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*1512073*  

 األطراف مؤتمر
        عشرة الثانية الدورة 

 2015تشرين األول/أكتوبر  23-12أنقرة، تركيا، 
        )ب( من جدول األعمال املؤقت3 البند 

 على المستويات الوطني واإلقليمي ودون اإلقليمي فعاالً ًا تنفيذ االتفاقية تنفيذ
أوجن  التنر ر فيمنا  ني  اتفاقينات رينوف  منا فني يلنم التكين  من   االستفادة من 

تغيننر المننناق ال ننا إ علننى ردارة األرايننيف ومننا يتصننة  ننذلم منن  مشننورة م دمننة 
 م  هيئة التفاعة  ي  العلوم والسياسات

   
   االستفادة م  أوج  التر ر فيما  ي  اتفاقيات ريو  
    مذكرة م دمة م  األمانة  

 موجز 
إىل اسـتررا  وتقيـيم مـدق تقـدم أمانـا ات اقيـا األمـم املتحـدة  11-/م أ9املقـر  يدعو  

ملكافحــــا التيفــــحر و تشــــليال وترزيــــز الرتقــــا  مــــال ا ت اقيــــا  األ ــــرق  ا  اليفــــ ا ومــــال 
ملقتــا ا  مــن اً املنظمــا  واملؤستــا  والوكــا   الدوليــا املقتيفــاه وتقــدم مــز  الو يقــا مــوجز 

 فراليتها و تشليال وترزيز مز  الرتقا ه مدق ى مز  األنشطا، وتت ط الضوء ع
ويشــــمس ا ســــتررا  والتقيــــيم تت ــــف املبــــاجل ا  الــــة ن ــــز   ريــــا ا هــــا  التاليــــا   

ات اقيا   يو األ رق وصندوق البيئـا الرامليـا بشـوض ومـال مؤ ـرا  مشـوكا وأوجـر التـ     (1)
مثـــــس منظمـــــا  ،انـــــا  أ ـــــرقكيو ( 2بنـــــاء القـــــد ا   ) بشـــــوضاأل ـــــرق و عم يـــــا  ا بـــــت  و 

ـــا  ـــاملوا جل املا يـــا واملنظمـــا الراملي ـــا ب ـــا األمـــم املتحـــدة املرني األغزيـــا والز اعـــا لتمـــم املتحـــدة و ن
بشــوض متــا س إجلا ة امليــا  وا  ــاا وال ابـــا   ،لت صــاجل ا ويــا والوكالــا الدوليــا ل طاقــا الز يـــا

ي الرطبــا  ا  األةيــا الدوليــا مثــس ات اقيــا األ امــ ،منظمــا  ومؤستــا  أ ــرقو ( 3والوبــا  )
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ل طيــو  املا يــا )ات اقيــا  امتــا ( وا يلــاجل الــدوي ةمايــا الطبيرــا واملــوا جل  و اصــا بوصــ ها مــو تً 
 بشوض التراوض املتيفس بات اقيا مكافحا التيفحره ،الطبيريا واملنظما الدوليا ل هلرة

توصــــيا  بشــــوض أولويــــا  ترــــر  برــــد  اً مقتضــــباً وو اخلتــــام، تقــــدم الو يقــــا اســــتنتاج 
 الرمس و املتتقبس من أجس تشليال وترزيز مز  الرتقا ه
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 المحتويات
 اليف حا ال قرا   

. أساسيا مر وما  - أو ً   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1-2 4 
ه ات اقيا   يو وصندوق البيئا الرامليا -  انياً   ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه  4 11-3  ه
ه التراوض مال الكيانا  األ رق -  الثاً   ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه  6 16-12  ه

ه مال منظما األغزيا والز اعا لتمم املتحدة الرتقا - ألف    ه ه ه ه ه ه ه ه ه  6 15-12  ه
ه التياسا  الوطنيا  جلا ة ا  اا - باء    ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه  9 16  ه

ه املنظما  واملؤستا  الدوليا األ رق -  ابراً   ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه  10 26-17  ه
ه ا ستنتاجا  والتوصيا  -  امتاً   ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه  13 28-27  ه

  



 ICCD/COP(12)/17 

 

4/13 GE.15-12073 

 

 أساسية معلومات -أوالً  
 
اســــتررا  وتقيــــيم مــــدق تقــــدم أمانــــا ات اقيــــا األمــــم املتحــــدة إىل  11-/م أ9يــــدعو املقــــر   -1

ملكافحــا التيفــحر و تشــليال وترزيــز الرتقــا  مــال ا ت اقيــا  األ ــرق  ا  اليفــ ا ومــال املنظمــا  
ملقتــا ا  مــن مــز  األنشــطا، اً واملؤستــا  والوكــا   الدوليــا املقتيفــاه وتقــدم مــز  الو يقــا مــوجز 

شــليال وترزيـــز مــز  الرتقــا ه ويتط ـــ  إريــرا  تقــدم كبـــ  فراليتهــا و ت مـــدقوتتــ ط الضــوء ع ــى 
نــا وفرالــا تتــيف ا ســت اجلة مــن أوجــر يحنــو يلقيــه األمــداا ا ســواتيليا لتت اقيــا إقامــا عتقــا  مت

التــ    املت مــا مــال املنظمــا  األ ــرق الــة تتــوىل مهــام متدا  ــا أو متقا بــاه و  يقتيفــر األمــر ع ــى 
املنظمــــــا  اً ت اقــــــا  البيئيــــــا املترــــــدجلة األطــــــراا بــــــس يشــــــمس أيضــــــات اقيــــــا   يــــــو وغ مــــــا مــــــن ا 

ع ـــى إجلا ة األ امـــي وا تمرـــا  اً مبا ـــر اً املرنيـــا  لموعـــا مـــن املتـــا س الـــة تـــؤ ر تـــو    واملؤستـــا 
 ت امي ا افاهل  يااحمل
    )مــــؤ ر األمــــم املتحــــدة ل تنميــــا املتــــتداما، املرقــــوجل و ريزيــــراض/ 20+ و ــــتل مــــؤ ر  يــــو -2

، 2015( ومـــا تـــت  مـــن م اومـــا  بشـــوض  طـــا األمـــم املتحـــدة ل تنميـــا ملـــا برـــد عـــام 2012يونيـــر 
أكـــــد  الب ـــــداض مـــــن جديـــــد األةيـــــا اةاوـــــا لوقـــــف وعكـــــ  ا ـــــا  التيفـــــحر وتـــــدمو  األ امـــــي، 

و  تــدمو  األ امــي و الرــام وقــفوالتق يــف مــن   ــا  ا  ــاا،  ــا و  لــل ا لتــزام بالتــري إىل 
ميا املتتداماه ومـزا ا عـواا بـدو  ا جلا ة املتـتداما لت امـي و يلتـي  فاميـا ا نتـاض سياق التن

عمومــاً مــو مــا يتــتدعي إقامــا  ــراكا   اســقا مــال املنظمــا   ا  اليفــ ا بشــوض متــا س مــن قبيــس 
النمـــو ا قتيفـــاجلف، واة ـــان ع ـــى التنـــول البيولـــوجي، والز اعـــا املتـــتداما واألمـــن ال ـــزا ي، والقضـــاء 

ى ال قــر، و كــي املــرأة واملتــاواة بــي ا نتــي، وري يــف   ــا  ت ــ  املنــاة والتكيــف مرــر، وا لــرة ع ــ
 واألمن، ويلتي توافر امليا ه

  
 اتفاقيات ريو وصندوق البيئة العالمية -ثانياً  

 
ات ـه فريــه ا تيفــال املشـوق  ت اقيــا   يــو، و اجتماعــر الثالـيف عشــر املرقــوجل و نيويــو ق،  -3
ــــــا  املتحــــــدة األمريكيــــــا، و با ، ع ــــــى أض ينيفــــــ ى الترــــــاوض ع ــــــى 2014أي ول/ســــــبتم   24لو ي

ــــ مــــال األ ــــز و اةتــــباض املركــــز القــــانو  املتــــتقس اً القضــــايا الــــة زكــــن إريــــرا  تقــــدم بشــــو ا  اعي
اخلاصـــا لكـــس ات اقيـــا مـــن مـــز  ا ت اقيـــا ه وات ـــه ال ريـــه، بوجـــر  ـــا ، ع ـــى تشـــليال  ا والو يـــ

ى ومــال مؤ ــرا  مشــوكا زكــن اســتقدامها و ا بــت ، ألض مــن  ــوض  لــل أض يرســي الرمــس ع ــ
 يتيف قياس التقدم احملر  وجلفال عل ا ا ستثما هًا متينًا منط ق

وو مــــزا اليفــــدجل، با ــــر  أمانــــا ات اقيــــا مكافحــــا التيفــــحر الرمــــس ع ــــى ومــــال مؤ ــــرا   -4
ـــا، و  ســـيما  ـــ  الرصـــد اإىل أصـــول اً مشـــوكا، بـــدعم ســـقي مـــن ريكومـــا فرنتـــاه واســـتناجل  ت اقي
، اقوريـــت األمانـــا اســـتقدام  ت ـــا 11-/م أ22والتقيـــيم ومؤ ـــرا  التقـــدم املرتمـــدة  وجـــ  املقـــر  

وا  امــا  التــا دة   مــيمؤ ــرا  تتر ــه باأل امــي، ومــي ا  امــا  التــا دة و بنيــا ال طــاء األ
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وق األ   ويلتهــا، ع ـى أض يقـاس مــزا و إنتاجيـا األ امـي أو أجلا هـا وا امــا  تزونـا  الكربـوض فـ
 األ   حبت  تزوض الكربوض الرضوف و الوباه

ت اقيــا األمــم املتحــدة ا طا يــا بشــوض ت ــ    تابرــار  مــزا الــنه  ع ــى  نــا التكيــف الوع ــ -5
تشــرين  1أي ول/ســبتم  إىل  29التــاجلس املرقـوجل و ال ــوة مـن  اجتماعهــااملنـاة، وناقشــتر ال لنـا و 

ه وقـــــدم ن ـــــ  ا قـــــوا  كمـــــزكرة إعتميـــــا و ا جتمـــــال الثـــــا  عشـــــر ملـــــؤ ر 2014ول/أكتـــــوبر األ
ه وقـدم ا قــوا  و صـي ا  د ــا ومنقحـا إىل فريــه (1)األطـراا و ا ت اقيـا املتر قــا بـالتنول البيولــوجي

 2020-2011اخلـــ اء التقـــص املقيفـــش املرـــص  ؤ ـــرا  اخلطـــا ا ســـواتيليا ل تنـــول البيولـــوجي ل  ـــوة 
 ه2015أي ول/سبتم   17إىل  14لينظر فير و اجتماعر الثا ، املقر  عقد  و ال وة من 

ـــــا 2015وو   ا /مـــــا س  -6 ـــــا ا رييفـــــا يا لتمـــــم املتحـــــدة املرني ، قـــــدمت األمانـــــا إىل ال لن
أعـــت ، وفـــه  ـــ   4بشـــوض ا ســـتقدام الشـــامس ل مؤ ـــرا  الثت ـــا املشـــا  إليهـــا و ال قـــرة اً اقواريـــ

مـــــن أمـــــداا التنميـــــا املتـــــتداما،  15يلقيـــــه ا ـــــدا  ومترـــــدجل املتـــــتويا  لقيـــــاس التقـــــدم احملـــــر  
ـــــا  و  ـــــي   3-15ســـــيما ال اي ـــــى مـــــا ي  ـــــا، ع  ـــــة تـــــنش، و صـــــي تها اةالي مكافحـــــا التيفـــــحر، "ال

والوبـــــا املتـــــدمو ة،  ـــــا و  لـــــل األ امـــــي املتضـــــر ة مـــــن التيفـــــحر وا  ـــــاا واستيفـــــت  األ امـــــي 
ه (2)"2030حب ــول عــام  ،وال يضــانا ، والتــري إىل يلقيــه عــامن  ــالن مــن اــامرة تــدمو  األ امــي

لط ـــ   نـــا تنتـــيه األنشـــطا ا رييفـــا يا بشـــوض ومـــال إطـــا  مؤ ـــرا  خلطـــا   لـــل اســـتلاباً  وكـــاض
 ه2015عام  األمم املتحدة ل تنميا ملا برد

تمــــم لو ضــــال إطــــا  املؤ ــــرا  املترــــدجل املتــــتويا  الــــزف اقــــو  ع ــــى ال لنــــا ا رييفــــا يا  -7
تـــدمو   وقـــفمـــمن نطـــاق مشـــرول " 2014املتحـــدة لت تبـــا  ع ـــى أســـاس طـــوعي منـــز أيا /مـــايو 

مــن اً ب ــد 16األ امــي"ه وب ضــس الــدعم املــاي التــقي الــزف قدمتــر  هو يــا كو يــا، تتــاعد األمانــا 
داض األطــراا املتــو رة املشــمولا  رفقــا  التن يــز ا ق يمــي اخلمتــا الــة وافقــت ع ــى ا تبــا  تن يــز الب ــ

ـــول املشـــرول  لوقـــف ـــ ن  تـــدمو  األ امـــي و صـــياغا بـــرام  عم هـــا الوطنيـــا ومواءمتهـــا وتن يـــزماه وز 
 تـــدمو  ع ــى افــوا  أض الب ــداض األطــراا املتــو رة ستتوصــس إىل فهــم أفضــس لت امــا  التــا دة و

 األ امي من  تل النظر و ا مال بي القياسا  وجمموعا  البيانا  املوجوجلةه
تـــــــدمو  األ امـــــــي و الو يقـــــــا  لوقـــــــفوتـــــــرجل مر ومـــــــا  إمـــــــافيا عـــــــن املشـــــــرول التلـــــــري   -8
(ICCD/COP(12)/CST/3-ICCD/CRIC(14)/7الـــة تشـــمس أيضـــ ) ًأجرتـــر ميئـــا الت اعـــس بـــي  يل ـــيتً ا

ع ـــى األ امـــي ل رصـــد  قا مـــاالر ـــوم والتياســـا  لتمكانـــا  الـــة تتيحهـــا مـــز  املؤ ـــرا  الثت ـــا ال
وا بــت  املشــوكي و إطــا  ات اقيــا   يــوه وقيىمــت ميئــا الت اعــس بــي الر ــوم والتياســا  إمكانــا  

بتــدمو   يفــسرضــها الــبري وفيمــا يتإىل ب نتــبا يمــااأل   ع ــى قا مــاالتكامــس فيمــا بــي املؤ ــرا  ال
__________ 

 (1) UNEP/CBD/COP/12/INF/40ه 
 (2) <https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/7603Final%20draft%20outcome% 

20document%20UN%20Sept%20Summit%20w%20letter_08072015.pdf>ه 
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ــــوجي، ال قا نتهــــا باألمــــداا وا لتزامــــا  املنيفــــو  ع يهــــا و  األ امــــي وت ــــ  املنــــاة والتنــــول البيول
ـــــا األمـــــم املتحـــــدة ا طا يـــــا بشـــــوض ت ـــــ  املنـــــاة وأمـــــداا  يتشـــــي  ل تنـــــول  15و 14و 7و 5ات اقي

 ها بالتنول البيولوجيق رالبيولوجي الوا جلة و ا ت اقيا املت
وقــــر  ال ريــــه ا ستشــــا ف الر مــــي والتقــــص التــــابال ليفــــندوق البيئــــا الرامليــــا مــــم جهــــوجل  إىل  -9

جهــوجل أمانــا ات اقيــا مكافحــا التيفــحر لومــال مؤ ــرا  مشــوكا قــد تكــوض مناســبا  بــت  ات اقيــا  
صــندوق البيئــا الرامليــاه ونظــم ال ريــه اجتماعــا  وري قــا  عمــس  ــ  ل تقــدم أكثــر و  هــاطبقي يــو ول

مــال مــز  املؤ ــرا  املشــوكا، ونــس  لــل تنظــيم ريــد ي جــانبيي  ــتل الــدو ة ا ســتثنا يا الرابرــا و 
ـــــا، املرقـــــوجلة و ال ـــــوة مـــــن  ـــــم والتكنولوجي و كـــــانكوض،  2015  ا /مـــــا س  12إىل  9ل لنـــــا الر 

 والتكيـــــف التــــوق م ع ــــى القـــــد ة وتر ــــمتقيــــيم  إطـــــا ‘املكتــــيل، رييــــيف أصـــــد  املنشــــو  املرنــــوض  ب
 The Resilience Adaptation Transformation Assessment) ‘التطبيـــــــه إىل النظريـــــــا مـــــــن  ولوالتحـــــــ

and Learning Framework: From Theory to Application)(3)ه 
وأعربــت ا يئــا ال رعيــا ل مشــو ة الر ميــا والتكنولوجيــا التابرــا لتت اقيــا ا طا يــا بشــوض ت ــ   -10

اً الرمــس ع ــى متــولا املؤ ــرا  املشــوكاه وقــدم   ــي  ا يئــا ال رعيــا عرمــعــن  غبتهــا و اً املنــاة أيضــ
أ نـــاء الـــدو ة ا ســـتثنا يا الرابرـــا ل لنـــا الر ـــم والتكنولوجيـــا، وجلعـــا أمانـــا ا ت اقيـــا إىل تقـــد  اً   يتـــي

مقوريهــــا بشــــوض املؤ ــــرا  املشــــوكا و ا جتمــــال التــــابال ل حــــوا  البحثــــي ل هيئــــا ال رعيــــا ل مشــــو ة 
 وملانياهبو بوض،  2015ريزيراض/يونير  4و  رقوجليا والتكنولوجيا، املالر م
ــالتنول البيولــوجي جل اســا نطــاق برنــواض اً، وأ ــ   -11 حنــو اســتحدا  "أط قــت ا ت اقيــا املتر قــا ب

ت اقيـــا   يـــو الـــثت "ه و ـــك ت  نـــا توجيهيـــا، تتـــولف مـــن  نظـــام مر ومـــا  متكامـــس ومؤ ـــرا  
نول البيولـــوجي و ـــربا ا رييفـــاءا  و األمـــم املتحـــدة وات اقيـــا األمـــم املتحـــدة ا ت اقيـــا املتر قـــا بـــالت

ا طا يــا بشــوض ت ــ  املنــاة وات اقيــا مكافحــا التيفــحر وبرنــام  األمــم املتحــدة ل بيئــا و بــا مــن اخلــ اء 
التقنيـي، لكـي تتــوىل مهمـا ا  ـراا ع ــى مـز  الد اســا ومراجرتهـا لضـماض ا تتــاق والتلـان  مــال 

 ه2015 ا  ا ا يا األ رق  ا  اليف اه ويتوقال صدو  تقرير  ا ي و  ايا عامالرم ي
  

 التعاون م  الكيانات األخرى -ثالثاً  
 

 العالقة م  منظمة األغذية والزراعة لألمإ المتحدة -أل  
 
و تن يـــز ات اقيـــا مكافحـــا اً   يتـــياً   تـــزال منظمـــا األغزيـــا والز اعـــا لتمـــم املتحـــدة  ـــريك -12

التيفــــحر، ومــــي تترــــاوض مــــال كــــس مــــن أمانــــا ات اقيــــا مكافحــــا التيفــــحر وا ليــــا الرامليــــا و جمــــا   
مواميريا   ه وقد   ىـى  لـل مـن  ـتل إنشـاء مكتـ  اتيفـال تـابال لاليـا الرامليـا و مقـر منظمـا 

__________ 

 (3) O’Connell, D., Walker, B., Abel, N., Grigg, N. (2015)الـــــــــــــــرابط التـــــــــــــــاي وزكـــــــــــــــن ا طـــــــــــــــتل ع يـــــــــــــــر و  ه  
<www.stapgef.org/the-resilience-adaptation-and-transformation-assessment-framework/>ه 
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يتــوىل  الـزف رـد افتتـا  مــزا املكتـ ه وب11-أ/م 6ل مقــر  اً األغزيـا والز اعـا و  ومــا، بليطاليـا، وفقـ
ــــا الرامليــــا "ا تيفــــال واأل امــــي واألمــــن والتــــوق م"، و  ــــز برنــــام  ا لي ، 2014نيتــــاض/أبريس  1تن ي

أنشـــئت فرقـــا عمـــس مشـــوكا بـــي منظمـــا األغزيـــا والز اعـــا وبرنـــام  ا ليـــا الرامليـــا لتنتـــيه األنشـــطا 
 ومناقشا جما   ا متمام املشوقه

ليــــا الرامليــــا،  ــــا و  لــــل مكتــــ  ا تيفــــال التــــابال  ــــا، مــــال منظمــــا األغزيــــا وتراونــــت ا  -13
 والز اعا بشوض جمموعا واسرا من املواميال، تشمس ما ي ي 

و الشــراكا التراونيــا و جمــال اً عضــو ا امــط رت ا ليــا الرامليــا بــدو  نشــط، بيفــ ته )أ( 
الشــراكا و الــدو ة اةاجليــا عشــرة  مشــا كابــالنظر إىل  ،ال ابــا  الــة توأســها منظمــا األغزيــا والز اعــا

با ت ـــاق ع ـــى  2015ملنتـــدق األمـــم املتحـــدة املرـــص بال ابـــا ، الـــزف ا تـــتم أعمالـــر و أيا /مـــايو 
ه ون ـــت مناقشـــا  الـــدو ة اةاجليـــا 2030 ديـــد مـــدة الوتيـــ  الـــدوي املتر ـــه بال ابـــا  ريـــ  عـــام 

ر قـــا بات اقيـــا مكافحـــا التيفـــحر جلو  واريتياجـــا  عشـــرة ملنتـــدق األمـــم املتحـــدة املرـــص بال ابـــا  املت
الب ـــداض  ا  ال طـــاء اةرجـــي املـــنق ي، واخليـــا ا  املتاريـــا لتح يـــز  ويـــس تن يـــز أنشـــطا املنتـــدق، 

تــدمو  األ امــي  وقــفوالتــبس املمكنــا ل ترــاوض مــال الشــبكا الرامليــا لتيتــ   ويــس ال ابــا ، ومشــرول 
مـال مشـرول منظمـا األغزيـا والز اعـا املرنـوض اً يا الرامليـا أيضـوأمداا التنميا املتتداماه وتراونت ا ل

"ترزيـــــــز املرـــــــاي  واملؤ ـــــــرا  مـــــــن أجـــــــس ا جلا ة املتـــــــتداما ل  ابـــــــا  واســـــــتقدامها و التياســـــــا  
 وقــــفواملما ســـا"، الـــزف مولتـــر أملانيـــا، ومـــو مشـــرول يظهـــر بومـــو  اليفـــت  القا مـــا مـــال م هـــوم 

نـــا لترزيـــز الترــاوض فيمـــا بــي أمانـــا  ات اقيــا   يـــو بشـــوض عـــن التــبس املمك فضــتً  ،تــدمو  األ امـــي
  املراي  واملؤ را 

لـــدق الشـــراكا الرامليـــا مـــن أجـــس الوبـــا الـــة اً ومث ـــت ا ليـــا الرامليـــا، بيفـــ تها مراقبـــ )ب( 
األمـــم املتحـــدة ملكافحـــا التيفـــحر أ نـــاء انرقـــاجل  تتتضـــيف منظمـــا األغزيـــا والز اعـــا أمانتهـــا، ات اقيـــا  

( ل لمريــــا الرامـــــا ل شــــراكا الرامليــــا مـــــن أجــــس الوبـــــاه 2015( والثالثـــــا )2014ثانيــــا )الــــدو تي ال
و ـتل مــز  ا جتماعــا ، أ جلي  ــدا ت  كثــ ة، باســم ات اقيــا مكافحــا التيفــحر، ســ طت الضــوء 

ا مـن أجــس الوبـا وات اقيــا مكافحـا التيفـحر،  ــا و  لـل بــي يـملع ـى فـر  الترــاوض بـي الشــراكا الرا
لكـــس منهمـــا، وةـــا ال ريـــه ال ـــص اةكـــومي الـــدوي املرـــص بالوبـــا التـــابال  تـــاضالتابر تـــاضالر مي ضتـــاا يئ

ل شـــراكا، وميئـــا الت اعـــس بـــي الر ـــوم والتياســـا  التابرـــا لتت اقيـــاه ويتـــوىل مكتـــ  ا تيفـــال التـــابال 
 الدوليا ل وبا  ثيس ات اقيا مكافحا التيفحر و ال لنا التوجيهيا ل تنا ًا لاليا الرامليا أيض

ا ليــا الرامليــا، بيفـــ تها عضــو و  ــي  ال لنـــا التوجيهيــا ا ستشــا يا  ليـــا  تترــاوضو  )ج( 
الــة أنشــئت  ـــتل  عــاجلة ال ابــا  واملنــاار الطبيريــا إىل ميئتهــا األصــ يا منظمــا األغزيــا والز اعــا 

أل ـ ة و جمـال إعـاجلة ال ابـا  ل لنا ال ابا  التابرا ملنظمـا األغزيـا والز اعـا، مـال مـز  ا 22الدو ة 
واملنـــاار الطبيريـــا إىل ميئتهـــا األصـــ يا، مـــن أجـــس تقـــد  جلعـــم فرـــال ومنتـــه لتطـــراا بشـــوض ســـبس 

تـدمو  األ امـيه وو مـزا التـياق، تشـا كت منظمـا  وقـفترزيـز تن يـز مـز  األنشـطا جلعمـا ملشـرول 
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كو يـــــا، و تنظـــــيم ري قـــــا عمـــــس   األغزيــــا والز اعـــــا وا ليـــــا الرامليـــــا، بالترـــــاوض مـــــال ريكومـــــا  هو يـــــا
، بشـــوض اســـتثما  القطـــال اخلـــا  و إعـــاجلة ال ابـــا  2015 و /يوليـــر  1وريزيراض/يونيـــر  30 يـــومي

واملنــاار الطبيريـــا إىل ميئتهــا األصـــ ياه وبا مـــافا إىل  لــل، ترمـــس منظمـــا األغزيــا والز اعـــا وا ليـــا 
 عـاجلة ال ابـا  واملنـاار الطبيريـا إىل ميئتهـا الرامليا ع ى إعداجل و قا مناقشا بشـوض التمويـس املتـتدام 

م وتنـــاقر فـــر  ومروقـــا  تربئـــا  ويـــس إمـــاو  عـــاجلة املنـــاار الطبيريـــا إىل ميئتهـــا األصـــ يا، ســـتقي  
 األص يا من قبس  يال أصحاب امليف حا ومن كافا امليفاجل  

ميـــــا و الشـــــراكا الدوليـــــا مـــــن أجـــــس التناً وتتـــــامم ا ليـــــا الرامليـــــا، بيفـــــ تها عضـــــو  )جل( 
األغزيـــا والز اعـــا، و املناقشـــا الدوليـــا  هـــا منظمـــا  املتـــتداما و املنـــاطه ا ب يـــا، الـــة تتتضـــيف أمانت  

و  اً املتر قا بـالروابط القا مـا بـي التيفـحر/تدمو  األ امـي وا  ـاا وتنميـا املنـاطه ا ب يـاه ومتـاة
الـــــدعم ل شـــــراكا الدوليـــــا مـــــن  التــــنا الدوليـــــا ل وبـــــا، قـــــدم مكتــــ  ا تيفـــــال التـــــابال لاليـــــا الرامليــــا

فهـــــم الوبــــــا و املنــــــاطه ‘  التــــــاي  و نشــــــاملالتنميــــــا املتــــــتداما و املنـــــاطه ا ب يــــــا مــــــن أجـــــس  أجـــــس
  (4)2015متاةا من املناطه ا ب يا  ناسبا التنا الدوليا ل وبا لرام  ‘ا ب يا

وا ليــا الرامليــا بشــوض بــي منظمــا األغزيــا والز اعــا اً وكــاض منــاق ترــاوض و يــه أيضــ )مـ( 
، تشـا كت 2014وو عـام اًه املشا كا و اليوم الرـاملي ملكافحـا التيفـحر وا  ـاا الـزف يـنظم سـنوي

مــن  األ  منظمــا األغزيــا والز اعــا مــال اةكومــا ا يطاليــا وا ليــا الرامليــا و تنظــيم ريــد  برنــواض "
ســبس عــير النــاس وقــد  م ع ــى  يلتــن أضتجلا ة املتــتداما لت امــي لــ زكــن كيــف - اةيــاة أجــس

ــــدو ة  ــــل و ســــياق ال ــــوق م"، و ل ــــا والز اعــــاه وأ قيمــــت ا ريت ــــا    149الت   ــــ  منظمــــا األغزي
استضـــــافتر الوكالـــــا ا يطاليـــــا ل ترـــــاوض مـــــن أجـــــس التنميـــــا، و الرامليـــــا لـــــزا اليـــــوم و مرـــــر  ميتنـــــو، 

مبــاجل ة أ   ‘الرامليــا، والبنــل الــدوي/بالشــراكا مــال ات اقيــا األمــم املتحــدة ملكافحــا التيفــحر، وا ليــا 
(، وفريـــه األمـــم املتحـــدة Keren Kayemeth LeIsrael) ‘ســـرا يس كـــ ين كازيـــت ‘، ومنظمـــا ‘أفريقيـــا

 األمم املتحدة املشا ق و املرر  
وعــــتوة ع ــــى  لــــل، تترــــاوض منظمــــا األغزيــــا والز اعــــا ومكتــــ  ا تيفــــال التــــابال  )و( 

 اسرا تتيفس  ا ي ي لاليا الرامليا و جما   و 
أنشــطا ا تيفــال  مــن أجــس  يــاجلة ترزيــز مشــا كا املؤستــا  والوكــا   الــة تتقــز  ‘1‘

  ا و تن يز ات اقيا مكافحا التيفحر اً من  وما مقر 
أجـــــــس تشـــــــليال ا ســـــــتثما  وا جلا ة املتـــــــتدامي و أنظمـــــــا إجلا ة  مـــــــناأل امـــــــي   ‘2‘

 األ امي الة تتيفدق ل تيفحر وتدمو  األ امي وا  اا 

__________ 

 (4) <www.fao.org/3/a-i4704e.pdf>ه 
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 ،أجــس تقيــيم الــروابط القا مــا بــي التيفــحر وتــدمو  األ امــي وا  ــاا مــناألمــن   ‘3‘
وا لــرة القتــريا بوصــ ها عوامــس متــببا  نرــدام األمــن و  ،وانرــدام األمــن ال ــزا ي

 الرام 
أجس يلتي سبس عـير النـاس وقـد  م ع ـى التـوق م مـال انرـدام األمـن  منالتوق م   ‘4‘

 وت   املناةه ،وا  اا ،ال زا ي واملا ي
، 2015-2014و إطــا  برنــام  عم هــا ل  ــوة  ،وبــدأ  ميئــا الت اعــس بــي الر ــوم والتياســا  -14
لوبـا التـابال ل شـراكا الرامليـا مـن أجـس الوبـاه وعقـد تراوض مال ال ريـه ال ـص اةكـومي الـدوي املرـص باال

أول اجتمــال مشــوق بــي ميئــا الت اعــس بــي الر ــوم والتياســا  وال ريــه ال ــص اةكــومي الــدوي املرــص 
ه وأســـ ر مـــزا ا جتمـــال عـــن 2015ل وبـــا و نيتـــاض/أبريس  الثالـــيفبالوبـــا  ـــتل األســـبول الرـــاملي 
ت ــاجلف ا جلواجيــا ا هــوجل وترزيــز أوجــر لريــه ع ــى إنشــاء  ليــا ل ترــاوض ات ــاق أعضــاء كــس مــن ا يئــا وال 

اً   يتــيا  ريا مــا أساســ مدا سالتــ    إىل أقيفــى ريــده وعــتوة ع ــى  لــل، ريــدجل   ت ــا موامــيال/
تـدمو  األ امـي، والوبـا واملؤ ـرا  املتر قـا باأل امـي، والكربـوض  وقـفل تراوض ومـي كالتـاي   مقبو ً 

وتـــرجل مر ومـــا  م يفـــ ا عـــن الترـــاوض بـــي ميئـــا الت اعـــس بـــي الر ـــوم والتياســـا   الرضـــوف و الوبـــاه
 ICCD/COP(12)/CST/6وال ريـــــــــــــه ال ـــــــــــــص اةكـــــــــــــومي الـــــــــــــدوي املرـــــــــــــص بالوبـــــــــــــا و الـــــــــــــو يقتي 

 ه  ICCD/COP(12)/CST/INF.4و
التابرــا بــي أمانــا ات اقيــا مكافحــا التيفــحر وإجلا ة الترــاوض التقــص اً ومنــاق ترــاوض قــا م رياليــ -15

ل وكالـــا الدوليـــا ل طاقـــا الز يـــا، با  ـــواق مـــال منظمـــا األغزيـــا والز اعـــا، بشـــوض املشـــرول ا ق يمـــي 
ـــا " قـــاجل ة ع ـــى  ا ر"ه ويتـــرى مـــزا املشـــرول إىل تطـــوير تقنيـــا  نوويـــا وتقنيـــا  نظـــRAF5063ل وكال

أفضــس ل روامــس اً توليــد البيانــا  الكميــا الت مــا  جلا ة األ امــي إجلا ة متــتداماه وســيتيف  لــل فهمــ
الر يتــيا الــة تتــب  تــدمو  الوبــا، وبــزلل يتتــس لوامــري التياســا  اريــا  قــرا ا  ريكيمــا لومــال 

 ام  أكثـر فراليــا ل تق يــف مـن   ــا  ت ــ  املنــاة لــالطريــه  إنــا ةاسـواتيليا  متــتداما ة ــب الوبـا و 
الوطنيــا مــن أفريقيـــا التكيــف مرــره وأقامــت األمانــا عتقــا  عمــس مــال عــدجل مــن جهــا  ا تيفــال و 

الطريـــه  إنـــا ةمـــزا املشـــرول وغـــ   مـــن املشـــا يال و  نتـــا  وأمريكـــا التتينيـــا و ســـيا لـــدا اســـتقدام 
 ا هوجل الراميا إىل مكافحا تدمو  األ اميه جلعم ام  عمس وطنيا و ل

  
 السياسات الوطنية إلدارة الجفاف - اء 

 
لنتـا   ا جتمـال الرفيـال املتـتوق  ، ومراعـاةً 11-أ/م 9بـاملقر     ـا  ا  ـاا، وعمـتً اً إجل اك -16

املنظمــــا و األمانــــا  ا ــــوكت، 2013بشــــوض التياســــا  الوطنيــــا ملكافحــــا ا  ــــاا املرقــــوجل و عــــام 
الرامليا لت صاجل ا ويا وبرنـام  عقـد تنميـا القـد ا  التـابال ل لنـا األمـم املتحـدة املرنيـا بـاملوا جل املا يـا 

 ت اقيــا املتر قــا بــالتنول البيولــوجي و تنظــيم ري قــا  عمــس تد يبيــا لبنــاء ومنظمــا األغزيــا والز اعــا وا
أجـــــس متـــــاعدة الب ـــــداض املتضـــــر ة ع ـــــى ومـــــال سياســـــا ا الوطنيـــــا  جلا ة ا  ـــــااه  مـــــنالقـــــد ا  
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و أو وبــا الشــرقيا، والثانيــا و  إريــداماوتضــمنت املرري ــا األوىل ســت ري قــا  عمــس إق يميــا عقــد  
و  منهــاا البحــر الكــا ي ، والثالثــا و  ســيا واحملــيط ا ــاجل ، وعقــد   ــت  أمريكــا التتينيــا ومنطقــ

أفريقيـــاه واســـتهدفت ري قـــا  الرمـــس التد يبيـــا ا ق يميـــا كبـــا  املتـــؤولي اةكـــوميي املرنيـــي بومـــال 
التياســـــا  وتن يـــــزما وباألبرـــــاجل التقنيـــــا  جلا ة ا  ـــــااه وترمـــــس األمانـــــا و الوقـــــت اةـــــاي، مـــــال 

مـــن أجـــس يلديـــد املرري ــا الثانيـــا مـــن برنـــام  بنـــاء  ، ـــرق التابرـــا ملنظومـــا األمــم املتحـــدةالوكــا   األ
القــد ا  مــال الوكيــز ع ــى تنميــا القــد ا  ع ــى اليفــريد الــوطص، و  ســيما فيمــا يتر ــه بــنظم ا نــزا  

 وجلو  ا جلا ة املتتداما لت امي و اةد من ا  ا  واملقاطره ،املبكر، والتومي
  

 المنظمات والمؤسسات الدولية األخرى -را عاً  
 
، أع نــت أمانــا ات اقيــا 2014أ نــاء انرقــاجل املــؤ ر الرــاملي ل حــدا ه و تشــرين الثــا /نوفم   -17

ل طيــو   مـو تً  امكافحـا التيفــحر وأمانـا ات اقيــا األ امـي الرطبــا  ا  األةيـا الدوليــا و اصـا بوصــ ه
تــدمو  األ امــي ل متــاةا و صــنال متــتقبس يتتــم  بوقــف املا يــا )ات اقيــا  امتــا ( عــن التــزام مشــوق

 ات اقيـا و ع يـر نيفـو بقد ة أك  ع ى التوق مه ويـتت م مبـدأ ا سـتقدام الر ـيد لت امـي الرطبـا امل
تـــدمو  األ امـــي، وع يـــر فـــلض ا هـــوجل املبزولـــا و إطـــا  كـــس  وقـــفمـــال ا ـــدا املتـــو ى مـــن   امتـــا 

 ــو ما  مــن  تقــاء  تــتوق التنتــيه والترــاوض ا ســتباقي ال ــزين ات اقيــا مــن ا ت اقيــا  ســت يد مــن ا
ع ــــى  والتقطــــيطأض يتــــاعدا الب ــــداض ع ــــى تن يــــز سياســــا  متكام ــــا  ســــتقدام األ امــــي وامليــــا  

متـــــتوق متـــــتلمرا  امليـــــا  واملتـــــتوق ا ق يمـــــيه و ـــــا كت أمانـــــا ات اقيـــــا مكافحـــــا التيفـــــحر و 
، مـن أجـس 2015ات اقيـا  امتـا ، املرقـوجل و ريزيراض/يونيـر  ا جتمال الثا  عشر ملؤ ر األطـراا و

 يــــــاجلة ترزيــــــز الترــــــاوض و تشــــــليال اعتمــــــاجل  ــــــ  نــــــوي  جلا ة املنــــــاار الطبيريــــــا واســــــتراجلة النظــــــام 
 ا يكولوجيه

، اجتمرــت أمانـــا ا يلــاجل الــدوي ةمايـــا الطبيرــا واملــوا جل الطبيريـــا 2015وو ريزيراض/يونيــر  -18
كافحــا التيفــحر ) ــا و  لــل ا ليــا الرامليــا( لومــال  طــا عمــس مشــوكا بــي ا يلــاجل بومانــا ات اقيــا م

أفضـــس التـــبس لو ـــا جهـــوجل الترـــاوض إىل عمـــس  اناقشـــملاً يلديـــد، و 2020-2015وا ت اقيـــا ل  ـــوة 
م مــــوس،  ــــا و  لــــل أوجــــر التــــ    مــــال املكاتــــ  احمل يــــا لتيلــــاجل الــــدوي ةمايــــا الطبيرــــا واملــــوا جل 

ويكتتــي م هــوم اة ــول القا مــا ع ــى الطبيرــا أةيــا بال ــا بالنتــبا لشــراكا ات اقيــا مكافحــا  الطبيريــاه
و تــــر إىل واقــــال بالتيفــــحر مــــال ا يلــــاجل الــــدوي ةمايــــا الطبيرــــا واملــــوا جل الطبيريــــا، وزكــــن ا ســــترانا 

تــدمو  األ امــيه وتشــمس  طــا  بوقــفم مــوس لــدعم تقــدم الب ــداض صــوب ب ــو  األمــداا املتر قــا 
أجــس  يئــا  مــنوبنــاء القــد ا   ،لرمــس املشــوكا اقواريــا  لترزيــز التوعيــا، والتربئــا املشــوكا ل مــوا جلا

 يا ع ى اليفريد القطرفهمواتبيئا 
و الشــراكا الرامليـا  عـاجلة ال ابـا  واملنـاار الطبيريــا اً وتنقـر  ا ليـا الرامليـا، بيفـ تها عضـو  -19

إىل ميئتهــــا األصــــ يا الــــة تتــــوىل تنتــــيقها أمانــــا يتتضــــي ها ا يلــــاجل الــــدوي ةمايــــا الطبيرــــا واملــــوا جل 
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ترزيـز أوجـر التـ    واملبـاجل ا  الـة تتـامم و  ع ـىالشـراكا  مـز  أعضاءالطبيريا، و الرمس لمىا مال 
م يــوض مكتــا  مــن األ امــي الــة أ ي ــت منهــا  150مــو التــزام جلوي مــام بلعــاجلة يلقيــه يلــدف بــوض، و 

 مبا ــرةه وو مــزا اليفــدجل، استضــافت ا ليــا الرامليــا 2020ال ابــا  إىل ميئتهــا األصــ يا حب ــول عــام 
(، الــزف استضــافتر ريكومــا Bonn Challenge 2.0) ‘2.0يلــدف بــوض ‘عقــ  تنظــيم اةــد  املرنــوض 

ل شـــراكا الرامليـــا  عـــاجلة ال ابـــا  واملنـــاار الطبيريـــا اً ، اجتماعـــ2015  ا /مـــا س  أملانيـــا و بـــوض و
ه ‘2.0يلـــدف بـــوض ‘ و إطـــا  التحضـــ  لــــ 2015  ا /مـــا س  20و 19إىل ميئتهــا األصـــ يا يـــومي 

، 2015  ا /مــــا س  21ملبـــاجل ة اســــتراجلة النظــــام ا يكولـــوجي ل  ابــــا  و اً اجتماعــــاً واستضـــافت أيضــــ
ــــوقر ال ــــاجل ة و  التوصــــس إىل ات ــــاق لــــزا رييــــيف ن ــــا ل مب ــــا املقب  توجــــر ا ســــواتيلي وا جــــراءا  التن يزي

 الشوضه
و الشــراكا التراونيــا مــن أجــس غابــا  البحــر اً عضــو اً بيفــ تهاً، و ــا كت ا ليــا الرامليــا أيضــ -20

األبــيي املتوســط، ومــي مبــاجل ة تتــامم و أعمــال ال لنــا املرنيــا  تــا س غابــا  البحــر املتوســط و 
كــانوض   30إىل  26والز اعــا، و س تـ ا اجتماعــا  نظمــت بالتراقـ  و ال ــوة مــن  األغزيــامنظمـا 

ـــــــامل ربه و ـــــــا كت 2015الثا /ينـــــــاير  ـــــــا  ـــــــز  الشـــــــراكا  و الربـــــــا ، ب ـــــــا التقيـــــــيم الروي و عم ي
الشــركاء املرنيــي  ، وو عم يــا ال لنــا التوجيهيــا، وســاعد  ع ــى  يــاجلة وعــي2014-2010 ل  ــوة

و الشـــراكا التراونيـــا مـــن أجـــس غابـــا  البحـــر األبـــيي املتوســـط بالـــدو  الـــزف زكـــن أض تؤجليـــر  املنضـــوين
ا هــوجل املبزولـــا  عـــاجلة ال ابـــا  واملنـــاار الطبيريـــا إىل ميئتهـــا األصـــ يا و منطقـــا البحـــر األبـــيي و جلعـــم 

 مرره لتكيفتدمو  األ امي والنه  القا م ع ى األ امي و التق يف من   ا  ت   املناة وا وقف
ل يفــ ا بــي ا لــرة والتيفــحر وتــدمو  األ امــي وا  ــاا،  ــرعت ات اقيــا مكافحــا اً وإجل اكــ -21

ل هـم الروامـس احملركـا ل هلــرة اً التيفـحر واملنظمـا الدوليـا ل هلـرة و عم يــا متـف ل بـؤ  التـا نا ترزيــز 
مــــن   ا مــــا ع ــــى و التق يــــف  القتــــريا املتمث ــــا و التيفــــحر/تدمو  األ امــــي وا  ــــاا ومتــــاةاً 

البشـــره وقـــد توصـــ ت مـــز  الشـــراكا ريـــ  ا ض إىل يلقيـــه نتـــا   جيـــدة و غـــرب أفريقيـــا و ســـياق 
غــــرب أفريقيــــا  ترزيــــز ا جلا ة املتــــتداما لت امــــي و املنــــاطه املررمــــا ل هلــــرة مــــن  ــــتل "مشــــرول 

امليـا بالترـاوض مـال املنظمـا ، الزف  ولـر اةكومـا ا يطاليـا وتتـوىل إجلا تـر ا ليـا الر" ليا   ويس مبتكرة
عــن إمكانيــا  الدوليــا ل هلــرة و إيطاليــاه ويركــز املشــرول ع ــى جلو  الشــتا  والتحــويت  املاليــا فضــتً 

توســـيال نطـــاق  ليـــا  التمويـــس املبتكـــرة الـــة تشـــلال ا جلا ة املتـــتداما لت امـــي و الب ـــداض امليفـــد ة 
ال والنيلـره وع ـى اليفـريد الرـاملي، سـتبحيف ل مهاجرين و غرب أفريقيا، ومـي بو كينـا فاسـو والتـن 

 ع ى األ امي ل حد من ا لرة ا قتيفاجليا القترياه قوممز  الشراكا طرا ه وريوافز ت
، ‘ ـراكا أ   أفريقيــا‘وجلعمـت األمانـا وا ليـا الرامليـا، بيفــ تهما عضـوين مؤستـي ملبـاجل ة  -22

ومــال اليفــي ا النها يــا  تلــة ن ــ، ا2015-2014ل  ــوة  ‘مبــاجل ة أ   أفريقيــا‘تن يــز  طــا عمــس 
ألطــر ا ســتثما  املتكام ــا و عــدجل مـــن الب ــداض األفريقيــا،  ــا و  لـــل بو كينــا فاســو والتــن اله وقـــدمت 

مــن   لــل، و 2020-2016ل  ــوة  ‘ ــراكا أ   أفريقيــا‘املؤستــتاض متــاةا  و إطــا   طــا أعمــال 
 أجس مماض ا تتاق بي الشراكا وات اقيا مكافحا التيفحره
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،  ـــا ق مكتـــ  ا تيفـــال التـــابال لاليـــا الرامليـــا، بيفـــ تر  ثـــس األمانـــا و 2014ومنـــز عـــام  -23
جم ــــ  ا  ــــتتا الــــدوي لت امــــي، الــــزف يتتضــــي ر اليفــــندوق الــــدوي ل تنميــــا الز اعيــــا، و  يــــال 

، ونــس  لــل تنظــيم اجتمــال 2015لرــام  يمــادق الرــاملي لت  اجتماعــا  جم ــ  ا  ــتتا وو املنتــ
لتباجلل الرأف بشوض تشليال ا سـتثما ا  و املنـاار الطبيريـا واأل امـي املتـدمو ة كوسـي ا مـن وسـا س 
يلتـي رييـا ة األ امـيه وقــدمت ا ليـا الرامليـا مـد ت  و ا ســواتيليا ا ديـدة لت ـتتا الــدوي 

إىل األريكــام الـــوا جلة اً وومـــرت  ريطــا الطريـــه لتن يــزماه واســـتناجل 2021-2016لت امــي ل  ــوة 
د األوــاق وال ابــا  ياةوكمــا املتــؤولا ةيــا ة األ امــي وميفــا بشــوضاخلطــو  التوجيهيــا الطوعيــا ‘ و

نظمـــا األغزيــــا والز اعــــا، تقــــدم ا ليـــا الرامليــــا الــــدعم التقــــص مل (5)‘و ســـياق األمــــن ال ــــزا ي الــــوطص
، مــن  ــتل تــدب ما ريتــن مراعــي و لتــتداما املجلا ة ا ألنشــطا ا  ــتتا الــدوي لت امــي و جمــال 

عــر  أفضــس املما ســـا  املتبرــا ملنــال نشـــوب النزاعــا  املتر قــا بالوصـــول إىل األ امــي ومــوا جل امليـــا  
 ثالهع ى سبيس امل واستقدامها

و الشــراكا اةرجيــا ةــو   ــر الكون ــو، الــدعم إىل اً وتقــدم ا ليــا الرامليــا، بيفــ تها عضــو  -24
األطراا و منطقا وسط أفريقيـا، وكـزلل إىل  نـا غابـا  وسـط أفريقيـا وا ماعـا ا قتيفـاجليا لـدول 

مكافحــا التيفــحر   ت اقيــاوســط أفريقيــا مــن أجــس ترزيــز تن يــز بــرام  الرمــس الوطنيــا وجلوض ا ق يميــا 
 بالت    مال األطر ا منا يا األ رقه

لتــكاض ا أجــس مــناملنــاار الطبيريــا  تتــق و مبــاجل ة اً وترمــس ا ليــا الرامليــا، بيفــ تها عضــو  -25
( وفريقهــــــا الرامــــــس املرــــــص Landscapes for People, Food and Nature Initiativeوال ــــــزاء والطبيرــــــا )

طــاق عم هــا بشــوض اســواتيليا  التمويــس املتكام ــا وأطــر ا ســتثما  باملتــا س املاليــا، ع ــى توســيال ن
املتكام ـــا ع ـــى متـــتوق املنـــاار الطبيريـــا ومـــال  ـــركاء جـــدجله وقـــدمت مـــد ت  و جل اســـا ل مبـــاجل ة 

 و  ــراءكشــ ت عــن   (6)‘و املنــاار الطبيريــا املتكامــس ويــس اســواتيليا  ا ســتثما  ‘يلمــس عنــواض  
منــا ج  ويــس ا جلا ة املتــتداما لت امــي و ســياق ا جلا ة املتكام ــا ل منــاار الطبيريــا مــن أجــس ترزيــز 
ا ســـتثما ا  املتكام ـــا و الـــنظم القا مـــا ع ـــى األ امـــي،  ـــا و  لـــل الز اعـــا والـــنظم ا يكولوجيـــا 

ات اقيــا مكافحــا التيفــحر والتنميــا الري يــاه وبالترــاوض مــال برنــام  األمــم املتحــدة ل بيئــا، ترمــس أمانــا 
لتــكاض وال ــزاء والطبيرــا ع ــى تشــليال اعتمــاجل اأجــس  مــناملنــاار الطبيريــا  تتــق مــال أمانــا مبــاجل ة 

تــدمو  األ امــي و ســياق أمــداا  وقــف ــ  متكامــس  جلا ة املنــاار الطبيريــا وب ــو  ا ــدا املتر ــه ب
 التنميا املتتداماه

ــــا 11-/م أ23و وجــــ  املقــــر   -26 ميئــــا الت اعــــس بــــي الر ــــوم والتياســــا  و ، ريــــدجل  و ي
  ســيما املنــ  اةكــومي الــدوي ل ر ــوم والتياســا  و "الت اعــس مــال ا ليــا  الر ميــا املترــدجلة القا مــا، 

و جمـال التنـول البيولـوجي و ـدما  الـنظم ا يكولوجيـا"ه وقـد أجل جـت مـز  املهمـا و برنـام  عمــس 
__________ 

 (5) <www.fao.org/docrep/016/i2801e/i2801e.pdf>ه 
 (6) <www.ecoagriculture.org/documents/files/doc_594.pdf>ه 
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ر  ــــا  ع ــــى التقيــــيم املوامــــيري لتــــدمو  األ امــــي مــــال الوكيــــز بوجــــ 2015-2014 ــــوة ا يئــــا ل 
واســــتراجل ا الــــزف أجــــرا  املنــــ  اةكــــومي الــــدويه وقــــدمت ميئــــا الت اعــــس بــــي الر ــــوم والتياســــا  

و إطـــــا  يلديـــــد النطـــــاق األوي والكامـــــس ل تقيـــــيم، و ـــــا كت  بـــــا مـــــن أعضـــــاء ا يئـــــا و  د تً مـــــ
ميئــا الت اعــس بــي الر ــوم والتياســا  و  اجتماعــا  يلديــد النطــاقه وعــتوة ع ــى  لــل، ستشــا ق

ه وتــرجل مر ومــا  م يفــ ا عــن الترــاوض بــي ميئــا الت اعــس 2018اســتررا  التقيــيم الــزف سينشــر و عــام 
ــــوجي  بــــي الر ــــوم والتياســــا  واملنــــ  ال ــــص اةكــــومي الــــدوي ل ر ــــوم والتياســــا  و جمــــال التنــــول البيول

 هICCD/COP(12)/CST/INF.3و ICCD/COP(12)/CST/6و دما  النظم ا يكولوجيا و الو يقتي 
  

        االستنتاجات والتوصيات -خامساً   
 
فيمنننا يتعلنننط  نننالقبوات الم بلنننة لتح ينننط التنننر ر مننن  اتفاقينننات رينننو وصنننندوق البيئنننة  -27

 تننننرد مبنننندأ اسننننتقدام مؤوننننرات مشننننتركة وينظننننر فينننن  خننننال  مننننؤتمرات العالميننننةف ينبغنننني أن ي  
االجتماعنات الرسنمية لصنندوق البيئنة  خنال  كة اتفاقية من  اتفاقينات رينو و األطراف القاصة 

. و نالنظر رلنى انع ناد منؤتمر األطنراف فني اتفاقينة األمنإ المتحندة 2016 العالمية  حلو  نهاية عنام
 شنن ن هننذل اً لمكافحننة التصننحر قبننة غيننرلف يمكنن  للمننؤتمر أن يعتمنند فنني دورتنن  الثانيننة عشننرة م ننرر 

 لي  أمانات اتفاقيات ريو األخرى لكي تنظر في  الدو  األطراف في كة منها.المس لة وتبل  ع
 و ناء على يلمف قد تود األطراف النظر في رمكانية اعتماد م رر ينص على ما يلي: -28

يرحن   المبننادرات التني ايننبلعا  هنا اتفاقيننات رينو وصننندوق البيئنة العالميننة  )أ( 
  ش ن وي  مؤورات مشتركة؛

علننى  قا مننةيؤينند اسننتقدام اتفاقيننات ريننو مجموعننة منن  ثالثننة مؤوننرات ت نندم  )ب( 
مننن  مؤوراتاقياسنننات الت ننندم المعتمننندة  موجننن  الم نننرر اً األرايننني فننني اإل نننالا تتسنننط تمامننن

ومنن  االقتننراد الننذه قدمتنن  األمانننة  شنن ن وينن  مؤوننر عننالمي عنن  االتجاهننات  11-ام أ22
تنندهور األراينني  وقنن ف المتعلننط  تح يننط أجننة رصنند الهنند منن السننا دة فنني تنندهور األراينني 

 رطار مؤورات أهداف التنمية المستدامةف وهي كالتالي: يم 
        ؛األريي الغباء  نية في السا دة االتجاهات  ‘1‘
 االتجاهات السا دة في رنتاجية األرايي أو أدا ها؛ ‘2‘
مقنننزون اتجاهنننات مقزوننننات الكر نننون فنننوق األرا وتحتهنننا )ت نننا   حسننن   ‘3‘

 الكر ون العضوه في التر ة(؛
يحث األمانة واآللية العالمية معاً علنى مواصنلة الندور المننول  كنة منهمنا فني  )ج( 

 مواصنلةلوالينة كنة منهمنا من  أجنة اً الشراكات ال ا مة والسعي رلى رقامة وراكات جديدة وف ن
 تعزيز تنفيذ االتفاقية.

 


