
 المهمة
 

تحديد إطار عالمي لدعم وضع وتنفيذ 

سياسات وبرامج وتدابير وطنية وإقليمية 

تردي /ترمي إلى منع حدوث التصحر

األراضي والسيطرة عليه وقلب اتجاهه 

والتخفيف من آثار الجفاف باالعتماد على 

التفوق العلمي والتكنولوجي، وإذكاء 

الوعي العام، ووضع المعايير، والدعوة 

وتعبئة الموارد، بما يسهم في الحد من 

. الفقر  

مشاركة الشبكات واملؤسسؤتؤات الؤةؤوؤلؤكؤة والؤ ؤكؤ ؤ لؤ  ؤكؤة  ات :  6-3النتيجة 
 .تردي األراضي واجلفاف يف دعم ت فكذ االتفاقكة/الصوة مب ض ع ال صحر

 
 بناء القدرات. 4

تؤردي / حتديد ومةاجلة اح كؤا ؤات اؤ ؤاق الؤ ؤدرات املؤ ؤةؤوؤ ؤة مبؤ ؤ  حؤدو  الؤ ؤصؤحؤر
 . األراضي وقوب اجتاهه وال خفكف من آثار اجلفاف

قكام البودان اليت أ رت ال  ككم الذايت لو درات ال ط كة ا  فكذ : 1-4النتيجة 
خطط الةلل املرتتبة عوى  لك هبدف تط ير الؤ ؤدرات الؤة مؤة عؤوؤى املتؤ ؤ   

تردي األراضؤي واجلؤفؤاف /ل  اول متائل ال صحر )(الفردي واملسستي والُ ُظلي
 . عوى الصةكد ال طين واحملوي

شؤؤروع الؤؤبؤؤوؤؤدان الؤؤيت أ يتؤؤبؤؤق يؤؤا أن أ ؤؤرت تؤؤ ؤؤكؤؤكؤؤلؤؤات :  2-4النننننتننيننجننة 
الح كا اهتا امل ةو ة اال درات يف إ راق علوكات ال  ككم  ات الصوة اامل ض ع 

تؤردي األراضؤي / من أ ل حتديد ما حت اج إلكه من قؤدرات لؤوؤ ؤصؤدي لؤوؤ ؤصؤحؤر
 .واجلفاف عوى الصةكد ال طين واحملوي

 
 التمويل ونقل التكنولوجيا. 5

تةبئة امل ارد املالكة وال ك  ل  كة ال ط كة والث ائكة وامل ةددة األطراف وحتتني ان  ؤاق 
 .أهداف اس خدامها وت تكق  لك لزيادة أثرها وفةالك ها

قكام البودان األطراف امل أثرة ا ض  أطر م كامؤوؤة لؤةؤسؤ ؤثؤلؤار :  1-5النتيجة 
من أ ل تةبئة امل ارد ال ط كؤة والؤثؤ ؤائؤكؤة واملؤ ؤةؤددة األطؤراف لؤزيؤادة فؤةؤالؤكؤة وأثؤر 

 .تدااري ال دخل
ت دمي البودان األطراف امل  دمؤة مؤ ارد مؤالؤكؤة كؤبؤرية وكؤافؤكؤة يف :  2-5النتيجة 

ال قت امل اسب وم ارد ميكن ال  بس هبا دعلاً لولبادرات احملوكة الرامكة إىل قؤوؤب 
 .تردي األراضي وم   حدوثه وال خفكف من آثار اجلفاف/اجتاه ال صحر

اؤذل األطؤراف مؤزيؤدًا مؤن اجلؤهؤ د لؤ ؤةؤبؤئؤة املؤ ارد املؤالؤكؤة عؤوؤى :  3-5النتينجنة 
صؤةؤكؤد املؤسسؤتؤات واملؤرافؤق والصؤؤ ؤاديؤق املؤؤالؤكؤة الؤؤدولؤكؤةة مبؤؤا فؤكؤهؤؤا مؤرفؤق الؤبؤكؤئؤؤة 

اإلدارة املتؤ ؤدامؤة لؤيراضؤي لؤد  / الةاملكةة عن طريق الرتويج لربنامج االتؤفؤاقؤكؤة
 .جمالس إدارة هذه املسستات

/حتديد مصادر مالكة وآلكات مت يل مب كرة ملكافحؤة الؤ ؤصؤحؤر:  4-5النتيجة 
تردي األراضي وختفكف آثار اجلفافة ويشلل  لك ال طاع اخلاصة واآللكات 
التؤ قؤكؤؤةة والؤ ؤؤمؤارةة ومؤسسؤتؤؤات ومؤؤ ؤظؤلؤؤات ا ؤؤ ؤلؤ  املؤد ة و ؤري  لؤؤك مؤؤن 
آلكات ال ل يل امل ةو ة اال ككف م  تغري امل اخ وختفكف آثؤارهة وحؤفؤل الؤ ؤ ؤ ع 

 . البك ل  ي واس غةله اس غةالً مت داماًة واحلد من الف ر واجل ع
تتهكل حص ل البودان األطراف امل أثرة عوى ال ك  ل  كا عؤن : 5-5 النتيجة

طريق ال ل يل امل اسبة واحل افز االق صادية والتكاسكة الفةالة والدعم الؤ ؤ ؤينة 
وال سؤؤكؤؤلؤؤا يف إطؤؤار الؤؤ ؤؤةؤؤاون فؤؤكؤؤلؤؤا اؤؤني اؤؤوؤؤدان اجلؤؤ ؤؤ   واؤؤني اؤؤوؤؤدان الشؤؤلؤؤال 

 . واجل   
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تؤؤردي األراضؤؤي /إقامؤؤة شؤؤراكة عاملكؤؤة ل وؤؤب اجتؤؤاه ال ؤؤصحر
وم ؤؤؤؤ  حدوثؤؤؤؤه وال خفكؤؤؤؤف مؤؤؤؤن آثؤؤؤؤار اجلفؤؤؤؤاف يف امل اطؤؤؤؤق 

 .امل أثرة دعلاً لوحد من الف ر وحت كق االس دامة البكئكة

 األمم المتحدة
 اتفاقية مكافحة التصحر

UNCCD  



  .ااس ث اق املةرفة ال  وكدية اشأن امل ارد ال راثكة (1

 إطار السياسات العامة. 2
تؤردي األراضؤي / دعم هتكئة اكئة مساتكة ل ةزيز احلوؤ ل املؤ ؤةؤوؤ ؤة مبؤكؤافؤحؤة الؤ ؤصؤحؤر

 .وختفكف آثار اجلفاف
تؤ ؤكؤكؤم الؤةؤ امؤل املؤسثؤرة سؤكؤاسؤكؤًا ومؤسسؤتؤكؤًا ومؤالؤكؤًا وا ؤ ؤلؤاعؤكؤاً :  1-2جنة الننتنين

تؤؤردي األراضؤي واحلؤ ا ؤؤز الؤيت تؤةؤؤ مل اإلدارة املتؤ ؤدامؤؤة / واقؤ ؤصؤاديؤًا يف الؤ ؤصؤحؤر
 . ليراضية وال  صكة اال دااري امل اسبة إل الة هذه احل ا ز

قؤكؤام الؤبؤوؤدان األطؤراف املؤ ؤأثؤرة اؤ ؤ ؤ ؤكؤا اؤرامؤج عؤلؤوؤهؤا الؤ طؤ ؤكؤة :  2-2النتيجة 
ل ضةها يف شكل وثائق اسرتاتكمكة مت  دة إىل مؤةؤوؤ مؤات أسؤاسؤكؤة اؤكؤ فؤكؤزيؤائؤكؤة 

 . وا  لاعكة واق صاديةة وإدرا ها يف سكامل أطر م كاموة لةس ثلار
قؤكؤام الؤبؤوؤدان األطؤراف املؤ ؤأثؤرة اؤجدراج اؤرامؤج عؤلؤوؤهؤا الؤ طؤ ؤكؤة :  3-2النتنينجنة 

ومتائل اإلدارة املت دامة ليراضي وتردي األراضي يف ختطكؤط الؤ ؤ ؤلؤكؤة ويف  ؤري 
 .  لك من اخلطط والتكاسكات الةامة ال طاعكة واالس ثلارية

قكام البودان األطراف امل  دمة اجدماج أهداف االتفاقكة وتؤدااؤري : 4-2النتيجة 
مشاريةها اخلاصة اال ؤةؤاون اإلئؤائؤي / اإلدارة املت دامة ليراضي يف صوب اراجمها

 .يف سكامل دعلها لوخطط ال طاعكة واالس ثلارية ال ط كة
اعؤ ؤلؤاد أو تؤةؤزيؤز تؤدااؤري مؤ ؤصؤافؤرة عؤوؤى صؤةؤكؤد اؤرامؤج الؤةؤلؤل :  5-2نتيجنة ال

تردي األراضية وال   ع البك ل  ية وختؤفؤكؤف آثؤار تؤغؤري املؤ ؤاخ / امل ةو ة اال صحر
 .وال ككف مةهة من أ ل حتتني أثر تدااري ال دخل

 
 العلم والتكنولوجيا والمعرفة. 3

الؤ صؤ ل إىل متؤؤ ؤ   التؤؤوؤطؤؤة الؤةؤؤاملؤكؤؤة يف جمؤؤال املؤؤةؤرفؤة الؤةؤؤوؤلؤكؤؤة والؤؤ ؤ ؤ ؤؤكؤة املؤ ؤةؤؤوؤ ؤؤة 
تؤؤردي األراضؤؤي وختؤؤفؤؤكؤؤف آثؤؤار / اؤؤالؤؤ ؤؤصؤؤحؤؤر

 .اجلفاف
كفالة دعم الرصد عؤوؤى : 1-3النتيجة 

الصؤؤةؤؤكؤؤد الؤؤ طؤؤين وتؤؤ ؤؤكؤؤكؤؤم أو ؤؤه الصؤؤةؤؤف 
فؤؤكؤؤلؤؤا يؤؤ ؤؤةؤؤوؤؤق اؤؤاالجتؤؤاهؤؤات الؤؤبؤؤكؤؤ فؤؤكؤؤزيؤؤائؤؤكؤؤة 
واال ؤؤ ؤؤلؤؤاعؤؤكؤؤة واالقؤؤ ؤؤصؤؤاديؤؤة يف الؤؤبؤؤوؤؤدان 

 . امل أثرة
وضؤؤ  إطؤؤار مؤؤر ؤؤةؤؤي :  2-3النننننتننيننجننة 

أساسي يت  د إىل أق   البكانات امل  افرة 
اشؤؤؤؤؤأن االجتؤؤؤؤؤاهؤؤؤؤؤات الؤؤؤؤؤبؤؤؤؤؤكؤؤؤؤؤ فؤؤؤؤؤكؤؤؤؤؤزيؤؤؤؤؤائؤؤؤؤؤكؤؤؤؤؤة 
واال  لاعكة واالق صادية وت تكق الؤ ُؤؤُهؤج 

 .الةولكة  ات الصوة تدرجيكاً 
حتتؤني مؤةؤرفؤة الؤةؤ امؤل :  3-3النتنينجنة 

البك فكزيائكة واال  لاعكة واالق صادية وتفاعةهتا يف امل اطق امل أثرة هبدف حتتني 
 .اختا  ال رارات

حتتني مةرفة ال فاعةت اني ال ككف مؤ  تؤغؤري املؤ ؤاخ وختؤفؤكؤف :  4-3النتيجة 
آثار اجلفاف واس صةح األراضي املرتدية يف امل اطق امل أثرة إلتاحة وض  أدوات 

 .لولتاعدة يف اختا  ال رارات
ة ( 1) ت افر نظم فةالة ل شاطر املةرفةة مبؤا فؤكؤهؤا املؤةؤرفؤة الؤ ؤ ؤوؤكؤديؤة:  5-3النتيجة 

عوى الصةؤكؤد الؤةؤاملؤي واإلقؤوؤكؤلؤي ودون اإلقؤوؤكؤلؤي والؤ طؤين هبؤدف دعؤم مؤ ؤرري 
التكاسات واملت ةلوني ال هائكنية ويشلل  لك حتديد ونشر أفصل املؤلؤارسؤات 

 .وال مار  ال ا حة

 تحقيق فوائد عامة بتنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر تنفيذاً فعاالً . 3
تؤردي / إسهام اإلدارة املت ؤدامؤة لؤيراضؤي ومؤكؤافؤحؤة الؤ ؤصؤحؤر:  1-3األثر المتوقع 

األراضي يف حفل ال   ع البك ل  ي واس غةله اس غةالً مت ؤدامؤًا ويف الؤ ؤخؤفؤكؤف مؤن 
 .آثار تغري امل اخ

 
تعبئة الموارد لدعنم تنننفنينذ االتنفناقنينة . 4

عننن طننريننق بننننناء لننرانننات فننعننالننة بننيننن 
 الجهات الفاعلة الوطنية والدولية

إتؤاحؤة املؤزيؤد مؤن :  1-4األثر المتوقع 
املؤؤ ارد املؤؤالؤؤكؤؤة والؤؤ ؤؤ ؤؤ ؤؤكؤؤة والؤؤ ؤؤكؤؤ ؤؤ لؤؤ  ؤؤكؤؤة 
لوبودان ال امكة األطراف امل أثرةة وحؤكؤثؤلؤا 
يؤؤكؤؤ ن  لؤؤك مؤؤ ؤؤاسؤؤبؤؤًا يف اؤؤوؤؤدان وسؤؤط 
 .وشرمل أوروااة يف سكامل ت فكذ االتفاقكة

حمؤكؤط  يادة هتكؤئؤة :  2-4ألثر المتوقع ا
التكاسات الةامة لكفالة ت فكذ االتفاقكؤة 

 .عوى مجك  الصةد
 

 األهداف التشغيلية والنتائج المتوقعة
 الدعوة وإذناء الوعي والتثقيف.  1

ال أثري افةالكة يف الةلوكات الدولؤكؤة والؤ طؤ ؤكؤة واحملؤوؤكؤة ويف اجلؤهؤات الؤفؤاعؤوؤة  ات الصؤوؤة 
 .تردي األراضي واجلفاف عوى حن  م اسب/ل  اول املتائل امل ةو ة اال صحر

إاؤؤةا الؤؤفؤؤئؤؤات :  1-1النننننتننيننجننة 
املة كة الرئكتكة عوى الصةكد الدويل 
والؤؤ طؤؤين واحملؤؤوؤؤي عؤؤوؤؤى حنؤؤ  فؤؤةؤؤال 

تؤؤردي األراضؤؤي / مبتؤؤائؤؤل الؤؤ ؤؤصؤؤحؤؤر
واجلؤؤؤفؤؤؤاف وأو ؤؤؤه تؤؤؤفؤؤؤاعؤؤؤوؤؤؤهؤؤؤا مؤؤؤ  

ختؤؤفؤؤكؤؤف / الؤؤ ؤؤكؤؤكؤؤف مؤؤ  تؤؤغؤؤري املؤؤ ؤؤاخ
آثؤؤار تؤؤؤغؤؤري املؤؤؤ ؤؤاخ وحؤؤؤفؤؤل الؤؤؤ ؤؤ ؤؤؤ ع 

 .البك ل  ي
تؤؤ ؤؤاول متؤؤائؤؤل :  2-1النننننتننيننجننة 

تؤردي األراضؤي واجلؤفؤاف / ال صؤحؤر
يف إطار احملافل الدولكة  ات الصوة 
اؤؤؤاملؤؤؤ ضؤؤؤ عة مبؤؤؤا يف  لؤؤؤك احملؤؤؤافؤؤؤل 
امل ةو ة اال مارة الزراعكةة وال ككف 

م  تغري امل ؤاخة وحؤفؤل الؤ ؤ ؤ ع الؤبؤكؤ لؤ  ؤي واسؤ ؤغؤةلؤه اسؤ ؤغؤةاًل متؤ ؤدامؤاًة والؤ ؤ ؤلؤكؤة 
 .الريفكةة وال  لكة املت دامةة واحلد من الف ر

 يادة مشاركة م ؤظؤلؤات ا ؤ ؤلؤ  املؤد  واألوسؤاة الؤةؤوؤلؤكؤة يف الشؤلؤال :  3-1النتيجة 
واجل   ة ااع بارها من أصحا  املصوحةة يف الؤةؤلؤوؤكؤات املؤ ؤةؤوؤ ؤة اؤاالتؤفؤاقؤكؤةة وتؤ ؤاويؤا 

تردي األراضي واجلفؤاف يف مؤبؤادراهتؤا املؤ ؤةؤوؤ ؤة اؤالؤدعؤ ة وإ كؤاق الؤ عؤي / متائل ال صحر
 .وال ث كف

انبث ت اتفاقكة األمم امل حدة ملكافحة ال صحر عن مسمتر قلؤة ريؤ ة وهؤي صؤك فؤريؤد 
من ن عه أتاح ت  كه االه لام إىل متألة تردي األراضي يف امل اطق اجلافة الؤيت يؤ  ؤد 

فؤبؤةؤد مؤرور عشؤر سؤ ؤ ات .  هبا اةض أضةف ال ظم اإليك ل  كة والتؤكؤان يف الؤةؤاأ
عؤؤوؤؤى دخؤؤ يؤؤا حؤؤكؤؤز الؤؤ ؤؤ ؤؤفؤؤكؤؤذة أصؤؤبؤؤحؤؤت 
االتفاقكة تصؤم أطؤرافؤًا مؤن الؤةؤاأ اؤأسؤرهة 
وهؤؤ ؤؤال تتؤؤوؤؤكؤؤم مؤؤ ؤؤزايؤؤد اؤؤأن هؤؤذا الصؤؤك  
كؤؤفؤؤكؤؤل اؤؤأن يتؤؤهؤؤم إسؤؤهؤؤامؤؤًا دائؤؤلؤؤًا يف 
حت كق ال  لكة املت دامة واحلد مؤن الؤفؤ ؤر 

 .عوى الصةكد الةاملي
 

م  دخ ل االتفاقكة ع دها الثا ة تب ؤت 
الؤؤدول األطؤؤراف فؤؤكؤؤهؤؤاة والؤؤبؤؤالؤؤ  عؤؤددهؤؤا 

دولؤؤؤؤؤؤؤؤةة اؤؤؤؤؤؤؤؤاإلمجؤؤؤؤؤؤؤؤاع اخلؤؤؤؤؤؤؤؤطؤؤؤؤؤؤؤؤة  191
اإلسؤؤرتاتؤؤكؤؤمؤؤكؤؤة وإطؤؤار الؤؤةؤؤلؤؤل الؤؤةؤؤشؤؤريؤؤني 
ل ةزيز عؤلؤوؤكؤة تؤ ؤفؤكؤذ االتؤفؤاقؤكؤة يف الؤفؤرتة 

يف (  اإلسؤؤؤرتاتؤؤؤكؤؤؤمؤؤؤكؤؤؤة)   1002-1012
تؤؤ فؤؤر .   1002سؤؤبؤؤ ؤؤلؤؤرب / املؤؤسمتؤؤر الؤؤثؤؤامؤؤن لؤؤيطؤؤراف الؤؤذي عؤؤ ؤؤد يف مؤؤدريؤؤد يف أيؤؤوؤؤ ل

اإلسرتاتكمكة فرصة فريدة لو صدي لبةض ال حديات الرئكتكة اليت ت ا هها االتفؤاقؤكؤةة 
ولوب اق عوى أو ه ال  ة فكهاة وا   ام الؤفؤرص الؤيت يؤ ؤكؤحؤهؤا احملؤكؤط التؤكؤاسؤي والؤبؤكؤئؤي 
اجلديدة واو رة قاسم مشرتل  ديد وحؤكؤ ي جلؤلؤكؤ  أصؤحؤا  املصؤوؤحؤة والشؤركؤاق يف 

 .اتفاقكة األمم امل حدة ملكافحة ال صحر
 

الؤيت يؤ ؤبؤغؤي حتؤ ؤكؤ ؤهؤا عؤوؤى مؤد  "  األهداف اإلسؤرتاتؤكؤمؤكؤة" حت  ي اإلسرتاتكمكة عوى 
اليت تترتشد هبا اإل راقات امل خؤذة إلحؤدا  "  األهداف ال  فكذية"عشر س  اتة و 

 .آثار يف األ ل ال صري وامل  سط
 

 األهداف التشغيلية والنتائج المتوقعة
 تحسين سبل عيش السكان المتأثرين. 1

حتتني و يادة ت  ي  سبل عكش التكان الذين يؤةؤكؤشؤ ن يف :  1-1األثر المتوقع 
تردي األراضي واجلفاف ومشوؤهؤم اؤاالسؤ ؤفؤادة مؤن الؤدخؤل / امل اطق امل أثرة اال صحر

 . الذي تدره اإلدارة املت دامة ليراضي
ت وكل تأثر التكان امل ؤصؤرريؤن ا ؤ ؤلؤاعؤكؤًا واقؤ ؤصؤاديؤًا واؤكؤئؤكؤاً :  2-1األثر المتوقع 

 .ا غري وت وب امل اخ واجلفاف
 

 تحسين حالة النظم اإليكولوجية المتأثرة. 2 
حتتني إن ا كة األراضي والتو  واخلدمؤات املتؤ ؤلؤدة مؤن :  1-2األثر المتوقع 

ال ظم البكئكة يف امل اطق امل ؤأثؤرة حتتؤكؤ ؤًا متؤ ؤدامؤاًة مبؤا يتؤهؤم يف الؤ ؤهؤ   اتؤبؤل 
 . الةكش

ت وكص ضةف ال ظم اإليك ل  كة امل أثرة حكؤال تؤغؤري املؤ ؤاخ : 2-2األثر المتوقع 
 . وت وبه وحكال اجلفاف

 التصحر هو تردي األراضي في المناطق الجافة، والجافة شبه الرطبة 

 .الناجم عن عوامل مختلفة، بما فيها التغيرات المناخية والنشاطات البشرية                                                  
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