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 مؤتمر األطراف
 الدورة الثالثة عشرة
 2017أيلول/سبتمرب  16-6اوردوس، الصني، 

 )أ( من جدول األعمال املؤقت 2البند 
 : اآلثار المترتبة على اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر2030خطة التنمية المستدامة لعام 

ذات الصاالةا التااص تاان   3-15مااأ داااداف التنميااة المسااتدامة وال ا ااة  15إدماااا الفاادف 
اورةا تماا فاص ذلاأل األرالاص على ماا  لاص: كمكافحاة التصاحرا وتارميم األرالاص والترتاة المتاد

المتضااررة مااأ التصااحر والافاااف والفيضاااياتا والسااعص إلااى تحنيااه عااالم خااا  مااأ  اااارة 
 تداور األرالصكا فص ديشطة تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر

ذات  3-15مأ داداف التنمياة المساتدامة وال ا اة  15إدماا الفدف   
كمكافحااة التصااحرا وتاارميم األرالااص تاان  علااى مااا  لااص: ص تااالصاالةا ال

والترتااااة المتااااداورةا تمااااا فااااص ذلااااأل األرالااااص المتضااااررة مااااأ التصااااحر 
والافاف والفيضاياتا والسعص إلى تحنيه عالم خا  مأ  اارة تداور 

 األرالصكا فص ديشطة تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر
 تنر ر منّدم مأ األميأ التنفيذي  

 موجز  
مررررن  3-15، أن السررررىل  قي   لرررر  ال ايرررر  12-/م أ3مررررؤأل  األ،رررر ار،   م رررر ر   قرررر ر 

أهدار التنمل  املستدام  حم ٌك قوي لتنفلذ اتفاقلر  األمرا املتةردك ملحا ةر  التصرة ،   هذرا  هرذ  
دعرررروك  االتفاقلرررر ، و،لررررن قي أماهرررر  االتفاقلرررر  وتفهررررا مررررن هلبررررال االتفاقلرررر  امل  مرررر  أن تبررررادر قي

ل وأصرررةامل املصرررلة  اذوررر ين  وي الصرررل  قي التمررراس التىلررراون مرررن أجررر    لررر  ال ايررر   الوكرراال
وعر وك علرذ  لرد، دعرا األ،ر ار،   امل ر ر  اترن، قي أن تصرًو أهردا ات ،وعلر  لتة لر   للرد أ رر  
ترردهور األرا رر  و  ررات ل  و طررا الو،نلرر  وأولويا،ررا ا إا لرر ، و،لررن قي األماهرر  وتفهررا مررن هلبررال 

 تفاقل  امل  م  أن تع  قراادال لصًو تايال و،نل    اجال  للد أ   تدهور األرا    اال
وتتعرمن هررذ  الو ل رر  مروجزات للملطررود املبذولرر  مرن األماهرر  واذللرر  الىلامللر  دعمررات للبلرردان    

 ال الصررررل ،    3-15مررررن أهرررردار التنملرررر  املسررررتدام ، وال ايرررر   15مسرررراعلطا  دمررررا  ا رررردر 
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تنفلررذ االتفاقلرر   وتىلرر ي الو ل رر  أيعررات صياررامل التوصررلال املتىلل رر  صشولويررال الىلمرر  وأاررحال أهشررذ  
مررررن أهرررردار التنملرررر   3-15التىلررراون مسررررت ب ت مررررن أجررر  تنفلررررذ الت رررردم ا ررر مل  ررررو   لرررر  ال ايررر  

   املستدام  ورصد هذا الت دم 
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 معلومات دساسية -دولا  
مرررن  3-15، أن السرررىل  قي   لررر  ال ايررر  12-/م أ3قررر ر مرررؤأل  األ،ررر ار،   م ررر ر   -1

أهرردار التنملرر  املسررتدام  حمرر ٌك قرروي لتنفلررذ اتفاقلرر  األمررا املتةرردك ملحا ةرر  التصررة ،   هذررا  
هذ  االتفاقل ، و،لن قي أماه  االتفاقل  وتفها من هلبال االتفاقلر  امل  مر  أن تبرادر قي دعروك 

االل وأصررةامل املصررلة  اذورر ين  وي الصررل  قي التمرراس التىلرراون مررن أجرر    لرر  ال ايرر   الوكرر
ودعرررا األ،ررر ار،   امل ررر ر  اترررن، قي صرررًو أهررردار ،وعلررر  مرررن أجررر    لررر   للرررد أ ررر  تررردهور 

ل صررد الت رردم ا رر مل  11-/م أ22األرا رر  وقي اسررت دام لررد ال صررد والت لررلا املىلتمررد   امل رر ر 
 در املتمث     للد أ   تدهور األرا   وت للمن وا ص ً عنن   و   ل  ا 

ويتوقرر  أن يىلتمرررد مرررؤأل  األ،رر ار   دورترررن الثالثررر  عشررر ك ق،ررارات اسررر اتلمللات جديررردات ل تفاقلررر   -2
صلرًو األهردار ‘ 1‘  وسلسطا ا ،ار االس اتلمل      ل  ما يلر : 2030-2018يشم  الف ك 

مررن  15، وخباصرر   لمررا يتىللرر  صا رردر 2030  و  وذرر  التنملرر  املسررتدام  لىلررام امل سرروم    االتفاقلرر
 ال الصررل  الررص تررنم علررذ مررا يلرر : حمحا ةرر  التصررة ،  3-15أهرردار التنملرر  املسررتدام  وال ايرر  

وتر ملا األرا رر  وال صرر  املترردهورك، كررا    لررد األرا رر  املتعرر رك مررن التصررة  وا فررار والفلعرراهال، 
ح واألهرردار امل اصذرر  2030  لرر  عررال وررال مررن هرراه ك ترردهور األرا رر   لررول عررام  والسررىل  قي

تىلزيرررز ‘ 3‘ سرررني هررر ور عرررلا السرررحان املترررش  ين  و‘ 2‘األوررر ن مرررن أهررردار التنملررر  املسرررتدام   
 ودمال الن ا ا يحولوجل  

سر اتلمل ، وصلنما يتوق  أن ي  ر مؤأل  األ، ار   دورترن الثالثر  عشر ك صشرشن ا ،رار اال -3
اخترررذل األ،ررر ار، صررردعا مرررن األماهررر  واذللررر  الىلامللررر ، قجررر اءال  ىلللررر   ا ررر  للبررردء   قدمرررا  

  أهشذ  تنفلرذ االتفاقلر   وتروجز هرذ   3-15من أهدار التنمل  املستدام  وال اي   15 ا در
لررر  األمرررا املتةررردك الو ل ررر  ا اررراملال ال  لسرررل  الرررص    تطرررا األماهررر  واذللررر  الىلامللررر  وهلبرررال اتفاق

 ملحا ة  التصة  والدعا الذي قدمتن هذ  ا طال  

 ماااأ دااااداف التنمياااة المساااتدامة 15عناصااار ماااأ داااال إدمااااا الفااادف  -ثايياا  
 فص ديشطة تنفيذ التفاقية  3-15 وال ا ة

ُو ررىلت هررذ  الو ل رر   سررن رسرر  عناصرر  ُ ررددل علررذ ألررا عناصرر  أساسررل   دمررا   -4
  ال الصل    أهشذ  تنفلذ االتفاقل    3-15من أهدار التنمل  املستدام  وال اي   15ا در 

مرن أهردار  15 دمرا  ا ردر  وتوجز هذ  الىلناص  اخلمس  اجاالل التدو  ال  لسرل  -5
(  وهررر  كررراذ : 1  أهشرررذ  تنفلرررذ االتفاقلررر  )اه ررر  الشرررح   3-15التنملررر  املسرررتدام  وال ايررر  

 ( االسررتفادك2أهرردار  للررد أ رر  ترردهور األرا رر : رسررا األهرردار و ديررد مسررتون الذمررو   و) (1)
واأل  :  فلز الفوا د املتىلرددك الرص يتلةطرا  للرد أ ر  تردهور األرا ر  للتصردي لت رف املنرا  وا رد 

ل وتىلببرر  املرروارد: ت اررلد التىلامرر  مرر  الشرر كاء، وترراومل  الرر  التشررتت، ( الشرر اكا3مررن الف رر   و)
( ا ج اءال الرص 4واالستفادك من   ص التموي  املتزايدك، كا    لد التموي  املتىلل  صاملنا   و)

 رردحت  رروالت: تصررملا وتنفلررذ مشرراري  جسررورك   اجررال  للررد أ رر  ترردهور األرا رر  تحررون قررادرك 
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( ال صد وا صر ً: تتبعر  الت ردم ا ر مل  رو   لر  5وت دم  وا د متىلددك  و) علذ أن  دحت  والت 
 أهدار  للد أ   تدهور األرا   

 1الشح  
 ذات الصلة  3-15ا وال ا ة 15خمسة عناصر مأ دال إدماا الفدف 

 

 داداف تحييد دثر تداور األرالص -ثالثاا  
وك الرواردك   تبىلرات للردعالتزام األطراف تتحد د داداف لتحييد دثر تاداور األرالاص:  -6

قي صررًو أهرردار ،وعلرر  و،نلرر  لتةللررد أ رر  ترردهور األرا رر ، التزمررت أتلبلرر   12-/م أ3امل رر ر 
 ( صو رر  أهرردار ،وعلرر  تتىللرر  صتةللررد أ رر  ترردهور األرا رر ،2017 ررأ أيار/مررايو  108األ،رر ار )

اصف وه   اللات صصدد ق  امل ت دم   ق،رار عمللر  و ر  هرذ  األهردار و ديرد السلاسرال والترد
 املناسب  لتة ل طا  

 12-/م أ3تلبلر ت للذلرن الروراد   امل ر ر  الدعم المنادم ماأ األماياة واآللياة العالمياة: -7
صشن تع  األماهر  وهلبرال اتفاقلر  محا ةر  التصرة  امل  مر  قرارادال لصرًو أهردار ومبرادرال 

ررر  اسرررت دام ق،رررار مؤاررر ال  اتفاقلررر  محا ةررر  و،نلررر    اجرررال  للرررد أ ررر  تررردهور األرا ررر  وتلسع
التصررررة ، كمسررررا     رصررررد الت رررردم ا رررر مل  ررررو   لرررر  األهرررردار الو،نلرررر  لتةللررررد أ رررر  ترررردهور 

الواردة فص  3-15إدماا ال ا ة 
مأ داداف التنمية  15الفدف 

المستدامة فص ديشطة تنفيذ اتفاقية 
 مكافحة التصحر

 

أهدار  للد أ   
 تدهور األرا  

 االستفادك واأل  
 وا ص ًال صد 

 الش اكال وتىلبب  املوارد قج اءال  دحت  والت 
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هذا الت دم وا ص ً عنن، ا رذلىلت األماهر  واذللر  الىلامللر ، صالتىلراون مر  منررب الىللروم األرا   وت للا 
 صاألهشذ  التالل :  والسلاسال،

: و ررررر  منررررررب الىللررررروم تاااااداور األرالاااااصإطاااااار مفااااااايمص علماااااص لتحيياااااد دثااااار  )أ( 
والسلاسررال ق،ررارات مفاهلملررات علملررات لتةللررد أ رر  ترردهور األرا رر   ويطرردر هررذا ا ،ررار املفرراهلم  قي 
ترو ف أسرراس سررللا مرن النا لرر  الىللملرر  تىلتمررد عللرن تلررد األ،رر ار الررص ختترار أن ت سررا هررد ات للمتاصىلرر  

لط األهشررذ   ال الصررل  وتنفلررذها ورصرردها  وقررد   اجررال  للررد أ رر  ترردهور األرا رر  مررن أجرر  ختذرر
  ارح   2017ُهش  ا ،ار املفاهلم  الىللمر  اخلراص صتةللرد أ ر  تردهور األرا ر    اربا / رباي  

مرروجز للنتررا د  ICCD/COP(13)/CST/2  ويرر د   الو ل رر  (2)وُكتلررن للىللرروم والسلاسررال (1)ت  يرر  ت رري
أ رر  ترردهور األرا ر  وصاالسررتنتاجال وامل   رال املىل و رر  علررذ  الىللملر  ال  لسررل  املتصرل  صتفىللرر   للرد

  ن  الىللا والتحنولوجلا ك  تن    لطا   دور،ا الثالث  عش ك 
: و رىلت اذللر  الىلامللر ، تريامج تحد د دااداف تحيياد دثار تاداور األرالاص )مل( 

أجرر  دعررا األ،رر ار صالتىلراون مرر  األماهرر ، ص هررامد  ديررد أهرردار  للررد أ رر  ترردهور األرا رر  مررن 
الررص التزمررت صو رر  أهرردار ،وعلرر  لتةللررد أ رر  ترردهور األرا رر    و رر  وذررو  أسرراس و،نلرر  
 لما يتىلل  صتةللد أ   تدهور األرا   وصًو أهدار ،وعل    اجال  للد أ ر  تردهور األرا ر  

األرا     و ديد ما ي تبط صذلد من تداصف تساها     ل  ا در املتمث     للد أ   تدهور
 وتتمث  األهشذ  ال  لسل  املعذل  هبا   ق،ار هذا الربهامد   اذ :

اسررتنادات قي  الاادعا م األساسااية لتحد ااد داااداف تحييااد دثاار تااداور األرالااص: '1'
ا راررادال الىللملرر  امل دمرر    ق،ررار منرررب الىللرروم والسلاسررال والرردروس املسررتفادك 
مرررن البلررردان ال ا ررردك   اجرررال  للرررد أ ررر  تررردهور األرا ررر  والتىللل رررال الرررواردك مرررن 
البلرردان وا طررال صررا ب  املصررلة ، و ررىلت اذللرر  الىلامللرر ، صالتىلرراون مرر  األماهرر ، 

األرا ر  صوصرفطا لملرات عمللرات  يد أهدار  للد أ   تدهورالدعا ا األساسل  لتةد
ل مجرر  املفطرروم الناارري لتةللررد أ رر  ترردهور األرا رر    املمارسرر  الىلمللرر   ويرر د هررذا 

 Achieving Land Degradation at حالرنطد الىلملر    ُكتلرن صردر  رت عنروان 

the Country Level: Building Blocks for LDN Target Settingوُهشر  علرذ (3)ح ،
هذررا  واسرر    صررفور األ،رر ار وا طررال املا رر  والشرر كاء املشرراركني   ص هررامد 
 ديررد أهرردار  للررد أ رر  ترردهور األرا رر   وأصرربإل الررنطد يشررح  ا ،ررار ال  لسرر  
الرذي يوجررن عمللرر   ديررد األهرردار   البلردان املشررارك    ص هررامد  ديررد أهرردار 

  للد أ   تدهور األرا   

__________ 

(1) Orr, B.J., A.L. Cowie, V.M. Castillo Sanchez, P. Chasek, N.D. Crossman, A. Erlewein, G. 

Louwagie, M. Maron, G.I. Metternicht, S. Minelli, A.E. Tengberg, S. Walter and S. Welton. 2017. 

Scientific Conceptual Framework for Land Degradation Neutrality. A Report of the Science-

Policy Interface. UNCCD. Bonn, Germany,   
<www2.unccd.int/sites/default/files/documents/LDN%20Scientific%20Conceptual%20Framewor

k_FINAL.pdf>  
(2) UNCCD/Science-Policy Interface. 2016. Land in Balance: The Scientific Conceptual Framework 

for Land Degradation Neutrality. Science-Policy Brief 02. UNCCD., Bonn, Germany, 

<www2.unccd.int/sites/default/files/documents/18102016_Spi_pb_multipage_ENG_1.pdf>  
(3) <www2.unccd.int/sites/default/files/documents/18102016_LDN%20country%20level_ENG.pdf>  
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 لتحييااااد دثاااار تااااداور األرالااااص تخااااس األسااااا  ر تيايااااات مبد يااااة تتعلااااهتااااوفي '2'
: قُرررردمت صلاهررررال مبد لرررر  صشررررشن لسااااتخدامفا فااااص رصااااد األيشااااطة ذات الصاااالة

املؤارر ال الث  رر  املتىلل رر  صي،ررار رصررد  للررد أ رر  ترردهور األرا رر  قي مجلرر  البلرردان، 
مسرتملمىلال  وتل ذ عدد متزايرد مرن البلردان مىللومرال مصرنف  ق را ل  علرذ مسرتون

  النامل  امللا ، صا  ا   قي صلاهال  ال دق  عالل  واص  صالدول ا زري  الص فك

:   ق،رررررار ص هررررامد  ديرررررد أهرررردار  للرررررد أ رررر  تررررردهور األرا ررررر  تناااااق النااااادرات '3'
وصاالسررررتناد قي ا ،ررررار املفرررراهلم  الىللمرررر  اخلرررراص صتةللررررد أ رررر  ترررردهور األرا رررر  

ل  لتةديررد أهرردار التةللررد، هُ مررت اجموعرر  والررنطد ال ررا ا علررذ الرردعا ا األساسرر
مررن  ل رررال الىلمرر  املوجطررر  قي األ  قرر  الو،نلررر  الررص ت رررود عمللرر   ديرررد أهررردار 
 للررد أ رر  ترردهور األرا رر   وُع رردل رررا  ل ررال عمرر  ا تتا لرر ، كىلرردل  ل رر  
وا رردك لحرر  منذ رر  مررن منررا،  اتفاقلرر  األمررا املتةرردك ملحا ةرر  التصررة ، وتل ررت 

  عمررر  و،نلررر  ُوصصرررت لتنررراول هرررذا املو رررو  الررردعا مرررن أ  قررر   ل ررر 100 رررو 
ا اامل الو،نل  التاصىل  لربهامد  ديرد أهردار  للرد أ ر  تردهور األرا ر   وهُ مرت 
 ل   عم  ققللمل  ق ا ل  ُوصصرت لبلردان أوروصرا الوسرذذ والشر قل   رول كلفلر  

األ،رر ار و ديررد  ا سرر ا  صو رر  األهرردار قبرر  اهىل رراد الرردورك الثالثرر  عشرر ك ملررؤأل 
مشرراري   للررد أ رر  ترردهور األرا رر  الحفللرر  صي ررداحت التةررول  واسررتم ل أهشررذ  
صناء ال ردرال مرن ور ل الردعا الىلملر  امل ردم قي البلردان عرن ، ير  أ  قر  ا ارامل 

 ال ذ ي  التاصىل  لربهامد  ديد أهدار  للد أ   تدهور األرا   

صوصرفطا  -قدمت األماه  املسراعدك قي ق لوصلرا : تعميم مراعاة المنظور الانسايص ) ( 
 14أ رررد البلررردان ال ا ررردك   ق،رررار ص هرررامد  ديرررد أهررردار  للرررد أ ررر  تررردهور األرا ررر  البرررال  عرررددها 

مرررن أجررر  توسرررل  هذرررا  املشررراورال علرررذ الصرررىللدين الرررو،ي ودون الرررو،ي صشرررشن املؤاررر ال  - صلررردات 
اخلاصر  صالبلرد، مر  قير ء عنايرر  واصر  للمؤار ين املتىلل رني صاملسررا   ا نسراهل   وقُردم الردعا أيعررات قي 

ال    ر حت اجموعررال هسرا ل    صوركلنررا  اسرو وتشرراد والسرن ال تلبلرر ت ملرا  ددتررن النسراء مررن ا تلاجرر
قن قدمررررا  املؤارررر ال ‘ 1‘اجررررال الترررردرين علررررذ ا دارك املسررررتدام  لارا رررر   وتبررررني النتررررا د مررررا يلرررر : 

املتىلل رر  صاملسررا   ا نسرراهل    عمللررال  للررد أ رر  ترردهور األرا رر  يتررلإل   صرر   مرر  صلاهررال مصررنف  
اتلملل  حيرردحت  ررول   ل رر    سررب  الىلررلا كلمررا اخُتررذل قجرر اءال اسرر  ‘ 2‘ سررن هررو  ا ررنا  و

مليررادك الل ررني ‘ 3‘مررن أجرر  الىلمرر  مرر  النسرراء   ق،ررار املبررادرال املتىلل رر  صي لرراء األرا رر  وت ملمطررا  و
صاستدام  أهشذ  ا  لراء  وتبرني مرن ور ل املشراري  وجرود تفاوترال صرني ا نسرني   مسرتون مشرارك  

درا  املن رور ا نسرايف   أهشرذ  امل أك ال يزال متدهلات   االجتماعال الص تىل رد لتنراول مسرشل  تىلمرلا ق
 للررد أ رر  ترردهور األرا رر ، مررا يىلرري أن املشررراورال ا ررددك ا رردر أمرر   لرروي  ورتررا االعت رراد صرررشن 
ترردهور األرا رر  ال يررؤ     عمالرر  املرر أك   ق لوصلررا، ،لبررت اةموعررال النسررا ل  ا صررول علررذ ترردرين 

  ر ال   اسرت دام التحنولوجلرا واملطرارال من أج  تسوي  منتملا،را  وكشرا التردرين كرذلد وجرود 
املعلف  لل لم  واملىلارر السوقل ، وخباص  الحلفل  الص ميحن هبرا ت ردي  كلفر  السرل  الرص تنتملطرا املر أك  
وتؤكرد النترا د مرردن أ لر  ا ،ررار املفراهلم  الىللمرر  اخلراص صتةللرد أ رر  تردهور األرا رر  الرذي و ررىلن 

كرد أ لرر  االعتبرارال ا نسرراهل    تصرملا الت للمررال األوللر  ألهشررذ  منررب الىللرروم والسلاسرال، كمررا تؤ 
  للد أ   تدهور األرا    
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 الستفادة واألثر: تحييد دثر تداور األرالص كوسيلة لست ال  الفرص -راتعاا  
يشررح   للررد أ رر  ترردهور األرا رر  وسررلل  لزيررادك  رر ص ا صررول علررذ التمويرر  مررن أجرر   -8

(  وأوررذات صىلررني االعتبررار أن ا جرر اءال ال املرر  ICCD/CRIC(15)/5ه رر  الو ل رر  تنفلررذ االتفاقلرر  )ا
مرررن أهررردار التنملررر   3-15قي   لررر   للرررد أ ررر  تررردهور األرا ررر  كمرررا هررر  حمرررددك   ال ايررر  

املستدام  ميحن أن      وا د متىلددك،  بيمحان  للد أ   تدهور األرا   أن يصربإل حم كرات  فرز 
تمويرر  امل صررم للتنملرر  املسررتدام  مررن أجرر  تنفلررذ االتفاقلرر ، كررا    لررد مرروارد  رر م  مررن ال
 التموي  املتىلل  صاملنا  

، قي أن تستحشرررا األ،ررر ار ولرررارال 12-/م أ3وقرررد دعرررا مرررؤأل  األ،ررر ار،   م ررر ر   -9
صششن كلفل  قدما  األهردار الذوعلر  املتىلل ر  صتةللرد أ ر  تردهور األرا ر    صر امد عملطرا الو،نلر   

ملررزء مررن الن ررام الىلررام  ررول تنفلررذ أهرردار التنملرر  املسررتدام ، و،لررن قي اذللرر  الىلامللرر  أن تتررلإل ك
لا، ار ولارال مرن أجر  قدمرا  ال ايرال واملبرادرال الو،نلر  املتىلل ر  صتةللرد أ ر  تردهور األرا ر  

ور األرا ر    ص امد عملطا الو،نل   وتلبل   ذا الذلن، دعا ص هامد  ديد أهردار  للرد أ ر  ترده
صلررداهات عديرردك   و رر  وذرر  محلعفرر  ل سررتفادك مررن أهشررذ   للررد أ رر  ترردهور األرا رر  صاسررت دام 

 ،ا ف  واسىل  من األدوال والنطو  الو،نل ، كا    لد ص امد الىلم  الو،نل  
قي أهررن    (4)2015وولررم ت لررلا مسررت   لفىلاللرر  صرر امد الىلمرر  الو،نلرر  ُأجرر ي   عررام  -10

الص ال تىلترب  لطا ص امد الىلم  الو،نل  أداك لتن لا ولارال ا حوم  وقص املها،  ين ا   قرد ا االل 
يتمثرر     ويرر  صرر امد الىلمرر  الو،نلرر  قي صلرران عررام لاهرردار حي ررذ صالرردعا علررذ أعلررذ مسررتون  

طا هبرا وصالتايل، تشح  هرذ  الرربامد ق،رارات للسلاسر  الىلامر  حيردد األهردار ويشر   الحلفلر  الرص تسر
خمتلرررا املشررراري    صلوتطرررا  وعلرررذ هرررذا النةرررو، لرررن تتنرررا ا صررر امد الىلمررر  الو،نلررر  مررر  املبرررادرال 

 وال تتىللر  املسرشل األو ن، صر  قلرا سرتو   ا لحر  الرذي ميحرن أن حيتعرن هرذ  املبرادرال األور ن  
تشرررملل  صررراخلوي   تفاصرررل  الىلمللررر  ص متطرررا، صررر  تحمرررن   ال كلرررز علرررذ ا ارررامل، ومرررن   علرررذ 

البلردان علررذ حأن ت كرز علررذ أرصر  أو رررا أولويرال وتررنطا هبرذ  األولويررال مرن ورر ل اذللر  الررص 
تىلتربهررا األكثررر  كفررراءكح  ومررن الىلناصررر  ا امررر  لبلررًو هرررذا ا ررردر، و ررو  األهررردار وال كلرررز علرررذ 

  املتىلل ني صالنتا د واذ ار نياملؤا ين األساسل

ست  ، والف ص الص تتلةطرا أهردار التنملر  املسرتدام ، واتفرا  وم  م اعاك هتا د الت للا امل -11
، و رردي صررون، وكررذلد 2030-2015صرراريا، وق،ررار سررنداي للةررد مررن خمررا،  الحرروارحت للفرر ك 

التملررارمل السرراص     اجررال و رر  أهرردار  للررد أ رر  ترردهور األرا رر ، ُتشررمل   البلرردان علررذ توجلررن 
را   صوصفن حم كات قويات لتس ي  تنفلرذ االتفاقلر   و  ل رات جطودها ل ستفادك من  للد أ   تدهور األ

 رذا ال رر ي، قرد تررود األ،رر ار أن ت كرز علررذ   لر   للررد أ رر  تردهور األرا رر  مرن ورر ل ق ررداحت 
رواصررط وا ررة  صررني وذذطررا املتىلل رر  صاألرا رر  واملنررا  والتنررو  البلولرروج  وصررني االلتزامررال امل تلفرر  

أن تىلتمررد علررذ مررا ترر ا  األهسررن واألكثرر  كفرراءك صررني  للررال الت ذررلط الررص قذىلتطررا علررذ هفسررطا، و 
سرررواٌء أكاهررت ص هررامد الىلمررر  الررو،ي كوجررن اتفاقلررر  محا ةرر  التصرررة  أو أداك  - املتا رر    البلررد

علرررذ  األ،ررر ار ختذرررلط أوررر ن تتىللررر  صاملنرررا  أو التنرررو  البلولررروج  أو ال مرررلا  واألهرررا هرررو أن ت كرررز
لا األهردار، كرا    لرد أهردار  ال صرل  صتةللرد أ ر  تردهور األرا ر  التنفلذ وعلذ   ل  خمت

__________ 

(4) <www2.unccd.int/sites/default/files/relevant-links/2017-01/NAP%20evaluation_0.pdf>  
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ترررردعمطا قرادك سلاسررررل  وا رررررة   لررررذا، ينب ررررر  للبلرررردان أن ت ررررر ر مررررا ق ا كاهرررررت ت تررررن   قدمرررررا  
األهدار الذوعل  املتىلل   صتةللد أ   تدهور األرا     صر امد عملطرا الو،نلر  كملرزء مرن مناقشرتطا 

التنملرر  املسررتدام ، و  كلفلرر  ال لررام صررذلد  وأكثرر  مررا يطررا، هررو   لرر  الىلامرر  صشررشن تنفلررذ أهرردار 
الفىلالل    ق،ار تنفلذ  للد أ   تدهور األرا   وا صول علذ مروارد ق را ل ، كرا    لرد التموير  

 املتىلل  صاملنا  وصال ملا 

 الشراكات وتعبئة الموارد -خامساا  
، قي األماهرر  وتفهررا مررن هلبررال االتفاقلرر  12-/م أ3،لررن مررؤأل  األ،رر ار،   م رر ر   -12

امل  م ، استحشار ، ا   ملواصل  ققام  ا اكال م  املن مال األو ن مرن أجر  ت ردل الردعا 
الىللم  والت ي لا، ار صوسا   منطرا و ر  حدللر  للمسرت دمنيح مرن أجر  تنفلرذ أهشرذ   للرد 

   علرذ الصرىللد ال ذر ي  وعر وك علرذ  لرد، ،لرن مرؤأل  األ،ر ار،   ال ر ار أ   تدهور األرا
هفسررن، قي األماهرر  وتفهررا مررن هلبررال االتفاقلرر  امل  مرر   سررني  ىلاللرر  التىلرراون مرر  اتفاقلررال ريررو 
والش كاء اذو ين علذ الصىللد الو،ي، وعند االقتعاء علذ الصىللد دون الو،ي، من أج  دعا 

 هدار واملبادرال املتىلل   صتةللد أ   تدهور األرا    وتنفلذ ورصد األ
وتلبلررررر ت  رررررذا الذلرررررن، أهشرررررشل األماهررررر    ي رررررات استشررررراريات مشررررر كات صرررررني الوكررررراالل يىلررررر   -13

مررررررن أهرررررردار التنملرررررر  املسررررررتدام ، الررررررذي يشررررررم  اتفرررررراقلص ريررررررو األورررررر يني  1-3-15 صاملؤاررررر 
(ICCD/COP(13)/6 وق ررا   قي  لررد، ا ررذلىلت األماهرر  )     واذللرر  الىلامللرر  صاألهشررذ  التاللرر

ق،ررار جطود ررا املبذولرر    كرراء الرروع  علررذ الصررىللد الىلررامل  وتىلزيررز الىلمرر  املشرر ك صررني اتفاقلررال 
املشرررارك    االجتماعررال و ل رررال الىلمررر  الرررص تىل ررد   ق،رررار اتفاقلررر  األمرررا ‘ 1‘ريررو الرررث حت: 

املشرارك    االجتماعرال ‘ 2‘لىلمر  الو،نلر   واملتةدك ا ،اري  صششن ت ف املنا  لتنراول وذرط ا
الص تىل دها ا لب  الف عل  للمشورك الىللمل  والت نل  والتحنولوجلر  التاصىلر  التفاقلر  التنرو  البلولروج  

قهشرراء أ  قرر  ‘ 3‘صشررشن موا ررل  مررن قبلرر  ترر ملا الررن ا ا يحولوجلرر  والتحلررا مرر  ت ررف املنررا   و
لتنسررل  الو،نلرر  التاصىلرر  التفاقلرر  التنررو  البلولرروج  واالتفاقلرر  عاملرر  و،نلرر ، كررا    لررد جطررال ا

االهعمام قي الش اك  صرني ا نسرني لو ر  مبرادج توجلطلر  مرن ‘ 4‘ا ،اري  صششن ت ف املنا   و
 أج  تىلملا م اعاك املن ور ا نسايف   مشاري  وص امد م    البلب  الىلاملل   

  رومرررا، قيذاللررا،  ل رر  عمرر  ه مرررت  2017يو وق ررا   قي  لررد، ع رردل   أيار/مررا -14
صاالاررر اك صرررني اتفاقلررر  األمرررا املتةررردك ملحا ةررر  التصرررة  ومن مررر  األمرررا املتةررردك لاتذيررر  والزراعررر  

مررن أهرردار التنملرر   3-15)الفرراو( صشررشن التىلرراون مررن أجرر  دعررا األهشررذ  املتىلل رر  صياررامل ال ايرر  
لا و طا اجاالل اخلربك الت نل  لدن كر  مرن اتفاقلر  املستدام   وكان ال  ي من  ل   الىلم  هو ت ل

مرن  3-15 محا ة  التصة  والفاو لتةسني الدعا امل دم قي البلدان من أج  رصد مؤا  ال اير 
أهرردار التنملرر  املسررتدام  وا صرر ً عنررن، واالتفررا  صشررشن رةيرر  مشرر ك  وصررل   تىلاوهلرر  للمعرر  قي 

ود ترر اصط و لرر  صررني مطررام اتفاقلرر  محا ةرر  التصررة  والفرراو األمررام  و  هررذا الصرردد، اتىفرر  علررذ وجرر
، ت ر  ملتزمر  صالتىلراون 1-3-15وعلذ أن اتفاقل  محا ة  التصة ، صوصفطا الوص  علذ املؤا  

تىلاوهات و ل ات م  ار يحطا ال  لسر  الفراو مرن أجر  االرت راء صاملؤار  مرن املسرتون الثالرى قي املسرتون 
 3-15فاو، ملتزم  من جطتطا، صاملساعدك علرذ تنفلرذ ورصرد ال اير  الثايف   أس   وقت ممحن  وال
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مرررن أهررردار التنملررر  املسرررتدام    صلررردان خمترررارك يشرررملطا ص هرررامد  ديرررد أهررردار  للرررد أ ررر  تررردهور 
 األرا    واتىف    هذ  ا ل   علذ و يذ  ، ي  للتىلاون من أج    ل  هذ  األهدار  

ر  للد أ   تدهور األرا  ، أقامت اذلل  الىلاملل  ا اكال وتنفلذات لربهامد  ديد أهدا -15
  اجرراالل املىلررارر والتنفلررذ والتمويرر  مرر  عرردك ارر كاء دوللررني وو،نلررني  وأتلةررت قواعررد صلاهررال 
مبد لرر  صشررشن  للررد أ رر  ترردهور األرا رر  مررن ورر ل ارر اكال مرر  وكالرر  الفعرراء األوروصلرر  وم كررز 

األوروصلرر  وامل كررز الرردويل للم اجرر  واملىللومررال املتىلل رر  صال صرر   البةرروحت املشرر ك  الترراص  للمفو ررل  
وأقلمررت ارر اكال   اجررال التنفلررذ و/أو التمويرر  مرر  اال رراد الرردويل  فررب الذبلىلرر  وم  رر  البلبرر  
الىلامللررر  وص هرررامد األمرررا املتةررردك للبلبررر  وص هرررامد األمرررا املتةررردك ا إرررا   والفررراو وأكادميلررر  ال يرررادك 

 صرر   وقرردم عرردك ارر كاء  نررا لني الرردعا املررايل لربهررامد  ديررد أهرردار  للررد أ رر  للةفرراع علررذ ال
تدهور األرا  ، ومن صني هؤالء الشر كاء  حومرال قسرباهلا، وأملاهلرا، وت كلرا، وت ينلرداد وتوصراتو، 

 ومجطوري  كوريا، و  هسا، ولحسمبوًر 
ي املدي  الىلام لآلللر  ، ق12-/م أ3وع وك علذ  لد، ،لن مؤأل  األ، ار،   م  ر   -16

الىلامللرر ، أن يعرر ، صالتشرراور مرر  األمررني التنفلررذي، ولررارال لزيررادك ا رروا   والرردعا املررايل، كررا   
 لررد املسرراعدك   قمحاهلررر  قهشرراء صررندو  مسرررت   لتةللررد أ رر  تررردهور األرا رر  علررذ أن يترررا  

بلرر ت  ررذا الذلررن، ُا رر مل  لررد الصررندو  للعمررال التررام ملبررادرال  للررد أ رر  ترردهور األرا رر   وتل
ت رردم مذرر د منررذ اهىل رراد مررؤأل  األ،رر ار الثررايف عشرر  صاتررا  قهشرراء الصررندو  اخلرراص صتةللررد أ رر  
تررردهور األرا ررر   وع رررن عمللررر  مناقصررر  مفتو ررر ، ه اوتلرررار حمفو ررراح وهررر  اررر ك    علررر  تىلررر  

حات  لحلر  الصررندو  صاالسرتثمار املسرؤول تاصىلر  لشر ك  حهاتلحسررلا  دارك األصرول الىلامللر ح، ار ي
اخلاص صتةللد أ   تدهور األرا    وأُص مت مذك ك تفاها صرني اذللر  الىلامللر  وحمفو راح   كراهون 

، و  رات السرر اتلملل  مشرارك  مؤسسررال األعمرال   اتفاقلرر  األمرا املتةرردك 2015األول/ديسرمرب 
 (  12-/م أ6ملحا ة  التصة  )اه   امل  ر 

 هشاء صندو   للد أ   تدهور األرا   وتنفلذ مذك ك التفراها    وُ شد الدعا املايل -17
اح  منإل قدمتطا  حومرال   هسرا ولحسرمبوًر والنر ويد،  عر ت عرن مؤسسر  روكفللرف  وعمر  
  ي  الصندو  اخلاص صتةللد أ   تدهور األرا    ت ا ا ار املباا  للملن  توجلطل  مش ك  

كساعدك   ي  استشراري يترشلا مرن ممثلرني صرارملين ملسرتثم ين عرامني صني اذلل  الىلاملل  وحمفو اح و 
ممحنرني   الصرندو  ووررباء   اجرال  للرد أ رر  تردهور األرا ر  قرادمني مرن ا حومرال وال ذررا  
اخلررراص واألوسرررا  األكادميلررر  واملن مرررال ترررف ا حوملررر  الدوللررر  واةتمررر  املرررديف  وقررردم الف يررر  

ششن موا ل  منطا قهشاء صندو   للد أ   تردهور األرا ر  وو ر  االستشاري التوجلن والدعا ص
مىلررايف لرراداء البلبرر  واالجتمرراع ، صذرر   منطررا التمرراس مسررا ال مررن ورر ل عمللرر  استشرراري  

، أعلن مص ر االسرتثمار األورو  أهرن ار     قجر اءال 2016عام   و  تش ين الثايف/هو مرب 
تثمار اس اتلمل    صرندو   للرد أ ر  تردهور األرا ر   وق را   الىلناي  الواجب  ألطلدات لل لام صاس

قي مصرر ر االسررتثمار األورو ، أصرردن مسرررتثم ون عرردك مررن ال ذررراعني الىلررام واخلرراص االهتمرررام 
صاملسررا     رأس مررال الصررندو   ووقررت صررلات  هررذ  الو ل رر ، ارر   الىلديررد مررن املسررتثم ين   

صررشن الشررطور ال ادمرر  ستشررطد ق،رر   الصررندو  اخلرراص  وهررو مررا ينبررؤ ،قجرر اءال الىلنايرر  الواجبرر 
 صتةللد أ   تدهور األرا   واستثماراتن األوي  
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ومررررن أجرررر  مليررررادك التمويرررر  امل صررررم ل تفاقلرررر ، صرررردأل اذللرررر  الىلامللرررر  اتصرررراال،ا مرررر   -18
و   املصارر ا إا ل  املتىلددك األ، ار وتفها من مصادر التموي   ال الصل  صتنفلذ االتفاقلر  

ق،ررار هررذ  األهشررذ ، ُو ررىلت وار،رر  ، يرر  تسررد التزامررات مرر  صررندو  املنررا  األوعرر  صاالسررتناد 
قي هتا د اجتماعال ر لىل  املستون  وتشم  األهشذ  املش ك  املتووراك صلروركهن لرد مشر ك صشرشن 
ام املنررا  واسررت دام األرا رر  هبرردر تشررملل  ا جرر اءال املتىلل رر  صاملنررا  الررص ت رروم علررذ اسررت د

 األرا   و دحت ت فات   ل ات  

 اإلاراقات المحدثة للتحو  -سادساا  
، قي األماهرر  وتفهررا مررن هلبررال االتفاقلرر  12-/م أ3،لررن مررؤأل  األ،رر ار،   م رر ر   -19

امل  مرررر ، أن ت رررروم،   هذررررا  االتفاقلرررر ، صو رررر  ولررررارال ل رت رررراء كبررررادرال  للررررد أ رررر  ترررردهور 
رسال الناجة    ا دارك املستدام  لارا   ور ر  مسرتواها  وتلبلر ت األرا   وتف  لد من املما

 رذا الذلرن، ع ردل األماهر ،   ق،رار الشر اك  مر  الف ير  االستشراري للبةروحت الزراعلر  الدوللر  
وامل كرررز الررردويل للبةررروحت الزراعلررر    املنرررا،  ا ا ررر ،  ل ررر  عمررر  لل ررررباء   عمررران، األردن،   

  رر  ق،ررار ل رت رراء صاملمارسررال الفعررلذ   ا دارك املسررتدام  لارا رر  ور رر لو  2016هلسرران/أص ي  
  الذبىل  األوي لرر حمسرت ب  األرا ر    الىلرالح  وي ردم  (5)مستواها  وستساها هتا د  ل   الىلم 

 ع  ات توللفلات لل ذوال ال  لسل  من أج  االرت اء كمارسرال ا دارك املسرتدام  لارا ر  2الشح  
 ور   مستواها من املستون ا ل  قي املستون الو،ي  شكث   

__________ 

(5) <https://mel.cgiar.org/reporting/download/hash/v9a0csjT>  
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 2الشح  
 إطار مأ دال الرتناق تالممارسات الفضلى فص ماا  اإلدارة المستدامة لألرالص

 
ويتذلرررن االرت ررراء صاملمارسرررال ور ررر  مسرررتواها تنفلرررذ مشررراري   ررردحت  ررروالت، ويفعررر  أن  -20

تسررطا    ديررد أهرردار  للررد أ رر  ترردهور األرا رر  و  رر   وا ررد متىلررددك )كررا    لررد  وا ررد  لمررا 
 يتىللرر  صاملنررا  وصشهرردار التنملرر  املسررتدام ( وتسررتند قي املمارسررال السررللم   ال األ رر  االجتمرراع 
ال رروي  وتىلرررزمل ال رردرال الو،نلررر  و  رر   ىلاللررر  التمويرر  االصتحررراري، كررا يشرررم  التمويرر  امل ررردم مرررن 
ال ذررا  اخلرراص  وتىلمرر  اذللرر  الىلامللرر ،   ق،ررار ص هررامد  ديررد أهرردار  للررد أ رر  ترردهور األرا رر ، 

تا ر  لتنفلرذ م  صلدان را دك خمتارك مشمول  صرربامد  للرد أ ر  تردهور األرا ر  علرذ  ديرد الفر ص امل
مشررراري   ررردحت التةرررول  و  هرررذا املسرررىلذ، سرررت وم اذللررر  الىلامللررر ، صالتىلررراون مررر  األماهررر  وهلبرررال 

ت رردل الرردعا قي البلرردان لتةديررد الفرر ص ‘ 1‘اتفاقلرر  األمررا املتةرردك ملحا ةرر  التصررة ، كررا يلرر : 
االرت رراء خبرردما،ا ‘ 2‘املتا رر  لتنفلررذ مشرراري   رردحت  رروالت   اجررال  للررد أ رر  ترردهور األرا رر   و

االستشرراري  امل دمرر  قي الحلاهررال الو،نلرر  لو رر  مشرراري   رردحت  رروالت   اجررال  للررد أ رر  ترردهور 
السررررىل  قي ققامرررر  ‘ 3‘األرا رررر ، كررررا يشررررم  التمويرررر  امل رررردم مررررن الصررررندو  األوعرررر  للمنررررا   و

 1اخلذوك 
رسا  دود الن ام و ديد ا طال 

 الفاعل  وأهدا طا

 للد أ   تدهور 
 األرا   

وقا تدهور 
األرا   وعحا 

 مسار 

 :3اخلذوك 
 ديد ا ال  ال اهن  لتدهور 
 األرا   واألوذار امل بل 

 :2اخلذوك 
ا   السلا  البلب  

واالجتماع  واالقتصادي 
والتحنولوج  والسلاس  وصلان 

 حم كال الت لف

 :4اخلذوك 
 ةرررررررم اخللرررررررارال املتىلل ررررررر  
صا دارك املسرتدام  لارا ر   
و ديرررررررد ا طرررررررال الفاعلررررررر  
املمحن  وال لود الص تىل  طا 

 والىلوام  املواتل 

 :5اخلذوك 
امل  مررر  ت تلرررن اخللرررارال 

املتىلل   صرا دارك املسرتدام  
لارا ر   سرن األولوير  
صالتنسرررررررل  مررررررر  ا طرررررررال 
 الفاعل    السلا  ا ل 

 :6 اخلذوك
و   مشاري  إو جل  
 و،لب  مواق  للتملارمل 
و ديد ما ان قلاسن 
 والذ ا   املناسب  لل لام

 صذلد

 :7اخلذوك 
ت اسا املىللومال من أج  تىلزيز 
التىلاون املؤسس   االتسا  م  
 املبادرال الواسىل  النذا 

 :8اخلذوك 
تىل لبال قي مجل  ا طال الفاعل   وتشملل  
مناص  االصتحار  وتنمل  ال درال من أج  

 التحلا واالصتحار

 ديد 
 السلا 

اعتماد ممارسال ا دارك 
املستدام  لارا   علذ 

 واس هذا  

اهت اء 
 اخللارال

تصملا 
اس اتلملل  
 ل    املستون

ال صد 
 والت للا
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 رررر  لررررد ي اعرررر  و ‘ 4‘اررر اكال مرررر  ارررر كاء دوللررررني لرررردعا تنفلررررذ املشرررراري  الررررص  رررردحت  رررروالت  و
االعتبرررارال ا نسررراهل   لمرررا حُيرررد د مرررن مشررراري  وصررر امد حمد ررر  للتةرررول   اجرررال  للرررد أ ررر  تررردهور 

 األرا  ، والتشملل  علذ األوذ هبذا النطد 

 الرصد واإلتالغ -ساتعاا  
يوص  منرب الىللوم والسلاس ،   سلا  ا ،رار املفراهلم  الىللمر  اخلراص صتةللرد أ ر  تردهور  -21
 ررر ، صاسرررت دام املؤارررر ال الث  ررر  التاللررر  )صاالعتمرررراد علرررذ امل رررايلا املترررروا  ك(  صررر امل اخلرررردمال األرا

ا يحولوجلررر  الربيررر  الرررص يسرررىلذ ا ررردر املتمثررر     للرررد أ ررر  تررردهور األرا ررر   ف طرررا واسرررت دامطا 
را ررر  قهتاجلررر  األ‘ 2‘تذررراء األرا ررر (، وال ذررراء األر ررر  )ت رررف ‘ 1‘تدام: وت ملمطرررا علرررذ  رررو مسررر
خمزوهررال الح صررون )خمزوهررال الح صررون الىلعرروي   ال صرر (  وقررد جرر ن ‘ 3‘)صررا  ا هتررا  األويل(، و

اوتلررار هررذ  املؤارر ال ومررا يرر تبط هبررا مررن م ررايلا صررني مؤارر ال الت رردم كوجررن االتفاقلرر  املىلتمرردك   
التررواملن صررني  وأهشررذ  ال صررد املتىلل رر  صتة لرر  هرردر التةللررد سررور تتررلإل  ديررد  11-/م أ22امل رر ر 

املحاسرررن )الت لرررفال ا ااصلررر  ا امررر    مؤاررر ال  للرررد أ ررر  تررردهور األرا ررر ، أي أوجرررن التةسرررن( 
واخلسا   )الت لفال السلبل  ا ام    مؤا ال  للرد أ ر  تردهور األرا ر ، أي أوجرن التردهور( صالنسرب  

ال الىلامللر  الث  ر  املتىلل ر  صتةللرد أ ر  قي ك  هو  من أهوا  األرا     الذبلىل  صشسر ها  وتذب ر  املؤار  
تررردهور األرا ررر    ق،رررار لرررد ي ررروم علرررذ أسررراس أن حا رررزء يىلررري الحررر ح: أي أهرررن ق ا كشرررا أ رررد 
املؤا ال عن ت ف سرل  هرام،  رين  لرد يىلتررب وسرارك، وصامل اصر  ق ا كشرا مؤار  وا رد علرذ األقر  

عرررن اترررا  سرررل ،  رررين  لرررد يىلتررررب محسررربات   عرررن اترررا  قارررا  ول يحشرررا أي مرررن املؤاررر ين املتب لرررني
وتشررمل   البلرردان علررذ اسررتحمال املؤارر ال الىلامللرر  الث  رر  كؤارر ال و،نلرر  تشررم  قعررايا الف رر  وامللررا  
وا وكمرر  وال عررايا ا نسرراهل  الررص ال ت ذلطررا املؤارر ال الىلامللرر  الث  رر   وارر ي  اللررات الن رر    اعتمرراد 

مررن أهرردار التنملرر  املسررتدام   3-15مررن ال ايرر   1-3-15ل صررد املؤارر  املؤارر ال الىلامللرر  الث  رر  
 حهسب  األرا   املتدهورك قي اجمو  مسا   اللاصس ح 

 التوصياتو الستنتااات  -ثامناا  
ماأ دااداف  3-15وال ا ة  15لدى النظر فص الخطوات المنبلة إلدماا الفدف  -22

 مشارو التنمية المستدامة فص ديشطة تنفيذ التفاقيةا قد  ود ماؤتمر األطاراف دي  نظار فاص 
 المنرر التالص فص دورته الثالثة عشرة:

الختامياااة المعنوياااة  ة  وثيناااالإلاااى اعتمااااد الامعياااة العاماااة لألمااام المتحااادة إذ  شاااير  -23
ماااأ  15ف كا التاااص تتضاامأ الفااد2030كتحو اال عالمنااا: خطااة التنمياااة المسااتدامة لعااام 

حما اة الاانظم اإل كولواياة البر اة وترميمفااا وتعز از اسااتخدامفا ك: دااداف التنمياة المسااتدامة
على يحو مساتداما وإدارة ال اتاات علاى يحاو مساتداما ومكافحاة التصاحرا ووقا  تاداور 

: كمكافحاااة 3-15وعكاااس مساااارفا ووقااا  فناااداي التناااو  البيولاااواصكا وال ا اااة األرالاااص 
التصحرا وترميم األرالص والترتة المتداورةا تما فص ذلأل األرالص المتضاررة ماأ التصاحر 

الفيضاياتا والسعص إلى تحنيه عاالم خاا م ماأ  ااارة تاداور األرالاص تحلاو  و  والافاف
 كا2030عام 
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 12-/م د3ر ر الفر اه العامال الحكاومص الادولص الاوارد فاص المنارر إلى تن وإذ  شير د ضاا  -24
ا ل سايما النتاا ج (20تشأي متاتعة يتاا ج ماؤتمر األمام المتحادة للتنمياة المساتدامة  ر او 

  المتعلنة تتحييد دثر تداور األرالصا
تأي تحييد دثر تداور األرالصا توصفه ازقاا ل  تازد ماأ اإلطاار الساتراتياص وإذ  ُنر  -25

ا سيساااام فااص تحنيااه األاااداف الااواردة فااص التفاقيااة وفااص 2030-2018لالتفاقيااة للفتاارة 
عاااأ طر اااه تحسااايأ األولاااا  المعيشاااية للساااكاي  2030خطاااة التنمياااة المساااتدامة لعاااام 

ايةا وسيحنه فص الوقت ذاتاه فوا اد علاى يطاا  المتضرر أ وتعز ز خدمات النظم اإل كولو 
 العالما 

تأيااه علااى الاارام مااأ الافااود السااخية التااص مااا فتئاات األمايااة تساافم تفااا  وإذ  سااّلم -26
ماأ دااداف التنمياة المساتدامة  3-15لتحنيه تحييد دثر تداور األرالاصا فا ي تنفياذ ال ا اة 

رىا ولاذا  نب اص لألماياة دي تواصال تنفيذاا كامالا سيتطلب مساامات مأ ايئاات ووكاالت دخا
 العمل تالتعاوي فص إطار الشراكة تحنيناا لفذا الفدفا 

تأي دماية اتفاقية األمام المتحادة لمكافحاة التصاحر اتخاذت لنفسافا وإذ  سّلم د ضاا  -27
موقعااااا اساااتراتياياا توصاااففا المنظماااة الرا ااادة فاااص مااااا  مكافحاااة التصاااحر/تداور األرالاااص 

ماأ دااداف  3-15فص المبادرة إلى إقامة تعااوي ماأ داال تحنياه ال ا اة والافاف وياحت 
التنميااة المسااتدامة ودعاات سااا ر الوكااالت والافااات صاااحبة المصاالحة المعنيااةا مااأ قبياال 
وكالت األمم المتحدة والمنظمات الدولية والمؤسسات المالياة ومنظماات الماتمال الماديص 

 ملا والنطا  الخاصا إلى اليخراط فص اذا الع
المنااررات ذات الصاالة المتخااذة فااص الاادورة الثالثااة عشاارة  العتبااار وإذ  ضاال فااص -28

 لمؤتمر األطرافا 
 األطراف التص لم تفعل ذلأل تعدا إلى النيام تما  لص:  دعو -29
طوعية لتحنيه تحييد دثر تاداور األرالاص وفنااا لظروففاا  اا داداف دي تصوغ )أ( 

 الوطنية ودولو اتفا اإليما ية الخاصة؛
دي تستخدم تحييد دثر تداور األرالص عدسةا لتعز ز التسا  تيأ السياساات   ب( 

واإلاااراقات واللتزامااات الوطنيااة؛ وتضاال مشااار ل قاااادرة علااى إحااداا تحااّو  وتحنيااه فوا اااد 
مااأ فاارص التمو اال المتزا اادةا تااالامل تاايأ المااوارد العامااة والخاصااةا الوطنيااة  متعااددة؛ وتسااتفيد

 والدوليةا المخصصة للتنمية المستدامةا تما فص ذلأل التمو ل المتعله تالمناخ؛
دي تتحنه مأ دي داداف تحييد دثر تداور األرالص واأليشطة الرامية إلى   ا( 

الخطاااة الوطنياااة المتعلناااة تأااااداف التنمياااة تحنياااه ااااذف األااااداف تااارتبس ارتباطااااا مبا اااراا ت
المسااتدامة وتحنااه فوا ااد ودواااه تاار ر فااص إطااار الخطااس الوطنيااة المتعلنااة تالمناااخ والتنااو  
البيولواصا و فّضال دي  كاوي ذلاأل ماأ خاال  تارامج مشاتركة تنفاذ فاص إطاار اتفاقياات ر او 

 الثالثة؛
ا تماا فاص 11-/م د22دي تستخدم يفج الرصد والتنييم المعتماد فاص المنارر   د( 

ذلااأل مؤ اارات التناادم علااى النحااو الااوارد فااص المرفااه تااالمنرر المااذكورا متااى دُتيحاات تيايااات 
مااأ المناارر وماال مراعاااة الظااروف الوطنيااةا ودي تضااي ا عنااد القتضاااقا  7موثوقااة وفناااا للفناارة 
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يحاو مؤ ارات دخارىا تشامل علاى سابيل المثاا  العتباارات الانسااييةا لرصاد التنادم المحار  
 تحنيه ادف تحييد دثر تداور األرالص وتنييم اذا التندم واإلتالغ عنه؛

اميل األطراف إلى الرتنااق تالتمو ال المخصا  لتحنياه تحيياد دثار تاداور  دعو  -30
 تشأي التمو ل المخص  لتنفيذ التفاقية؛ 3-األرالص تاإل ارة إلى المنرر .../م د

العالميااةا وايئااات اتفاقيااة مكافحااة التصااحر المال مااةا إلااى األمايااةا واآلليااة  طلااب  -31
 النيام تما  لص:

دي تساااتمر فاااص إقاماااة  اااراكات فاااص مااااا  تحيياااد دثااار تاااداور األرالاااص مااال   د( 
منظماااات دخااارى ماااأ داااال تناااد م الااادعم العلماااص والتنناااص إلاااى األطاااراف توساااا ل منفاااا ولااال 

رالااص وتحد ااد فاارص المشااار ل إر ااادات مااأ دااال تحنيااه فعاليااة ديشااطة تحييااد دثاار تااداور األ
والرتس تيأ مختل  الشركاق مأ دال مواصلة الافود الرامياة إلاى ولال مشاار ل تحادا تحاولا 
فااص ماااا  تحييااد دثاار تااداور األرالااص وتنااد م الاادعم الستشاااري للمؤسسااات المعتماادة علااى 

تتمو ال التنميااة الصاعيد الاوطنص المعنياة تالتمو ال المتعلاه تالمنااخ وساا ر المؤسساات التاص تعناى 
 المستدامة؛

دي تحّسااأ فعاليااة التعاااوي ماال اتفاقيااات ر ااو األخاارى والشااركاق اآلخاار أ   ب( 
علاااى الصاااعيد الاااوطنصا وعناااد القتضااااقا علاااى الصاااعيد دوي الاااوطنصا لااادعم تنفياااذ ورصاااد 

 األاداف والمبادرات المتعلنة تتحييد دثر تداور األرالص؛
دي  ناادم تنر ااراا تشااأي تنفيااذ اااذا المناارر إلااى  إلااى األماايأ التنفيااذي  طلااب د ضاااا  -32

 مؤتمر األطراف فص دورته الراتعة عشرة.

    


