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 معلومات  ساسية -      وال   

ال  م ما والدعم اللي تقدمد  األما دا وايلمدا الااملمدا و مندا مدن الاد كاء  توجز هلو الو مقا األ الا   -1
  مما خيص تنفمل ر ار ال ماملا  وامل ا ا املوااماما امل اوقا  لباد ا ن ا  وا فا  وحماضي األراا . 

، رىل األما دددا 14-ه أ/24و ممدددا خيدددص  مل دددا ا ا ن دددا ما،  وددديف مدددؤمت  األ ددد ا ،   مقددد رو  -2
وايلمددا الااملمددا مواصددوا  عددم األ دد ا    تامددمم م اعدداي املن ددور ا ن ددا  وتنفمددل خلددا الامددا امل اوقددا 

اكا  ورذكددداء  مل دددا ا ا ن دددا ما   ر دددار ايفتفاقمدددا، صدددا   ذلدددم مواصدددوا تقددددمي الددددعم   بنددداء الاددد  
                                                                             الدددددوع . وعدددددالوي عودددددن ذلدددددم،  وددددديف املقددددد  ر  ف ددددد  رىل األما دددددا أن تضدددددع أ وا  وخلو دددددا  توجمامدددددا 
ل   خدماا األ  ا    اجملايف  املوااماما خللدا الامدا امل اوقدا  مل دا ا ا ن دا ما وأن تادزض املادار  

                                 ال دواء. و  وديف رىل األما دا أ ضدا  أن  والقدرا  امل صوا  لباد ا ن دا ،   األما دا وايلمدا الااملمدا عودن
تازض تاممم املن ور ا ن ا  بايا مناج    مجمع  ايف  الاما وأن تدعم تنفمل خلا الامدا عودن 

  لان من وما األمم امل حدي باأن امل اواي ب  ا ن   ومتي  امل أي. 

مدددا الااملمدددا ايفملددد فا ي مدددن  ، رىل األما دددا وايل 14-ه أ / 23و وددديف مدددؤمت  األ ددد ا ، صوجددديف مقددد رو   -3
، و عددددا رىل ر ادددداء    دددد  عامددددا حيددددوم   و  ماددددين  2021-2020مبددددا ري ا فددددا  خددددالل  دددد ي ال ددددن    

 ل دددابم الفاالددا    ددال ال ماملددا  وال نفمددل لو صدددي لوجفددا    ر ددار اتفاقمددا األمددم امل حدددي مليا حددا  
ما الااملما هلو الو مقا لا   موجز لون ا ج احملققا  ، أعد  األما ا وايل 14-ه أ / 14                       ال صح . وو قا  لومق ر  

  ر ار مبا ري ا فا  واأل الا األخ   امل صوا   فا  الا تضلوع يا األما ا وايلما الااملما، وتقدمي  
توصما  لي  تن    ماا األ  ا    الدوري ال املاا عا ي لوجنا امل ا ا  تنفمل ايفتفاقما. وت   األ ادلا  

، وهد   دم ICCD/CRIC(19)/4 ل صدح  الدا اهدلها الف  د  الاامدا ا يدوم  الددو    الو مقدا  امل صوا 
 مدرجا   هلو الو مقا.

، ما لوخلوط ال وجماما اللوعما باأن ا وكما 14-ه أ/26ويفحظ مؤمت  األ  ا ،   مق رو  -4
غلا   الدو ين )اخللدوط ال وجمامدا امل ؤولا  ماضي األراا  ومصا د األمساك والغا     ملمان األمن ال

اللوعمدددا(، امل فددداو  عومادددا جلدددت رعا دددا  ندددا األمدددن الغدددلا   الادددامل  بددددعم تقدددين مدددن من مدددا األ ل دددا 
والزراعا ليتمم امل حدي )الفاو(، من صوا و مقا ب نفمل ايفتفاقما. ورذ  ا   الق ار أبن ا وكما امل دؤولا 

داما ليترااددد ،    دددد   ادددجع األ ددد ا  عودددن اتبدددا  اخللددددوط ليترااددد  عنصددد  أملاملددد    اإل اري امل ددد 
ال وجماما اللوعما ومبا  اا   تنفمل أ الا ميا حا ال صح  وتدهور األراا  وا فا  وجلقم  جلممدد 
                                                                                       أ دد  تدددهور األراادد . وبددللم،  ودديف املقدد ر رىل األما ددا أن تاددد  لددمال  تقنمددا  إل مدداج اخللددوط ال وجمامددا 

فاقمددا وجلقمدد  جلممددد أ دد  تدددهور األراادد ، وامل ياددا  اخلمددارا  امل احددا إل مدداج اللوعمددا   تنفمددل ايفت
مؤشدد ا  أهدددا  ال نممددا امل دد داما ذا  الصددوا حبوكمددا األراادد    عمومددا اإلبددالغ صوجدديف ايفتفاقمددا، 

 وأن تازض ال وعما   وكما امل ؤولا ليتراا .

 وا يعية  البعد اجلنسا اإلبالغ عن متابعة  طر السياسات والضيا  امل -      اثنيا   

 مضدمة - لف 

ات خلدددا الامدددا امل اوقدددا  مل دددا ا ا ن دددا ما كن مجدددا لومقددد ر  -5 لددددعم م اعددداي  13-ه أ/30                                                       و اددد 
وتاز ددز تنفمددل ر ددار  2030-2018ايفع بددارا  ا ن ددا ما   تنفمددل اإل ددار ايفملدد اتمج  لالتفاقمددا لوفدد ي 

(. وتادديا خلددا الامددا امل اوقددا  مل ددا ا 10-ه أ/9قدد ر ملماملددا  الدددعوي باددأن امل ددا ا ا ن ددا ما )امل
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ا ن دددا ما، مندددل اع ما هدددا   الددددوري الثالثدددا عاددد ي ملدددؤمت  األ ددد ا ، ال كمدددزي األملاملدددما ل نفمدددل األ ادددلا 
 امل اوقا  مل ا ا ا ن ا ما الا االوات يا األما ا وايلما الااملما. 

لددددا تنفددددلها األما ددددا وايلمددددا الااملمددددا  ممددددا   صددددا و  ندددداول هددددلا الفدددد   مددددن الو مقددددا األ اددددلا ا -6
                                                                        و  ضمن أ ضا  امل ن اجا  وتوصما  ل ن    ماا األ  ا    الدوري ال املاا عا ي  .  14-ه أ/24  ملق ر

  لوجنا امل ا ا  تنفمل ايفتفاقما.

 19-مالحظات عامة عن البعد اجلنسا  وكوفيد -ابء 

 جوي حامسدا عودن الصدامد الادامل .  اودن الد  م مدن ة د  حمداي ما دم  19-متثا جا حا كو مد -7
                                                                                   الندداس وعمواددم ملددوبا   ألضمددا، تاددم األ لددا األخددمي رىل أن وبددا ف الن دداء وملددبا ك دديف رضقاددن عمومددا  

 .19-أكث  قابوما لو ض ر من جا حا كو مد

ن اء والف ما    ضد رن ولئن كا ت ال قار   تفمد أبن مادل الو ما  أعون ب  ال جال،   ن ال -8
وقددد تفاقمددت اياثر عوددن  .(1)بادديا خددا  مددن ال ددداعما  ايفق صددا  ا وايفج ماعمددا النامجددا عددن ذلددم

وتاددم ال قددد  ا  رىل أن الامددال  ددم الن ددامم  عوددن الصددامد الاددامل   .(2)الن دداء والف مددا  بادديا عدداه
مددن ا ا حدداب وتبوددا هددلو ال قدددد  ا    املا ددا مددن  خواددم خدددالل الاددا  األول  60 قدددوا مددا م وملددل  

  املا دددا   أورو   70  املا دددا   أ   قمدددا جندددو  الصدددح اء اليدددي  وأم  يدددا الالتمنمدددا، و 81اإلقومممدددا 
  املا ددا   آملدددما واحملدددمط االددا ل. وعدددالوي عودددن ذلددم، تادددم ال قدددد  ا  رىل أن  22وآملددما الوملدددلن، و

 ويفر مدن  ويفرا  الدويفاي  امل حددي    1,90ن أبقدا مدن مومدون امد أي و  داي ملمااد  435 ق   مدن  ما
19-مومون منام   ب ا ن الفق  كن مجا ليو مد 47                . وقد أ لق   بد 2021الموه حبوول عاه 

(3).  

و نلب  ذلم بصدفا خاصدا عودن مال د  الن داء والف مدا  ال  فمدا  الدال    دأ  ن باديا  دم  -9
م نامليف  ألضما  الصحما وايفق صا  ا بلد ن عد ددي، صدا   ذلدم عودن ملدبما املثدال يف ا صد  األمدن 

، والانف الغلا   وال غل ا، والفق  الزمين، والوصول رىل امل ا   الصحما، واخلدما  والف   ايفق صا  ا
 .(4)ا ن ا 

وال ملالا القو ا الا تنبث  من هلو األ لا ه  أن أوج  عده امل اواي القا مدا بد  ا ن د  مدن  -10
امل جح أن ت ام ، وأن ت  بيف   احن ار ميامليف املد أي مدن حمدم أمدن الددخا وا ما دا ايفج ماعمدا، 

  .(5)مما حيد من قدر ا عون رعالا  ف اا وأمل  ا

__________ 

مددن األ يددار رىل  :(2020همئددا األمددم امل حدددي لوم دداواي بدد  ا ن دد  ومتيدد  املدد أي )همئددا األمددم امل حدددي لومدد أي( ) (1)
 https://www.unwomen.org/-/media/headquarters> .19-األعمالب امل اواي ب  ا ن     أعقا  كو مد

/attachments/sections/library/publications/2020/gender-equality-in-the-wake-of-covid-19-en.pdf?la 

=en&vs=5142>.  

 .  امل جع  ف   (2)

 .  امل جع  ف   (3)

 Gendered impacts of COVID-19 and equitable policy responses in(: 2020) من مددا األ ل ددا والزراعددا (4)

agriculture, food security and nutrition, <https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ 

CA9198EN.pdf>.  

 .19-مدددن األ يدددار رىل األعمدددال. امل ددداواي بددد  ا ن ددد    أعقدددا  كو مدددد :(2020) مل حددددي لومددد أيهمئدددا األمدددم ا (5)
<https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/ 

gender-equality-in-the-wake-of-covid-19-en.pdf?la=en&vs=5142>.  

https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/gender-equality-in-the-wake-of-covid-19-en.pdf?la=en&vs=5142
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/gender-equality-in-the-wake-of-covid-19-en.pdf?la=en&vs=5142
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/gender-equality-in-the-wake-of-covid-19-en.pdf?la=en&vs=5142
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/gender-equality-in-the-wake-of-covid-19-en.pdf?la=en&vs=5142
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/gender-equality-in-the-wake-of-covid-19-en.pdf?la=en&vs=5142
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/CA9198EN.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/CA9198EN.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/CA9198EN.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/CA9198EN.pdf
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/gender-equality-in-the-wake-of-covid-19-en.pdf?la=en&vs=5142
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/gender-equality-in-the-wake-of-covid-19-en.pdf?la=en&vs=5142
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/gender-equality-in-the-wake-of-covid-19-en.pdf?la=en&vs=5142
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/gender-equality-in-the-wake-of-covid-19-en.pdf?la=en&vs=5142
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ت ددببت   باددت ال ددأخما    أ اددلا ايفتفاقمددا،  دد ن  19-عوددن الدد  م مددن أن أضمددا كو مدددو  -11
األما ا وايلما الااملما مل واصالن  عم األ  ا    ايفتفاقما لم    تنفمل خلا الاما امل اوقا  مل ا ا 

ولو دا ت محدور حدول ال ديان وتالد  األ 19-                                              ا ن ا ما  ح يف، با أ ضدا    جادا املد جاب اا ليو مدد
 .(6)                                                                                 لون اء والابا  و ق اء األراي ، الل ن  البا  ما  يو ون هم الفئا  األكث  قابوما لو ض ر

                                                                                        و  هدلا الصدد ، ت حديف األما دا وايلمددا الااملمدا ت حمبدا  شدد دا  ص ددانا كنددا املي ملدا ل حقمد    ددا ج   -12
 . ( 7)                                 ن مناملبا  أكث  من اين   با األضما جلو وما جن ا ما عون  لان ايفتفاقما الا ما كان ل وقم اا أن  يو 

 تضدمي الدعم إىل البلدان -تنفيذ خطة العمل املتعلضة ابملسائل اجلنسانية  -جيم 

مندددل الددددوري ال ابادددا عاددد ي ملدددؤمت  األ ددد ا ، واصدددوت األما دددا وايلمدددا الااملمدددا  عمامدددا ل نفمدددل  -13
الاناص  البالغا األنما   خلا الاما املق حا بادأن امل دا ا ا ن دا ما مل داعدي األ د ا    جاو هدا 

ادو  ال اممدا رىل ا دد ال امما رىل ضاي ي حصا الن اء امل  فمدا  من تنفمل جلممد أ   تددهور األرااد  وا 
 من ا فا  واملخا  . 

 حتييد  ثر تدهور األرا ي -1 

لدددددعم البودددددان   جاو هددددا ال اممددددا رىل واددددع م ددددار أكثدددد  مناجمددددا لالملدددد جابا لالع بددددارا   -14
ا ن ا ما رىل جلممد أ   تدهور األراا ، أقامدت ايلمدا الااملمدا واألما دا شد اكا مدع ايفجلدا  الددو   فدظ 

دي لومد أي( مدن أجدا اللبماا وهمئا األمم امل حدي لوم داواي بد  ا ن د  ومتيد  املد أي )همئدا األمدم امل حد 
م دداعدي البودددان عوددن تصددممم ماددار ع وبدد امج جلو ومددا ت اعدد  ايفع بددارا  ا ن ددا ما    ددال جلممددد أ دد  
تددهور األرااد  )املادار ع والديامج ال حو ومدا(. وعودن وجد  اخلصدو ، قددمت ايلمدا الااملمدا الدددعم رىل 

صددددممم ماددددار ع وبدددد امج جلو ومددددا  االددددا ت اعدددد  ملددددوري املاددددار ع القل  ددددا وشدددد كا ام ال قنمدددد  واملددددالم  ل 
د  ه الددددددعم 2020ايفع بددددارا  ا ن دددددا ما    دددددال جلممدددددد أ ددددد  تدددددهور األرااددددد . و  أ وول/ملدددددب مي                 ، قددددد 

  :واخلدما  ال الما

  :اخللوط ال وجماما واأل وا  -(أ) 

       و اد ات  (8)قا ما م جاما ملاار ع وب امج جلو وما    دال جلممدد أ د  تددهور األرااد  )أ( 
 ل اددداون مدددع األما دددا وامل ا اددد اا أما دددا م  ددد  البمئدددا الااملمدددا واخلدددياء الاددداموون   همئدددا  2018  عددداه 

 ال فاعا ب  الاووه وال ماملا ، وه  م احا لو نز ا عون املوقع الابي  لالتفاقماب

األراادد :  "ماددار ع وبدد امج جلو ومددا    ددال جلممددد أ دد  تدددهورالدددلما ال قددين املانددون  ) ( 
                                                  ، الدددلي   ضدددمن ق دددما  خمصصدددا  عدددن جلممدددد أ ددد  تددددهور األرااددد  (9)ررشدددا ا  تادددغموما لوددددعم القلددد ي"

والدددلما م دددان لو نز دددا عودددن املوقدددع  .                                                         وامل ددا ا ا ن دددا ما، أ  وددد    الددددوري ال اباددا عاددد ي ملدددؤمت  األ ددد ا 
 الابي  لالتفاقماب 

__________ 

ا وول القا ما عوددن  :19- عم ايفمل جابا الااملما  ا حا كو مد :(2020) اتفاقما األمم امل حدي مليا حا ال صح  (6)
 /https://www.unccd.int/sites/default/files>، األر  مددددددددددن أجددددددددددا أشددددددددددخا  أصددددددددددحاء وكوكدددددددددديف صددددددددددح 

documents/2020-06/1498_UNCCD_%20Covid_%20layout-low%20res-1.pdf>.  

(7) <https://www.unccd.int/news-events/canada-shows-strong-support-unccd-gender-action-plan>.  

(8) <https://knowledge.unccd.int/sites/default/files/2018-09/LDN%20TPP%20checklist%20final% 

20draft%20040918.pdf>. 

(9) <https://catalogue.unccd.int/1224_UNCCD_LDN_TPP_technical_guide_GM.pdf>.   

https://www.unccd.int/sites/default/files/documents/2020-06/1498_UNCCD_%20Covid_%20layout-low%20res-1.pdf
https://www.unccd.int/sites/default/files/documents/2020-06/1498_UNCCD_%20Covid_%20layout-low%20res-1.pdf
https://www.unccd.int/sites/default/files/documents/2020-06/1498_UNCCD_%20Covid_%20layout-low%20res-1.pdf
https://www.unccd.int/sites/default/files/documents/2020-06/1498_UNCCD_%20Covid_%20layout-low%20res-1.pdf
https://www.unccd.int/news-events/canada-shows-strong-support-unccd-gender-action-plan
https://knowledge.unccd.int/sites/default/files/2018-09/LDN%20TPP%20checklist%20final%20draft%20040918.pdf
https://knowledge.unccd.int/sites/default/files/2018-09/LDN%20TPP%20checklist%20final%20draft%20040918.pdf
https://knowledge.unccd.int/sites/default/files/2018-09/LDN%20TPP%20checklist%20final%20draft%20040918.pdf
https://knowledge.unccd.int/sites/default/files/2018-09/LDN%20TPP%20checklist%20final%20draft%20040918.pdf
https://catalogue.unccd.int/1224_UNCCD_LDN_TPP_technical_guide_GM.pdf
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مددا لالع بددارا  ا ن ددا ما    ددال جلممددد أ دد   لمددا لوماددار ع والدديامج ال حو ومددا امل اع )ج( 
، وهو  لما خمصص ل اممم املن ور ا ن ا    املاار ع واليامج ال حو ومدا، وادا   (10)تدهور األراا 

همئددا األمدددم امل حددددي لومددد أي   ر دددار شددد اكا مدددع ايفجلدددا  الددددو   فدددظ اللبمادددا واملدددوار  اللبمامدددا وايلمدددا 
دوري ال ابادددا عاددد ي ملدددؤمت  األ ددد ا . و دددو   هدددلا الددددلما ررشدددا ا  عمومدددا م حومدددا                      الااملمدددا، وأ  وددد    الددد 

ليت ددد ا  بادددأن ر مددداج امل دددا ا ا ن دددا ما وتاز دددز امل ددداواي بددد  ا ن ددد    تصدددممم املادددار ع والددديامج 
 ال حو وما. والدلما م ان لو نز ا عون املوقع الابي  لالتفاقماب

 ممد أ   تدهور األراا  ل از ز امل اواي ب  ا ن  ""أ الا جلملك ي رحا ا باأن  ) ( 
                                                                                      و ا ات   ر ار ش اكا مع ايفجلا  الدو   فظ اللبماا، وبد ممج األمدم امل حددي اإليدا  ، وهمئدا األمدم 

                                                           امل حدي لوم أي، وأ  وقت   الدوري ال اباا عا ي ملؤمت  األ  ا . 

  :حوقا  الاما وال در با  ) ( 

                                                                              مت  الث حوقا  عما تقنما.  ن    مت األوىل   ملدا ت لوملدما بادأن املاد و  ال حدو و   -15
(، 2018 ون اإلقوممددد     دددال جلممدددد أ ددد  تددددهور األرااددد    منلقدددا البحددد  اليدددار   )أ وول/ملدددب مي 

(. وقدددد 2019(، والثالثدددا   ضامبمدددا )أاير/مدددا و 2018                                             و     مدددت الثا مدددا   الفوبددد  )تاددد  ن األول/أك دددوب  
                                                                                                مت حوق ا عما رقوممم ان   كو    فوار مع مص   ال نمما األ   ق  و  ات وند مع من ما ال ااون 

. وكدددان االدددد  ال  م ددد  مدددن حوقدددا  الامدددا هدددو تنممدددا قددددرا  2019ايملدددمو ا لوغدددا     متوض/ ولمددد  
ا ، وأصددحا  املادددار ع جاددا  الوصددا الو نمدددا، ووااددا  ال ماملددا ، واجمل مدددع املددد ، والقلددا  اخلددد 

اخلض اء الابا ، والن اء، ومتثموما  املن مدا  اإلقومممدا، والاد كاء املنفدل ن ل صدممم املادار ع والديامج 
 ال حو وما، وامل اعدي   ماا ا قضااي تدهور األراا  وال نو  البمولوج  وتغم املناخ بل  قا آتضر ا.

                                               لما الااملما أ ضا   وري تدر بما عودن شدبيا اإل   دت ، قدمت اي2019و  تا  ن الثا / و مي  -16
باددأن جلممدددد أ ددد  تدددهور األرااددد  وامل دددا ا ا ن ددا ما لوبوددددان األعضددداء   الوجنددا املانمدددا  لغدددا     

 وملط أ   قما   ر ار ش اكا مع من د  األمم امل حدي املاين  لغا  . 

قا  عما كا ت مق ري  لفاا عون امل  و  رىل ةجما أربع حو  19-وقد أ   جا حا كو مد -17
                                                                                           اإلقوممدد    مد نددا بنمددا، بنمددا، لبودددان أم  يددا الالتمنمددا ومنلقددا البحدد  اليددار   )كددان مددن املقدد ر أصددال  

                                                                   (، و  رضمم، ت كما، لبودان أورو  الومللن والا قما )كان من املق ر أصال  2020عقدها    م ان/أب  ا  
                                                              ، و  أبمددددجان، كدددو    فدددوار، لوبوددددان األ   قمدددا )كدددان مدددن املقددد ر أصدددال  (2020عقددددها   أاير/مدددا و 
( ، كمدا رد ي مناقادا 2020(، ورصا   مص  لوبودان الا بما )أ وول/ملب مي 2020عقدها   متوض/ ولم  

    قا خم ولا )أي مز ج من ا و ا  ايف  ااما وا و ا  ا ضور ا، حمثما أمين(. 

نوعما حوقدا  الامدا، يف بدد مدن رجد اء بادت ال ادد ال  ل حو دا املضدمون ولاده ال ضحما ب -18
األصو   وقا الاما املانما ببناء القدرا  رىل شيا ا  اا  منامليف. ومشوت اخللط األصوما  وقا  
الاما ا ضور ا مناقاا  مجاعما تفاعوما مع م حد   من منا   توقمدت خم وفدا، مدن قبمدا ممثود  مدن 

الااملما، والصندون األخض  لومناخ، وايفجلا  الدو   فظ اللبماا، من ب  كمام  أخ  ، م    البمئا  
                                                                                          ضال  عن رحال  ممدا ما ل از ز ال در يف. ومن مث اخللط ا الما ال امما رىل تق مم وحدا  ال در يف رىل 

أمين بمناا وب    ورا  ا  ااما أقص  مدي، وتيممفاا عون أملاس األولواي  اإلقوممما، وا مع حمثما
                                                                                    ايفج ماعا  ا ضور ا  اخا البودان وتم مها ا  ااما  من جا يف خياء يف  وجد مق هم   البود. 

__________ 

(10) <https://catalogue.unccd.int/1223_Gender_Manual.pdf>.   

https://catalogue.unccd.int/1223_Gender_Manual.pdf
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                                مادددداركا /جاا وصددددا و نمددددا، صددددا   ذلددددم  250، توقددددن أكثدددد  مددددن 2020و  أ وول/ملددددب مي  -19
ج املن دور ا ن دا     وري                                                                  من ما  اجمل مع املدد  و موعدا  املزارعدا ، تددر با  عمومدا  عدن    قدا ر را 

ماار ع جلممد أ   تدهور األراا . و إلاا ا رىل ذلم،  قده الف    املاين  ملاار ع واليامج ال حو وما 
ال ددابع ليلمددا الااملمددا،  يفملدد نا  رىل اخلدديي املي  ددبا   الامددا مددع ايفجلددا  الدددو   فددظ اللبماددا واملددوار  

                                                                 ي لومدد أي،  عمددا  مباشدد ا  وماددوري باددأن مق حددا  ماددار ع جلممددد أ دد  تدددهور اللبمامددا وهمئددا األمددم امل حددد
األراا  املقدما لضمان م اعاي املن ور ا ن ا  بايا كامدا   ر دار تصدممم مادار ع وبد امج جلو ومدا 

 ت اع  ايفع بارا  ا ن ا ما    ال جلممد أ   تدهور األراا . 

  عم رعدا /تلو   املاار ع: (ج) 

، ملدد قوه ايلمددا الااملمددا بدددعم 2020ادد املوا قددا عوددن منحددا مدن ا يومددا اليند ددا خددالل عداه ب -20
الدراملا  ال قنمدا امللووبدا خدالل م حودا وادع مق حدا  املادار ع لضدمان ر مداج امل داواي بد  ا ن د  

 ن ددد ،                                                                            ر ماجددا  كددامال    تدددخال  املادددار ع املق حددا. وتاددما هددلو الدراملدددا  جلوددمال  لوفجددوي بدد  ا
 وخلط عما جن ا ما، وموجزا  تقنما.

 اجلفاف -2 
، قددددمت األما دددا وايلمدددا الااملمدددا 14-ه أ/23، و13-ه أ/29، و13-ه أ/1                 متادددما  مدددع املقددد را   -21

وشددد كا ها الددددعم لوبوددددان األ ددد ا    تنفمدددل مبدددا ري ميا حدددا ا فدددا  ب قددددمي املادددوري ال قنمدددا امل اوقدددا 
  لقضااي ا ن ا ما وقضااي ا فا . 

                                                                            وعوددن الصددامد الددو ين، قدددمت ايلمددا الااملمددا واألما ددا  عمددا   اددملا  رىل ا يومددا    واددع  -22
                                                                        مليا حددا ا فدا ،  قدددم ا  عمدا  وماددورا  مصدمما خصمصددا  بادأن كمفمددا تامدمم م اعدداي  خلدط و نمدا

                                                                               املن دور ا ن ددا    كددا خلددا و نمددا مليا حددا ا فددا . وعوددن وجدد  اخلصددو ، أ عددد  و مقددا توجمامددا 
تددديض  قددداط الددددخول ا ن دددا ما   يدددوذج اخللدددا الو نمدددا مليا حدددا ا فدددا  مدددن أجدددا م ددداعدي اخلدددياء 

   القلدد    وأصددحا  املصددوحا الددو نم  املانمدد    واددع خلددط و نمددا مليا حددا ا فددا  ايفمل اددار 
م اعما لالع بارا  ا ن ا ما. و  الوقت  ف  ، أقامت ايلما الااملما ش اكا قا ما عون القمم مدع   د اء 

   ر دار مبدا ري من قبما امل    األ   قد  ملواجادا املخدا   مدن أجدا ضاي ي تاز دز تامدمم املن دور ا ن دا 
 ميا حا ا فا . 

 63، قدمت ايلما الااملمدا الددعم ل امدمم م اعداي املن دور ا ن دا  رىل 2020و  أ وول/ملب مي  -23
                                   ومشددا هددلا الدددعم امل ا ااددا  مددع ال اومدد   .(11)                          بودددا  أكمددا الامومددا ب م اددا 36                        بودددا  مادداركا ، صددا   ذلددم 

 فا  وتوصما  ل ح مناا من من ور جن ا .ملاار ع اليامج الو نما مليا حا ا 

__________ 

                                                                ب ا دددا  و نمدددا  مليا حدددا ا فدددا  عودددن املوقدددع الادددبي  لالتفاقمدددا عودددن الددد ابط  24       ،   اددد  2020و  أ وول/ملدددب مي  (11)
                     وأج   األما ددا تقمممددا   .<https://knowledge.unccd.int/drought-toolbox/page/drought-planning>: ال ا 

                                                                                              أولما   ممع اليامج الو نمددا مليا حددا ا فددا  املناددوري وخوصددت رىل وجددو  أ لددا قو ددا عوددن أن مجمددع هددلو الدديامج 
 تنلوي عون من ور جن ا .  

https://knowledge.unccd.int/drought-toolbox/page/drought-planning
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خطةة العمةل علةى نطةان املنظومةة لتنفيةذ خطةة ؤلةء الرنسةاء التنفيةذي  املتعلضةة  -دال 
 (12)بسياسات املساواة ب  اجلنس  ومتك  املر ة

مددن خددالل ايفل حددان علددا الامددا عوددن  لددان املن ومددا باددأن امل دداواي بدد  ا ن دد  ومتيدد   -24
، اهل  األما ا خلوي كبمي ل از ز م اءل اا    ال امل اواي ب  ا ن  . وخلا الاما عون (13)امل أي

 لان املن وما باأن امل اواي ب  ا ن   ومتي  امل أي، الدا تاد   عومادا همئدا األمدم امل حددي لومد أي، 
                             صدد م  م ل  دد  ع و عدم تامددمم قددوي  هد  أول ر ددار عمدا موحددد لوم دداءلا   الن داه املوحددد ليتمددم امل حددي

مل اعددداي املن دددور ا ن دددا  وامل ددداواي بددد  ا ن ددد  وتاز دددز   دددا ج متيددد  املددد أي   مجمدددع وبدددا ف كمدددام  
 من وما األمم امل حدي. 

وقدددمت األما ددا أول تق  دد  الددا عوددن اإل ددالن باددأن خلددا الامددا عوددن  لددان املن ومددا باددأن  -25
( وتق   هدددا 2018) وري اإلبدددالغ لاددداه  2019املددد أي   كدددا ون الثا / ندددا    امل ددداواي بددد  ا ن ددد  ومتيددد 
أول ملنا لإلبالغ  2018(. وشيا عاه 2019) وري اإلبالغ لااه  2019الثا    كا ون األول/   مي 

عوددن أملدداس الن ددخا الثا مددا مددن خلددا الامددا عوددن  لددان املن ومددا باددأن امل دداواي بدد  ا ن دد  ومتيدد  
. وعودن هدلا النحدو، (14)هو ر ار موملع ومازض مع أرباا مؤش ا  جد دي وأرباا مؤشد ا  مادزضيامل أي، و 

                                                                     مامددارا  جد دددا  لو ددنوا  ال المددا. وأشددار    ددا ج  وري اإلبددالغ عددن خلددا الامددا  2018 ناددأ أ اء عدداه 
ألمدم امل حددي رىل أن اتفاقمدا ا 2018عون  لان املن ومدا بادأن امل داواي بد  ا ن د  ومتيد  املد أي لاداه 

 17مدن أصدا    7  املا دا مدن املؤشد ا  )   41مليا حا ال صح  "امل و ت" أو "راوض " امل لوبا   مما خيدص  
، املد و ت أما دا اتفاقمدا األمدم امل حددي مليا حدا ال صدح  أو رداوض  امل لوبددا  2019                مؤشد ا (. و  عداه 

                                     مؤشددد ا (. وقدددد ارتفادددت   دددبا املؤشددد ا  الدددا  17مدددن أصدددا  8  املا دددا مدددن املؤشددد ا  ) 47 ممدددا خيدددص 
. وعدالوي عودن ذلدم، ح دنت اتفاقمدا ميا حدا 2019 قلدا مئو دا   عداه  12ت جاوض امل لوبا  صقددار 

رىل مؤشد  واحدد    2018                                                       اء  ا  قوت من أرباا مؤش ا  ماو مدا عودن أ دا مفقدو ي   عداه ال صح  األ 
 . 2019عاه 

 .2018 ل فصما ال قده احمل ض مقار ا بااه  (15)و ب  الايالن ال المان -26

__________ 

(12) CEB/2006/2.  

األمددم امل حدددي لومدد أي خلا الاما عون  لان املن وما باأن امل اواي ب  ا ن   ومتي  امل أي الا تقو ها همئددا  (13)
ه  ر ار األمم امل حدي لوم اءلا عن امل اواي ب  ا ن   ومتي  املدد أي مددن أجددا توجمدد  من ومددا األمددم امل حدددي 

 /https://www.unwomen.org/en/docs/2006/12>حنو تنفمل ال ماملا  ا ن ا ما عون  لددان األمددم امل حدددي. 

un-policy-on-gender-equality-and-empowerment-of-women-ceb-2006-2>. 

                 مؤشدد ا  مددن مؤشدد ا   17ت ددألف خلددا الامددا عوددن  لددان املن ومددا باددأن امل دداواي بدد  ا ن دد  ومتيدد  املدد أي مددن  (14)
اإلبددالغ عددن ( 2)  ا ج أهدا  ال نمما امل  داما امل صوا  ل خلددمط ايفملدد اتمج ب  (1) :اء عون النحو ال ا األ 

الن دددا ج اليم مدددا ألهددددا  ال نممدددا امل ددد داما  (3)  دددا ج أهددددا  ال نممدددا امل ددد داما امل صدددوا  لندددو  ايفج مددداع ب 
ا مباشددد ي   اخللدددا ايفملددد اتمجماب  م اجادددا ا  دددا  ب ( 5)ال قمدددممب ( 4)                                                           امل صدددوا  لندددو  ايفج مددداع   دددم املدرجددد 

 هصددمص( 10)ت بع املوار  املالماب ( 9)ر اري األ اء امل اعما لومن ور ا ن ا ب ( 8)ب  القما ي(7)ال ماملا ب  (6)
تقمددمم القدددرا ب ( 14) قا ددا املن مدداب ( 13)امل دداواي   متثمددا املدد أيب ( 12)االميددا ا ن ددا ب ( 11)املددوار  املالمدداب 

 /https://www.unwomen.org/-/media>ايفت دددددان. ( 17)املادددددار  وايفتصدددددالب ( 16)تنممدددددا القددددددرا ب ( 15)

headquarters/attachments/sections/how%20we%20work/unsystemcoordination/un-swap/un-swap-

2-tn-en.pdf?la=en&vs=2841>.  

اتفاقمددا ميا حددا ال صددح . موخددص الن ددخا الثا مددا مددن خلددا الامددا عوددن  :(2020)همئددا األمددم امل حدددي لومدد أي  (15)
 .2019 لان املن وما باأن امل اواي ب  ا ن   ومتي  امل أي وجلومواا واأل يار ال  م ما من عاه 

https://www.unwomen.org/en/docs/2006/12/un-policy-on-gender-equality-and-empowerment-of-women-ceb-2006-2
https://www.unwomen.org/en/docs/2006/12/un-policy-on-gender-equality-and-empowerment-of-women-ceb-2006-2
https://www.unwomen.org/en/docs/2006/12/un-policy-on-gender-equality-and-empowerment-of-women-ceb-2006-2
https://www.unwomen.org/en/docs/2006/12/un-policy-on-gender-equality-and-empowerment-of-women-ceb-2006-2
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/how%20we%20work/unsystemcoordination/un-swap/un-swap-2-tn-en.pdf?la=en&vs=2841
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/how%20we%20work/unsystemcoordination/un-swap/un-swap-2-tn-en.pdf?la=en&vs=2841
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/how%20we%20work/unsystemcoordination/un-swap/un-swap-2-tn-en.pdf?la=en&vs=2841
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/how%20we%20work/unsystemcoordination/un-swap/un-swap-2-tn-en.pdf?la=en&vs=2841
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/how%20we%20work/unsystemcoordination/un-swap/un-swap-2-tn-en.pdf?la=en&vs=2841
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  1الايا   
  داء النسخة الثانية من خطة العمل على نطان املنظومة بشأن املساواة ب  اجلنس  ومتكةة 

 (2019-2018املر ة حسب املؤشر )

 

  2الايا   
 اتفاقية مكافحة التصحر  حتليل مضارن للتصنيفات حسب السنة
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 التوعية وبناء الضدرات من  جل املساواة ب  اجلنس  ومتك  املر ة  -هاء 

ا ن دد  ومتيدد   حبثددت مجمددع أ اددلا ايفتصددايف  خددالل هددلو الفدد ي املاددمولا  ل ق  دد  امل دداواي بدد    -27
امل أي كانص  أملامل  قبا النا . وعون وج  اخلصو ، تازض من جا  ومحدال  وملدا ط اإلعداله ايفج ماعمدا  
ال اباا لالتفاقما باديا املد اتمج   ور املد أي كاد  م ر م د    اإل اري امل د داما ليترااد ، مدع ال كمدز عودن  

وا إلجيددا  حدددوا ز إل اري األراادد  حبيمدددا، وررملددداء  حصددول املددد أي عوددن األرااددد  بل  قددا م  ددداو ا وآمنددا كوملدددم 
 األملاس ل مي  امل أي، و عم األمن ايفق صا ي وامل اواي ب  ا ن   والادالا ايفج ماعما. 

 أبلددددال األر    ر ددددار ايفتفاقمددددا اوددددن ملددددبما املثددددال، شدددداركت الاددددا   بنادددداط   محوددددا  -28
(#UNCCDLandHeroes وكان هد  ا موا هو تابئا .) الابا  لالع ناء  ألرااد  كجدزء مدن ا دا

                                                                         والفددا ز هددو  نددا     ندداممي  مؤلددف مددن شدداب   مددن املي ددمم تقددد  ا  لاموامددا امل ممددز  .(16)ل غددم املندداخ
 .(17)لوحد من البصما الا   كاا اإل  اج وايفمل االك البا ي عون األر 

ا  األنمددددددا احملور دددددا امل اوقددددددا و  نددددداول ح دددددا  ايفتفاقمددددددا عودددددن تددددددو  ،     ددددداه، القضدددددااي ذ -29
، وجيددد ي (18) يفع بدددارا  ا ن دددا ما مثدددا ا ددد    األر ، أو األمدددن الغدددلا  ، أو الفجدددوي بددد  ا ن ددد 

مددور  مددن املددوار   400                                                                    جلددد م مي بددا ايفتفاقمددا وم دد و   املاددار   وممددا ، وهدد  ت ضددمن حالمددا  أكثدد  مددن 
 .(19)امل صوا  يفع بارا  ا ن ا ما

رىل من مددا  أخدد   مددن  2020آذار/مددارس  8                                    وعددالوي عوددن ذلددم، ا ضددمت األما ددا أ ضددا     -30
من ما  األمم امل حدي   بون لالح فال  لموه الدو  لوم أي. وركز حدث ال وعما ال قمما عون رعمدال 

ندو  حقون امل أي، وركدز  أما دا ايفتفاقمدا عودن حد  املد أي   األر  وقددمت مدوا  بصد  ا عدن األر  وال
 .(20)ايفج ماع 

                                                                                    وأخما ، قامت األما ا،   ر ار ش اكا مع ايفجلا  الدو   فظ اللبماا واملوار  اللبماما وم كز  -31
ال ماملدددا  الااملمدددا بادددأن ال صدددح  وم و دددا الدددن م اإل يولوجمدددا ال دددابع لددديممج األمدددم امل حددددي اإليدددا   

،     ان أول (21)ميا حا ال صح  بوث ر دض ويف د  اواملن م    م ا يومم   املا مدت    اتفاقما 
رماا ا املانمدا  لقضدااي ا ن دا ما   الددوري ال ابادا عاد ي ملدؤمت  األ د ا . وكدان االدد  الاداه لو جمدع 
                                                                                    م ال مس  هو ال أ م رجيابما  عون م ار األحدداث ذا  الصدوا  مل داواي بد  ا ن د  ومتيد  املنددوب  

، ومددن مث تاز ددز اتبددا   ددج (22)املوااددمع امل صددوا  يفتفاقمددا واهدداذ القدد ارا  صن ددور جن ددا  مددن الن دد   
   اع  املن ور ا ن ا    تصممم مق را  مؤمت  األ  ا  ومضمو ا.

__________ 

(16) <https://www.unccd.int/news-events/become-unccdlandheroes>.  

مددن املي ددمم عوددن  (Ciencia Mágica) حصددا مادد و  "ملما  ددما ماخميددا" :(2020اتفاقمددا ميا حددا ال صددح  ) (17)
-https://www.unccd.int/news-events/ciencia-magica-mexico> جدددا زي أبلدددال األر    ر دددار ايفتفاقمدددا،

receives-unccd-land-heroes-award>.  

ب <https://twitter.com/UNCCD/status/1236610614300037120?s=20> ا  دددددددددددد  عوددددددددددددن ملددددددددددددبما املثددددددددددددال: (18)
<https://twitter.com/UNCCD/status/1236248226375835648?s=20> ب
<https://twitter.com/UNCCD/status/1230538864890126337?s=20>.  

 . <http://bit.ly/2UCkR1w>و <http://bit.ly/2OdFcVH>ا     (19)
 (20 ) <https://www.facebook.com/UNCCD/photos/a.147896434084/10158098002054085/?type=3&theater>  . 

ويف د  ا كالنا    ال حماضي األراا ، والنو  ايفج ماع ، ور اري األراا  واملمدداو. ملز ددد مددن  تاما بوث ر دض (21)
 . </https://www.landesa.org>و </https://www.bothends.org/en> املاووما ، ا   

مصددلوح "املن ددور ا ن ددا "    قددا   ال   ددا أو ال حومددا تن دد  رىل ة ددم النددو  ايفج مدداع  عوددن الفدد   امل احددا  (22)
لوناس، وأ وارهم ايفج ماعما، وتفاعال م. وهلو الل  قا   ال   ا هدد  الددا متيددن املدد ء مددن رجدد اء جلومددا جن ددا  

    ماملا  واملن ما  املق حا.                                           مث ر ماج من ور جن ا  يفحقا    مجمع اليامج وال

https://www.unccd.int/news-events/become-unccdlandheroes
https://www.unccd.int/news-events/ciencia-magica-mexico-receives-unccd-land-heroes-award
https://www.unccd.int/news-events/ciencia-magica-mexico-receives-unccd-land-heroes-award
https://twitter.com/UNCCD/status/1236610614300037120?s=20
https://twitter.com/UNCCD/status/1236248226375835648?s=20
https://twitter.com/UNCCD/status/1230538864890126337?s=20
http://bit.ly/2OdFcVH
http://bit.ly/2UCkR1w
https://www.facebook.com/UNCCD/photos/a.147896434084/10158098002054085/?type=3&theater
https://www.bothends.org/en/
https://www.landesa.org/
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                                                                                وأاتن ال جمع املاين  لقضااي ا ن ا ما  ايف  ملاا ا القضااي ا ن دا ما ال  م دما الدا ملد ناق   -32
ال اباددا عادد ي ملددؤمت  األ دد ا ، مثددا الاواصددف ال مومددا وال ابمددا، وا فددا ، وحمدداضي األراادد ،    الدددوري

                                                                                    وخلدددا الامدددا امل اوقدددا  مل دددا ا ا ن دددا ما،  ضدددال  عدددن مواصدددوا تلدددو   مادددار ع وبددد امج جلو ومدددا ت اعددد  
              ا ، من الن اء ماارك 30ايفع بارا  ا ن ا ما    ال جلممد أ   تدهور األراا . وحض  ال جمع حوا  

  .(23)وال جال، من األ  ا  ومن ما  اجمل مع املد ، وشاركوا بنااط   املناقاا  ا ماعما

                                                                                         و  مجدددا لدددللم، تبددد    دددا ج الددددوري ال ابادددا عاددد ي ملدددؤمت  األ ددد ا  اراهدددا  رجيابمدددا  رضاء تامدددمم م اعددداي   -33
املن ور ا ن ا ، مما  ام رىل أن الوع  والقددرا  امل اوقدا  مل داواي بد  ا ن د  ومتيد  املد أي قدد اض ا ا بد   

ارا  رىل ايفع بدددارا  ا ن دددا ما و/أو املددد أي    وعددد   الادددد  اإلمجدددا  لإلشددد   . ( 24) ( 3املنددددوب  )ا  ددد  الاددديا  
( ضاي ي  ICCD/COP(14)/23/Add.1تق  دد  ايفج مددا  الصددا ر عددن الدددوري ال اباددا عادد ي ملددؤمت  األ دد ا  )ا  دد   

  املا دددا مقار دددا ب ق  ددد  ايفج مدددا  املقابدددا الصدددا ر عدددن الددددوري الثالثدددا عاددد ي ملدددؤمت  األ ددد ا  )ا  ددد     65بن دددبا  
ICCD/COP(13)/21/Add.1  وميين مالح ا  ف  ايفراو  مما   او  بادد  املقد را  الدا تضدمنت رشداري .)

  8رىل ايفع بددارا  ا ن ددا ما و/أو املدد أي. و  الدددوري الثالثددا عادد ي ملددؤمت  األ دد ا ، تناولددت القضددااي ا ن ددا ما  
الصدا ري عدن الددوري ال ابادا    33  املا ا(. ومن املقد را  الدد    22  اجملمو ، أي ما ميثا    36مق را  )من أصا  

  75                                                           املا دا( من دورا  جن دا ما ، وهدو مدا ميثدا ضاي ي رمجالمدا قددرها    42        مق را  )   14عا ي ملؤمت  األ  ا ، تضمن  
   املا ا(.   20  املا ا مقار ا  لدوري الثالثا عا ي ملؤمت  األ  ا  )ضاي ي   بما قدرها 

  3الايا   
 ي واملر ة يف واثئق االتفاقيةاإلشارات إىل النوع االجتماع

 
__________ 

ا  ددددد  أول مفادددددوه لو جمدددددع املادددددين  لقضدددددااي ا ن دددددا ما   ر دددددار ايفتفاقمدددددا وال ق  ددددد  املدددددوجز   الددددد ابط ال دددددا :  (23)
<https://www.unccd.int/sites/default/files/inline-files/GENDER%20caucus%20final.pdf>.  

                                                                                                  مما   او  يلا ال حوما اليمدد ، ف  حددص تق  دد ي الدددورت  الثالثددا عادد ي ال اباددا عادد ي ملددؤمت  األ دد ا  حبثددا  عددن  (24)
ايفج مدداع ،  أ لا عوددن ر راج من ددور جن ددا ، عوددن النحددو الددلي حيددد و وجددو  اليومددا  ال  م ددما ال المددا: النددو 

                                                                                                 والن اء، والن اء والف ما . واع  ي أن الواث دد  الددا ت ضددمن كومددا ر م ددما واحدددي عوددن األقددا تنلددوي عوددن من ددور 
 .ICCD/COP(14)/23/Add.1و ICCD/COP(13)/21/Add.1 جن ا . ا    الو مق  
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 االستنتاجات   -واو 

                                                             و لن   رىل تصممم األ  ا  وال زامادا عادا تنفمدل ايفتفاقمدا م د جمبا   19-  با أضما كو مد -34
                                                                                            لالع بارا  ا ن ا ما وجلو وما ، من الض وري  مئا بمئا متيمنما و اعما عون الصامد الو ين. و ؤكد ذلم 

 أن ا يوما  ه  ا اا  الفاعوا ال  م ما   رحداث ال غمم الالضه.

                                                             مو زمددا ال زامددا  قدواي  ب حقمدد  امل دداواي بدد  ا ن دد  ومتيدد  املدد أي، وعودن الدد  م مددن أن األ دد ا -35
                                                                                              ن ال ج با تب  أن أ  ا ا  كثمي جل اج رىل  عم لواع رج اءا  م اعمدا لالع بدارا  ا ن دا ما وجلو ومدا. 

 دد  و  جدع ذلددم رىل أن األ وا  ذا  الصددوا  يفع بددارا  ا ن ددا ما، مثددا ال حومددا ا ن ددا ، وتقمددمم األ
ا ن ا ، ومجع البمام  املصنفا حب يف ايفع بارا  ا ن ا ما، وصما ا مؤش ا  لو صد وال قممم م اعما 
لالع بارا  ا ن ا ما، يف تلب  وتنفل بل  قا مناجما، مما  ام رىل وجو   جوا    القدرا     ال 

مثومددا  بدد  واددع  -الدددعم  تامددمم م اعدداي املن ددور ا ن ددا . وعوددن النقددمت مددن ذلددم، كومددا ف تقدددمي
  ن ذلم  ال    ا ج أ ضا من حمم  -املاار ع واليامج ال حو وما واليامج الو نما مليا حا ا فا   

                                                                                          تامددمم م اعدداي املن ددور ا ن ددا  و  ملدد  أملاملددا  أكثدد  مواددوعما  اددا تنفمددل ايفتفاقمددا م اعمددا  لالع بددارا  
                   ا ن ا ما وجلو وما .

أل ددد ا  عودددن جلقمددد  أهددددا اا ا ن دددا ما، مدددن األنمدددا صيدددان أن تواصدددا ومل ددداعدي البوددددان ا -36
األما ددا وايلمددا الااملمددا واملؤمل ددا  واالمئددا  املناملددبا ال اباددا لالتفاقمددا، صددا   ذلددم همئددا ال فاعددا بدد  
الاودددوه وال ماملدددا ، تقددددمي الددددعم الاموددد  رىل البوددددان وأن تامدددا باددديا مناجددد  عودددن تامدددمم م اعددداي 

ا ن ا   وال  وري عمواا الداخو  من خالل الن د    أي اخ ال دا  قا مدا عودن ايفع بدارا  املن ور 
ا ن دددا ما عندددد الن ددد    أي بدددواه  أو ملماملدددا  أو عمومدددا  بمئمدددا و/أو اج ماعمدددا لضدددمان املددد فا ي 

 ال جال والن اء عون قده امل اواي وعده امل م ار الالم اواي.  

الاما عون  لان املن ومدا بادأن امل داواي بد  ا ن د  ومتيد   ورن عموما اإلبالغ عن خلا -37
امل أي أ اي  االا إل با  ال قدده احملد ض   ر اداء وتاز دز االماكدا واملادار  الداخومدا ليتما دا وايلمدا الااملمدا 
  ادوء امل دداواي بدد  ا ن د  ومتيدد  املدد أي. وهدد  عنصد  هدداه لضددمان تنفمددل ايفتفاقمدا عوددن حنددو   اعدد  
                                                                                     املن ور ا ن ا  أل    دعم أ ضا  تقدمي خدما  جن ا ما أ ضدا رىل األ د ا . ولدللم  نبغد  اع بارهدا 

                                                               حج  ضاو ا أملاملما  ل نفمل خلا الاما امل اوقا  مل ا ا ا ن ا ما.   

                                                                                    وأخددددما ، أ بددددت ال جمددددع املاددددين  لقضددددااي ا ن ددددا ما أ دددد  أ اي مم دددداضي لددددزاي ي الامددددا امل اعدددد  لومن ددددور   -38
                                                                                          ن ا  ب  املندوب ، و نبغ  مواصو  . ومن أجدا مواصدوا ايفرداو اإلجيداُ، ت ادج ع األ د ا  عودن املاداركا  ا 

 بنااط   ال جمع القا ه املاين  لقضااي ا ن ا ما املزمع عقدو   الدوري اخلام ا عا ي ملؤمت  األ  ا . 

 التوصيات -زاي 

 ي لوجنا امل ا ا  تنفمل ايفتفاقما الن     املق حا  قد تو  األ  ا    الدوري ال املاا عا  -39
الددوار ي   هددلو الو مقددا يددد  بدددء مادداورا  مبيدد ي باددأن ماددار ع املقدد را  الددا ملدد حال رىل الدددوري 

 اخلام ا عا ي ملؤمت  األ  ا . 

 وقد تو  األ  ا  أن تقوه صا  و : -40

األ دد ا  عوددن ايفملدد فا ي مددن اخللددوط ال وجمامددا واملاددوري امل اوقددا  أن تاددجع بقددوي )أ( 
 يفع بددارا  ا ن ددا ما الددا تقدددماا مؤمل ددا  ايفتفاقمددا يددد   مئددا بمئددا متيمنمددا عوددن الصددامد الددو ين 

                                                                                      ل نفمل خلا الاما امل اوقا  مل ا ا ا ن ا ما وتنفمل ايفتفاقما عون حنو م ا   لومن ور ا ن ا ب
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رىل األما ددا وايلمددا الااملمددا ومؤمل ددا  ايفتفاقمددا وهمئا ددا املناملددبا، صددا    تلودديفأن  ) ( 
ذلدم همئددا ال فاعددا بدد  الاودوه وال ماملددا ، مواصددوا تقدددمي الدددعم الامود  واملاددوري ليت دد ا  مددن أجددا 

                                                                            م اعد ا عون جلقم  أهدا اا ا ن ا ما و قا  خللا الاما امل اوقا  مل ا ا ا ن ا ماب 

رىل األما دا وايلمدا الااملمدا مواصدوا جل د  أ ا ادا   الن دخا الثا مدا                أن تلوديف أ ضدا   )ج( 
من خلا الاما عون  لان املن وما بادأن امل داواي بد  ا ن د  ومتيد  املد أي وايفم ثدال ملؤشد ا  هدلو 

 الن خا الثا ماب
املمزا مددا امل احددا، رىل األما ددا وايلمددا الااملمددا أن تواصددال،   حدددو   أن تلودديف كددللم ) ( 

ا أن  يددددون ذلددددم   بدا ددددا كددددا مددددؤمت                                                                                  تن ددددمم ال جمددددع املاددددين  لقضددددااي ا ن ددددا ما كددددا ملددددن  ، و  فضدددد 
ليت  ا ، وأن تاجاا األ  ا  وأصدحا  املصدوحا ايخد  ن عودن ايفملد فا ي مدن هدلو الف صدا الفاالدا 

 ا بمن حمم ال يوفا لدعم تنفمل ايفتفاقما عون حنو   اع  املن ور ا ن 

رىل األما ددا وايلمددا الااملمددا ومؤمل ددا  ايفتفاقمددا وهمئا ددا املناملددبا، صددا    أن تلودديف )ه( 
 ب14-ه أ/24                                                                ذلم همئا ال فاعا ب  الاووه وال ماملا ، مواصوا عمواا و قا  لومق ر 

رىل األما دددا وايلمدددا الااملمدددا  عدددم تنممدددا القددددرا  لضدددمان ال حدددول                أن تلوددديف أ ضدددا   )و( 
 ا ن ا  وامل اواي ب  ا ن     مجمع األ الا الا تدعم تنفمل ايفتفاقما. 

 اإلبالغ عن متابعة  طر السياسات والضيا  املوا يعية  اجلفاف -      اثلثا   

 مضدمة - لف 
  عواقدديف اق صددا  ا ور يولوجمددا هامددا. وعوددن ا فددا  خلدد   بمادد  ماقددد وبلدد ء ال اددور لدد  -41

مومددار  ويفر مددن  ويفرا  الددويفاي  امل حدددي  80الصددامد الاددامل ، تقدددر تيوفددا حددايف  ا فددا  بنحددو 
                                                                            ومن امل جح أن  صبح ا فا  أكث  توات ا  وشدي وق داوي. ومدع تغدم املنداخ، ملمصدبح ملدقوط  .(25)      ملنواي  

 .(26)                   األملار أكث  تقوبا  

ا دددددد الدددددوع   ياثر املددددددم ي لوجفدددددا ، أهابدددددت ا مامدددددا الاامدددددا ليتمدددددم امل حددددددي   وحمددددال تز  -42
 أل  ا    ايفتفاقما أن تازض وتدعم رعدا  ملماملا  ال أهيف لوجفا  باأن أمور من   72/220 ق ارها

                                                                                       مجو اا   م اإل لار املبي  وتقممم املخا   وقابوما ال ض ر،  ضال  عن تدابم ا د من خما   ا فا .

                                      ، اهددل  ايفتفاقمددا أ ضددا  خلددوا  ر م ددما حنددو 13-ه أ/29وعوددن ر دد  اللودديف الددوار    املقدد ر  -43
وادددع وتنفمدددل املددد اتمجما عاملمدددا صوجددديف ايفتفاقمدددا )أي مبدددا ري ميا حدددا ا فدددا  الدددا ت كدددز عودددن   دددم 

__________ 

(25) Carolwicz, M. (1996). Natural hazards need not lead to natural disasters. EOS 77(16): 149-153 in 

World Meteorological Organization (WMO) and Global Water Partnership (GWP) (2017). 

Benefits of action and costs of inaction: Drought mitigation and preparedness – a literature review 

(N. Gerber and A. Mirzabaev). Integrated Drought Management Programme Working Paper 1. 

WMO, Geneva, Switzerland and GWP, Stockholm, Sweden.  

(26) Spinoni, J., J. Vogt, G. Naumann, P. Barbosa and A. Dosio. 2018. Will drought events become 

more frequent and severe in Europe? Int. J. Climatol. 38: 1718–1736.; Damania, Richard; 

Desbureaux, Sébastien; Hyland, Marie; Islam, Asif; Moore, Scott; Rodella, Aude-Sophie; Russ, 

Jason; Zaveri, Esha. 2017. Uncharted Waters: The New Economics of Water Scarcity and 

Variability. World Bank, Washington, DC.  
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 از ددز قدددري ال أهدديف لوجفددا ، وا اددو  اإلقومممددا لوحددد مددن املخددا   وقابومددا ال ضدد ر، و موعددا أ وا  ل
الناس والن م اإل يولوجما عون مواجاا ا فا ( ل از ز قدري اجمل ماا  احملوما والن م اإل يولوجما عون 
مواجاددا ا فددا ، ممددا  ادددجع عوددن رحددداث جلدددول يددوذج    الددناج امل بدددع   ر اري ا فددا  مددن  دددج 

 تفاعو  قا م عون األضما  رىل  ج امل باق  قا م عون املخا  . 

ومنل ر الن مبا ري ميا حا ا فا ، قدمت ايلما الااملما واألما ا  موعا من بد امج الددعم  -44
                                                                                   املصمما خصمصا  لوبودان األ  ا ، صا   ذلم بد امج بادأن وادع الديامج الو نمدا مليا حدا ا فدا ب 

ضددداء                                                                              ومز ددددا  مدددن ال ح دددمنا  وتوملدددمع  موعدددا أ وا  ميا حدددا ا فدددا ب وتم دددما  لوماددداورا  بددد  أع
الف  ددد  الاامدددا ا يدددوم  الددددو  بادددأن ملماملدددا  وتددددابم ال نفمدددل الفاالدددا لو صددددي لوجفدددا  صوجددديف 
ايفتفاقماب وتوملمع  لان ال ااون والا اكا  مع الوكدايف  ذا  الصدواب ووادع مادار ع رقومممدا، صدا   

األ   قددد  واملاددد و   ذلددم املاددد و  اإلقوممدد  إل اري خمدددا   ا فددا  لبوددددان ا ماعددا اإليا مدددا   ا نددو 
                                                                                      اإلقومم  إل اري خما   ا فا    آملدما الوملدلن. وتامدا ايلمدا الااملمدا أ ضدا  عودن جلد دد أ وا  متو دا 
حم مودا ومب يدد ي لو صددي لوجفددا  مدن أجددا راتحددا املاوومدا  واإلرشددا ا  ذا  الصدوا ل م ددم وصددول 

 األ  ا  رىل هلو الصيوك.

 ف اخلطط الوطنية ملكافحة اجلفا  -ابء 

، تددددعم ايلمدددا الااملمددا البوددددان األ ددد ا    وادددع خلدددط و نمدددا 13-ه أ/29               متاددما  مدددع املقددد ر  -45
مليا حا ا فا  من أجا ا د من خما   ا فا  وآاثرو عون الصامد ن الو ين و ون الو ين. وعالوي 

مددا )مثددا ر دددار                                                                          عوددن ذلددم، واددات األما ددا،  ل ادداون مددع ايلمدددا الااملمددا، واث دد  وخلو ددا  توجمامددا تقن
ملماملا  مواجاا ا فا  ور ارت  وال يمف ما  وملك ي تقنمدا بادأن تامدمم م اعداي املن دور ا ن دا    
اخللدددط الو نمدددا مليا حدددا ا فددددا ( ل م دددم الامومدددا  الو نمدددا ذا  الصددددوا   رعددددا  اخللدددط الو نمددددا 

 مليا حا ا فا . 

                                       ىل أن هنداك اراهدا  م زا ددا    ق داوي حدايف                                          وتام اخللط الو نما مليا حا ا فا  عمومدا  ر -46
ا فدددا  وتوات هدددا. ويف  دددزال ة دددم ا فدددا  عودددن مدددوار  املمددداو الالبدددا املخصصدددا لالملددد خداما  املنزلمدددا 
                                                                                            والزراعما والصناعما  ايا جلداي   لا األنما. و لن دبا لوبوددان الدا تا مدد اع مدا ا  كبدما  عودن تصد  ف 

  الندددداجم عددددن ا فددددا    م دددد واي  هلددددول األملددددار، وا فددددا  ا دددد اين األ ددددار،  ادددديا ايف فددددا
ال ددلح ، وتصدد  ف األ ددار خمددا   عوددن ال دديان امل ددأ   ن وعوددن قلاعددا  ايفق صددا  ا امسددا. وتادد   
                                                                              اخللدددط الو نمدددا مليا حدددا ا فدددا  عمومدددا  ب مدددا ز آاثر ا فدددا  عودددن ا ن ددد ،  ضدددال  عدددن ا اجدددا رىل 

                                                                 ا    ج ملماملاتما ت اع  الفوارن ب  ا ن  . وأشار  ما دم اخللدط الو نمدا هفمف حدي ا فا  واتب
مليا حا ا فا  رىل ا وري ضاي ي ال نبؤ   فا  ورصدو وال أهيف ل  وجل   وملا ا ا د مدن خمدا  و، 

  إلاا ا رىل الدعم املا .

الاناصد  ال المدا: تامد  خبدم و  ألف  عم ايلما الااملما لوخلط الو نما مليا حا ا فا  مدن  -47
                                                                             و ددين مؤهدددا لددددعم ا يومددا  وال ن دددم  ماادددا   واددع اخللدددا الو نمدددا مليا حددا ا فدددا ،  ضدددال  عدددن 

 الدعم ال قين من ايلما الااملما ليا عموما و نما.

                                             بودا  بنااط   واع خل د  الو نمدا مليا حدا ا فدا     64،  اارك  2020و  تا  ن األول/أك وب    -48
       بودددا     59                                                                         بوددا  أعدد     البدا دا عدن اه مامدد   يف ضدماه رىل مبدا ري ميا حدا ا فددا . وقدد وادع    73  مدن بد  

رما الصمغا الناا ما ملاار ع اخللا الو نما الياموا مليا حا ا فا  أو هو بصد  واااا   صمغ اا الناا ما.  
خللددا الناا مددا. وت وقددع ايلمددا الااملمددا مددن                                                       بودددا  الامومددا ب م اددا، صددا   ذلددم املصددا قا الو نمددا عوددن ا   41وأكمددا  
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                                                                                             ما ددددم البودددددان املاددددار كا بنادددداط رمددددا أن تيمددددا الامومددددا ب م اددددا أو أن تصدددددر الواث دددد  الناا مددددا حبوددددول  ا ددددا  
. ومييددن ايف ددال    موقددع القلديف املادد   لالتفاقمددا عوددن اخللدا الو نمددا مليا حددا ا فددا  الددا ف  2020 عداه 

   . ( 27) واإلذن بنا ها عون اإل   ت من قبا ا يوما املانما   رجناضها وال صد   عوماا 

 ؤموعة  دوات مكافحة اجلفاف  -جيم 

، رىل األما ددددا وايلمددددا الااملمددددا مواصددددوا 14-ه أ/23 وددديف مددددؤمت  األ دددد ا ، مددددن خددددالل مقددد رو  -49
و ون  جل   وتوملمع  لان  موعا أ وا  ميا حا ا فا   ل ااون مع أصحا  املصوحا اإلقوممم 

اإلقوممم  وبناء القدرا  امل اوقا  مل خداماا الفاال، صا   ذلم القدرا  امل اوقا بن م اإل لار املبي  
 وال صد، وتقممم اياثر وقابوما ال ض ر، وتدابم ا د من خما   ا فا . 

ومنددل                                                                        وقددد أ  وقددت  موعددا أ وا  ميا حددا ا فددا    الدددوري ال اباددا عادد ي ملددؤمت  األ دد ا . -50
                                                                                 ذلددم ا دد ، كا ددت هندداك راددا ا  رىل قاعدددي بمددام  األ وا  امل احددا بندداء  عوددن اق احددا  ور   مددن 
                                                                                      األ  ا  والا كاء وأصحا  املصوحا ايخ  ن. وأ امف أ ضا    الدراملا ايفمل قصا ما الا أ رملوت رىل 

خددارج  موعددا أ وا  ق ددم عددن األ وا  امل احددا  2020جاددا  الوصددا الو نمددا   كددا ون الثا / نددا   
اددت هدلو املاوومدا  كمددخال  لوف  دد  الاامدا ا يدوم  الددو . و ل ادداون                                                                                  ميا حدا ا فدا . وقدد مج 
مدددع شددد  ي  )الفددداو وم كدددز املمددداو والبمئدددا املاددد ك بددد  بددد ممج األمدددم امل حددددي لوبمئدددا واملاادددد الدددديارك  

ا، ور ثمددا ت ددو   األمددوال، جيدد ي ال خلددمط لوامدددرو  ا ما(، ف تن ددمم عددد  مددن ا وقددا  الدراملددما الاددبيم
 .2021ملز د من الدورا  ال در بما عون اإل   ت   عاه 

و ممددا   اودد  ببندداء القدددرا ، كددان مددن الددالضه، ب ددبيف ا ا حددا، رلغدداء حوقددا  عمددا تدر بمددا  -51
 م  يا ا نوبما.رقوممما مق ري   أ لالما، ت كما، لوبودان األ   قما ومو  فمد و، أورو واي، لبودان أ

                                                                              وأ لغ مددت أ ضددا  حوقددا عمددا رقومممددا كددان مددن املقدد ر عقدددها   آملددما الوملددلن   آذار/مددارس.  -52
                                                                                 وبددديف  مددن ذلددم، ع قدد د   وري "ل دددر يف املدددرب " مددن أجددا متيدد  الادد  م اإلقوممدد  مددن عقددد  ورا  

 عون اإل   ت. 

جو ددا أولمددا  وقددا عمددا باددأن  2020 تادد  ن الثددا / و مي 24و 23                     ومددن املقدد ر أن ت اقددد    -53
واع اخللط الو نما مليا حا ا فا    أم  يا ا نوبما. ورذا مسحت حالا ا ا حا  ل ف ، مل اقيف 

  مو  مفمدددددد و،  2021 م دددددان/أب  ا  29و 28الانصددددد  ايف  ااددددد   وقدددددا الامدددددا جو دددددا حضدددددور ا   
عقددد اج مددا  حضددوري   أ قدد ي أو أ لالمددا أورو ددواي. و ممددا خيددص حوقددا الامددا   ت كمددا، مددن املقدد ر 

 صج   أن ت مح حالا ا ا حا  ل ف .

 مشاريع مكافحة اجلفاف اإلقليمية  -دال 

، أ وقددددت األما ددددا وايلمددددا الااملمددددا ماددددار ع رقومممددددا 14-ه أ/23و 13-ه أ/29               و قددددا  لومقدددد ر ن  -54
بادددأن ر اري خمدددا   ا فدددا    آملدددما الوملدددلن )أوضبي ددد ان وت كما  ددد ان و اجمي ددد ان وقم مزملددد ان 

                                                                                       وكاضاخ  ان( ومنلقا ا ماعا اإليا ما لوجنو  األ   ق  بناء  عون  ويف ور  من البودان األ  ا . 

 واددددع ر ددددار املدددد اتمج  رقوممدددد  لددددإل اري اإلقومممددددا لوجفددددا  و ددددد  املاددددار ع اإلقومممددددا رىل -55
وتوجم  االد  اللو ا األجا ل نمما القدرا  ال قنما واملؤمل ما من أجا ر اري ا فا  من خالل تاز ز 

__________ 

(27) <https://knowledge.unccd.int/drought-toolbox/page/drought-planning>.  
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تبدددا ل البمدددام  امل اوقدددا أبمدددور مدددن مجو ادددا   دددم اإل دددلار املبيددد  وال صدددد، ورملدددم خ  لدددا قابومدددا ال ضددد ر 
  د من خما   ا فا . واياثر، وتدابم ا

وقددددد اخ ددددم ايفجلددددا  الدددددو   فددددظ اللبماددددا واملددددوار  اللبمامددددا وامل كددددز البمئدددد  اإلقوممدددد  يملددددما  -56
الومللن، عون ال وا ، بوصفاما وكالا تنفمل املا و  اإلقومم  إل اري خما   ا فا    بودان ا ماعا 

 ري خما   ا فا    آملما الومللن.اإليا ما لوجنو  األ   ق  واملا و  اإلقومم  إل ا

ومن املقد ر  2020وقد بدأ تنفمل ما و  ا ماعا اإليا ما لوجنو  األ   ق    آ /أ  ل   -57
                                                                                     أن  دددوه نا مددا عادد  شددا ا . وف تقمددمم رملددم خ  لددا أصددحا  املصددوحا   املنلقددا تقمممددا  كددامال ، ومشددا 

و ومقد ري ال ماملدا . وف جلد دد أوجد  آتضر تااو مدا ذلم جاا  ال ن م  القل  ا واخلدياء ومدد  ي املمدا
 مع الا كاء ال  م م ، صا   ذلم من ما األ ل ا والزراعا واملااد الدو  إل اري املماو والبنم الدو . 

ما و  آملما الومللن اللي بدأ تنفملو   كا ون   2021ومن امل وقع أن    م  حىت  ا ا عاه   -58
جنز  عموما تقممم لو ماملا  وايفملد اتمجما  الو نمدا إل اري ا فدا  و دم ذلدم       . وأ  2020الثا / نا   

من عموما  مجع البمام  امل اوقا   فا  واملناخ   كا بود من البودان،   الوقت اللي صمغت  م  
 كاء امل اتمجما رقوممما شاموا إل اري خما   ا فا  وال خفمف من حد ا، ومن املق ر مناقا اا مع الا

                                                                                           اإليا م  اإلقوممم  وجاا  الوصا الو نما املانما  يفتفاقما. و     مت عدي اج ماعا  ا  ااما ليت  قا 
الاامودددا اإلقومممدددا   عمومدددا رعددددا  ايفملددد اتمجما اإلقومممدددا. وجيددد ي   ر دددار املاددد و  تادددخمص خمدددا   

 ا فا  ورملم خ  لا لقابوما ال ض ر   املنلقا. 

 اطر اجلفاف متويل خم -هاء 

رىل ايلمدا الااملمدا أن جلدد  أ وا  ال مو دا احمل مودا واملب يد ي  يفملد نا  رىل    14-ه أ / 23 لويف املق ر   -59
                                                                                             قممددا مضددا ا حمددد ي بواددون مددن أجددا ال صدددي لوجفددا . وبندداء  عوددن هددلا املقدد ر، تقددوه ايلمددا الااملمددا حالمددا   

 موا من القلاع  الااه واخلدا  لوجفدا  مدن أجدا راتحدا  بواع تق    تقين حيد  أ وا  وآلما  ال مو ا احمل 
                                                                                          املاووما  واإلرشا ا  ذا  الصوا ل م م وصول األ  ا  رىل هدلو الوملدا ا. وملد  ا   الن دا ج الدا ت وصدا  

 رلماا هلو الاموما عون الاموما ا ار ا لوف    الااما ا يوم  الدو  لمن    ماا أعضا و. 

 التوصيات  -واو 

  األ  ا    الدوري ال املاا عا ي لوجنا امل ا ا  تنفمل ايفتفاقما الن د    املق حدا  قد تو  -60
الددوار ي   هددلو الو مقددا يددد  بدددء مادداورا  مبيدد ي باددأن ماددار ع املقدد را  الددا ملدد حال رىل الدددوري 

 اخلام ا عا ي ملؤمت  األ  ا . 

 وقد تو  األ  ا  أن تقوه صا  و : -61

 ا  عودددن مواصدددوا املددد خداه  موعدددا أ وا  ميا حدددا ا فدددا    األ ددد  أن تادددجع )أ( 
ملدداماا لو خفمددف مددن آاثر ا فددا  وامل ددانا   ضاي ي جل دد   موعددا أ وا  ميا حددا ا فددا  ب قدددمي 

 مز د من أ وا  ميا حا ا فا  رىل األما ا من راريا عون أر  الواقعب

  ايفتفاقمدددا وهمئا دددا املانمدددا، صدددا   رىل األما دددا وايلمدددا الااملمدددا ومؤمل دددا أن تلوددديف ) ( 
ذلم همئا ال فاعا ب  الاودوه وال ماملدا ،  عدم األ د ا    تنفمدل خللادا الو نمدا مليا حدا ا فدا  
                                                                                          عددن    دد  تن ددمم مز ددد مددن الدددورا  ال در بمددا الامومددا وا وقددا  الدراملددما عوددن اإل   ددت، رهنددا  ب ددوا   
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فدا  واخللدوط ال وجمامدا ل ماملدا مواجادا ا فدا  ور ارتد  األموال، بادأن  موعدا أ وا  ميا حدا ا 
 وال يمف ما  املا مدي   الدوري ال اباا عا ي ملؤمت  األ  ا ب

رىل األما ددا وايلمددا الااملمددا اددمان تنفمددل املادد و  اإلقوممدد  إل اري خمددا                    أن تلودديف أ ضددا   )ج(  
ا فددددا  لبودددددان ا ماعددددا اإليا مددددا   ا نددددو  األ   قدددد  واملادددد و  اإلقوممدددد  إل اري خمددددا   ا فددددا    آملددددما  

ن                                                                                         الوملددلن و قددا  خللددط كددا منامددا، صددا   ذلددم عددن    دد  رجدد اء مادداورا  أوملددع  لاقددا   ممددا بدد  البودددا 
 املنلق  ، ومواصوا  عم البودان األخ   لواع ماار ع مما وا وما   صا يا من أ الا بناء القدرا ب 

الاددد كاء اإليدددا م  ومؤمل دددا  ال مو دددا، ويف ملدددمما م  ددد  البمئدددا الااملمدددا،  أن تادددجع ) ( 
 عون  عم تنفمل اخللط الو نما مليا حا ا فا ب

                                      الا واات خللا  و نما مليا حا ا فدا  عودن  البودان األ  ا                أن تاجع أ ضا   )ه( 
 رعلاء األولو ا ل نفمل اإلج اءا  احملد ي.

 اإلبالغ عن متابعة  طر السياسات والضيا  املوا يعية  حيازة األرا ي -       رابعا   

 مضدمة - لف 

ت مثددا رحددد  الاالقددا  ال ددببما ال  م ددما بدد  حمدداضي األراادد  وتدددهور األراادد    األشدديال  -62
الددددرجا  املخ وفدددا ليمفمدددا حمددداضي األرااددد  باددديا مضدددمون مدددن قبدددا ا امدددا )املالدددم أو الادددا ا أو و 

امل دد أج  أو امل دد خده( الادد ع   قددون األراادد . و  حدد  تامددا  موعددا م نوعددا مددن امل غددما  عوددن 
ت مثدددا    دددع مدددوار  األرااددد  حندددو ا فدددظ أو اإل اري امل ددد داما أو ال ددددهور،  ددد ن م دددانا ادددمان ا مددداضي

                                                                               عمومددا    كددون مددن مي ويددون األراادد  مويمددا مضددمو ا قددا رون وحمفددزون عوددن ايفملدد ثمار   ممارملددا  
ا فدداع عودددن املدددوار  يدددد  ادددمان الصدددحا واإل  اجمددا عودددن املدددد  اللو دددا،  ون خدددو  مدددن رميا مدددا 

 .(28)ايفمل مالء عون أراامام من  ون وج  ح  أو ال ادي عوماا

أب م ميويدون األرااد  مويمدا مضدمو ا  قدد  ن اد  يدم األمد  رىل ال  دبيف      أما الل ن يف  اا ون  -63
تدهور األراا  لاده قدر م عون ايفمل ثمار  ماا من من ور  و ا األجا. وهيلا حيداولون املد غالل األر   

 . ( 29) قدر امل لاع ام   املد  القصم و فقدون حا ز ايفمل ثمار   أراامام عون املد  اللو ا 

مثا عالق ان ملببم ان أخد اين مدن األملدبا  بد  اإل اري امل دؤولا لوحمداضي وتددهور األرااد  وت  -64
   ضحف جلو ا األراا   ون م اقبا وعده ال ن م  ب  القلاعا  وب  أصحا  املصوحا. 

ومييددن أن  ددؤ ي اددمان حمدداضي األراادد  رىل ر اري جمدددي ليتراادد  رذا عو ددت مجمددع جوا دديف  -65
  صدا لو اجمدا ب نفمدل اخللدوط ال وجمامدا  14-ه أ/26                                  ما ماا . وميين أن   مح تنفمل املق ر البمئا ال ميمن

اللوعمددا باددأن ا وكمددا امل ددؤولا  مدداضي األراادد  ومصددا د األمسدداك والغددا     ملددمان األمددن الغددلا   
الو ين، يد  جلقم  ايفمل خداه األمثا ليتراا  ملصوحا ا ممدع، مدع ادمان جلقمد  هدد  جلممدد أ د  

 تدهور األراا .

__________ 

،  (ICCD/COP(14)/20)القضااي ا د دي والناشئا: حماضي األراا     :( 2020اتفاقما األمم امل حدي مليا حا ال صح  )  ( 28) 
<https://www.unccd.int/official-documentscop-14-new-delhi-india-2019/iccdcop1420>  . 

   امل جع  ف   (29)

https://www.unccd.int/official-documentscop-14-new-delhi-india-2019/iccdcop1420
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البودددددان عوددددن تندددداول مبددددا ل حمددددد ي وار ي   اخللددددوط ال وجمامددددا  14-ه أ/26وشددددجع املقدددد ر  -66
اللوعمددا مددن أجددا ماا ددا م ددألا حمدداضي األراادد  و ودديف رىل األما ددا أن تضددلوع بددثالث مادداه ر م ددما 

 ت او  حبماضي األراا . وت كز هلو املااه عون ال ماملا  واإلبالغ وال وعما.

 د دليل تضينإعدا -السياسات  -ابء 

                                                                              ودديف رىل األما ددا أن تقددوه، رىل جا دديف الفدداو وشدد كاء آخدد  ن،  عدددا   لمددا تقددين عددن كمفمددا  -67
ر ماج اخللوط ال وجماما اللوعما   تنفمدل ايفتفاقمدا وجلممدد أ د  تددهور األرااد ، مدع م اعداي ال دماقا  

  ا .الو نما لي  تن    ماا األ  ا    الدوري اخلام ا عا ي ملؤمت  األ 

،  بت لوفاو واألما ا أن رعدا  هلا الدلما ال قين 2020وباد مااورا  جلضم ا   أوا ا عاه  -68
 نبغددد  أن   ددد ند رىل عمومدددا شددداموا ألصدددحا  املصدددوحا امل ادددد  ن مدددن خدددالل ملو دددوا مدددن املاددداورا  

القدددارا   اإللي و مددا ألصدددحا  املصدددوحا واخلدددياء وصددما ا  راملدددا  ا دددايف  مدددن خم وددف البوددددان عدددي
وايفمل فا ي من   وي املاار ع/اليامج الا  أبت الفاو عون  عماا بادأن ر اري ا مداضي واإل اري امل د داما 
                                                                                         ليتراا . و   اد  الدلما ال قين مجاورا  من وااا  ال ماملا  وصنا  الق ار بل  قا موجزي وموموملا. 

حا  املصددوحا امل اددد  ن عقددد  وقددد أ وقددت األما ددا والفدداو هددلو الامومددا صادداوري بدد  أصدد  -69
ممثددا مددن  100. وحضدد  ايفج مددا  أكثدد  مددن 2020حز  ان/ و مدد   17صناملددبا  ددوه ال صددح  وا فددا    

ا يومددا  واجمل مددع املددد  واألوملدداط األكا ميمددا واألمددم امل حدددي واملن مددا  ا يوممددا الدولمددا. وقدددمت 
 دا إل مداج حمداضي األرااد  ور ار دا   جلممدد أ د                                  أ يدارا  أوىل مدن  راملدا  حدايف  ر  ا  (30)مخ ا بودان

 اإل يولوجما.-تدهور األراا    ر ار  موعا من ال  و  املؤمل ما والقا و ما والزراعما

و  دد   املادداوري عمومددا  ال بددا ل ل حد ددد ال حددداي  والاوامددا امل دداعدي والاوا دد  الددا مييددن  -70
ألصددوما والاددبا    اجملددايف  امل صددوا حبمدداضي األراادد . أن تيفددا املادداركا الادداموا لون دداء والادداو  ا

و وقات ا وول املمينا لو غويف عون ال حداي  امل صوا بادده ال يامدا القلداع  وعدده تدوا   البمدام  
 الالضما إلجيا  األ لا عون  ور ا ماضي   جلقم  جلممد أ   تدهور األراا . 

                                   لون دددد  جلد دددددا     راملددددا  حددددايف  ر  ا  ددددا  2020متوض/ ولمدددد   10                     و   مدددت مادددداوري اث مددددا    -71
راددا ما قدددماا شدد كاء ومؤمل دددا  مددن أرممنمددا والبوملددنا واال ملدددم وتو ددو ومجاور ددا مولدددو ا وكولومبمدددا. 
وعددالوي عوددن ذلددم، كددان الغدد   مددن ايفج مددا  هددو جلد ددد الدددروس امل دد فا ي وايفتفددان عوددن امل ددا ا 

قدين. وركدز  املناقادا  عودن وادع مبدا ل توجمامدا  وكمدا ال  م ما لوادع املخلدط املاد ون لوددلما ال 
األراا   ل اداون مدع اجمل مادا  احملومدا، وةمد  ا مداضي ملاا دا ال خود  عدن األرااد ، ورممدع األرااد  
من أجا حف اا، وايلما  امل احا ل ح   حصول امل أي عون األراا  ل از ز ال نمما الزراعما الااموا، 

 ي أصحا  املصوحا الا ميين امل خداماا إلش اك خم ودف أصدحا  املصدوحا   مناقادا واملناب  امل اد
 قضااي حماضي األراا    ملمان اتفاقما األمم امل حدي مليا حا ال صح . 

وركددز  عوددن الاوامددا  2020آ /أ  ددل   21ال المددا    (31)وقددد جدد   املادداوري اإللي و مددا -72
جلممدددد أ ددد  تددددهور األرااددد . ومسحدددت املبدددا يف   يفتفدددان عودددن  امل ددداعدي إل مددداج حمددداضي األرااددد   

                                                                                           الاواما امل داعدي ال  م دما الدا ت د ند رىل مبدا ل  د  ي. وملدا كدان هدلا الددلما ال قدين موجادا  حندو تزو دد 
األ ددد ا  أب اي لوامدددا وايفملددد فا ي مدددن  راملدددا  ا دددايف  اإل  ا  دددا واملددد ا ا  املؤلفدددا ،  ددد ن األما دددا 

__________ 

   تو   وال نغال وملمالمون و مام ومنغولما. (30)

  .2020                                                                                       وجل وي هلو الو مقا عون ماووما  عن أ الا املااوري اإللي و ما الا    مت حىت  ا ا أ وول/ملب مي (31)
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رىل صما ا م ارا  تااجل الاواما امل اعدي والاوا   والفوا دد إل مداج اخللدوط ال وجمامدا  والفاو توصو ا
 اللوعما   تنفمل ايفتفاقما وجلقم  جلممد أ   تدهور األراا . 

                                                                                  وملددد  ج   املاددداوري اإللي و مدددا املقبودددا   من صدددف تاددد  ن الثدددا / و مي إلقددد ار امل دددارا  الامومدددا   -73
                                                                                           املنحن األكث  جلد دا  إل ماج امان حماضي األراا    تنفمل ايفتفاقما وجلقم  جلممد أ   تدهور األراا .  

وقت مبي  من عموما صما ا ومل ااجل امل ارا  ا واجز والاواما امل اعدي الا ف جلد دها     -74
الدلما ال قين إل ماج اخللوط ال وجماما اللوعما   جلد د أهدا  جلممدد أ د  تددهور األرااد  وتنفمدلها 
وتلبم  اخللوط ال وجماما اللوعما   جلممد أ   تدهور األراا  عون الصامد احملو . وبللم، مل ن     

ل جلوما ال ماملا  والقوا   وا وا ز )عون امل  و  مواءما ال ماملا  وعده رجيا  حوا ز ملوبما من خال
 اليو ( الا تدعم ايفخ مار الف  ي   اع ما  اإل اري امل  داما ليتراا  )عون امل  و  ا ز  (. 

و  ر ددار عمومددا رعدددا  الددددلما ال قددين، هلددط األما ددا وشددد كاء آخدد ون،  ل ادداور مددع الفددداو،  -75
 دمم ماداورا  و نمدا ل وقد  ال اومقدا  املناملدبا بادأن امل دارا . وملدم م إلش اك  موعا من البودان وتن

                                                                                         اخ مدددار البوددددان و قدددا  لومادددا م ا غ ا مدددا، مدددع م اعددداي اه مامادددا الواادددح ومادددارك اا   تنفمدددل اخللدددوط 
 ال وجماما اللوعما و  عموما جلممد أ   تدهور األراا . 

                                      املدددما الدددا    مدددت، ف ال أكمدددد عودددن أن هنددداك وخدددالل املاددداورا  اإللي و مدددا واألعمدددال األمل -76
حاجا رىل تاممم م ألا حماضي األراا    الق ارا  امل اوقا  يفمل ثمار   األرااد  و  تنفمدل املادار ع 
ال اممدددا رىل جلقمددد  جلممدددد أ ددد  تددددهور األرااددد . و  الوقدددت  ف ددد ، كدددان مدددن الواادددح لوجممدددع أن تاز دددز 

                                                              ن دا ما ملدميون عددامال  ر م دما    تاز دز امل داواي    د   حصدول ا ممددع ال ددابم امل اعمدا لالع بدارا  ا
 عون األراا  وامان حماضي األراا .

                                                                                    ومل  ناق   أ ناء  وري  نا امل ا ا  تنفمل ايفتفاقما   ا ج املااورا  عودن الصدامد القلد ي مدع  -77
غ   الناا مددا وع ادد  عوددن الدددوري ال قددده احملدد ض   رعدددا  الدددلما ال قددين بغمددا واددع الدددلما ال قددين   صددم

 اخلام ا عا ي ملؤمت  األ  ا  لون    م . 

 مؤشرات  هداف التنمية املستدامة ذات الصلة حبوكمة األرا ي -اإلبالغ  -جيم 

                                                                        وبددددت األ دددد ا  أ ضددددا  رىل األما ددددا أن تقددددوه،  ل ادددداور مددددع مي دددديف  نددددا املدددد ا ا  تنفمددددل  -78
حا إل ماج مؤش ا  أهدا  ال نمما امل  داما القا ما امل فد  عومادا ايفتفاقما،  مل ياا  اخلمارا  امل ا

                                                            عاملما  ذا  الصوا حبوكما األراا    عموما اإلبالغ صوجيف ايفتفاقما. 

                                                                                 وتدرس األما ا حالما  البمام  امل احا ملؤشد ا  أهددا  ال نممدا امل د داما ذا  الصدوا حبوكمدا  -79
أ ناء  وري  نا امل ا ا  تنفمل ايفتفاقما. وملدميون تدوا   البمدام                                  األراا  ومل قده تق   ا  رىل األ  ا  

                                                                                  ليا مؤش  من املؤش ا  ماما  ل حد د رميا ما قماه األ  ا   إلبالغ    وري اإلبالغ ال الما. 

 إذكاء الوعي -دال 

لا                                                                             وددد يف رىل األما دددا أن ت  يادددف اخلمدددارا  امل احدددا ل از دددز رذكددداء ال وعمدددا   وكمدددا امل دددؤو  -80
ليترااددد  مدددن أجدددا ميا حدددا ال صدددح  وتددددهور األرااددد  وا فدددا ، ويف ملدددمما بددد  ال ددديان القدددابو  

 لو ض ر، صن  مام ال يان األصومون واجمل ماا  احملوما. 
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و  هددلا الصدددد ، تامدددا األما ددا مدددع ايف ددد ال  الدددو  ليترااددد  وبوابدددا األراادد  وأما دددا  ندددا  -81
                                                                   بقا  ب حد د امل اتمجما إلذكاء الوع   د   خ ل  ماا  ج   اع  ايفع بارا  األمن الغلا   الاامل  لوقماه م 

 ا ن ا ما وميين ع ااا عون األ  ا    الدوري اخلام ا عا ي ملؤمت  األ  ا . 

و إلاا ا رىل ذلم، هناك خلط إلعدا   وري تدر بما حمد ي مع ملون بناء القدرا    ر ار  -82
 دداعدي   رذكدداء الددوع  باددأن ا وكمددا امل ددؤولا ليتراادد  بدد  أصددحا  اتفاقمددا ميا حددا ال صددح  لوم

 املصوحا امل  اد  . 

، شدداركت األما ددا   أحددداث م اددد ي ع اددت  ماددا الاناصدد  14-ه أ/26وباددد اع مددا  املقدد ر  -83
 ذا  الصوا من املق ر امل او  حبماضي األراا  املا مد   ر ار عموما ايفتفاقما. 

                 حدددوارا  بادددأن حقددددون ال دددابع ليتمدددم امل حددددي حقدددون اإل  ددددان  وددد   مان،   دددمو  هدددلا ال ددد  -84
. ومشدا هدلا ا دوار مناقادا لوجندا املانمدا حبقدون اإل  دان 127اإل  ان وتغدم املنداخ عودن هدام  الددوري 

باأن األراا  أاثر  قضدااي هامدا ت اود    قدون   األرااد    ملدمان تغدم املنداخ، وأبد ض ا اجدا رىل 
 امل أي ال  فما والااو  األصوما ومزار  الغا   الصناعما. حوول هميوما وم ا ا ت او  حبقون

ملدددؤمت  األ ددد ا    اتفاقمدددا األمدددم امل حددددي اإل ار دددا بادددأن تغدددم املنددداخ رىل    25-ه أ / 1و وددديف املقددد ر   -85
مئدا  ر م  االمئا الف عما لوماوري الاومما وال ينولوجما )همئا املادوري( تن دمم حدوار   الددوري الثا مدا واخلم د  ال 

املادددوري بادددأن الاالقدددا بددد  امل دددا ا امل صدددوا  ألرااددد  وامل دددا ا امل صدددوا  ل يمدددف مدددع تغدددم املنددداخ. وتادددما  
ال قار   املقدما من األ  ا  وامل اقب  لامومدا ايفتفاقمدا اإل ار دا عناصد   قدون األرااد  وحماض دا م ابلدا مدع  

                                                    ادوري ال ابادا لالتفاقمدا اإل ار دا، قددمت األما دا تق  د ا   عما أما دا ايفتفاقمدا. وبادد مناقادا  مدع ر دم  همئدا امل 
  67 يض الاما اللي االوات ب  األ  ا    ايفتفاقمدا بادأن ا مداضي ووادع الددلما ال قدين املدلكور   الفقد ي  

                                                                                               أعالو   صمغ   الناا ما م  قبال . وقد وا قت أما دا اتفاقمدا األمدم امل حددي مليا حدا ال صدح  عودن الامدا عدن  
 يف مع ر م  همئا املاوري ال اباا لالتفاقما اإل ار ا من أجا تن مم ا وار امللكور أعالو. كث 

                                                                                و  ماددد   رعددددا  ال وقادددا  الااملمدددا امل تقبدددا ليترااددد ، قددد ر   ن ادددا ال وجمامدددا أ ضدددا  رعددددا   -86
املدددوار  و مقدددا عمدددا جلدددد  الامدددا الادددامل  واأل ددد  احملوددد  وتبحدددم   الصدددوا بددد  حمددداضي األرااددد  وحقدددون 

وامل صدددالن األرااددد . و  اإل دددار  ف ددد ، ملدددمكز ايفج مدددا  القدددا ه  مامدددا األمدددم امل حددددي لوبمئدددا عودددن 
موادددو  "تاز دددز اإلجددد اءا  مدددن أجدددا اللبمادددا ل حقمددد  أهددددا  ال نممدددا امل ددد داما" وملدددمن     محا دددا 

ون رعدا  و مقا باأن اللبماا وامل صالحاا. ومل اما األما ا مع موبف  ب ممج األمم امل حدي لوبمئا ع
حمددداضي األرااددد  وامل صدددالحاا ل قددددمياا عودددن هدددام  ا ددددث، وملددد يون م تبلدددا باقدددد األمدددم امل حددددي 

 إلصالن الن م اإل يولوجما.

 التوصيات  -هاء 

قد تو  األ  ا    الدوري ال املاا عا ي لوجنا امل ا ا  تنفمل ايفتفاقما الن د    املق حدا   -87
الددوار ي   هددلو الو مقددا يددد  بدددء مادداورا  مبيدد ي باددأن ماددار ع املقدد را  الددا ملدد حال رىل الدددوري 

 اخلام ا عا ي ملؤمت  األ  ا . 

  :وقد تو  األ  ا  أن تقوه صا  و  -88

باددأن حمدداضي األراادد ،  14-ه أ/26األ دد ا  عوددن مواصددوا تنفمددل املقدد ر  عأن تاددج )أ( 
ملمما  تبا  مبا ل اخللوط ال وجماما اللوعما   تنفمدل أ ادلا ميا حدا ال صدح  وتددهور األرااد   يف

 وا فا  وجلقم  جلممد أ   تدهور األراا ب
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مت  األ دددد ا    رىل األ ددد ا  أن تن دددد  أ نددداء الدددددوري اخلام دددا عادددد ي ملدددؤ  أن تلوددديف ) ( 
الدلما ال قين امل اود  بيمفمدا ر مداج اخللدوط ال وجمامدا اللوعمدا   تنفمدل ايفتفاقمدا واأل ادلا ال اممدا رىل 

 جلقم  جلممد أ   تدهور األراا ب 

رىل األما ا أن تقوه،  ل ااون مع الفاو و مها من املؤمل ا  ذا                 أن تلويف أ ضا   )ج( 
 الدلما ال قين، صا   ذلم من حمم رذكاء الوع ب  الصوا، بدعم األ  ا    تنفمل

رىل ايلمدددا الااملمدددا أن تامدددم حمددداضي األرااددد    القددد ارا  امل اوقدددا  أن تلوددديف كدددللم ) ( 
 يفملدد ثمار   األرااددد  و  تنفمددل املادددار ع ال اممددا رىل جلقمددد  جلممددد أ ددد  تدددهور األرااددد ، وأن توصددد  

  م    البمئا الااملما أبن  يفا ذلم.

    


