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 جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية
 الدورة التاسعة عشرة

 2021آذار/مارس  19إىل  15بون، من 

 )أ( من جدول األعمال املؤقت2البند 

                                               تنفيذ االتفاقية تنفيذا  فعاال  على املستوايت الوطين 
 ودون اإلقليمي واإلقليمي

معلومااااات  دنااااة عااااا تنفيااااذ ا  اااادا  ال وعيااااة 
املتعلقة بتحييد أنر تاد ور ا راياي وماا لتهبا   اا 

 ما جهود التنفيذ 

معلومات  دنة عا تنفياذ ا  ادا  ال وعياة املتعلقاة بتحيياد أنار تاد ور   
 ا لتهب   ا ما جهود التنفيذا رايي وم

 تقرلر مقدم ما اآللية العاملية   

 موجز  
طلرررر  إىل ا للررررة الألامللررررة واألما ررررة  ن  وا رررر ،  14-م أ/13و 14-م أ/3يرررر ا ق املنرررر رين  

ابلتألرراون مرررر ال ررر لاني الرردوللت املألنلرررت،  نرررد  الرردعه إىل عمللرررة ملديرررد األ رردا  ال وعلرررة املتأللنرررة 
بتحللد أثر   رد ور األرا رت و براال املألرار  والردروس امل رتتاال ذا. الإلرلةة واب  را،ة إىل ذلر ، 

                                                             األما ة  ن   درج  نللما  منتظما  لألمللة ملديد األ دا  ال وعلة طل  إىل  14-م أ/12ي ا ق املن ر  
                                                                                        ق الواثئق ال مسلة املألد ل ل جتماعا. اليت  ألند ا جلنة استأل اض  نتلذ اال تاقلة ،لما بت الدورا.ة

وعر ول علررل ذلر ، طلبررت األطرر ا  إىل األما رة وا للررة الألامللررة أن  نردما الرردعه ل   رر ة  
ا علرررل الإلرررأللد الن ررر ي  رررد   نتلرررذ األ ررردا  ال وعلرررة املتأللنرررة بتحللرررد أثررر   رررد ور املضررر لر  ررر 

( 14-م أ/13األرا ررت، ب رربه منعررا اعرره امل ررارير والررياما التحويللررة املتأللنررة ابلتحللررد )ا ظرر  املنرر ر 
 وم ارير مكا،حة اجلترا  املتإلرلة ابلتيتلرن مرن املإلراار الب ر ية املن رص للألوا رن ال مللرة وال ابلرة

طلررررر  إىل األما رررررة وا للرررررة الألامللرررررة وسرررررائ   14-م أ/2(ة ويررررر ا ق املنررررر ر 14-م أ/25)ا ظررررر  املنررررر ر 
مؤس ا. ا تاقلة مكا،حة التإلح  و لئاهتا امليتإلة مبوا لة  ند  الدعه جلعوا بناني الندرا.، مرر 

ياما التحويللة ال للز بوجه خاص علل ر د ملللد أث   د ور األرا ت والتنملة التألالة للم ارير وال
 ق جمال التحللدة
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                                                                           ومت ررلا  مررر  ررذب ال لبررا.،  نرردم  ررذب الوثلنررة آخرر  املأللومررا. امل ررت دل عررن امل  لررة الرريت  
بلغعرررا بررر يما ملديرررد األ ررردا  املتأللنرررة ابلتحللرررد، والتنررردم ارررر و ق اعررره البلررردان األطررر ا  لو رررر 

 تحللدةامل ارير والياما التحويللة املتأللنة بتنتلذ عمللة ال
ًا ، ينرردم التن يرر  اسررتنتاجا. و و ررلا. لكررت  نظرر  ،لعررا األطرر ا  ق الرردورل التاسررألة                                                                                وأخرر

  ع  ل لل نة استأل اض  نتلذ اال تاقلةة
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  ارتواي. 
 الإلتحة التن ا.

مندمررةم مأللومررا. أساسررلة عررن ملديررد و نتلررذ األ رردا  املتأللنررة بتحللررد أثرر   ررد ور  -      أوال   
 4 9-1  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة األرا ت

 4 4-1  ةةةة أ دا  التنملة امل تدامة وملللد أث   د ور األرا ت ق إطار اال تاقلة - ألن   
 5 9-5  ةةةةةةةةةةةةةة اور ه ال ابألة ع  لاملن را. اليت اختذ ا مؤمت  األط ا  ق  - ابني   

ب يما ملديد األ ردا  املتأللنرة بتحللرد أثر   رد ور األرا رتم التنلرله و براال املألرار   -       اث لا   
 6 23-10  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة وا  اطة ب صن التندم ار و

 6 15-10  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  تائا التنلله امل تنه - ألن   
 8 20-16  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة التندم ار و ق  باال املألار  - ابني   
 10 23-21  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة إ اطة ب صن التندم ار و - جله   

امل ررارير والررياما التحويللررة املتأللنررة بتحللررد أثرر   ررد ور األرا ررتم األ رردا ، والرردعه  -       اثلثا   
املألررار ، وإ اطررة املنرردم مررن ا للررة الألامللررة واعوهتررا املتتو ررة ل لرر  الرردعه، و برراال 

 11 40-24  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ب صن التندم ار و
 11 26-24  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة األ دا  - ألن   
 11 33-27  ةةةةةةةةةةةة الدعه املندم من ا للة الألامللة واعوهتا املتتو ة ل ل  الدعه - ابني   
 13 34  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  باال املألار  - جله   
 14 38-35  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة إ اطة ب صن التندم ار و - اال   
 15 40-39  ةةةةةةةةةة اراسا.  اال. إ، ااية ب صن  نتلذ ملللد أث   د ور األرا ت -  اني   

 15 46-41  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة بناني الندرا. -        رابألا   
 16 56-47  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة االستنتاجا. -        خام ا   
 18 57  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة التو لا. -        سااسا   

 امل ،نا. 
 20  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة املن را. اليت اختذ ا مؤمت  األط ا  ق اور ه ال ابألة ع  ل - األول 
  ررر ين  15قائمررة البلرردان امل ررارلة ق برر يما ملديررد األ ررردا  املتأللنررة بتحللررد أثرر   ررد ور األرا ررت ق  - الثاين 

 22  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 2020األول/ألتوب  
قائمررة البلرردان امل ررتتلدل مررن اعرره ا للررة الألامللررة لو ررر امل ررارير والررياما التحويللررة املتأللنررة بتحللررد أثرر   - الثالث 

 27  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 2020   ين األول/ألتوب   15 د ور األرا ت ق 
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مقدمااةم معلومااات أساسااية عااا فدلااد وتنفيااذ ا  اادا  املتعلقااة بتحييااد  -     أوال   
 أنر تد ور ا رايي

 أ دا  التنمية املستدامة وفييد أنر تد ور ا رايي يف إطار االتفاقية -ألف 

، مبرا ق 2030، وا،ق اجملتمر الألاملت علل خ رة التنملرة امل رتدامة لألرام 2015ق أيلول/سبتمي  -1
مرن األ ردا   15                                من الغااي. امل  ب ة  اة وحيث  اهلد   169من أ دا  التنملة امل تدامة و 17ذل  

                                                                                               امل ار إللعا البلدان علل "محاية النظه ا يكولوجلة الي ية و  ملمعا و ألزيز استيدامعا علل حنو م تدام،
وإاارل الغااب. علل حنرو م رتدام، ومكا،حرة التإلرح ، ووقرن  رد ور األرا رت وعكر  م رارب، ووقرن 

امل  ب رررة  رررذا اهلرررد  إىل "مكا،حرررة التإلرررح ، و ررر مله  3-15،نررردان التنررروو البلولررروجت"ة و  مرررت الغايرررة 
.، وال ررألت األرا رت وال برة املتررد ورل، مبرا ق ذلرر  األرا رت املتضر رل مررن التإلرح  واجلتررا  والتلضراي

                                          إىل ملنلق عامل  خال  من ظا  ل  د ور األرا ت"ة
وق الدورل الثا لة ع  ل ملؤمت  األط ا  ق ا تاقلة األمه املتحدل ملكا،حة التإلح ، املألنوال ق  -2

مررن أ رردا  التنملررة امل ررتدامة الرريت   ررمه  3-15                      ، أقرر  . األطرر ا  الغايررة 2015  رر ين األول/ألترروب  
(ة وق 12-م أ/3                                                               ررد ور األرا ررت، ابعتبار ررا أاال قويررة ن  لررة لتنتلررذ اال تاقلررة )املنرر ر متعرروم ملللررد أثرر  

                                                                                      املن ر  ت ه، طل  مؤمت  األط ا  أيضا  إىل األما ة و لئا. اال تاقلة امليتإلة و ر إرشرااا. لإلرلا ة 
            ة واسرت ابة  األ دا  الوطنلة ال وعلرة املتأللنرة بتحللرد أثر   رد ور األرا رت ومرا يتإلره  را مرن مبراارا.

لذل ، أ  ص. ا للة الألامللة التابألة ال تاقلة مكا،حة التإلرح  بر يما ملديرد األ ردا  املتأللنرة بتحللرد 
 أث   د ور األرا ت ابلتألاون مر أما ة اال تاقلةة 

                                                                                 وق أعناب الدورل الثا لة ع  ل ملؤمت  األطر ا ، ا ر لألت األما رة، بإلرتتعا م اقبرا  لرد  ، يرق  -3
 ررررر ا برررررت الولررررراال. املألررررري مبؤشررررر ا. أ ررررردا  التنملرررررة امل رررررتدامة، بررررردور الولالرررررة ال اعلرررررة اخلرررررياني امل
مررن مؤشررر ا. أ رردا  التنملررة امل رررتدامة )و ررو   رربة األرا رررت املتررد ورل إىل جممررروو  1-3-15 للمؤشرر 

ة وأخرررذ. 2017م رررا ة اللاب رررة(، الرررذي اعتمد ررره الل نرررة ا  إلرررائلة ل مررره املتحررردل ق آذار/مرررارس 
ق آتور وثلرق مرر عمللرة ا بر   عرن  3-15ة ومام املباارل ق ر د التندم ار و حنو ملنلق الغاية األما 

                                                                                      ا تاقلة مكا،حة التإلح ة وأعد .، ابلت اور مر أعضاني الت يق االست اري امل  ا بت الولاال. املألي 
وإرشرررااا.  (2)                     ع  رررا  للبلررراي. الو رررتلة (1)مرررن مؤشررر ا. أ ررردا  التنملرررة امل رررتدامة 1-3-15ابملؤشررر  

 ة11-م أ/22املتأللنة  ذا املؤش  واملت نة مر النعا املألتمد ق املن ر  (3)للممارسا. اجللدل

، رلرررز مرررؤمت  األطرررر ا ، ق اور ررره الثالثرررة ع رررر ل، علرررل أ لرررة ملديررررد 2017وق أيلول/سررربتمي  -4
  :األ دا  املتأللنة ابلتحللد وعمللا.  نتلذ ا ابلن بة ال تاقلة مكا،حة التإلح  عن ط يق ما يلت

                                                                     اعررول األطرر ا  إىل و ررر أ رردا  طوعلررة متأللنررة ابلتحللررد و،نررا  لظ و،عررا وأولوايهتررا  )أ( 
األ   ة ال املة ( ولتالة أن    بط األ دا  املتأللنة ابلتحللد و 13-م أ/2ا منائلة الوطنلة اردال )املن ر 

ًا   د ث أتث                                                                                               إىل ملنلق  ذب األ دا  ار باطا  مباش ا  خب  عا الوطنلة املتأللنة   دا  التنملة امل تدامة ومل 
 (؛ 13-م أ/3                                                                         إجيابلا  وأوجه آتور مر اخل ط الوطنلة املتأللنة ابملناخ والتنوو البلولوجت )املن ر 

__________ 

ا تاقلررة األمرره املتحرردل ملكا،حررة التإلررح ، ومنظمررة األ ذيررة والزراعررة ل مرره املتحرردل، واال تاقلررة ب ررصن التنرروو البلولرروجت،  (1)
 وا تاقلة األمه املتحدل ا طارية ب صن  غً املناخ، وب يما األمه املتحدل للبلئة، وشألبة األمه املتحدل لإل إلانيا.ة

(2) <https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-15-03-01.pdf>ة 

(3) <https://prais.unccd.int/sites/default/files/helper_documents/4-GPG_15.3.1_EN.pdf>ة 

https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-15-03-01.pdf
https://prais.unccd.int/sites/default/files/helper_documents/4-GPG_15.3.1_EN.pdf
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ملويللة من أجه ملنلق األ ردا      لر األط ا  علل استحداث م ارير وب اما )ب( 
                                                                                          ال وعلة املتأللنة ابلتحللد علل الإلأللد الوطي، واملضت قدما  ق  نتلذ اال تاقلة، ق م ألل ل  تنال من 
ًل املتكرراث ل حنررو ملنلررق   ررا؛ أوسررر وأتثررً ألرري؛ وال لرر  إىل املرردي   امل رارير الت  يبلررة وامل ررارير الإلررغ

ا؛ الدعه الرذي  ندمره ا للرة الألامللرة إىل األطر ا  ق جعوا را ال املرة إىل الألام لآلللة الألامللة  وسلر   
 (؛ 13-م أ/14و ر و نتلذ امل ارير والياما التحويللة، ابلتألاون مر ال  لاني الدوللت )املن ر 

إقررررر ار ا طرررررار املترررررا لمت الأللمرررررت لتحللرررررد أثررررر   رررررد ور األرا رررررت الررررروارا مررررروجزب ق الوثلنرررررة   )ج(  
ICCD/COP(13)/CST/2 اختررار.   ، الررذي و ررألته  لئررة التتاعرره بررت الأللرروم وال لاسررا.؛ واعررول األطرر ا  الرريت

 (ة 13-م أ / 18)املن ر    ( 4)  وخت  د  التحللد إىل أن  نظ  ق  ذب ا رشااا. مر م اعال الظ و  الوطنلة 

 املقررات اليت اختذ ا مؤمتر ا طرا  يف دورته الرابعة عشرة -ابء 

                                                                    ، قد م مؤمت  األط ا ، ق اور ه ال ابألة ع  ل، إرشااا. إ ا،لة ب صن أ لرة  2019ق أيلول/سبتمي   -5
عمللرررة التحللرررد ق إطرررار ا تاقلرررة مكا،حرررة التإلرررح  عرررن ط يرررق منررر را. عتلترررة )ا ظررر  امل ،رررق األول(، واعرررا  

أل له بتحنلنعا عن ط يرق  ألزيرز                                                                     األط ا  اليت التزمت   دا  طوعلة متأللنة ابلتحللد إىل أن  نت ذ  دابً للت 
                                                                                             التن ررلق والتألرراون علررل الإلررأللد الرروطي، اسررتنااا  إىل الررة أمررور منعررا التي ررلط املتكامرره السررتيدام األرا ررت  

                                (ة وأ قرر    ن عمللررة ملديررد األ رردا   14-م أ / 3                                                       لررت ي   شررد  ررا ق  نتلررذ امل ررارير والررياما التحويللررة )املنرر ر  
ً ررا مررن اال تاقررا. البلئلررة    املتأللنررة ابلتحللررد  تررل  ،  ررة  أمررام البلرردان لتألزيررز أوجرره الترراور بررت ا تاقلررا. ريررو و 

سرلما بغلرة التأل لره بتحنلرق أ ردا    املتألدال األط ا  وملنلق ا  ا؛ ال لاسا. برت ق اعرا. متألردال، وال 
د اراسرررا.                                (ة وا علرررت األطررر ا  أيضرررا  إىل ملديررر 14-م أ / 12التنملرررة امل رررتدامة علرررل الإلرررأللد الررروطي )املنررر ر  

احلاال. ا ، ااية ذا. الإللة ب صن  نتلذ عمللة التحللرد، الريت نكرن عملألعرا  رمن  ن ير   روللتت منردم مرن  
 (ة  14-م أ / 13األما ة ابلتألاون مر ا للة الألامللة للنظ  ،له مؤمت  األط ا  ق اور ه اخلام ة ع  ل )املن ر  

 تاقلررة امليتإلررة، علررل الترروام، النلررام مبررا يلررتم                                         وط لرر  إىل األما ررة وا للررة الألامللررة و لئررا. اال -6
و رررر بررر يما ملديرررد األ ررردا  املتأللنرررة ابلتحللرررد، و نرررد  الررردعه إىل األطررر ا  ق عمللرررة التنتلرررذ  )أ(

ار و، وموا لة  ألزيز أوجه التاور و باال املألار  ،لما بت األط ا  امل ارلة ق  وال  د الدوري للتندم
)ب( إاراج  نلرررله منرررتظه لألمللرررة ملديرررد األ ررردا  ال وعلرررة ق و (؛14-م أ/3 املرررذلور )املنررر رالرررييما 

                                                                                     الواثئرررق ال مسلرررة املألرررد ل ل جتماعرررا. الررريت  ألنرررد ا جلنرررة اسرررتأل اض  نتلرررذ اال تاقلرررة ،لمرررا برررت الررردورا. 
دوللت املألنلرت، ق )ج( االستم ار، ابلتألاون مرر م ،رق البلئرة الألامللرة وال ر لاني الر و (؛14-م أ/12 )املن ر

 نرد  الرردعه إىل عمللررة ملديررد األ رردا  ال وعلررة املتأللنرة ابلتحللررد، وموا ررلة  برراال املألررار  والرردروس 
 (ة14-م أ/13امل تتاال ذا. الإللة )املن ر 

                                                                                          وط ل  إىل األما ة وا للة الألامللة، له ق إطرار واليتره،  نرد  الردعه إىل امل رارير والرياما التحويللرة   -7
عرررن  ( 14-م أ / 13ملتأللنررة ابلتحللرررد، و  ررعله  ألبئرررة املرروارا املاللرررة الكا،لررة مرررن الررر مإلررراار التمويرره )املنررر ر  ا 

ً ا من مؤس را. التمويره ذا. الإلرلة، مبرا ق  ط يق الألمه مر املإلار  ا منائلة املتألدال األط ا  و 
ًا  حلإلررول البلرردان األطرر ا  علررل التمويرره لتألزيررز أوجرره                                                               ذلرر  الإلررندو؛ األخضرر  للمنرراخ، وذلرر   ل رر

الترراور علررل الإلررأللد الرروطي بررت مألاجلررة التإلررح / د ور األرا ررت واجلتررا ، والتيتلررن مررن آاثر  غررً 
(؛ واعررره خلرررارا. التمويررره املتأللنرررة ابلتيتلرررن مرررن املإلررراار 14-م أ/13املنررراخ والتكلرررن مألررره )املنررر ر 

 ة(14-م أ/25الب  ية املن ص للألوا ن ال مللة وال ابلة )املن ر 

__________ 

(4) <https://www.unccd.int/publications/scientific-conceptual-framework-land-degradation-neutrality-

report-science-policy>ة 

https://www.unccd.int/publications/scientific-conceptual-framework-land-degradation-neutrality-report-science-policy
https://www.unccd.int/publications/scientific-conceptual-framework-land-degradation-neutrality-report-science-policy
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                                                                                   وط ل  إىل األما ة وا للة الألامللرة وسرائ  املؤس را. واهللئرا. امليتإلرة ق إطرار اال تاقلرة، مبرا ق   -8
                                                                                            ذلرر   لئررة التتاعرره بررت الأللرروم وال لاسررا.، االسررتم ار لرره ق إطررار واليترره ور نررا  بترروا،  املرروارا، ق اعرره  

ًا  لتحللررد  أثرر   ررد ور األرا ررت، مررر ال للررز بوجرره                                                             جعرروا بنرراني النرردرا. ابلتألرراون مررر ال رر لاني املألنلررت  ل رر
 (ة  14-م أ / 2خاص علل ر د  ذب الألمللة والتنملة التألالة للم ارير والياما التحويللة املتأللنة  ا )املن ر  

                                                                          وشررر  ألت األطررر ا ، عنرررد االقتضررراني، وخبا رررة البلررردان الناملرررة األطررر ا  املترررصث ل، علرررل و رررر  -9
                                                         ًا  لتنتلرررذ اال تاقلرررة مبزيرررد مرررن التألاللرررة، وال سرررلما ،لمرررا يتأللرررق و نتلرررذ بررر اما نررردال لبنررراني النررردرا.  ل ررر 

                                                                                       مبو وعت الن عا امل اعلرة للمنظرور اجلن راين والرنعا التحويللرة، وخإلو را ، علرل سربله املثرال ال احلإلر ، 
 ICCD/CRIC(19)/5(ة وجي ي  ناول  ذا املن ر ق الوثلنة 14-م أ/2ملللد أث   د ور األرا ت )املن ر 

،لمررا يتأللررق مبتابألررة أطرر  ال لاسررا. والنضررااي املوا ررلأللةم النضررااي اجلن ررا لة، واملبرراارل املألنلررة ابجلتررا ، 
 و لاول األرا تة

التقياااي   بااار مد فدلاااد ا  ااادا  املتعلقاااة بتحيياااد أنااار تاااد ور ا رايااايم -      اثنيا   
 وتبادل املعار  واإلحاطة بشأن التقدم احملرز

 تق نتائد التقيي  املس -ألف 
                                                                               لل ن مكت  التنلله التابر ال تاقلرة مكا،حرة التإلرح ، ق أعنراب  نرد  التن ير  امل  لرت عرن  -10

، ق الررردورل اخلام رررة ع ررر ل لل نرررة اسرررتأل اض 2016بررر يما ملديرررد األ ررردا  املتأللنرررة ابلتحللرررد ق عرررام 
ق  2019ق عرام (، والتن ي  ال رامه ال  رق الرذي  ردر ICCD/CRIC(15)/3 نتلذ اال تاقلة )الوثلنة 

(، علرررل النحرررو الررروارا ق الررروثلنتت ICCD/CRIC(17)/3الررردورل ال رررابألة ع ررر ل لل نرررة  ت رررعا )الوثلنرررة 
ICCD/COP(14)/12 وICCD/CRIC(18)/7 إبجرر اني  نلررله م ررتنه لررييما ملديررد األ رردا  املتأللنررة ،

  ة(5)أللق ابلتنلله النعائت                    ، و     التن ي  املت2019                                وأ جنز  ذا التنلله ق  ل ان/أب يه  ابلتحللدة

 الكترررانيل؛ ‘2‘و مرررد  امل نيمرررة؛ ‘1‘و نررراول التنلرررله أااني الرررييما علرررل  ررروني املألرررايً التاللرررةم  -11
مأللار شامه ينظ  ق عنإل   ‘6‘و االستدامة؛ ‘5‘و التندم ار و حنو ملنلق األث ؛ ‘4‘و  التألاللة؛  ‘3‘و

 امل ارلة ومد  إاماج امل  وو للمنظور اجلن اينة

 و  مه االستنتاجا. ال ئل لة اليت خلص إللعا التنلله املذلور أع ب ما يلتم -12

يررت نيم برر يما ملديررد األ رردا  املتأللنررة ابلتحللررد، إىل ارجررة عاللررة، مررر ا تلاجررا.  )أ( 
                                                                   لاني ق امل راريرة لمرا أن عردا البلردان املألنلرة، و نرو و املؤس را. النائمرة البلدان امل ارلة وأولواي. ال ر 

ق  ل  البلدان، والن ا؛ الواسر لل  لاني التننلت واملاللت الداعمت لألمللة التنتلذ، للعا أمور ساعد. 
 علل إب او متعوم التحللد وا تاقلة مكا،حة التإلح  ووايال ،عمعما؛

يد األ دا  املتأللنة ابلتحللد يت ه ابلتألاللرة مرن  لرث التكلترة                  بت  أن ب يما ملد )ب( 
والوقت،  لث ملننت إجناوا. س يألة عن ط يق اجلمر بت عمللة جلدل التنظله ي عه  ك ار ا ومنوذج 
الت غله امل لزية وعدر ا شارل بوجه خاص إىل أوجه الكتانيل اهلامة املكت بة عن ط يرق احل ره الكبرً 

                                              ا الذي ج .  ألبئته، سواني لان  نداي  أو علنلا ة للتمويه امل   

لان مد  م نيمة ومد  لتانيل ب يما ملديد األ دا  املتأللنة ابلتحللد، بدور ا،  )ج(  
من الألنا   الداعمرة للتنتلرذ التألرالم إذ ملننرت مألظره ع جرا. و ترائا امل رارير، وعراوو عردا البلردان 

__________ 

 ة <https://www.unccd.int/sites/default/files/relevant-links/2019-04/LDNTSP-EvalReport%20final.pdf>متاح قم   ( 5) 

https://www.unccd.int/sites/default/files/relevant-links/2019-04/LDNTSP-EvalReport%20final.pdf
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                                                       وي ذل  من بت الألنا   اليت ا  مت ابلتألاللة بوجه خاص الألمره  امل ارلة التوقألا. األوللة بندر لبًة
علل  نتلذ املي جا. األساسلة اخلا ة بو ر خ رو  أسراس وطنلرة وملديرد األ ردا  الوطنلرة املتأللنرة 
ابلتحللرردة  ررً أن بألررن اجلوا رر  لرران نكررن أن  كررون ألثرر  ،ألاللررة، مثرره الألمرره اررردوا املضرر لر برره 

 ا ق ذل  جعوا اال إلال والتوعلة و ل ً التألله من األق ان(؛ ب صن  باال املألار  )مب

وسرراعد أ ررد املي جررا. ال ئل ررلة لررييما ملديررد األ رردا  املتأللنررة ابلتحللررد، و ررو  )ا( 
إ  راني أ، قررة عاملررة وطنلررة، علررل  نملررة ال ررألور ابمل رؤوللة عررن الألمللررة، ولرران وراني لتالررة م ررارلة واسررألة 

                                                                  ً بت البلدانة ومل   دم ا اجلوا   اجلن ا لة لييما ملديرد األ ردا  املتأللنرة                          بلا  ر ه االخت   الكب
                                                                                           ابلتحللد إاماجا  لام   ق التإلمله األوم مل  وو ب يما م ،ق البلئة الألامللة، ولكن  ذب الثغ ل عوجلرت 

 نتلررذ األ رردا  ق سررلا؛ أعمررال املتابألررة ال املررة إىل إامرراج املنظررور اجلن رراين علررل حنررو ،ألررال ق عمللررة 
 والتدابً املتأللنة ابلتحللد؛ 

وملن األ لة البالغة أن الألمللة  س  ا و ألت النواعد األساسلة لبلو  اهلد  اردا  ) ر(  
علل األمرد ال ويره، أي ملنلرق ملللرد أثر   رد ور األرا رتة وق مألظره البلردان امل رارلة، سراعد م ر وو 

ًين ب صن متعوم التحللدة  ً أن اخل ارل م ،ق البلئة الألامللة املذلور أع ب  علل  وللد ا تمام ووخه لب
                                                                                           ارتملة للزخه األوم   دا. ابعتبار ا اخل   ال ئل ت الذي يتعدا اسرتدامة م ر وو م ،رق البلئرة الألامللرة 

امة،                                                                                     وأث ب علل األمد ال ويهة أما اخل رول التاللرة األ ره الريت  ر دا. ابعراب ملنلرق األثر  املن روا واالسرتد
،عررت و ررر مررذل ا. متا لملررة للم ررارير التحويللررة و ررو،ً االسررتثمار الرر وم لتنتلررذ اة وجرر . ا شررارل 
                                                                                         أيضا ، علرل وجره التحديرد، إىل بنراني االلترزام ال لاسرت وإذلراني الروعت علرل   را؛ أوسرر مب رصلة التحللرد 

 وبناني الندرا. و نملتعا علل حنو م تم  ابعتبار ا عوامه ذا. أ لة  امسةة

                                                                             و تل ة  لأل ض األ دا  املتأللنة ابلتحللد والن اح الذي  ننه ب يما ملديد  ذب األ دا ،  -13
 زايد ال لر  علرل إجر اني ملللره م رتم  ل  ردا  الوطنلرة املتأللنرة ابلتحللرد للتو ره إىل اجملمروو الكلرت 

ابلتحللررد علررل هلكتررارا. األرا ررت امل ررتعد،ة ل ستإلرر ح، عررن ط يررق عمللررة ملديررد األ رردا  املتأللنررة 
الإلرأللد الألراملتة وملرا لا رت عمللرة ملديرد األ ردا  مل لعرا الألنا ر  التاعلرة علرل الإلرأللد الروطي، ،نررد 
                                                                                        لو ظ أن البلدان   تيدم ُن  ا  متباينة، ،ضر   عرن و ردا. قلراس عتلترة عنرد ملديرد أ ردا،عا الوطنلرة 

 املتأللنة  ذب الألمللةة 

  تيدم البلاي. الوطنلة عنرد و رر خرط األسراس للتحللرد ق   ويدل الألدا اردوا للبلدان اليت  -14
سلا؛ ب يما ملديد األ دا  املتأللنة  ذب الألمللرة علرل وجروا  نرص عرام ق البلراي. الوطنلرة، وال سرلما  
،لمررا يتأللررق إب تاجلررة األرا ررت وعررزون الك بررون الألضرروي ق ال بررةة ور رره أن مإلرراار البلرراي. الألامللررة  ررو،   

                                                                                  داي  ق  رال عردم  روا،  جمموعرا. مناسربة أخر   مرن البلراي. الوطنلرة، ،رين إعرداا بلراي. وطنلرة         بدي   جم 
من نة/مو دل  ج اني  أللت لمت للغ اني األر ت وإ تاجلة األرا ت وعزون الك بون ق ال بة يرو،  أ،ضره  

من بلرد نرداة ونكرن                                                                           أساس لتنلله  د ور األرا ت ور دب، ويتل  أيضا  استلألاب عوامه التغلً اهلامرة  ر 
Trends.Earthاعه  ذب الألمللة ابستيدام أاال من قبله  

                                       اليت  ضر البلدان ق و ر نك نعا من إعداا    ة ( 6) 
                                                                                            نررردي اهتا الن  يرررة اسرررتنااا  إىل البلررراي. الن  يرررة واال، ا رررا. ارررردال وطنلرررا ، مرررر االسرررتألا ة ابملنع لرررا.  

 من مؤش ا. أ دا  التنملة امل تدامةة   1-3-15املو دل املوثنة ق إرشااا. املمارسا. اجللدل للمؤش   

، ال يزال ا اماج الإل ي  ل  دا  والتدابً املتأللنة ابلتحللد  من أط  واب  ا،ة إىل ذل  -15
                                                                                      ال لاسا. الوطنلة، مبا ق ذل  ق التي لط )اون(الوطي الستيدام األرا ت،  ً موثق  وثلنا  جلردا  

 ق الكثً من البلدان امل ارلةة 

__________ 

(6) <http://trends.earth/docs/en/>ة 

http://trends.earth/docs/en/
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 التقدم احملرز يف تبادل املعار  -ابء 

 ررارلتعا بن رراح ق عمللررة ملديررد أ رردا،عا املتأللنررة ابلتحللررد، جيرر ي   رر                       بلنمررا   نعررت البلرردان م -16
)عرر ول علررل املررذل ا. ال ،لألررة امل ررتو  ب ررصن التحللررد                                                 التنرراري  الوطنلررة ال رراملة عررن  ررذب الألمللررة  باعررا  

                                                                                      للبلدان اليت  ألتمد ،لعا احلكوما. التزاما. رمسلا  ق  ذا الإلدا(  من ، و عإلص ل  دا  املتأللنة 
لتحللد، ق الإلرتحا. ال ربكلة اخلا رة بكره بلرد ق الن ر  املألر ق ال تاقلرة األمره املتحردل ملكا،حرة اب

  ررر ين  15لممارسرررة مو ررردل  اارل مألرررار  بررر يما ملديرررد األ ررردا  امل رررار إللعررراة وق   ،(7)التإلرررح 
ذل ا. ال ،لألررة مررن املرر  59و                                  ن يرر ا  وطنلررا  مررن  نرراري  التحللررد 93، لرران مررا جمموعرره 2020األول/ألترروب  

                                                                                  امل ررتو  ذا. الإلررلة متا ررا  لل معررور، ويررته ململرره  نرراري  ومررذل ا. أخرر   علررل أسرراس م ررتم  عنررد 
 و ر البلدان  لغتعا النعائلة هلذب الواثئق امل جأللة ال ئل لة وموا،نتعا عللعاة 

عرر ب )ا ظرر  و ناولررت ا للررة الألامللررة بألررن االسررتنتاجا. ال ئل ررلة الرروارال ق التنلررله املررذلور أ -17
(ة وق سأللعا إىل االستتاال من و، ل املأللوما. امل تمدل علل إث  الن راح ارنرق ق عمللرا. 10التن ل 

ملديررد األ رردا  ال وعلررة املتأللنررة ابلتحللررد ق أ لبلررة البلرردان امل ررارلة  ررمن برر يما ملديررد األ رردا ، 
لرة، ق إعرداا سل رلة شراملة مرن املنت را. أسعمت ا للة الألامللرة، ابلتألراون مرر الولراال. ال ر يكة املألن

 املتأللنة ابال إلال و باال املألار ة 

ه  ررررذب املنت ررررا.  تررررائا برررر يما ملديررررد األ رررردا  املتأللنررررة ابلتحللررررد مررررن عرررردل منظررررورا.   -18                                                                           ومللرررر 
 د                                                                                                 موا لأللة رئل لة، و أل ض الكلتلة اليت  ول  د  ا أ دا  التحللد والتدابً امل  ب ة  ا ،وائد متألدال، وم 

إسعامعا ق ملنلق األ دا  ال ئل رلة للتنملرة امل رتدامة، وق الألمللرا. الدوللرة ذا. الإلرلة لالألمللرا. 
(، 2030-2021                                                                 املندرجررررة ق إطررررار ملررررد ي بررررون، وعنررررد األمرررره املتحرررردل   رررر ح الررررنظه ا يكولوجلررررة )

خ، ق الررة عمللررا.ة و ررت وا تاقلررة التنرروو البلولرروجت، وا تاقلررة األمرره املتحرردل ا طاريررة ب ررصن  غررً املنررا 
                                                                                              لز أيضا  علل الكلتلة اليت نكرن  را لتحللرد أثر   رد ور األرا رت أن يكرون أاال ،ألالرة لتحنلرق التنملرة 
ًل الناملةة و  مه قائمة املن ورا. اليت  در.  امل تدامة ق البلدان الضأللتة، مثه الدول اجلزرية الإلغ

 ما يلتم 2020   ين األول/ألتوب   15حبلول 

إ لرراني األرض وإعرراال املنرراظ  ال بلأللررة إىل  لئتعررا األ ررللةم  نررارب ال لاسررا. بررت  )أ( 
، م ررا ة مندمررة مررن االملرراا الرردوم (8)إعرراال الغررااب. إىل  لئتعررا األ ررللة وملللررد أثرر   ررد ور األرا ررت

 حلتظ ال بلألة؛

النتررررائا األوللرررة والرررردروس ملديرررد األ رررردا  املتأللنرررة بتحللررررد أثررر   ررررد ور األرا رررتم  )ب(  
 ، م ا ة مندمة من ا للة الألامللة؛(9)امل تتاال

، (10) ررردخ . ملللرررد أثرررر   رررد ور األرا ررررت مرررن أجرررره  ألزيرررز امل رررراوال برررت اجلن ررررت )ج(  
م ا ة مندمة من ا للة الألامللة، واالملاا الدوم حلتظ ال بلألة، وب يما األمه املتحدل ا منرائت، و لئرة 

 ملتحدل للم اوال بت اجلن ت ومتكت امل أل ) لئة األمه املتحدل للم أل(؛األمه ا

__________ 

 ة <https://knowledge.unccd.int/home/country-information/countries-with-voluntary-ldn-targets>متاح علل ال ابط   ( 7) 
(8) <https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2019-028-En.pdf>ة 

(9) <https://www.unccd.int/publications/land-degradation-neutrality-target-setting-initial-findings-

and-lessons-learned>ة 

 (10 ) <https://www.unccd.int/publications/land-degradation-neutrality-interventions-foster-gender-equality> ة 

https://knowledge.unccd.int/home/country-information/countries-with-voluntary-ldn-targets
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2019-028-En.pdf
https://www.unccd.int/publications/land-degradation-neutrality-target-setting-initial-findings-and-lessons-learned
https://www.unccd.int/publications/land-degradation-neutrality-target-setting-initial-findings-and-lessons-learned
https://www.unccd.int/publications/land-degradation-neutrality-interventions-foster-gender-equality
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م ررررا ة مندمررررة مررررن منظمررررة احلتررررظ  ،(11) ررررد ور األرا ررررت والتنرررر  وعرررردم امل رررراوال )ا( 
 الدوللة، ومألعد التنملة األملاين، وا للة الألامللة؛

ًب قابللررة التضرر ر مررن ا ألرردام األمررن الغررذائت ق املنرراطق اجلب ) ر(  للررةم  ررد ور األرا ررت و رر
، م ررا ة مندمررة مررن منظمررة األ ذيررة والزراعررة ل مرره املتحرردل، وشرر الة اجلبررال، (12)مررن عوامرره ا جعرراا

 وا للة الألامللة؛

 (13)ملللرررد أثررر   رررد ور األرا رررت مرررن أجررره  ترررظ التنررروو البلولررروجتة مرررذل ل إ اطرررة )و( 
 الألامللة، وا للة الألامللة؛ مندمة من ا تاقلة التنوو البلولوجت، وم ،ق البلئة

ملللرد أثر   ررد ور األرا رت مررن أجره  تررظ التنروو البلولرروجتم الكلتلرة الرريت  رو،   ررا  )و( 
منررردم مرررن ا تاقلرررة التنررروو البلولررروجت، وم ،رررق البلئرررة  (14)األرا رررت ال رررللمة احلمايرررة لل بلألرررةة  ن يررر   نررري

 الألامللة، وا للة الألامللة؛

  ( 15) ألرا ررت مررن أجرره األمررن املررائت ومكا،حررة اجلتررا ة مررذل ل إ اطررة ملللررد أثرر   ررد ور ا  )ح(  
 مندمة من منظمة األ ذية والزراعة ل مه املتحدل، وا للة الألامللة، وجامألة وم لز حبوث وا لنلنغن؛ 

ًل الناملةة  ن ي   ني ) (  مندم من  (16)ملللد أث   د ور األرا ت ق الدول اجلزرية الإلغ
منظمررة األ ذيررة والزراعررة ل مرره املتحرردل، وا للررة الألامللررة، وجلنررة ارررلط اهلنرردي، ومبرراارل ال رر الة ب ررصن 

 ا اارل امل تدامة ل را ت، وااعة ارلط اهلاائ؛

ًل الناملةة مذل ل إ اطة )ي(  مندمة  (17)ملللد أث   د ور األرا ت ق الدول اجلزرية الإلغ
ية والزراعة ل مه املتحدل، وا للة الألامللة، وجلنة ارلط اهلندي، ومباارل ال  الة ب رصن من منظمة األ ذ

 ا اارل امل تدامة ل را ت، وااعة ارلط اهلاائة

واب  ررررا،ة إىل منت ررررا. املألررررار  واال إلررررال املررررذلورل أعرررر ب، و ررررألت ولالررررة التنلررررله البلئررررت  -19
( قاعرررررردل بلرررررراي. ب ررررررصن االلتزامررررررا. املتأللنررررررة ابالستإلرررررر ح علررررررل الإلررررررأللد الألرررررراملت PBLاهلولنديررررررة )

                                                               وأ عرد. قاعردل البلراي. ق إطرار م ر وو الولالرة اهلولنديرة ب رصن  وقألرا.  ة(18)والتحلل . ذا. الإلرلة
                                                                                     األرا ررت الألامللرررة، الرررذي يضررر لر  عمالررره بنررراني  علرررل طلررر  مرررن أما رررة ا تاقلرررة مكا،حرررة التإلرررح  اعمرررا  

بوجرررره خرررراصة و  ررررمه قاعرررردل البلرررراي. الررررر  2و 1اال تاقلررررة و وقألررررا. األرا ررررت الألامللررررة  أل رررردا 
االلتزاما. احلاللة للبلردان ب رصن استإلر ح األرا رت والرنظه ا يكولوجلرة األر رلة واسرتيدامعا ب  ينرة 

__________ 

(11) <https://www.unccd.int/publications/land-degradation-poverty-and-inequality>ة 

(12) <https://www.unccd.int/publications/vulnerability-food-insecurity-mountain-regions-land-

degradation-and-other-stressors>ة 

 (13 ) <https://www.unccd.int/publications/land-degradation-neutrality-biodiversity-conservation-briefing-note> ة 
(14) <https://www.unccd.int/publications/land-degradation-neutrality-biodiversity-conservation-how-

healthy-land-safeguards>ة 

(15) <https://www.unccd.int/publications/land-degradation-neutrality-water-security-and-combatting-

drought-briefing-note>ة 

(16) <https://www.unccd.int/publications/land-degradation-neutrality-small-island-developing-

statestechnical-report>ة 

(17) <https://www.unccd.int/publications/land-degradation-neutrality-small-island-developing-states-

briefing-note>ة 

 ة <https://www.pbl.nl/en/publications/goals-and-commitments-for-the-restoration-decade>                ي  جل االط و علل  ( 18) 

https://www.unccd.int/publications/land-degradation-poverty-and-inequality
https://www.unccd.int/publications/vulnerability-food-insecurity-mountain-regions-land-degradation-and-other-stressors
https://www.unccd.int/publications/vulnerability-food-insecurity-mountain-regions-land-degradation-and-other-stressors
https://www.unccd.int/publications/land-degradation-neutrality-biodiversity-conservation-briefing-note
https://www.unccd.int/publications/land-degradation-neutrality-biodiversity-conservation-how-healthy-land-safeguards
https://www.unccd.int/publications/land-degradation-neutrality-biodiversity-conservation-how-healthy-land-safeguards
https://www.unccd.int/publications/land-degradation-neutrality-water-security-and-combatting-drought-briefing-note
https://www.unccd.int/publications/land-degradation-neutrality-water-security-and-combatting-drought-briefing-note
https://www.unccd.int/publications/land-degradation-neutrality-small-island-developing-statestechnical-report
https://www.unccd.int/publications/land-degradation-neutrality-small-island-developing-statestechnical-report
https://www.unccd.int/publications/land-degradation-neutrality-small-island-developing-states-briefing-note
https://www.unccd.int/publications/land-degradation-neutrality-small-island-developing-states-briefing-note
https://www.pbl.nl/en/publications/goals-and-commitments-for-the-restoration-decade
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ا. ريرو م تدامة، و ت االلتزاما. املتوا، ل عن ط يق اخل ط املندمة علل الإلأللد الوطي مبوجر  ا تاقلر 
الث ث، وق إطار ملردي برون واملبراارا. املتإلرلة بتحردي برون، والنابلرة للنلراس الكمرت ابهلكترارا. ق 
ظه وجوا خرط أسراس وا ر ة وال   رمه قاعردل البلراي. سرو  التزامرا. البلردان اجلديردل وا  را،لة، 

لة التنتلذ وال   رمه     ما يظع  من اخل ط/التناري  الوطنلةة وقاعدل البلاي.  ذب ال  تألن  عمل
 املناطق اليت ج   استإل  عا ابلتألهة 

ومن أجه االستم ار ق  ل ً التوعلة الألامة واحلإلول علل  ذب املنت ا. املأل ،لة لتحللد أث   -20
ابستم ار علرل  2020 د ور األرا ت، عملت ا للة الألامللة وأما ة ا تاقلة مكا،حة التإلح  خ ل عام 

، والر ويا لإلجنراوا. ارننرة ق وسرائه (19)تأللق ابلتحللرد ق الن ر  املألر ق ل  تاقلرةاستكمال الت و امل
 التوا ه االجتماعت التابألة ل  تاقلةة

 إحاطة بشأن التقدم احملرز -جي  

ق أعنررراب ا رشرررااا. الررريت قررردمتعا البلررردان األطررر ا  ق الررردورل ال ابألرررة ع ررر ل ملرررؤمت  األطررر ا ،   -21
 ررو،ً الررردعه    ، ( 20)               شرر يكا  اوللرررا    18امللرررة وأما ررة ا تاقلررة مكا،حرررة التإلررح ، ابلتألررراون مررر  وا ررلت ا للررة الأل 

لتحديرررد األ ررردا  ال وعلرررة املتأللنرررة ابلتحللرررد ق البلررردان األطررر ا  الررريت ظلرررت   رررارا ق  رررذب الألمللرررة،  
ولذل  ق البلدان األخ   اليت طلبت احلإلول علل الدعه، للإله بذل  الألدا ا اام للبلردان امل رارلة  

 )ا ظ  امل ،ق األول(ة    2020توب      ين األول/أل   15         بلدا  ق    124ق ب يما ملديد األ دا  إىل  

                                                                                  ومررن بررت  ررذب البلرردان امل ررارلة، وبنرراني  علررل التنللمررا. األساسررلة ال رراملة لتحللررد أثرر   ررد ور  -22
األرا ت اليت  تضمن أ،ضه البلاي. املتا ة عن مؤش ا. التحللد علل الإلأللدين الدوم والوطي، قرام 

، بو رر أ ردا،عا ال وعلرة والتردابً 2020ول/ألتروب    ر ين األ 15مرن البلردان، حبلرول  102ما جمموعه 
                                     بلدا   نراري  وطنلرة ُنائلرة عرن التحللردة  97امل  ب ة  ا والتحنق من  حتعا من النا لة التننلة، وأ در 

من البلدان ق  66                                                ن ي ا  متا ا  ق الن   املأل ق ل  تاقلةة واعتمد.   93ومن بت التناري  النعائلة، مثة  
                                                                                وبإلتة رمسلة، أ دا،عا املتأللنة ابلتحللد، وقدمت مذل ا. ر،لألة امل تو   ذا اخلإلوص موق ألة اجملموو،  

علررل أعلررل م ررتو   كررن مررن جا رر  وويرر ، أو  لئررة م رر لة بررت الررووارا.، أو جملرر  وواري أو رئررل  
                                                   من التناري  متا ا  لل معور ق الن   املأل ق ل  تاقلةة 59اولة، وأ ب  ما جمموعه 

وال بررد مررن   ررللط الضرروني، اب شررارل إىل إ ررد  النتررائا ال ئل ررلة الرريت خلررص إللعررا ملللرره ولالررة   -23
التنلرله البلئرت اهلولنديررة ب رصن التزامررا. االستإلر ح علررل الإلرأللد الألرراملت املرذلورل أعرر ب، علرل أن البلرردان  

د واأل ررردا  ال وعلرررة الررريت  إمنرررا  لترررزم عرررن ط يرررق التنتلرررذ التألرررال لرررييما ملديرررد األ ررردا  املتأللنرررة ابلتحللررر 
مللرون  كترار    450 داهتا البلدان األط ا  ق اال تاقلة، ق  ذا ال لا؛، ابستإل ح ما يندر جمموعه بر  

مللررون  كتررار  ررمن امل ررا ا.    250                                                       مررن األرا ررت املتررد ورل، إ ررا،ة  إىل عمللررة منرر رل ابستإلرر ح  رروام  
                    مللروي  مرن اهلكتررارا.    90طاريررة ب رصن  غرً املنراخ، و رروام                                            ارردال وطنلرا  ق إطرار ا تاقلررة األمره املتحردل ا  

 املدرجة ق خ ط الألمه االس ا ل لة الوطنلة للتنوو البلولوجت، ق إطار ا تاقلة التنوو البلولوجتة 

__________ 

(19) <https://knowledge.unccd.int/topics/land-degradation-neutrality>ة 

 ، البوللتاريرررة(، ولك رررمي  -إسررربا لا، وأملا لرررا، و  للرررا، و  ينلرررداا و واب رررو، واعوريرررة لررروراي، و،   رررا، و،نرررزوي  )اعوريرررة  (20)
والولالرررة التضرررائلة األوروبلرررة، ومنظمرررة األ ذيرررة والزراعرررة ل مررره املتحررردل، وم ،رررق البلئرررة الألامللرررة، وامل لرررز الررردوم للم اجرررر 
واملأللوما. اخلا ة ابل بة، واالملراا الردوم حلترظ ال بلألرة، وم لرز املتو رلة األوروبلرة للبحروث امل ر لة، وألاانلرة الر ايال 

 ا األمه املتحدل ا منائت، وب يما األمه املتحدل للبلئة، ومألعد املوارا الألامللةة اارل ال بة، وب يم

https://knowledge.unccd.int/topics/land-degradation-neutrality
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املشااااارلل والااااحامد التحولليااااة املتعلقااااة بتحييااااد أناااار تااااد ور ا راياااايم  -      اثلثا   
لعاملياااة ودعوااااا املفتوحاااة ل لااا  ا  ااادا ا والااادع  املقااادم ماااا اآللياااة ا

 الدع ا وتبادل املعار ا وإحاطة بشأن التقدم احملرز

 ا  دا  -ألف 

يعد  م ار عمه امل ارير والياما التحويللة املتأللنة ابلتحللد إىل م اعدل البلدان األط ا   -24
دا. أثنررراني بررر يما ملديرررد األ ررردا  إىل                                                                   علرررل   ارررة األ ررردا  ال وعلرررة والتررردابً امل  ب رررة  رررا الررريت  ررر 

إجرر انيا. ملموسررة علررل أرض الواقررر، عررن ط يررق و ررر امل ررارير والررياما امل اعلررة ل عتبررارا. اجلن ررا لة 
والتحويللررةة وشرردا. البلرردان األطرر ا ، بإلررتة خا ررة، علررل احلاجررة إىل  نررد  الرردعه خرر ل امل ا رره 

 مذل ا. متا لملرة مل رارير عاللرة األوىل من إعداا امل ارير لتحويه مذل ا. أ،كار خ ط امل ارير إىل
ً را مرن  اجلوال نكن أن   رتتلد مرن التمويره، مبرا ق ذلر  مرن املإلرار  ا منائلرة املتألردال األطر ا  و 

 مؤس ا. التمويه ذا. الإللة، مثه الإلندو؛ األخض  للمناخ وم ،ق البلئة الألامللةة 

،لعا سو  مإلاار متويه نردوال، مرن الضر وري    وق امل  لة األوىل من اورل امل ارير، اليت ال  توا،   -25
و ر ا طار املتا لمت اخلاص ابمل ارير والياما وإش اا اجلعرا. النراارل علرل  نرد  الردعه  عرداا امل رارير  

 ومتويلعا و نتلذ ا، سواني لا ت من ال  لاني التننلت أو املاللت علل الإلأللدين الوطي والدومة  

                                                                                      وي  عه الدعه الذي  ندمه ا للة الألامللرة إىل البلردان األطر ا  ق عمللرة  إلرمله و نتلرذ امل رارير   -26
والياما التحويللة امل اعلة للمنظور اجلن اين ق جمال التحللد، وذل  عن ط يق  ردخ . م رتدامة واسرألة  

  االبتكرررار مرررن  لرررث                                                                    الن رررا؛ وشررراملة لل ملرررر )ق امل رررا ا. ال بلأللرررة مرررث  (، مرررر ال للرررز علرررل عنإلررر 
                                                                                                 التكنولوجلا. واملمارسا. املكلترة نللرا ، وآللرا. التمويره )لالتمويره امليرتلط(، والتردابً ال املرة إىل  غلرً  

 اعاب  د ور األرا ت و،ندان التنوو البلولوجت، والتكلن مر  غً املناخ والتيتلن من آاثربة  

 ملفتوحة ل ل  الدع الدع  املقدم ما اآللية العاملية ودعواا ا -ابء 

                                                                                    تذ. م  لة أوللة من م ار عمره امل رارير والرياما التحويللرة املتأللنرة ابلتحللرد علرل أسراس   -27
ة وقدمت ا للة الألامللة الدعه إىل 2019-2018                                                له  الة علل  دل است ابة  ل لبا. البلدان ق الت ل 

  :ة ق مخ ة جماال.  تالبلدان من أجه و ر امل ارير والياما التحويللة ذا. الإلل

الرردعه التنرري  عررداا مررذل ا. متا لملرررة عررن امل ررارير والررياما التحويللررة ق جمرررال  )أ( 
  :التحللد، مر م اعال ما يلت

مباائ ا طار املتا لمت الأللمت لتحللد أث   ررد ور األرا ررت عررن ط يررق   بلررق  '1'
ق جمررال التحللررد الرريت  اخلا ررة ابمل ررارير والررياما التحويللررة (21)النائمررة امل جأللررة

أعرردهتا ا للررة الألامللررة واألما ررة، وأجرر .  لئررة التتاعرره بررت الأللرروم وال لاسررا. 
                      استأل ا ا  علملا  هلا؛ 

                                                                   الت ص املتا ة للم ارير والياما التحويللة ق جمررال التحللررد، الرريت  رر دا. ق  '2'
 سلا؛ ب يما ملديد األ دا  املتأللنة ابلتحللد؛ 

__________ 

(21) <https://knowledge.unccd.int/checklistLDNTPP>ة 

https://knowledge.unccd.int/checklistLDNTPP
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مررر أ ررحاب املإلررلحة علررل الإلررأللدين الرروطي والرردوم، مبررا ق ذلرر   ل ررً احلرروار  )ب( 
 ال  لاني ق التنتلذ وق التمويه والكلاي. املألتمدل؛ 

إامررراج املنظرررور اجلن ررراين  رررمن امل رررارير والرررياما التحويللرررة ق جمرررال التحللرررد عرررن  )ج( 
 ة؛ ط يق ش الة مر  لئة األمه املتحدل للم أل واالملاا الدوم حلتظ ال بلأل

 نررد  الرردعه لو ررر من  ررا. لاملررة للم ررارير/الياما بألررد املوا،نررة علررل املررذل ا.  )ا( 
                                                     املتا لملة، بناني  علل طلبا. ندال وارال علل أساس عإلص؛ 

إقامة أوجه آتور قوية مر املباارا. ال ئل رلة ال تاقلرة مكا،حرة التإلرح ، مثره مبراارل  ) ر( 
عررن ط يررق االشرر اا ق إعررداا مررذل ا. متا لملررة ومن  ررا. ب ررصن ، (22)واألمررناالسررتدامة واالسررتن ار 

 امل ارير/الياما لدعه البلدان املألنلةة 

                                                                       وبنرررراني  علرررررل اخلررررريا. امل المرررررة واألاوا. ذا. الإلرررررلة الررررريت و  رررررألت خررررر ل امل  لرررررة األوللرررررة  -28
                              ، الرذي يتضرم ن طلبرا  موجعرا  إىل 14-م أ/13                                                      للم ارير والياما التحويللة ق جمال التحللد و،نا  للمنر ر 

املاللرة الكا،لرة مرن الرر ا للة الألامللة بتنرد  الردعه لتإلرمله  رذب امل رارير والرياما و ل رً  ألبئرة املروارا 
مإلرراار التمويرره، اعررت ا للررة الألامللررة البلرردان األطرر ا  الرريت مل   ررارا بألررد ق عمللررة امل ررارير والررياما 
التحويللررة ق جمررال التحللررد إىل ا عرر اب عررن ا تمامعررا ابحلإلررول علررل الرردعه مررن أجرره و ررر م ررارير 

حللد و  اة أ دا،عا املتأللنة ابلتحللد إىل إجر انيا. وب اما ملويللة م اعلة للمنظور اجلن اين ق جمال الت
                      وأ قتلرررت الررردعول ق ُنايرررة  2019 زي ان/يو لررره  19                                     ملموسرررةة وو جعرررت اعرررول عإلإلرررة هلرررذا الغررر ض ق 

 ة 2019أيلول/سبتمي 

  :واستند اختلار البلدان من بت مندمت ال لبا. إىل  وا،  التمويه وجمموعة املألايً التاللة -29

 و التحنق من األ دا  املتأللنة ابلتحللد من النا لة التننلة؛إجنا )أ( 

 رروا،  م ررواا. مررذل ا. أ،كررار خ ررط امل ررارير أو الررياماة وينبغررت أن  تررت  ررذب  )ب( 
واملبررراائ األساسرررلة الررريت  (23)املرررذل ا. ابملبررراائ التوجلعلرررة لإلطرررار املترررا لمت الأللمرررت املتأللرررق ابلتحللرررد

حويللة املتأللنة ابلتحللد التابألة لآلللة الألامللة، مبا ي مه مرد  ا سرعام ق و ألتعا امل ارير والياما الت
مررررن أ رررردا  التنملررررة  3-15األ رررردا  ال وعلررررة املتأللنررررة ابلتحللررررد الرررريت  رررردا ا البلررررد املألرررري )اهلررررد  

وينبغرررت أن  تضرررمن مرررذل ا. أ،كرررار اخل رررط الألنا ررر  التاللرررةم الألنررروان، وعررر ض مررروجز  ة(24)امل رررتدامة(
ملن نت للم  وو أو الييما، مبا ق ذل  إسعامه ق ملنلرق اهلرد  املتأللق/األ ردا  املتأللنرة ل ساس ا

ابلتحللررد، واأل رردا  الألامررة واررردال، واملرردل، واملوقررر )املنرراطق الن  يررة ذا. األولويررة/املناطق ال ررديدل 
امل رررتتلدين، وال ررر لاني ق الترررصث  بترررد ور األرا رررت(، والألنا ررر  واأل  ررر ة ال ئل رررلة، والنترررائا املتوقألرررة، و 

 التنتلذ و ندي  التكاللن؛ 

 مإلدر التمويه املن ح للم ارير والياما التحويللةة )ج( 

وع ول علل ذل ،  تلنل البلدان األط ا  اليت ألد. أ دا،عا املتأللنة ابلتحللد بألد ا نضاني  -30
مل ررارير والررياما التحويللررة، ، وأع بررت عررن ا تمامعررا بتلنررت الرردعه لتإلررمله ا2019شررع  أيلول/سرربتمي 

                                                                                               اعما  بناني علل طل  من البلدان املألنلة هلذب الغاية، و و ما أا  اب للة الألامللة إىل اختاذ قر ار اال تنرال 
__________ 

(22) <www.unccd.int/actions/sustainability-stability-security>ة 

(23) -conceptual-scientific-pillars/guide-and-products-edgehttps://knowledge.unccd.int/knowl<

framework-land-degradation-neutrality>ة 

(24) <https://knowledge.unccd.int/home/country-information/countries-with-voluntary-ldn-targets>ة 

http://www.unccd.int/actions/sustainability-stability-security
https://knowledge.unccd.int/knowledge-products-and-pillars/guide-scientific-conceptual-framework-land-degradation-neutrality
https://knowledge.unccd.int/knowledge-products-and-pillars/guide-scientific-conceptual-framework-land-degradation-neutrality
https://knowledge.unccd.int/home/country-information/countries-with-voluntary-ldn-targets
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                                                                                         إىل التمديد املتتوح للدعول إىل طل  الدعه، بناني  علل  روا،  التمويره احلرام مرن لره مرن اعوريرة لروراي 
مررررة   للررررا عررررن ط يررررق مبرررراارل أ نرررر ل، واحلكومررررة األملا لررررة، ق الررررة عررررن ط يررررق مبرررراارل   ررررا غوون، و كو 

 كومررا. ومبرررا ي ررمه التمويررره اجلديررد الرررذي  ررو، ب  كومرررة لنررداة واب  رررا،ة إىل ذلرر ،  ألمررره ا للرررة 
الألامللة علل ملديد م ارير أو ب اما متألدال األق ار لتألزيز لتانيهتا ق اعه البلدان األط ا  عن ط يق 

بغلة و ر ب اما واسألة الن ا؛   تعد  مإلاار متويه متألدال، و و ما يكته  نتلذ   إقامة ال  الا.،
 التحللد علل   ا؛ واسرة

                                                                                         و اللا ، يتوىل الت يق املألي ابمل ارير والياما التحويللة التابر لآلللة الألامللة  ند  الدعه الذي  -31
      شرع ا   12أشرع  إىل  8امللة لت ل   اوح من                                                     تلحه ا للة، مبا ق ذل  خبً است اري مألت  من ا للة الأل

                                                                                         ن يبا ة ويك  س اخلبً االست اري وقته  إل ا  للألمه مر املؤس ة اليت   تضلن املن ق الوطي ال تاقلة 
                                                                                  مكا،حة التإلح ، وأ حاب املإللحة املألنلرت علرل الإلرأللد الروطي، ،ضر   عرن ال ر ي  ق التنتلرذ أو 

لررد  عررداا منرر ح امل رر وو و ندنرره مررن أجرره متويلرره إىل مإلرردر التمويرره الكلرران املألتمررد الررذي اتررارب الب
 امل تعد  الذي حيداب البلدة 

، مت اسررتي ص اروس 2018ومنررذ برردني امل ررارير والررياما التحويللررة ق جمررال التحللررد ق عررام  -32
مل رارير رئل لة وإاخال مل لنا. علرل ا جر انيا. الت رغلللةة وي رتغ ؛ ملويره مرذل ا. أ،كرار خ رط ا

إىل مذل ا. متا لملة مألتمدل من جا   شر ي  التمويره، مثره الإلرندو؛ األخضر  للمنراخ و/أو م ،رق 
                                                     شررع ا  ق املتوسررطة وق بألررن احلرراال.، يلررزم إجرر اني اراسررا. جرردو   24إىل  12البلئررة الألامللررة، مررا بررت 

                اجلن ررا لة،  بألررا                                                                      متعلديررة واراسررا. جرردو ، ،ضرر   عررن اراسررا.  ننلررة متإلررلة مررن قبلرره ملللرره الت ررول 
ملإلرردر التمويرره ونررور   للررز امل رر ووة وبألررد املوا،نررة علررل املررذل ل املتا لملررة، يلررزم و ررر منرر ح م رر وو  
لامه واملوا،نة علله قبره بردني التنتلرذة ولرذا ختتلرن اجلرداول الزمنلرة  عرداا امل رارير و توقرن علرل اورل 

 م ارير ال  ي  ق التمويهة 

 رررتتاال  رررع ا ن عرررن ط يرررق الررردعه املنررردم  عرررداا امل ا ررره األوىل مرررن وق  ررروني الررردروس امل -33
امل ارير، و  ورل التكلن مر طلبا. البلدان األط ا  واالست ابة هلا، و  ورل لتالة  نرد  الردعه إىل 
ر م رررار عمررره امل رررارير والرررياما التحويللرررة منرررذ آب/                                                                                      رررت التوقلرررر علرررل ا ترررا؛ متويررره امل رررارير،  وسررر 

وواا مرررن م و رررة الررردعه املنررردم إىل البلرردانة ،با  رررا،ة إىل الررردعه التنررري واملرررام املو رررد  2020أ  رر   
الذي جي ي  ندنه  عداا مذل ل متا لملة للم  وو، اب. من املمكن  ند  اعه إ اق، علل أسراس 
نرررردوا،  جرررر اني الدراسررررا. التننلررررة واراسررررا. اجلرررردو  التمعلديررررة واراسررررا. اجلرررردو ، والت رررراور مررررر 

                                                                                 ررحاب املإلررلحة، ق الررة أمررور،  بألررا  ل  تلاجررا. الرريت حيرردا ا ال رر لاني ق إعررداا امل رر وو، مبررا ق أ
                                                                                          ذل  الكلان املألتمد من الإلندو؛ األخض  للمناخ أو الولالة املنت ذل التابألة مل ،ق البلئة الألامللةة

 تبادل املعار   -جي  

                                                                                 بنرراني  علررل مررا خلررص إللرره التنلررله النعررائت لررييما ملديررد األ رردا  املتأللنررة بتحللررد أثرر   ررد ور  -34
األرا رررت، الرررذي أو رررل اب بررراو ُنرررا ي رررتند بنررردر ألررري إىل ال رررابر املنع رررت  اارل املألرررار ، والرررتألله 

التحويللةة ولتوجله                                                                           والتوعلة، لند اب.  باال املألار  قائما  ق  مله الألمللة اخلا ة ابمل ارير والياما 
عمللررة  إلررمله امل ررارير والررياما التحويللررة امل اعلررة للمنظررور اجلن رراين و زويررد البلرردان األطرر ا   اوا. 

 متلدل، و ألت ا للة الألامللة ما يلتم

النائمرة امل جأللرة اخلا رة ابمل رارير والرياما التحويللرة ق جمرال التحللرد )علرل النحرو  )أ( 
 أع ب(؛ 27املذلور ق التن ل 
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إرشرااا. عمللرة للردعه    -امل ارير والياما التحويللة ق جمال ملللد أث   رد ور األرا رت   )ب(  
الن ررر ية جيمررررر  رررذا الرررردلله، ب  ينرررة عمللررررة وواقأللرررة، الررررر املأللومرررا. ذا. الإلررررلة املتأللنرررة بو ررررر و نتلررررذ  

ا. ب رررصن ملديرررد و إلرررمله التررردخ .                                                               امل رررارير والرررياما التحويللرررة ق جمرررال التحللررردة و رررزو ا البلررردان إبرشررراا 
عررن ا رشررااا. ب ررصن  وار ررا مررر ولرراال. التمويرره وال رر لاني ق                                        ال املررة إىل مألاجلررة  ررد ور األرا ررت، ،ضرر   

                                                                                            التنتلررذة و ررذا الرردلله موجرر ه إىل أ ررحاب املإلررلحة امل ررارلت ق  إلررمله امل ررارير والررياما التحويللررة ق جمررال  
ل لاسرررا.، واخلرررياني التننلرررت، واملنظمرررا. الدوللرررة، ومنظمرررا. اجملتمرررر  التحللرررد، وبوجررره خررراص إىل وا رررألت ا 

 ة ( 25)                                                                                  املدين، والن او اخلاصة و و متاح  اللا  ابللغا. ا سبا لة وا  كللزية والأل بلة والت   لة 

الله امل ارير والياما التحويللة امل اعلة للمنظور اجلن اين ق جمال ملللد أث   رد ور  )ج( 
   رررذا الررردلله إرشرررااا.  درجيلرررة إىل األطررر ا  ب رررصن إامررراج النضرررااي اجلن رررا لة و ألزيرررز األرا رررتة يرررو،

امل اوال بت اجلن ت عنرد  إلرمله امل رارير والرياما التحويللرة ق جمرال التحللردة و رو ي رتند إىل الألمره 
ل مرن أجره إسرداني الذي بدأ ه ا للرة الألامللرة، واالملراا الردوم حلترظ ال بلألرة، و لئرة األمره املتحردل للمر أ

امل ررورل للحكومررا. ب ررصن إامرراج املنظررورا. اجلن ررا لة عنررد و ررر مبرراارا. التحللررد،   رر  التكللررن 
الإلاار عن خ ة عمه امل ائه اجلن ا لة ق إطار ا تاقلة مكا،حة التإلح ، وا طار املتا لمت الأللمت 

األطرر ا ة و ررذا الرردلله مترراح  لتحللررد أثرر   ررد ور األرا ررت، واملنرر را. ذا. الإلررلة الرريت اعتمررد ا مررؤمت 
 ة(26)                                                     اللا  ابللغا. ا سبا لة وا  كللزية والأل بلة والت   لة

 إحاطة بشأن التقدم احملرز -دال 

مشلررررت  ا،ظررررة امل ررررارير والررررياما التحويللررررة ق جمررررال التحللررررد، منررررذ برررردني م ررررار عمرررره  ررررذب  -35
 ، ما يلتم2020   ين األول/ألتوب   15 ع  2018امل ارير والياما ق عام 

مذل ل متا لملة  14                  بلدا ة وقد و  ألت    52من امل ارير الوطنلة اليت ي ارا ،لعا    55 )أ( 
 30مررذل ل أخرر  ، لمررا ال يررزال يتألررت و ررر  11                                              للم ررارير الوطنلررة؛ وال يررزال الألمرره جرراراي  علررل و ررر 

 مذل ل أخ  ؛

مرذل ا. متا لملررة إقللملررة هلررا،  5                 بلردا ة وقررد و  ررألت  38م رارير إقللملررة   ررمه  6 )ب( 
 و ناا مذل ل وا دل قلد ا عداا؛

                                                                                   من ح أل د األ   ة التمكلنلة مل ،ق البلئة الألامللة علل الن ا؛ الألاملت جي ي إعدااب  اللا ة  )ج(  

  71                                                                                   ومر أخذ الر املذل ا. املتا لملة الوطنلة وا قللملة ق احل ربان، ينرد م الردعه إىل مرا جمموعره   -36
                                                                                              بلردا  )ا ظر  امل ،ررق الثراين( لو رر مررذل ا. متا لملرة وطنلررة و/أو إقللملرةة ويترصلن الألرردا ا ارام ال المررت  

  7مررذل ا. متا لملررة منعررا    9لررة مررن  للمررذل ا. املتا لملررة الرريت مت اختلار ررا للحإلررول علررل األمرروال ا منائ 
                 بلدا  ق اجملمووة    20مذل ا. متا لملة وطنلة واثنتان من املذل ا. املتا لملة ا قللملة مبا ي مه  

و  رررمه الولرررراال. املنتررررذل والكلرررراي. املألتمرررردل شررر لاني اوللررررت مثرررره بنرررر  التنملررررة األ، ينررررت،  -37
ذية والزراعة ل مه املتحدل، واالملاا الدوم حلتظ ال بلألة، والولالة األملا لة للتألاون الدوم، ومنظمة األ 

                                                                                    وبرر يما األمرره املتحرردل ا منررائت، وبرر يما األمرره املتحرردل للبلئررة، والبنرر  الرردوم، ،ضرر   عررن الكلررراي. 
 الوطنلة املألتمدل لد   ناايق املناخة

__________ 

(25) <https://www.unccd.int/publications/land-degradation-neutrality-transformative-projects-and-

programmes-operational>ة 

(26) <https://www.unccd.int/publications/manual-gender-responsive-land-degradation-neutrality-

transformative-projects-and>ة 

https://www.unccd.int/publications/land-degradation-neutrality-transformative-projects-and-programmes-operational
https://www.unccd.int/publications/land-degradation-neutrality-transformative-projects-and-programmes-operational
https://www.unccd.int/publications/manual-gender-responsive-land-degradation-neutrality-transformative-projects-and
https://www.unccd.int/publications/manual-gender-responsive-land-degradation-neutrality-transformative-projects-and
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، والإلررررندو؛ و  ررررمه مإلرررراار التمويرررره ال ئل ررررلة الرررريت   ررررتعد،عا البلرررردان  ررررندو؛ التكلررررن -38
األخضرر  للمنرراخ، وم ،ررق البلئررة الألامللررةة  ررً أن احلاجررة  رردعو إىل  ألزيررز قرردرل ا للررة الألامللررة علررل  نررد  
الدعه إىل البلدان األط ا  ق احلإلول علل متويره للم رارير مرن املإلرار  ا منائلرة املتألردال األطر ا ، 

األطرر ا ، والن رراو اخلرراص، وسررائ  مإلرراار واجلعررا. املمولررة األخرر   علررل الإلررأللدين الثنررائت واملتألرردا 
 التمويه االبتكارية

 دراسات حاالت إفرادلة بشأن تنفيذ فييد أنر تد ور ا رايي - اء 

األطررر ا  إىل ملديرررد اراسرررا. احلررراال. ا ، اايرررة ذا. الإلرررلة لتنتلرررذ  14-م أ/13اعرررا املنررر ر  -39
الألامللة، جبمر  ذب الدراسا. ا ، ااية وإعداا التحللد، وطل  إىل األما ة أن  نوم، ابلتألاون مر ا للة 

                                                                                     ن يرر   رروللتت لكررت ينظرر  ،لرره مررؤمت  األطرر ا  ق اور رره اخلام ررة ع رر لة وط لرر  إىل  لئررة التتاعرره بررت 
الأللرروم وال لاسررا. أن   ررعه ق التن يرر  الترروللتتة وق أما ررة ا تاقلررة مكا،حررة التإلررح ،  تألرراون و رردل 

                                                                مر ا للة الألامللة ق إطار  ذب الألمللة، و ت ست   ي، ابالش اا مر  لئة الأللوم والتكنولوجلا واالبتكار  
 التتاعه بت الأللوم وال لاسا.، االستأل اض الأللمت لدراسا. احلاال. ا ، اايةة 

  ، 19-                                                                                و ظ ا  للتصخ  الألام ق  نتلذ امل ارير و، ض قلوا علل  ننه األشرياص  تل رة  جلائحرة لو،لرد  -40
، و ت  تناول 2020   ين األول/ألتوب   15                                                  لان ال يزال الألمه جاراي  علل إعداا مذل ل متا لملة ق 

ًل ق بلدان عتلتة والواقر الألملت للألمللا. امللدا لة ب صن ار البلاي. واملأللومرا. املتأللنرة  احلالة املتغ
لتنرد  اراسرا. احلراال. ا ، اايرة مرن                                                       بدراسا. احلاال. ا ، اايةة وجي ي أيضرا  حبرث ال  ينرة املناسربة

أجه ملنلق املوانيمة مر احلنائق علل أرض الواقر وإجيراا ألثر  ال ربه ،ألاللرة  يإلرال اراسرا. احلراال. 
 إىل اجلمعور امل تعد ة 

 بناء القدرات -       رابعا   

ة ق إطار إىل األما ة وا للة الألامللة وسائ  املؤس ا. واهللئا. امليتإل  14-م أ/2طل  املن ر   -41
                                                                                            اال تاقلة، مبا ق ذل   لئة التتاعه بت الأللروم وال لاسرا.، االسرتم ار لره ق إطرار واليتره ور نرا  بتروا،  
ًا  لتحللد أث   د ور األرا ت، مر                                                                                               املوارا، ق اعه جعوا بناني الندرا. ابلتألاون مر ال  لاني املألنلت  ل 

 لتألالة للم ارير والياما التحويللة املتأللنة  اةال للز بوجه خاص علل ر د  ذب الألمللة والتنملة ا
                                                                                   واعما  لتإلمله امل ارير والياما التحويللة امل اعلة للمنظور اجلن اين ق جمال التحللرد، قامرت  -42

ا للة الألامللة بو ر و نظرله عردل أ  ر ة  دريبلرة وطنلرة وإقللملرة مرر  لئرة األمره املتحردل للمر أل واالملراا 
، ولرران ير اا  ررا  ألزيرز قردرا. أ ررحاب املإلرلحة علررل 2019وعرام  2018 بلألررة ق عرام الردوم حلترظ ال

امل تو  الروطي علرل إعرداا م رارير سرللمة م اعلرة للمنظرور اجلن راين ق جمرال التحللرد واالسرتتاال مرن 
  عتلن مإلاار التمويه، مبا ق ذل  التمويه املتأللق ابملناخة

                                م ارلا /من ررررنا  وطنلررررا ، مبررررا ق ذلرررر   250لرررران ألثرررر  مررررن ،  2020وق   رررر ين األول/ألترررروب   -43
                                                                                            منظمررا. اجملتمررر املرردين واجملموعررا. الن ررائلة املألنلررة ابلزراعررة، قررد  لنرروا  رردريبا  عمللررا  علررل للتلررة إاراج 

 املنظورا. اجلن ا لة ق اورل امل  ووة

ألطررر ا  ق أ  ررر ة بنررراني                                                              و نررروم ا للرررة الألامللرررة أيضرررا  إبشررر اا للررراي. متويللرررة و ننلرررة متألررردال ا -44
الندرا. من أجه     اجلوا   التننلة للتحللد و ل رً املناق را. مرر جعرا. التن رلق الوطنلرة اخلا رة 
                                                                                   اب تاقلة مكا،حة التإلح  وأ رحاب املإلرلحة ا خر ينة و  ظمرت  لنرا. عمره إقللملرة لبنراني النردرا. 

دجان، لو. ايتروار، ومرر منظمرة التألراون ابلتألاون مر بن  التنملة األ، ينت ق أبل 2019ق متوو/يولله 
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                                                                                    ا سرلوي للغررااب. ق اب كروا، ديلنرردة لمرا قرر دمت اورل  دريبلررة عري ا    ررت ب رصن التحللررد وامل ررائه 
ابلتألاون مر منتد  األمه املتحدل املألري ابلغرااب.، واسرتتاا.  2019اجلن ا لة ق    ين الثاين/ و،مي 
 املألنلة بغااب. وسط أ، ينلاة منعا البلدان األعضاني ق الل نة 

ق بنمررا  2020ومررن املنرر ر عنررد  لنررا. عمرره إقللملررة  اثلررة لبنرراني النرردرا. ق  ل رران/أب يه  -45
ق إومررً،   للررا )لبلرردان أورواب  2020)لبلرردان أم يكررا ال  لنلررة ومن نررة البحرر  الكرراريا(، وق أاير/مررايو 

بلررردجان، لرررو. ايتررروار )للبلررردان األ، ينلرررة(، وق ال برررر ق أ 2020الوسررر ل وال ررر قلة(، وق متوو/يوللررره 
للبلدان الأل بلةة وهتد   ذب األ   ة إىل بنراني قردرا. جعرا. التن رلق الوطنلرة،  2020األخً من عام 

ووا ألت ال لاسا.، واجملتمر املدين، والن راو اخلراص، وأ رحاب امل رارير اخلضر اني ال رباب، والن راني، 
وال رر لاني ق التنتلررذ ب ررصن الأل قررة بررت  ررد ور األرا ررت والتنرروو البلولرروجت  و ثلررت املنظمررا. ا قللملررة

و غً املناخ، و وللرد أوجره التراور الداعمرة واملتباالرة مرن خر ل  نتلرذ ومتويره امل رارير والرياما التحويللرة 
وااللتزامررا. امل اعلرة للمنظرور اجلن راين ق جمرال التحللرد، مرر م اعرال املبراارا. ال ئل رلة مثره ملردي برون 

                                                                                             املتأللنة ابمل ا ا. اردال وطنلا ، وملللد أث   د ور األرا ت، والتنروو البلولروجت، وامللرابة ولكرن  تل رة  
                                                                    ، أ رجئررت  رررذب األ  رر ة إىل أجررره  ررً م رررملة بلررد أن ا للرررة الألامللررة  ظررره ملتزمرررة 19-لتت ررت لو،لرررد

                                  التمويررهة و  ألنررد املناق ررا. ابلتألرره مررر                                                    إبد ررة  ررذب األ  رر ة  املررا   ررم  احلالررة بررذل  ور نررا  بترروا، 
الولرراال. ال رر يكة العتمرراا سرربه عمللررة بديلررة مررن أجرره اال رر  و    رر ة بنرراني النرردرا. عررن ط يررق 
اجلمر بت الدروس امليإلو ة واحللنا. الدراسلة علل ا    رت وجل را. الألمره ابحلضرور ال يإلرت 

  لثما أمكنة 

ق وايال املألررار   18ن التحللررد امل ررار إللعررا ق التنرر ل لمررا   ررعه الدراسررا. املوا ررلأللة ب ررص -46
وبناني الندرا. عن ط يق التوعلة ومل ت ،عه الت ص اليت يتلحعا التحللد لتحنلق أوجره التراور والتوائرد 
امل رررر لة مررررر سررررائ  األ رررردا  االجتماعلررررة والبلئلررررةة و و رررر   ررررذب الدراسررررا. املوا ررررلأللة للررررن نكررررن 

ة ابلتحللد والتدابً امل  ب ة  ا اليت اعتمردهتا البلردان األطر ا  ق اال تاقلرة أن ل  دا  ال وعلة املتأللن
   عه ق ملنلق أ دا  متألدال للتنملة امل تدامةة 

 االستنتاجات -       خامسا   

                                                                         بنااااء  علاااى الاااوالايت املساااندة إل ا ماناااة واآللياااة العاملياااة علاااى النحاااو الاااوارد يف  تلاااف  -47
املقررات املشار إليها يف الفروع السابقة والتقدم احملرز على مسار بر مد فدلد ا  ادا  املتعلقاة 

صاااا  إل بتحيياااد أناااار تاااد ور ا رايااااي واملشاااارلل والااااحامد التحوللياااة املتعلقااااة ابلتحييااادا   التو 
 االستنتاجات العامة التاليةم

لواصاا  باار مد فدلااد ا  اادا  املتعلقااة ابلتحييااد تقاادا دعاا  فعااال إل البلاادان املشااار ة يف   -48
  ‘ صااااياالة االلتتامااااات ال وعيااااة املتعلقااااة بتحقيااااا التحييااااد يف البلاااادان املشااااار ة  1م ‘ اجملاااااالت التاليااااة 

‘ تعتلاااات االتساااااك  3‘ و   ددة للتنميااااة املسااااتدامة  إطاااامك إمكااااا ت ا رض لتحقيااااا أ اااادا  متعاااا  ‘ 2‘ و 
بااااس السياسااااات وااللتتامااااات الوطنيااااة وال ااااد الوطنيااااة املتعلقااااة   اااادا  التنميااااة املسااااتدامة    فيمااااا 

‘ تعتلاات القاادرات الوطنيااة علااى  5‘ و   إشااراأ أصااحاص املهباالحة الرئيساايس يف  تلااف الق اعااات   ‘ 4‘ و 
ل خ وط ا ساس ابستخدام أفض  البيا ت املتاحاة لتاوف   ‘ وي 6‘ و   إدارة البيا ت املتعلقة اب رايي  

‘ تااوف  وساايلة لتحدلااد التااداب  الرئيسااية  7‘ و   هنااد منااتن  مااا أجاا  رصااد التقاادم احملاارز  ااو التحييااد  
‘ تيساا  تبااادل املعااار  والااتعل  مااا ا قاارانا  8‘ و   لتجناا  تااد ور ا رايااي وا ااد منااه وت ياا  ا ا ااه  

 أصحاص املهبلحة على    ما الهبعيد الوطين واإلقليمي والعاملي.  بس   وتعتلت التنسيا فيما 
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أن جناح بار مد فدلاد ا  ادا  املتعلقاة ابلتحييادا  2016                           وتبس  الحة املكتسبة منذ عام  -49
ابعتبااارع عمليااة طوعيااة ق رلااة التشاا ي ا ال لااتال لعتمااد إل حااد  باا  علااى فعاليااة مشااار ة وقيااادة 

تفاقيااة مكافحااة التهبااحر. ويف بضاال حاااالت   تكااا فيهااا  ااذع القااوة جهااات التنساايا الوطنيااة ال
الدافعة الرئيسية قائمة  سباص  تلفة )القدرات احملادودةا والت يا ات املؤسسيةلالسياسايةا وت ا  

إل ذلاا، ا   تااتمكا البلاادان مااا إ مااال عمليااة فدلااد أ اادافها املتعلقااة  ا ولااوايت الوطنيااةا ومااا
  ما الدع  املقدم عا طرلا الاح مد املاذ ور. وماا جهاة أخارنا فامن اعتمااد ابلتحييد على الرال

أ اادا  التحييااد علااى مسااتون سياسااي رفياال يف عاادد  باا  مااا البلاادان املشااار ة )أ  مااا جاناا  
جملا  الاوزراء أو رئاي  الدولاة  لشا  إشاارة واياحة  الوزراء أو اهليئات املشاك ة باس الاوزارات أو

                                                                         سي ولولد زمخا  أقون لتعبئة دع  الشر اء التقنيس واملاليس الذلا ميكنه  مساعدة إل االلتتام السيا
البلادان ا طاارا  علااى االنتقاال مااا فدلااد ا  ادا  املتعلقااة ابلتحييااد إل أنشا ة التنفيااذ الفعالااة 

  هلذع ال الة.

          ت أ دافا  ويف سياك عملية رصد التنفيذا قد تود البلدان ا طرا  اليت سبا هلا أن حدد -50
طوعيااة بشااأن التحييااد النناار يف اسااتعراض وتنقااي  أو اسااتكمال أ اادافها عااا طرلااا التأ اادا  لمااا 
أمكااا ذلااا،ا ماااا أن تكاااون أ ااادافها  مياااة وواياااحة ماااا الناحياااة املكانياااة لتحساااس عملياااة اختااااذ 
د القارارات املتعلقاة ابساتخدام ا راياي ومواصالة ت اولر ننا  الرصاد. وعناد قيامهاا باذل،ا قاد تاو 

النناار يف تعتلاات االتساااك ماال سااائر العمليااات اجلارلااة ذات الهباالة )مثاا  ال ااد الوطنيااة املتعلقااة 
                                                                                    دا  التنمية املستدامةا واملستجدات بشاأن املسااتات احملاددة وطنياا  وبارامد العما  الوطنياةا 

للتنااوع  واالسااكاتيجيات وخ ااد العماا  الوطنيااة املنقحااة للتنااوع البيولااوجي اوجاا  اإلطااار العاااملي
ا والتتامات فد  بونا وما إل ذل، . وستكون أنشا ة املتابعاة  اذع 2020البيولوجي ملا بعد عام 

ذات أتياااة خاصاااة يف التحضااا  للعملياااة املقبلاااة لتقااادا التقاااارلر الوطنياااة املتعلقاااة ابتفاقياااة ا مااا  
 املتحدة ملكافحة التهبحر. 

تحيياااد اجملااااالت الااايت تت لااا  تعتلااات  ماااا حاااددت عملياااة فدلاااد ا  ااادا  املتعلقاااة ابل -51
القاادرات علااى الهبااعيد الق اار ا اااا يف ذلاا، رصااد ا  اادا  املااذ ورة علااى  ااو فعااال. و ااة  بناااء

حاجاااة إل تاااوف  الاااحات وا دوات والتااادرل  لتعتلااات القااادرات الوطنياااة علاااى إجاااراء التقييماااات 
ل أن رصد فييد أنر تد ور ا رايي الكمية وويل الرائد املناظرة لألرايي املتد ورة. وابلننر إ

ما مؤشرات أ دا  التنمية املستدامة لعتمدا إل حد  ب ا على رصد ا رض  1-3-15واملؤشر 
واملعلومات اجل رافية املكانيةا فمن التدرل  يرور  الستخدام ا دوات املتاحة ما أج  ا هبول 

وتفساا  اا و اااذل، السااتخدام تقنياااات  علااى البيااا ت املتعلقاااة برصااد ا رض ومعاجلتهاااا وفليلهااا
                                                                              التحقااا مااا البيااا ت. ول ستحسااا أال لقتهباار  ااذا التاادرل  علااى الكيااان الرئيسااي املسااؤول عااا 
                                                                                 تنفيااذ أ اادا  التحيياااد واإلباامب املتعلااا بتنفياااذ اتفاقيااة مكافحااة التهباااحرا باا  أن لشاام  ألضاااا  

مياااة املساااتدامة والو اااااالت املكاتااا  اإلحهباااائية الوطنياااة املساااؤولة عااااا رصااادلتنفيذ أ ااادا  التن
 املتخهبهبة ذات الهبلة. 

                                                                          و ماااا  اااان متوقعاااا ا متثااا    اااذع احملاولاااة ا ول لعملياااة فدلاااد ا  ااادا  املتعلقاااة ابلتحيياااد  -52
ال ااوة ا ساسااية ا ول مااا عمليااة طوللااة مااا أجاا  وياال خ ااوط ا ساااسا وفدلااد ا  اادا  

ناار املنشااود علااى ا مااد ال ولاا  يف  ااذا الهباادد. ال وعيااة املتعلقااة ابلتحيياادا ويف النهالااة فقيااا ا 
                                                                           وسااعيا  إل بلااوب ذلاا، يف أ ااح عاادد لكااا مااا البلاادانا لتعااس مواصاالة باار مد فدلااد ا  اادا  
املتعلقة ابلتحييد وتنقيحه عا طرلاا االساتفادة ماا التجاارص الساابقة والادروس املساتفادة. وتاوفر 
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الاايت خلهبااي إليهااا   27)رايااي علااى الهبااعيد العاااملينتااائد التقيااي  املتعلااا ابلتتامااات استهباامح ا 
                                                                                      و الااة التقيااي  البيئااي اهلولندلااة والنتااائد والتوصاايات املقدمااة يف وقااي الحااا أساسااا  جياادا  لت ااولر 

 بر مد فدلد ا  دا  ومواصلة تنميته.

واد  املشارلل والحامد التحوللية املتعلقة ابلتحييد إل تقدا الدع  الفعال للبلادان يف  -53
نفياااذا عااا طرلاااا تر اااة أ ااادا  التحييااد إل إجاااراءات ملموساااة علاااى أرض انتقاهلااا إل مرحلاااة الت

الواقاال وتقاادا فوائااد متعااددةا اااا يف ذلاا، اإلسااهام يف فقيااا أ اادا  التنميااة املسااتدامةا وفقيااا 
أوجاااه التااا زر باااس اتفاقياااات رلاااو الاااثميا واإلساااهام يف التنمياااة القاااادرة علاااى فمااا  ت ااا  املناااا ا 

تبااااع هناااد شاااام  للجميااال. ومناااذ بااادء مساااار عمااا  املشاااارلل والاااحامد وإحاااداي أنااار اجتمااااعي اب
التحولليااةا أدن ال لاا  املرتفاال علااى الاادع  إلعااداد املشااارلل والااحامد القابلااة للتمولاا  إل نشااوء 
جمموعة مشارلل ابرزة يف طرلقها إل التنفيذا وزايدة ا اجة إل ماوارد تقنياة ومالياة إياافية لتحولا  

                                                                   ااد املشااارلل إل مشااارلل وباارامد قابلااة للتمولاا . وقاا دم الاادع  يف مسااار عماا  مااذ رات أفكااار خ
املشاااارلل والاااحامد التحوللياااةا يف املقاااام ا ولا لويااال ماااذ رات مفا يمياااة للمراحااا  ا ول ماااا 
                                                                                    املشارلللالحامدا ومواءمتها مل مت لبات مهبدر التمول  املستهد . وخمل  ذع العمليةا وسعيا  

د سل  للمشارلل يف مرحلة تهبمي  املشارلل والحامد التحوللياةا ال باد ماا يامان إل  فالة إعدا
النهاااوض اب اااوار والتنسااايا باااس  يااال أصاااحاص املهبااالحةا أ  ا كوماااات والشااار اء يف التنفياااذ 

 ومهبادر التمول ا لكفالة جناح تنفيذ أ دا  التحييد على الهبعيد الق ر . 

ة للمشاارلل والاحامد التحوللياة املتعلقاة ابلتحيياد مراعااة  ماة  وتضما املنتجات املعرفية املوياوع  -54
ملفهوم التحييد أننااء تهبامي  املشاارللا وذلا، للحفاا  علاى تاوازن ا رض بتجنا  تاد ور ا راياي وا اد  
                                                                                        منه وت ي  ا ا ه.  ما أ ويل ا تمام خاا  إلدمااا املنناور اجلنسااتا وتعاتزت  اذع اجلهاود واسات كملي يف  

خاا ة عااا طرلااا تقاادا الاادع  إلجااراء دراسااات تقنيااة معينااة وفدلااد التاادخمت الكفيلااة بتعتلاات  اآلونااة ا  
 املساواة بس اجلنسس.  

و ااة حاجااة شاادلدة إل تعتلاات الشاارا ات فيمااا بااس الشاار اء التقنيااس والتمااولليسا وخااحاء  -55
ن ا طاارا  يف إعااداد                                                                إعااداد املشااارللا مااا أجاا  التعجياا  بتااوف  املااوارد وحشااد ا دعمااا  للبلاادا

املشارلل القابلة للتمول ا وال سيما ابلننر إل الدراسات التقنياة والاحات احملاددة المزماة إلعاداد 
واثئا املشارلل الكاملة وبرامد االستثمار الواسعة الن اك املتوائمة مل  تلف عملياات ومت لباات 

 مهبادر التمول .

وعموة على ذل،ا متث  أنش ة بناء القدرات يف إطار املشاارلل والاحامد التحوللياة املتعلقاة   -56
ابلتحييدا اليت تستفيد منها جهات التنسيا الوطنياةا وواياعو السياسااتا واجملتمال املادتا والق ااع  

اء يف  الااا ا وأصااحاص املشااارلل الضااراء الشااباصا والنساااءا ولثلااو املننمااات اإلقليميااة والشاار  
                                                                                        التنفيااذا عنهباارا  ابلااة ا تيااة يف الاادع  املقاادم لوياال املشااارلل والااحامد التحولليااة املراعيااة للمننااور  

 اجلنسات ومتوللها وتنفيذ ا. 

 التوصيات -       سادسا   

ابإلشااارة إل الااوالايت املسااندة إل ا مانااة واآلليااة العامليااة علااى النحااو الااوارد يف  تلااف  -57
ها يف الفروع السابقةا ومل مراعاة اإلجراءات اليت اختذاا  لتا املؤسستس لدع  املقررات املشار إلي

عملية فدلد ا  دا  ال وعية املتعلقة ابلتحييد والتقدم احملرز  و تنفيذ التحييدا والنتائد الناشئة 
__________ 

 ة<https://www.pbl.nl/en/publications/goals-and-commitments-for-the-restoration-decade>ا ظ   (27)

https://www.pbl.nl/en/publications/goals-and-commitments-for-the-restoration-decade
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ر ة يف عا  ذع اإلجراءاتا واالستنتاجات العدلدة الواردة يف  ذا التقرلرا قد تود ا طرا  املشا
الدورة التاسعة عشرة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية أن تننر يف التوصيات التالية وأن تنقلهاا إل 

 مؤمتر ا طرا  لكي لواص  الننر فيهام

                                                              أن تشاااجل ا طااارا   املهتماااة علاااى إجنااااز عملياااااا لتحدلاااد ا  ااادا  ال وعياااة  )أ( 
 ستون سياسيلمؤسسي املتعلقة ابلتحييد واعتماد أ دافها  ذع على أعلى م

                                                                    أن تااادعو ا طااارا   إل اساااتعراض واساااتكمال أ ااادافها املتعلقاااة ابلتحيياااد ابنتناااام   )ب(  
                                                                                         و فالااة أن تكااون ا  اادا   ميااة  ووايااحة مااا الناحيااة املكانيااة لتحسااس عمليااة اختاااذ القاارارات املتعلقااة  

وا اد ماا  اذا التاد ور  ابستخدام ا رايي وويل نن  لرصد التقدم احملرز  او  نا  تاد ور ا راياي  
 وت ي  ا ا ه  

                                                             أن تااادعو ا طااارا   إل تعتلااات االتسااااكلاملواءمة باااس عملياااة فدلاااد ا  ااادا   )ج( 
ال وعياااة املتعلقاااة ابلتحيياااد وساااائر العملياااات اجلارلاااة ذات الهبااالة )مثااا  ال اااد الوطنياااة املتعلقاااة 

                             وطنياا  وبارامد العما  الوطنياةا   دا  التنمية املستدامةا واملستجدات بشاأن املسااتات احملاددة 
واالسااكاتيجيات وخ ااد العماا  الوطنيااة املنقحااة للتنااوع البيولااوجي اوجاا  اإلطااار العاااملي للتنااوع 

 ا والتتامات فد  بونا وما إل ذل،  2020البيولوجي ملا بعد عام 

راا ابلتعاااون ماال  )ا(  الشاار اء التقنيااس                                                        أن ت لاا  إل اآلليااة العامليااة وا مانااة أن تيساا 
                                                                                        واملاليس املعنياس ور ناا  ابملاوارد املتاحاةا ايئاة بيئاة مواتياة إلجاراء عملياة  طوعياة الساتعراض وتنقاي  
                                                                            ا  ااادا  ال وعياااة املتعلقاااة ابلتحيياااد وإدمااااا التحيياااد ياااما عملياااات وأ طااار خت ااايد اساااتخدام 

 ا رايي ذات الهبلة 

أن تاادعماا يف حاادود املااوارد املتاحااة وابلتعاااون    أن ت لاا  إل ا مانااة واآلليااة العامليااة  ) ر(  
مل الشر اء املعنيسا تنمية القدرات يف جمال  ل البياا تا وفليا  البياا تا والتمثيا  الكمايا وويال  
الاارائد اجل رافيااة املكانياااةا ورصااد ا  اادا  املتعلقاااة ابلتحيياادا وتتباال اساااتخدام ا رايااي عااا طرلاااا  

 نيا وتقدا التقارلر يف إطار اتفاقية مكافحة التهبحر  املنهبات املتاحة على اإلنك 

أن ت لاا  إل اآلليااة العامليااة أن تقااي ا ابلتعااااون ماال الشاار اء التقنيااس واملااااليس  )و( 
                                                                                       املعنيااس ور نااا  ابملااوارد املتاحااةا شاارا ات فعالااة للتعجياا  اعااداد املشااارلل القابلااة للتمولاا  وباارامد 

تعاا  التهباحر وتاد ور ا راياي واجلفاا  وتساه  يف التحيياد عاا االستثمار الواسعة الن اك اليت 
طرلاااا الوصاااول إل مهباااادر التمولااا  ذات الهبااالةا ااااا يف ذلااا، صاااندوك التكيااافا والهباااندوك 
ا خضر للمنا ا ومرفا البيئة العامليةا واملهبار  اإلمنائية املتعددة ا طرا ا وسائر املهبادر على 

  ا والتمول  ما الق اع الا  الهبعيدلا الثنائي واملتعدد ا طرا

                                                                        أن ت ل  ألضا  إل ا مانة واآللية العاملية مواصلة تقدا الدع  لتنمياة القادرات  )و( 
ما أج  إعداد املشاارلل ومتوللهاا )ماا الق ااعس العاام والاا   وتهبامي  وتنفياذ مشاارلل وبارامد 

جاان  الفاارد وتسااعى إل تعتلاات موقاال                                                    فولليااة  ا االنهبااياع لااألدوار االجتماعيااة احملااددة بناااء  علااى 
 املرأة و ن  ا يف اجملتمل.



ICCD/CRIC(19)/2 

GE.20-15634 20 

 املرفا ا ول 

 املقررات اليت اختذ ا مؤمتر ا طرا  يف دورته الرابعة عشرة  

                                                             ، قررد م مررؤمت  األطرر ا  ق اور رره ال ابألررة ع رر ل إرشررااا. إ ررا،لة  تأللررق 2019ق أيلول/سربتمي  
 لن بة ل  تاقلة، عن ط يق ما يلتم  لة عمللة ملللد أث   د ور األرا ت اب

                                                                    يردعو األطر ا  الريت مل  ضرر بألرد أ ردا،ا  طوعلرة ق جمرال ملللرد أثر   رد ور األرا ررت  )أ( 
                                                                               إىل أن  تألررره ذلررر ، ويررردعو أيضرررا  األطررر ا  الررريت التزمرررت بغرررااي. طوعلرررة ق جمرررال ملللرررد أثررر   رررد ور 

 (؛14-م أ/3األرا ت إىل  نتلذ  دابً للتأل له بتحنلنعا )املن ر 

ي لررر  إىل األما رررة وا للرررة الألامللرررة واهللئرررا. امل ئمرررة التابألرررة ال تاقلرررة األمررره املتحررردل  )ب( 
ملكا،حة التإلح  و ر ب يما ملديد أ دا  ملللد أث   رد ور األرا رت واعره األطر ا  ق  نتلرذب وق 

ملألرررار  ،لمرررا برررت ال  رررد الررردوري للتنررردم ارررر و ق  رررذا الإلررردا، وموا رررلة  ألزيرررز أوجررره التررراور و بررراال ا
 (؛14-م أ/3األط ا  امل ارلة ق ب يما ملديد أ دا  ملللد أث   د ور األرا ت )املن ر 

                                                                  يألرر    رر ا ة   ن عمللررا. ملديررد األ رردا  املتأللنررة بتحللررد أثرر   ررد ور األرا ررت  )ج( 
ً ا مرن اال تاقرا. البلئلرة املتألردال األطر ا    تل  ،  ة للبلدان لتألزيز أوجه التاور بت ا تاقلا. ريو و 

وملنلرررق ا  رررا؛ ال لاسرررا. برررت ق اعرررا. متألررردال، وال سرررلما بغلرررة التأل لررره بتحنلرررق أ ررردا  التنملرررة 
 (؛14-م أ/12امل تدامة علل الإلأللد الوطي )املن ر 

ي    مرر التنردي  اب جنراوا. الريت  ننعرا بر يما ملديرد األ ردا  املتأللنرة بتحللرد  )ا( 
لررزخه ال لاسررت النرروي الررذي شرركلته البلرردان األطرر ا  مررن أجرره ملنلررق أثرر   ررد ور األرا ررت ق اعرره ا

 د  ملللد أث   رد ور األرا رت، وي ردا علرل أ لرة احلتراه علرل  رذا الرزخه ابلنعروض بتحنلرق ملللرد 
 (؛14-م أ/12أث   د ور األرا ت )املن ر 

وعلرررة ق الواثئرررق                                                                ي لررر  إىل األما رررة أن  ررر درج  نللمرررا  منتظمرررا  لألمللرررة ملديرررد األ ررردا  ال   ) ر(  
 (؛ 14-م أ / 12                                                                                      ال مسلة املألد ل ل جتماعا. اليت  ألند ا جلنة استأل اض  نتلذ اال تاقلة ،لما بت الدورا. )املن ر  

                                                                             ي ل  أيضا  إىل ا للرة الألامللرة واألما رة أن  وا ر ، ابلتألراون مرر م ،رق البلئرة الألامللرة  )و( 
مللة ملديد األ دا  ال وعلة املتأللنة ابلتحللد ق البلدان وال  لاني الدوللت املألنلت،  ند  الدعه إىل ع

األعضرررراني الرررريت قررررد ال  ررررزال    رررر  ق امل ررررارلة ق  ررررذب الألمللررررة، وأن  وا رررر  لررررذل   برررراال املألررررار  
 (؛14-م أ/13والدروس امل تتاال ذا. الإللة )املن ر 

و لئا. ا تاقلة األمره املتحردل                                                    ي ل  أيضا  إىل األما ة وا للة الألامللة وسائ  مؤس ا.   )و(  
ملكا،حة التإلح  املناسبة، مبا ق ذل   لئة التتاعره برت الأللروم وال لاسرا.، أن  نروم، لره منعرا ق إطرار  
                                                                                               واليتعررا، ور نررا  بترروا،  املرروارا، مبوا ررلة اعرره جعرروا بنرراني النرردرا.، ابلتألرراون مررر ال رر لاني املألنلررت، مررن أجرره  

األرا رررت، مرررر ال للرررز بوجررره خررراص علرررل ر رررد ملللرررد أثررر   رررد ور     ل رررً ملنلرررق  رررد  ملللرررد أثررر   رررد ور 
 (؛ 14-م أ / 2األرا ت والت وي  التأللت للم ارير والياما التحويللة لتحللد أث   د ور األرا ت )املن ر  

ي ررر ر األطررر ا ، عنرررد االقتضررراني، وخبا رررة البلررردان األطررر ا  الناملرررة املترررصث ل، علرررل  )ح( 
النرردرا. لتل ررً  نتلررذ اال تاقلررة بتألاللررة ألرري، وعلررل وجرره اخلإلرروص  و ررر و نتلررذ برر اما نرردال لبنرراني

                                                                                        ب ررصن مو رروعت الررن عا امل اعلررة للمنظررور اجلن رراين والررنعا التحويللررة، وال سررلما منعررا علررل سرربله املثررال 
 (؛14-م أ/2احلإل ، ملللد أث   د ور األرا ت )املن ر  ال
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ال ملللرد أثر   رد ور األرا رت إىل يدعو األطر ا  الريت التزمرت بغرااي. طوعلرة ق جمر  ) ( 
 نتلذ  دابً للتأل له بتحنلنعا، عند االقتضاني، عن ط يق  ألزيز التن لق والتألراون علرل الإلرأللد الروطي 
                                                                                 ابالعتمراا علررل خ روا. منعررا التي رلط املتكامرره السرتيدام األرا ررت، لل   شرد  ررا ق  نتلرذ م ررارير 

 (؛14-م أ/3وب اما ملويللة )املن ر 

  إىل األما ررة وا للررة الألامللرررة، لرره ق  رردوا واليتررره، أن  رردعما األ  رر ة الررريت ي لرر  )ي( 
 ض لر  ا البلدان من أجه  نتلذ أ دا،عا ال وعلة ق جمال ملللد أث   د ور األرا ت، مبا ق ذل  عن 

املرروارا                                                                                 ط يررق اعرره امل ررارير والررياما ارد ثررة للتحررول ق جمررال ملللررد أثرر   ررد ور األرا ررت، و ل ررً  ألبئررة 
 (؛14-م أ/13املاللة الكا،لة من الر مإلاار التمويه )املن ر 

ي لرر  إىل ا للررة الألامللررة أن  وا رره الألمرره مررر املإلررار  ا منائلررة املتألرردال األطرر ا   )ا( 
ًا  حلإلرررول البلررردان  ً رررا مرررن مؤس رررا. التمويررره املألنلرررة، مبرررا ،لعرررا الإلرررندو؛ األخضررر  للمنررراخ،  ل ررر                                                                                   و 

من أجه  ألزيز أوجه التاور علل الإلأللد الوطي بت إج انيا. التإلدي للتإلح   األط ا  علل التمويه
 (؛14-م أ/13و د ور األرا ت واجلتا  وإج انيا. التيتلن من آاثر  غً املناخ والتكلن مأله )املن ر 

                                                                            ي ل  أيضا  إىل ا للة الألامللة أن  دعه، ق   اقعا واليتعا، و ر امل ارير التحويللة  )ل( 
إىل مكا،حة التإلح  و د ور األرا ت واجلتا ، وخلارا. متويه التيتلن مرن املإلراار الب ر ية  ال املة

 (؛14-م أ/25)املن ر  للألوا ن ال مللة وال ابلة

يدعو األط ا  إىل ملديد اراسا. احلراال. ا ، اايرة اهلامرة عرن  نتلرذ عمللرة ملللرد  )م( 
أثرر   ررد ور األرا ررت، وي لرر  إىل األما ررة أن  نرروم، ابلتألرراون مررر ا للررة الألامللررة، جبمررر  ررذب الدراسررا. 

 (ة14-م أ/13وإعداا  ن ي   وللتت لت ينظ  ،له مؤمت  األط ا  ق اور ه اخلام ة ع  ل )املن ر 
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 املرفا الثات

قائمااة البلاادان املشااار ة يف باار مد فدلااد ا  اادا  املتعلقااة بتحييااد أناار   
 2020تشرلا ا وللأ توبر  15تد ور ا رايي يف 

 أفرلقيا )املرفا ا ول   

 اجلزائ  -1

 أ غوال -2

 بنن -3

 بو  واي -4

 بورللنا ،اسو -5

 بورو دي -6

ًون -7  الكام

ًاي -8  لابو ،

 اعورية أ، ينلا الوس ل -9

   اا -10

 لو. ايتوار -11

 جزر النم  -12

 الكو غو -13

 اعورية الكو غو الدنن اطلة -14

 مإل  -15

  لنلا االستوائلة -16

 إري اي -17

 إثلوبلا -18

 إسوا لي -19

  ابون -20

  امبلا -21

  اي -22

  لنلا -23

 بل او - لنلا  -24
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 للنلا -25

 لل و و -26

 للياي -27

 مد  ن  -28

 م وي -29

 مام -30

 موريتا لا -31

 موري لوس -32

 املغ ب -33

 مووامبلق -34

 يملبلا -35

 النل   -36

اي -37   ل 

 روا دا -38

 سان  ومت وب ين لا -39

ًاللون -40  س

 ال نغال -41

 سل له -42

 الإلومال -43

 جنوب أ، ينلا -44

 جنوب ال واان -45

 ال واان -46

  و و -47

  و   -48

 أو ندا -49

 اعورية  نزا لا املتحدل -50

 وامبلا -51

 ومبابوي -52
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 آسيا )املرفا الثات   

 بنغ ايش -53

 بودن -54

 لمبوااي -55

 الإلت -56

 اهلند -57

 إ دو ل لا -58

 ا س ملة( -إي ان )اعورية  -59

 الأل ا؛ -60

 األران -61

 لاواخ تان -62

 الكويت -63

ً لزستان -64  ق

 اعورية الو الدنن اطلة ال ألبلة -65

 لبنان -66

 منغوللا -67

 ملامنار -68

  لبال -69

  لوي -70

 ابل تان -71

 اببوا  لنلا اجلديدل -72

 التلبت -73

 ساموا -74

 س ي ال كا -75

 اجلمعورية الأل بلة ال ورية -76

 ديلند -77

 لل يت -  لمور -78

 أووبك تان -79

 ،للت يم -80
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 أمرلكا المتينية ومن قة البحر الكارليب )املرفا الثالث   

 أ تلغوا وب بواا -81

 األرجنتت -82

 ب اباوس -83

 بللز -84

 املتألدال النوملا.( -بوللتلا )اولة  -85

 الياويه -86

 شللت -87

 لولومبلا -88

 لوستاريكا -89

 لواب -90

 اوملنلكا -91

 اجلمعورية الدوملنلكلة -92

 إلوااور -93

 ال لتااور -94

  وا لماال -95

  لاي -96

   ينااا -97

  اييت -98

 جامايكا -99

 املك ل   -100

  لكارا وا -101

 بنما -102

 ابرا واي -103

ًو -104  ب

 سا ت للت  و لت  -105

 سا ت لوسلا -106

 سا ت ،ن نت وجزر   ينااين -107

 سورينام -108
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   ينلداا و واب و  -109

 أورو واي -110

 البوللتارية( -،نزوي  )اعورية  -111

 مشال البحر ا بيض املتوسد )املرفا الرابل  وأورواب الوس ى والشرقية )املرفا الام    

 أرملنلا -112

 أذربل ان -113

 بل روس -114

 البوسنة واهل س  -115

 جورجلا -116

 إي اللا -117

 اجلبه األسوا -118

 مندو لا ال ماللة -119

 اعورية مولدو،ا -120

 االملاا ال وست -121

   بلا -122

   للا -123

 أول ا لا -124
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 املرفا الثالث

قائمة البلدان املستفيدة ما دع  اآللية العاملياة لويال املشاارلل والاحامد   
 تشاااارلا ا ولل 15التحولليااااة املتعلقااااة بتحييااااد أناااار تااااد ور ا رايااااي يف 

 2020أ توبر 

 أفرلقيا )املرفا ا ول   

 أ غوال )إقللمت( -1

 اجلزائ  )وطي( -2

 بنن )وطي وإقللمت( -3

 بو  واي )إقللمت( -4

 للنا ،اسو )وطي وإقللمت(بور  -5

 بورو دي )وطي(  -6

ًاي )وطي وإقللمت( -7  لابو ،

 اعورية أ، ينلا الوس ل )وطي( -8

   اا )وطي وإقللمت( -9

 لو. ايتوار )وطي وإقللمت( -10

 جزر النم  )إقللمت( -11

 إري اي )وطي( -12

 إسوا لي )وطي( -13

 إثلوبلا )وطي( -14

 وإقللمت(  امبلا )وطي -15

  اي )وطي وإقللمت( -16

  لنلا )وطي وإقللمت( -17

 بل او )وطي وإقللمت( - لنلا  -18

 للياي )وطي( -19

 مد  ن  )وطي وإقللمت( -20

 م وي )وطي وإقللمت( -21

 مام )وطي وإقللمت( -22

 موريتا لا )وطي وإقللمت( -23

 موري لوس )وطي وإقللمت( -24
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 مووامبلق )إقللمت( -25

 وإقللمت( يملبلا )وطي -26

 النل   )إقللمت( -27

اي )وطي( -28   ل 

 ال نغال )وطي وإقللمت( -29

 سل له )وطي وإقللمت( -30

ًاللون )وطي( -31  س

 جنوب أ، ينلا )وطي( -32

  و و )وطي وإقللمت( -33

  و   )وطي( -34

 أو ندا )وطي( -35

 ا املتحدل )وطي وإقللمت(اعورية  نزا ل -36

 وامبلا )وطي وإقللمت( -37

 ومبابوي )وطي وإقللمت( -38

 آسيا )املرفا الثات   

 بودن )وطي( -39

 اهلند )وطي( -40

 الأل ا؛ )وطي( -41

ً لزستان )وطي( -42  ق

 منغوللا )وطي( -43

  لبال )وطي( -44

 اببوا  لنلا اجلديدل )وطي( -45

 التلبت )وطي( -46

 ساموا )وطي وإقللمت( -47

 اجلمعورية الأل بلة ال ورية )وطي( -48

 ،للت يم )وطي( -49

 أمرلكا المتينية ومن قة البحر الكارليب )املرفا الثالث   

 أ تلغوا وب بواا )وطي وإقللمت( -50

 بللز )وطي وإقللمت( -51
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 النوملا.( )وطي(املتألدال  -بوللتلا )اولة  -52

 لولومبلا )وطي( -53

 اوملنلكا )وطي وإقللمت( -54

 اجلمعورية الدوملنلكلة )وطي( -55

   ينااا )وطي( -56

  لاي )وطي وإقللمت( -57

  اييت )وطي وإقللمت( -58

 جامايكا )وطي وإقللمت( -59

  لكارا وا )وطي( -60

ًو )وطي( -61  ب

 )وطي وإقللمت(سا ت للت  و لت   -62

 سا ت لوسلا )وطي وإقللمت( -63

 سا ت ،ن نت وجزر   ينااين )وطي وإقللمت( -64

 سورينام )وطي وإقللمت( -65

   ينلداا و واب و )وطي وإقللمت( -66

 مشال البحر ا بيض املتوسد )املرفا الرابل  وأورواب الوس ى والشرقية )املرفا الام    

 أرملنلا )وطي( -67

 بل روس )وطي( -68

 جورجلا )وطي( -69

 اجلبه األسوا )وطي( -70

   للا )وطي( -71

    


