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 مقدمة -أوال   
ملكافدةةةةةة الترةةةةةدر عملامةةةةةا األمةةةةة  املتدةةةةةد  خت ةةةةةا األمانةةةةةة واآلليةةةةةة العامليةةةةةة فتقاقيةةةةةة  -1

ةةرز فيةةه لفسةةتعانة س ةةا عمةةل العيةةة ال ةةنواه ويةةرامن  وتضةة لعان يةةه وترصةةدان التقةةدم الةةذي الس
عمةةةل سةةةنتناية لةةةدد  التكةةةاليف  وتتبةةةخ هةةةذه اخل ةةةا ويةةةرامن العمةةةل  ةةةن اجداا  القاسمةةةة علةةةى 
النتةةاسن  وي  ايةةة كةةل فةة   سةةنتني تقةةدم األمانةةة واآلليةةة العامليةةة معلومةةاه عةةن أداسامةةا ي تنقيةةذ 

   ا ويرامن العمل، متبعتني  ن اجداا  القاسمة على النتاسن 
ويعةةةةرض تقريةةةةر األداء ااةةةةايت النتةةةةاسن الةةةةيت أحرز ةةةةا األمانةةةةة واآلليةةةةة العامليةةةةة واملةةةةوااد الةةةةيت  -2

( لفسةةةةتناد تىل تاةةةةاا النتةةةةاسن 2019أايا/مةةةةايو  31)ي  2019-2018اسةةةةتغلتاها ي القةةةة   
  ويقةدم التقريةر ن ةر  عامةة 13-م أ/1دةة الترةدر امل ةمول لملقةرا ملكافاألم  املتدةد  فتقاقية 

على ما أسحرز من تقدم صوب  قيف أهدال تااا النتاسن ونوا ه، للقياس تىل مؤشةراه النةواتن 
شةةروحاه مةةوجز  للمنطةةزاه واألن ةة ة الرسي ةةية  أيضةةا  الةةيت تةةرد ي تاةةاا النتةةاسن  ويع ةةي التقريةةر 

، لكةةةل وحةةةد  مةةةن وحةةةداه األمانةةةة ولآلليةةةة 2019-2018 ةةةنتني املضةةة لخ لةةةا  ةةةال فةةة   ال
  العاملية 

وينبغةةةةةةي قةةةةةةراء  هةةةةةةذه الوثيقةةةةةةة لفقةةةةةة ان لملعلومةةةةةةاه املتعلقةةةةةةة لألداء املةةةةةةايت للرةةةةةةناديف  -3
   ICCD/COP(14)/8افست مانية لاتقاقية الوااد  ي الوثيقة 

 نظرة عامة على النفقات -يا  اثن 
، حب ةةةر يةةةرممن األمانةةةة واآلليةةةة 2019أايا/مةةةايو  31النققةةةاه ي  1يعةةةرض ااةةةدول  -4

 67.5مليون يةواو أو  9.7العاملية، ي الرندوق افست ماين للميزانية األساسية لاتقاقية وقيمتاا 
ألشةار ال ةبعة ع ةر  األوىل ي املاسة من امليزانية األساسية، لستخدام متوسةا سةعر الرةرل ي ا

لقةةة   ال ةةةنتني  وتةةةرد معلومةةةاه ت ةةةافية سرةةةو  النققةةةاه  رةةةما  مةةةن امليزانيةةةة املعتمةةةد  ملبةةةادا  
 مليون يواو  1.8ااقال اليت أقرها مؤمتر األارال وقيمتاا 

 نققاه امليزانية األساسية حب ر يند اجنقاق  2ويعرض اادول  -5
ي املاسةةةة مةةةن املةةةوااد  98.6، تتوقةةةخ األمانةةةة اسةةةتغال 2و 1وح ةةبما يبةةةني ي ااةةةدولني  -6

  يعد و خ النققاه املقرا  يعني افعتباا  2019املداجة لمليزانية حبلول  اية عام 
 31النققاه للطنة العل  والتكنولوجيا ي تااا امليزانيةة األساسةية ي  3ويعرض اادول  -7

ترتيبةةةةةةاه عقةةةةةةد اجتماعةةةةةةاه مكتةةةةةةر انةةةةةةة العلةةةةةة    وتغ ةةةةةةي هةةةةةةذه النققةةةةةةاه 2019أايا/مةةةةةةايو 
 والتكنولوجيا 

ي تاةةةاا  معلومةةةاه عةةةن النققةةةاه للطنةةةة اسةةةتعراض تنقيةةةذ افتقاقيةةةة 4ويعةةةرض ااةةةدول  -8
  وتغ ةةةي هةةةذه النققةةةاه ترتيبةةةاه عقةةةد اجتماعةةةاه 2019 أايا/مةةةايو 31امليزانيةةةة األساسةةةية ي 

 مكتر انة استعراض تنقيذ افتقاقية 

https://undocs.org/ar/ICCD/COP(14
https://undocs.org/ar/ICCD/COP(14
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  1اادول 
 2019أاير/مايو  31ات حسب الربانمج، يف النفق

 )لليواو(

 
امليزانيةةةةةةةةةةةة املعتمةةةةةةةةةةةد  

2018-2019 
 31النققةةةةةةةةةةاه ي 

 2019أايا/مايو 

النققةةةةةةةةةةةةةةاه امل ةةةةةةةةةةةةةةق ة: 
كةةةةةانون   -حزيران/يونيةةةةةه 
 2019األول/دي مرب 

تمجةةةةةةةةةايت النققةةةةةةةةةاه ي 
 كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةانون األول/  31

 2019دي مرب 

الرصيد امل قا ي 
 كةانون األول/  31

 2019دي مرب 
      يرامن األمانة -أوف        
 (199 208)  284 258 2  741 690  543 567 1  085 050 2 التوجيه التنقيذي واجداا  -ألف
  611 207  289 965 1  108 630  181 335 1  900 172 2 العاقاه اخلااجية وال ياساه والدعو  -لء
  984 141  416 811 3  054 269 1  362 542 2  400 953 3 العل  والتكنولوجيا والتنقيذ -جي 
  836 16  215 492 2  741 690  543 567 1  085 050 2 اخلدماه اجدااية -دال
      اآللية العاملية -اثنيا  
 522 42 778 597 3 726 103 1 053 494 2 300 640 3 اآللية العاملية -هاء
 754 200 982 124 14 723 458 4 259 666 9 736 325 14 ء(ها -إمجايل امليزانية األساسية )ألف   

 780 282 871 532 1 000 877 817 655 651 815 1 مبادا  ااقال

  2اادول 
 أاير/ 31النفقاااات حساااب نناااد اإلنفاااا  يف امليزانياااة األساساااية ليماناااة وا لياااة العاملياااة، يف 

 2019 مايو
 )لليواو(

 يند اجنقاق
امليزانيةةةةةةةةةةة املعتمةةةةةةةةةةد  

2018-2019 
 31النققةةةةةةةةةةةةةةةةةةاه ي 

 2019أايا/مايو 
حزيران/يونيةةةةه النققةةةةاه امل ةةةةق ة: 

 2019كانون األول/دي مرب   -

تمجةةةةايت النققةةةةاه ي 
 كةةةةةةةةةةانون األول/  31

 2019دي مرب 

الرصةةةةةةةةةةةيد امل ةةةةةةةةةةةقا ي 
 كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةانون األول/  31

 2019دي مرب 
تكةةةةةةةاليف املةةةةةةةوظقني وتكةةةةةةةاليف       

 عاملني أ رى
 10 581 075  7 362 884  2 808 803  10 171 687  409 388  

 (299 76)  399 767  205 463  194 304  100 691   رباء است اايون
 (404 105)  690 765  862 141  828 623  286 660  سقر امسي
  178 58  822 95  000 30  822 65  000 154  تداير
  648 13  352 8   352 8  000 22   يافة

  347 30  028 163 1  300 693  728 469  375 193 1  مراايف ت غيل عامة
  860 11  140 80   140 80  000 92  لوازم ومعداه

تكاليف تدااية م  كة )مكتر 
ي يون/مكتةةةةةر األمةةةة  املتدةةةةد  

 ي جنيف(املتدد   األم 

 931 900  751 311  321 553  1 072 864  (140 964) 

  754 200   982 124 14   723 458 4   259 666 9  736 325 14 اإلمجايل 
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  3اادول 
 31النفقاااات حسااااب ننااااد اإلنفااااا  يف امليزانيااااة األساسااااية لل نااااة العلاااا  والتكنولو يااااا، يف 

 2019أاير/مايو 
 )لليواو(

 النققاه كن بة م وية من امليزانية 2019مايو  أايا/ 31النققاه ي  2019-2018امليزانية املعتمد   يند اجنقاق
 0,0  930 12  0,0  رباء است اايون

 20,0  604 13  400 68 سقر امسي
 25,4  932 1  600 7 ترتيباه لوج تية

 37,5 466 28 000 76 اإلمجايل 

  4اادول 
 31النفقات حسب نند اإلنفا  يف امليزانياة األساساية لل ناة اساتعراض تنفياذ االتفاقياة، يف 

 2019أاير/مايو 
 )لليواو(

 النققاه كن بة م وية من امليزانية 2019مايو  أايا/ 31النققاه ي  2019-2018امليزانية املعتمد   اجنقاقيند 
 0,0  097 15 0,0  رباء است اايون

 13,7  380 9  400 68 سقر امسي
 0,0  00  600 7 ترتيباه لوج تية

 32,2 477 24 000 76 اإلمجايل 

صةةةةوا  عامةةةة لتوزيةةةةخ الوظةةةةاسف الةةةيت ي ةةةةغلاا املوظقةةةةون ي  7و 6و 5وتعةةةرض ااةةةةداول  -9
، يلةةع عةةدد الوظةةاسف الةةيت ي ةةغلاا موظقةةو 2019 أايا/مةةايو 31التعيينةةاه لةةدد  األجةةل  وي 

 وظيقة  12وظيقة والوظاسف اليت ي غلاا موظقو اآللية العاملية  55األمانة 
ق ةة القنيةة ومةا فوقاةا املعينةني ي التوزيةخ ااغةراي واان ةاين ملةوظقي ال 8ويعرض اادول  -10

 األمانة واآللية العاملية  

: إطاااار النتاااايج التفاقياااة 2019-2018املن ااازات الرييساااية يف الفااا ة  -اثلثا   
 ملكافحة التصحراألم  املتحدة 

، 13-م أ/1، للرةةيغة الةةيت يةةرد لةةا ي املقةةرا 2021-2018يسةةين تاةةاا النتةةاسن للقةة    -11
ملكافدةةةةة األمةةةة  املتدةةةةد   اتيطية اخلم ةةةةة ل اةةةةاا افسةةةة اتيطي فتقاقيةةةةة األهةةةةدال افسةةةة حةةةةول

  ويعرض اجااا النواتن الرسي ية املتوقخ تجنازها ي ف   ال نواه 2030-2018 للق   التردر
( واملؤشةةراه املرتب ةةة لةةا للن ةةبة لكةةل هةةدل اسةة اتيطي، وا ةةعا  يعةةني 2021-2018األايةةخ )

 اة لألمانة واآللية العاملية، واألولوايه اليت الددها مؤمتر األارال افعتباا الوفية املنو 
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  5اادول 
 31مقارناااة الوفاااايف الثانتاااة والوفاااايف املشااالولة حساااب مصااادر التمويااا  يف األماناااة، يف 

 2019أاير/مايو 
 الربمجميالدع       
 اإلمجايل التكاليف صندوق يون تكميلي أساسي 
 مشلولة معتمدة م غولة معتمد  م غولة معتمد  م غولة معتمد  م غولة معتمد             
 1 1 صقر صقر صقر صقر صقر صقر 1 1 وأع
 1 1 صقر صقر صقر صقر صقر صقر 1 1 2-مد
 صفر صفر صقر صقر صقر صقر صقر صقر صقر صقر 1-مد
 6 10 (أ)3 3 صقر صقر صقر صقر 3 7 5-ل
 11 13 (ب)4 4 صقر صقر 2 2 5 7 4-ل
 11 9 1 1 1 1 3 3 6 4 3-ل
 3 2 صقر صقر صقر صقر 1 1 2 1 2-ل
 33 36 8 8 1 1 6 6 18 21 الفرعياجملموع  
 22 23 (ب)10 10 3 3 صقر صقر 9 10 خ ع
 55 59 18 18 4 4 6 6 27 31 اإلمجايل 

 عامة وأع = وكيل أمني عام؛ مد = مدير؛ ل = موظف ف ة فنية؛ خ ع = موظف  دماه  املخترراه:
  1-مبوجر تعيني مؤقت ي الرتبة مد يعمل أحد هؤفء املوظقني حاليا   (أ)
ملكافدة التردر واتقاقية التنوع البيولةوجي متويةل وظيقةة واحةد  األم  املتدد  تتقاس  أمانة اتقاقية  (ب)

 ووظيقة واحد  ي ف ة اخلدماه العامة  4ي الق ة 

  6اادول 
 31مقارنة الوفايف الثانتة والوفايف املشلولة حسب مصدر التموي  يف ا لياة العاملياة، يف 

 2019أاير/مايو 
 اإلمجايل تكميلي أساسي 
 مشلول معتمد م غول معتمد م غول معتمد 
 1 1 صقر صقر 1 1 1-مد
 صفر 1 صقر صقر صقر 1 5-ل
 2 2 صقر صقر 2 2 4-ل
 4 4 صقر صقر 4 4 3-ل
 2 3 1 1 1 2 2-ل
 9 11 1 1 8 10 اجملموع الفرعي 
 3 4 صقر صقر 3 4 خ ع
 12 15 1 1 11 14 اإلمجايل 

 مد = مدير؛ ل = موظف ف ة فنية؛ خ ع = موظف  دماه عامة  املخترراه:
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  7اادول 
 2019أاير/مايو  31توزيع الوفايف املشلولة حسب الرتبة، يف 

 الرتبة
التوجيةةةةةه التنقيةةةةةذي 

 واجداا 
العاقةةةةةةةةةةاه اخلااجيةةةةةةةةةةة 
 وال ياساه والدعو 

العلةةةة  والتكنولوجيةةةةا 
 اإلمجايل اآللية العاملية اخلدماه اجدااية والتنقيذ

 1 صقر صقر صقر صقر 1 وأع       
 1 صقر صقر صقر صقر 1 2-مد
 1 1 صقر صقر صقر صقر 1-مد
 6 صقر 1 1 2 2 5-ل
 13 2 1 8 صقر 2 4-ل
 15 4 2 2 6 1 3-ل
 5 2 صقر 2 1 صقر 2-ل
 42 9 4 13 9 7 اجملموع الفرعي 
 25 3 12 2 4 4 خ ع
 67 12 16 15 13 11 اإلمجايل 

 وأع = وكيل أمني عام؛ مد = مدير؛ ل = موظف ف ة فنية؛ خ ع = موظف  دماه عامة  املخترراه:

  8اادول 
 31التوزياااع اجللااارايف واجلنسااااو جلمياااع الوفاااايف املشااالولة يف الفئاااة الفنياااة وماااا فوق اااا، يف 

 2019أاير/مايو 
 م غولة تمث ذكوا جمموعة أواول الغريية ودول أ رى وسا وشرق أواول أمريكا الاتينية رسيا أفريقيا الرتبة
 1 صقر 1 صقر صقر صقر صقر 1 وأع         
 1 صقر 1 صقر صقر صقر 1 صقر 2-مد
 1 صقر 1 صقر صقر 1 صقر صقر 1-مد
 6 2 4 2 صقر صقر 1 3 5-ل
 13 6 7 6 صقر 2 4 1 4-ل
 15 7 8 7 1 2 3 2 3-ل
 5 1 4 3 صقر صقر 1 1 2-ل
 42 16 26 18 1 5 10 8 اجملموع الفرعي 
 100,0 38,0 62,0 42,9 2,4 11,9 23,8 19,0 النسبة املئوية من اإلمجايل 

، ي شةةكل ييةةامه مةةوجز  2019-2018وتعةةرض الرةةقداه التاليةةة منطةةزاه القةة    -12
تو ح الكيقية اليت أسا  لا العمل الذي ا  لعت يه األمانة واآللية العاملية ي  قيف األهدال 

ي أعقةةةاب كةةةل هةةةدل اسةةة اتيطي شةةةرم علةةةى جانةةةر أكةةةرب مةةةن  أيضةةةا  افسةةة اتيطية  ويسعةةةرض 
ب  قيةةةف النةةةواتن الرلعيةةةة ال ةةةنواه ذاه الرةةةلة، مةةةخ ال كيةةةز علةةةى التقرةةةيل للتقةةةدم احملةةةرز صةةةو 

 املضمون الوااد ي مؤشراه هذه النواتن 
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: حتساااال حالااااة الاااانظ  اإليكولو يااااة املتاااا  رة ومكافحااااة 1اهلاااادس االساااا اتي ي  -ألف 
التصحر/تدهور األراضاي، وتعزياز اإلدارة املساتدامة ليراضاي واملسااحتة يف حتيياد 

 راضيأ ر تدهور األ
مب ةةةاعد  مةةةن األمانةةةة واآلليةةةة العامليةةةة، حةةةدده مع ةةة  الةةةدول األاةةةرال أولةةةوايه وانيةةةة   -13

كحهدال متو ا  لتدييد أثر تدهوا األاا ي، ترمي تىل مكافدةة الترةدر/تدهوا األاا ةي علةى 
حنةةو فعةةال، وأيةةده التزاماةةا لججةةراءاه ذاه الرةةلة  وشةةكل الن ةةام ااديةةد ل يةةا  الةةواين ي 

فتقاقيةةة األسةةاس للرصةةد املتواصةةل ملةةا الةةرز مةةن تقةةدم علةةى صةةعيد التنقيةةذ الةةواين  وكقةةل تاةةاا ا
الن ةةةام فعاليةةةة التكلقةةةة وقايليةةةة البيةةةامه للمقاانةةةة لسةةةتخدام مرةةةادا البيةةةامه القاسمةةةة كحسةةةاس، 
 وَحقَّةةز اجم ةةاو الةةواين يزمةةام األمةةوا وينةةاء القةةدااه مب البةةة البلةةدان يتد ةةني البيةةامه املق حةةة 

را  مباشةةة وتةةةرتبا أهةةةدال  ييةةةد أثةةةر تةةةدهوا األاا ةةةي واجيةةةا  الةةةواين ي تاةةةاا افتقاقيةةةة ااتبااةةةا  
 أبهدال التنمية امل تدامة فت ا  من مث ي  قيف أولوايه التعاون الدويت 

ولتت   ى للت لي  املتزايةد اجمكةامه الةيت ين ةوي علياةا  ييةد أثةر تةدهوا األاا ةي   -14
ف أهةدال التنميةة امل ةتدامة وتدماجاةا، ولةدواه اااسة  ي ختةزين الكريةون وتنقيةةذ كمسعّطةل لتدقية

اتقةاق لايةةإ، ت ةةافة تىل افعةة ال الةةذي اكت ةةبه مةن اامعيةةة العامةةة لةمةة  املتدةةد   وأسةةامت 
األمانةةةة واآلليةةةة العامليةةةة ي   ةةةني الةةةوعي يتدييةةةد أثةةةر تةةةدهوا األاا ةةةي والتةةةدايمل املترةةةلة يةةةذلج، 

عمةةل الةةذي تؤديةةه ي هةةذا ا ةةال هي ةةة التقاعةةل يةةني العلةةوم وال ياسةةاه، وكقلةةت الن ةةر ويّ ةةره ال
امل ةةةتمر للمعلومةةةاه ي جمةةةال  ييةةةد أثةةةر تةةةدهوا األاا ةةةي  واكت ةةةت املاةةةام الةةةيت ا ةةة لعت لةةةا 
األمانة واآللية العاملية ي التوعية والدعو  وتاتحة املعلومةاه العلميةة الةيت  كةن ت ةخملها أل ةراض 

لقةةراا ال ياسةةي أ يةةة حامسةةة ي ح ةةد الةةدع  ال ياسةةي والتقةةين واملةةايت الةةذي متةةإ حاجةةة صةةنخ ا
 البلدان تليه جحراز تقدم صوب  قيف أهدال  ييد أثر تدهوا األاا ي 

: تقلاايا املساااحة املتاا  رة /لتصااحر/تدهور 2021-2018للفاا ة  1-1الناااتج الرييسااي 
 األراضي

يف التخطاي  وطنياا  إل ااراءات أات أولوياة مان أ اا  را  متاا  دا  نلا 120اخنار  ماا يرنااو علاى 
التصااادل للتصاااحر/تدهور األراضاااي عااان طرياااجم حتدياااد أهاااداس يف  اااال حتيياااد أ ااار تااادهور 

، وزاد مسااتوا الااوعي عوضااوع “لتخضااا األراضااي اجلافااة”األراضااي، ونفتااذت عاادة مشاااريع 
 حتييد أ ر تدهور األراضي واإل راءات املتصلة نه.

: تنقيةةةذ البلةةةدان األاةةةرال املتةةةحثر  أن ةةة ة مةةةن أجةةةل يلةةةو  األهةةةدال الةةةيت حةةةدد ا 1-1املؤشةةةر 
 للتردي لتدهوا األاا ي وتعاد  التحهيل

، انرةةّر تركيةةز األن ةة ة الراميةةة تىل  قيةةف هةةذا النةةاتن علةةى 2019-2018وي القةة    
ق امل ةاايخ ذاه التدديد ال وعي لةهدال الوانية لتدييد أثر تدهوا األاا ةي والتطايةز جاةا

، يلةةع عةةدد البلةةدان املنضةةمة تىل الةةربممن الةةذي تتةةوفه اآلليةةة 2019 أايا/مةةايو 31الرةةلة  وي 
ت ةةعى تىل دا  يلة 122العامليةة لتدديةد األهةدال املتعلقةة يتدييةد أثةةر تةدهوا األاا ةي مةا جمموعةة 

تقةدم للرجةوع   ديد أهدافاا الوانية و ديد ييةامه  ةا األسةاس مةن أجةل قيةاس مةا الةرز مةن
تىل هذه األهةدال  وقسةدمت امل ةاعد  للبلةدان مةن أجةل تن ةاء أفرقةة عمةل وانيةة ي جمةال  ييةد 
أثر تدهوا األاا ي ومتايعة ا اهاته ولركاته و ديد   وط األساس واألهدال الوانية ي جمال 
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دال  وأاتم يةرممن  ييد أثر تدهوا األاا ي وأتمني افلتزام ال ياسةي الةازم لتدقيةف هةذه األهة
تةةوفمل توجياةةاه تقنيةةة ي ةةحن   ديةةد األهةةدال املتعلقةةة يتدييةةد أثةةر تةةدهوا األاا ةةي مةةا يلةةي: )أ(

تنقيذ مؤشراه  ييد أثر تدهوا األاا ي وقياساا؛ )ب( تةوفمل جمموعةاه ييةامه مبدسيةة لتدييةد 
فمل دعةة  أثةةر تةةدهوا األاا ةةي للم ةةاعد  ي و ةةخ   ةةوط األسةةاس و ديةةد األهةةدال؛ )ج( تةةو 

مةةايت لتن ةةي  حلقةةاه عمةةل وتجةةراء م ةةاوااه وتغ يةةة تكةةاليف سةةقر دا ةةل البلةةدان؛ )د( تعيةةني 
 بمل است ااي واين، ي مع   البلدان امل ااكة  ومتّثل املنتن األساسي لكل يلد ي تعداد تقرير 

تؤكةد  اسي جيمخ التدلياه الوانية و  وط األساس واألهدال، وتعداد مةذكر  افيعةة امل ةتوى 
 افلتزام ال ياسي لألهدال الوانية ي جمال  ييد أثر تدهوا األاا ي 

أهةةةةدافاا املتعلقةةةةة  ، يلةةةةع عةةةةدد البلةةةةدان الةةةةيت حةةةةدده اوعةةةةا  2019أايا/مةةةةايو  31وي  
وأتةةيح  ميةةخ للمعلومةةاه الوانيةةة املتعلقةةة أبهةةدال  ييةةد  دا  يلةة 84يتدييةةد أثةةر تةةدهوا األاا ةةي 

ي مركةةز املعرفةةة التةةايخ دا  يلةة 30ونبةةذاه ق ريةةة وانيةةة ملةةا عةةدده دا  يلةة 64أثةةر تةةدهوا األاا ةةي ي 
ي جمةةةةال امل ةةةةاايخ والةةةةربامن التدويليةةةةة لتدييةةةةد أثةةةةر تةةةةدهوا اا  أفكةةةةادا  يلةةةة 67لاتقاقيةةةةة  وحةةةةدد 

  (1)األاا ي
، انتاى العمل على تقيي   اسي تناول  ديد األهدال املتعلقة 2019أيريل /وي ني ان 

تىل معةةةايمل واثقةةةة الرةةةلة سةةةا  للةةةربممن قيارا  دهوا األاا ةةةي  وتضةةةمن التقيةةةي  تقةةةدييتدييةةةد أثةةةر تةةة
والكقةةةاء  والقعاليةةةة واججنةةةاز املتدقةةةف ي التةةةحثمل علةةةى افسةةةتدامة، ت ةةةافة تىل معيةةةاا شةةةامل لعةةةد  
ق اعةاه ين ةةر ي امل ةةااكة وتعمةةي  املن ةةوا اان ةةاين  وكانةةت نتيطةةة التقيةةي  تجياييةةة تىل حةةد كبةةمل 

ين فيه على وجةه اخلرةو  علةى ااطة  الكبةمل للتمويةل امل ة و الةذي أمكةن ح ةده والنتةاسن وأسث
املتدققة ي و خ   ةوط األسةاس الوانيةة وصةيا ة األهةدال الوانيةة ي جمةال  ييةد أثةر تةدهوا 
األاا ةةي  تف أنةةه تبةةني أن ااوانةةر املتعلقةةة إبداا  املعرفةةة واجدمةةاج اان ةةاين ي الةةربممن جةةاءه 

ل مةةةن املخ ةةةا لةةةه، لكةةةن التقيةةةي  أفةةةاد علةةةى وجةةةه العمةةةوم أبن الةةةربممن جنةةةح ي تاسةةةاء معةةةايمل أقةةة
 جوهرية لتدقيف أهدال  ييد أثر تدهوا األاا ي ي األجل ال ويل 

الةةيت “ ختضةةمل األاا ةةي ااافةةة”وتَةَواصةةل ي أامينيةةا ويةةيااوس وتكةةوادوا تنقيةةذ م ةةاايخ  
األاا ي، ومضى قسدسما  خت يا اججةراءاه ذاه الرةلة ي  ترمي تىل دع  أن  ة  ييد أثر تدهوا

يةةةنن وتثيوييةةةا  وتةةةدوا مع ةةة  األن ةةة ة الةةةيت يضةةة لخ لةةةا ي تاةةةاا هةةةذه امل ةةةاايخ حةةةول تصةةةام 
هكتةةاا مةةن األاا ةةي  900األاا ةةي، حيةةت جةةره ي يةةيااوس علةةى سةةبيل املثةةال تعةةاد  أتهيةةل 

 اخلثّيه ااافة 
طاةةةا، تىل  قيةةةف هةةةدل زايد  أن ةةة  وسةةةعيا    ة التوعيةةةة يتدييةةةد أثةةةر تةةةدهوا األاا ةةةي و س

نس ةةره املعلومةةاه وامل بوعةةاه ذاه الرةةلة وجةةرى الةة وين هلةةا لسةةتكمافه منت مةةة ي قنةةواه 
 التواصل افجتماعي لاتقاقية ومكتبتاا وم تودع مركز املعرفة 

 2018وعسر ةةةةت امل ةةةةاسل املترةةةةلة يتدييةةةةد أثةةةةر تةةةةدهوا األاا ةةةةي علةةةةى اجتمةةةةاع عةةةةام  
نتةةدى ال ياسةةي الرفيةةخ امل ةةتوى املعةةين للتنميةةة امل ةةتدامة الةةذي اسةةتعرض يتعمةةف التقةةدم احملةةرز للم

وي سةةةياق اجعةةةان الةةةوزااي الةةةذي صةةةدا عةةةن هةةةذا “  اايةةةا  علةةةى األاض” 15ي ةةةحن اهلةةةدل 
املنتدى، التزمت الدول امل ااكة مبضاعقة جاودها على مجيخ اابااه ملكافدة التردر وتدهوا 

__________ 

   2-5ترد معلوماه ت افية عن تعداد امل اايخ التدويلية لتدييد أثر تدهوا األاا ي ي تااا الناتن  (1)
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تىل تنقيةذ األمة  املتدةد  لتداه وااقةال، ودعةت الةدول األعضةاء والةدول املراقبةة ي األاا ي وا
، كإاةةةاا 2030-2018ملكافدةةةة الترةةدر للقةة   األمةة  املتدةةد  اجاةةاا افسةة اتيطي فتقاقيةةةة 

 ي تادل تقامة عامل  ال من ظاهر  تدهوا األاا ي 
عان حالاة التصاحر/تدهور : معلوماات ددت اة 2021-2018للف ة  2-1الناتج الرييسي 

 األراضي
ُأجنز نن اح أول إنالغ وطاين مقاارن /ألهاداس االسا اتي ية لالتفاقياة، وتعاززت الرانطاة نال 

 اإلنالغ يف إطار االتفاقية ورصد أهداس التنمية املستدامة.
 تيا  البلدان األارال املتحثر  عن حالة تدهوا األاا ي واألن  ة ذاه الرلة 2-1املؤشر 

ه صيا ة ن ام وظيقي ل يا  تضمن استكمال البواية اجلك ونية لن ام استعراض جر  
األداء وتقيي  التنقيذ  ومت العمل ينماذج جديد  ل يةا ، واملةلء امل ةبف لنمةوذج اجيةا  املقةاان 
لألهةةدال افسةة اتيطية لكةةل يلةةد، لسةةتخدام البيةةامه املبدسيةةة امل ةةتمد  مةةن املرةةادا القاسمةةة  

منةةةوذج لةةةدد ملن مةةةاه ا تمةةةخ املةةةدين  وأتةةةيح للبلةةةدان األاةةةرال عةةةن اريةةةف البوايةةةة  أيضةةةا  ع وصةةةي
اجلك ونيةةةة لن ةةةام اسةةةةتعراض األداء وتقيةةةي  التنقيةةةةذ، سةةةبيل فسةةةةتخدام أدواه لتطايةةةز البيةةةةامه 

 ه ااغرافية املكانية واملرادقة علياا، وتقدمي العروض املرسية للبيامه لدع  عملية  ليل البيام
ومل ةةةةاعد  البلةةةةدان علةةةةى تعةةةةداد تقاايرهةةةةا، جةةةةرى تزويةةةةدها مب ةةةةرد للمرةةةة لداه وأدلةةةةة  

تقرةةيلية لنمةةاذج اجيةةا   ونس مةةت  ةةإ حلقةةاه عمةةل تقليميةةة ودوا  دااسةةية تلك ونيةةة، وأتةةيح 
مكتةةر للم ةةاعد  علةةى اجن نةةت علةةى مةةداا عمليةةة اجيةةا   وتةةوىل فريةةف لاست ةةاااه ي جمةةال 

 ةةةةةاعد  لضةةةةةمان جةةةةةود  البيةةةةةامه ولأل ةةةةة  ي امل ةةةةةاسل املترةةةةةلة للبيةةةةةامه البيةةةةةامه تقةةةةةدمي م
اجحرةةاسية واملؤشةةةراه الثاثةةةة املعتمةةد  علةةةى األاا ةةةي  كةةةذلج، قةةام فريةةةف للخةةةرباء افست ةةةاايني 
اجقليميني يدع  ااوانر  مل التقنية ي عملية اجيا   وتةوىل مرفةف البي ةة العامليةة متويةل األن ة ة 

األمة  عملية اجيا  وي أثناساا عن اريف يرممن الدع  العاملي الذي ينقذه يةرممن املنقذ  لدع  
 للبي ة، وا  لعت لذه األن  ة اآللية العاملية للتعاون مخ األمانة املتدد  
ي املاسةة مةةن جممةةوع األاةرال( تقريةةره الةةواين   80)أي مةا يقةةرب مةةن دا  يلةة 141وقةدم  

ي املاسةةة مناةةا ييةةامه كميةةة عةةن املؤشةةراه القيزايسيةةة  92ايت ومةةن أصةةل هةةذا العةةدد، تضةةمن حةةو 
)املؤشراه املترلة مب احة األاا ي وتنتاجية  1البيولوجية الرسي ية الثاثة الوااد  ي تااا اهلدل 

  ي هةةةةةذه التقةةةةةااير والبةةةةةالع األاا ةةةةةي والكريةةةةةون العضةةةةةوي ي ال يةةةةةة(  وقسةةةةةدمت البيةةةةةامه الةةةةةوااد
اجااا الزمين احملدد وجرى استعرا اا ي الةدوا  ال ةايعة ع ةر  للطنةة   منرا  تقري 127 عددها

، وأسةةقره عةةن 2019كةةانون الثاين/ينةةاير اسةةتعراض افتقاقيةةة املعقةةود  ي جواجتةةاون، يغيةةام ي  
تقةةدمي توصةةياه ي ةةحن جمموعةةة مةةن اججةةراءاه سةةيطري عر ةةاا للن ةةر علةةى الةةدوا  الرايعةةة ع ةةر  

 ملؤمتر األارال 
د  تدعي  قدا  الدول على  ايز البيامه ااغرافية املكانية وتق ملها واملرادقة ويغية زاي 

علياا، تعاونت األمانة مخ القريةف املعةين يرصةد األاض جعةداد مبةادا  جديةد  لتدييةد أثةر تةدهوا 
تىل مجةةةخ  ْةةةل  2018ت ةةةرين الثةةةاين/نوفمرب األاا ةةةي  و ةةةدل هةةةذه املبةةةادا  الةةةيت اسةةةتسالت ي 

مه اصةد األاض وااكومةاه مةن أجةل صةيا ة معةايمل للطةود  وأدواه  ليليةة وينةاء مقةدمي ييةا
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القةةدااه الكقيلةةة يتعزيةةز اصةةد تةةدهوا األاا ةةي واجيةةا  عنةةه لفسةةتعانة لفست ةةعاا مةةن يسعةةد 
 والبيامه ا ّمعة ي املواقخ 

ي أهةةةدال  15ملكافدةةة الترةةةدر الوكالةةة الكافلةةةة للغايةةة املتدةةةد   وتسعتةةرب اتقاقيةةةة األمةة  
التنمية امل تدامة  وقد أسا  اجيا  الواين ي تااا افتقاقية ي تنقيةذ عمليةة اجيةا  اجقليمةي 

من أهدال التنمية امل تدامة  وشااكت األمانة ين ةاط ي صةيا ة  3-15والعاملي ي حن اهلدل 
دامة وأاتحةةت ي تاةةاا أهةةدال التنميةةة امل ةةت 1-3-15دليةةل املمااسةةاه القضةةلى ي ةةحن املؤشةةر 
حرة أساسية من البيةامه املتعلقةة لةذا  2019-2018نواتن اجيا  ي تااا افتقاقية للق   

ي الواثسةةف الرمسيةةة للمنتةةدى  2019املؤشةةر  وسةةيطري ن ةةر هةةذه البيةةامه للمةةر  األوىل ي عةةام 
سةف اجحرةاسية علةى ال ياسي الرفيخ امل توى املعين للتنمية امل تدامة،  من تقةااير اججنةاز والواث

 حد سواء 
: استخدام البلدان املتا  رة معلوماات متصالة 2019-2018للف ة  3-1الناتج الرييسي 

/لسياسااات قايمااة علااى العلاا  منبثقااة عاان االتفاقيااة يف مكافحااة التصااحر/تدهور األراضااي 
 وتعزيز اإلدارة املستدامة ليراضي واملساحتة يف حتييد أ ر تدهور األراضي

هيئااة التفاعاا  ناال العلااوم والسياسااات يف إعااداد تقرياارين تقنياال السااتعراض األقااران دُعماا  
لتااوفا تو ي ااات يف  ااال تنفيااذ حتييااد أ اار تاادهور األراضااي، ركااز األول علااى زايدة الكرنااون 
العضااول يف ال نااة والثاااو علااى هتيئااة البيئااة التمكينيااة. ونُشاارت علااى اإلن ناا  تقااارير هيئااة 

علااوم والسياسااات ومعلومااات أصاارا متصاالة /لسياسااات القايمااة علااى العلاا  التفاعاا  ناال ال
 نش ن حتييد أ ر تدهور األراضي، وُأدر   ضمن م ام التمثي  اليت أدهتا األمانة.

التعةةةاون ي ا ةةةال العلمةةةي مبةةةا ي ةةةمل تقةةةدمي افتقاقيةةةة معلومةةةاه عةةةن ال ياسةةةاه  3-1املؤشةةةر 
التردر/تدهوا األاا ي وتعزيز اجداا  امل تدامة لةاا ي وامل ا ة ي القاسمة على العل  ملعااة 
  ييد أثر تدهوا األاا ي 

اعةةةةةةةةل يةةةةةةةةني العلةةةةةةةةوم وال ياسةةةةةةةةاه انرةةةةةةةةّر اهلةةةةةةةةدل األول لةةةةةةةةربممن عمةةةةةةةةل هي ةةةةةةةةة التق 
علةةى تةةوفمل توجياةةاه أفضةةل ي جمةةال تنقيةةذ  ييةةد أثةةر تةةدهوا األاا ةةي  2019-2018 للقةة  

( تقةةدمي م ةةوا  ي ةةحن ترةةمي  سياسةةاه ومبةةادااه 1فني فةةرعيني  ةةا: )للتوسةةل ي ذلةةج تىل هةةد
 ييةد أثةر تةدهوا األاا ةي وو ةعاا مو ةخ التنقيةذ لتدقيةف مكاسةر يي يةة وتمناسيةة عديةد  وأوجةه 

سيما ي جمافه التكيف وتجراءاه التخقيف املترلة يتغةمل  للتآزا مخ اتقاقياه ايو األ رى، ف
مل تند  تىل العل  ي حن اجساام احملتمل لتدييد أثر تدهوا األاا ةي ي ( تقدمي األدلة ا2املناخ؛ )

  ةةةةني الرفةةةةاه وسةةةةبل العةةةةية واألحةةةةوال البي يةةةةة لةشةةةةخا  املتةةةةحثرين للترةةةةدر/تدهوا األاا ةةةةي 
را  فنيةا  ، أعده هي ة التقاعل يني العلوم وال ياساه تقرية1 وااقال  وفيما خي  اهلدل القرعي

ةةةن ماسمةةةة لل ةةةياقاه اشةةةتمل علةةةى توجياةةةاه تعةةة ني البلةةةدان علةةةى: )أ( تعيةةةني تكنولوجيةةةاه و س
احملةةدد  ي جمةةال اجداا  امل ةةتدامة لةاا ةةي للمداف ةةة علةةى نةةزومه الكريةةون العضةةوي ي ال يةةة 

تقةةةدير واصةةةد الكريةةةون العضةةةوي ي ال يةةةة واسةةةتخدام ذلةةةج ي أ ةةةراض خت ةةةيا  أو زايدتةةةه؛ )ب(
، أعةده هي ةة 2تةدهوا األاا ةي  وللن ةبة للاةدل القرعةي  استخدام األاا ةي واصةد  ييةد أثةر

تقنيةةةا  اسةةةتنده فيةةةه تىل دااسةةةة استقرةةةاسية عامليةةةة لةةةدع  را  التقاعةةةل يةةةني العلةةةوم وال ياسةةةاه تقريةةة
البلدان ي  ي ة يي ة متكينية للتخ يا والتنقيةذ ي جمةال  ييةد أثةر تةدهوا األاا ةي، جةرى ال كيةز 
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 ياسةاه والتن يمةاه املاسمةة وال ةاملة؛ املؤس ةاه املنخراةة؛ سسةبل فيه على أايعة أيعاد هي: ال
 اارول على التمويل؛ التقاعل املؤثر يني العلوم وال ياساه 

ت ةةةوير مركةةةز املعرفةةةة التةةةةايخ لاتقاقيةةةة لكةةةي يتةةةيح ملراكةةةز التن ةةةيف الوانيةةةةة  أيضةةةا  وجةةةرى  
منتطةاه هي ةة التقاعةل يةني العلةوم لااةاع علةى اا  مي ةو  سةبيا  وااااه املعنية املاتمةة األ ةرى 

وال ياسةةاه واملعلومةةاه األ ةةرى املترةةلة لل ياسةةاه القاسمةةة علةةى العلةة ، وتضةةمن ذلةةج ت ةةافة 
، أسالقةت مدونةة 2018أيريل /فرع جديد يتعلةف مبو ةوع اجداا  امل ةتدامة لةاا ةي  وي ني ةان

لعلمةةاء واخلةةرباء واملمااسةةني للترةةدر ي ةةحن العلةةوم وال ياسةةاه، وأتيدةةت لاألمةة  املتدةةد  اتقاقيةةة 
ومقةةةراي ال ياسةةةاه والرةةةدقيني مةةةن أجةةةل امل ةةةااكة مبن ةةةواا   و ةةةربا   وأفكةةةااه  مةةةخ اااةةةاه 

 املعنية األ رى ي افتقاقية 
ووفره األمانة مد اه علمية تتعلف للتردر وتدهوا األاا ي وااقةال، و ييةد أثةر  

علةةى البةةاه عديةةد  واده تلياةةا مةةن البةةاحثني دا  ا تةةدهوا األاا ةةي، واجداا  امل ةةتدامة لةاا ةةي 
والرةةةةدقيني، وأسةةةةامت ح ةةةةر ال لةةةةر ي من ةةةةوااه ذاه صةةةةلة، وقةةةةدمت عرو ةةةةا ي عةةةةد  

 مؤمتراه علمية اسي ية ولاداثه ثناسية مخ يلدان ومن ماه ومؤس اه نتلقة 

 : حتسل فروس معيشة السكان املت  رين2اهلدس االس اتي ي  -/ء 
امه الةيت تن ةوي علياةا األن ة ة املعتمةد  علةى األاا ةي ي معااةة قضةااي لتت اجمك -15

ي كثةةةةمل مةةةةن  ماّمةةةةا   افسةةةةتقراا واألمةةةةن   ةةةةى لفعةةةة ال املتزايةةةةد، وأصةةةةبدت افتقاقيةةةةة شةةةةريكا  
املن مةةةاه العاملةةةة علةةةى امل ةةةاسل ذاه الرةةةلة  وأاتحةةةت املبةةةادا  األفريقيةةةة لاسةةةتدامة وافسةةةتقراا 

ة، ودعمةةةةت م ةةةةااكة البلةةةةدان ي  ويةةةةل أهةةةةدافاا تىل تجةةةةراءاه ملموسةةةةة  واألمةةةةن اايد  سياسةةةةي
وماةةده هةةذه اججةةراءاه ال ةةبيل أمةةام اسةةتخدام التنقيةةذ األفضةةل لاتقاقيةةة ي الترةةدي لقضةةااي 

 افستقراا واألمن 
ويت   الدوا الذي تؤديه املرأ  ي احملاف ة على  رةوية ال يةة و لةة األاض و  ةيناما،  -16

ة داسما  وقد أدجمت افعتباااه اان انية ي مجيخ التوجيااه الةيت أاتحتاةا افتقاقيةة أب ية حامس
لةن  ة والربامن املتعلقة يتدييد أثر تدهوا األاا ي وااقال والعواصف الرملية وال ايية، ايتغةاء 
ا متكني الن اء من أن تكّن وكياه ن ي اه جحداث تغيمل تجيايب ي التردي للتردر وتدهو 

 يه  األاا ي وااقال، ومنتقعاه
: اساااااتخدام البلااااادان األطاااااراس املتااااا  رة 2021-2018للفااااا ة  1-2النااااااتج الرييساااااي 

 األنشطة املعتمدة على األراضي لتحسل االستقرار واألمن
أاتح  األمانة معلومات قايمة على األدلة نش ن إمكاانت األنشطة املعتمدة علاى األراضاي 

االستقرار واألمن /لبناء علاى املمارساات الفضالى والادروس املساتفادة. يف التصدل لقضااي 
وقااادم  أمثلاااة إضاااافية ورايدة سياساااية مااان صاااالل مباااادرة االساااتدامة واالساااتقرار واألمااان، 

 وعبت ت الدع  الختاأ إ راءات على الصعيد القطرل من صالل إنرام شراكات  ديدة.
 عتمد  على األاا ي ي   ني افستقراا واألمن : افع ال إبمكامه األن  ة امل1-2املؤشر 
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مةةةةن هةةةةدل تةةةةوفمل املعلومةةةةاه امل ةةةةتند  تىل األدلةةةةة ي ةةةةحن الراي ةةةةة يةةةةني تةةةةدهوا قةةةةا  ان ا 
األاا ي واألمن، أالقت األمانة نداء من أجل تقدمي أمثلة على املمااساه القضلى ذاه الرلة 

ة كّلقت األمانة إبجراساا ي حن الةدوا لدااسسا    وشكلت امل ا اه املقدمة أسا2018ي عام 
الةةذي  كةةةن أن تؤديةةه التةةةدايمل املتخةةذ  لتنقيةةةذ افتقاقيةةة ي الترةةةدي للترةةدر وتةةةدهوا األاا ةةةي 
وااقةةةةةال كححةةةةةد لركةةةةةاه اهلطةةةةةر   وحةةةةةدده الدااسةةةةةة القطةةةةةواه القاسمةةةةةة ي جمةةةةةافه البدةةةةةت 

 وال ياساه وقدمت توصياه ي حن سبل املضي قسدما  
ة، صا  سبعة من البلدان األفريقية مذكراه مقةاهي  م ةاايعية مةن أجةل التةدليل ويدع  من األمان

ي تحال افسةتقراا ل تمعةاه وتقليةل  حامسا  اا  على تمكانية أداء تصام األاا ي املتدهوا  دو 
اهلطةةةةر   ةةةةمل الن اميةةةةة  وتنةةةةداج هةةةةذه املةةةةذكراه املقاهيميةةةةة  ةةةةمن مبةةةةادا  افسةةةةتدامة وافسةةةةتقراا 

وانيةة لةدد ، اشةتملت مجيعاةا علةى أن ة ة ت ةا  ي فا  مناةا تةو ى أهةدا    أن كةا  واألمن، وا 
تصةام األاا ةةي املتةةدهوا  و  ةةني اجنتاجيةةة و نّةةر حةةدوث مزيةةد مةةن تةةدهوا األاا ةةي، و لةةف 
وظةةةاسف معتمةةةد  علةةةى األاا ةةةي ت ةةةا  ي تصةةةام األاا ةةةي وأتهيلاةةةا، وتقليةةةل لركةةةاه اهلطةةةر  

نزعة الت رل لدى ال ةباب، وتعزيةز ساسةل القيمةة للمنتطةاه الزااعيةة /املرتب ة يتدهوا األاا ي
 احمللية و مان سبل اارول على األاا ي املعاد أتهيلاا أو تصاحاا، وحياز ا 

وسةةةانده األمانةةةة مبةةةادا  افسةةةتدامة وافسةةةتقراا واألمةةةن ي تعةةةداد الواثسةةةف افسةةة اتيطية الداعمةةةة 
وأدوا ةةةا افترةةةالية، وتجةةةراء أن ةةة ة دعويةةةة فعالةةةة افيعةةةة  (2)يناوكمتاةةةا وت ةةةوير موقعاةةةا اجلكةةة و 

امل ةةةتوى  ومةةةن أمثلةةةة هةةةذه األن ةةة ة الدعويةةةة الرفيعةةةة امل ةةةتوى املضةةة لخ لةةةا ي يلةةةدان املبةةةادا ، 
البيةةةةامه الةةةةيت أدىل لةةةةا ااسةةةةاء الةةةةدول وااكومةةةةاه املعنيةةةةني ي اامعيةةةةة العامةةةةة لةمةةةة  املتدةةةةد ، 

ية افتقاق العاملي ي حن اهلطر  وأسقره عن افعة ال ي افتقةاق واجساام الذي قدموه ي عمل
للترةةدر وتةةدهوا ال يةةة وااقةةال كححةةد احملركةةاه الدافعةةة للاطةةر   ويغيةةة زايد  الةةدع  للمبةةادا ، 
تتعةةاون األمانةةة مةةخ مرةةرل التنميةةة األفريقةةي والرةةندوق الةةدويت للتنميةةة الزااعيةةة والبنةةج األواويب 

جةةةةراءاه م ةةةة كة خللةةةةف الوظةةةةاسف ل ةةةةباب الريةةةةف املتع لةةةةني واملاةةةةاجرين لاسةةةةتثماا ي و ةةةةخ ت
 احملتملني والعاسدين 

وواصةةةلت األمانةةةة ال ةةةراكة مةةةخ املن مةةةة الدوليةةةة للاطةةةر  لةةةزايد  فاةةة  التدةةةدايه والقةةةر  املترةةةلة 
للةةةروايا املتدا لةةةة يةةةني التدركةةةاه الب ةةةرية وتةةةدهوا األاا ةةةي، و لةةةف ز ةةة  سياسةةةي لو ةةةخ هةةةذه 

جةةداول أعمةةةال ال ياسةةياه العامليةةة  وتضةةمنت ال ةةةراكاه املامةةة األ ةةرى ي ةةةحن  امل ةةاسل علةةى
الراي ة يني تدهوا األاا ي واألمن، من مة العمل الدولية واف اد من أجل املتوسا ورليةة األمةن 

 املنا ي اليت ت تضيقاا تداا  ال ؤون ال ياسية ويناء ال ام التايعة لةم  املتدد  
: زايدة مراعاااة القضااااي اجلنسااانية يف صطاا  2021-2018للفاا ة  2-2الناااتج الرييسااي 

 معاجلة التصحر وتدهور األراضي واجلفاس
وفاارت األمانااة وا ليااة العامليااة /لتعاااون مااع الشااركاء، التو يااه والتاادريب ليطااراس واجل ااات 

ياد أ ار املعنية األصرا من أ   إدماا  القضاااي اجلنساانية يف األنشاطة والاربامج املتصالة نتحي
تاادهور األراضااي واجلفاااس والعواصااف الرمليااة وال انيااة. وانضاام  األمانااة إ  إطااار منظومااة 

 إ  تعزيز املاُسَاءَلة والرصد الذاتيلن عن تنفيذ املساواة اجلنسانية.يا  سعاألم  املتحدة 
__________ 

(2) <www.3s-initiative.org>   

file:///C:/Users/Rouven/Downloads/www.3s-initiative.org
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ي ةةةحن  : اسةةةتخدام البلةةةدان األاةةةرال املتةةةحثر  توجياةةةاه افتقاقيةةةة وم ةةةوا ا التقنيةةةة2-2املؤشةةةر 
تدماج القضااي اان انية ي تنقيذ افتقاقية وترمي  امل اايخ التدويلية املتعلقة يتدييد أثةر تةدهوا 

 األاا ي
خل ةةةة العمةةةل اان ةةةانية املعتمةةةد  ي الةةةدوا  الثالثةةةة ع ةةةر  ملةةةؤمتر األاةةةرال، عةةةززه  وفقةةةا   

ني اان ةةةني ومتكةةةني املةةةرأ  للم ةةةاوا  يةةةاملتدةةةد   األمانةةةة واآلليةةةة العامليةةةة للتعةةةاون مةةةخ هي ةةةة األمةةة 
اجمنةةةاسي، تدمةةةاج القضةةةااي اان ةةةانية ي األمةةة  املتدةةةد  واف ةةةاد الةةةدويت امايةةةة ال بيعةةةة ويةةةرممن 

 األن  ة والربامن املترلة يتدييد أثر تدهوا األاا ي وااقال والعواصف الرملية وال ايية 
نية، كطةزء مةن توجياةاه وأسعده قاسمةة مرجعيةة ي جمةال افسةتطاية للمن ةوااه اان ةا 

ترمي  م اايخ ويرامن  ييد أثر تدهوا األاا ي  ونس مت ثاث حلقاه عمل تقنية عن تعمةي  
املن وااه اان انية ي يرجمة  ييد أثر تدهوا األاا ي أاتحت التداير على سسةبل تدااج املن ةوا 

مةةن مراكةةز  100ا أكثةةر مةةن اان ةةاين ي الةةدوا  امل ةةاايعية لتدييةةد أثةةر تةةدهوا األاا ةةي، أفةةاد أ ةة
التن يف وممثلي من ماه ا تمخ املدين ومجعياه املزااعاه  وجرى التخ يا لعقد حلقاه عمةل 
تقليمية أ رى ي أفريقيا ورسيا  وللبناء على التطااب والداوس امل تخلرة من حلقاه العمةل، 

 راكة مخ اف اد الدويت اماية للم اوا  يني اان ني ومتكني املرأ  للاألم  املتدد  أعده هي ة 
ال بيعةةة وافتقاقيةةة، دلةةيا لتزويةةد األاةةرال يتوجياةةاه ت ةةرم   ةةو  س ةةو  سةةبل تدمةةاج القضةةااي 
اان ةةانية وتعزيةةز امل ةةاوا  يةةني اان ةةني ي سةةياق تن ةةيف امل ةةاايخ التدويليةةة لتدييةةد أثةةر تةةدهوا 

ييةةةد أثةةةر تةةةدهوا األاا ةةةي، وأن ةةة  تفةةةاد  سياسةةةاتية عةةةن اان ةةةانية و  أيضةةةا  األاا ةةةي  وأسعةةةده 
مكتةةةةةر للم ةةةةةاعد  ي امل ةةةةةاسل اان ةةةةةانية للم ةةةةةاعد  علةةةةةى تد ةةةةةال افسةةةةةتطاية اان ةةةةةانية ي 

 املق حاه امل اايعية لتدييد أثر تدهوا األاا ي 
واآللية العاملية م وا  تقنية ي مو وع القضااي وي سياق مبادا  ااقال، وفره األمانة  

اقةة تاشةادية تةربز نقةاط مقاايةة امل ةاسل اان ةانية ي اخل ةة الوانيةة ملكافدةة اان انية  وأسعده و 
مكتةةر امل ةةةاعد  اان ةةانية املةةذكوا أعةةةاه مبامةةة تقةةةدمي الةةدع  للخ ةةةا  أيضةةةا  ااقةةال، وكسلةةف 

األمةةة  الوانيةةةة ملكافدةةةة ااقةةةال الةةةيت جيةةةري تعةةةدادها ي تاةةةاا مبةةةادا  ااقةةةال  ويقةةةدم يةةةرممن 
ليةةةا  دعمةةةه لثاثةةةة يلةةةدان لتطريةةةر و ةةةخ   ةةةة وانيةةةة م ةةةتطيبة للمن ةةةوااه اجمنةةةاسي حااملتدةةةد  
 اان انية 
للم ةةاو  يةةني اان ةةني ومتكةةني املةةرأ  األمةة  املتدةةد  واختةةذه األمانةةة للتعةةاون مةةخ هي ةةة  

اخل ةةو  األوىل حنةةو تعمةةي  املن ةةوااه اان ةةانية ي األن ةة ة املترةةلة للعواصةةف الرمليةةة وال اييةةةة، 
مةةوجزا  ي ةةحن العواصةةف الرمليةةة وال اييةةة أعدتةةه األمانةةة للتعةةاون مةةخ هي ةةة التقاعةةل يةةني وأصةةداه 

العلةةةةوم وال ياسةةةةاه وشةةةةركاء عديةةةةدين ر ةةةةرين، وأ ضةةةةعته للمراجعةةةةة لضةةةةمان ترةةةةديه للم ةةةةاسل 
 اان انية ي مجيخ أجزاسه 

يعاليةةةه، ولج ةةةافة تىل تعزيةةةز تدمةةةاج القضةةةااي اان ةةةانية ي األن ةةة ة والةةةربامن املةةةذكوا   
تولةةت األمانةةة واآلليةةة العامليةةة تن ةةي  ااسقةةة مةةن أن ةة ة ينةةاء القةةدااه وزايد  التوعيةةة لمل ةةاوا  يةةني 
اان ةةةني، وقةةةدمت م ةةةا اه فياةةةا  وتضةةةمنت هةةةذه األن ةةة ة م ةةةااكة ي تعةةةداد دوا  دااسةةةية 

ااسةةية لتعمةةي  مقتوحةةة علةةى اجن نةةت ي ةةحن اان ةةانية والبي ةةة يقيةةاد  مرفةةف البي ةةة العامليةةة، ودوا  د
املن وااه اان انية أعقبت مباشر   انعقاد الةدوا  ال ةايعة ع ةر  للطنةة اسةتعراض تنقيةذ افتقاقيةة 
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، ومتثيةةل افيةةخ امل ةةتوى ي مناسةةباه نتةةاا  تركةةز علةةى متكةةني املةةرأ ، 2019كةةانون الثاين/ينةةاير ي  
 جعام ون ر عديد من مقافه الرأي والبا اه الردقية واأل باا ي وساسا ا

: ختفياااف  اثر اجلفااااس وإدارهتاااا علاااى  اااو 2021-2018للفااا ة  1-3النااااتج الرييساااي 
 أفض  نناء  على الدع  واملعلومات املستمدة من االتفاقية

إ  مبااادرة اجلفاااس يف إطااار االتفاقيااة هادفااة إ  صاايا ة صطط ااا دا  نلاا 70انضاا  أكثاار ماان 
مكافحاة اجلفااس املتاحاة علاى اإلن نا   الوطنية ملكافحة اجلفااس، وسا ل   موعاة أدوات

االطالع امليسور على أفض  املمارسات واألساليب واألدلة واملعارس الايت ككان أن تطبق اا 
البلدان يف  ال ختفيف  اثر اجلفاس. وصا   هيئة التفاع  نل العلاوم والسياساات مف اوم 

  يات لتنفيذه.، وأعدت تو ي“اإلدارة الذكية ليراضي من أ   مكافحة اجلفاس”
: اسةةةةتخدام البلةةةةدان املتةةةةحثر  توجياةةةةاه افتقاقيةةةةة وم ةةةةوا ا التقنيةةةةة ي ةةةةحن ااقةةةةال 1-3املؤشةةةةر 

 والعواصف الرملية وال ايية 
: زايدة تطبياجم اإلناذار املبكار نشا ن اجلفااس 2021-2018للفا ة  2-3الناتج الرييسي 

 علومات املستمدة من االتفاقيةو/أو العواصف الرملية وال انية، /لبناء على الدع  وامل
أصاادرت األمانااة تو ي ااات تتعلااجم ي ااراء تقيااي  تصاااعدل للضااعف أمااام اجلفاااس أساا   يف 

 .نطاقا  االضطالع نتقييمات وطنية للمخاطر والضعف أوسع 
وفيما يتعلجم /لعواصف الرملياة وال انياة، ُأعادت صريطاة عاملياة أساساية تاوفر نيااانت مبديياة 

جتميعيااة للمناااطجم، ماان أ اا  تيسااا رصااد العواصااف الرمليااة وال انيااة خلاا  أساااس وصريطااة 
تو ي ااات  أيضااا  وعمليااات التخطااي  وتقييمااات املخاااطر أات الصاالة. وتو ااد قيااد اإلعااداد 

تتعلجم نتقيي  املخاطر النامجة عن العواصف الرملية وال انية والتصدل هلا، وتعزيز املعلومات 
 يبية.العملية عن طريجم تنفيذ مشاريع جتر 

للن اااح  أساساايا   ومثتاا  التعاااون والتنساايجم النشااطان مااع  موعااة متناميااة ماان الشااركاء  انبااا  
 الذل صادس األنشطة املضطلع هبا يف  ايل اجلفاس والعواصف الرملية وال انية.

: تقامةةة عاقةةاه ال ةةراكة والتعةةاون فيمةةا خيةة  اجنةةذاا املبكةةر ي ةةحن ااقةةال و/أو 2-3املؤشةةر 
 ملية وال ايية العواصف الر 
، جيةري 2-3و 1-3وللن ر تىل ال ايا الوثيةف يةني األن ة ة والنةواتن املتعلقةة للنةا ني  

 مخ ختري  فرع للطقال ور ر للعواصف الرملية وال ايية عا  أدمه عر اما م
: نّقةةذه األمانةةة واآلليةةة العامليةةة مبةةادا  ااقةةال لتبةةاع ثاثةةة تةةدايمل: )أ( تةةوفمل ااقةةال 

تةوفمل الةدع  للطاةود اجقليميةة؛ )ج( تعةداد  دع  جعداد   ا وانية ملكافدة ااقةال؛ )ب(ال
 جمموعة أدواه ملكافدة ااقال 

وتىل جانةةر ذلةةج، أسجةةري اسةةتعراض لةسةةالير املتبعةةة ي تجةةراء تقييمةةاه الضةةعف تزاء  
 اه ااقال وأقيمت شراكاه وأوجه تعاون جديد ، ونسقذه أن  ة ي جمال يناء القدا 

وفيمةةا خيةة  مبةةادا  ااقةةال، أعةةده األمانةةة واثسةةف معلومةةاه أساسةةية لةةدع  التخ ةةيا  
الواين ي جمال مكافدة ااقال  لت   ة وانية منوذجية ملكافدة ااقال، ومبادئ توجياية 
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تقنيةةةة ودليةةةل سرةةةو  تعمةةةي  املن ةةةوااه اان ةةةانية ي جمةةةال التحهةةةر للطقةةةال  ووجاةةةت اآلليةةةة 
 44ىل البلدان للتعبمل عن اهتماماةا لمل ةااكة ي املبةادا ، أسةقر األول عةن تلقةي الدولية نداءان ت

وجةةةرى اسةةةتقدام  ةةةرباء وانيةةةون مؤهلةةةون لةةةدع  العمليةةةاه الوانيةةةة وال تيةةةر  دا  ا  27والثةةةاين دا  ا 
 ججراء استعراض فين مل اايخ اخل ا  أيضا  

تعةةداد    اةةا الوانيةةة ، يلةةع عةةدد البلةةدان الةةيت فر ةةت مةةن 2019أايا/مةةايو  31وي  
 14يينمةا تتحهةر البلةدان األ ةرى املتبقيةة مةن النةداء األول وعةددها  دا ،يلة 30ملكافدة ااقال 

افترةال يبلةدان النةداء  أيضةا  لو خ اللم اه األ مل  على    اا حبلول  اية العةام  ويةدأ دا  يل
 دا  يل 27الثاين وعددها 

مانةة واآلليةة العامليةة ترةمي  م ةاايخ  ريبيةة ي وعلى صعيد التعاون اجقليمةي، يةدأه األ 
جنوب و رب أفريقيا، ووسا رسةيا، وا تبااهةا وتنقيةذها  وجيةري التخ ةيا ملعيةاا تةدايي تقليمةي 
 يركز على التحهر للطقال والتكيف معه، ت تقيد منه يلدان وسا وشرق أواول ووسا رسيا 

اه مكافدةةة ااقةةال املعةةّد  كطةةزء ، اسةةتال العمةةل مبطموعةةة أدو 2019مةةايو /وي أايا 
من مبادا  ااقال، يعد املرادقة علياا ي حلقة عمل تقنية  وأسعده هذه ا موعة املتاحة على 

لة ذيةةة والزااعةةة )القةةاو( وال ةةراكة العامليةةة للميةةاه املتدةةد   اجن نةةت، للتعةةاون مةةخ من مةةة األمةة 
األمةة  املتدةةد  سةةكا، وال ةةراكة يةةني يةةرممن واملركةةز الةةواين للتخقيةةف مةةن ااقةةال ي جامعةةة نربا

للبي ةةةةة واملعاةةةةد األملةةةةاين للايةةةةداو رافيا واملن مةةةةة العامليةةةةة لةاصةةةةاد ااويةةةةة  وجةةةةرى ي ن ةةةةاق هةةةةذه 
ا موعة مجخ التدايمل العملية و يةاااه ال ياسةة ي جمةال ختقيةف نةاار ااقةال مةن أجةل تزويةد 

ل املمااسةةاه واألسةةالير واألدلةةة واملعةةاال ي اااةاه املعنيةةة ي ةةبيل مي ةةوا لااةةاع علةى أفضةة
جمةةال التخقيةةف مةةن راثا ااقةةال  وجةةرى تعةةداد جمموعةةة األدواه كطةةزء مةةن مركةةز املعرفةةة التةةايخ 

 لاتقاقية 
لة ذيةةة والزااعةةة )القةةاو( واملن مةةة العامليةةة لةاصةةاد األمةة  املتدةةد  وللتعةاون مةةخ من مةةة  

دااسةةةة لةسةةةالير املتبعةةةة ي تقيةةةي  الضةةةعف تزاء ااقةةةال   ااويةةةة، كّلقةةةت األمانةةةة العامةةةة إبجةةةراء
وألن افسةةتعراض عةةن ثاثةةة  سسةةن  كةةن مجعاةةا ي  ةةن ترةةاعدي واحةةد لتقييمةةاه الضةةعف يتةةيح 
توسةةيخ ن ةةةاق التقييمةةةاه الوانيةةةة لتدديةةةد األثةةةر الةةذي الدثةةةه ااقةةةال علةةةى نققا ةةةا واقترةةةادا ا 

 الوانية ي األجلني ال ويل والقرمل 
قةةةذه مجيةةةخ أن ةةة ة افتقاقيةةةة املتعلقةةةة لاقةةةال للتعةةةاون مةةةخ ال ةةةركاء  وت ةةةافة تىل ونس  

مخ مركز تداا  ااقةال انةوب شةرق  أيضا  ال ركاء املذكواين أبعاه، تعمل األمانة واآللية العاملية 
جةةةل أواول، واملعاةةةد الةةةدويت جداا  امليةةةاه، وشةةةبكة ال ةةةباب الدوليةةةة املعنيةةةة لمليةةةاه، واف ةةةاد مةةةن أ

لل ييةةةةةة والعلةةةةة  والثقافةةةةةة األمةةةةة  املتدةةةةةد  اجمنةةةةةاسي، ومن مةةةةةة املتدةةةةةد   املتوسةةةةةا، ويةةةةةرممن األمةةةةة 
 املعنية لملوااد املاسية، من مجلة كيامه أ رى األم  املتدد  )اليون كو(، وانة 

هلي ةةةةةةةة التقاعةةةةةةةل يةةةةةةةني العلةةةةةةةوم  2اهلةةةةةةةدل  أيضةةةةةةةا  انرةةةةةةةّر  2019-2018وي القةةةةةةة    
وجيااه تتعلف إبقراا م اايخ معتمد  على األاا ي وتنقيذها مةن أجةل وال ياساه على تقدمي ت

أعقبةة تقيةي   م تقيضةا   هلةذا اهلةدل أجةره اهلي ةة استعرا ةا   تداا  ااقال والتخقيف منه  و قيقا  
ألايةةةةةخ ع ةةةةةر  ف ةةةةةة لقيةةةةةاس اجداا  امل ةةةةةتدامة لةاا ةةةةةي منداجةةةةةة ي أايعةةةةةة أنةةةةةواع فسةةةةةتخداماه 

دااه القاسمةةةة لاتقاقيةةةة ي سةةةياق  ييةةةد أثةةةر تةةةدهوا األاا ةةةي  وأدى األاا ةةةي، تنبةةةين علةةةى املبةةةا
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الراي ة يني األاا ي وااقال: تعزيز دوا التةد اه املعتمةد  ”التقيي  الذي يرد ي تقرير معنون 
، تىل توليةةد قاعةةد  علميةةة سةةليمة لقاةة   “علةةى األاا ةةي ي التخقيةةف مةةن ااقةةال وتداا  نةةااره

 ي ي التخقيف مةن ااقةال وتداا  نةااره، ممةا أفضةى تىل و ةخ اقة ام كيقية تساام تداا  األاا
يريا ة مقاوم جديةد لة داا  الذكيةة لةاا ةي مةن أجةل مكافدةة ااقةال، وتعةداد دليةل عملةي 
من املقرا أن جيري توسيخ ن اقه  وقسّدم موجز للنتاسن وافستنتاجاه واملق حاه الرسي ية للتقرير 

  نولوجيا لن ره انة العل  والتك تىل
: أعةةةةده األمانةةةةة للتعةةةةاون مةةةةخ هي ةةةةة التقاعةةةةل يةةةةني العلةةةةةوم العواصةةةةف الرمليةةةةة وال اييةةةةة 

للبي ةة واملن مةة العامليةة لةاصةاد ااويةة  ري ةة أساسةية عامليةة األمة  املتدةد  وال ياسةاه ويةرممن 
ي و ري ةة  ميعيةة للعواصف الرملية وال اييةة متثةل ييةامه مبدسيةة خلةا أسةاس علةى الرةعيد العةامل

للمنااف مبا فياةا املنةااف ال ةا نة  واسةتنده هةذه اخلري ةة علةى جمموعةاه البيةامه واملعلومةاه 
العاملية املتاحةة للعمةوم مبةا فياةا صةوا متخةذ  لفست ةعاا مةن يسعةد تركةز علةى حالةة سة ح ال يةة  

ل اييةة مبةا فياةا املرةادا وقسرد من اخلري ة أن ت اعد ي  ديد أمناط مرادا العواصف الرمليةة وا
الرةةغمل  الن ةةاق واملرةةادا الثايتةةة الةةيت تن ةةوي علةةى أ يةةة لتخ ةةيا التخقيةةف، واصةةد املرةةادا، 
واجنةةذاا املبكةةر، واملخةةاار، واألثةةر، وتقييمةةاه الضةةعف املترةةلة للعواصةةف الرمليةةة وال اييةةة  وي 

قليميةة ف تبةاا اسةتبانة الرةوا سياق و خ اخلري ة األساسةية، اسةتسالت م ةاايخ  ريبيةة وانيةة وت
يةا  ودقتاا وتوفمل مد ل ملعاير  البااام اه واستيقاساا ي سياق عملية  ايز البيامه  وجيةري حال

 تعداد منوذج ترميمي لواجاة افترال لمل تعملني على اجن نت 
مةةن هةةدل تةةوفمل املعلومةةاه واملناطيةةاه مةةن أجةةل  ديةةد ن ةةاق اآلاثا امل تبةةة قةةا  وان ا 

علةةةى العواصةةةف الرمليةةةة وال اييةةةة وو ةةةخ   ةةةا ملواجاةةةة هةةةذه اآلاثا، تتةةةوىل األمانةةةة للتعةةةاون مةةةخ 
لة ذيةةة والزااعةةة )القةةاو( وهي ةةة التقاعةةل يةةني العلةةوم وال ياسةةاه ويةةرممن األمةة  املتدةةد  من مةةة 

للدةةةد مةةةن نةةةاار األمةةة  املتدةةةد  للبي ةةةة ومكتةةةر األمةةة  املتدةةةد  جمنةةةاسي ويةةةرممن ااألمةةة  املتدةةةد  
للم ةةاوا  يةةني األمةة  املتدةةد  ل ةةؤون القضةةاء اخلةةااجي، وهي ةةة األمةة  املتدةةد  الكةةوااث، ومكتةةر 

اان ةةني ومتكةةني املةةرأ ، واملن مةةة العامليةةة لةاصةةاد ااويةةة ومن مةةة الرةةدة العامليةةة صةةيا ة اسةةاسل 
مةةةوجز ي ةةةحن العواصةةةف الرمليةةةة وال اييةةةة: معلومةةةاه ”لعلةةة   ةةةت عنةةةوان عمةةةل هةةةو مبنيةةةة علةةةى ا

وسيتضةةةةمن املةةةةوجز أاةةةةرا  “  وتوجياةةةاه لتقيةةةةي  نةةةةاار العواصةةةةف الرمليةةةةة وال اييةةةة والترةةةةدي هلةةةةا
لةسةةةالير واملناطيةةةاه تتعلةةةف انمةةةخ البيةةةامه ح ةةةر نةةةوع ااةةةنإ، والتقيةةةي ، والرصةةةد، والتنبةةةؤ، 

 األثر، والتحهر، وتعداد اخلراسا التطميعية  واجنذاا املبكر، وختقيف
واسةةةتالت م ةةةاايخ  ريبيةةةة تركةةةز علةةةى ختقيةةةف أثةةةر العواصةةةف الرمليةةةة وال اييةةةة مةةةن أجةةةل  

امل اعد  على و خ   ا وأار عمل وانية وتقليمية ي الرني وكازا  ةتان والكويةت ومنغوليةا 
ا ولك ةةةتان م ةةةاعد  ي تدمةةةاج والنيطةةةر وتركمان ةةةتان، وأسسةةةديت ألوزيك ةةةتان والعةةةراق ومنغوليةةة

التةةدايمل املتعلقةةة يتخقيةةف مرةةدا العاصةةقة الرمليةةة وال اييةةة ي العمةةل الةةذي تضةة لخ يةةه ي جمةةال 
  ييد أثر تدهوا األاا ي 

للبي ةة األمة  املتدةد  وللتعاون مخ املعاد الكاايي لةاصاد ااوية واهليداولوجيا ويةرممن  
العواصةةةةف الرمليةةةةة وال اييةةةةة  ي جمةةةةالبا  ويةةةةة، ن مةةةةت األمانةةةةة تةةةةدايواملن مةةةةة العامليةةةةة لةاصةةةةاد اا

 كةةةانون الثةةةاين/مباشةةةر   انعقةةةاد الةةدوا  ال ةةةايعة ع ةةةر  للطنةةة اسةةةتعراض تنقيةةةذ افتقاقيةةة ي   أعقةةر
للبي ةة األم  املتدد    وللبناء على م ود  املوجز، تتوىل األمانة للتعاون مخ يرممن 2019 يناير
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ة لةاصةةاد ااويةةة تعةةداد منةةاذج تدايبيةةة جديةةد  ومةةواد للةةتعل  اجلكةة وين ي جمةةال واملن مةةة العامليةة
 تداا  ناار العواصف الرملية وال ايية 

وسرو  ال ةراكاه والتن ةيف، حضةره األمانةة ااةواا التقةاعلي الرفيةخ امل ةتوى ي ةحن  
ملناق ة  2018متوز/يوليه ي العواصف الرملية وال ايية الذي عقدته اامعية العامة لةم  املتدد  

تعداد توصياه ذاه مندى عملي والتردي للتددايه اليت تواجه البلدان املتحثر ، يوساسل مناةا 
األمةةة    ةةةني تن ةةةيف ال ياسةةةاه علةةةى الرةةةعيد العةةةاملي  وأسةةةا  هةةةذا ااةةةواا ي تاةةةاق اسةةةتال 

الةذي ت ةااو فيةه افتقاقيةة ، 2018أيلول/سةبتمرب ملكافدة العواصف الرملية وال اييةة ي املتدد  
  وياةةةدل افسةةةتال تىل تعةةةداد اسةةةتطاية عامليةةةة للعواصةةةف الرمليةةةة وال اييةةةة ت ةةةمل و ةةةخ أيضةةةا  

اس اتيطية و  ة عمل،  كن أن تؤداي تىل صيا ة  ن للتردي للعواصةف الرمليةة وال اييةة علةى 
  األم  املتدد ن اق من ومة 

شةةرقي رسةةيا املعنيةةة للترةةدر وتةةدهوا األاا ةةي مةةخ شةةبكة  ةةال  أيضةةا  وتعاونةةت األمانةةة  
وااقةةةال ي و ةةةخ   ةةةة عمةةةل دون تقليميةةةة ملنةةةخ العواصةةةف الرمليةةةة وال اييةةةة ومكافدتاةةةا؛ ومةةةخ 

للبي ةةةة واملن مةةةة العامليةةةة لةاصةةةاد ااويةةةة ووكةةةافه متخررةةةة ومؤس ةةةاه األمةةة  املتدةةةد  يةةةرممن 
وحلقةةاه عمةةل ي جمةةال العواصةةف الرمليةةة ويلةةدان أ ةةرى ي تن ةةي  اجتماعةةاه ودوااه تدايبيةةة 

 وال ايية 

: ختفيااف  اثر اجلفاااس والتكيااف مع ااا وإدارهتااا ماان أ اا  3اهلاادس االساا اتي ي  - ي  
 حتسل قدرة السكان املت  رين والنظ  اإليكولو ية على التحمت 

علةةى تعةةداد   ةةا وانيةةة شةةاملة ملكافدةةة ااقةةال لتعزيةةز دا  يلةة 70يعكةةف أكثةةر مةةن  -17
به افستباقي ملواجاة ااقال واختاذ تدايمل للتخقيف من نةااره  ووجاةت هي ةة التقاعةل يةني أته

العلةوم وال ياسةةاه تنقيةذ هةةذه التةدايمل يتةةوفمل قاعةد  مقاهيميةةة وعلميةة جدماجاةةا ي تنقيةذ  ييةةد 
وأشةد كا  ي كقالةة تنقيةذ افتقاقيةة علةى حنةو أكثةر متاسة أيضةا  أثر تدهوا األاا ي، وهو ما ي ةا  

 فعالية من حيت التكاليف 
أسنتطةةةةةت مةةةةةواد تعاميةةةةةة مامةةةةةة عةةةةةن ااقةةةةةال  2019-2018و ةةةةةال فةةةةة   ال ةةةةةنتني  -18

والعواصةةةف الرمليةةةة وال اييةةةة  وقسرةةةد مبطموعةةةة أدواه مكافدةةةة ااقةةةال املتاحةةةة علةةةى اجن نةةةت، 
اسةةةةية والتوجياةةةةاه املتعلقةةةةة إبجةةةةراء تقييمةةةةاه ترةةةةاعدية للضةةةةعف أمةةةةام ااقةةةةال، واخلري ةةةةة األس
 عمليةا   للعواصف الرملية وال ايية، واملوجز املتعلف للعواصف الرملية وال ايية أن توفر للبلدان دعمةا  

يتي ةةر هلةةا افاةةاع عليةةه وهةةي تضةة لخ أبن ةة تاا  وأد لةةت   ةةيناه ت ةةافية علةةى منةةافخ هةةذه 
  املعلوماه اناود لدد  لبناء القدااه 

ة ي أداء هةةةذه املاةةةام لل ةةةراكاه والتن ةةةيف والتعةةةاون واسةةةتعانت األمانةةةة واآلليةةةة الدوليةةة -19
املةةةة اوم يةةةةني تصةةةةداا امل بوعةةةةاه امل ةةةة كة تىل امل ةةةةا ة ي التخ ةةةةيا افسةةةة اتيطي علةةةةى ن ةةةةاق 

، واأه فياةةةا عناصةةةر حامسةةةة األ يةةةة ي كقالةةةة النطةةةام اميةةةخ األن ةةة ة األمةةة  املتدةةةد من ومةةةة 
  املترلة لاقال والعواصف الرملية وال ايية
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: َدرن منااافع نيئيااة علااى الصااعيد العاااملي عاان طريااجم التنفيااذ 4اهلاادس االساا اتي ي  -دال 
 الفعال لالتفاقية

تضةةمنت ااوانةةر الةةيت اكت ةةت أولويةةة ي األن ةة ة الكثةةمل  الةةيت ح يةةت يةةدع  األمانةةة  -20
لةةةج تعةةةداد واآلليةةةة العامليةةةة، اجسةةةاام ي األهةةةدال املتو ةةةا  ي اتقةةةاقييت ايةةةو األ ةةةريني، مبةةةا ي ذ

امل اايخ والةربامن التدويليةة لتدييةد أثةر تةدهوا األاا ةي، وتقةااير اجيةا  الوانيةة، والتوجاةاه املتعلقةة 
 2019-2018 ةةةال فةةة   ال ةةةنتني  أيضةةةا  للتحهةةةر للطقةةةال والعواصةةةف الرمليةةةة وال اييةةةة  وأمكةةةن 

وجةةرى ذلةةج ي ةةكل   قيةةف الةةريا يةةني العمةةل العلمةةي املضةة لخ يةةه ي تاةةاا افتقاقيةةاه الةةثاث،
ملدةو  مةن  ةال م ةااكة هي ةة التقاعةل يةني العلةوم وال ياسةاه ي افسةتعراض العلمةي لتقةااير 
املنتةةةةةدى ااكةةةةةومي الةةةةةدويت للعلةةةةةوم وال ياسةةةةةاه ي جمةةةةةال التنةةةةةوع البيولةةةةةوجي و ةةةةةدماه الةةةةةن   

ير العمل املقبل اجيكولوجية، واهلي ة ااكومية الدولية املعنية يتغمل املناخ  وسول ترشد هذه التقاا 
ي جمةةةال التنةةةوع البيولةةةوجي والتغةةةمل املنةةةا ي، وسةةةول تعةةةني املةةةد اه النا ةةةة عةةةن م ةةةااكة هي ةةةة 
التقاعةةةةةل يةةةةةني العلةةةةةوم وال ياسةةةةةاه ي تدمةةةةةاج أولةةةةةوايه افتقاقيةةةةةة ي األن ةةةةة ة املنقةةةةةذ  ي تاةةةةةاا 

 افتقاقيتني األ ريني، والعكإ صديح 
ساحتة عملية اتفاقية مكافحة التصحر يف : م2021-2018للف ة  1-4الناتج الرييسي 

أو ه التآزر مع اتفاقيات ريو األصرا، وما يتص  هبا من عمليات التعاون نشا ن تلاات املناا  
 والتنوع البيولو ي، واستفادهتا من هذه األو ه.

ُأدر اا  ماادصالت االتفاقيااة الاايت قاادم  عاان طريااجم هيئااة التفاعاا  ناال العلااوم والسياسااات 
عم  اهليئاة اككومياة الدولياة املعنياة نتلاات املناا  واملنتادا اككاومي الادويل نشك  فعال يف 

 للعلوم والسياسات يف  ال التنوع البيولو ي وصدمات النظ  اإليكولو ية.
: مراعا  القريف ااكومي الةدويت املعةين يتغةمل املنةاخ واملنتةدى ااكةومي الةدويت للعلةوم 1-4املؤشر 

 للتنوع البيولوجي و دماه الن   اجيكولوجية ملد اه افتقاقية وال ياساه املعين 
 : التقدم ي و خ مؤشراه م  كة مخ اتقاقياه ايو األ رى 2-4املؤشر 

أسدمن ق   كبمل مةن العمةل الرامةي تىل الناةوض للتعةاون والتةآزا مةخ اتقةاقييت تغةمل املنةاخ  
أهةةدال اسةة اتيطية أ ةةرى  ويركةةز هةةذا القةةرع  والتنةةوع البيولةةوجي  ةةمن النةةواتن الةةيت أسوا ده  ةةت

على الدع  الذي قدمته األمانة هلي ة التقاعل يةني العلةوم وال ياسةاه ي سةبيل اجسةاام ي عمةل 
القريةةف ااكةةومي الةةدويت املعةةين يتغةةمل املنةةاخ واملنتةةدى ااكةةومي الةةدويت للعلةةوم وال ياسةةاه املعةةين 

املتدةةةةد   جيةةةةة، والتعةةةاون مةةةةخ أن ةةة ة اتقاقيةةةةة األمةةة للتنةةةوع البيولةةةوجي و ةةةةدماه الةةةن   اجيكولو 
 اجاااية ي حن تغمّل ا ملناخ واتقاقية التنوع البيولوجي 

ل لتقاقية مكافدةة الترةدر يوصةقاا منتقعةا   وقد  ي تقريةر  اسي ةيا  لةتما   وم ةا ا   اع س
ملعةين للتنةوع تقيي  تدهوا األاا ي واسترةاحاا للمنتةدى ااكةومي الةدويت للعلةوم وال ياسةاه ا

البيولةوجي و ةةدماه الةةن   اجيكولوجيةة  وقةةدمت األمانةةة وهي ةةة التقاعةل يةةني العلةةوم وال ياسةةاه 
تعليةف ي ةحن التقيةي  سةاعية تىل  ةمان واثقةة صةلة التقيةي  يعمليةة  500يريةو علةى  تىل املنتدى ما

الرسةةةاسل الرسي ةةةية  تعليقا ةةةا علةةةى أيضةةةا  افتقاقيةةةة واحتياجةةةاه يلةةةدا ا األاةةةرال  وأيةةةده األمانةةةة 
لل ياسةةةاه الةةةيت تضةةةمناا التقيةةةي  ي ةةةحن األن ةةة ة اااايةةةة ي جمةةةال  ييةةةد أثةةةر تةةةدهوا األاا ةةةي  
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وتسعرض التوصياه امل مولة يتقيي  املنتدى لن ةر األاةرال ي سةياق الواثسةف الرمسيةة للةدوا  الرايعةة 
 ع ر  للطنة العل  والتكنولوجيا 

 ةةةدت هي ةةةة التقاعةةةل يةةةني العلةةةوم وال ياسةةةاه املنةةةافخ وللتعةةةاون الوثيةةةف مةةةخ األمانةةةة، أو  
احملتملةةةةة جقامةةةةة عاقةةةةة علةةةةى م ةةةةتوى امسةةةةي أكةةةةرب مةةةةخ املنتةةةةدى، وعر ةةةةت تكاليقاةةةةا وشةةةةروااا 
وتجراءا ا  وأسعده على هذا األساس مذكر  تعاون جرى توقيعاا يني أمانة املنتدى وافتقاقية ي  

  2019كانون الثاين/يناير 
التقاعةةل يةةني العلةةوم وال ياسةةاه ي افسةةتعراض العلمةةي للتقريةةر اخلةةا  وأسةةامت هي ةةة  

التغةةةةةمل املنةةةةةا ي واألاا ةةةةةي،  الةةةةةذي أعدتةةةةةه اهلي ةةةةةة ااكوميةةةةةة الدوليةةةةةة املعنيةةةةةة يتغةةةةةمل املنةةةةةاخ ي ةةةةةحن
علةةى م ةةودته الثانيةةة  وأعةةده  تعليقةةا   461علةةى امل ةةود  األوىل للتقريةةر، وقةةا  تعلي 250 وقةدمت

فستعراض التقيةي  ال ةادس للاي ةة ااكوميةة الدوليةة املعنيةة يتغةمل املنةاخ،    ة أيضا  هي ة التقاعل 
ولأل   تقريةر القريةف التقييمةي الثةاين ي ةحن اآلاثا والتكيةف والضةعف، وتقريةر القريةف التقييمةي 
الثالةةت ي ةةحن التخقيةةف مةةن راثا املنةةاخ، عنةةدما يتةةام التقريةةران  وقةةدمت األمانةةة مةةد اه تىل 

موليةة “ عمةل كواونيقيةا امل ة و ي ةحن الزااعةة”قرعيةة التايعةة لاتقاقيةة سرةو  عمل اهلي ةاه ال
ن تقيي  التكيف، واملنافخ امل  كة املتحتية من التكيةف، والقةدا  علةى   اصا   اهتماما   ألسالير و س

التدّمةةةةل، و  ةةةةني الكريةةةةون ي ال يةةةةة، وصةةةةدة ال يةةةةة، و رةةةةوية ال يةةةةة  ةةةةت األاا ةةةةي الرعويةةةةة 
 احملرولية، واألسالير املتكاملة مبا فياا تداا  املوااد املاسية  واألاا ي
، ن مت األمانة وهي ة التقاعل يني العلوم وال ياساه دوا  ي 2019أيريل /وي ني ان 

تااا معرض اخل ا الوانية للتكيف مخ تغمل املناخ، اكزه فياا على ييان التددايه اليت تواجةه 
رممة للتلبية املتزامنة فحتياجاه التكيةف مةخ التغةمل املنةا ي و قيةف التماس امل اايخ والربامن امل

أهةةدال  ييةةد أثةةر تةةدهوا األاا ةةي  وك ةةقت الةةدوا  عةةن أن الترةةدي ملو ةةوع تةةدهوا األاا ةةي 
والتكيةةف مةةخ التغةةمل املنةةا ي جيةةري عةةاد   علةةى م ةةااين م ةةتقلنْي ي ةةبر: )أ( قلةةة الةةوعي يتماثةةل 

ةن  ييةد أثةر تة قلّةة  ؛ )ج(“اا ةاب املةزدوج”دهوا األاا ةي؛ )ب( اخلةول مةن  ن التكيف و س
التوجيااه املرةادق علياةا يرةوا  امسيةة؛ )د( قلةة ال كيةز علةى أوجةه التةآزا تلةج ي الت ةاياه 

  القاسمة ي جمال تعداد امل اايخ 
واحتلةةةت مبةةةادااتن لةةةوا اااةةةود الةةةيت يةةةذلتاا األمانةةةة لت ةةةطيخ صةةةيا ة مؤشةةةراه تترةةةل  
اقيةةاه ايةةو الةةثاث  األوىل، هةةي مبةةادا  القريةةف املعةةين يرصةةد األاض لتدييةةد أثةةر تةةدهوا انميةةخ اتق

، وتةةريا يةةني مبةةادااه القريةةةف ذاه 2-1األاا ةةي، الةةيت سةةبف عر ةةاا ي تاةةاا النةةاتن الرسي ةةي 
ي ال ةراكة املعنيةة  أيضةا  الرلة اليت تركةز علةى التنةوع األحيةاسي والتغةمل املنةا ي  وسةا ت األمانةة 

راه التنةةةةوع البيولةةةةوجي الةةةةيت سةةةةعت تىل  ةةةة  هةةةةذه املؤشةةةةراه تىل قاسمةةةةة املؤشةةةةراه املترةةةةلة مبؤشةةةة
 أبهدال تي ي للتنوع البيولوجي 

: تعبئاااة املاااوارد املالياااة و اااا املالياااة األساساااية واإلضاااافية 5اهلااادس االسااا اتي ي  -هاء 
 لاادع  تنفيااذ االتفاقيااة عاان طريااجم إقامااة شااراكات فعالااة علااى الصااعيدين العاااملي

 والوطين
 التم ت اآللية العاملية عملية تعب ة املوااد من من وااه متداعمة نتلقة  -21
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“ اسةةتثمااية مقبولةةة مرةةةرفيا  ”وزسوده البلةةدان مب ةةاعداه عمليةةة لةةدع  تعةةةداد م ةةاايخ  -22
معتمد  على أهدال  ييد أثر تةدهوا األاا ةي، مةخ تيةاء تركيةز لتطنّةر اف تناقةاه املعتةاد  ي 

 بكر  من تنقيذ امل روع مرحلة م
وكسقةةل تملةةام مرفةةف البي ةةة العامليةةة واملؤس ةةاه املاليةةة املتعةةدد  األاةةرال األ ةةرى لاوانةةر  -23

الرسي ية لتطّنر أثر تدهوا األاا ي، تعزيزا  جدماج  ييد أثر تدهوا األاا ةي ي األاةر الربمجميةة 
 م امل اايخ املنداجة ي هذا ا ال أما يي ر سسبل اارول على التمويل هلذه املؤس اه، مما

وجسرّيةةت ممااسةةاه لتملةةة تكقةةل اف ةة اع املتةةزامن إبصةةام األاا ةةي املتةةدهوا  وزايد   -24
تنتاجيةةةة املةةةزااع الرةةةغمل  الن ةةةاق وتوليةةةد وظةةةاسف جديةةةد  معتمةةةد  علةةةى األاا ةةةي، اسةةةتسادل لةةةا 

 للتنقيذ   ديد النةساسن اااذية للم تثمرين وااااه املاحنة واااهز 
واستخدمت املعلوماه واألدلة املكت بة من امل اايخ التطريبية ال القة الذكر ي أن ة ة  -25

فعالةةة للةةدعو ،  اصةةة فيمةةا يتعلةةف مببةةادا  ااةةداا األ ضةةر األفريقةةي الكبةةمل للرةةدراء وال ةةاحل، 
علةةى وعةةوام وح يةت يقاعةةد  أتييةد مجاهمليةةة  ةمل م ةةبوقة تة اوم يةةني صةّناع القةةراا ي امل ةتوى األ

 الناس 
ومةةةن املةةةرجح أن تتط ةةةد راثا هةةةذه األن ةةة ة، الةةةيت تتخةةةذ شةةةكل اسةةةتثماااه ت ةةةا  ي  -26

الناةةوض إبصةةام األاا ةةي،  ةةااج تاةةاا عمليةةة افتقاقيةةة  و كةةن أن ت ةةلا ااولةةة القادمةةة مةةن 
ام التقااير الوانية الضوء على مؤشراه النطام احملرز على هذا الرةعيد، لكةن هنةاو مؤشةر للنطة

للقعةةل هةةو: صةةندوق  ييةةد أثةةر تةةدهوا األاا ةةي، الةةذي أن ةة  مب ةةااكة ن ةة ة مةةن قةةا  له متدق
ما يريو على ماسةة مليةون دوفا  اآللية العاملية وأصبح اآلن ي اوا الت غيل الكامل، وتلقى عمليا  

   2019كانون الثاين/يناير من افلتزاماه وأالف أول م اايعه ي  
: حتسل فرص اكصاول علاى املاوارد الالزماة 2021-2018لف ة ل 1-5الناتج الرييسي 

 للتنفيذ
نلاادا  يف حتوياا  أهااداف ا يف  ااال حتييااد أ اار تاادهور األراضااي إ   24دعماا  ا ليااة العامليااة 

، و را تيسا سُب  وصوهلا إ  مصادر رييساية للتمويا  “استثمارية مقبولة مصرفيا  ”مشاريع 
  املت  رة واملؤسسات املالية على حد سواء. من صالل تو ي ات مشل  البلدان

واستكشف  ا لية العاملية سالسا  القيماة املساتدامة ملنت اي اكياازات الصالاة وُلاج تولياد 
وفايف صضراء معتمدة على األراضاي وشاراكات مبتكارة لتشا يع االساتثمارات يف إصاالح 
األراضي. وأاتح  اخلربة املكتسبة من أنشطة ا لية العاملية يف سيا  مبادرة اجلدار األصضر 

كماادة   أيضاا  با للصحراء والساح  تو ي ات قيتمة يف هاذا اجملاال، اساتُخدم  األفريقي الك
  وُفف  يف أ راض الدعوة الفعالة.

 : ن اق مرادا التمويل للتردي لتدهوا األاا ي 1-5املؤشر 
:   ني قدااه البلدان األارال املتحثر  على  ويل أفكااهةا امل ةاايعية تىل م ةاايخ 2-5املؤشر 

   لتنقيذ افتقاقية عالية ااود
أعانةةةةت اآلليةةةةة العامليةةةةة البلةةةةدان األاةةةةرال ي  ويةةةةل العمةةةةل التقةةةةين والتخ ي ةةةةي املترةةةةل  

لألهةةدال الوانيةةة ال وعيةةة لتدييةةد أثةةر تةةدهوا األاا ةةي تىل م ةةاايخ ويةةرامن  ويليةةة لتدييةةد أثةةر 
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طعت علةةةى تةةةدهوا األاا ةةةي  واكةةةزه هةةةذه امل ةةةاعد  علةةةى املراحةةةل األوىل جعةةةداد امل ةةةاايخ وشةةة
واآلليةةاه املاليةةة املبتكةةر  )كالتمويةةل املخةةتلا( يةةا  اسةةتخدام التكنولوجيةةاه واملمااسةةاه املواءمةةة لل

واشةةةتملت علةةةى تةةةدايمل لتنةةةاول قضةةةااي التنةةةوع البيولةةةوجي و/أو التغةةةمل املنةةةا ي وترةةةمي  م ةةةاايخ 
ة داعمةةةةةةة ، كانةةةةةت اآلليةةةةةة العامليةةةةة2019أايا/مةةةةةةايو  31م ةةةةةتطيبة لاعتبةةةةةاااه اان ةةةةةانية  وي 

م ةةروعا  ي يلةةدان البةةت اارةةول علةةى م ةةاعد  ي و ةةخ م ةةاايخ ويةةرامن  ويليةةة  24 ألعةةداد
لتدييةةةد أثةةةر تةةةدهوا األاا ةةةي  وتضةةةمن ذلةةةج تةةةوفمل  ةةةرباء وانيةةةني مل ةةةاعد  أصةةةداب املرةةةلدة 
املعنيني ي تعداد املق حاه امل اايعية، وتوفمل التوجيه التقين حول ال كل واملضمون، وامل ةاعد  

 ي ايا امل اايخ لألن  ة ااااية األ رى، ت افة تىل توفمل التداير 
وواصةةلت اآلليةةة العامليةةة التعةةاون مةةخ مرفةةف البي ةةة العامليةةة لةةدع  أن ةة ة افتقاقيةةة، مبةةا ي  

ذلج تقدمي مد اه ي صيا ة املذكراه املقاهيمية للم اايخ والربامن التدويليةة الةيت تت لةخ تىل 
مرفف البي ة العاملية، وتعداد قاسمة مرجعية لمل اايخ والربامن التدويلية لتدييد  اارول على متويل

أثةر تةدهوا األاا ةي مل ةةاعد  م ةواي امل ةاايخ علةى الرةةعيد الق ةري وشةركاسا  التقنيةني واملةةاليني 
 ي التمةةةاس التمويةةةل مةةةن مرفةةةف البي ةةةة العامليةةةة واملؤس ةةةاه املاليةةةة األ ةةةرى، وتةةةوفمل امل ةةةوا  التقنيةةةة
لربممن أتثمل اجداا  امل تدامة للغةاله علةى اسةتدامة امل ةاهد ال بيعيةة ي األاا ةي ااافةة التةايخ 
ملرفف البي ة العاملية، وتقدمي الدع  ألن  ة التمكني الةيت يضة لخ لةا مرفةف البي ةة العامليةة سرةو  

لية وتقنية متعةدد  األاةرال مخ كيامه أ رى متوي أيضا  التزاماه افتقاقية  وتنخرط اآللية العاملية 
ي مناسةةةةباه لبنةةةةاء القةةةةدااه  ايتاةةةةا ن ةةةةر معلومةةةةاه عةةةةن ااوانةةةةر التقنيةةةةة لتدييةةةةد أثةةةةر تةةةةدهوا 
األاا ةةي وتي ةةمل املبةةادفه مةةخ مراكةةز التن ةةيف الوانيةةة التايعةةة لاتقاقيةةة واااةةاه املعنيةةة الرسي ةةية 

 األ رى 
رةةدراء وال ةةاحل، سةةعت اآلليةةة وي سةةياق مبةةادا  ااةةداا األ ضةةر األفريقةةي الكبةةمل لل 

ةةن مبتكةةر  وزايد  صةةقلاا لقيةةاد  عمليةةة للترةةدي لتةةدهوا األاا ةةي و ةةمان  العامليةةة تىل  ديةةد  س
اارول على املوااد ذاه الرلة  ومن  ال م روع ااباة البي ية احمللية من أجل ا ةاد أ ضةر، 

افستثماا ي تصام األاا ي و لف قدمت اآللية العاملية الدع  للمطتمعاه احمللية مبتغية زايد  
الوظاسف اخلضراء عرب ساسل القيمةة املدفوعةة لل لةر  وتضةمن ذلةج العمةل أبسةالير جديةد  
ل نتةةاج الزااعةةي واارجةةي امل ةةتدام والتوسةةخ فياةةا وتي ةةمل  ايةةز املنتطةةاه القّيمةةة لةاا ةةي ااافةةة 

للمعايمل الرسي ية للرادااه الدوليةة، وايةا مثل املواينغا والياولب دا ل الباد وكقالة استيقاءها 
يةةةربممن  ةةةريي  أيضةةةا  منتطةةةي اايةةةازاه الرةةةغمل  لمل ةةة ين العةةةامليني  وا ةةة لعت اآلليةةةة العامليةةةة 

الوظةةاسف اخلضةةراء املعتمةةد  علةةى ”لقيةةاد  عمليةةة  ي ةةة “ اواد األعمةةال اخلضةةراء الكبةةاا”مب ةةمى 
دامة  وتس تخل  من هذه األن  ة داوس عةن  من  ال تن اء ساسل القيمة امل ت“ األاا ي

ةةةبل العةةةية  كيقيةةةة اسةةةتخدام األن ةةة ة افقترةةةادية املعتمةةةد  علةةةى األاا ةةةي ي حقةةةز افاتقةةةاء ي س
الريقيةةةة وتةةةوفمل فةةةر  جديةةةد  لأل ةةة  للن ةةةاء وال ةةةباب الةةةذين يت ةةةمون للضةةةعف ي منةةةااف 

اايخ جديةةد  مبقةةدواها حقةةز األاا ةةي ااافةةة  وتةةداج اآلليةةة العامليةةة هةةذه الةةداوس ي ترةةمي  م ةة
مزيد من افستثماااه من  ةال أن ة ة تصةام األاا ةي مةن أجةل تيةراز اجمكانيةاه الضةخمة 

 املاثلة ي اهلباه ال بيعية والب رية اليت حسبيت لا من قة ال احل 
وا بةةة ي زايد  الةةوعي وح ةةد مزيةةد مةةن ال ةةركاء وااء مبةةادا  ااةةداا األ ضةةر األفريقةةي  

ينةةةاء تحةةةدى ”دراء وال ةةةاحل، واصةةةلت اآلليةةةة العامليةةةة ةلتاةةةا الدعويةةةة  ةةةت شةةةعاا الكبةةةمل للرةةة
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، اليت  اوب معاا حىت اآلن مايةني األشةخا  مةن  ةال الةدعو  عةرب وسةاسل “عطاسر الدنيا
التواصل افجتماعي والواقخ افف ا ي واملناسباه الرفيعة امل توى وااماه افترالية للمطتمخ 

يد مةن املنافةذ اجعاميةة هةذه ااملةة، مناةا صةدف الغةااداين والةديلي تلغةرال املدين  و  ى عد
ول ةة الةي يب سةةي، وأسةقره عةن تقةةدمي التمويةل للمبةةادا  مةن جاةاه فاعلةةة ي الق ةاعني العةةام 
واخلا ، وجيري ي الوقت الراهن تعداد تقرير شامل عن و خ املبادا  والتدضمل لةربممن واثسقةي 

 حوهلا  لى م توى افيخومسنَتن موسيقي ع
وقد د ةل صةندوق  ييةد أثةر تةدهوا األاا ةي الةذي دعمةت تن ةااه اآلليةة العامليةة حيةز  

الت ةةةةغيل الكامةةةةل حاليةةةةا، كرةةةةندوق م ةةةةتقل لاسةةةةتثماا املةةةةؤثر تةةةةديره تحةةةةدى مؤس ةةةةاه تداا  
، أفرةةةةةةح 2019أايا/مةةةةةايو  31افسةةةةةتثماااه ي الق ةةةةةاع اخلةةةةةا  هةةةةةي مؤس ةةةةةة مملوفةةةةةا  وي 

التزامةةاه تريةةو علةةى ماسةةة مليةةون مةةن دوفااه الةةوفايه املتدةةد  أتتةةت مةةن ن ةةاق  الرةةندوق عةةن
عةةةن أول اسةةةتثماااه الرةةةندوق ي  2019الثاين/ينةةةاير  واسةةةخ مةةةن امل ةةةتثمرين  وأعلةةةن ي كةةةانون

م روع مدّا للد ل ي جمةال اجداا  امل ةتدامة لةاا ةي وتصةام األاا ةي  ومةن محيةة أ ةرى، 
مرفف الرندوق لتقدمي امل اعد  التقنية ي تعداد امل ةنح ي جمةال  أيضا  ل د ل حيز الت غيل الكام

 ييةةد أثةةر تةةدهوا األاا ةةي، الةةذي يكلَّةةف يتقةةدمي دعةة  تقةةين للم ةةاايخ املن ويةةة علةةى احتمةةافه 
وأصةةدا  را  شةةا 24تلقةةي التمويةةل مةةن الرةةندوق و كةةن أن تكةةون جةةاهز  لاسةةتثماا ي  ضةةون 

اه يعةةد أن أسّمةةن لت ةةغيله مبلةةع   ةةة مايةةني مةةن دوفااه الةةةوفايه املرفةةف نةةداء للتقةةدم مبق حةة
 املتدد  األمريكية 

 املن زات اليت حققت ا وحدات األمانة -رانعا   
 التو يه التنفيذل واإلدارة -ألف 

قةةةةةدم يةةةةةرممن التوجيةةةةةه التنقيةةةةةذي واجداا  الةةةةةدع  للمةةةةةدير  التنقيذيةةةةةة ي تةةةةةوفمل التوجيةةةةةه  -27
ة واآلليةةة العامليةةة والتمثيةةل اخلةةااجي للمن مةةة وتن ةةيف التعةةاون مةةخ املن مةةاه افسةة اتيطي لةمانةة

األ رى والتواصل مخ ساسر ااااه املعنية على الن اق العاملي اثاا على دع  أهةدال افتقاقيةة 
وتنقيةةذها  وكقةةل يةةرممن التوجيةةه التنقيةةذي واجداا  القعاليةةة والتناسةةف علةةى وجةةه العمةةوم ي عمةةل 

ينان التخ يا والرصد القاس  على النتةاسن  وواصةلت األمانةة ال كيةز علةى  ديةد نا   تعياألمانة م
أولوايه أن  تاا حىت تتمكن من استخدام مواادها احملةدود  أبفضةل سةبيل ممكةن ي افسةتطاية 

م ةوا  ي  أيضةا  للوفايه املنواة لا مةن قبَةل األاةرال  ووفةر يةرممن التوجيةه التنقيةذي واجدااي 
مل ةةةةاسل القانونيةةةةة واملؤس ةةةةية واججراسيةةةةة واسةةةةتعرض واثسةةةةف تقةةةةوي  األاةةةةرال وااجةةةةخ/أقر واثسةةةةف ا

اعتمةةةةاد املن مةةةةاه ااكوميةةةةة الدوليةةةةة ومن مةةةةاه ا تمةةةةخ املةةةةدين وهي ةةةةاه الق ةةةةاع اخلةةةةا  لةةةةدى 
 افتقاقية 

مةةن يةةرممن التوجيةةه التنقيةةذي  وكقةةل مكتةةر افترةةال ي نيويةةواو، الةةذي ي ةةكل جةةزءا   -28
ا ، الربوز ال ياسي لقضااي افتقاقية أمام اامعية العامة لةم  املتدد  وجملإ األمةن التةايخ واجدا

لةمةة  املتدةةد   ومةةااس أن ةة ة الةةدعو  ي املنتةةدى ال ياسةةي الرفيةةخ امل ةةتوى والعمليةةاه الرسي ةةية 
 ة ة   وا  لخ مكتةر افترةال أبن2030األ رى اليت تتايخ تنقيذ   ة التنمية امل تدامة لعام 

، ووفةةر معلومةةاه وم ةةوا  اسةة اتيطية ي األمةة  املتدةةد اترةةالية لةةدد  مةةخ القواعةةد املوجةةود  مبقةةر 
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وجمموعةةةاه املرةةةا  األمةةة  املتدةةةد  امل ةةةاسل املترةةةلة لفتقاقيةةةة أفةةةاده مناةةةا الةةةدول األعضةةةاء ي 
در وتةدهوا  موعةة األصةدقاء املعنيةة للترة”كحمانةة   أيضةا  اخلاصة وا موعاه اجقليمية  وعمةل 

وتوىل املكتر كذلج ماةام مركةز التن ةيف للعاقةاه مةخ مرفةف البي ةة العامليةة “  األاا ي وااقال
وشااو ي تعداد يرامن نتلقة للبنج الدويت مناا، املؤمتر ال نوي املعين لألاا ي والققر، وواصل 

وتقةدمي مةد اه تلياةا، اصد عملية و خ يرامن العمل ي العملياه واملناسباه العاملية الرسي ية 
 ومن مجلتاا افتقاق العاملي ي حن اهلطر  

جةزء مةةن يةرممن التوجيةةه  أيضةةا  و ةال فة   ال ةةنتني كسلةف مكتةةر تقيةي  افتقاقيةةة، وهةو  -29
  2019التنقيةذي واجداا ، إبجةراء أايعةة تقييمةاه، وسةيسطري املكتةةر تقييمةنْي ر ةرين قبةل  ايةة عةةام 

 متايعة للتقييماه ال ايقة لاتقاقية  ا  أيضوأجرى مكتر التقيي  

 العالقات اخلار ية والسياسات والدعوة -/ء 
ي ةةةةاعد يةةةةرممن العاقةةةةاه اخلااجيةةةةة وال ياسةةةةاه والةةةةدعو  ي و ةةةةخ القضةةةةااي املترةةةةلة  -30

لألاا ي وااقال على جداول األعمال العامليةة واجقليميةة الرسي ةية، ويعمةل علةى توسةيخ ن ةاق 
انرّر تركيةز  2019-2018املعنية الرسي ية وال ركاء الرسي يني  و ال الق    م ااكة ااااه

 الربممن على األولوايه األايخ التالية:
 تعمي  ال ياساه الداعمة للتنقيذ املعّطل لاتقاقية؛ )أ( 
زايد  افع ال للدوا الذي يؤديه   ني تداا  األاا ي واملياه ي زايد  األمن  )ب( 
 ية؛وفر  الع
 تقامة ال راكاه وأوجه التآزا لضمان  قيف القيمة من تنقيذ افتقاقية؛ )ج( 
 ترشيد وتن يا افترافه املؤس ية لاتقاقية  )د( 

وفيمةةةا يترةةةل يتعمةةةي  ال ياسةةةاه، اّوج الةةةربممن لتدييةةةد أثةةةر تةةةدهوا األاا ةةةي لعتبةةةااه  -31
ي سةةةبيل الترةةةدي لقضةةةااي تةةةدهوا معّطةةةا ججنةةةاز عديةةةد مةةةن أهةةةدال التنميةةةة امل ةةةتدامة، ودعةةةا 

ةةةن ق اعيةةةة متكاملةةةة  وأداا الةةةربممن تنقيةةةذ   ةةةة العمةةةل اان ةةةانية  األاا ةةةي وااقةةةال لتبةةةاع  س
لاتقاقية، ون ف الدع  الذي تقدمه أمانة افتقاقيةة ملبةادا  افسةتدامة وافسةتقراا واألمةن، ومصةر 

مليةةةاه واملناسةةةباه العامليةةةة الرسي ةةةةية الةةةدوا اااسةةة  الةةةذي تؤديةةةه األاا ةةةي املنتطةةةةة ي سةةةياق الع
املتعلقة لهلطر   وساند الربممن تنقيذ مبادا  ااقال التايعة لاتقاقية يتوفمل  رب  فنية ي ا الني 
التقين وال ياسايت ي تااا صيا ة اخل ا الوانية ملكافدة ااقال وتن يف و خ جمموعة أدواه 

 املتعلقة للعواصف الرملية وال ايية ي تااا افتقاقية مكافدة ااقال، وا  لخ انميخ األن  ة 
وفيمةةةةا خيةةةة   ةةةةمان ال ةةةةراكاه والتةةةةآزا لتدقيةةةةف القيمةةةةة مةةةةن تنقيةةةةذ افتقاقيةةةةة، تعةةةةاون  -32

الربممن ين اط مخ جمموعاه ااااه املعنية اليت تؤدي دواا  حامسةا  ي التنقيةذ القعةال لاتقاقيةة  
 تمةةخ املةةدين لأل يةةة  وقةةدم الةةربممن الةةدع  لقريةةف ومةةن يةةني هةةذه اااةةاه ح يةةت من مةةاه ا

وتضةمنت:  2017  امل ةتقل لعةام من ماه ا تمخ املدين ي الوفةاء للتوصةياه الةوااد  ي التقيةي
تعةةةةداد مبةةةةادئ توجيايةةةةة ت ةةةةغيلية و  ةةةةة اسةةةة اتيطية مل ةةةةااكة من مةةةةاه ا تمةةةةخ املةةةةدين ي  ‘1’
يل فريةةف اترةةايت اتيةةخ لقريةةف من مةةاه ا تمةةخ املةةدين   ت ةةك ‘2’تقاقيةةة وت ةةيمل أعمةةال القريةةف؛ اف

مةةةخ توصةةةياه التقيةةةي ، واصةةةل الةةةربممن دعةةة  امل ةةةااكة القعالةةةة ملن مةةةاه ا تمةةةخ يا  كةةةذلج، ومتاشةةة
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املدين املعتمد  ي عملية افتقاقية على الرسعد العاملي واجقليمي والواين، ويّ ر اعتماد من ماه 
، قةةااب عةةدد املن مةةاه ااديةةد  الةةيت تقةةدمت يواثسةةف 2019ايو أايا/مةة 31ا تمةةخ املةةدين  وي 

  من مة  60لدى مؤمتر األارال با  فعتمادها مراق
وي أعقةةةةةاب اسةةةةةتاال العمةةةةةل لهلويةةةةةة املرسيةةةةةة، واعتمةةةةةاد افسةةةةة اتيطية املنقدةةةةةة لاتقاقيةةةةةة ي  -33

نقيةةذ اخل ةةة افترةةالية مةةؤمتر األاةةرال الثالةةت ع ةةر وتعيةةني أمينةةة تنقيذيةةة جديةةد ، أجةةري اسةةتعراض لت
لاتقاقيةةةة  وأسد لةةةت   ةةةيناه علةةةى التوجةةةه افسةةة اتيطي والةةةدوا افترةةةايت أل ةةةراض الةةةدعو   وأويت 
تركيةةز أكةةةرب لةةزايد  الةةةربوز ي وسةةةاسا اجعةةام العامليةةةة ولتدقيةةف التدةةةول الرقمةةةي  وتعةةاون الةةةربممن مةةةخ 

ليةةةة ومترةةةلة لل ياسةةةاه، كالكتيبةةةاه هي ةةة العلةةةوم وال ياسةةةاه والةةةدول األاةةةرال ي تنتةةاج مةةةواد تقاع
واألدلةةةةة واألدواه، وأكةةةةد علةةةةى احتةةةةواء املوقةةةةخ املؤس ةةةةي لاتقاقيةةةةة علةةةةى اجن نةةةةت وقنوا ةةةةا ي جمةةةةال 
التواصةةل افجتمةةاعي واسةةاسلاا اج باايةةة واخلةةدماه اجعاميةةة للمكتبةةة علةةى لتةةوى دينةةامي وتقةةاعلي 

م ةةةة و،  7 000رسةةةالة اج باايةةةةة مبةةةا ينةةةةاهز عةةةامر، وهةةةةو مةةةا أسةةةةقر عةةةن زايد  عةةةةدد امل ةةةة كني ي ال
اتيةةةخ جديةةةد علةةةى التةةةوي   ومةةةن يةةةني ةةةةاه وسةةةاسل التواصةةةل افجتمةةةاعي،  5 000يريةةةو علةةةى  ومةةةا

، وتلقةةةت الومسةةةةة  اصةةةةا   جناحةةةا   2017صةةةادل افحتقةةةال لليةةةةوم العةةةاملي ملكافدةةةة الترةةةةدر ي عةةةام 
الةةةربممن حبمةةاه اترةةال تعاميةةةة  مايةةني مةةةن التعليقةةاه  وا ةة لخ 4.7املخررةةة لليةةوم أكثةةةر مةةن 

تىل املنافةةةذ اج باايةةةة املةةةؤثر  “ مقةةةافه  ليليةةةة”و ووفةةةر التةةةداير للرةةةدقيني وأاسةةةل مقةةةافه للةةةرأي
وجةةةةود افتقاقيةةةةة علةةةةى جةةةةداول اجتماعةةةةاه  أيضةةةةا  الراسةةةةد  ذاه الرةةةةلة لل ياسةةةةاه  ودعةةةة  الةةةةربممن 

ى الةةةيت تكقةةةل ع ةةةي  األثةةةر وات ةةةاع ن ةةةةاق املناسةةةباه افسةةة اتيطية للةةةدعو  واملناسةةةباه افيعةةةة امل ةةةتو 
  افترال 

 العل  والتكنولو يا والتنفيذ - ي  
يةةةةةدع  يةةةةةرممن العلةةةةة  والتكنولوجيةةةةةا والتنقيةةةةةذ التعةةةةةاون العلمةةةةةي وييّ ةةةةةر اجيةةةةةا  الةةةةةواين  -34

وعمليةةاه افسةةتعراض ويةةدع  البلةةدان امل ةةمولة مبرفقةةاه التنقيةةذ اجقليمةةي لاتقاقيةةة ي م ةةاعياا 
 تداا  ماام األمانة ي جمال يناء القدااه وتداا  املعاال  أيضا  تقاقية  ويتوىل الربممن لتنقيذ اف

وقسةةدم التعةةاون العلمةةي ي مع مةةه عةةن اريةةف انةةة العلةة  والتكنولوجيةةا وهي ةةة التقاعةةل يةةني  -35
، سةةةةةةاعد يةةةةةةرممن العلةةةةةة  2019-2018العلةةةةةةوم وال ياسةةةةةةاه التايعةةةةةةة هلةةةةةةا  وي فةةةةةة   ال ةةةةةةنتني 

والتكنولوجيا والتنقيذ هي ة التقاعل يني العلوم وال ياساه ي الوفةاء أبهةدافاا املنّرةبة علةى تقةدمي 
ه لّ ةةنة لتنقيةةذ  ييةةد أثةةر تةةدهوا األاا ةةي، والتةةد اه املعتمةةد  علةةى األاا ةةي جداا  توجياةةا

أن  ة التن يف اليت ا  لعت لا هي ة التقاعل يني العلةوم  أيضا  ااقال والتخقيف منه  وساعد 
وال ياسةةاه مةةخ سةةت رليةةاه علميةةة أ ةةرى، وأسةةا  ي تعةةداد  يةةاااه ال ياسةةة امل ةةتمد  مةةن 

تي ةةمل افترةةال  أيضةةا  ه  وت ةةافة تىل الةةدع  القةةين الةةذي قدمةةه الةةربممن، تةةوىل عمةةل هةةذه اآلليةةا
فيمةةةةا يةةةةني أعضةةةةاء هي ةةةةة التقاعةةةةل يةةةةني العلةةةةوم وال ياسةةةةاه ون ّةةةة  حلقةةةةة عمةةةةل تن ةةةةيقية وثاثةةةةة 
اجتماعاه متكاملة هلي ة التقاعل يني العلوم وال ياساه  وخي ا الربممن لعقد افجتمةاع الرايةخ 

التعامةةل مةةخ اخلةةةرباء افست ةةاايني الةةةذين  أيضةةةا    وتةةةوىل الةةربممن 2019إ رب/أ  ةة للاي ةةة ي 
دعموا عمل هي ة التقاعل يني العلوم وال ياساه ي تعةداد و ليةل امل ةح الةذي  ريةه اهلي ةة علةى 

 اجن نت سرو   ييد أثر تدهوا األاا ي 
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لةربممن تعةداد العمليةاه وعاو  على تقةدمي امل ةاعد  لتنقيةذ يةرممن عمةل اهلي ةة، تةوىل ا -36
التدضملية القنية فجتماعاه مكتر انة العل  والتكنولوجية والةدوا  الرايعةة ع ةر  للطنةة  ومثّةل 
األمانة ي افجتماعاه والعملياه العلمية وي لةاداثه ثناسيةة مةخ يلةدان ومن مةاه ومؤس ةاه 

وصةةدافيني وأسةةا  ي  نتلقةةة، كمةةا قةةدم مةةد اه علميةةة اسةةتطاية ل لبةةاه وادتةةه مةةن لحثةةني
 املن وااه ذاه الرلة 

وقةةدم يةةرممن العلةة  والتكنولوجيةةا والتنقيةةذ امل ةةاعد  لةاةةرال ي عمليةةة اجيةةا  الةةواين  -37
، الةةةيت مّكنةةةت انةةةة اسةةةتعراض تنقيةةةذ افتقاقيةةةة مةةةن تجةةةراء تقيةةةي  لتنقيةةةذ 2019-2018للقةةة   

ن مةةخ عمليةةة أهةةدال التنميةةة امل ةةتدامة، افتقاقيةةة وتعةةداد ييةةامه مبدسيةةة وتاةةاا للمؤشةةراه يتةةزام
ويّ ر جاود األارال ي استخدام البيامه الوانية  وأعد الربممن مناذج اجيا  وأدلة تقرةيلية 
وم ةردا  للمرة لداه، وتةوىل  ةةديت يوايةة ن ةام اسةتعراض األداء وتقيةةي  التنقيةذ، واتّةر ججةةراء 

التداير اجقليمية ودوااه الةتعل  اجلكة وين   ا تباااه اود  البيامه وشااو ي تن ي  حلقاه
فجتمةةاع مكتةةر انةةة اسةةتعراض تنقيةةذ افتقاقيةةة وقةةدم الةةدع  للمكتةةر ي  أيضةةا  وجاةةز الةةربممن 

 تن ي  جل اه اللطنة وت يمل أعماهلا 
اجتةةةةذاب الةةةةزواا  وواصةةةةل سةةةةوق ينةةةةاء القةةةةدااه التةةةةايخ لاتقاقيةةةةة املتةةةةام علةةةةى اجن نةةةةت -38
  واستسكملت عروض ال وق لستمراا مخ تيةاء اهتمةام  ةا  لةزايد  ر شاراي  زاس 2 800 مبعدل

املواد املتاحة لللغتةني القرن ةية واجسةبانية  وتعمةل سةوق ينةاء القةدااه كقنةا  يسقةّدم عربهةا العديةد 
من الدوااه التدايبية على اجن نت ودوااه التعل  اجلك وين ي املوا يخ الرسي ةية لاتقاقيةة، مبةا 
ي ذلةةةج  ديةةةةد األهةةةدال املتعلقةةةةة يتدييةةةةد أثةةةر تةةةةدهوا األاا ةةةةي، وتعةةةداد امل ةةةةاايخ التدويليةةةةة، 
واجيا  الق ري، وتعمي  املن وااه اان انية  وت تضيف ال وق ةاه وم ايقاه ومعااض 
وصةةلت مبةةداها تىل مجاةةوا جديةةد، وأسةةامت مةةن مث ي زايد  الةةوعي لفتقاقيةةة فيمةةا يةةني عمةةوم 

 الناس 
ون مةةت افتقاقيةةة أول معةةرض تةةدايي لبنةةاء القةةدااه قبةةل انعقةةاد الةةدوا  ال ةةايعة ع ةةر   -39

للطنةةة اسةةتعراض تنقيةةذ افتقاقيةةةة  واكةةزه جل ةةاه التةةداير علةةةى أايعةةة موا ةةيخ هةةي: امل ةةةاسل 
اان ةةةانية املرتب ةةةة يتدييةةةد أثةةةر تةةةدهوا األاا ةةةي؛ وتنقيةةةذ  ييةةةد أثةةةر تةةةدهوا األاا ةةةي؛ والتحهةةةر 

د يوجةةةه العواصةةةف الرمليةةةة وال اييةةةة  ومةةةن أصةةةل عةةةدد امل ةةةااكني ي الةةةدوااه للطقةةةال؛ والرةةةمو 
التدايبية للمعرض الةذي قةااب املاسةة، جةاء مع ماة  مةن مراكةز التن ةيف الوانيةة لاتقاقيةة أو مةن 

ممثلةون عةن من مةاه ا تمةخ املةدين  وكطةزء مةن  أيضةا  املراسلني العلميني والتكنولوجيني وحضةرها 
اتحةةةةت هي ةةةةة التقاعةةةةل يةةةةني العلةةةةوم وال ياسةةةةاه لا ةةةةراه وقةةةةدمت تفةةةةاداه ي ينةةةةاء القةةةةدااه أ

 ااامعاه واملدااس ي حن افتقاقية ومو وعا ا اليت تكت ي أولوية 
وجرى ت وير مركةز املعرفةة التةايخ لاتقاقيةة ليكةون منرةة وحيةد  تقةي لحتياجةاه تبةادل  -40

ويتةةحلف املركةةز مةةن كافةةة منتطةةاه هي ةةة التقاعةةل املعرفةةة اميةةخ اااةةاه املعنيةةة ي تاةةاا افتقاقيةةة  
يةةني العلةةوم وال ياسةةاه، واملكتبةةة اجلك ونيةةة لاتقاقيةةة، وسةةوق ينةةاء القةةدااه، وقاعةةد  ييةةامه 
أفضةةل ممااسةةاه اجداا  امل ةةتدامة لةاا ةةي، واملوقةةخ ال ةةبكي لتقريةةر التوقعةةاه العامليةةة لةاا ةةي، 

د أثةةةر تةةدهوا األاا ةةةي، وأدواه يرمجميةةة أ ةةةرى، ومعلومةةاه عةةن  ديةةةد األهةةدال ي جمةةةال  ييةة
وقواعةةةد ييةةةامه ن ةةةام تبةةةادل املعةةةاال الةةةيت تبلةةةع لةةةا البلةةةدان األاةةةرال، وقاسمةةةة اخلةةةرباء التةةةايعني 
لاتقاقية، ومدونة العلوم وال ياساه التايعة لاتقاقية، وجمموعةة أدواه مكافدةة ااقةال التايعةة 
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عاقةةةاه م اي ةةة يةةةني نتلةةف هةةةذه املنتطةةاه املعرفيةةةة  ومنةةةذ لاتقاقيةةة  ويتةةةيح مركةةز املعرفةةةة قيةةام 
 زاسر شاراي   10 000، زاد عدد زوااه املنقردين واق ب من 2016تااق املركز ي عام 

وتولةةت وحةةداه التن ةةيف اجقليمةةي دعةة  البلةةدان دا ةةل كةةل من قةةة مةةن منةةااف مرفقةةاه  -41
ذ افتقاقيةةةةةةةةة  و ةةةةةةةةال فةةةةةةةة   ال تنقيةةةةةةةةالتنقيةةةةةةةةذ اجقليمةةةةةةةةي لاتقاقيةةةةةةةةة، للةةةةةةةةدفخ مب ةةةةةةةةاعياا ي جمةةةةةةةة

، حرصةت هةذه الوحةداه علةى وجةود تةدفف اترةايت فعةال ي اااتةةني، 2019-2018 ال ةنتني
يةةةني مؤس ةةةاه افتقاقيةةةة واألاةةةرال، وقةةةدمت تسةةةااما ا تىل األن ةةة ة الرسي ةةةية لةمانةةةة واآلليةةةة 

 العاملية 
عمةةة لتدديةةد األهةةدال وا ة لعت وحةةداه التن ةةيف اجقليميةة انانةةر مةةن األن ة ة الدا -42

املتعلقةةةة يتدييةةةد أثةةةر تةةةدهوا األاا ةةةي ومبةةةادا  ااقةةةال وعمليةةةاه اجيةةةا  الةةةواين  كمةةةا مثّلةةةت 
افتقاقية ي املناسباه والعملياه ذاه الرلة ي منااقاا وأيقت األمانة واآللية العاملية على عل  

التن يف الوانية عن افتقاقيةة تعام مراكز  أيضا  للنواتن واخل ا ذاه العاقة  وتولت الوحداه 
ومناسةةبا ا وت واا ةةا، وقةةدمت ادودا  علةةى األسةة لة الةةيت تلقتاةةا مةةن مراكةةز التن ةةيف وسةةاعد ا ي 
اختةةاذ قةةراااه م ةةتنمل  ي امل ةةاسل املترةةلة لفتقاقيةةة  ودعمةةت هةةذه الوحةةداه عمليةةاه الت ةةاوا 

اااةاه املعنيةة الوانيةة واجقليميةة اجقليمي وعملت كنق ةة اترةال لةمانةة لةدى مراكةز التن ةيف و 
 األ رى ي كل من قة من منااف مرفقاه التنقيذ اجقليمي 

 اخلدمات اإلدارية -دال 
تناط يربممن اخلدماه اجدااية مامة  ةمان اججنةاز القعةال والكقةؤ للخةدماه املقدمةة  -43

الب رية وال قر وامل ة ايه وتكنولوجيةا تىل األمانة واآللية العاملية ي جمافه اجداا  املالية واملوااد 
 للن امني اجدااي واملايت لةم  املتدد  وافتقاقية  وفقا  املعلوماه تىل جانر  دماه املؤمتراه، 

مانةةةةة واآلليةةةةة العامليةةةةة ي واصةةةةلت الوحةةةةد  دعةةةة  األ 2019-2018وي فةةةة   ال ةةةةنتني  -44
اسةتقدام  110و سةداد للبةاسعني،دفعةة  2 300و الةر اشة اء، 88و مامةة سةقر، 925  ايز

إباةاق ن ةام ا  والقيةام أ ةمل  دا ،يلة 45حلقةة عمةل ي  116ملوظقني و رباء است ةاايني، وتن ةي  
 من امل تعملني  120جديد للربيد اجلك وين خلدمة 

العةاملي املتدد   واختذه األمانة   واه ل شيد أداء العملياه م تقيد  من مركز األم  -45
ي تجةةراء مجيةةخ الترةةنيقاه ‘( مةةوااد ي ةةرية واحةةد ’وااد الب ةةرية )امل ةةاا تليةةه مب ةةمى خلةةدماه املةة

الوظيقيةةة ال ةةايقة لاسةةتقدام تىل الوظةةاسف ممةةا أسةةةقر عةةن ااتقةةاع نوعيةةة اخلةةدماه و قيةةف وقةةةت 
األمةةة  تيةةةدال أسةةةرع يتكلقةةةة أقةةةل  وستواصةةةل األمانةةةة اتبةةةاع هةةةذه ال تيبةةةاه  ةةةمن تاةةةاا من ومةةةة 

  ترشيد أداء أعماهلا من أجل املتدد  
وفيمةةا يتعلةةف سةةدماه املةةؤمتراه، ن مةةت األمانةةة الةةدوا  ال ةةايعة ع ةةر  للطنةةة اسةةتعراض  -46

انواجتةةةةاون،  يةةةةام  وأعةةةةده األمانةةةةة الةةةةدعواه  2019كةةةةانون الثاين/ينةةةةاير تنقيةةةةذ افتقاقيةةةةة ي  
ا ، مبةا ي ذلةج وي ره امل ااكة وأجنزه  دماه املؤمتراه و  ا توفمل املرافف ذاه الرةلة للةدو 

تن ةةي  يعثتةةني  ضةةمليتني للتخ ةةيا  وجساةةزه ال مجةةة ل ةةبخ مةةن واثسةةف مةةا قبةةل الةةدوا  ي املوعةةد 
ي جنيةةةف األمةةة  املتدةةةد  احملةةةدد، وأمكةةةن  قيةةةف معةةةدل امتثةةةال عةةةام لتقةةةدمي الواثسةةةف تىل مكتةةةر 

يعة ع ةةر  ي املاسةةة  وتضةةمنت  ةةدماه املةةؤمتراه تةةوفمل الةةدع  اججراسةةي للةةدوا  ال ةةا 100 يلةةع
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للطنةة اسةتعراض تنقيةةذ افتقاقيةة، إبجنةاز تجةةراءاه سةمل الةدوا  وتعةةداد مةذكراه املتكلمةني لةةرسيإ 
الةةدوا  وتعةةداد املةةوجزاه ويةةرممن العمةةل لليوميةةة، وصةةيا ة تقريةةر عةةن سةةمل أعمةةال الةةدوا  ال ةةايعة 

 ع ر  للطنة استعراض تنقيذ افتقاقية 
عقةةةاد الةةةدوا  الرايعةةةة ع ةةةر  ملةةةؤمتر األاةةةرال والةةةدوا  وجيةةةري ي الوقةةةت الةةةراهن التن ةةةي  فن -47

الثامنةةة ع ةةر  للطنةةة اسةةتعراض تنقيةةذ افتقاقيةةة، والةةدوا  الرايعةةة ع ةةر  للطنةةة العلةة  والتكنولوجيةةا، 
وقد مت توقيخ اتقاق البلد املضيف مخ حكومة اهلند  ويلع جممةوع واثسةف مةا قبةل الةدوا  الةيت يتةوىل 

وثيقةة، ت ةافة تىل أايةخ واثسةف تعاميةة تتةوىل األمانةة  28ي جنيةف األم  املتدد  ترمجتاا مكتر 
 ايزهةةا  ونس مةةت ي تاةةاا افتقاقيةةة ثةةاث يعثةةاه للتخ ةةيا مةةن أجةةل التدضةةمل للةةدوا  الرايعةةة 

ي جنيةةف وتداا  ال ةةامة األمةة  املتدةةد  ع ةةر  ملةةؤمتر األاةةرال، شةةااو فياةةا ممثلةةون مةةن مكتةةر 
 واألمن التايعة لةم  املتدد  

وجةةرى تن ةةي  سةةتة اجتماعةةاه ي يةةون ملكاتةةر مةةؤمتر األاةةرال وانةةة اسةةتعراض تنقيةةذ  -48
افتقاقية وانة العل  والتكنولوجيا، وعسقد اجتماع واحد ملكتر مؤمتر األارال ي  يانع للرني، 

ينةةاء علةةى دعةةو  مةةن اسةةيإ الةةدوا  الثالثةةة ع ةةر  للمةةؤمتر  ونس مةةت أايعةةة  2019شةةباط/فرباير ي 
ت ةةةةرين التن ةةةةي  لعقةةةد اجتمةةةةاع  ةةةةامإ ي  أيضةةةةا  اعةةةاه  لةةةةإ صةةةةندوق التكيّةةةف، وجيةةةةري اجتم

   2019األول/أكتوير 

 إجنازات ا لية العاملية -صامسا   
مةن تجنةاز عمليةة فعالةة لتعب ةة  2019-2018متّكنت اآللية العاملية  ال ف   ال نتني  -49

 لتايت:املوااد انداجت  ت ثاث ف اه لةن  ة على الندو ا
امل ةةةا ة ي تن ةةةاء يي ةةةة متكينيةةةة معينةةةة علةةةى الرةةةعيد الةةةواين تي ةةةر التخ ةةةيا  )أ( 

 افس اتيطي لتنقيذ افتقاقية؛
دعةةة  البلةةةدان األاةةةرال ي الوصةةةول تىل التمويةةةل القةةةاس ، مب ةةةاعد ا ي تعةةةداد  )ب( 

 مويل هلا؛مق حاه امل اايخ والربامن التدويلية لتدييد أثر تدهوا األاا ي والتماس الت
ت ةةةةخمل متويةةةةل جديةةةةد يةةةةرايد  عمليةةةةة ت ةةةةتادل تجيةةةةاد رليةةةةاه متويةةةةل جديةةةةد   )ج( 

ومبتكر ، والدعو  تىل زايد  املةوااد املخررةة مةن هي ةاه التمويةل ااديةد  والقاسمةة، ودعة  تنقيةذ 
م ةةةاايخ  ريبيةةةة ايتكاايةةةة تعةةةزز األ ةةةذ لملمااسةةةاه القضةةةلى وتيّ ةةةر تكةةةراا األن ةةة ة املترةةةلة لةةةا 

 والداوس امل تقاد  مناا وتوسيخ ن اقاا 
ويغيةةة تقامةةة البي ةةاه التمكينيةةة علةةى الرةةعيد الةةواين، نّقةةذه اآلليةةة العامليةةة يةةرامن  ديةةد  -50

أهدال  ييد أثر تدهوا األاا ي ويرممن الدع  العاملي لعملية اجيةا  الةواين، ودعمةت تعةداد 
ال التايعةةة لاتقاقيةةة  وان ةةوه مجيةةخ هةةذه   ةةا وانيةةة ملكافدةةة ااقةةال ي تاةةاا مبةةادا  ااقةة

املاةةام علةةى عةةدد كبةةمل مةةن البلةةدان، فبالن ةةبة لةةربممن  ديةةد أهةةدال  ييةةد أثةةر تةةدهوا األاا ةةي 
والتدضةةمل للخ ةةا الوانيةةة ملكافدةةة ااقةةال، زاد العةةدد الناةةاسي للبلةةدان امل ةةااكة تىل حةةد يعيةةد 

ييد أثر تدهوا األاا ي من الرق  املخ ا عن العدد املخ ا وااتقخ عدد يرامن  ديد أهدال  
علةةةى تعةةةداد  ويلةةةع عةةدد البلةةةدان الةةةيت تعمةةةل حاليةةةا   دا ،يلةةة 122تىل  يلةةةدا   70لةةه ي األصةةةل وهةةةو 
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ي األصةةل  وات ةةمت املاةةام الةةثاث  يلةةدا   30يلةةدا  مقاانةةة يعةةدد  71   تاةةا ملكافدةةة ااقةةال 
اسقة متنوعة مةن التقاصةيل التقنيةة ا ة لخ يكثر  امل الر من الناحية القنية واحتاجت تىل ا أيضا  

  لا للتن يف مخ األمانة وللتعاون مخ عد  شركاء 
وعلةةى صةةعيد تي ةةمل سةةبل الوصةةول تىل التمويةةل القةةاس ، انرةةّر تركيةةز اآلليةةة العامليةةة علةةى  -51

ا دع  األارال ي  ويل أهدال  ييد أثر تدهوا األاا ي تىل يرامن وم اايخ  ويلية  وا ه هةذ
الةةةدع  تىل معااةةةة يعةةة  اف تناقةةةاه املعتةةةاد  ي تعةةةداد امل ةةةاايخ مبةةةا ي ذلةةةج تعةةةداد الرةةةيا ة 
املقاهيمية ألفكاا امل روع، وافلتزام لملت لباه العامة للطااه املاحنة الرسي ية  وسةاعده اآلليةة 

 ة ي ي صةةةيا ة م ةةةاايخ مةةةن أجةةةل تضةةةميناا منةةةافخ متعةةةدد  تتةةةحتى  اصةةةة لمل ةةةا أيضةةةا  العامليةةةة 
 أهدال اتقاقياه ايو األ رى ومراعا  املن وا اان اين 

وتىل جانر الدع  املقدم ي جمال تعداد امل اايخ، اسةتادفت اآلليةة العامليةة تي ةمل سةبل  -52
اارةول علةةى التمويةةل القةةاس  عةن اريةةف مواصةةلة التعةةاون مةخ املؤس ةةاه املاليةةة املتعةةدد  األاةةرال 

وعةةةززه اآلليةةةة العامليةةةة وأشةةةااه إبدمةةةاج مقاةةةوم  ييةةةد أثةةةر تةةةدهوا   اصةةةة مرفةةةف البي ةةةة العامليةةةة 
األاا ةي ي األاةةر والةةنسان الةةيت توجةةه يرجمةةة املةوااد، وتولةةت تن ةةي  التةةداير وتي ةةمل املبةةادفه مةةخ 

 مراكز التن يف الوانية التايعة لاتقاقية وااااه املعنية األ رى 
خ التطريبيةة املبتكةر ، داسةت اآلليةة العامليةة وعلى صعيد ت ةخمل التمويةل ااديةد وامل ةااي -53

افستثماااه املعتمد  على األاا ي على الرةعيد احمللةي الداعمةة خللةف الوظةاسف وتدااا الةد ل، 
لت ةةوير ساسةةل القيمةةة وتيةةرام شةةراكاه   اصةةا   وو ةةعتاا علةةى لةةّج اف تبةةاا  وأولةةت اهتمامةةا  

الن ةةةاق ي سةةةياق مبةةةادا  ااةةةداا األ ضةةةر الق ةةةاعني العةةةام واخلةةةا  م ةةةتادفة املنتطةةةني صةةةغملي 
األفريقةةي الكبةةمل للرةةدراء وال ةةاحل  ويةةدواها، أسةةامت النتةةاسن الةةيت حققتاةةا هةةذه األن ةة ة ي 
دع  جاود اآللية العاملية لن ر الوعي وتعزيز ماام الدعو  ملبادا  ااداا األفريقةي األ ضةر الكبةمل 

 للردراء وال احل 

 استنتا ات وتوصيات -سادسا   
ا لياااااة العاملياااااة يف فااااا ة قاااااد ير اااااب ماااااؤظر األطاااااراس يف النظااااار يف أداء األماناااااة و  -54

، واستخدام هذه املعلومات لتعزيز نظره يف صطة العم  والربانمج 2019-2018 السنتل
  وامليزانية للسنوات املقبلة.

    


