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 مقدمة -أوالا  
 مكافحددد  )اتفاقيددد  التصدددح  ملكافحددد  تحدددد امل األمددد  اتفاقيددد  يف األطددد ا  مدددؤ   طلدددب -1

 يلي: مبا املتاح ، املوارد حدود يف تقوم، أن ،13-أ م/٨ مق ره مبوجب األمان  إىل التصح (،
 ذلد  يف مبدا االتفاقيد ، تنفيد  دعد  أجدل مدن اهلد  حمدد  قدرا، بنا  مواصل  )أ( 

 واملنظمدا، األطد ا  مد  اونابلتعد بد ل  والقيدام األطد ا   جانب من األراضي تدهور أث  حتييد
 مددددن ذلدددد  وغددددي املدددددين اجملتمدددد  ومنظمددددا، اخلددددا، القطددددا  وكدددد ل  املعنيدددد ، الدوليدددد  احلكوميدددد 
 ؛املصلح  أصحاب
 مدددن أمدددور أجدددل مدددن القددددرا، تطدددوي  لتيسدددي أيضدددا   الشددد اكا، تعزيدددز مواصدددل  )ب( 
 وقابليدد  املطدداط   وتقيددي ابجلفددا ، املبكدد  واإلندد ار لل فددا ، للت هددب الددوطأ التططدديو مجلتهددا
 ؛واليابي  ال ملي  العواصف وأتثيا، املعزن ، اجلفا  خماط  وختفيف الت ث ،

 التكلفد  حيث من فعال  قدرا، نا ب أجل من وتعزيزها األدوا، تطوي  مواصل  )ج( 
  التفاقي التاب  املع يف والقطب القدرا، بنا  سوق أمور، مجل  يف ذل ، يف مبا االتفاقي ، إطار يف

 التصح ؛ مكافح 
 اجلنسدداين املنظددور م اعددا  لتعمددي  ال نمدد  القدددرا، لبنددا  شدد اكا، وتعزيددز إنشددا  )د( 

 األراضدددددي التصدددددح /تدهور مكافحددددد  يف والشدددددباب املددددد أ  دور تعزيدددددز هبدددددد  االتفاقيددددد  تنفيددددد  يف
  ؛التحمل على واجلفا  األراضي وتدهور للتصح  املع ضا، النسا  قدر  ونايد  واجلفا 
 ألصدددحاب املمارسددا، وأفضددل العلميددد  املعددار  إاتحدد  الشددد كا ، مدد  ابلتعدداون (ه) 
 إىل منها أمور، مجل  حتقي  هبد  ل تفاقي  التاب  املع يف القطب خ ل من االتفاقي  يف املصلح 
 والتقنيدددددد  العلميدددددد  واملهددددددارا، املعددددددار  ونايد  لألراضددددددي املسددددددتدام  اإلدار  مبمارسددددددا، االرتقددددددا 
   االتفاقي  يف صلح امل ألصحاب

 التقددم عدن تق يد ا   األماند  تقددم أبن ك ل   املق ر ه ا خ ل من األط ا  مؤ   ويقضي -2
  عش    ال ابع  دورته يف املق ر ذل  تنفي  يف احمل ن
 األنشددط  تفاصديل الوثيقد  هدد ه تتضدمن ،أعد ه 2 الفقد   يف الددوارد  األحكدام مد  و شديا   -3
 ويعد    13-أ م/٨ املقد ر يف الدوارد النحدو علدى بواليتهدا اضدط عها لدد  األماند  هبدا تقوم الي

 الدي اإلضدافي  املعلومدا، يدوف  ممدا األنشط ، ه ه تنفي  عن الناشئ  التحداي، بعض أيضا   التق ي 
 جمددال يف الضدد وري  اإلضددافي  اإلجدد ا ا، حتديددد عنددد مددداوال ا يف تسددتطدمها أن لألطدد ا  جيددون
  االتفاقي   تنفي   لدع القدرا، بنا 

 التنفيذ لدعم اهلدف احملددة القدرات بناء عملية -اثنياا  
 تنفي  عملي  لتيسي القدرا، بنا  إىل العام  احلاج  يف نظ  أن بعد األط ا ، مؤ   ق ر -4

 قدددرا، بنددا  األماندد  تواصددل أن 13-أ م/٨ املقدد ر مددن )أ(1، يف الفقدد   التصددح  مكافحدد  اتفاقيد 
 حتييددد أثدد  تدددهور األراضددي مددن دعدد  ذلدد  يف مبددا ،االتفاقيدد  تنفيدد  دعدد  أجددل مددن  اهلددد حمدددد 
 املعنيددد  املصدددلح  صددداحب  اجلهدددا، ومجيددد  األطددد ا  مددد  بددد ل  القيدددام وعلدددى األطددد ا ، جاندددب



ICCD/CRIC(18)/8 

GE.19-11036 4 

 )أ(1ا األماند  لتنفيد  أحكدام الفقد   اختد   الدي اإلجد ا ا، التق ي  ه ا من الف   ه ا ويع   األخ   
  عنها  لنامج ا واإلجنانا،

 اهلدف احملددة القدرات بناء لعملية العام الدعم -ألف 
 الشددد يك  واجلهدددا، العامليددد  واآلليددد  األمانددد ، اضدددطلعت االسدددتع ا ، قيدددد الفدددي  خددد ل -5

  اهلددد  حمدددد  قدددرا، بنددا  عمليدد  لتيسددي هبددا االضددط   تواصددل وهددي عددد ، أبنشددط  األخدد  
 وت د ه ه األنشط  أدانه ابلتفصيل 

 التصحر ملكافحة املتحدة األمم التفاقية الداخلي التدريب برانمج حتسني -١ 
 واخلددددد جين الشدددددباب املهنيدددددن إىل الفددددد ، مدددددن املزيدددددد تقددددددم إىل احلاجددددد  األمانددددد  تددددددر  -6

 على عملت ول ل  التصح ، مكافح  اتفاقي  بعملي  املتصل  التطصصا، يف للتدرب اجلامعين
 جامعدددا،  عدددد  مددد  املباشددد  التعددداون منهدددا بطددد ق، الدددداخلي، ابلتددددريب اخلدددا، ب انجمهدددا توسدددي 
 بندا  مكتب إطار يف داخليا   متدراب   50 من أكث  للتدريب خض  االستع ا ، قيد الفي  وخ ل
 األخد   الوحددا، مجيد  يف أيضدا   الدداخليون املتددربون وقبدل التصح   مكافح  التفاقي  القدرا،

 بعددد الددداخلين املتددربن هددؤال  مدن العظمددى الغالبيدد  و كندت العامليدد   اآلليد  يف وأيضددا   األماند  يف
 مسددائل تعدداج الددي املؤسسددا، خمتلددف يف مهنيدد  فدد ، إجيدداد مددن الددداخلي التدددريب مددن االنتهددا 
 املستدام   التنمي  و/أو والبيئ  األراضي

 التوعية أنشطة خالل من اهلدف احملددة القدرات بناء عملية -٢ 
 النطدددداق واسدددد  توعيدددد  بدددد انم  األماندددد  أجدددد ، االسددددتع ا ، قيددددد السددددنتن فددددي  خدددد ل -7

 تنفيددد  لتعزيدددز بددده القيدددام عمليدددا   ميكدددن مدددا بشددد ن الطددد ب لتثقيدددف واجلامعدددا، املددددار  يسدددتهد 
 واملعددار ، والشد وحا، احملاضد ا، علدى ذا  التوعيد  بدد انم  ويشدتمل التصدح   مكافحد  اتفاقيد 
 نظمددت ذلدد ، إىل وابإلضدداف  األماندد   أعمددال سددي رصددد إىل الشددباب هنيددنامل دعددو  عددن فضدد   
 مشددارك  احلدداال،، مجيدد  يف شددهد،، والفيددديو، واملقدداال، الفوتوغ افيدد  للصددور مسددابق  األماندد ،
 مناسدددبا، يف أخدد   معدددار  وعقددد، العدددا   أحنددا  مجيددد  مددن بلددددا   ٨0 مددن أكثددد  مددن الشددباب
 واألربعدن الثامند  والددور  املسدتدام ، التنميد  أهددا  لتحقيد  العداملي العمل مه جان مثل خاص ،
 املنددا ، تغددي بشدد ن اإلطاريدد  املتحددد  األمدد  التفاقيدد  والتكنولوجيدد  العلميدد  للمشددور  الف عيدد  للهيئدد 
 القددرا،  بندا  موضدو  علدى خدا، بوجده اليكيدز مد  واجلفدا ، التصدح  ملكافحد  العداملي واليوم
 م  املباش   العملي  التوعي  أنشط  مجي  نظمت السف ، تكاليف الرتفا  ظ ا  ن أنه به، املسل  ومن

 األمان   مق  حيث أملانيا، يف معظمها تعليمي  مؤسسا،

 اإللكرتوين التعلم خالل من اهلدف احملددة القدرات بناء عملية -٣ 
 لتددوفي رئيسددي  ل وسددي ابعتبدداره اإللكدديوين الددتعل  السددتطدام كبدديا    اهتمامددا   األماندد  أولددت -٨

 القدددرا، بنددا  مكتددب وضدد  االسددتع ا ، قيددد الفددي  وخدد ل  اهلددد  حمدددد  قدددرا، بنددا  عمليدد 
 تتدي  دور  ذلد  يف مبدا اإللكديوين، للتعل  جديد  دورا، ست مباش   التصح  مكافح  التفاقي 
 علدى حاليدا   األماند  وتعمدل األخدي   اإلب غ عملي  لتيسي واإلسباني  اإلنكليزي  ابللغتن التدريب
  2020 عدام مدن مبكد  وقت يف أو السن  ه ه من الح  وقت يف ستطل  إضافي  دورا، ست
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 بندددا  سدددوق ابسدددتطدام األخددد   املعنيددد  املصدددلح  صددداحب  اجلهدددا، مدددن وغيهدددا لألطددد ا  وتتدددا 
 إمكانيددد  الثالدددث(، الفددد   )انظددد  التصدددح  مكافحددد  التفاقيددد  اإللكددديوين الدددتعل  ومنصددد  القددددرا،
 توف هددددا الددددي القدددددرا، بنددددا  جمددددال يف الصددددل  ذا، األخدددد   اإللكدددديوين الددددتعل  مددددواد إىل الوصددددول
 وبد انم  املتحد  لألم  والزراع  األغ ي  ومنظم  العاملي ، البيئ  وم ف  الدويل، البن  مثل وكاال،
 التعليميد ، سسدا،املؤ  مدن وغيهدا واجلامعا، اإلمنائي، املتحد  األم  وب انم  للبيئ  املتحد  األم 

 والف نسي   واإلسباني  اإلنكليزي  ابللغا، حاليا   الف ، ه ه وتتا  املدين  اجملتم  ومنظما،

 املباشرة اهلدف احملددة القدرات بناء عملية -4 
زيدددز قددددرا، الكيددداان، املبلغددد ، تع خددد ل مدددن 201٨ لعدددام اإلبددد غ عمليددد  تيسدددي بغيددد  -9
 العمدددل حلقدددا، مددن سلسدددل  العامليددد  واآلليدد  األمانددد  نظمدددت ث  ،املتدد  األطددد ا  البلددددان سدديما وال

 م فددد  مدددن وبددددع  للبيئددد ، املتحدددد  األمددد  بددد انم  ذلددد  يف مبدددا اآلخددد ين، الشددد كا  مددد  اإلقليميددد 
 وغيهدددا واملهدددارا، ابملعدددار  املبلغددد  الكيددداان، تزويدددد إىل العمليدددا، هددد ه و دددد  العامليددد   البيئددد 
 هدددد ه وتددددنظ  اإلبدددد غ  عمليدددد  متطلبددددا، جبميدددد  الوفددددا  مددددن التمكينهدددد الضدددد وري  القدددددرا، مددددن

 الوثيقدددد  يف أوىف معلومددددا، علددددى احلصددددول وميكددددن االتفاقيدددد   م فقددددا، جلميدددد  التدريبيدددد  الدددددورا،
ICCD/CRIC(18)/6   

 يف املنه ي  املوا م  حتقي  إىل السعي يف كبي  تقدم أح ن ،11-م/22 املق ر م  و شيا   -10
 مكافحد  اتفاقيد  يف الدوارد  األراضدي علدى القائم  التقدم ملؤش ا، افياضي   وطني تقدي ا، إعداد

 التقددي ا، مدن التحقد  أجدل من لألط ا  التقني  القدر  ببنا  نفسه الوقت يف القيام م  التصح 
 مدددد  املصدر/احلسدددداب وطني /حمليدددد  بيدددداان، ابسددددتطدام عنهددددا االستعاضدددد  أو االفياضددددي  الوطنيدددد 

 القياسدددددي اآليل التشدددددغيل خددددد ل مدددددن ذلددددد  تسدددددى وقدددددد مشددددديك   أساسدددددي  منه يددددد  اسدددددتطدام
 الددي ،Trends.Earth مثددل، املصدددر مفتوحدد  ب انجميدد  أدوا،/مكددوان، يف عليهددا متفدد  خلوارنميددا،
 التصح   مكافح  اتفاقي  أمان  م  ابلتشاور الدولي  احلفظ منظم  وضعتها
 التقدددددم مؤشدددد ا، عددددن لإلبدددد غ دئيدددد مب بيدددداان، األطدددد ا  البلدددددان غالبيدددد  واسددددتطدمت -11

 متسددد  أبسدددلوب معدددد  بيددداان، وجدددود وضددد ور  وم  مددد  فائدددد  يدددربن ممدددا األراضدددي، علدددى القائمددد 
 ذلدد ، إىل وابإلضدداف   (1)البلدددان مددن العديددد تعددي  الددي اإلبدد غ عقبددا، مددن يقلددل ممددا عامليددا ،
 مدددن ميكدددن الددد   ،Trends.Earth الربانجمدددي للمكدددون اسدددتطدامها إىل األطددد ا  البلددددان أشدددار،
 جمموعدددا، اسدددتحدا  عدددن فضددد    للبلدددد ال مسيددد  احلددددود مددد  املبدئيددد  للبيددداان، الدددوطأ التكييدددف

 واخلوارنميدددا، والفئدددا، األسددداليب نفددد  ابسدددتطدام نفسددده الوقدددت يف القيدددام مددد  وطنيددد  ،بيددداان
 عددن أبلغددت ،البلدددان غالبيدد  فدد ن وبدد ل ، املبدئيدد   البيدداان، حلسدداب اسددتدطدمت الددي األساسددي 
 خدد ل مددن سددوا  منه يددا ، متسددق  بط يقدد  التصددح  مكافحدد  اتفاقيدد  يف الددوارد  التقدددم مؤشدد ا،

 املكدددون ط يددد  عدددن الوطنيددد  البيددداان، حتليدددل خددد ل مدددن أو املبدئيددد  للبيددداان، املباشددد  االسدددتطدام
  Trends.Earth الربانجمي

 التصددح  مكافحدد  ابتفاقيدد  ،اخلددا القدددرا، بنددا  جمددال يف األول التدددريب معدد   وندظدد  -12
 االتفاقيد   تنفيد  اسدتع ا  لل ند  عشد   السدابع  الددور  انعقداد قبدل مباشد   بغيداان جورجتداون، يف
 ابلعلددد  املعنيدددن وامل اسدددلن الوطنيددد  التنسدددي  مل اكدددز األول املقدددام يف نظددد  الددد   املعددد   هددد ا وإن

__________ 

(1) ICCD/CRIC(17)/2)   
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 ركز املدين، اجملتم  منظما، من لعديدا من النطاق واسع  مشارك  أيضا   شهد وإن والتكنولوجيا،
 األربعدد  اليكيددز جمدداال، يف االتفاقيدد  تنفيدد  دعدد  أجددل مددن وتعزيزهددا وتنميتهددا القدددرا، خلدد  علددى

 وهي: لألمان ، احلالي  لألعمال
 األراضي؛ تدهور أث  حتييد ألغ ا  اجلنساني  القضااي )أ( 
 األراضي؛ تدهور أث  حتييد بتنفي  املتعلق  واملنظورا، )ب( 
  لل فا ؛ والت هب )ج( 
  واليابي   ال ملي  العواصف م  التكيف على والقدر  )د( 

 ميكدددنه  عمليددد  مبعدددار  املشددداركن تزويدددد هدددو املعددد   هددد ا مدددن العملدددي الغددد   وكدددان -13
 م اكدز مدن كدل  وشدار   (2)الفعاليد  مدن أكدرب بقدر التصح  مكافح  اتفاقي  تنفي  يف استطدامها
 البلددددان مدددن بلدددد 100 مدددن أكثددد  مدددن والتكنولوجيدددا ابلعلددد  املعنيدددن وامل اسدددلن وطنيددد ال التنسدددي 
 ونظد  املددين  اجملتمد  منظمدا، مدن منظمد  25 مدن ألكث  ممثلن م  العمليا، ه ه يف األط ا 

 حلمايد  الددويل االحتداد عدن فضد    غيداان مجهوريد  حكومد  مد  والتدزنر ابلتعداون ونفد  التدريب ه ا
 األمدد  )هيئدد  املدد أ  و كددن اجلنسددن بددن للمسدداوا  املتحددد  األمدد  وهيئدد  الطبيعيدد ، املددواردو  الطبيعدد 
 اجلويد ، لألرصداد العامليد  واملنظمد  واهليددرولوجيا، اجلويد  لألرصداد الكارييب واملعهد للم أ ( املتحد 
 العامليدد ، البيئدد  م فدد   وأماندد املتحددد ، لألمدد  والزراعدد  األغ يدد  ومنظمدد  للبيئدد ، املتحددد  األمدد  وبدد انم 
 أف يقيدددا، لغددد ب التنميددد  ومصددد   األف يقدددي، التنميددد  ومصددد   للمندددا ، األخضددد  الصدددندوق وأمانددد 
 Die Deutsche Gesellschaft für) الدويل للتعاون األملاني  واجلمعي  اإلمنائي، املتحد  األم  وب انم 

Internationale Zusammenarbeit)  وقددمت املدوارد  حفدظ وتكنولوجيدا،  لدنددهد  العامليد  والشدبك 
 كبيا    ماليا   دعما   اليب  على للحفاظ ال ايد  أكادميي 
 اإلدار  بشدد ن الكاريبيدد  الشدد اك  مبددادر  أماندد  مدد  ابلتعدداون خاصدد  تدريبيدد  دور  ونظمددت -14

 التنسدددي  م اكدددز تلقدددت التددددريب، هددد ا ويف )كددداريكوم(  الكاريبيددد  لل ماعددد  لألراضدددي املسدددتدام 
 خمتلدف يف تددريبا   اإلقليميد  دون الكدارييب البحد  منطقد  مدن املدين اجملتم  منظما، وممثلو الوطني 
 والوطأ  اإلقليمي ودون واإلقليمي العاملي الصعد على االتفاقي  عملي  جوانب
 مدن إبسدبانيا، بونتيفيددرا يف القددرا، لبنا  هام  عملي  الستضاف  الدع  األمان  وقدمت -15

 املدين  اجملتم  منظما، من منظم  وهي آرخيسي مؤسس  م  والتزنر لتعاونا خ ل
  مدددن خددد ل مكتبهدددا لبندددا  خمتلفددد جامعدددا، يف احملاضددد ا، مدددن سلسدددل  األمانددد  ونظمدددت -16

 مسدائل وعلدى عمومدا   التصدح  مكافح  اتفاقي  عملي  على يطلعون الط ب كان  حيثالقدرا، 
 يف مبدا اجلامعدا،، يف احملاضد ا، ونظمت األراضي  تدهور أث  حتييد قيا  مؤش ا، مثل رئيسي ،
 للتدددددريب الدددددويل وامل كددددز إبيطاليددددا، (LUMSA) لومسددددا وجامعدددد  أبملانيددددا، كولونيددددا،  جامعدددد  ذلدددد 

 هبولندا  واغنينغن وجامع  األورويب
 معظمها يف متعاقب  كانت  الصحفين، إىل موجه  القدرا، لبنا  أنشط  األمان  وأج ، -17
 حلقدد  ذلدد  ويشددمل التصددح   مكافحدد  اتفاقيدد  إطددار يف املنظمدد  ال ئيسددي  اهلامدد  ناسددبا،امل مدد 
 للدددور  التحضددي إطددار يف بغيدداان، جورجتدداون يف واحددد يددوم ملددد  اإلعدد م وسددائو جمددال يف عمددل

__________ 

  35و 25و 19زيد من املعلوما،، انظ  الفق ا، للحصول على امل (2)
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 ث ثددد  فددديه  مبدددن مشددداركا ، عشددد  أربعددد  وحضددد  االتفاقيددد   تنفيددد  اسدددتع ا  لل نددد  عشددد   السدددابع 
 حلقددا، ثدد   تنظددي  املتددوخى مددن كددان  التق يدد ، هدد ا كتابدد   وأثنددا  املنطقدد   مددن  ب عايدد مشدداركن
 أنقد  ، يف واحدد ليدوم الدوليد  اإلعد م وسائو بش ن عمل حلق  تنظي  املق ر ومن أخ اي،  عمل
 ليددوم مواضدديعي  تدريبيدد  دور  مدد  ،201٨ حزي ان/يونيدده 19 إىل 16 مددن املمتددد  الفددي  يف بيكيددا
 ومدن لليبد   الددويل املدؤ   أثندا  أايم ث ثد  ملدد  العلوم بش ن عمل وحلقا، ميداني  ورحل  واحد،
 منطقددد  ويف اهلندددد يف صدددحفيا   30 جتمددد  يدددومن ملدددد  القددددرا، بشددد ن عمدددل حلقددد  تنظدددي  املقددد ر
 إع ميدد  وإحاطددا، واحددد، يددوم مددد ا عمددل حلقدد  تنظددي  عددن فضدد     ون/يوليدده، يف آسدديا جنددوب

 وخيضددد  األطددد ا   ملدددؤ   عشددد   ال ابعددد  الددددور  خددد ل ميدانيددد  ورحلددد  سدددبوعنأ ملدددد  مواضددديعي 
 صدارم  تنافسدي  اختيدار لعمليد  األنشدط  يف مشاركته  أجل من ابل عاي  حيظون ال ين الصحفيون
 كتدااب    أكدانوا سدوا  املوضو  ه ا بتغطي  واض  اهتمام لديه  ال ين الصحفين الجت اب وضعت
 مدددن الكثدددي أن العمليدددا، هلددد ه املقدمددد  املعلومدددا، وتظهددد  حمتملدددن  ينجيدددد مددددربن أم جيددددين

 إىل االفتقدار ويصدب الكتابد   مهدارا، يف ضعف من يعانون املوضو  بتغطي  املهتمن الصحفين
 حيظون ال ين امل شحن يف االستثمار من العائد ضمان إىل واحلاج  الغ   هل ا املطصص  املوارد

 املنددداط   أو البلددددان نفدد  مدددن أيتدددون مددا كثددديا    الددد ين املتم سددن حفينالصددد مصدددلح  يف ابل عايدد 
 البلددان صدحفيي من الكثي قدرا، األرضي ، الصحاف  شبك  مثل اإلع مي ، الشبكا، وطور،
 البيولوجي  والتنو  املنا  تغي عمليا، عن تقاري  إعداد جمال يف النامي 
 مكافحد  ابتفاقيد  اخلا، القدرا، بنا  جمال يف الثاين التدريب مع   تنظي  املق ر ومن -1٨

 تددعى وسدو  االتفاقيد   تنفيد  اسدتع ا  لل ند  عشد   التاسدع  الددور  مد  يتزامن حبيث التصح 
 هد ه حضدور إىل التصدح  مكافحد  اتفاقيد  لد  املعتمد  املدين اجملتم  ومنظما، األط ا  مجي 
 يف القددرا، بندا  علدى األوىل، الت  بد  مدن املكتسدب   اخلدرب  إىلدا  استنا مبدئيا ، سيكز الي العملي 
 التالي : اجملاال،
 اخلض ا ؛ املؤسسا، تدريب ب انم  )أ( 
  اجلفا (؛ مكافح  أدوا، جملموع  العملي )التطبي  اجلفا  )ب( 
  اجلنساني   القضااي م اعا  لتعمي  والعملي  اجلنساني  السبل )ج( 

 تددريب عمليدي أنق   مبادر  خ ل من ت كيا مجهوري  حكوم   م ابلتعاون األمان  وتنظ  -19
 هنايد  يف العمليدا، هد ه وتدنظ  األول  امل فد  يف املدرجد  األطد ا  أجل من القدرا، لبنا  مباش 
 والتطفيدف األراضدي، تددهور أثد  حتييدد حتقيد  قضدااي علدى ابليكيدز ت كيدا مجهوريد  يف 2019 عام
 اجلنساني   والقضااي األراضي ملكي  وحقوق اجلفا  آاثر من

 األراضي تدهور أثر حتييد لتحقيق األطراف دعم -ابء 
 أثددد  حتييدددد حتقيددد  يف البلددددان واألمانددد  التصدددح  مكافحددد  التفاقيددد  العامليددد  اآلليددد  تددددع  -20

 دعد  ذلد  يف مبدا األراضدي، تددهور أثد  حتييدد أهددا  حتديدد بد انم  خ ل من األراضي، تدهور
 الوثيقددددد  يف املبدددددن النحدددددو علدددددى األراضدددددي، تددددددهور أثددددد  لتحييدددددد حتويليددددد   ام وبددددد مشددددداري  وضدددد 

ICCD/CRIC(17)/3  حتييدد أهددا  حتديدد بد انم  إطدار يف املنفد   القدرا، بنا  أنشط  وتشمل 
  يلي: ما األراضي تدهور أث 
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 أهدددا  حتديددد يف البلدددان تدددع  الددي ال ئيسددي  التقنيدد  التوجيهيدد  املبدداد  إعددداد )أ( 
 ،(3)تقددددأ" دليددددل - األراضددددي تدددددهور أثدددد  "حتييددددد مثددددل وتنفيدددد ها، األراضددددي تدددددهور أثدددد  حتييددددد

 لتحديدد األساسدي  اللبنا، القط  : املستو  على األراضي تدهور أث  "حتييد املعنون (4)والكتيب
 الطوعيددد  الوطنيددد  األهددددا  لتحديدددد املنه يددد  و"املددد ك   األراضدددي"، تددددهور أثددد  حتييدددد أهددددا 
 للددربام  امل جعيدد  و"القائمدد  (5)االتفاقيدد " مؤشدد ا، إطددار ابسددتطدام األراضددي تدددهور أثدد  لتحييددد
 ؛(6)األراضي" تدهور أث  لتحييد التحويلي  واملشاري 
 ذا، شددبكي  دراسددي  وحلقددا، وإقليميدد  عامليدد  شددبكي  دراسددي  حلقددا، تنظددي  )ب( 
 تدددهور أثدد  حتييددد أهدددا  حتديددد بدد انم  لتنفيدد  القط يدد  األف قدد  أعضددا  إلكسدداب حمدددد  مواضددي 
 بندا  جمدال يف املشدارك  البلددان بدن فيمدا املعدار  تبدادل لتعزيز وك ل  ال نم ، القدرا، األراضي
 أثد  حتييدد مدن االسدتفاد  أ  األراضي، تدهور أث  حتييد أهدا  حتديد لربانم  األساسي  اللبنا،
 األراضدددي تددددهور أثددد  لتحييدددد الطوعيددد  األهددددا  وحتديدددد التحييدددد هددد ا وتقيدددي  األراضدددي، تددددهور
 األراضي؛ تدهور أث  حتييد وحتقي  الصل  ذا، والتدابي
 األراضددي، تدددهور أثدد  حتييددد أهدددا  حتديددد لددربانم  (7)الشددبكي املوقدد  صدديان  )ج( 
 حتديدد لدربانم  النهائيد  القط يد  التقاري  وك ل  أع ه( )انظ  ال ئيسي  التقني  الواثئ  مجي  وتقدم

 ؛(٨)األراضي تدهور أث  حتييد بتحقي  القط ي  وااللتزاما، األراضي تدهور أث  حتييد هدا أ
 90 حنددو يف مشددار  11 000 يضدد  تشدداور  اجتمددا  300 مددن أكثدد  تنظددي  )د( 

 أثددد  لتحييدددد األسدددا  خطدددو  وحتديدددد األراضدددي تددددهور أثددد  بتحييدددد تتعلددد  مسدددائل ملناقشددد  بلددددا  
 تدابي؛ من به تصلي وما وأهدافه األراضي تدهور

 يف الوطنيدد  األراضددي تدددهور أثدد  حتييددد عمليددا، لدددع  املسدداند  بعثددا، تنظددي  ()ه 
 للدربام  مفاهيميد  مد ك ا، ووضد  التحييدد، هلد ا طوعيد  أهدا  بتحديد تلتزم الي البلدان معظ 

 األراضي؛ تدهور أث  لتحييد التحويلي  واملشاري 
 حتييددد أهدددا  حتقيدد  - األراضددي تدددهور أثدد  يددد"حتي بشدد ن تدريبيدد  دور  تنظددي  )و( 

 201٨ الثددداين/نوفمرب تشددد ين يف التحويليددد " واملشددداري  الدددربام  خددد ل مدددن األراضدددي تددددهور أثددد 
 تتعلدد  دورا، التدددريب هدد ا ومشددل توغددو(  )لددومي، أف يقيددا لغدد ب التنميدد  مصدد   مددويفي لصدداح
 يف مبددا الصددل ، ذا، القضددااي مدد  لتددزنرا وأوجدده األراضددي، تدددهور أثدد  لتحييددد املفدداهيمي ابإلطددار
- األراضدددي تدددهور أثدد  حتييددد أهدددا  وحتديددد املسدددتدام ، التنميدد  وأهدددا  ريددو اتفاقيددا، ذلدد 
 وفددد ، األراضدددي تددددهور أثددد  لتحييدددد التحويليددد  واملشددداري  والدددربام  املسدددتفاد ، والددددرو  النتدددائ 
__________ 

(3) <https://knowledge.unccd.int/publication/ldn-target-setting-technical-guide>   
(4) <https://www.unccd.int/publications/achieving-land-degradation-neutrality-country-level-

building-blocks-ldn-target-setting>   
(5) <https://knowledge.unccd.int/publication/ldn-methodological-note>   
(6) <https://knowledge.unccd.int/knowledge-products-and-pillars/access-capacity-policy-support-

technology-tools/checklist-land>   
(7) <https://knowledge.unccd.int/knowledge-products-and-pillars/access-capacity-policy-support-

technology-tools/checklist-land>   
(٨) <https://knowledge.unccd.int/home/country-information/countries-with-voluntary-ldn-targets>   

https://knowledge.unccd.int/publication/ldn-target-setting-technical-guide
https://www.unccd.int/publications/achieving-land-degradation-neutrality-country-level-building-blocks-ldn-target-setting
https://www.unccd.int/publications/achieving-land-degradation-neutrality-country-level-building-blocks-ldn-target-setting
https://knowledge.unccd.int/publication/ldn-methodological-note
https://knowledge.unccd.int/knowledge-products-and-pillars/access-capacity-policy-support-technology-tools/checklist-land
https://knowledge.unccd.int/knowledge-products-and-pillars/access-capacity-policy-support-technology-tools/checklist-land
https://knowledge.unccd.int/knowledge-products-and-pillars/access-capacity-policy-support-technology-tools/checklist-land
https://knowledge.unccd.int/knowledge-products-and-pillars/access-capacity-policy-support-technology-tools/checklist-land
https://knowledge.unccd.int/home/country-information/countries-with-voluntary-ldn-targets
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 يّيسد  التفداعلي للدتعل  نشدا  شدكل التددريب وأخد  األراضدي  تددهور أثد  لتحييد املتاح  التمويل
 املشددداركن  بدددن فيمددا اخلدددربا، وتبددادل األراضدددي تدددهور أثددد  حتييددد عدددن املعلومددا، أحدددد  تقدددم

 مثدل ال ئيسدين، املصدلح  أصدحاب مد  ابلشد اك  منطقد  كدل  يف التددريب مدن الندو  هد ا وسيك ر
 آسيا؛ يف اب،للغا اآلسيو  التعاون ومنظم  أف يقيا يف األف يقي التنمي  مص  
 مكافحددددد  ابتفاقيددددد  اخلدددددا، القددددددرا، بندددددا  جمدددددال يف التددددددريب معددددد   تنظدددددي  )ن( 
 2019 الثاين/يندداي  كدانون  يف االتفاقيد  تنفيدد  اسدتع ا  لل ند  عشدد   السدابع  الددور  يف التصدح 
 العلمدي املفداهيمي اإلطدار عدن دورا، ذلد  يف مبدا األراضدي"، تددهور أثد  حتييدد "منظورا، بش ن
 املتعلقدد  ل سددت اب  اهل مددي والتسلسددل املصددلح ، أصددحاب وإشدد ا  األراضددي، تدددهور أثدد  دلتحييدد
 أثد  لتحييدد والتنفيد  املدوارد وتعبئد  األراضدي تددهور أثد  حتييدد وتعمي  األراضي، تدهور أث  بتحييد
 األراضي؛ تدهور

 أ للمدد   املتحددد  األمدد  هيئدد  مدد  ابلتعدداون القدددرا،، لبنددا  عمددل حلقددا، تنظددي  ) ( 
 إدمددداج بشددد ن التقنيددد  املشددور  تقددددم أجدددل مددن الطبيعيددد ، واملدددوارد الطبيعدد  حلمايددد  الددددويل واالحتدداد
 البلدددددان قددددرا، وتعزيددددز األراضدددي تددددهور أثدددد  لتحييدددد التحويليددد  املشدددداري  يف اجلنسددداني  القضدددااي
 ظمدتوند  التصدح   مكافحد  اتفاقيد  تنفيد  صدلب يف اجلنسداني  القضدااي إدراج أجدل مدن األط ا 
 أثدد  لتحييددد حتددويلي مشدد و  لوضدد  لوسدديا، سددانت ‘1‘ يف القدددرا، لبنددا  عمددل حلقددا، ثدد  
 يف ‘2‘و للمندا ، األخض  الصندوق  ويل يستهد  الكارييب، البح  منطق  يف األراضي تدهور
 تسدتهد  الدي األراضدي تددهور أثد  لتحييدد التحويليد  املشداري  أجدل مدن نامبيدا يف ‘3‘و الفلبن،

 للم تمدد  منظمددا، ممثلدو فدديه  مبددن مشدار ، 100 مددن أكثد  واسددتفاد  العامليدد  البيئد  م فدد  ل ويد
 دمددد  بكيفيددد  املتعلقددد  القدددرا، بندددا  جمدددال يف العمدددل حلقددا، مدددن املزارعدددا،، وجمموعدددا، املدددين
 ؛مش و  حتييد أث  تدهور األراضي دور  يف اجلنساين املنظور

 االتفاقيدد  تنفيدد  اسددتع ا  لل ندد  عشدد   بع السددا الدددور  يف حتدداور جلسدد  تنظددي  ) ( 
 تنفيدددد  حنددددو قددددما   واملضددددي األراضدددي تدددددهور أثددد  حتييددددد أهددددا  حتديددددد يف احملددد ن "التقدددددم بشددد ن

 تددددهور أثددد  حتييدددد أهددددا  حتديدددد بددد انم  إبجندددانا، البلددددان أبلغدددت اجللسددد ، وخددد ل التحييدددد" 
 تدددهور أثدد  حتييددد أهدددا  حتقيدد  أجددل مددن والشدد كا  البلدددان تبدد هلا الددي اجلاريدد  واجلهددود األراضددي
 وخددددد ل األراضدددددي  تددددددهور أثددددد  لتحييدددددد حتويليددددد  ومشددددداري  بددددد ام  وضددددد  خددددد ل مدددددن األراضدددددي

 تدددهور أثدد  حتييددد أهدددا  حتديددد بدد انم  إبجنددانا، التقدددي  مدد  أيضددا   البلدددان رحبددت املناقشددا،،
 تددددهور أثددد  حتييدددد تنفيددد ل مواتيددد  بيئددد   يئدد  ‘1‘ :يمدددا يلددد أمهيددد  علدددى الضدددو  وسدددلطت األراضددي،
 السددددتطدام املتكامددددل التططدددديو يف األراضددددي تدددددهور أثدددد  حتييددددد إدمدددداج ذلدددد  يف مبددددا األراضددددي،
 تددهور أثد  حتييدد تنفيد  يف املعنيد  الوطنيد  املصدلح  صداحب  اجلهدا، مجي  إش ا  ‘2‘و األراضي؛
 أثددد  لتحييدددد ويليددد التح واملشددداري  الدددربام  تصدددمي  يف القددددرا، بندددا  جهدددود نايد ‘3‘و األراضدددي؛
  األراضي  تدهور
 أاير/ 30بلددددددا  )حددددد   ٨4 قددددددرا، لبندددددا  األهددددددا  احملددددددد  األنشدددددط  هددددد ه ومكنددددت -21
 الددد نم األسدددا  ووضددد  األراضدددي، تددددهور أثددد  لتحييدددد طوعيددد  أهددددا  إقددد ار مدددن (2019 مدددايو

 األراضددي هورتددد أثدد  لتحييددد التحويليدد  واملشدداري  الددربام  أجددل مددن مفاهيميدد  مدد ك   12 إلعددداد
 األركان  مكتمل  مشاري  ووثيقي
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 القدرات تنمية تيسري أجل من الشراكات -اثلثاا  
 اهلدف حمددة قدرات بناء عملية تعزيز أجل من الشراكات إقامة -ألف 

 بشد ن )د(، الف عيد  الفقد   سديما وال ،13-أ م/٨ املقد ر مدن 1 الفقد   أحكام م   شيا   -22
 الشددد كا  مددد  عملهدددا األمانددد  عدددزن، القددددرا،، بندددا  لتيسدددي الشددد كا   مددد والعمدددل الشددد اكا، بندددا 

 شدد يك  جهددا، أتمددن علددى نفسدده الوقددت يف وعملددت القائمدد ، الشدد اكا، خدد ل ومددن احلددالين
 العمليددد  واإلجددد ا ا، أمكدددن، حيثمدددا ال مسيددد ، االتفاقدددا، خددد ل مدددن وذلددد  جديدددد ، وشددد اكا،
 عدددزن، الصددددد، هددد ا ويف ضددد ور   غدددي إب امهدددا أن أو صدددعب  االتفاقدددا، هددد ه أن يتبدددن عنددددما
 مؤسس  ذل  يف مبا قبل، من املوجودين الش كا  من عدد م  وآتنرها تعاوهنا كبي   بدرج  األمان 

 واجلماعددد  الكدددارييب البحددد  ملنطقددد  لألراضدددي املسدددتدام  اإلدار  بشددد ن الشددد اك  ومبدددادر  آرخيسدددي،
 مبددادري خدد ل مددن وت كيددا كددوراي  مجهددوريي وحكومتددا ويلالددد للتعدداون الياابنيدد  والوكالدد  الكاريبيدد ،
 التوايل  على وأنق   تشانغوون

 للتددريب الددويل امل كدز مد  القددرا، بندا  جمدال يف للتعاون رمسي  تفاه  م ك   على وودق  -23
 عليهدا يوقد  لكدي النظ  قيد أخ   تفاه  م ك ا، مخ  كانت  التق ي  ه ا كتاب   وأثنا  األورويب 

 أن إىل اإلشدار  وجتددر )هولنددا(  واغنيدنغن وجامعد  )أملانيدا( كولونيدا  جامعد  ذلد  يف مبدا كا ،الش  
 إىل تل دد  أن دون تعزيزهددا بصدددد وهددي الشدد كا ، مددن العديددد مدد  تعدداون ع قددا، أقامددت األماندد 
 التعداون، ه ا على جدا   الواضح  األمثل  منو  موافق   كتب  أو تفاه  م ك ا، على رمسيا   التوقي 

 إنو  التصددح   مكافحدد  ابتفاقيدد  اخلددا، القدددرا، بنددا  جمددال يف األول التدددريب معدد   استضدداف 
 واملنظمدا، الدوليد  الوكداال، ذلد  يف مبدا أكثد ، أو شد يك  جهد  25 مدن املائ  يف 90 من أكث 

  األمان   م  رمسيا   اتفاقا   تربم   التصح ، مكافح  اتفاقي  م  وآتنر، تعاونت الي اجملتمعي ،
 التوعيدددد  ألنشددددط  املباشدددد  ب انجمدددده يف لألماندددد  التدددداب  القدددددرا، بنددددا  مكتددددب توسدددد  وإن -24

 عوامدل لألماند  اإللكيوين للتعل  اجلديد  املنص  إنشا  عن فض    القدرا، بنا  سوق يف والتوس 
 إىل اجدد احل دون رمسيدد  غددي بصددور  ولددو الشدد كا  مدن أكددرب عدددد مدد  ابلعمددل لألماندد  كلهددا  مسحدت
 هد ه خد ل مدن التصدح  مكافحد  اتفاقيد  وتعمدل ال مسيد   املوافقد  كتدب  أو تفاه  م ك ا، توقي 

 مثددددل التعليميددد ، املؤسسدددا، مددد  العمدددل منهدددا خمتلفددد ، بطددد ق الشددد اكا، إقامددد  علدددى املبدددادرا،،
 مثدل االتفاقيد ، تنفيد  لددع  القددرا، بندا  تعد   الي والوكاال، واملؤسسا، واملدار  اجلامعا،
 والبحددث، للتدددريب املتحددد  األمدد  ومعهددد الدددويل والبندد  املتحددد  لألمدد  والزراعدد  األغ يدد  منظمدد 
 املدين  اجملتم  منظما، تقدمه ال   اإلنينت عرب التدريب وتبادل
 مدددن تتطددد  سدددو  الدددي األر  ب صدددد املعدددأ الف يددد  مبدددادر  مددد  شددد اك  األمانددد  وأقامدددت -25

 جهودهددا يف األطدد ا  البلدددان دعدد  أجددل مددن القدددرا، بنددا  وتعزيددز  لتطددوي إضددافي  تدددابي خ هلددا
   (9)األراضي تدهور أث  حتييد حتقي  إىل ال امي 

__________ 

   ICCD/COP(14)/5ميكن االط   على معلوما، أوىف يف الوثيق   (9)
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 للتأهدددب الدددوطي التخطدددي  أجدددل مدددن القددددرات تنميدددة لتيسدددري الشدددراكات تعزيدددز -ابء 
 التأثر وقابلية املخاطر وتقييم املبكر واإلنذار للجفاف

 املتحدددد  لألمددد  والزراعددد  األغ يددد  منظمددد  مددد  ابلتعددداون لعامليددد ،ا واآلليددد  األمانددد  نظمدددت -26
 السدابع  الددور  هدام  علدى اجلفدا  بش ن تدريب مع   دور  اجلوي ، لألرصاد العاملي  واملنظم 
   (10)بغياان جورجتاون، يف ،2019 الثاين/يناي  كانون  يف االتفاقي  تنفي  استع ا  لل ن  عش  
 األغ يد  ومنظمد  اجلويد  لألرصداد العامليد  املنظمد  م  التصح ، مكافح  اتفاقي  ونظمت -27

 يكااهليددرول معهدد - للبيئد  املتحدد  األمد  وبد انم  للميداه العامليد  والش اك  املتحد  لألم  والزراع 
 4 إىل 2 مدددن بيكيدددا أنطاليدددا، يف اجلفدددا  مكافحددد  أدوا، جمموعددد  إلقددد ار عمدددل حلقددد  الددددامن كي
 اختيددار وجيدد   اجلفددا   مبددادر  يف مشدداركا   (11)بلدددا   15 مددن مندددوبن ارك مبشدد 2019 أاير/مددايو
 اجلفددا   ملكافحدد  الوطنيدد  اخلطددو وضدد  يف احملدد ن والتقدددم اإلقليمددي التمثيددل أسددا  علددى البلدددان
 اجلفددا  مكافحدد  أدوا، جمموعدد  نطدداق اختبددار )أ( يلددي: مددا للعمليدد  احملدددد  األهدددا  وتشددمل

 يف النهدددائي إط قهدددا قبدددل األدوا، جمموعددد  لصدددقل التعقيبدددا، مجددد  (و)ب الوييفيددد ؛ وخاصددديتها
 األدوا،؛ جمموعد  يف وال صدد" املبكد  "اإلند ار ركيدز  مسدتو  رفد  ختطديو و)ج( األطد ا ؛ مؤ  
  أيضا   النش  اسياتي ي  ختطيو و)د(
 عقدد، املثدال، سبيل وعلى الش كا   من الكثي دع  من اجلفا  مبادر  تنفي  ويستفيد -2٨

 لتنفيدد  االسددياتي ي  الشدد اكا، بشدد ن تشدداوراي   اجتماعددا   املتحددد  لألمدد  والزراعدد  األغ يدد  منظمدد 
 الف يد  إنشدا  االجتمدا  وشدهد  201٨ نيسدان/أب يل يف رومدا يف املنظم  مق  يف اجلفا  مبادر 
 والزراع  األغ ي  ومنظم  ،اجلوي  لألرصاد العاملي  املنظم  يض  ال   اجلفا  مببادر  املعأ العامل
 جلامعددد  التددداب  اجلفدددا  آاثر مدددن للحدددد الدددوطأ وامل كدددز للميددداه، العامليددد  والشددد اك  ،املتحدددد  لألمددد 

 )اليونسددكو(، والثقافد  والعلد  لليبيد  املتحدد  األمد  ومنظمد  التصدح ، مكافحد  واتفاقيد  نرباسدكا،
   كي الدامن اهليدروليكا معهد - للبيئ  املتحد  األم  ب انم  وم كز
 بدراسددا، اإلسددهام خدد ل مددن العمليدد  أف يقيددا شدد ق يف للميدداه العامليدد  الشدد اك  ودعمددت -29

 يف والسودان إثيوبيا من لكل للغ   خصيصا   معد  وحتلي ، إرشادي ، وبواثئ  إف ادي ، حاال،
 املتعدددددين املصدددلح  أصدددحاب منتدددداي، وحدشدددد،  اجلفدددا  ملكافحددد  الوطنيددد  خططهمدددا وضددد 
 االجتماعدددا، يف للمسدددامه  البلددددان يف القط يددد ( امليددداه )شددد اكا، للميددداه العامليددد  للشددد اك  التابعددد 

 الش كا   ملطتلف التشاوري 
 إدار  وم كدددددز والشدددد قي ، الوسددددطى أورواب يف لل فددددا  املتكاملدددد  اإلدار  بدددد انم  وتعدددداون -30

 ومدد  التصددح  مكافحدد  التفاقيدد  التابعدد  الوطنيدد  التنسددي  م اكددز مدد  أورواب، شدد ق جلنددوب اجلفددا 
 مددددن كددددل  يف التصددددح  مكافحدددد  التفاقيدددد  التابعدددد  اجلفددددا  مكافحدددد  بددددادر مل االستشددددارين اخلددددربا 
 ومولدوفا  وص بيا مقدونيا

__________ 

   ICCD/COP/14/16يتا  املزيد من املعلوما، ذا، الصل  يف الوثيق   (10)
واجلزائدددد  وجنددددوب أف يقيددددا ومدددد و  وني ددددياي  وآسدددديا: األردن وأونبكسددددتان وت كيددددا )البلددددد  أف يقيددددا: بوركينددددا فاسددددو (11)

املضيف( والع اق وفييت انم وكمبوداي  وأم يكا ال تيني  ومنطقد  البحد  الكدارييب: إكدوادور والسدلفادور وغ يندادا  
 وأورواب الوسطى والش قي : مولدوفا 
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 ومصددد   اإلمندددائي، املتحدددد  األمددد  وبددد انم  املتوسدددو، أجدددل مدددن االحتددداد مدددن كدددل  وقددددم -31
 أجددل مددن االحتدداد كددان  وبينمددا جلفددا  ا مبددادر  تنفيدد  أجددل مددن الدددع  األم يكيدد  للبلدددان التنميدد 
 األمددد  بددد انم  كدددان  وموريتانيدددا، األردن يف اجلفدددا  ملكافحددد  وطنيددد  خطدددو وضددد  ميدددول املتوسدددو
 واملغ ب  والصومال إي ان يف اجلفا  ملكافح  الوطني  اخلطو وض  ميول اإلمنائي املتحد 
 لنددر  العداملي اإلطدار يل يف املتحد  لألم  والزراع  األغ ي  منظم  م  األمان  وتعاونت -32
 مد املنظ أعضدائه بدن مدن يض  لل فا " "ابلت هب معنيا   عام    ف يقا   تقود وهي الزراع ، يف املياه

 للميدددداه، العامليدددد  والشدددد اك  املتحددددد ، لألمدددد  والزراعدددد  األغ يدددد  ومنظمدددد  اجلويدددد ، لألرصدددداد العامليدددد 
 وشددبك  امليدداه، إلدار  الدددويل واملعهددد ليونسددكو(،)ا والثقافدد  والعلدد  لليبيدد  املتحددد  األمدد  ومنظمدد 
 وعدقدددد املتحدددد   الدددوالاي، يف اجلفدددا  آاثر مدددن للتطفيدددف الدددوطأ وامل كدددز الدوليددد  امليددداه شدددباب
 الفدي  يف فيد ، بكابو ب ااي، يف الزراع  يف املياه لندر  العاملي اإلطار بش ن األول الدويل املنتد 
 امليداه نددر  ملعاجلد  واملبتكد   العمليد  احللدول املنتدد  وحددد  2019 آذار/مدار  22 إىل 19 من
   (12)ب ااي" "التزام يف املبن النحو على الزراع  يف
 واملنظمد  للميداه العامليد  الشد اك  تقدوده الد   (13)لل فا  املتكامل  اإلدار  ب انم  ونظ  -33

 فاسددو، بوركيندا يف املتعدددين املصددلح  أصدحاب بدن مشدداورا، أف يقيدا غد ب يف اجلويدد  لألرصداد العامليد 
 التنسددي  وم اكدز للميداه العامليدد  للشد اك  التابعد  القط يدد  امليداه شد اكا، مدد  ابلتعداون والني د  وبدنن

 االجتماعدا، هد ه من واهلد  التصح   مكافح  التفاقي  الوطنين االستشارين واخلربا  الوطني 
 اخلطدو وضد  يف تقنيد  مسدامها، تقددم مدن جلفدا اب املعني  املصلح  صاحب  اجلها،  كن هو

 الوطنيددد  املنظدددورا، مدددن املكتسدددب  والت دددارب التقنيددد  اخلدددربا، وتبدددادل اجلفدددا ، ملكافحددد  الوطنيددد 
  والعاملي   واإلقليمي 

 واملؤسسدددا، املتحددد  األمددد  وكدداال، ذلددد  يف مبددا الشددد كا ، مدد  أيضدددا   األماندد  وتعاونددت -34
 يف أمددددور، مجلدددد  يف ذلدددد ، يف مبددددا العمددددل، وحلقددددا، االجتماعددددا، تنظددددي  يف األطدددد ا  والبلدددددان
 )كدانون العاصدم  واشدنطن يف الددويل البند  يف عقدد ال   الغ ا  أجل من للمياه الدويل املنتد 

 (201٨ )آب/أغسدددط  سدددتوكهو  يف للميددداه السدددنو  العددداملي واألسدددبو  (،201٨ الثاين/ينددداي 
 إبيطاليدددا سييسدددا يف لل فدددا ، العددداملي امل صدددد ا /لل فددد األورويب للم صدددد السدددنو  واالجتمدددا 
 ( 2019 )أاير/مايو

 يف التوجيهيددد  الل دددان يف التصدددح  مكافحددد  اتفاقيددد  األمانددد  مثلدددت ذلددد ، علدددى وعددد و  -35
 العمليددددا، ملطتلددددف الزراعدددد  يف امليدددداه لندددددر  العدددداملي واإلطددددار لل فددددا  املتكاملدددد  اإلدار  بدددد انم 

 املتعلقدد  التقنيد  العمددل حلقدا، إىل التصدح ، مكافحدد  اتفاقيد  مدن مدددخ ، وقددمت واألنشدط ،
 نايد  عددن أعد ه املد كور  والشد اكا، التمثيدل مهددام وأسدف ، للميداه  املسدتدام  واإلدار  ابجلفدا 
 أدوا، جمموعدددد  وضدددد  تدددددع  لكددددي اهلامدددد  للشدددد اكا، الف صدددد  وإاتحدددد  اجلفددددا  مببددددادر  التوعيدددد 
  اجلفا  ملكافح  طني الو  التططيو وعملي  اجلفا  مكافح 

__________ 

(12) <http://www.fao.org/land-water/events/ws-forum/praia-commitment/en/>   
(13) <http://www.droughtmanagement.info/>   

http://www.fao.org/land-water/events/ws-forum/praia-commitment/en/
http://www.droughtmanagement.info/


ICCD/CRIC(18)/8 

13 GE.19-11036 

 والرتابية الرملية العواصف أتثريات من للتخفيف الشراكات تعزيز -جيم 
 اجملددال هدد ا يف القدددرا، تنميدد  لتيسددي األماندد  جت يهددا الددي الشدد اكا، إقامدد  عمليدد  ركددز، -36
 وإعددداد عمددل وحلقددا، تدريبيدد  دورا، تنظددي  يف املشددارك  ذلدد  يف مبددا العمليدد ، اإلجدد ا ا، علددى
 معد   التصدح  مكافحد  اتفاقي  نظمت ،2019 الثاين/يناي  كانون  ويف تدريبي   ووحدا، مواد

 السدددابع  الددددور  انعقددداد قبددل مباشددد   بغيددداان جورجتددداون، يف القدددرا، بندددا  جمدددال يف عامليدددا   تدددريب
 اتغطيتهد  دت الدي التدريبيد  الوحددا، مدن جدز ا   واليابيد  ال ملي  العواصف وشكلت لل ن   عش  
 التدرييب  النشا  ه ا خ ل
 للبيئدد  املتحددد  األمدد  بدد انم  ذلدد  يف مبددا املتحددد ، األمدد  كيدداان،  مدد  األماندد  وتعاونددت -37

 مدن واهلدد  واليابيد   ال مليد  للعواصدف تقنيد  خ صد  إعدداد يف اجلويد  لألرصداد العامليد  واملنظم 
 العواصف تشكلها الي املطاط  ومعاجل  تقيي  كيفي   بش ن والتوجيه املعلوما، توفي هو اخل ص 
 هددد ه إىل واسدددتنادا   نفسددده  الشدددي  مكافحددد  إىل ال اميددد  لإلجددد ا ا، والتططددديو واليابيددد ، ال مليددد 

 الدددي املطددداط  إدار  بشددد ن اإللكددديوين الدددتعل  ومدددواد تدريبيددد  وحددددا، األمانددد  ستضددد  اخل صددد ،
   (14)الش كا   هؤال م  ابلتعاون واليابي  ال ملي  العواصف تشكلها

 اجلنسداين املنظدور مراعداة لتعمديم الالزمدة القددرات بنداء أجدل مدن الشراكات تعزيز -دال 
 االتفاقية تنفيذ يف
 املنظمدددا، مدددن العديدددد مددد  التعددداون لتعزيدددز كبددديا    اهتمامدددا   العامليددد  واآلليددد  األمانددد  أولدددت -3٨

 املتحددد  األمدد  وبدد انم  الطبيعيدد  واردواملدد الطبيعدد  حلمايدد  الدددويل االحتدداد ذلدد  يف مبددا واملؤسسددا،،
 إطدار يف املد أ  و كدن اجلنسدن بدن ابملساوا  املتعلق  اجلنساني  العمل خط  تنفي  أجل من للم أ 

   (15)االتفاقي  تنفي  يف اجلنساين املنظور م اعا  لتعمي  ال نم  القدرا، وبنا  االتفاقي ،

 حيددد  مدددن فعالدددة بصدددورة القددددرات اءلبنددد أدوات وتعزيدددز تطدددوير مواصدددلة -رابعاا  
 التكلفة

 لبندا  أدوا، وتعزيدز تطوي  مبواصل  األمان  إىل 13-أ م/٨ املق ر من )ج(1 الفق   تعهد -39
 التق يدد  هد ا مدن الفدد   هد ا ويعد   االتفاقيد   إطددار يف التكلفد  حيدث مددن فعالد  بصدور  القددرا،
 اإلج ا ا،  تل  من قتحتق الي والنتائ  الصدد ه ا يف املتط   اإلج ا ا،

 اإللكرتوين التعلم أدوات وتعزيز تطوير -ألف 
 تسدتطدمها الدي التكلفد  حيدث مدن فعاليد  التدابي أكث  أحد أنه اإللكيوين التعل  أثبت -40

 الفدي  وخد ل وتددعيمها  هبدا والنهدو  القددرا، بندا  عمليد  تعزيدز إىل ال امي  جهودها يف األمان 
 اخلطدددوا، اختددداذ ط يددد  عدددن األدا  هددد ه اسدددتطدامها وعدددزن، األمانددد  صدددلتوا االسدددتع ا ، قيدددد

 التالي :
__________ 

   ICCD/COP(14)/17من الوثيق   36يتا  املزيد من املعلوما، ذا، الصل  يف الفق    (14)
   ICCD/COP(14)/18ل ط   على معلوما، أوىف، انظ  الوثيق   (15)
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 وحتسددن تعزيددز إىل ت مددي اإللكدديوين للددتعل  دورا، أربدد  حمتددو  وحتسددن تنقددي  )أ( 
 عام ؛ واجلمهور املعتمد  املدين اجملتم  ومنظما، الوطني ، التنسي  م اكز قدرا،

 القددددرا، بندددا  علدددى خاصدد  بصدددف  ت كدددز يويناإللكدد للدددتعل  رئيسدددي  دور  إعددداد )ب( 
 اإلبد غ ومدويفي الوطنيد  التنسي  م اكز إىل وتقدميها 201٨ لعام اإلب غ عملي  لتيسي ال نم 
 ابإلب غ؛ املعني  الكياان، من وغيه  الوطنين
 اتفاقيدد  بشدد ن اإللكدديوين للددتعل  جديددد  دورا، أربدد  وضدد  علددى أيضددا   العمددل )ج( 
 صح ؛الت مكافح 
 التددريب معد   يف اإلب غ عملي  لدع  القدرا، بنا  جمال يف التدريب جعل )د( 
 اإلنيندددت شدددبك  علدددى متاحدددا   التصدددح  مكافحددد  ابتفاقيددد  اخلدددا، القددددرا، بندددا  جمدددال يف األول
 عام ؛ اجلمهور متناول يف ليكون

  لكديويناإل للدتعل  جديدد  ف صد  15 عدن يقل ال ما إىل الوصول إمكاني  توفي ()ه 
 القدرا،؛ بنا  سوق ط ي  عن شه  كل

 األربد  الوحددا، مدن وحدد  لكدل اإللكديوين للتعل  جديد  دور  إعداد إكمال )و( 
 مكافحدد  ابتفاقيد  اخلدا، القددرا، بندا  جمدال يف األول التدددريب معد   خد ل تناوهلدا جد   الدي

  التصح ؛
 ونددددوات  أدوا، داماسددددتط ع لدددد  لدددددف  االجتمدددداعي التواصددددل وسددددائو تسددددطي )ن( 
 األطدد ا  جانددب مددن التصددح  مكافحدد  اتفاقيدد  منصددا، خمتلددف علددى املتاحدد  اإللكدديوين الددتعل 

  األخ    املصلح  صاحب  واجلها،
 منصد  التصدح  مكافحد  اتفاقي  أمان  أنش ، أع ه، امل كور  اإلج ا ا، إىل وابإلضاف  -41
 لتعزيدز اإللكديوين للتعل  ف ، توفي على حص ا   اجلديد  األدا  ه ه وت كز جديد   إلكيوين تعل 
 الددددتعل  دورا، مجيدددد  املنصدددد  هدددد ه وتستضدددديف االتفاقيدددد   تنفيدددد  تعزيددددز أجددددل مددددن القدددددرا، بنددددا 

 األخ   املصلح  صاحب  اجلها، تقدمها الي الدورا، عن فض    األمان ، توف ها الي اإللكيوين
 وهددي املنصدد  تصددف  ويسددهل التصددح   مكافحدد  اتفاقيدد  بعمليدد  مباشدد   ع قدد  هلددا تكددون عندددما
 تعلدددد  مبنصددددا، موصددددول  وهددددي القدددددرا، بنددددا  سددددوق يف أدجمددددت وقددددد وتفاعليدددد   ومتنوعدددد  جمانيدددد 
 صل   ذا، أخ   إلكيوين

 القدرات بناء سوق تطوير مواصلة -ابء 
 مددددن )ج(1 الفقدددد   يف الددددوارد  املباشدددد   بواليتهددددا الوفددددا  تعزيددددز إىل سددددعيا   األماندددد  تواصددددل -42
وخدد ل الفددي  املشددمول  ابلتق يدد ، جدد    القدددرا،  بنددا  سددوق وتعزيددز تطددوي  ،13-أ م/٨ املقدد ر

 اختاذ اإلج ا ا، التالي :
 ؛(16)وإط قها تصميمها وإعاد  القدرا،، بنا  لسوق شامل استع ا  )أ( 

__________ 

(16) <https://knowledge.unccd.int/cbm/capacity-building-marketplace>   

https://knowledge.unccd.int/cbm/capacity-building-marketplace
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  (واإلسدباني والف نسدي  )اإلنكليزيد  الدث   اللغا، جبمي  املقدم  الع و  نايد  )ب( 
 يوميا ؛ جديدا   ع ضا   15 عن يقل ال ما وض  م 

 بنددا  جمددال يف ال ئيسددي  األنشددط  تعزيددز أجددل مددن القدددرا، بنددا  سددوق اسددتطدام )ج( 
 القدرا،؛ لبنا  املطتلف  واملسابقا، التعليمي  املؤسسا، إىل والزايرا، املعار  مثل القدرا،،
 أصدحاب يتيحهدا الدي لقددرا،ا بنا  ف ، لتعزيز القدرا، بنا  سوق استطدام )د( 
 العا ؛ أحنا  مجي  من املصلح 
 خد ل مدن اجلددد للعمد   تتيحهدا الدي والفد ، القددرا، بندا  سوق بن ال بو ()ه 
 ؛كبي   بش اس  االجتماعي التواصل وسائل استطدام
 املتددددددربن تددددددريب يف رئيسدددددي  أدا  بوصدددددفها القددددددرا، بندددددا  سدددددوق اسدددددتطدام )و( 
 الشباب؛ واملهنين الباحثن  بوالط الداخلين
 عدن املقدمد  اخلددما، مجيد  مدن ل سدتفاد  عمومدا   اجلمهدور إىل دعدوا، توجيه )ن( 
  القدرا،؛ بنا  سوق ط ي 

 ال وسي   ابللغ  ع و  تقدم يف املتمثل اخليار دراس  ) ( 
 ،اإلب غ الجم يف اإللكيوين للتعل  دور  الستضاف  أيضا   القدرا، بنا  سوق وتستطدم -43
 التصددح   مكافحدد  التفاقيدد  اجلديددد  اإللكدديوين الددتعل  منصدد  احلاضدد  الوقددت يف تستضدديف وهددي
 وأصددبحت جمدداان   بدد ل  يقومددون لكددي القدددرا، بنددا  بعدد و  املعنيددن جلميدد  ف صددا   تددوف  تددزال وال

 أصدحاب مدن والعديدد األماند  بدن ال مسدي غدي املسدتو  علدى والتدزنر للتعداون رئيسدي  آليد  السدوق
 رئيسددديا   مدددوردا    ثدددل والتدددزال االتفاقيددد ، تنفيددد  حتسدددن أجدددل مدددن القددددرا، ببندددا  املعنيدددن املصدددلح 
 القدرا،  بنا  جمال يف املساعد  تلتم  الي اجلها، تستطدمها لألمان 

  املعريف القطب -جيم 
 عشد   امسد اخل الددور  يف أدطل  ال   التصح ، مكافح  التفاقي  املع يف القطب يهد  -44

 نطددداق توسدددي  منهدددا أمدددور مجلددد  إىل ،2016 عدددام يف نددديويب يف االتفاقيددد  تنفيددد  اسدددتع ا  لل ندد 
 ألصدددددحاب والتقنيددددد  العلميددددد  واملهدددددارا، املعدددددار  وتعزيدددددز لألراضدددددي املسدددددتدام  اإلدار  ممارسدددددا،
 حتياجدا،ا لتلبيد  وحيدد  منّصد  ابعتبداره القطدب طدوِّر وقد التصح   مكافح  اتفاقي  يف املصلح 
 حمتددو  ربددو خدد ل مددن التصددح  مكافحدد  اتفاقيدد  يف املصددلح  أصددحاب جلميدد  املعددار  تقاسدد 
 مكافحدددد  اتفاقيدددد  هيئدددد  أعددددد ا الددددي املع فيدددد  واملنت ددددا، األدوا، ودمدددد  املع فدددد ، شدددد كا  خمتلددددف
 ل تفاقي   األخ   املبادرا، وخمتلف والسياسا، العلوم بن للتفاعل التصح 
 العلدددوم بدددن التفاعدددل هيئددد  منت دددا، مجيددد  املعددد يف القطدددب يتضدددمن لددد اهن،ا الوقدددت ويف -45

 البلددان عنهدا أبلغدت كمدا  املعدار  تبدادل نظد  مد  البيداان، وقواعد متكامل ، بط يق  والسياسا،
 لألراضدي املسدتدام  اإلدار  بشد ن املمارسا، وأفضل اخلربا ، وقائم  اإلب غ، عملي  يف األط ا 
 الصل   ذا، القط ي  واملعلوما، املوارد حفظ وتكنولوجيا، لنددهد  العاملي  الشبك  م  ابلتعاون
 ابنتظدام الوصدول تّيسد  حتدديث م  اإللكيوني ، املكتب  مسا، أيضا   املع يف القطب ويربن -46
 إنشدا  املعد يف للقطدب املواضديعي الدنه  ويتدي  القددرا،  بندا  وسدوق الصل ، ذا، املنشورا، إىل
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 العلددوم بدن التفاعددل هيئد  تق يدد  اسدتطدام مثددل املطتلفد ، املع فيدد  املنت دا، هدد ه بدن الدديابو أوجده
 املندا  تغدي مد  التكيدف إجد ا ا، جندا  يف لألراضدي املسدتدام  اإلدار  "إسهام بش ن والسياسا،
 املسدددددتدام  اإلدار  ممارسدددددا، إىل الوصددددول سدددددبل لتيسدددددي األر " علددددى القائمددددد  منددددده والتطفيددددف
 حلقد  أعقداب ويف املدوارد  حفظ وتكنولوجيا، لنددهد  العاملي  الشبك  بياان، اعد ق من لألراضي
 يف اجملموعدد  هدد ه املعدد يف القطددب سدديطل  لل فددا ، التصددد  أدوا، جمموعدد  أقدد ، الددي العمددل
 معهدد  ابلتعدداون ور،طددد أو الشدد كا  طورهددا الددي األدوا، وسدديدم  ،2019 عددام مددن الحدد  وقدت
 إليها  الوصول ويتي 
 األساسدي  املعلومدا، يتدي  إذ ل تفاقيد ، اإللكديوين املوق  صلب املع يف القطب ويشكل -47

 وصدول ونقطد  موحد  جتاري  ع م  النتي   وكانت للموق   ال ئيسي  للمضامن العلمي واألسا 
 للمسدددتطدمن والبيددداان، واملع فددد  القددددر  لتدددوفي التصدددح  مكافحددد  اتفاقيددد  أنشدددط  جلميددد  واحدددد 
   (17)ئينالنها

 والتوصيات االستنتاجات -خامساا  
 تنفيددذ مددن اآلخددرين املصددلحة وأصددحا  الشددركاء مبسدداعدة العامددة  األمانددة متكندد  -4٨

 السددد ال لكدددن  ١٣-أ م/٨ املقدددرر يف األطدددراف مددد متر هبدددا كلفهدددا  الدددي واليتهدددا مدددن أجدددزاء
 بد  القيام يتعني الذي زيدامل هناك كان  إذا وما يكفي  مبا القيام مت قد كان  إذا ما هو املطروح

 وهدذا التصدحر  مكافحدة اتفاقيدة عمليدة إطدار يف للقددرات حقداا  فعدال بناء حتقيق أريد ما إذا
 القددرات  بنداء بدرانمج إطدار يف احلقيقيدة الفعاليدة لضدمان الكافيدة املدوارد توافر مبسألة يرتب 
 األطدراف مد متر يدود قدد الي والتوصيات االستنتاجات بعض يلي فيما ترد الصدد  هذا ويف
 القدرات  بناء عملية بتعزيز يتعلق فيما فيها ينظر أن

 االستنتاجات -ألف 
 وهدذا التنفيذ  عملية لتيسري القدرات بناء بشأن عمل  وينبغي ميكن مما املزيد هناك -49

 الشراكات سيما وال الشراكات  بناء و) ( املباشر؛ التدريب )أ( على خاص بشكل ينطبق
 مدددن الكثددري ليشدددمل القدددرات بنددداء بددرانمج نطددداق توسددي  و)ج( رمسيدددة؛ األقددل طدداب ال ذات

 بنددداء علدددى الرتكيدددز و)د( التصدددحر؛ مكافحدددة اتفاقيدددة بعمليدددة الصدددلة ذات األخدددر  اجملددداالت
 والتندو  املندا،  وتغدري التصدحر  مكافحدة اتفاقيدة إطدار ضدمن التدززر أوجد  دعدم يف القدرات

 الددتعلم ملشدداركة االهتمددام مددن مزيددد إيددالء ه(و) العامددة؛ سددتدامةامل التنميددة وخطددة البيولددوجي 
 البحوث  وم سسات والتدريب

 خدالل ومدن الشدركاء مد  العمدل ملسدألة أكدر اهتمامداا  تدوي أن العامة لألمانة وينبغي -50
 وجمديددة اهلدددف حمددددة قدددرات بندداء عمليددة إجددراء أريددد إذا ضددروري أمددر وهددذا الشددراكات 
 الصدددعد علدددى أي املسدددتو ت  مجيددد  علدددى اآلخددرين مددد  والعمدددل طلدددو  امل األثدددر وإحددداث
__________ 

، املعنوند  ICCD/COP(14)/CST/5يتا  املزيد من املعلوما، عدن القطدب املعد يف وأفضدل املمارسدا،، يف الوثيقد   (17)
والقطدب املعد يف التفاقيد  األمد  املتحدد  ملكافحد  التصدح ، وحتليدل أفضدل  "هيئ  التفاعل بن العلوم والسياسا،،

  ش ها وتيسي سبل الوصول إليها" املمارسا، ون
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 القدرات بناء مشرو  لنجاح أساسي أمر واحمللي  والوطي اإلقليمي ودون واإلقليمي العاملي
 التصحر  مكافحة اتفاقية إطار يف
 قيددد الفددرتة يف املباشددر والتدددريب بعددد عددن التدددريب بددني إجيدداي تددوازن وجددود ورغددم -51

 تبدو نتائج  أن إىل ابلنظر املباشر التدريب إمكانيات لز دة اجلهود بذل ينبغي اض االستعر 
 تواجد  تدزال ال الناميدة املتدأثرة األطدراف البلددان مدن معقولدة جمموعدة وألن عدام  بوج  أفضل
 احمللي  الصعيد على اإلنرتن  إىل الوصول إبمكانية احمليطة التحد ت بعض
 امل سسددات مددن وغريهددا اجلامعددات مدد  العمددل مددن كبددري  قدددر إجندداز مددن الددرغم وعلددى -52

 خيد  فيمدا سديما وال املستو   هذا على العمل من مزيد إىل حقيقية حاجة هناك التعليمية 
 ابألرض/البيئة/ املتعلقة اجلامعات مناهج يف التصحر مكافحة ابتفاقية املتعلقة القضا  إدراج
 املستدامة  التنمية
 ودون اإلقليمددي الصددعيدين علددى الدددعم مددن مزيددد إىل القدددرات اءبندد عمليددة وحتتدداج -53

 فحسدب  والعداملي الدوطي املسدتويني بدني العالقدة لتطدوير مهماا  األمر هذا يعد وال اإلقليمي 
 كخطددوة  االتفاقيددة مرفقددات خمتلددف يف املدرجددة األطددراف بددني فيمددا التعدداون لتعزيددز أيضدداا  بددل

 اهلدف  احملددة القدرات بناء لعملية طواتاخل من املزيد لتعزيز وضرورية رئيسية
 بنداء ألن واحمللي  الوطي الصعيدين على اجلهود من املزيد األطراف تبذل أن ويلزم -54

 أتثدددرياا  حيددددث أن لددد  أريدددد إذا فعاليدددة أكثدددر املسدددتويني هدددذين علدددى يكدددون أن جيدددب القددددرات
 ودائماا  حقيقياا 
 البلددددان يف سددديما وال امل سسدددية  القددددرات بنددداء علدددى أكدددر بدرجدددة الرتكيدددز وينبغدددي -55

 منواا  البلدان وأقل النامية الصغرية اجلزرية الدول يف ذلك من وأكثر املتأثرة النامية
 يف الشددبا  مددن واملهنيددني الشددبا  مشدداركة ز دة تشددجي  إىل حقيقيددة حاجددة ومثددة -56

 العلددددوم بددددني فاعددددلالت وهيئددددة االتفاقيددددة تنفيددددذ اسددددتعراض وجلنددددة األطددددراف مدددد متر عمليددددات
 االتفاقيدة عمليدة أعمدال سدري على اطالعهم إىل أمور  مجلة يف ذلك  وسي دي والسياسات 

 الدوي  الصعيد على

 التوصيات -ابء 
 املوضدددددوعي التقريددددر هدددددذا حمتددددو  اعتبدددددار  يف يضدددد  إذ األطدددددراف مدددد متر يدددددود قددددد -57

 ان :أد الواردة التوصيات يف ينظر أن من  املستخلصة واالستنتاجات
 الوكداالت مد  ابلتعاون التصحر  مكافحة اتفاقية وأمانة العاملية اآللية إىل يطلب أن -5٨

 أثر حتييد تنفيذ جمال يف القدرات بناء إىل الرامية اجلهود دعم مواصلة الصلة  ذات الشريكة
 ومشداري  بدرامج ووضد  التحييدد هدذا رصدد علدى خداص بشدكل الرتكيز م  األراضي  تدهور
 فعال  حنو على األراضي تدهور أثر لتحييد حتويلية
 التالية: اإلجراءات اختاذ على األطراف حي  -59



ICCD/CRIC(18)/8 

GE.19-11036 18 

 حسدددددب اإلنرتنددددد   علدددددى اجلفدددداف مكافحدددددة أدوات جمموعدددددة اسددددتخدام  )أ( 
 مناسددبة اسددتجابة وتددوفري للجفدداف التأهددب حتسددني علددى قدددراهتا تعزيددز أجددل مددن االقتضدداء 
  للجفاف؛
 الوطنيددددة خططهدددا بتنفيدددذ اجلفددداف ملكافحددددة قياسدددتبا هندددج اتبدددا  مواصدددلة )ب( 
 لرصدد شداملة نظدم تنفيدذ ‘١‘ التاليدة: الثالث الرئيسية الركائز أساس على اجلفاف ملكافحة
 القطاعددات يف الضددعف مددواطن تقييمددات اسددتكمال ‘٢‘و حبدوثدد ؛ املبكددر واإلنددذار اجلفدداف
 خمددداطر مدددن التخفيدددف تددددابري تنفيدددذ ‘٣‘و للجفددداف؛ املعرضدددة واملنددداطق السدددكانية والفئدددات
 اجلفاف 

 وهيئاهتا التصحر مكافحة اتفاقية وم سسات العاملية واآللية األمانة إىل أيضاا  يطلب -60
 كدل  واليدة إطدار يف تضدطل   أن والسياسدات  العلدوم بدني التفاعدل هيئدة ذلك يف مبا املالئمة 

 يلي: مبا منها 
 أتثدري مدن التخفيدف شدطةأن بشدأن امل سسدي القيدادي والددور التعاون تعزيز )أ( 
 املثدددال سدددبيل علدددى منهدددا  يشدددار منظمدددات مددد  القائمدددة الشدددراكات علدددى ابالعتمددداد اجلفددداف

 املتحدددة  لألمددم والزراعددة األغذيددة ومنظمددة اجلويددة  لألرصدداد العامليددة املنظمددة إىل احلصددر  ال
 وآليددة فاجلفددا آاثر مددن للحددد الددوطي واملركددز للبيئددة  املتحدددة األمددم وبددرانمج واليونسددكو 

 جديدة؛ شراكات وإقامة للميا  املتحدة األمم
 اجلفداف مكافحدة أدوات جمموعدة ملسدتخدمي اإلنرتند  علدى تدريب إجراء )ب( 

 منصددة طريددق عددن اإللكددرتوين الددتعلم دورات خددالل مددن التصددحر مكافحددة اتفاقيددة إطددار يف
 املباشرة  التدريبية ملالع حلقات إىل ابإلضافة احلية التدريبية والدورات اإللكرتوين التعلم
 األطدراف  طلدب علدى وبنداء الشدركاء  مد  العمدل العامليدة واآلليدة األماندة إىل يطلب -61

 مددد  والتعددداون املددددربني؛ تدددوفري و/أو وحتديدددد للصدددحفيني مناسدددبة تدريبيدددة مدددواد وضددد  تيسدددري
 االقتضاء  حسب الصلة  ذات اإلعالمية الشبكات

 وتنفيدددذ وضددد  علدددى املتدددأثرة  الناميدددة األطدددراف البلددددان وخباصدددة األطدددراف  يشدددج  -62
 يف اخلصددوص وجد  وعلدى أكدر  بفعاليددة االتفاقيدة تنفيدذ لتيسدري القدددرات لبنداء حمدددة بدرامج

 التالية: اجملاالت
 األراضي؛ تدهور أثر حتييد ألغراض اجلنسانية القضا  )أ( 
 األراضي؛ تدهور أثر حتييد بتنفيذ املتعلقة واملنظورات )ب( 
  للجفاف؛ والتأهب ج() 
 والرتابية  الرملية العواصف م  التكيف على والقدرة )د( 

 مزيدد تقددم علدى األخدر  املعنيدة املصدلحة صداحبة واجلهدات األطراف أيضاا  يشج  -63
 املددين اجملتمد  منظمدات دعدم ذلدك يف مبدا املسدتو ت  مجيد  علدى القددرات لبنداء الددعم من

 ومشداركتها مسداتتها لتيسدري إليها حتتاج و/أو القدرات بناء يةعمل يف تشارك الي املعتمدة 
 التنفيذ  عملية يف فعالية وأكثر أكر بشكل
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 الرمسيدة  وغري منها الرمسية الشراكة  عملية وتعميق تعزيز مواصلة األمانة إىل يطلب -64
 القدرات  بناء عملية دعم أجل من
 عمليدددات مدددن املزيدددد تشدددجي  املتاحدددة  داملدددوار  حددددود يف األماندددة  إىل أيضددداا  يطلدددب -65

 جمدال يف التدريب معرض تطوير مواصلة ذلك يف مبا القدرات  بناء جمال يف املباشر التدريب
 اجتماعدات مدن اجتمدا  كل  يف سينظم الذي التصحر مكافحة ابتفاقية اخلاص القدرات بناء
 للجنة  عشرة التاسعة رةالدو  من اعتباراا  االتفاقية تنفيذ استعراض للجنة الدورات بني ما
 مشدرتك داخلدي تددريب بدرانمج إعدداد إمكانية يف تنظر أن األمانة إىل كذلك  يطلب -66
 التصحر  مكافحة اتفاقية أمانة م 

    


