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 جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية
 الدورة الثامنة عشرة

 ٢٠١٩أيلول/سبتمرب  ١٢-٣نيودهلي، اهلند، 
 )ج( من جدول األعمال املؤقت4البند 

 ضمان مزيد من االستثمارات والعالقات مع اآلليات املالية
 التقرير املقدم من اآللية العاملية عن التقدم احملرز يف تعبئة املوارد من أجل تنفيذ االتفاقية

ئررة املرروارد مررن التقريررر املقرردم مررن اآلليررة العامليررة عررن التقرردم احملرررز يف تعب  
 *أجل تنفيذ االتفاقية
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 ا تواي 
 الو ح  ال قدرا  
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 ١4 ٣٣  .................................................................. التوريا  - سادسان  

 



ICCD/CRIC(18)/7 

3 GE.19-11045 

املقررات اليت اختذهتا الدورة الثالثة عشرة ملرمترر اطرررال لتوجير  مقدمة:  -أوالا  
 عمل اآللية العاملية يف جمال تعبئة املوارد

املتحددددددت ملةااحددددد  ا دو تدددددي الةالةددددد  عأدددددرت، طلدددددب مدددددؤير األطدددددرا  ا ات اقيددددد  األمدددددل  -١
إىل اآلليددد  الأامليددد  لرتت اقيددد  أا تقددددذ تقريدددران ا الددددو ت الرااأددد  عأدددرت للمدددؤير عدددن تن يدددث  التودددحر
اأدد ا تأبلدد  املددوا د الرتةمدد  لتن يددث االت اقيدد . وطلددب ن دد  املقددر  إىل اآلليدد   ١٣-ذ أ/١4 املقددر 

ةرت مدن أجد  ةايدت الددعل املقددذ الأاملي  موارل  استةأا  وتهتوير آليا  وليا ا  التموي  املبت
 -للبلدددداا األطدددرا  ا جوود دددا الراميددد  إىل وضدددع وتن يدددث مأدددا يع وادددرامج حتويليددد ، والنودددوحمل 

ابلدددعل املقدددذ جلوددود تأبلدد  املددوا د الدد  تبددثهلا  -ابلتأدداوا مددع كيدداان  التمويدد  الدوليدد  األلددرى 
 تن يث االت اقي . البلداا النامي  دعمان لتحقيق حتييد أ ر تد و  األ اضي و 

ددث  ا  -٢ وتأدا   اآلليد  الأامليد  أيضدان، ابلتن ديق مدع األماند ، ا تن يدث مقدر ا  ألدرى اهت 
 الدو ت الةالة  عأرت ملؤير األطرا ، مبا ا ذلك ما يلي)

دعدل البلدداا األطدرا  ا حتقيدق حتييدد أ ددر تدد و  األ اضدي مدن لدرتل ردديا    )أ( 
أ ر تد و  األ اضي وحتقيق ات اق ارامج الأم  الوطني  مع اإلطا  وتن يث أ دا  طوعي  لتحييد 

ق تأزيددددددددددز التأدددددددددداوا الدددددددددددو  ، وعددددددددددن طريدددددددددد٢٠٣٠-٢٠١8االسددددددددددناتيةي لرتت اقيدددددددددد  لل ددددددددددنت 
  األلدرى ذا  الودل  دعمدان لتحييدد أ در تدد و  األ اضدي ا  ات اقيا   يو الةرتث واملباد ا  ايما

الأدددراكا  لدددعل تن يدددث االت اقيددد  وحتقيددق حتييدددد أ دددر ( وكدددثلك موارددل  إقامددد  ١٣-ذ أ/٢)املقددر  
 ( ١٣-ذ أ/٣تد و  األ اضي )املقر  

ةايدت وتأزيددز املأددا ك  مددع القهتددان اخلددال مددن أجدد  النوددوحمل اتن يددث االت اقيددد   )ب( 
 ( ١٣-ذ أ/6)املقر  

تأزيدددز الأدددراكا  دعمدددان لتن يدددث االت اقيددد ، مبدددا ا ذلدددك مدددن أجددد  دعدددل تأمددديل  )ج( 
اددو  اجلن دداين، و رددد اجل ددا ، والت  ددب، وناددل اإلنددثا  املبةددر، وتقييمددا  امل دداطر مراعددات املن

 ( ١٣-ذ أ/٩وقاالي  الت  ر )املقر  
 (.١٣-ذ أ/٢٩تن يث مباد ت مةااح  اجل ا  )املقر   )د( 
وتقدددذ  ددثي الو يقدد  تقريددران عددن األنأددهت  الرري ددي  الدد  أجر ددا اآلليدد  الأامليدد  لددرتل اددنت  -٣

دعمددان لتأبلدد  املددوا د مددن أجدد  تن يددث االت اقيدد  علددد النحددو املهتلددوب ا  ٢٠١٩-٢٠١8ال ددنت  
 . وتأم   ثي املباد ا  أيضان تلك املتألق  ابملقر ا  املثكو ت أعرتي.١٣-ذ أ/١4املقر  

 اإلرار العام طنشطة اآللية العاملية -اثنياا  
 اهليكل العام -ألف 

تتضدمن اإلجددراءا  املؤديدد  إىل تأبلد  املددوا د دعمددان لتن يددث االت اقيد  وموعدد  مددن األنأددهت   -4
الودداد ت عددن مددؤير األطددرا  اأدد ا اآلليدد  الأامليدد ، ولاردد  ا علددد امتددداد املقددر ا  املأددربع عنوددا 

أعماالن تت ل دو تي الةالة  عأرت. واناء علد التوجيي املقدذ ا  ثي املقر ا ، أجر  اآللي  الأاملي  
 ابل أالي  ا وال تأبل  املوا د ا إطا   رتث الا  من األنأهت ، علد النحو التا )
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امل ددا   ا  يلدد  ايلددا  يةينيدد  مواتيدد  علددد الوددأيد الددوط  تي ددر الت هتددديط  )أ( 
االسددناتيةي واقددان للاددرو  الوطنيدد  اخلاردد  اةدد  الددد، مددن أجدد  تن يددث االت اقيدد . ويأددم  ذلددك 

 لأمليا  التالي )دعل ا
 حتديد االحتياجا   '١'
 مأاجل  الةغرا   '٢'
 حتديد أوجي التآة  مع الأمليا  الوطني  اجلا ي   '٣'
 دعل تهتوير القد ا  والنتيبا  الوطني  واملؤس ي  وتأزيز ا  '4'

دعل البلداا األطرا  ا إمةاني  الوول علد التمويد  املتدات مب داعد ا علدد  )ب( 
امج حتويليددد  ا ودددال حتييدددد أ دددر تدددد و  األ اضدددي وإ دددرا  كيددداان  إعدددداد مقنحدددا  ملأدددا يع وادددر 

التموي  إلاراة االت اق ا  والي  ك  منوا مدع أنأدهت  االت اقيد   دد  تي د، تدداق املدوا د دعمدان 
 لتن يث االت اقي  

تأزيددز التمويدد  اجلديددد مددن لددرتل قيددادت عمليدد  تهتددوير آليددا  التمويدد  اجلديدددت  )ج( 
يوا اآلليا  ال  ت أر  القهتان اخلال، والددعوت إىل ةايدت هتوديا املدوا د مدن قبد   واملبتةرت، مبا ا

كيدددداان  التمويدددد  اجلديدددددت والقارمدددد  لننأددددهت  املتألقدددد  اتن يددددث االت اقيدددد ، ودعددددل تن يددددث املأددددا يع 
التةريبيدد  املبتةددرت مددن أجدد  النوددوحمل ابعتمدداد املما سددا  اجليدددت، وتي دد، تةددرا  وةايدت األنأددهت  

 ول  والد وس امل ت ادت.  ذا  ال

وا  دددثا ال دددياق، تتنددداول  دددثا الو يقددد  ابملزيدددد مدددن النقدددا  األنأدددهت  الددد  أجر دددا اآلليددد   -5
ا إطا  ك  مدن ال لدا  املدثكو ت أعدرتي علدد النحدو  ٢٠١٩-٢٠١8الأاملي  لرتل انت ال نت  

 . ١الوا د ا اجلدول 

 ١اجلدول 
 2019-2018خالل فرتة السنتني  اطنشطة اليت أجرهتا اآللية العاملية

 األنأهت   ال ل 
 وضع ارانمج طوعي لتحديد أ دا  تتألق اتحييد أ ر تد و  األ اضي -  يل  ايلا  يةيني 

 إعداد لهتط وطني  ملةااح  اجل ا  -
 تن يث ارانمج الدعل الأاملي الةاين -

 حتويلي  ا وال حتييد أ ر تد و  األ اضي وضع مأا يع وارامج - تي ، إمةاني  الوول علد التموي  املتات
 تأميل مراعات املناو  اجلن اين ا وال حتييد أ ر تد و  األ اضي ومباد ت مةااح  اجل ا  -
 إقام   راكا  مع مراق البيل  الأاملي  و ،ي من كياان  التموي  -

 لتأغي  رندوق حتييد أ ر تد و  األ اضيتي ، أنأهت  داعم   - تأزيز مأا يع جتريبي  يويلي  ومبتةرت جديدت
 تنايل مأا يع جتريبي  دعوي  ومبتةرت دعمان ملباد ت اجلدا  األلضر الةب، -
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 املبادئ اليت توج  اآللية العاملية يف تنفيذ مقررات ممترر اطررال -ابء 
ةايدت أ دددر سدددأت اآلليددد  الأامليددد ، ا تن يدددث ا ملقدددر ا  مدددؤير األطدددرا  ذا  الودددل ، إىل  -6
تقدمددي مددن دعددل إىل أكددرب حددد، وإىل ضددماا ات دداقي التدداذ مددع األولددواي  الوطنيدد  مددن لددرتل  مددا

 إجراء أنأهتتوا واق  رت   مبادئ،  ي)
) ت ددأد اآلليدد  الأامليدد  إىل مأاجلدد  الةغددرا  ا وددال القددد ت اإلضدداا  والتةامدد  )أ( 

االةدواج أو التنداا  مدع املبداد ا  القارمد ،  املالي  والتقني  عند تن يث االت اقي . و د  إىل جتنب
ممدا يضدمن أا تادد  أيدع أنأددهتتوا ا حددود قددد ا ا ووالاي دا، مددع الأمد  ا الوقددت ن  دي علددد 

 حتقيق أوجي آتة  تأغيلي  مع مباد ا  ألرى علد الوأيد الوط   
أجد  مأدا يع  ) جتري اآللي  الأاملي  أنأهت  لتأبلد  املدوا د مدنالنكيز علد النتارج )ب( 

 لار  ابلداا أو مناطق اأينوا حتقق نتارج علد األ حمل  
  الددراط ادد  الأنارددر) ت ددأد اآلليدد  الأامليدد  إىل جتميددع وتي دد، عمليدد   اإلدمدداج )ج( 

 ليت ىن ورول ما يدعل االت اقي  من يوي  ومأا   إىل البلداا األطرا . 

 هتيئة البيئات التمكينية  -اثلثاا  
 تحييد أثر تدهور اطراضياملتعلقة بهدال اططوعي لتحديد الج ربانمال -ألف 

(١)قددددمت اآلليددد  الأامليددد  تقريدددران  -7
اتحييدددد أ دددر تدددد و  املتألقددد   ددددا  األادددرانمج حتديدددد عدددن  

. وقدددذ التقريددر وردد ان ت ودديليان إىل الدددو ت ال ددااأ  عأددرت للةندد  اسددتأراحمل تن يددث االت اقيدد األ اضددي 
األوليد  للدربانمج. ويدرتبط  األساسي  والتن يث واإلطا  الزم  وأوجي التدآة  والنتدارجواللبنا  لن دا  

مدددن  ٣-١5ا تباطدددان و يقدددان ابلغايددد   اتحييدددد أ دددر تدددد و  األ اضدددياملتألقددد   ددددا  األادددرانمج حتديدددد 
مددان أ دددا  التنميدد  امل ددتدام  علددد الوددأيدين الأدداملي والددوط . ويت ددق تن يددث  ددثا الددربانمج ات دداقان ا

مددع عمليدد  اإلاددرتة اخلاردد  ابالت اقيدد  ودليدد  املما سددا  اجليدددت أل دددا  التنميدد  امل ددتدام  اأدد ا 
. ومندددث تقددددمي ذلدددك (٢)  ن دددب  األ اضدددي املتدددد و ت إىل ومدددون م ددداح  الياا ددد  ١-٣-١5املؤ دددر 

 ا)التقرير إىل الدو ت ال ااأ  عأرت للةن  استأراحمل تن يث االت اقي ، حدث تهتو اا  اماا،  
ا الوقدددت الدددثي أ د جدددت ايدددي اأدددس الأناردددر الرري دددي  الددد  انقأدددتوا البلدددداا  )أ( 

األطدددرا  ا الددددو ت ال دددااأ  عأدددرت للةنددد  اسدددتأراحمل تن يدددث االت اقيددد ،   توسددديع نهتددداق أنأدددهت  
، الدد  أهتز ددا اآلليدد  الأامليدد  وأماندد  اتحييددد أ ددر تددد و  األ اضددياملتألقدد   دددا  األاددرانمج حتديددد 

 ددريةان دوليدان، ليأددم  تقددمي الدددعل لبلدداا إضددااي ، ممدا يودد   أددا   ١8قيد  ابلتأدداوا مدع االت ا
. وابإلضدداا  إىل ٢٠١٩أاي /مددايو  ٣١الدددان ولددول  ١٢٢عدددد البلددداا املأددا ك  ا الددربانمج إىل 

ذلددك، تواردد  اآلليدد  الأامليدد  تن يددث أنأددهت   ددامل  ا وددا  اندداء القددد ا  وتبددادل املأددا    ددد  
، كمدا يدرد ٢٠١٩-٢٠١8ةايدت القد ت الوطني  لتحييدد أ در تدد و  األ اضدي لدرتل ادنت ال دنت  

  ICCD/CRIC(18)/8ابلت وي  ا الو يق  
__________ 

 .ICCD/CRIC(17)/3الو يق   (١)

(٢) <https://knowledge.unccd.int/sites/default/files/inline-files/Metadata-15-03-01_20180123_1.pdf>. 

https://knowledge.unccd.int/sites/default/files/inline-files/Metadata-15-03-01_20180123_1.pdf
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، اكتمدددددددد  انةددددددددات ا ني دددددددداا/ ICCD/COP(14)/12وكمددددددددا يددددددددرد ا الو يقدددددددد   )ب( 
. تدد و  األ اضدياتحييدد أ در املتألقد   ددا  األربانمج حتديدد تقييل هناري م تق  ل ٢٠١٩ أاري 

الة دددددداءت  ‘ ٢’  مدددددددى األ يدددددد ‘ ١’وقددددددد    ددددددثا التقيدددددديل أداء الددددددربانمج واددددددق املأدددددداي، التاليدددددد ) 
مأيدددا   دددام  عدددن املأدددا ك  ‘ 6’االسدددتدام   ‘ 5’التقددددذ حتدددو حتقيدددق األ دددر  ‘ 4’ال أاليددد    ‘٣’

 ومدى مراعات املأرون لرتعتبا ا  اجلن اني . 
 لرري ي  للتقييل الوا د أعرتي)وايما يلي اأس االستنتاجا  ا -8
أب يد  كبد،ت  اتحييدد أ در تدد و  األ اضدياملتألقد   دا  األارانمج حتديد ات ل  )أ( 

ابلن ددددب  الحتياجددددا  البلددددداا املأددددا ك  وأولددددواي  الأددددركاء ا املأددددا يع. كمددددا أا عدددددد البلددددداا 
التقنيد  واملدالي  الدداعم  املأا ك ، وتنون املؤس ا  ا تلك البلداا، والنهتداق الواسدع للأدركاء 

للتن يث كلوا أمو  ساعد  علد إاراة حتييد أ ر تد و  األ اضي واالت اقي  وةايدت اوموما، حيث 
 تأر  الأديد من أرحاب املولح  علد م ووذ حتييد أ ر تد و  األ اضي للمرت األوىل  

يت ددل  أل اضددياتحييددد أ ددر تددد و  ااملتألقدد   دددا  األاددرانمج حتديددد وتبدد  أا  )ب( 
ابل أالي  من حيث التةل   والوقت، حيث حتقق إهتاة سريع من لدرتل اجلمدع اد  عمليد  جيددت 
التنادديل وسددول  التةددرا  وشددوذج تأددغي  مركددزي. وجتددد  اإل ددا ت إىل أوجددي الة دداءت املةت ددب  مددن 

وذج لدددرتل الةدددل الةبددد، للتمويددد  املأدددن  الدددثي   حأددددي، نقددددان وعيندددان. ومدددع ذلدددك، اددد ا شددد
 التأغي  املركزي يؤدي أحياانن إىل تراجع الأأو  اتو  ةماذ األمو  ابلن ب  لبأس البلداا  

اتحييدددد أ دددر املتألقددد   ددددا  األادددرانمج حتديدددد واددددو  ا، قددددمت أ يددد  وك ددداءت  )ج( 
الدددعل للتن يددث ال أددال) اقددد حتققددت مأاددل  رجددا  ونددواتج املأددرون، كمددا أا  تددد و  األ اضددي

اقدد  كبد،. وات دل ا أاليد  لارد  الأمد   املتألدق  املأا ك  قد ااق التوقأا  األرلي  عدد البلداا
اتن يث امل رجا  الرري ي  اخلار  اوضع لهتوط أساس وطني  وحتديد األ دا  الوطني  ا ودال 
حتييد أ ر تد و  األ اضي. ومع ذلك، كاا من املمةن لبأس اجلوانب أا تةوا أكةدر اأاليد ) اقدد 

يةددن    حمددود اأدد ا إدا ت املأدا   )مبدا ا ذلددك التوعيد  وتي د، الددتألل مدن األقدراا(، ومأجدري عمد
 إةاء اناء القد ا  والتنمي  كاايان لتلبي  احتياجا  اأس الدول ربانمج النوج الثي اتبأي ال

وسدددداعد انتددددج  ري ددددي لددددربانمج حتديددددد األ دددددا  املتألقدددد  اتحييددددد أ ددددر تددددد و   )د( 
علددد تنميدد  الأددأو  اتددو  ةمدداذ الأمليدد  وأم ددن  -و ددو إنأدداء وموعددا  عمدد  وطنيدد   -األ اضددي 

مأددا ك  واسددأ  ن ددبيان، وإا ات ددل ذلددك ات دداو  كبدد، ادد  البلددداا. وم ت ددد  ج اجلوانددب اجلن دداني  
للربانمج اأة  كام  ا توميمي األو ، ولةن  ثي الةغرت عوجلت ا إطا  أعمدال املتااأد  الد  

اجلاندب اجلن داين لدرتل التن يدث مدن أجد  إدمداج  دثا اجلاندب ا أاليد  أكدرب ا تن يدث   كز  علدد
 ابء أداني   - أ دا  وتداا، حتييد أ ر تد و  األ اضي، علد النحو املب  ا ال رن الرااع

ومدددن املودددل للغايددد  أا الأمليددد  أبسدددر ا قدددد أ سدددت قواعدددد أساسدددي  لبلدددوة األ دددر  )ه( 
يددد أ ددر تددد و  األ اضددي. وا مأاددل البلددداا املأددا ك ، سدداعد املأددرون الهتويدد  األجدد  لتحقيددق حتي

علددد إددداد ا تمدداذ وةلددل كبدد،ين اأدد ا حتييددد أ ددر تددد و  األ اضددي. ولةددن اخل ددا ت ا تملدد  هلددثا 
الزلل األو  اعت رب  اخلهتر األساسدي الدثي يوددد اسدتدام  املأدرون وأ دري الهتويد  األجد . واعت درب 

أل ل حتو حتقيق األ ر واالستدام   ي وضدع م دا يل املأدا يع التحويليد  وأتمد  أا اخلهتوت املقبل  ا
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االستةما  الرتةذ لتن يث ا. وح دد  أيضان عوام  حامسد  تتمةد  ا انداء االلتدزاذ ال ياسدي، وةايدت 
 الوعي مبةال حتييد أ ر تد و  األ اضي، واناء القد ا  وتهتوير ا علد حتو متوار . 

 ط الورنية ملكافحة اجلفالإعداد اخلط -ابء 
قامددت األماندد  واآلليدد  الأامليدد  اتن يددث مبدداد ت مةااحدد  اجل ددا  اأددة  مأددن . و كددز   -٩

اآللي  الأاملي  اأة  لال علد دعل وضع اخلهتط الوطنيد  ملةااحد  اجل دا . وأ جدري ذلدك مدن 
عمليددد  وضدددع  الدددان ا 44لددرتل ندددداءين للبلددداا لةدددي تأددا   ا املبددداد ت. وا دددن  مددا وموعدددي 

الدددددان إضدددداايان عددددن ا تماموددددا  ٢7اخلهتددددط الوطنيدددد  ملةااحدددد  اجل ددددا  ا النددددداء األول، وأعددددرب 
الدددددان قددددد وضددددأت لهتهتوددددا  ٢٩، كدددداا ٢٠١٩أاي /مددددايو  ٣١ابملأددددا ك  ا النددددداء الةدددداين. وا 

 الوطني  ملةااح  اجل ا  ا ريغتوا األل،ت. 
اخلهتدط الوطنيد  ملةااحد  اجل دا  ا البلدداا وتب  الد وس الرري ي  امل ت ادت من وضع  -١٠

املأا ك  أا ملف مةااح  اجل ا  عادت ما يةوا موةعان علد وةا ا  ومؤس دا   تل د  ا كد  
الددد، وأا  نددا  حاجدد  إىل تي دد، التن دديق ايمددا ادد  الددوةا ا  واملؤس ددا  امل تل دد  وإنأدداء آليدد  

ولرتهلا واأد ا. وميةن االطرتن علد  إلطرتق اإلجراءا  الواجب اتباعوا قب  حاال  اجل ا 
متااأدددد  أطددددر ال ياسددددا   ) ICCD/COP(14)/16 دددد  عددددن مبدددداد ت مةااحدددد  اجل ددددا  ا الو يقدددد  

 ) اجل ا  .والقضااي املواضيأي 

 تنفيذ برانمج الدعم العاملي الثاين -جيم 
مج األمدل يتمة  اهلدد  مدن ادرانمج الددعل الأداملي الةداين، املن دث مدن لدرتل مأدرون لدربان -١١

املتحدت للبيل  ممول من مراق البيل  الأاملي ، ا دعل البلداا األطرا  ا اإلارتة والررد املتألقد  
علدد  ادرانمج الددعل الأداملي الةداين. ويأمد  ٢٠٣٠-٢٠١8ابإلطا  االسناتيةي لرتت اقي  لل نت 

واألدل  التوجيوي  املتاح  اناء القد ا  ا البلداا األطرا  من لرتل منوا  التألل اإللةنوين، 
علدددد اإلننندددت، ومةاتدددب امل ددداعدت، واخلدددرباء اإلقليميددد ، والتدددد يب الأملدددي علدددد أدوا   ردددد 

 . Trends.Earthتد و  األ اضي مة  
أيضان حتلديرتن للتدداقا  املاليد  الأامليد  لتن يدث االت اقيد   ارانمج الدعل الأاملي الةاينوأجرى  -١٢
(ICCD/CRIC(17)/INF.3  ومشدددد  ذلددددك تقييمددددان للتددددداقا  الدوليدددد  والوطنيدددد  الأامدددد  واخلاردددد .)

القارم  والنا ل ، مع تقدمي    عن الةغدرا  الرا ند  ا املألومدا  عدن التمويد  املتألدق ابالت اقيد . 
ومددن املقددر  إجددراء د اسدد  لتحديددد الأوارددق وال ددرل ا تملدد  ايمددا يتألددق اددزايدت التمويدد  مددن أجدد  

 ي ، وذلك ا إطا  ارانمج الدعل الأاملي الةاين. تن يث االت اق

 تيسري إمكانية احلصول على التمويل املتاح -رابعاا  
 وضع مشاريع وبرامج حتويلية يف جمال حتييد أثر تدهور اطراضي -لفأ 

يتمةدد   ددد  اآلليدد  الأامليدد  مددن دعددل وضددع مأددا يع واددرامج حتويليدد  ا وددال حتييددد أ ددر  -١٣
تددد و  األ اضددي ا م دداعدت البلددداا األطددرا  علددد حتويدد  مددا يددتل مددن عمدد  تقدد  وهتهتيهتددي ا 
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إىل ادرامج ومأدا يع ت ددول ا  اتحييددد أ در تدد و  األ اضدياملتألقد   ددا  األادرانمج حتديدد إطدا  
الهتوعي  ا وال التحييد. وتأددد البلدداا األطدرا  اأدة  لدال علدد الاجد   حتقيق األ دا 

إىل الدددعل لددرتل املراحدد  األوىل مددن إعددداد املأددا يع. اوددثي املرحلدد  مددن الأمدد ، الدد  ال يتددات هلددا 
سوى موا د يوي  حمدودت، تأترب ابلغ  األ ي  ا وضع امل ا يل اخلار  ابملأا يع والربامج وإ را  

 ين علد دعل اإلعداد والتن يث من الأركاء التقني  واملالي  الوطني  والدولي  علد ال واء. القاد  
ويود  الدعل الدثي تقدمدي اآلليد  الأامليد  للبلدداا األطدرا  إىل تودميل وتن يدث مأدا يع  -١4

وادددرامج حتويليددد  مراعيدددد  لرتعتبدددا ا  اجلن دددداني  ا ودددال حتييدددد أ ددددر تدددد و  األ اضددددي مدددن لددددرتل 
مدةرتن(، مدع القيداذ ا الوقدت  امل احا  الهتبيأيد تدلرت  م تدام  وجامأ  ابلقد  املناسب )ا 

ابالاتةا  من انحيد  التةنولوجيدا واملما سدا  املةي د  حمليدان، واآلليدا    يرتء ا تماذ لالن  ي 
رر التندون املالي  )مة  التموي  امل تلط(، والتداا، الرامي  إىل عة  م دا  تدد و  األ اضدي ول دا

البيولوجي وإىل التةيف مع تغ، املناخ والت  يف من آاث ي. واستةاا  لهتلبا  البلداا، تقدذ هلدا 
اآللي  الأاملي  الدعل ا وضع مأدا يع وادرامج حتويليد  مراعيد  لرتعتبدا ا  اجلن داني  ا ودال حتييدد 

 أ ر تد و  األ اضي من لرتل مخ   م ا ا  عم ) 
عداد مثكرت م ا يميد  عدن املأدا يع والدربامج التحويليد  ا ودال الدعل التق  إل )أ( 

 حتييد أ ر تد و  األ اضي، مع مراعات ما يلي)
مبادئ اإلطا  امل ا يمي الألمي لتحييد أ در تدد و  األ اضدي مدن لدرتل تهتبيدق  '١'

 اخلاردد  ابملأددا يع والددربامج التحويليدد  ا وددال التحييددد، الدد  أعددد ا (٣)القارمدد  املرجأيدد 
التااأدد    يلدد  الت اعدد  ادد  الألددوذ وال ياسددا اآلليد  الأامليدد  مددع األماندد  و اجأتوددا علميددان 

 لرتت اقي  
ادددرل املأدددا يع والدددربامج التحويليددد  ا ودددال حتييدددد أ دددر تدددد و  األ اضدددي، الددد   '٢'

 املتألق   ثا اجملال   دا  األارانمج حتديد ح دد  ا سياق 
لح  الدوطني  والدددولي ، مبدن اديول الأددركاء ا تي د، الدوا  مدع أرددحاب املود )ب( 

 وا  التن يث والتموي  
تأميل مراعات املناو  اجلن داين ا املأدا يع والدربامج التحويليد  ا ودال التحييدد  )ج( 

) يلددد  األمدددل   يلددد  األمدددل املتحددددت للم ددداوات اددد  اجلن ددد  ويةددد  املدددرأتمدددن لدددرتل الأدددراك  مدددع 
   االحتاد الدو  لماي  الهتبيأ املتحدت للمرأت( و 

 دعل إعداد مقنحا  كامل  ملأا يع/ارامج مبةرد إقرا  املثكرت امل ا يمي    )د( 
ا اإلعدددداد  (4)األمدددن واالسدددتقرا  واالسدددتدام انددداء أوجدددي آتة  قويددد  مدددع مبددداد ت  )ه( 

  ثي املباد ت. املأن  للمثكرا  امل ا يمي  للمأا يع/الربامج دعمان للبلداا املأا ك  ا 
واسددتنادان إىل اخلددربا  املناكمدد  مددن لددرتل أنأددهت  املأددا يع والددربامج التحويليدد  ا وددال  -١5

حتييددد أ ددر تددد و  األ اضددي حددىل ا  ددي، وإىل مددا   تهتددويري مددن أدوا  ذا  رددل ، هتهتددط اآلليدد  
الأاملي  إلطرتق نداء اهتلبا  للدعل من أج  م اعدت الداا إضااي  علدد وضدع مأدا يع وادرامج 

__________ 

(٣) <https://knowledge.unccd.int/checklistLDNTPP> . 
(4)  <www.unccd.int/actions/sustainability-stability-security> . 

https://knowledge.unccd.int/checklistLDNTPP
http://www.unccd.int/actions/sustainability-stability-security
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ا وددال التحييددد،   نددان اتددواار املددوا د واندداء علددد الهتلبددا  املقدمدد  مددن البلددداا. وسددت ةرى  حتويليدد 
 عملي  االلتيا  اأد الدو ت الرااأ  عأرت ملؤير األطرا . 

(، وابلناددر إىل أا البلددداا األطددرا  4و ٣)ال قددراا  ١٣-ذ أ/١8وابإل ددا ت إىل املقددر   -١6
ال حتييددد أ ددر تددد و  األ اضددي ال تددزال ا املراحدد  األوىل مددن الدد  اعتمددد  ابل أدد  أ دددااان ا ودد

إجددراء األنأددهت  املتوددل  ابلتن يددث ا  ددثا اجملددال، ادد ا مددن ال ددااق ألوانددي إجددراء اسددتأراحمل  ددام  
لد اسدددا  الددداال  اإلاراديددد  عدددن تن يدددث أعمدددال التحييدددد لي نددداق مل ا الددددو ت الرااأددد  عأدددرت ملدددؤير 

ةدددن توقددددع إجددددراء  دددثا االسددددتأراحمل ا الددددو ت اخلام دددد  عأددددرت األطدددرا . وعوضددددان عدددن ذلددددك، مي
 للمؤير. 

تعمرررريم مراعرررراة املناررررور اجلنسرررراين يف جمررررال حتييررررد أثررررر ترررردهور اطراضرررري ومبررررادرة  -ابء 
 مكافحة اجلفال

اعتمددد مددؤير األطددرا  ا دو تددي الةالةدد  عأددرت لهتدد  الأمدد  اجلن دداني  ا إطددا  االت اقيدد   -١7
 عل مراعات االعتبا ا  اجلن داني  ا تن يدث اإلطدا  االسدناتيةي لرتت اقيد ( لد١٣-ذ أ/٣٠ )املقر 
 (.١٠-ذ أ/٩وتأزيز تن يث إطا  سياسا  الدعوت اأ ا امل ار  اجلن اني  )املقر   ٢٠٣٠-٢٠١8 لل نت

، دعمدت اآلليد  الأامليدد  البلدداا األطدرا  ا إد اج عنارددر ٢٠١٩-٢٠١8ولدرتل ادنت ال ددنت  
ابلغ  األ ي  من لهت  الأم  اجلن اني  ا تن يث أعمال حتييد أ ر تد و  األ اضي واجلوود الراميد  

ليد  إىل الد من اجل ا  وامل داطر. وابإلضداا  إىل دعدل تن يدث لهتد  الأمد  اجلن داني ، قددمت اآل
الأاملي  الدعل للبلداا األطرا  ا تي ، إمةاني  االسدت ادت مدن املوداد  املتاحد  لتمويد  املأدا يع 
والددربامج التحويليدد  ا وددال التحييددد، ألددثان ا االعتبددا  أا تندداول امل ددار  اجلن دداني  يأددد  ددرطان 

 ي . أساسيان لرتست ادت من مأال مواد  التموي  مبا ايوا مراق البيل  الأامل
ومدددن أجددد  دعدددل البلدددداا األطدددرا  ا جوود دددا الراميددد  إىل يويدددد م دددا  أكةدددر منوةيددد   -١8

ملراعدددات االعتبدددا ا  اجلن ددداني  ا سدددياق حتييدددد أ دددر تدددد و  األ اضدددي ومبددداد ت مةااحددد  اجل دددا ، 
أقامددت اآلليدد  الأامليدد   ددراكا  مددع  يلدد  األمددل املتحدددت للمددرأت واالحتدداد الدددو  لمايدد  الهتبيأددد . 
وابإلضدداا  إىل التأدداوا التقدد ، قامددت اآلليدد  الأامليدد  أيضددان اتأبلدد  مددوا د مددن الأددركاء لدددعل تن يددث 

 األنأهت  ذا  الول . 
وقدددمت اآلليدد  الأامليدد  الدددعل للبلددداا األطددرا  ا تأمدديل مراعددات املناددو  اجلن دداين مددن  -١٩

 لرتل األنأهت  التالي )
نأددددت مةتددددب م دددداعدت للأددددؤوا ) أ  مكتررررس املسرررراعدة للشررررمتون اجلنسررررانية )أ( 

اجلن دداني  مددن أجدد  اسددتأراحمل مقنحددا  املأددا يع والددربامج التحويليدد  ا وددال حتييددد أ ددر تددد و  
األ اضددي واخلهتدددط الوطنيددد  ملةااحددد  اجل ددا  وتقددددمي اإل  ددداد اأددد ا كي يدد  تأزيدددز مددددى مراعا دددا 

ارددد  مبوددداد  التمويددد ، لرتعتبدددا ا  اجلن ددداني ، مبدددا يضدددمن اسدددتي اء ا للمتهتلبدددا  اجلن ددداني  اخل
ايوددا مراددق البيلدد  الأامليدد  والوددندوق األلضددر للمندداخ. ويأددم  االسددتأراحمل التقدد  ملقنحددا   مبددا

املأددا يع والددربامج التحويليدد  ا وددال التحييددد واخلهتددط الوطنيدد  ملةااحدد  اجل ددا  توردديا  اأدد ا 
ملودلح  املأنيد  الددثين حتديدد نقداط الددلول اخلارد  اتأمديل مراعدات املنادو  اجلن داين وأردحاب ا
 يتأ  التأاو  مأول من أج  ضماا النتارج املراعي  لرتعتبا ا  اجلن اني  
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) ابال دددنا  مدددع  يلدددد  األمدددل املتحددددت للمددددرأت حلقرررات عمرررل لبنرررراء القررردرات )ب( 
واالحتدداد الدددو  لمايدد  الهتبيأدد ، أجددر  اآلليدد  الأامليدد  حلقددا  عمدد  ا وددال اندداء القددد ا  مددن 

ء املأو ت التقني  اأ ا إدماج امل ار  اجلن اني  ا املأا يع والربامج التحويلي  ا ودال أج  إسدا
حتييددد أ ددر تددد و  األ اضددي وتأزيددز قددد ا  البلددداا األطددرا  ا إدمدداج املناددو  اجلن دداين ا تن يددث 

 االت اقي  
) تأمدد  دليررل إدمرران املناررور اجلنسرراين يف جمررال حتييررد أثررر ترردهور اطراضرري )ج( 

اآلليدد  الأامليدد  و يلدد  األمددل املتحدددت للمددرأت واالحتدداد الدددو  لمايدد  الهتبيأدد  علددد وضددع دليدد  لدددعل 
إدماج مناو  امل اوات ا  اجلن   ا إعداد ويوي  املأا يع والربامج التحويلي  ا وال حتييد أ ر 

امل ددار  اجلن دداني   تددد و  األ اضددي. ويقدددذ الدددلي  إ  ددادان تددد ديان للبلددداا األطددرا  عددن إدمدداج
وتأزيددز امل دداوات ادد  اجلن دد  ا توددميل املأددا يع والددربامج التحويليدد  ا وددال التحييددد، ألددثان ا 

 االعتبا  الأروط اخلار  مبواد  التموي  ايما يتألق ابلأ ا اجلن اين.
 ،٢٠١٩-٢٠١8واسددتنادان إىل اخلددربت املةت ددب  والددد وس امل ددت ادت لددرتل اددنت ال ددنت   -٢٠

ستواردد  اآلليدد  الأامليدد   ددراكتوا مددع  يلدد  األمددل املتحدددت للمددرأت واالحتدداد الدددو  لمايدد  الهتبيأدد  
دعمان للبلداا األطرا  ا تأميل مراعات املناو  اجلن داين ا املأدا يع والدربامج التحويليد  ا ودال 

وول علد التموي ، حتييد أ ر تد و  األ اضي واخلهتط الوطني  ملةااح  اجل ا ، وا إمةاني  ال
وذلك مدن لدرتل حلقدا  الأمد  اخلارد  ابنداء القدد ا  ا ودال تأمديل مراعدات املنادو  اجلن داين 
ومةتددب امل دداعدت للأددؤوا اجلن دداني  مددن أجدد  اسددتأراحمل املددثكرا  امل ا يميدد  املتألقدد  ابملأددا يع 

 اجلدوى. والربامج التحويلي  ا وال التحييد، وواثرق املأا يع/الربامج، ود اسا  

 الشراكة مع مرفق البيئة العاملية وكياانت التمويل اطخرى -جيم 
وارددلت اآلليدد  الأامليدد  تأاوهنددا مددع مراددق البيلدد  الأامليدد  دعمددان ألنأددهت  االت اقيدد . ولددرتل  -٢١

الدو ت الالي  للمراق، و ي الدو ت ال ااأ ، أد جت أمان  املراق م ووذ حتييد أ ر تد و  األ اضي 
  وال النكيز املتألق اتد و  األ اضي. وق دذ دعل اآللي  الأاملي  من لرتل أ اأد  م دا ا  ا إطا

 عم   ري ي ) 
اإلسدددواذ، ح دددب الهتلدددب، ا إعدددداد املدددثكرا  امل ا يميددد  املتألقددد  ابملأدددا يع  )أ( 

 والربامج التحويلي  ال اعي  إىل الوول علد يوي  من مراق البيل  الأاملي  
قارمدد  مرجأيدد  للمأددا يع والددربامج التحويليدد  ا وددال حتييددد أ ددر تددد و  إعددداد  )ب( 

األ اضدددي لت  دددت دذ كددددلي  طدددوعي مل ددداعدت مهتدددو ي املأدددا يع علدددد الودددأيد الدددوط  و دددركارول 
ومؤس دددا  التمويددد   مرادددق البيلددد  الأامليددد التقنيددد  واملدددالي  ال ددداع  للحودددول علدددد يويددد  مدددن 

 األلرى أل راحمل حتييد أ ر تد و  األ اضي 
لربانمج حتقيدق األ در ا تقدمي الدعل  سداء املأو ت التقني  ا مرحل  الت هتيط  )ج( 

وددال اإلدا ت امل ددتدام  للغددااب  ا امل دداحا  الهتبيأيدد  امل ددتدام  لن اضددي اجلاادد ، التددااع ملراددق 
   (5)البيل  الأاملي 

__________ 

(5) <http://www.fao.org/3/CA2862EN/ca2862en.pdf> . 

http://www.fao.org/3/CA2862EN/ca2862en.pdf


ICCD/CRIC(18)/7 

11 GE.19-11045 

أدداوا مددع مراددق البيلدد  الأامليدد  و دد،ي مددن الوكدداال  الأددرية  ا دعددل أنأددهت  الت )د( 
املرادددق التمةينيددد  مدددن أجددد  م ددداعدت البلدددداا األطدددرا  علدددد الواددداء ابلتزاما دددا مبوجدددب االت اقيددد ، 

يأدددم  تي ددد، أوجدددي التدددآة  التأدددغيلي  مدددع املأدددا يع/الربامج ذا  الودددل ، مةددد  ادددرانمج الددددعل  مبدددا
يةدد  اآلليدد  الأامليدد  وكالتددي التن يثيدد (، وكددثلك املأددرون اجلددامع اخلددال اددربانمج  )الددثي (6)الأدداملي

 األمل املتحدت للبيل . 
وتقددوذ اآلليدد  الأامليدد  أيضددان   ددرا  كيدداان  يويليدد  وتقنيدد  متأددددت األطددرا  ا اأاليددا   -٢٢

 النقا ددا  مددع اندداء القددد ا  مددن أجدد  نأددر اجلوانددب التقنيدد  لتحييددد أ ددر تددد و  األ اضددي وتي دد،
جوا  التن ديق الوطنيد  اخلارد  ابالت اقيد  وأردحاب املودلح  اآللدرين. وأجريدت أول اأاليد  ا 

ا مقدر مودر  التنميد  لغدرب أاريقيدا، ومدن املقدر  عقدد دو ا  مما لد  ا انداء  ٢٠١8أوالر عاذ 
ألاريقددي ابلتأدداوا مددع كيدداان  مةدد  موددر  التنميدد  ا ٢٠١٩القددد ا  ا النوددف الةدداين مددن عدداذ 
 ومنام  التأاوا اآلسيوي للغااب .

  مشاريع جتريبية رويلية ومبتكرة جديدةتعزيز  -خامساا  
 تيسري أنشطة داعمة لتشغيل صندوق حتييد أثر تدهور اطراضي -ألف 

، قاد  اآلليد  الأامليد  عمليد  إنأداء ردندوق حتييدد أ در تدد و  ١٢-ذ أ/٣اتباعان للمقر   -٢٣
حةوما  ارن ا ولة مربة والندرويج ومدن مؤس د   وك لدر، وضدأت اآلليد  األ اضي. وادعل من 

الأامليدد  التوددميل األو  للوددندوق وأجددر  د اسددا  جدددوى وتقييمددان سددوقيان للددداع قدددمان  نأدداء 
الودددندوق وتأدددغيلي. ومدددن لدددرتل عمليددد  تناا دددي ، التددد،   دددرك  إدا ت اسدددتةما ا  مدددن القهتدددان 

 كمدير للوندوق.،  (7)اخلال، و ي  رك  م،واا
وأ نأددت رددندوق حتييددد أ ددر تددد و  األ اضددي ابعتبددا ي رددندوقان م ددتقرتن لرتسددتةما  املددؤ ر،  -٢4

ي ددتةمر ا مأددا يع مدددد ت للدددل  ا ودددا  اإلدا ت امل ددتدام  لن اضدددي واستوددرتت األ اضدددي ا 
يد  الهتويد  األجد  أيع أحتداء الأدام. وأ نداء التودميل الأداذ هليةد  الودندوق، وابإلضداا  إىل التمو 

الثي سديقدمي، ح دد د جاندب أساسدي يةد  ا الاجد  إىل وجدود آليد  لتقددمي الددعل التقد  ملتلقدي 
االسددتةما  ا تملدد  مددن أجدد  حت دد  قددد  ل علددد االسددت ادت مددن املددوا د املقدمدد  مددن الوددندوق. 

يقددذ املندن) )و دو مرادق وابلتا ، يوجد للوندوق أيضان مراق للم اعدت التقني  ميول من املداحت  و 
امل اعدت التقني  لتحييد أ ر تد و  األ اضدي( مدن أجد  تدوا، الددعل التقد  للمأدا يع الد  ميةنودا 

 ددوران. وتركددز  ٢4أا تتلقددد التمويدد  مددن لددرتل الوددندوق وأا تةددوا جددا زت لرتسددتةما  لددرتل 
   التوميما  واهلياك  ةما  املقدم  من مراق امل اعدت التقني  علد حتتامل اعدت ال ااق  لرتس

التقنيدد  والتأددغيلي  واملاليدد ، وكددثلك علددد تقدددمي دعددل السددتأداد املأددرون يراعددي اآلاث  االجتماعيدد  
والبيليددد  األوسدددع نهتاقدددان. وقدددد تلقدددد مرادددق امل ددداعدت التقنيددد  مبلغدددان قدددد ي مخ ددد  مرتيددد  دوال  مدددن 

مراددددق البيلدددد  الأامليدددد  والوكالدددد  دوال ا  الددددوالاي  املتحدددددت كم ددددا ا  مددددن جوتدددد  مدددداحتت   ددددا 
، أعلدن ردندوق حتييدد أ در تدد و  األ اضدي عدن تأوددا  ٢٠١٩ال رن ي  للتنمي . وا أاي /مايو 

__________ 

 . ICCD/CRIC(18)/6لرتطرتن علد املزيد من املألوما ، يرجد الرجون إىل الو يق   (6)
  .<http://www.mirova.com/en-UK/p/Natural-Capital>موقع م،واا علد  بة  اإلنننت)  (7)

http://www.mirova.com/en-UK/p/Natural-Capital
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مليددوا دوال  مددن وموعدد  متنوعدد  مددن امل ددتةمرين، وكدداا قددد قدداذ أبول اسددتةما اتي ا   ١٠٠ت ددوق 
 . ٢٠١٩كانوا الةاين/يناير 

 الأمددد  املأدددنك  اددد  الوكددداال  املأنيددد  اتمويددد  التنميددد ارقددد  وا أحددددث تقا ير دددا، تدددربة  -٢5
من وكاال  األمل املتحدت واراووا ومةاتبوا  5٠التااأ  لنمل املتحدت، ال  تت لف من أكةر من 

وجلاهنا االقتوادي  اإلقليمي  ومؤس ا  دولي  ألرى ذا  ردل ، أ يد  األسدواق اخلارد  ا ودال 
. ونادددران للدددروااط الأديددددت اددد  (8)يدددق أ ددددا  التنميددد  امل دددتدام االسدددتةما  امل دددتداذ مدددن أجددد  حتق

أ ددددددا  االت اقيددددد  وأ ددددددا  التنميددددد  امل دددددتدام ، ميةدددددن هليلدددددا  االت اقيددددد  أا تنادددددر ا إ دددددرا  
املؤس ددا  الةناريدد  واملتأددددت األطددرا  انأدداط ا تي دد،  ددثي املبدداد ا  التمويليدد  املبتةددرت وتأزيددز 

يددددددد  واجلاندددددددب املتألدددددددق ابل ياسدددددددا  اجلن ددددددداني  هلدددددددثي الأمليدددددددا  الضدددددددماان  البيليددددددد  واالجتماع
االستةما ي . وستح دن  دثي املأدا ك  مدن اودل أردحاب املودلح  ا االت اقيد  للتهتدو ا  اجلا يد  

 ا ال وق وتي ر قد ت االت اقي  علد الت  ، ا النماذج النا ل  للتموي  اخلال امل تداذ. 

 ومبتكرة دعماا ملبادرة اجلدار اطخضر الكبريتنايم مشاريع جتريبية دعوية  -ابء 
يأددد اجلدددا  األلضددر الةبدد، مبدداد ت  ري ددي  تقود ددا أاريقيددا اهتمددوت جددريء مددن أجدد  أاريقيددا  -٢6
كيلددددومنان مددددن سدددداح  ال ددددنغال علددددد ا دددديط األطل ددددي إىل   7 775علددددد امتددددداد م دددداا  ‘ لضددددراء’

ال ددداح  الأدددرقي جليبدددوب. و دددد  مبددداد ت اجلددددا  األلضدددر الةبددد، إىل أا تةدددوا جدددزءان مدددن الددد  ا 
حدددداي  الأامليددد  امللحددد ، ومنودددا تغددد، املنددداخ واألمدددن الغدددثاري واهلةدددرت. وتأدددد اآلليددد  الأامليددد  مواجوددد  الت

 ريةان  ري يان ا مباد ت اجلدا  األلضر الةب،، ولار  مدن لدرتل تن يدث مأدرون اجلبود  البيليد  ا ليد  
 وضدي  األو وايد . من أج  احتاد ألضر، ابلتأاوا مع م وضي  االحتاد األاريقدي واتمويد  مأدن  مدع امل

وا إطدا  اجلوددود الراميد  إىل حتديددد هن  ددج مبتةدرت ملواجودد  تدد و  األ اضددي، قدددمت اآلليد  الأامليدد  الدددعل 
لل ددددلهتا  ا ليدددد  مددددن أجدددد  تأزيددددز قددددد ت اجملتمأددددا  ا ليدددد  علددددد النوددددوحمل ابالسددددتةما ا  ا وددددال 

 م  القارم  علد الهتلب. استورتت األ اضي وإداد الوظارف اخلضراء من لرتل سرتس  القي
اجلبو  البيلي  ا لي  وتأم  اآللي  الأاملي  حاليان علد تو يق الد وس امل ت ادت من مأرون  -٢7

علددد أا ت نأددر ا وقددت الحددق مددن  ددثا الأدداذ. واينمددا دددري الأمدد  علددد  مددن أجدد  احتدداد ألضددر
مأددرون إىل أا م ددا يل وضددع التقيدديل النودداري للمأددرون، اقددد للددا أعضدداء اللةندد  التوجيويدد  لل

مبتةدددرت قاالدددد  للتةددددرا  قددددد   التبا  ددددا ا مأددددرون اجلبوددد  البيليدددد  )مةدددد  سل ددددل  القيمدددد  والهتاقدددد  
املتةددددت( ويتأددد  أا ت دددتند إليودددا املبددداد ا  ا امل ددتقب . وات دددق أعضددداء اللةنددد  أيضدددان علدددد أا 

، والنوددوحمل  اددراة مبدداد ت ا وددا  الدددعوت واالتوددالدو  ددا املت وددا اآلليدد  الأامليدد  قددد أ بتددت 
 اجلدا  األلضر الةب، من لرتل املأرون، و و ما يتأ  تأزيزي اقد  أكرب. 

اجلبودد  البيليدد  ا ليدد  مددن أجدد  ويركددز شددوذج سل ددل  القيمدد  الددثي أ عددد ا إطددا  مأددرون  -٢8
 علدددد تقددددمي الددددعل علدددد امتدددداد سل دددل  القيمددد  أبسدددر ا ا ودددال إدددداد الوظدددارف احتددداد ألضدددر

مددددن ادددرادى املددددزا ع  ا منهتقدددد  ال ددداح  إىل أ اددددف املتددداجر ا أو واب. ومشدددد  ذلددددك  -اخلضدددراء 
اسدددتحداث تقنيدددا  اإلنتددداج الرجدددي والز اعدددي امل دددتداذ واال تقددداء  دددا، وتي ددد، التةويدددز القهتدددري 

__________ 

)نيويدو  ) األمدل  ٢٠١٩ارق  الأم  املأنك  ا  الوكاال  املأنيد  اتمويد  التنميد ، تقريدر يويد  التنميد  امل دتدام   (8)
  .<https://developmentfinance.un.org/fsdr2019>(، متات علد الرااط التا ) ٢٠١٩املتحدت، 

https://developmentfinance.un.org/fsdr2019
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( وادددق املأددداي، الأضدددوي  أل دددراحمل واببأالبددداللمنتةدددا  القيمددد  مدددن األ اضدددي اجلااددد  )مةددد  البددداا و 
ودير اخلا جي، وكثلك  اط املنتة  من رغا  املرت  ابملأنين الأاملي  مدن أجد  التوةيدع ا الت

املتاجر األو واي . ويتمةد  ت در د  دثا النمدوذج ا أا املأدنين الأداملي  يةتتبدوا ا  دراء املنتةدا  
ا األجدد   مددن اجملموعددا  التأاونيدد  الدد  تقود ددا الن دداء قبدد  ادددء املأددرون، مبددا يضددمن اسددتدامتي

، قااليدد  البقدداء هلددثا ٢٠١٩الهتويدد . ويبدد  اإليدداذ الندداج) هلددثا املأددرون التةددريم، املتوقددع ا عدداذ 
النموذج املتةامد  ل ل د  القيمد . وسدتقدذ اآلليد  الأامليد  الددعل لبو كيندا ااسدو و داان والنيةدر مدن 

 أج  اال تقاء  ثا النون من النأاط اتموي  من حةوم  إيهتاليا. 
أردحاب ’وا  ثا ال ياق، قامدت اآلليد  الأامليد  أيضدان اتوجيدي ادرانمج تدد يم  ودول  -٢٩

وظددارف لضددراء قارمدد  علددد ’، مددن أجدد  قيددادت عمليدد  إددداد ‘املأددا يع ا اجلدددا  األلضددر الةبدد،
عن طريق إنأاء سرتس  قيم  م تدام . ويقوذ الربانمج علد الأراك  اد  اآلليد  الأامليد  ‘ األ حمل
ا وددددال تهتددددوير وإنأدددداء  -و ددددي مؤس دددد  اجتماعيدددد  توددددد  البدددداأوابب والبدددداا دوليددددان  -وأدوان 

سرتس  إمداد قارمد  علدد الهتلدب للمنتةدا  القيمد  مدن األ اضدي اجلااد . وعقدد  دو ت تد يبيد  
اجلبوددد  البيليددد  ا ليددد  مدددن أجددد  احتددداد للبلدددداا املأدددا ك  ا مأدددرون  ٢٠١٩أوىل ا ني ددداا/أاري  

 تهتوير الربانمج التد يم وتةرا ي ا الداا ألرى.  . وسيتوار ألضر
وقامددت اآلليدد  الأامليدد  أيضددان وأددد يويدد  مددن حةومدد  أيرلندددا إلعددداد تقريددر عددن  حالدد   -٣٠

اجلدددا  األلضددر الةبدد،  ابلتأدداوا مددع الأددركاء ا مبدداد ت اجلدددا  األلضددر الةبدد،. وسدديقدذ  ددثا 
مرجأيددان، مبددا يتضددمن تقييمددان  ددامرتن عددن حالدد  التن يددث،  التقريددر املرجأددي رددو ت عامدد  كبدد،ت وحتلدديرتن 

والتحدددداي  وال دددرل الرري دددي ، وكدددثلك تورددديا  ولريهتددد  طريدددق واضدددح  لتحقيدددق   يددد  اجلددددا  
. وسدتمول املنحد  أيضدان تودميل مأدا يع جتريبيد  ملأاجلد  الةغدرا  الد  ٢٠٣٠األلضر الةب، لأاذ 

 سيتل حتديد ا ا التقرير.
ي  الأاملي  محل  عاملي  اأ ا اجلدا  األلضر الةب،، حتت اسل محل  الددعوت وأطلقت اآلل -٣١

الأامدد  لبندداء إحدددى عةارددب الدددنيا، جددثات ا تمامددان كبدد،ان مددن جانددب عامدد  اجلموددو . و ددد  
الملدد  إىل التوعيدد  الأامليدد  ابجلدددا  األلضددر الةبدد، اأدد ا م ددار  مةدد  تددد و  األ اضددي واألمددن 

اخ ا الدددددوارر الأامدددد  والنقا ددددا  ال ياسدددداتي  ووسددددارط اإلعددددرتذ والقهتاعددددا  الغددددثاري وتغدددد، املندددد
الةقااي . ومن املتوقع أا ت لول المل  حرك   أبي  عامليد  مدن أجد  إهتداة  دثي املبداد ت الد  تقود دا 

اةددوا اجلدددا  األلضددر الةبدد،  مددزان  اخلهتدداب القاردد . و ددي تركددز علددد ٢٠٣٠أاريقيددا ولددول عدداذ 
التحدددداي  النا دددل  عدددن تغددد، املنددداخ وانأدددداذ األمدددن الغدددثاري واهلةدددرت والنزاعدددا   لنمددد  ا وجدددي

ا ددددبب املددددوا د. وأاددددرة  ددددثا النددددون مددددن التوعيدددد  أدوا ان جديدددددت ميةددددن أا يؤديوددددا القهتددددان اخلددددال 
 واملؤس ا  وعام  اجلموو  لإلسواذ ابملوا د من أج  تن يث االت اقي . 

  البأددر مددن لددرتل التوعيدد  عددرب وسددارط اإلعددرتذ وورددلت الملدد  حددىل اآلا إىل مرتيدد -٣٢
، والتوعيد  مدن لدرتل اجملتمدع وال أاليدا  الد  تضدل   سداء الددولاجلما ،ي، والواقدع االاناضدي، 

املدين. ومن املنتار أا يؤدي إطرتق ايلل واثرقدي عدن اجلددا  األلضدر الةبد،، تأدن  ا إنتاجدي 
اآلليدد  الأامليدد  )مددع ال ددينماري املر دد) لنوسددةا  ارانندددو مي،يلددي ، واملغنيدد  املاليدد  إين ددا مودجددا(، 

 ين، إىل  يلدد  اددرل كبدد،ت لتأبلدد  املددوا د مددن وألبددوذ مرااددق جلمددع األمددوال مددع انددان  أاا قدد  مأددوو 
 املاحت  التقليدي  وكثلك من لرتل استةما ا  القهتان اخلال وآليا  تربن املواطن . 
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 التوصيات -سادساا  
  قد يود ممترر اطررال النار فيما يلي يف دورت  الرابعة عشرة: -٣٣
ة، ابلتعررراون مرررع الشرررركاء توجيررر  رلرررس إة اآلليرررة العامليرررة وأمانرررة االتفاقيررر )أ( 

 الدوليني املعنيني ورهناا بتوافر املوارد املالية، للقيام مبا يلي:
مواصلة دعم عمليرة حتديرد اطهردال اخلاصرة بتحييرد أثرر تردهور اطراضري  '١'

 يف البلدان اطررال اليت رمبا ال تزال ترغس يف املشاركة يف هذه العملية الطوعية؛ 
املعارل والدروس املستفادة ذات الصرلة بشر ن  لقيام أيضاا مبواصلة تبادلا '٢'

 نواتج العمليات الورنية لتحديد اطهدال اخلاصة بتحييد أثر تدهور اطراضي؛ 
القيام أيضاا بتوجي  رلرس إة اآلليرة العامليرة وأمانرة االتفاقيرة ملواصرلة تقرد   )ب( 

مرع الشرركاء الردوليني الدعم لوضع وتنفيذ اخلطط الورنية ملكافحة اجلفال، وذلك ابلتعاون 
  املعنيني ورهناا بتوافر املوارد املالية؛

دعرروة اطررررال إة حتديررد دراسررات احلرراالت اإلفراديررة ذات الصررلة بشرر ن  )ج( 
 تنفيذ عملية حتييد أثر تدهور اطراضي، وتوجي  رلس إة كل من:

اطمانرررة، تن تقررروم ابلتعررراون مرررع اآلليرررة العامليرررة  مرررع دراسرررات احلررراالت  '١'
فراديررة املررذكورة وإعررداد مصررنف ترروليفي ليعرررض علررى مررمترر اطررررال يف دورترر  اإل

 اخلامسة عشرة؛  
، تن تسرمم يف اسرتعراض نرواتج هرذا يئة التفاعل برني العلروم والسياسراته '٢'

 املصنف التوليفي؛
مشررراريع توجيررر  رلرررس إة اآلليرررة العامليرررة ملواصرررلة دعرررم التطررروير املبكرررر لل )د( 
يف جمرال حتييرد أثرر تردهور اطراضري اسرتطابة لطلبرات البلردان اطرررال،  تحويليةالربامج الو 

 وذلك ابلتعاون مع مرفق البيئة العاملية والشركاء الدوليني املعنيني ورهناا بتوافر املوارد املالية؛
القيام أيضاا بتوجي  رلس إة اآللية العاملية لتقد  الدعم للبلردان اطرررال  )ه( 

التمكينيررة الالزمررة لتنفيررذ االتفاقيررة مبررا يف ذلررك يف سررياق املبررادرات املتعلقررة يف هتيئررة البيئررة 
بتحييد أثر تدهور اطراضي ومكافحة اجلفال، وذلك ابلتعاون مع اطمانرة والشرركاء املعنيرني 

 ورهناا بتوافر املوارد املالية؛
آليرات القيام كرذلك بتوجير  رلرس إة اآلليرة العامليرة ملواصرلة قيرادة تطروير  )و( 

التمويرل املبتكرررة مررن أجرل دعررم تنفيررذ االتفاقيررة، بطررق منمررا جررذم املروارد مررن جمررات مررن 
  بينما القطاع اخلاص، والتمويل املختلط، وتربعات املوارنني؛

توجي  رلس إة اآللية العاملية ملواصلة إقامة الشراكات مرع القطراع اخلراص  )ة( 
علررى وجرر  اخلصرروص، بتعزيررز إنشرراء سالسررل  وغررريه مررن الشررركاء املعنيررني مررن أجررل القيررام،

 القيمة املستدامة ملنتطات اطراضي اجلافة؛
القيرررام أيضررراا بتوجيررر  رلرررس إة اآلليرررة العامليرررة إلقامرررة روابرررط مرررع اهليئرررات  )ت( 

فرقررة العمررل املشرررتكة بررني الوكرراالت اطخرررى املشرراركة يف التعبئررة املبتكرررة للمرروارد، مبررا فيمررا 
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التابعررررة لامررررم املتحرررردة، واملمتسسررررات املاليررررة املتعررررددة اطررررررال،  التنميررررةاملعنيررررة بتمويررررل 
 واملصارل الورنية للتنمية؛ 

القيام كذلك بتوجي  رلس إة اآللية العامليرة، إة جانرس الشرركاء املعنيرني،  )ط( 
 ملواصلة تقد  الدعم للبلدان اطررال يف جمودها الرامية إة تعميم مراعاة املناور اجلنساين
يف سياق تنفيذ االتفاقية من أجل تيسري تعبئة املوارد، مبا يشمل بناء القدرات احملردد اهلردل 
  دعماا للبلدان اطررال من أجل الوفاء ابالشرتارات اجلنسانية ملصادر التمويل املستمدفة.

    


