانعددا  التنسديق بدني 
اجليات املسا  ، وصغ  ح ا الة يق املا   على العمليد ، وهدي صدعو ت ل بدد مدن التصدد  

  هلا إ ال بعات املقبل .

األوىل لتوقعددددات األفاضددددي العامليدددد   ويضددددمن التقيدددديا يوصدددديات بت ثيددددن الدددد ويج لل بعدددد  -37
البيولدوجي وخددمات الدن ا  املنرب احل ومي الدويل للعلو  والسياسدات إ  دال التندو والتعاون مع 
. وأوصددى دن واضدديعي لتدددهوف األفاضددي واستصددعحيااملتقيدديا ال  يمددا يتعلددق إبصددداف اإلي ولوجيدد 

املزيدد مدن ضدم ن، باد مل مدن األشد ال، يصدف ال بعات املقبلد  للمنادوف كدمل أفبدع سدنوات وأن يُ 
ددي أيضددا   سددتع اض  التحلدديعت اإلقليميدد  املتعمقدد  ويتواصددمل  ييددا حبددإ املواضدديع ال ئيسددي . وأوصك

مؤش  األفاضي العاملي  و ليله. أما خبصوا   ي  وانتداج ال بعدات املقبلد ،  قدد أوصدى التقيديا 
وشد كاء مدن رد از ف يدع هلدا نةدي الدربامج، ويوسديع مب حل  لعيصال املب   ي ةمل التدزا  مسدا ني 

الن دداق )اجلغدد اإ( للمسددا ني، ويقددد  يوجييددات مب دد   باددأن املدددخعت واعددداد امل اجددع. ومت 
 الت  ق أيضا  اىل العقبات املتصل  إبنتاج املناوف.

إ فد اإلداف ، أ دددددادت األمانددددد  بقبدددددول مجيدددددع التوصددددديات أو جدددددزء منيدددددا، واسدددددُت ملت و  -38
املنرب احل دومي الددويل للعلدو  والسياسدات إ ج اءات املتابع  العزم  خبصوا يعزيز التعاون مع ا

، واجلدولدد  الزمنيدد  لل بعددات املقبلدد ، و ليددمل البيولددوجي وخدددمات الددن ا اإلي ولوجيدد   ددال التنددو 
عاملي  سُتقد   وجي   حاليا  اعداد أفبع  يقافي  اقليمي  عن يوقعات األفاضي ال .عملي  وضع املؤش 

بتوقعددات األفاضددي  اىل مددؤر  األردد ا  إ دوفيدده ال ابعدد  عادد  . وبدددأت الل ندد  التوجيييدد  املعنيدد 
الغدد ض مدددن املادددافك ، ويوقيتيددا، وال يةيددد  الددأ مي دددن هبدددا  -العامليدد  الن ددد  إ ماددافك  املسدددا ني 

  بعمليدددد  اإلنتدددداج إ وسددددتتناول  لدددددفس نتددددائج التقيدددديا املتعلقدددد -  قيددددق أ ضددددمل مسددددا     ندددد 
 .2019اجتماعيا املق ف إ أيلول/سبتمرب 

اتفاقيااة األماام املتحاادة السااابقة الاايت أجرياات ألعمااا   متابعااة التقييمااات -اثلثاا  
 التصحر  ملكافحة

، اىل األماند  واةليد  العامليد  العتمداد علدى 13-  أ/10رل  مؤر  األر ا ، إ قد افه  -39
لسدددددابق  لدددددد  التخ دددددي  ألناددددد تيما وينةيددددداها. وضدددددماا  ملتابعددددد  يوصددددديات عمليدددددات التقيددددديا ا

خبصدددوا كددمل يقيددديا  األماندد  و/أو اةليددد  العامليدد  فدا  مددن اإلداف  التوصدديات متابعدد  منت مددد ، يعددد
ن فدود اإلداف  مدددع ل ددعيُ . و اتتوصددديللو دداء  لإلجدد اءات الدددأ يعتددز  ا امهدددا يقددد  حملددد  عامدد  عدددن ا

 .يقافي  التقييال يت زأ من  جزءا   عتبافهاينبغي ايقافي  التقييا، و 
بادأن التوصديات الدوافد  إ يقدافي  الأ ا ات  ج اءات ل ا  عام ع ضا     ويقد  هاا الة -40

ويددد د إ التق يددد  املقدددد  اىل مددددؤر  . 2017-2016خدددعل  دددد   السدددنتني التقيددديا الدددأ اكتملدددت 
 اثلدد  عددن التوصدديات الددوافد  إ يقددافي  عمليددات ، معلومددات (4)األردد ا  إ دوفيدده الثالثدد  عادد  

 التقييا السابق .

__________ 

 . ICCD/COP(13)/14يق ي  م ت  التقييا:  (4)
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يف اتفاقيااة األماام املتحاادة ملكافحااة تقياايم فعاليااة مشاااركة منجملمااات اينتماا  املااد   -ألف 
 (2017)حزيران/يونيه  التصحر

ةعاليدد  ماددافك  من مددات اتتمددع ل ي ليددن إبجدد اء يقيدديا مسددتقمل 2017صدددف إ عددا   -41
يقيددديا التغيددد ات إ مادددافك  من مدددات  بغيددد  ا حددد  التصدددح  األمدددا املتحدددد  ملةاقيددد   ايإاملددددح 

املعددد  ( إ عمليددد  م ا حدد  التصدددح  مندددا اناددداء الة يدددق الدددأ  ققدددت اتتمددع املددددح )أ  النتدددائج
املعنيد  إبشد ان من مدات ت دوف  امل ا دق امليوضي  ال يةيد  الدأ يسديا هبدا ، و اتتمع املدح اتن ممب

ن مددات اتتمددع املدددح، إ التغيدد ات إ اشدد ان من مددات املعدد  مب، ل سدديما الة يددق مددع املدددحاتت
عمليدددد  الالتقيدددديا علددددى دوف وأنادددد   من مددددات اتتمددددع املدددددح إ اردددداف واقتصدددد  اتتمددددع املدددددح. 
 لعيةاقي . احل ومي  الدولي 

 التقييا   ام اإلج اءات التالي : وأوصى -42
مبادو يوجيييد  أو اختصاصدات يادغيلي ، مبدا إ ملدك خ د  اسد ايي ي  وضع  أ() 
املعد  ميدا  وعمليدات الة يدق ي دوي  ، و اليةاقيد ادافك  من مدات اتتمدع املددح إ مل، ا  زمنيدحمدد  

 ن مات اتتمع املدح؛مب
م ا حددددد  املعنيددددد   يةاقيددددد  وضدددددع خ ددددد  ايصدددددالت ملن مدددددات اتتمدددددع املددددددح  )ب( 
 التصح ؛
من مددددات اتتمددددع املدددددح ينبغددددي أن يواصددددمل أماندددد  اليةاقيدددد  دعميددددا ملاددددافك   ()ج 
لصدعد العداملي واإلقليمدي والدور ، مدع ايدعء اإ عملي  ينةيا اليةاقي  علدى بصوف   عال  املعتمد  

ييسدد  عمليددات ، و إ األعمددال املتعلقدد   ليةاقيدد  جديددد   عليددا  من مددات اددافك  ملاهتمددا  خدداا 
 .أتث هاتعميق لنا   من مات اتتمع املدح املتابع  أل

،  لنتددائج والتوصدديات املنبثقدد  عددن التقيدديا 13-  أ/5وفحدد  مددؤر  األردد ا ، إ قدد افه  -43
، وفهنا  بتوا   املدوافد ن مات اتتمع املدحاملع  مبالة يق  املستقمل ورل  اىل األمان ،  لتعاون مع

دددددات العزمددددد ، أن يتخدددددا اإلجددددد اءات العز  مددددد  لتنةيدددددا التوصددددديات الدددددوافد  إ يق يددددد  التقيددددديا. وا ُّ
 ن مات اتتمدع املددحاملع  مبالة يق  اإلج اءات املناسب  بناء  على هاا ال ل :  قد وّحد أعضاء

الأ ستن ّكا عممل الة يق إ  تاغيلي التوجييي  البادو امل السابقون واحلاليون قواها من أجمل اعداد
عضاءه إ الض ع  بوليتيا. واست ممل الة يق أيضا  خ   اليصالت الدأ املستقبمل ويساعد أ

أوصدددى هبدددا التقيددديا. أمدددا خبصدددوا مواصدددل  الددددعا املقدددد  مدددن األمانددد ،  قدددد اسدددتيد ت األناددد   
حزي ان/يونيده،  1ال وجيي  بوجه خداا الادباب، وهي دات احل دا احمللدي، واملن مدات الدينيد . وإ 

واثئقيددا بغيدد  اعتمادهددا بصددة  م اقدد   ن مددات اتتمددع املدددحم   مددنمن مدد  جديددد 60قددد  حنددو 
ايةاقيدد  األمددا املتحددد  مل ا حدد   . ومقافندد    لسددنوات السددابق ، كددان لقضدداايلددد  مددؤر  األردد ا 

 .(5)عا   دوٌف أب ز إ العديد من العمليات ال ئيسي  ملن مات اتتمع املدح التصح 

__________ 
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 ( 2017العلوم والسياسات )أاير/مايو تقييم هيئة التفاعل بني  -ابء 
لدو  الع هبدا هي د  التةاعدمل بدني قامتاستع اض األعمال الأ أن جُي   ؤر  األر ا  ق ف م -44

واجنازاهتددددا العامدددد  منددددا اناددددائيا إ الدددددوف  الثالثدددد  عادددد   لل ندددد  العلددددا والت نولوجيددددا  اتوالسياسدددد
 وقددت سددابق مددن نةددي السددن  ي ليددنو ضدد ا  لعسددتع اض، صدددف إ  .(2017)أيلول/سددبتمرب 
يعليقدددات  مدددع ال كيدددز علدددى ،أعمدددال هي ددد  التةاعدددمل بددني العلدددو  والسياسددداتتقيددديا جيدد  خافجيددد  ب

 .اجليات صاحب  املصلح 

إ ينةيدا  ملحوبدا   أحد زت يقددما  هي   التةاعمل بدني العلدو  والسياسدات التقييا أن ووجد  -45
يوزيدع امليدا  بدني بصدو   عالد  عدن ر يدق اهلدا ن مدت أعمو  ،2017-2016للةد   ب امج عمليا 

، معدداف  مةيددد  علددى أسدداس علمددي متددني أنت ددتاهلي دد   أناىل  أيضددا  التقيدديا خلددي و . ئياأعضددا
 اليةاقيد اشد ان اتتمدع العلمدي إ أعمدال إ جنحت إ التأث  على العمليات العلمي  األخد   و و 

، يادد  نتددائج وعمومددا  لقيددا  بدده إ هدداه اتددالت.  ددا ينبغددي اال ثدد  ف ددا وجددود  علددى حنددو أ ضددمل
 قّيمون  ستم افها.، وأوصى املواعد بداي  اىل أن اهلي   حققت التقييا 

 يتعلددقيوصدديات ودداح ، قددد  التقيدديا األداءعلددى  هتاوقدددف اهلي دد  هبددد   سددني عمليددات و  -46
ه التوصددديات، إ مجلددد  أمدددوف، . ويناولدددت هددداالعزمددد  هلددا ويددددب  املدددوافدادد يمل اهلي ددد ، وعمليدددا، تب

التع ين بعممل اهلي   من خعل األعمال الأ يضد لع هبدا أعضدارها، واضدةاء ال دابع ال مسدي علدى 
وخددمات  لتندو  البيولدوجيللعلو  والسياسات إ  ال اواملنرب احل ومي الدويل اهلي   بني التةاعمل 

اهلي دد  احل وميدد  الدوليدد  املعنيدد  و سددات التةاعددمل بددني العلددو  والسياوبددني هي دد   ، الددن ا اإلي ولوجيدد
، وزايد  يوضدددي  عددددد مقاعدددد املددد اقبنيوزايد   ددد ، يينقدددي  اختصاصدددات أعضددداء اهلو  ،بتغددد  املنددداخ

حماوف ي كيز ب امج عممل اهلي  ، واش ان الا كاء، والن   إ يواي  اجتماعدات اهلي د ، ويدوا   املدوافد 
 العزم  لعمليا.

جلن  العلا الا  يقو  به عستع اض لات التقييا معلومات أساسي  ويوصي ايتحمتو ويقد   -47
الأ يبادلتيا جلن  العلا والت نولوجيا ومؤر  األر ا   وي د موجز املعلومات .(6)لليي  والت نولوجيا 

الددا  قدد ف  يدده مددؤر  األردد ا ، بعددد الرددع  علددى النتددائج والتوصدديات  13-  أ/19إ املقدد ف 
اىل موعدد انعقداد الدددوف   هي د  التةاعددمل بدني العلدو  والسياسداتاملنبثقد  عدن التقيديا، أن ميددد وليد  
هي دد  . وقد ف مدؤر  األردد ا  أيضدا  جتديددد عضدوي  2023إ عددا  السادسد  عاد   ملددؤر  األرد ا  
 لعتمداد علددى ن دا  يندداوب ي ةدمل اسددتم اف العمدمل، ورلدد  اىل  التةاعدمل بددني العلدو  والسياسددات

 م ت  جلن  العلا والت نولوجيا ينقي  اختصاصات اهلي   ومعاي  الختياف بناء  على ملك.
رلددد  الييدددا مدددؤر  األرددد ا  أن ي كدددز علدددى موضدددو   و يمدددا يتعلدددق بدددربامج عمدددمل اهلي ددد ، -48
موضددددوعني عدددداّمني مددددن املواضدددديع مات األولويدددد  الددددأ ي تسددددي وجاهدددد  علددددى الصددددعيد العدددداملي  أو

وأن ينسدددق أنادد تيا مدددع سددت  ليدددات علميددد   ،يتصدددمل  لتصددح /يدهوف األفاضدددي واجلةددا   يمددا
املنددرب احل ددومي  ت ال مسيدد  مددعقائمدد . وإ هدداا الصدددد، اسُت اددةت سددبمل اقامدد  املزيددد مددن الععقددا

الدددددويل للعلددددو  والسياسددددات إ  ددددال التنددددو  البيولددددوجي وخدددددمات الددددن ا اإلي ولوجيدددد ، واهلي دددد  
احل ومي  الدولي  املعني  بتغ  املناخ، والة يق احل ومي الدويل التقد  املعد   ل بد ، والة يدق الددويل 

__________ 
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، وملدك مدن أجدمل ي دوي  أوجده التدآزف ا املتحد  للبي د بع لربامج األمل داف  املستدام  للموافد التا
هي دد  التةاعددمل بددني العلددو  والسياسددات علددى مواصددل  يعزيددز  ت دددّع. وشُ ويةدداد  ازدواجيدد  اجليددود

الا اكات مع اهلي ات واملؤسسات العلمي  واملن مدات الدوليد  ومن مدات اتتمدع املددح واجليدات 
اىل العمددمل علدددى  التةاعددمل بدددني العلددو  والسياسدددات ددد  هي و ثلدد ؛ وُدعكدددياألخدد   صددداحب  املصددلح 
ورل  مدؤر  األرد ا  كدالك اىل األماند  أن ييّسد  اليصدال بدني هي د  زايد  التوعي  بعممل اهلي  . 

يواصددمل ، و التةاعددمل بددني العلددو  والسياسددات وم اسددلي األردد ا  املعنيددني مب ددال العلددا والت نولوجيددا
 .لتةاعمل بني العلو  والسياسات مياميا بةعالي يعب   املوافد العزم  ألداء هي   ا

وإ أعقدداب الدددوف  الثالثدد  عادد   ملددؤر  األردد ا ، نّقدد  م تدد  جلندد  العلددا والت نولوجيددا  -49
بناء  على التوصدي  املداكوف ، وبددأ العمدمل بن دا   هي   التةاعمل بني العلو  والسياساتاختصاصات 

، ُوضدعت مداك   2018وإ عدا   .التناوب اجلديد، وُأضين مقعدان للمد اقبني إ ياد يل  اهلي د 
املندددرب احل دددومي الددددويل للعلدددو  يعدداون بدددني أمانددد  ايةاقيددد  األمددا املتحدددد  مل ا حددد  التصدددح  وأماندد  

، ومت التوصددمل اىل ابدد ا  عدددد دمات الددن ا اإلي ولوجيدد والسياسددات إ  ددال التنددو  البيولددوجي وخدد
اهلي   احل ومي  الدولي  املعني  بتغ  املناخ، والة يق احل ومي الدويل  قليمل من اليةاقات ال مسي  مع

 بع لدربامج األمدا املتحدد  للبي دد التقد  املعد   ل بد ، والة يدق الددويل لد داف  املسددتدام  للمدوافد التدا
زيددز التعدداون مددع هدداه ال يدداات. وواصددلت األماندد   نت ددا  نادد  املعلومددات املتعلقدد  مددن أجددمل يع
 وكةلت املوافد العزم  لس  عمليا. التةاعمل بني العلو  والسياساتبعممل هي   

 (2017تقييم استحداث صندوق حتييد أثر تدهور األراةي )شباط/فرباير  -جيم 
 ي  وكةداء  و عاليد  األناد   الدأ أل مستقملي لين إبج اء يقييا  2017صدف إ عا   -50

علدى  . وقدد فكدز التقيدياصدندوق  ييدد أثد  يددهوف األفاضديلسدتحداث يض لع هبا اةلي  العامليد  
ال صددد واإلبددع  والتحقدددق؛ و  مادد و  اسددتحداث الصددندوق املقددد  ؛ اجلعمددمل يعددد ثعثدد  مسددافات

 اليصالت والتسويق والتوعي .و 
ب  يقدد   جدد   اسددتحداث الصددندوق وينةيدداها حلدد  التخ ددي  مل أن مددا  عمو  التقيدديا ووجددد -51

  سددددتحداثللمادددد و . وأشدددداد ومتنوعدددد  حا  دددد  قويدددد   أ   ن هدددداا التخ ددددي  اجليدددددجيددددد ، وأ
 عتبافه مثال  ادفا  على ش اك  موضوعي  وعملي  بدني من ومد   صندوق  ييد أث  يدهوف األفاضي

اسدتحداث اسدت مال عمليد   إ تدأخ ال أشداف اىل التقيديا أن د   .األما املتحد  والق ا  اخلداا
اىل الصدعو ت النامجد  عدن التأخ  اىل حد كبد   اها نس و  ،صندوق  ييد أث  يدهوف األفاضي
 و     الصندوق.ال بيع  املبت    لنيج الستثماف 

 يددع حا  دد )أ( زايد  ينو  وقددد  التق يدد  أفبددع يوصدديات   ددام اجدد اءات مددن أجددمل مددا يلددي: -52
الدن ا اإلحصدائي  الورنيد  مع بياات ال صد على مستو  املا و  مواءم  )ب( و ش كاء التمويمل؛

 ئيسي  على مستو  احلا    و/أو الت لين الداء األ مؤش اتوضع املزيد من  )ج(؛ ومات الصل 
 للصدددددندوق علدددددى البي ددددد  إبجددددد اء يقييمدددددات دوفيددددد  اضدددددا ي  لددددددعا قيددددداس التدددددأث  األوسدددددع ن اقدددددا  

وإ فد اإلداف ، وا قدددت  يصدددالت. ل املتعلقددد السددد ايي ي   و)د( اعددداد  الن ددد  إ السدددتثمافي ؛
ول نيددددددا ف ضددددددت ، أو وا قددددددت علييددددددا جزئيددددددا   تني )أ( و)ج( و)د(التوصدددددديعلددددددى  اةليدددددد  العامليدددددد 

كثدد  أملاددافيع املمولدد  مددن خددعل الصددندوق   املتعلقدد اىل أن بيدداات ال صددد  )ب( مادد     التوصددي 
. وجيدد   إ حصدداءات الورنيدد  ل ددمل بلددد علددى حددد اإلحمددي  السددياق العدداملي مددن حمددي  أ يدد  إ 
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الوقددددت الدددد اهن ينةيددددا األنادددد   العزمدددد  لوضددددع التوصددددي  )أ( موضددددع التنةيددددا، بينمددددا اسددددُت ملت 
 اإلج اءات مات الصل  بتنةيا التوصيتني )ج( و)د(.

صدندوق  ييدد  إ م حلد  السدتحداث، أُناد وبةضمل الدعا الا  قدمته اةليد  العامليد   -53
كصددندوق مسددتقمل لعسددتثمافات مات األثدد  يدددي ه شدد ك  مددن الق ددا  اخلدداا   أثدد  يدددهوف األفاضددي

، أعلدن الصدندوق يلقدي 2019حزي ان/يونيده  1وإ  يُعىن إبداف  الستثمافات، هي شد ك  م و دا.
سدتثم ين وقدا   سدتثمافه األول مدن  موعد  واسدع  مدن امل مليدون دولف 100يعيدات دكث  مدن 
ويوجد لد  الصندوق أيضا  م  دق لتقدد  املدن  املتصدل   ملسداعد   .2019إ كانون الثاح/يناي  

صدندوق  ييدد أثد  يددهوف التقني  يو   الدعا التق  للماافيع املؤهلد  للحصدول علدى التمويدمل مدن 
 شي ا . 24والأ مي ن أن ي ون جاهز  لعستثماف إ  ضون  األفاضي

 (2016تقييم نجملام استعراض األداء وتقييم التنفيذ )أاير/مايو  -دا  
 و قدددا   2016إ عدددا   ويقيددديا التنةيدددا التدددابع لعيةاقيددد داء األسدددتع اض ن دددا  ايقيددديا  جددد   -54

هدداا الن ددا  الن دد  إ اسددتخدا   بغيدد  دعددا عمليدد والسددتدام ،  ،األ يدد و  ،ال ةدداء و  ،ملعدداي  الةعاليدد 
اسددتخدا  يددامج اإلبددع   ووجددد التقيدديا أن .عيةاقيدد ل لبددات اإلبددع  اجلديددد  إ ضددوء مت ع  مسددتقب
 يقدد  يقددافي    د  يةعيددمل سداعد إ ادفاج و  ، الدا  ياد مل مسدد  أساسدي  مدن مسددات الن دا ،املوحدد 

مدن  على األداء    أن التقييا أشاف اىل أن النمامج ي كز. قائم  على مؤش ات قابل  للقياس ال مي
حيإ اجلوان  اإلج ائي  واملؤسسي  والتن يمي ، بدل  من ال كيز على قياس التقد  احمل ز إ م ا ح  

و يما يتعلق  لسمات التقني  وال ةاء  من من  اثف اجلةا .  التصح /يدهوف األفاضي أو التخةين
ن داق داخلدي، بدمل    الن ا  علدىبوابعلى يعديعت  أنه ل مي ن ادخالحيإ ال لة ، وجد التقييا 

اسددتخدا  أدوات أخددد   إلداف  املعددداف  إ  وأنددده مي دددن ،خافجيددا   تت ل  دعمدددا  ان أ  يعددديعت سددد
 .ويقييا التنةياداء األستع اض يتسا بقدف أكرب من ال ةاء  لت مل  ن ا  ا يةاقي ال
متيدا ومعءيةاقيد  لالتحسني  عاليد  عمليد  اإلبدع  مبوجد   قد  التقييا يوصيات عام و  -55

ال كيز إ التقافي   وكةاءهتا من حيإ ال لة  واستدامتيا. ومشلت هاه التوصيات، إ مجل  أموف،
ادفاج األهدددا  الورنيدد  و  ، قيددق األهدددا  السدد ايي ي علددى التقددد  احملدد ز إ  الورنيدد  مسددتقبع  

ام انيد  ؛ وا ح واسدتخدا  معلومدات نوعيد  لتقدد  البيداات ؛بتحييد أث  يدهوف األفاضدياملتعلق  
وا ح  ام اني  احلصول على املعلومات املتعلق  ددوات  يغي  يامج اإلبع  دون ي الين كب  ؛

ويقيديا داء األسدتع اض ن دا  ااإلبقداء علدى ععمد  ؛ و عيةاقيد لاملوقدع الادب ي  اإلبع  مدن خدعل
حدك إ حدال يةاقي  األمدا املتحدد  مل ا حد  التصدح ، الأ يُقد   مبوج  اتقافي  ل لنسب  ل التنةيا

 .ن ا ادخال يغي ات كب   على ال
علما  أن عددا  مدن العمليدات الدأ ، التوصيات جزئيا  على األمان   وا قتوإ فد اإلداف ،  -56

أن اإلجدد اء الددا  يتعددني سددتؤث  علددى يقددد  التقددافي  الورنيدد  كانددت جافيدد  وقددت اجدد اء التقيدديا، و 
 .على مستو  مؤر  األر ا لن يتحدد ال بعد است مال التقافي  مات الصل  امه ا 
إ دوفيه الثالث  عاد   اردافا  اسد ايي يا  جديددا  لتنةيدا اليةاقيد  اسدتلز   مؤر  األر ا  واعتمد -57

ل  دو   ،2018-2017اصعحا  شدامع  ل  ائدق واجد اءات اإلبدع . وإ ارداف عمليد  اإلبدع  للةد   
حمدددوف ي كيدددز التقدددافي  اىل املؤشددد ات القائمددد  علدددى األفاضدددي،  سدددتخدا  مني يددد  موحدددد  وبيددداات 
موحد ، حيإ يلقت البلدان بياات ا  اضدي  لسدتخداميا علدى األقدمل كنق د  ان دعق. وبتقدد  
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 مبت لبددات ويقيدديا التنةيدداداء األسددتع اض ن ددا  ا معلومددات عددن املؤشدد ات املتعلقدد   ألفاضددي، أوى
 التوصي   ل كيز على األهدا  الس ايي ي .

أيضدا  ادخدال يغيد ات عديدد  علدى عمليد  اإلبدع ، مدن قبيدمل يبسدي   مؤر  األرد ا  ورل  -58
يامج اإلبع  و  هدا مدن أدوات اإلبدع  إ ارداف العمليدات املقبلد  لتقدد  التقدافي ، وييسد  اسدتعمال 

، 2018-2017وإ ارددددداف عمليددددد  يقدددددد  التقدددددافي  للةددددد    ويقيددددديا التنةيدددددا.داء األسدددددتع اض ن دددددا  ا
اسدُت ي  هلدداا ال لدد  مدن خددعل يددامج اإلبدع  اخلدداا  لددتعلا الل د وح واعددداد دليددمل حمددّدث 

ن دددا  مسددد د مصددد لحات. وأُدخلدددت أيضدددا  ي دددوي ات جديدددد  علدددى املنصددد  الل  ونيددد  ل وا حددد 
اجلديدد  املتعلقد  بتقدد  التقدافي  مبوجد  ايةاقيد  يع دي املت لبدات  ويقييا التنةيداداء األستع اض ا

 األما املتحد  مل ا ح  التصح .

 (2016تقييم مبادرة تشانغوون )نيسان/أبريل  -هاء 
س ايي ي لتق  واالايل و املدعا ال، 2011رلقت إ عا  أُ مبادف  ياانغوون، الأ يقد   -59

ي ليدددن إبجددد اء يقيددديا  2016ف إ عدددا  قدددد صدددددائددد   الغدددا ت ال وفيددد . و خدددعل مدددن لعيةاقيدد  
 .يةاقي لإ النتائج الأ  ققت إ اراف اد  اسياميا للمبادف  وم العا األداء مستقمل يناول 

حيددو  إ بعددض أهددا النتددائج الددأ قامددت بدددوف وخلددي التقيدديا اىل أن مبددادف  ياددانغوون  -60
منيددا بت ددوي  واختبدداف مةيددو   يدد يب  كثدد الددأ ، و 2015-2012يةاقيدد  خددعل الةدد   لحققتيددا ا

. مددن أهدددا  التنميدد  املسددتدام  3-15اهلددد  ، وسددا ت إ  قيددق  ييددد أثدد  يدددهوف األفاضددي
وأ اد التقييا دن املبادف  و د ت الددعا السياسدي ويسد ت، بوصدةيا مصددفا  مي دن التنبدؤ بده للددعا 

ئيسددددي  وينةيدددداها إ الوقددددت املددددايل مددددن خددددافج امليزانيدددد  العاديدددد ،   ددددي  العديددددد مددددن األنادددد   ال  
يةتقد    أن املبدادف أيضا  التقييا  بنّي ، عموما   يقييا مبادف  ياانغوون اجيابيا   إ حني كانو املناس . 

 .بدق  يةاقي لتائج احمدد  بوضو  ومتصل  إبراف ناىل أهدا  ومؤش ات 
 سددتم اف املبددادف ، مبددا إ ملددك العمددمل علددى  ديددد  التقيدديا وعلددى هدداا األسدداس، أوصددى -61

 األماندد  ن ي ةددمل. كمددا أوصددى دعيةاقيدد ل ألولددوايت العامدد   افيبارددا  واضددحا  نتددائج يدد يب  للاردداف 
املوجددود حاليددا ، وأن  دد ا  يةاقيدد النتددائج  ارددافايسدداق ايةاقاهتددا املقبلدد  مددع الادد كاء املدداحنني مددع 

معلومددات مسددت مل  عددن يتلقددون مدددي   املاددافيع  يتحقددق مددن أنعلددى  سددني يددد ق املعلومددات و 
اردداف املندداهج والعمليددات مات الصددل   إ مبددادف  ياددانغووننتددائج ي ةددمل ادمدداج و  يددمل؛حالدد  التمو 

 .عيةاقي لإبداف  املعاف  التابع  
مجيدددع علدددى ، دائددد   الغدددا ت ال وفيددد األمانددد ، بعدددد التاددداوف مدددع وا قدددت وإ فد اإلداف ،  -62
أُد دت إ خ د  العمدمل التابعد  للمبدادف   2016. ومندا عدا  جزئيدا   وا قت علييداأو  ،وصياتالت

وإ اليةاقات اإلرافي  األخ   املربم  بني األمان  وش كائيا أُردُ  النتدائج والدندُُّيج املماثلد  األخد   
 وُوضددددعت موضددددع التنةيددددا أيضددددا  التوصدددديتان .الددددأ يع ددددي أولددددوايت ايةاقيدددد  م ا حدددد  التصددددح 

ارداف  إ مبدادف  يادانغوون املتعلقتان  نت دا  يقدد  التقدافي  املتعلقد  حبالد  التمويدمل، وادمداج نتدائج
 .عيةاقي لاملناهج والعمليات مات الصل  إبداف  املعاف  التابع  
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  2021-2020لفرتة يف ابرانمج عمل مكتب التقييم  -رابعاا  
ليةاقيدد  األمددا املتحددد   التددابع تدد  التقيدديا مل املقدد   عمددملأداه بدد امج اليدد د إ اجلدددول  -63

يدددددا  امل. ومي دددددن يعدددددديمل هددددداا الدددددربامج إ ضدددددوء 2021-2020لةددددد   إ امل ا حددددد  التصدددددح  
 مؤر  األر ا .، بت لين من أو الدفس مزيد من التقييا اىل جالحتيا  أو ،خ  األ
البنددد مددن مددن الة دد  الةنيدد  بتمويددمل  واحدددا   موبةددا  عيةاقيدد  لم تدد  التقيدديا التددابع  ضدداوي -64

سددتقلني لتعيددني مقّيمددني ممددن امليزانيدد  األساسددي   صدديي مبلدد  قدد   لددربامج. ويُ ادعا املخصددي لدد
مدن مصدادف خافجد  عدن امليزانيد  مدن مولد  ألنا   املاملتعلق   تقييمات الونا  النتائج. وستغ ى 

 . مل نااطب اخلاص  يزاني امل
  اجلدول

 يف التقياااااايم التاااااااب  لتفاقيااااااة األماااااام املتحاااااادة ملكافحااااااة التصااااااحر باااااارانمج عماااااال مكتااااااب
  2021-2020 لفرتةا

 ) ليوفو(

 العتماد املق   إ امليزاني  األساسي  التقييا

ليةاقيدد  األمددا املتحددد  مل ا حدد  التصددح  التابعدد   خ دد  العمددمليقيدديا 
 12 000  باأن ادفاج املساوا  بني اجلنسني

ةاقيدددد  األمددددا املتحددددد  ماددددافك  الق ددددا  اخلدددداا إ عمليددددات اي يقيدددديا
 15 000 مل ا ح  التصح 

 8 000 التعاون مع املعيد الدويل للتنمي  املستدام يقييا 

 8 000 م ت  اليصال إ نيويوفنيقييا 

 8 000 يقييا خدمات املؤر ات املقدم  إ اراف اليةاقي 

 صة  يقييا الدعا املقد  إلعداد املاافيع املةضي  اىل التحول

 صة  مبادف  اجلةا يقييا 

 51 000 اينموع

 توصيات الستنتاجات و لا -خامساا  
هذه الوثيقة النتائج والتوصيات الرئيسية لعمليات التقييم الايت أجريات خاال   قد ِّمت -65

عاان اإلجااراءات الاايت األااذةا األمانااة وايليااة العامليااة  ، فضااالا 2019-2018فاارتة الساانتني 
 للوفاء بتوصيات التقييمات السابقة.

فاارتة  خااال لعمليااات التقياايم الاايت سااتنفذ أيضاااا اة:ااة املؤقتااة  هااذه الوثيقااة قااد ِّمتو  -66
 يف القيام مبا يلي  السنتني املقبلة. وقد يرغب مؤمتر األطراف

 كتب التقييم؛املقرتح ململ عالربانمج أن حييط علماا ب )أ( 
ة اةامساي:لب يىل األماني التنفياذأ أن يقادم يىل ماؤمتر األطاراف يف دورتاه أن  )ب( 

وعاان  2021-2020الاايت سااتُنيف ز يف فاارتة الساانتني عاان نتااائج عمليااات التقياايم  عشاارة تقريااراا 
 مل تُنفَّذ بعد. اليت وردت يف التقييمات السابقة واليتلتوصيات اإلجراءات اليت األذت للوفاء اب

    


