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 األطراف مؤتمر
 الدورة الثانية عشرة

 2015أكتوبر تشرين األول/ 23-12أنقرة، تركيا، 
 )ب( من جدول األعمال املؤقت6البند 

 األمور اإلجرائية 
اإلجرررررااام الم الحررررة نعتمرررراج م  مررررام الملتمرررر  المرررردن  وممث ررررر  

ولمشرررارهة  رررهـ الليررررام فررر  الالطررررال ال رررام لررردأل مرررؤتمر األطرررراف 
    اجتماعرام وعم يام اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر

اإلجرررااام الم الحررة نعتمرراج م  مررام الملتمرر  المرردن  وممث ررر  الالطرررال   
ال رررام لررردأل مرررؤتمر األطرررراف ولمشرررارهة  رررهـ الليررررام فررر  اجتماعررررام 

 وعم يام اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر
 

 هرة من األمانةمه   
 

 موجز 
، األمانــب بالتمامــ  مــم عــدو مــن األمــو  11-/م أ5طالــم مــؤألر األطــراب، قوجــم مقــر    

ذات الصـــبب باكـــراا منجملمـــات ا تمـــم املـــدل ومؤكيـــات األعمـــال والييانـــات الصـــناعيب   عمبيـــب 
األمــا التنفيــ   (. وقــد طالــم مــؤألر األطــراب UNCCDاتفاقيــب األمــم املتحــدة ملياتحــب التصــحر )

بتيـــ ي  دديــــد عيــــويب تريــــ  اتتيــــا  منجملمــــات ا تمــــم املـــــدل كمــــا طالــــم األمانــــب وا ليــــب المامــــب 
بتطــــوير اكــــملاتيكيب ملشــــا كب مؤكيــــات األعمــــال تــــدو أاــــداب وأ ــــا  و ــــا ت كــــراكات اتفاقيــــب 

 األمم املتحدة ملياتحب التصحر مم مؤكيات األعمال والييانات الصناعيب.
وقوجم املقر  نفيـ،، طالـم مـؤألر األطـراب األمانـب التنفي يـب بتقـد  تقريـر عـن تنفيـ  ذلـ   

املقـــر    الـــدو ة العانيـــب عشـــرة ملـــؤألر األطـــراب، قـــا   ذلـــ  التقريـــر املتمبـــ  بفريـــ  اتتيـــا  منجملمـــات 
 ا تمم املـدل  ول تنفي  امل ام املوكبب إلي ا.
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ا التنفيــ   وتريــ  اتتيــا  منجملمــات ا تمــم املــدل بشــ   وتتيــمن اــ   الو يقــب تقــا ير األمــ 
التــدابا الــط اتــطبمت اــا األمانــب لتنفيــ  املقــر  املــ كو  أعــش  ونــؤ اكــملاتيكيب مشــا كب مؤكيــات 
األعمـــال   اتفاقيـــب األمـــم املتحـــدة ملياتحـــب التصـــحر، مـــم تقـــد  التو ـــيات الـــط  ـــم وتـــم ا   

 رة ملؤألر األطراب.ا عتبا    الدو ة العانيب عش
    
 المحتويام
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 مالدمة ومع ومام أساسية -أونا  
، بمــا التمــديشت عبـــء إجــرام اعتمــاو 10-/م أ5أوتــ  مــؤألر األطــراب، قوجــم مقــر    -1

منجملمــــات ا تمــــم املــــدل لــــدن مــــؤألر األطــــراب، مــــن بين ــــا مــــا يبــــي، ت يــــا تشــــيي  تريــــ  اتتيــــا  
إليـــ، باكـــم الفريـــ (، والـــ   أل إنشـــا     األكـــا  قوجـــم منجملمـــات ا تمـــم املـــدل )الـــ   يشـــا  

. كما وات  كـ ل  عبـء مـنف  ـفب مراقـم ملؤكيـات األعمـال والييانــات الصـناعيب 9-/م أ5املقر  
 الط اكتوتت كروطاا ممينب.

،  ـــدو مـــؤألر األطـــراب تشـــيي  الفريـــ  )انجملـــر الفقـــرة العانيـــب عشـــرة 11-/م أ5وقوجـــم املقـــر   -2
وجـــم املقـــر  نفيـــ،، طالـــم مـــؤألر األطـــراب األمانـــب وا ليـــب المامـــب امليـــي   تشـــكيم مشـــا كب أونـــا (. وق

مؤكيـــات األعمـــال وكيانـــات القطـــاع اخلـــاص   اجتماعـــات وعمبيـــات اتفاقيـــب األمـــم املتحـــدة ملياتحـــب 
التصــحر وتطــوير اكـــملاتيكيب ملشــا كب مؤكيــات األعمــال تــدو أاــداب وأ ــا  و ــا ت كــراكات اتفاقيــب 
األمـــم املتحـــدة ملياتحـــب التصـــحر مـــم مؤكيـــات األعمـــال وكيانـــات القطـــاع اخلـــاص ليقـــوم ميتـــم مـــؤألر 

ولشكـــتمرا    الـــدو ة العانيـــب عشـــرة ملـــؤألر األطـــراب. كمـــا طالـــم  اا األطـــراب بـــا طشع واملواتقـــب مؤقتـــ
 املقر  األمانب بتقد  تقرير بش   تنفي  ذل  املقر    الدو ة العانيب عشرة ملؤألر األطراب.

  
إشراك الالطال ال ام وإعداج اسرتراتيلية لمشارهة مؤسسام األعمرا  فر   -ثانياا  

 تصحراتفاقية األمم المتحدة لمكافحة ال
 
ـــب )مـــن  -3  2008منـــ  تبـــ  اخلطـــب ا كـــملاتيكيب المشـــريب وإطـــا  الممـــ  لـــدعم تنفيـــ  ا تفاقي
أكعــر  اا ( )ا كـملاتيكيب(   الــدو ة العامنــب ملــؤألر األطــراب، كــا  القطــاع اخلــاص يبمــم وو  2018 إىل
ألر األطـراب، اتفـ    عمبيات اتفاقيـب األمـم املتحـدة ملياتحـب التصـحر. و  الـدو ة الماكـرة ملـؤ  اا بروز 

   األطــراب عبــء اءجــرامات املتبمــب لتيــ ي  مشــا كب مؤكيــات األعمــال والييانــات الصــناعيب كمــراقبا
 وو ات مؤألر األطراب وايئتي، الفرعيتا. 

عبـــء الطبـــم املشـــا  إليـــ،   الفقـــرة العانيـــب أعـــش ، قامـــت األمانـــب وا ليـــب المامـــب بوتـــم  اا و و -4
، 2013بـــء مبـــاوا وأاـــداب املشـــا كب مـــم القطـــاع اخلـــاص. ومـــم  ايـــب عـــام ميـــووة و يقـــب تتـــو  ع

إ ـــام و يقـــب تمـــ  المنـــوا  ماتفاقيـــب األمـــم املتحـــدة ملياتحـــب التصـــحر ومؤكيـــات األعمـــال: تـــرص  أل
الشــراكب لــإلوا ة امليــتدامب لأل اتــيم تتــو  عبــء اكـــملاتيكيب مشــا كب مؤكيــات األعمــال املشــا  إلي ــا 

يـــب أعـــش ، وأل طر  ـــا لبتمبيـــ  وا قملا ـــات. وقـــد أل توزيـــم الو يقـــب املمدلـــب بـــا ا  ـــات   الفقـــرة العان
الفاعبب ذات الصـبب، قـا   ذلـ  منجملمـات ا تمـم املـدل املمتمـدة لـدن مـؤألر األطـراب. وقـد وتـر  أول 

، 2014ترباير كـــبا /لوجـــ، لبفريـــ ، والـــ   عقـــد بـــا الرابـــم واليـــاو  مـــن  اا اجتمـــاع ك صـــي وج ـــ
ملزيــد مــن املمبومــات لبو يقــب الن ائيــب، والــط اكــتمبت عبــء تمبيقــات مــن ووائــر منجملمــات ا تمــم املــدل ا

، أل تقــد  الــنؤ الن ــائي قــا   ذلــ  اــ   11-/م أ5ذات الصــبب. وكمــا اــو مطبــوب قوجــم املقــر  
مــن أجــ   2014ترباير كــبا /املمبومــات إىل ميتــم مــؤألر األطــراب   اجتماعــ،   العــامن عشــر مــن 
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النجملـــــر تيـــــ، واملواتقـــــب عبيـــــ،. وبمـــــد ا جتمـــــاع، ذكـــــرت األمانـــــب أنـــــ،  يـــــن تنفيـــــ  اكــــــملاتيكيب مشـــــا كب 
مؤكيــات األعمــال وتطبيـــ  التوجي ــات، إ  أ  أ  تمبيقـــات إتــاتيب  ــول ا كـــملاتيكيب مــن ميتـــم 

 ؤألر األطراب. اا قب  إ ام ا كملاتيكيب   الدو ة العانيب عشرة مل اا مؤألر األطراب كييو  مر ب
ويشــــتم  نــــؤ اكـــــملاتيكيب مشــــا كب مؤكيــــات األعمــــال عبــــء قيــــما، أ ــــد ا لتطــــوير  -5

ا كـــملاتيكيب وا تـــر لبملكيـــز عبـــء مبـــاوا وتوجي ـــات مشـــا كب القطـــاع اخلـــاص، قـــا  ـــدو األكـــا  
 يقـب مـن هلـ   الو  1لممبيب المنايب الواجبب عند املشـا كب مـم القطـاع اخلـاص. والـنؤ ميـمن   املرتـ  

 أج  تصدي  األطراب عبي،. 
  

ت فيه إجرااام مشارهة م  مام الملتم  المدن  ف  اجتماعرام وعم يرام  -ثالثاا  
 اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر

 
 تلديد عضوية فريق اختيار م  مام الملتم  المدن  -ألف 

 
، ينبـ  أ  ييــو  تريـ  ا تتيــا  مؤلفــاا مـن  عبــا  عــن 11-/م أ5لبفقــرة الرابمـب مــن املقــر   اا وتقـ -6

األمانـــب و عـــ  وا ـــد عـــن منجملمـــات ا تمـــم املـــدل مـــن وول تنتمـــي إىل كـــ   موعـــب مـــن ا موعـــات 
اهلــاو   اءقبيميــب اخلميــب لبــدول األعيــام   األمــم املتحــدة )ا موعــب اءتريقيــب و موعــب  كــيا وا ــي 

و موعـــب كـــرب أو وبـــا و موعـــب أمرييـــا الشتينيـــب واليـــا يا و موعـــب .ـــرب أو وبـــا والـــدول األتـــرن(. 
الفقــرة اخلاميــب مــن نفــ  املقــر ، طالــم مــؤألر األطــراب األمــا التنفي يــب بتيــ ي  دديــد عيــويب  و 

مـــم   ات الـــط أيجريـــت. وعمـــشا اـــ ا انيـــم، ونتيكـــب لبمشـــاو 2014 /ينـــايرالفريـــ  لبـــول كـــانو  العال
 عان األعيام التاليب أمسا ام: ،2013 تشرين العال/نوتمربتمم املدل املمتمدة   منجملمات ا 
 )الرئي (؛ (1)الييد توا  لوي  ماي ا )أ( 
 ؛(2)الييد إ انوي  كي  ب() 
 ؛(3)الييد تانفا عا ب ج() 
 ؛(4)الييدة إملدينا كريشكيفيتش و() 
__________ 

( املمنيــــب قياتحــــب التـــــصحثر وا فــــاب،  عــــ  عــــن RIOD-LACمؤكيــــب أ.رييــــط، األ جنتــــا، عيــــو   منجملمــــب ) (1) 
  موعب أمرييا الشتينيب واليا يا.

لبمنجملمــات  ENDA(، اليــن ال. عيــو   الشــبيب الدوليــب ENDA TMايئــب الممــ  اء ــائي البيئــي   المــا  العالــث ) (2) 
 كبيب أتريقيا. -.ا انيوميـب املمنيب قياتحب التصحثر 

 .  ع  عن  موعب  كيا وا ي  اهلاو .Drynetمجميب انفاظ عبء البيئب ومحايت ا، باكيتا . عيو   كبيب  (3) 
(، البوكــنب واهلركـــ .  عــ  عـــن  موعــب وكـــ  وكــرب أو وبـــا.   FEAمنجملمــب اءجــرامات املتمبقـــب بال ابــات والبيئـــب ) (4) 

من تشل منجملمب اءجرامات املتمبقب بال ابـات والبيئـب ليـي  ، أل تميا الييدة كونيا ماليييفيتش2015بدايات عام 
 ت  حم  الييدة كريشكيفيتش، الط .او ت املنجملمب.
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 ؛(5)الييد باتري  بو جر اـ() 
 ؛(6)الييدة أجنا  اكت و() 
 .(7)الييد  يتشا و براين كوك  ز() 

لوجـــ،، وبـــاقي  اا مـــرات وج ـــ 3مـــرة،  11، اجتمـــم الفريـــ  2014 /ينـــايركـــانو  العالومنـــ    -7
املرات با ئتما  عرب اهلاتف، مــن أجـ  تنفيـ  و يتـ، األ ـبيب. ووعمـت األمانـب عمـ  الفريـ  وأعـد ت 

  ائ  املطبوبـب وقامـت ب عمال املتابمب عبء النحو ال   طبب، األعيام.الو 
عــربت بمـــا منجملمــات ا تمـــم املــدل عـــن ااتمام ــا بتوكـــيم نطــاب التمعيـــ    الفريــ  مـــن  -8

تــــشل تيــــما املمعبــــا مــــن األقــــاليم الفرعيــــب،  ــــا  يــــن أ  يــــوتر الــــداتم لبتنفيــــ  عبــــء ميــــتويات 
ات القوميـب. تـدعم بمـا منجملمـات ا تمـم املـدل األتـرن إنشـام  موعـات  األقاليم الفرعيـب وامليـتوي

، تــمن ا تفاقيــب، كمــا اــو انــال 21كــربن لألمــم املتحــدة، كمــا اــو موتــف   جــدول األعمــال 
لبد اكــــب بواكــــطب  تمــــم  اا مــــم اتفاقيــــات وكيانــــات األمــــم املتحــــدة األتــــرن. ومــــا زال األمــــر تاتــــم

التحقــ  مــن مشــا كب كــ  اــ   ا  ــات الفاعبــب ا تمبــب ا ديــدة  منجملمــات ا تمــم املــدل  يــث أ 
  ين أ  ييو  ل، تداعيات ماليب. 

  
 ت فيه الونية لفريق انختيار -ااب 

 
أل تشــيي  الفريــ    البدايــب ليــث يــتم اتتيــا   عبــي منجملمــات ا تمــم ا ــ  الــ ين يتبقــو   -9

وايئتيـــ، الفـــرعيتا. تـــشل المـــاما انـــاليا، أل تنجملـــيم الـــدعم املـــا  نيـــو  وو ات مـــؤألر األطـــراب 
 اجتماعا لبييانات اناكمب  ىت ا  :

الــدو ة اخلا ــب الرابمــب لبكنــب المبــوم والتينولوجيــا )الــط عقــدت   كــانيو ، باملييــي ،  أ() 
 (؛2015 /ما   ذا العال عشر من  من التاكم إىل

تنفيـ  ا تفاقيـب )الـط عقـدت   بـو ، ب ملانيـا، الدو ة العالعب عشرة لبكنـب اكـتمرا   ب() 
 (.2015 /ما   ذا رين إىل اليابم والمشرين من من اخلام  والمش

وقـــد مسحـــت املـــوا و املاليـــب املتا ـــب   الصـــندوب ا ئتمـــال لبمشـــا كب   عمبيـــب اتفاقيـــب األمـــم  -10
  مــن الفريــ  لبــدو ات. ومــن ( ليــو   ــ   عبــا تقــUNFCCCاملتحــدة اءطا يــب بشــ   ت ــا املنــا  )

 املتوقم أ  تيمف األموال املتا ب   الدو ة العانيب عشرة ملؤألر األطراب بتنفي  م مت، األ بيب. 
__________ 

 (5) Centre d’Actions et de Réalisations Internationales, (CARI) .ترنيــــا. عيــــو    موعــــب Drynet Groupe de Travail 

Désertification  وRéseau Associatif de Développement Durable des Oasis  عـــــــــــ  عـــــــــــن  موعـــــــــــب أو وبـــــــــــا ال ربيـــــــــــب 
 األترن. والدول

 أمانب اتفاقيب األمم املتحدة ملياتحب التصحر، موظفب الربنامج وأمينب  نب اكتمرا  تنفي  ا تفاقيب. (6) 
 ج المم .أمانب اتفاقيب األمم املتحدة ملياتحب التصحر، ميؤول بنام القد ات وتوليف برنام (7) 
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قامـــت  يومـــب كوييــــرا بتـــوتا مـــوا و ماليــــب تـــ مب أتا ـــت لبفريــــ  تنفيـــ  عمبـــ، بشــــي   -11
 ري  عبء تنفي  ما يبي: ناجف   تملة الماما اناليا. بصفب عامب، كاعد الدعم املا  الف

مـــن أجـــ   (8)اناليـــب التشـــاو  مـــم  عبـــي منجملمـــات ا تمـــم املـــدل املمتمـــدة والشـــبيات أ() 
تـــوتا النصــــائف إىل كيانـــات ومؤكيــــات اتفاقيـــب األمــــم املتحـــدة ملياتحــــب التصـــحر. وكــــا  األمـــر كــــ ل  

منجملمــات ا تمــم املــدل خيــتؤ باكمــال اكـــملاتيكيب مشــا كب مؤكيــات األعمــال وتيــما ممبومــات  تيمـا
املتحــدة  ــول    واج ــب المبــوم واليياكــات و موعــب الممــ  انيوميــب الدوليــب  ــول متابمــب مــؤألر األمــم

 التنميب امليتدامب؛
تمزيز اعتماو املزيد من منجملمات ا تمـم املـدل مـن أجـ  املشـا كب   عمبيـب اتفاقيـب  ب() 

 األمم املتحدة ملياتحب التصحر؛
التوا ــ  بــا منجملمــات ا تمــم املــدل والشــبيات اناليــب مــن تــشل إعــداو  تقويــب ج() 

 ؛(10)ا تمم املدل:  عاة األ اتي  لبفري  وإعداو منشو  (9) ش ب إ دا ات لبنشرة اءتبا يب
امليـــا ب   عمبيـــب  تـــم التقـــا ير، قـــا   ذلـــ  إعـــداو القوالـــم الـــط أل اكـــت دام ا  و() 

املـدل مـن أجـ  تـوتا املمبومـات ذات الصـبب لنقـا  ا تصـال القوميـب ذات من ِقب  منجملمات ا تمم 
 الصبب الط تتمام  مم ا؛

تي ي  إكراا املزيد من أ حاب املصبحب   اتفاقيب األمم املتحدة ملياتحب التصحر،  اـ() 
 قا   ذل  منجملمات الشباب والشموب األ بيب.

 Desertif’actionsكمـا كـا ا الفريــ  كـ ل    إعــداو اجتمـاع منجملمـات ا تمــم املـدل منتــدن  -12
بالتمــاو  مــم المديــد مــن الشـــركام،  CARIوالــ   أل تنجمليمــ، مــن تــشل املنجملمــب الفرنيــيب  2015لمــام 
رنيي م عبء اندث من ِقب   ب  الوز ام الف2015وقد أل إطشب ا كم مبا ي   .(11)تي م األمانب قا

لبــــــدو ة اناويــــــب والمشــــــرين مــــــن مــــــؤألر األطــــــراب   إطــــــا  اتفاقيــــــب األمــــــم املتحــــــدة اءطا يــــــب  اا د يــــــز 
كـــــانو  و  /نوتمربتشـــــرين العـــــال ي  بفرنيـــــا   الفـــــملة بـــــا املنـــــا ، واملزمـــــم عقـــــداا   بـــــا ت ـــــا بشـــــ  

 دام ا كــ ل   ، وقــد  كــزت عبــء األمــو  املتمبقــب بــاأل   واملنــا . كمــا أل اكــت2015األول/وييــمرب 
 كمؤألر د يز  ملنجملمات ا تمم املدل لبدو ة العانيب عشرة ملؤألر األطراب.

، 2015ومن املتوقم أ  يبتقي الفري  انـا ، والـ   كـوب  تـد تـملة عمبـ،  ـىت  ايـب عـام  -13
لبــدو ة العانيــب عشــرة ملــؤألر األطــراب. وقــد أل تيــما التقريــر املؤقــت  اا  ــشث مــرات عبــء األقــ  د يــز 

  املرتــــ   2015 /يونيـــ،زيرا و ـــىت   2014 /ينـــايركـــانو  العالالفـــملة مـــن  لبفريـــ  والـــ   ي طـــي 
 العال هل   الو يقب.

__________ 

 (8) <https://groups.google.com/forum/#!forum/unccd-cso>. 
 (9) <www.unccd.int/en/Stakeholders/civil-society/newsroom/Pages/default.aspx>. 
 (10) <www.unccd.int/Lists/SiteDocumentLibrary/Publications/CSO%20ENG%203_7_14%20small.pdf>. 
 (11) <http://desertif-actions.fr/en/>. 
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 إشراك م  مام الشباب والشعوب األص ية -يمج 
 
اب خمتبـــف األطـــراب لتمزيـــز املشـــا كب الفمالـــب ، وعـــا مـــؤألر األطـــر 11-/م أ5قوجـــم املقـــر   -14

ملنجملمــات ا تمــم املــدل، قــا   ذلــ  تبــ  اخلا ــب بالشــموب األ ــبيب وا تممــات ا بيــب والشــباب، 
  عمبيــب ا تفاقيــب عبــء امليــتون الــدو . و  اــ ا الصــدو، تممــ  األمانــب مــم املنتــدن الــدائم لألمــم 

األ ــبيب كمـا وعمــت مشـا كب  عبــي ا تمـم املــدل   املــؤألر املتحـدة  ــول األمـو  اخلا ــب بالشـموب 
 /كــبتمربأيبوليــات املتحــدة األمريييــب   المــاملي لبشــموب األ ــبيب والــ   عقــد   نيويــو ا   الو 

 .2014ام ع
 Equatorوقــد تماونــت األمانــب، نيابــب عــن الفريــ ، مــم برنــامج األمــم املتحــدة اء ــائي   مبـــاو ة  -15

ختصـيؤ جـائزة  ، أل2014قوجب ـا كـ  عـاما. و  عـام  Equator،، والط يتم مـنف جـائزة اخلا ب ب
وا ــدة لبمكتممــات ا بيــب والشــموب األ ــبيب الــط تممــ    إطــا  إوا ة األ اتــي امليــتدامب. وقــد أل 

 ـــعشا عـــن  30عقـــد  فـــ  توزيـــم ا ـــوائز مـــم و كـــب تـــد يم عبـــء بنـــام القـــد ات، والـــط كـــا ا تي ـــا 
 بيب من وول جنوب الصحرام اليربن.ممات ا ا ت
  نطـاب إطـا   اا كما تماونت األمانـب كـ ل  مـم كـبيب الشـموب األ ـبيب المامليـب، تصو ـ -16

عم  األنشطب املتمبقب بالـدو ة العانيـب عشـرة ملـؤألر األطـراب وموتـوع  قـوب األ اتـي، والـ   كـتتم 
 مم منجملمات ا تمم املدل. مناقشت،   إطا  انوا  الوزا     نطاب الدو ة

وقـــد أل تشـــكيم منجملمـــات ا تمـــم املـــدل لبتمـــاو  مـــم نقـــا  ا تصـــال القوميـــب تيمـــا يتمبـــ   -17
 بتنفي  ا تفاقيب عبء امليتون القومي. 

  
 ال تائج والتوصيام -رابعاا  

 
تشررليعاا لمشررارهة الملتمرر  المرردن  بصررورة فعالررة أهثررر فرر  اجتماعررام اتفاقيرررة األمرررم  -18

م قرد ١١-/م أ٥و ١٠-/م أ٥المتحدة لمكافحرة التصرح ر وعم ياتيرام ومراعراةا لت فيره المالررر 
 يوج مؤتمر األطراف ف  جورته الثانية عشرة الاليام بما ي  : 

مؤسسررام األعمررا  والموافالررة ع ييررا مررن ال  ررر فرر  أمررر اسرررتراتيلية مشررارهة  أ() 
ِقبررم مكتررت مررؤتمر األطررراف بشرركم مؤقررمم  يرره تررم تضررمين نرر   ررهـ انسررتراتيلية فرر  
المرفررق األو  ليررهـ الوثيالررةم ومطالبررة األمانررة واةليررة العامررة بمتابعررة ت فيرره ا ع ررد المشررارهة مرر  

 الالطال ال ام؛
ن  معتمرردة لرردأل مررؤتمر تشررلي  الب رردات الترر  لرريظ ليررا م  مررام ملتمرر  مررد ب() 

فر  عم يرة انتفاقيرة ع ر   م  ماتيرااألطراف أو الال ي ة م  ماتيا المعتمدة ع ر  تعييري مشرارهة 
الصررعيد الرردول م لضررمات مشررارهة أهثررر تواانرراا لم  مررام الملتمرر  المررردن  فرر  جورام مرررؤتمر 

 األطراف و يئتيه الفرعيتين؛
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إلرر  مكتررت مررؤتمر األطررراف  ررو   مطالبررة األمانررة والفريررق بتالررديم مالتر ررام ج() 
طرررت توسرري  عضررويته مررن خررم  مشررارهة ممث ررين مررن األقرراليم الفرعيررة أو مررن خررم  إ ررفاا 

 الطاب  المؤسس  ع   الملموعام الكبرأل؛
        هرررانوت الثررران /  مطالبرررة األمرررين الت فيرررهت بتيسرررير تلديرررد عضررروية الفريرررق فررر  ج() 
 المبي ة أعمـ؛ل فالرة التاسعة عشرة  اا وفال 2٠١6ي اير 

 ررره الب ررردات األطرررراف المتالدنمرررةم والم  مرررام الدوليررررةم والمؤسررررسام الماليرررةم   ر() 
وم  مررام الملتمرر  المرردن  ومؤسسررام الالطررال ال ررام ع رر  ال  ررر فرر  المسررا مة بكثرررة وسررررعة 
فرر  الرررص اجيق التكمي يررة وال اصررة لمتفاقيررة مررن أجررم  ررمات مشررارهة م  مررام الملتمرر  المررردن  

 ة األمم المتحدة لمكافحة التصحر؛أوس  ف  اجتماعام وعم يام اتفاقيارهة مرش
مطالبررة األمررين الت فيررهت بتالررديم تالريررر إلرر  مررؤتمر األطررراف فرر  جورترره الثالثررة  و() 

عشرررة  ررو  ت فيرره الالرررار ال يررائ  الصرراجر عررن مررؤتمر األطررراف والفريررق بشرر ت ت فيرره الميررام 
 ين.الموه ة إليه خم  العامين المالب 

يحترروت المرفررق الثالرره ع رر  تالرردير ل متط بررام الماليررة لرردعم عمررم فريررق الم  مررام  -19
المدنية ف  إطار اتفاقية األمم المتحدة لمكافحرة التصرحر و رمات تحاليرق المشرارهة المتواانرة 
لممث رر  م  مررام الملتمرر  المرردن  فرر  اجتماعررام مررؤتمر األطررراف و يئتيرره الفرررعيتينم ع رر  

 من الموارج من خارج المواانة.أت يتم التمويم 
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 المرفق األو 
 

اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر ومؤسسرام األعمرا : فررم الشرراهة   
 (1)لإلجارة المستدامة لألرا  

 
 السيات  

 
املراقــم واملـــشا كب )الفقــرة الرابمــب(، مــنف  ــفب  10-/م أ5قــر  مــؤألر األطــراب، قوجــم مقــر    -1

  ا جتماعــــات الرمسيــــب هليئــــات إوا ة اتفاقيــــب األمــــم املتحــــدة ملياتحــــب التصــــحثر ملؤكيــــات األعمــــال 
والييانات الصـناعيب الـط: )أ( أعربـت عـن ااتمام ـا   املشـا كب   اجتماعـات مـؤألر األطـراب وايئتيـ، 

ا تفاقيـــب؛ و)ج( تشـــا ا   ا تفـــاب الفـــرعيتا؛ و)ب( ألتبـــ  تـــربات تا ـــب   األمـــو  ذات الصـــبب ب
الماملي لألمم املتحـدة. و   الـب عـدم مشـا كب املنجملمـب   ا تفـاب المـاملي لألمـم املتحـدة، كـيتم طبـم 
تـــرتيؤ قبـــ  اعتماواـــا مـــن قيـــم املشـــمليات بـــاألمم املتحـــدة وميتـــم األتشقيـــات بـــاألمم املتحـــدة، 

أل اعتمــاو كــت كيانــات تتبــم قطــاع األعمــال كمــراقبا   الــدو ة اناويــب  .(2)اا  يعمــا كــا  ذلــ  مناكــب
 عشرة من مؤألر األطراب. 

)الفقـــرة العانيـــب( والصــــاو  عـــن مـــؤألر األطـــراب، طالـــم مــــؤألر  11-/م أ5وقوجـــم املقـــر   -2
األطـــراب األمانـــب وا ليـــب المامـــب امليـــي   تشـــكيم مشـــا كب مؤكيـــات األعمـــال وكيانـــات القطـــاع 

ص   اجتماعـــات وعمبيـــات ا تفاقيـــب وتطـــوير اكــــملاتيكيب ملشـــا كب مؤكيـــات األعمـــال تـــدو اخلـــا
أاــداب وأ ــا  و ــا ت كــراكات اتفاقيــب األمــم املتحــدة ملياتحــب التصــحر مــم مؤكيــات األعمــال 
وكيانـــات القطـــاع اخلـــاص ليقـــوم ميتـــم مـــؤألر األطـــراب بـــا طشع واملواتقـــب املؤقتـــب ولشكـــتمرا    

 لعانيب عشرة ملؤألر األطراب. ة االدو 
 ــدو ا ــزم األول مــن اــ ا الــنؤ اكــملاتيكيب مشــا كب قطــاع األعمــال   إطــا  اتفاقيــب األمــم  -3

،  يــث اا املتحــدة ملياتحــب التصــحر)قا   ذلــ  األاــداب(. و  تمــد اــ   ا كــملاتيكيب كــامبب ألامــ
تيمـــا يتمبـــ  بتحديـــد الفـــرص املاليـــب  إ ـــا   تشـــرع   تيـــكي  مجيـــم األعمـــال اخلا ـــب با ليـــب المامـــب

املبتيــرة وتشــكيم ا كــتعما ات ال كيــب املتمبقــب بــاءوا ة امليــتدامب لأل اتــي بواكــطب القطــاع اخلــاص 
والقطـــاع املـــا  وميـــتعمر   أ  املـــال. تمـــد اـــ   األنشـــطب قعابـــب ميـــو   ئييـــي   الو يـــب اناليـــب 

لواكـم لألنشـطب الـط  يـن أ  تيـاعد عبـء تبـ  املزيـد لآلليب المامب. ب  تدو ا كملاتيكيب النطاب ا
مـــن التـــزام قطـــاع األعمـــال دـــا  اءوا ة امليـــتدامب لأل اتـــي وتفـــتف البـــاب أمـــام تـــرص الشـــراكب مـــم 

 ب األمم املتحدة ملياتحب التصحر.أ حاب املصبحب   إطا  اتفاقي
__________ 

تشا ك  املصطبحات امليمنب   ا ا النؤ إىل التمريفات املتف  عبي ا وا ممب   ميـرو مصـطبحات اتفاقيـب األمـم  (1) 
املتحــدة ملياتحــب التصــحر تيمــا يتمبــ  قؤكــرات األوام والتــ  ا، والتــدتقات املاليــب، وأتيــ  املما كــات امليــت دمب   

  تم التقا ير وتب  امليمنب   التم يد الوا و   ا تفاقيب. ا كب 
  وتتاح ممبومات  ول عمبيب ا عتماو   املوقم التا : (2) 

<www.unccd.int/en/Stakeholders/civil-society/Accreditation-process/Pages/default.aspx>. 
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 يـــتم تطبيق ـــا مـــن قِبـــ  األمانـــب  ـــدو ا ـــزم العـــال املبـــاوا والتوجي ـــات )األ ـــا  وانـــا ت( الـــط -4
أ نــام تطــوير الشــراكات مــم مؤكيــات األعمــال والييانــات الصــناعيب، مــم الوتــم   ا عتبــا  دنــم أ  

 ر وتنش  من أ  مشا كات ميتقببيب.خماطر كياكيب تواج، اتفاقيب األمم املتحدة ملياتحب التصح
  

اتفاقيرة األمرم المتحردة لمكافحرة التصرحر وقطرال األعمرا :  -الليا األو  -أونا  
 استراتيلية المشارهة

 
 مع ومام أساسية -لفأ 

مــن بــا  (3)مؤكيــات األعمــال والييانــات الصــناعيب )قطــاع األعمــال(/يمــد القطــاع اخلــاص -5
 تداو  األ اتي وا فاب. /أ حاب املصبحب امل ما    ال التصحر

بالنيـــــبب لقطـــــاع  اا يمـــــد أ ـــــد األ ـــــول الـــــط يمـــــد األوام تي ـــــا تـــــميفإ  تـــــداو  األ اتـــــي  -6
مـــا يشـــتم  عبـــء   ـــرات تـــ مب   اءنتاجيـــب. و يـــن أ  يبمـــم قطـــاع  اا األعمـــال،  يـــث إنـــ، .البـــ

  ت يــــا النمــــوذج انــــا  ءوا ة األ اتــــي  يــــث يشــــكم اليــــبوا ا قتصــــاو   اا اامــــ اا األعمــــال وو  
اعـــــب ا ـــــائرة والرعـــــي ا ـــــائر وإزالـــــب ال ابـــــات والـــــر  اخلـــــاط  املما كـــــات .ـــــا امليـــــتدامب )معـــــ  الز  

واكت راج املوا و قا يقبـ  مـن مناكـيم امليـا  ا وتيـب( الـط تـؤو  إىل تـداو  األ اتـي. إذا قـام قطـاع 
األعمــال بشــي  متزايــد بــدعم وتبــ  أكــاليم اءوا ة امليــتدامب لأل اتــي كــ مر اــام وقــينم، تيــييو  

ن انـــ  لبمديـــد مـــن املشـــيشت التنمويـــب املتمـــدوة. وبا عتمـــاو عبـــء أتيـــ  مـــ اا قطـــاع األعمـــال جـــزم
املما كــات اناليــب وتبــ  اءوا ة امليــتدامب لأل اتــي، كيصــبف قطــاع األعمــال عامــ  ت يــا لألتيــ  

 مم إ داث توائد مباكرة عبء ا صبب العش يب )األوام املا  وا جتماعي والبيئي(.
  

 الم طال األ داف واألساس  -ااب 
 
يتمعــ  اــدب األمانــب المامــب   تشــكيم ا كــتعما    اءوا ة امليــتدامب لأل اتــي، وتطــوير  -7

الشــــــراكات الفمالــــــب لتنفيــــــ  اءوا ة امليــــــتدامب لأل اتــــــي وميــــــاعدة مؤكيــــــات األعمــــــال عبــــــء تطــــــوير 
 ألكـــا املما كـــات اخلا ـــب اـــا عبـــء ميـــتون الشـــركات تيمـــا يتمبـــ  بـــاوا ة األ اتـــي. وتشـــتم  عنا ـــر ا

 املنطقي هل   املن كيب عبء ما يبي:
 2008تنفيـــ  تطـــب اكـــملاتيكيب عشـــريب وإطـــا  عمـــ  لتمزيـــز تنفيـــ  ا تفاقيـــب )مـــن  أ() 

 5عبـــــء وجـــــ، اخلصـــــوص، ووو  انصـــــر، اهلـــــدب التشـــــ يبي  قـــــم  -( )ا كـــــملاتيكيب( 2018 إىل
تمويــ  و ليــات التمويــ  مــن )يــتم تديــد املصــاو  املبتيــرة لب 5.4)التمويــ  نقــ  التقنيــات( والنتيكــب 

__________ 

ويــتم اكــت دام املصــطبف مقطــاع األعمــالم ولــي  مصــطبف مالقطــاع اخلــاصم   اــ ا الــنؤ ألنــ، يركــز عبــء الشــركات  (3) 
املشــــروعات ا جتماعيــــب ماهلاوتــــب لبــــربفم. و  ت طــــي اــــ   واملشــــروعات الــــط تركــــز عبــــء امل ام/وكــــبيات األعمــــال 

 الشركات م.ا اهلاوتب لبربفم أو مراكز األلاث. ا كملاتيكيب منجملمات ا تمم املدل أو املنجملمات .ا انيوميب أو
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تـداو  األ اتـي والت فيـف مـن  ـدة تـ  اات ا فـاب، قـا   ذلـ ، مـا يـرو /أج  مياتحب التصحر
مــن القطــاع اخلــاص وا ليــات املمتمــدة عبــء اليــوب والتكــا ة واملؤكيــات ومنجملمــات ا تمــم املــدل 

مـن  ـدة ت  اا،ـا، وانفـاظ و.ا ذل  من  ليـات التمويـ  لبتييـف مـم الت ـاات املناتيـب والت فيـف 
 مليتدام واند من ا وع والفقر(؛عبء التنوع انيو  وا كت دام ا

ا و وتيــ ي  تفميــ  امليــو  العــال مــن مبــاو ة تشــان و ، واــو م شــد املزيــد مــن املــو  ب() 
 ؛(4)ترتيبات املشا كبم

الرائــدة لألمــو  املتمبقــب تمريـف اتفاقيــب األمــم املتحــدة ملياتحــب التصــحر عبـء أ ــا الوكالــب  ج() 
 تداو  األ اتي وا فاب؛/باءوا ة امليتدامب لأل اتي لييانات قطاع األعمال املت  رة بالتصحر

لــط ،ــدب ملواج ــب تيــ ا م ــا ات وقــد ات وكــبيات قطــاع األعمــال   انمبــب ا و() 
 تداو  األ اتي؛

واأل اتـــي المامـــب  (5)عمـــالمإكمـــال متوجي ـــات التمـــاو  بـــا األمـــم املتحـــدة وقطـــاع األ اـ() 
 .(6)ا اتب قكموعب إوا ة البيئب باألمم املتحدة: اكتكابب عبء نطاب األمم املتحدة برمت ا

  
 الم يلية -يمج 

 
يتمع  اهلـدب مـن مشـا كب مؤكيـات األعمـال   إطـا  اتفاقيـب األمـم املتحـدة ملياتحـب التصـحر  -8

تفــــاعبي أ  تتوا ــــ  مــــم  موعــــب كبــــاة مــــن أ ــــحاب   تديــــد كــــب  تتــــيف لشتفاقيــــب بشــــي  اكــــتباقي 
 ة امليتدامب لأل اتي.املصاحل   قطاع األعمال وتمزيز اكت دام م ملن كيات وتقنيات اءوا  

أمــو  اليياكــات املتمبقــب باتفاقيــب األمــم املتحــدة ملياتحــب التصــحر والــط ييــو  هلــا تــ  اات  -9
 ،ـــتم اـــا مؤكيـــات األعمـــال بشـــدة اـــي: تـــداو  األ اتـــي وا فـــاب والـــط/تـــ مب عبـــء التصـــحر

األمــن ال ــ ائي ونــد ة امليــا  واملشــيشت املتمبقــب بالطاقــب. كمــا  يــن أ  يــتم كــ ل  اعتبــا  الت فيــف 
مـــن  ـــدة تـــ  اات الت ـــاات املناتيـــب والتـــ قبم مم ـــا، باءتـــاتب إىل اهلكـــرة القيـــريب، كنقـــا  انطـــشب 

مباكــر عبــء األمــن البشــر  وا كــتقرا  ا جتمــاعي  ئييــيب. وتــؤ ر كــ  نقــا  ا نطــشب اــ   بشــي  
 وترص المم ، ب  وتقوت ا.

ـــا  جـــدون اءوا   -10 ـــ  ا تـــداو  األ اتـــي عبـــء ا صـــبب العش يـــب ومـــن   بي ة امليـــتدامب بيـــا  ت
 لأل اتي، بشي  تائ .

__________ 

  الصفحتا  التاكمب والماكرة من مباو ة تشان و ، واملتا ب   املوقم: (4) 
<www.unccd.int/Lists/OfficialDocuments/cop10/misc5rev4eng.pdf>. 

 (5) <https://business.un.org/en/documents/guidelines>. 
 (6) <www.unccd.int/Lists/SiteDocumentLibrary/Publications/Global_Drylands_Full_Report.pdf>. 
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، وتشـــتم  اءوا ة امليـــتدامب لأل اتـــي، وو  انصـــر، عبـــء مـــا يبـــي: زيـــاوة املرونـــب اليـــيانيب -11
وتيـا إوا ة األ اتـي، وتنويـم اءنتـاج، واكـتماوة القــد ات اخلا ـب باأل اتـي، وانفـاظ عبـء التنــوع 
انيــو ، واليــيطرة عبــء تــات الملبــب واكــت دام مصــاو  الطاقــب .ــا املرتبطــب باألتشــاب. وتمــد كــ  

ب ونـــد ة اـــ   الطـــرب ذات تـــرو ة كبـــاة لتحقيـــ  األمـــن ال ـــ ائي واألمـــو  املتمبقـــب قشـــيشت الطاقـــ
 قرا  ا قتصاو  والنشا  التكا  .امليا ، و ين أ  ترتب  بصفب مباكرة با كت

ومم وتم ذل    ا عتبا ، وادب وعـم تنميـب الشـراكب، تيـت دب اتفاقيـب األمـم املتحـدة  -12
ملياتحــب التصــحر بشــي   ئييــي الشــركات ا تمــ  بــ كرب كــي   يــن أ  تتــ  ر بتبــ  املشـــيشت 

تـداو  األ اتـي وا فـاب والـط مـن األ جـف أ  تتبقـء امتيـازات دا يـب مباكـرة مـن /تصـحراملتمبقب بال
 تب  طرب اءوا ة امليتدامب لأل اتي. 

 م أ  يشـمر قطـاع األعمـال أنـ، أ ـد أ ـحاب املصـبحب   عمبيـب اتفاقيـب األمـم املتحـدة  -13
بتشـكيم تقنيـات اءوا ة امليـتدامب ملياتحب التصحر. وتقـوم اتفاقيـب األمـم املتحـدة ملياتحـب التصـحر 

لأل اتي قـا ي طـي التـ قبم وبنـام القـد ات وزيـاوة الـوعي واملراقبـب والتقيـيم وإوا ة املمـا ب ووعـم اختـاذ 
القــــرا ات وكــــ ل  إطــــا  الممــــ  املتمبــــ  بالتمويــــ  واليياكــــات والممــــ  املؤكيــــي، كمــــا أ ــــا ألتبــــ  

دو. واـــ   املمـــا ب واخلـــربات   تتيـــم بالقيمـــب من كيـــات لبمما كـــب ا يـــدة تيمـــا يتمبـــ  اـــ ا الصـــ
اليبــاة تقــ  بالنيــبب ملؤكيــات األعمــال، .ــا أنــ، عنــدما يــتم دميم ــا بالشــي  الصــحيف، تيــمن 

 كرعيب ومصداقيب اتفاقيب األمم املتحدة ملياتحب التصحر لدن قطاع األعمال.
  

 استراتيلية م تصرة ل ت فيه -ا ج 
 

 ية ل سياسامإنشاا وإتا ة بيئة موات -١ 
تقـــوم اتفاقيـــب األمـــم املتحـــدة ملياتحـــب التصـــحر بانشـــام إطـــا  عمـــ  ييـــمف ملؤكيـــات األعمـــال  -14

الصـــدو، يـــتم طـــرح األاـــداب باملشـــا كب   عمبيـــات اتفاقيـــب األمـــم املتحـــدة ملياتحـــب التصـــحر. و  اـــ ا 
 التاليب:

اعتماو عدو متزايـد مـن مؤكيـات األعمـال   األ ـداث الرئييـيب املرتبطـب باتفاقيـب  أ() 
 األمم املتحدة ملياتحب التصحر، مم ا لتزام بممبيب ا عتماو الط اعتمد،ا األطراب؛ 

وعـــم منتـــدن األعمـــال لـــإلوا ة امليـــتدامب لأل اتـــي كمنصـــب تنيـــيقيب لـــدعم قطـــاع  ب() 
أل اتـي وعمبيـب اتفاقيـب األمـم املتحـدة ملياتحـب التصـحر وتشـكيم تنفيـ  األعمال لإلوا ة امليـتدامب ل

 ؛(7)إعش  منتدن األعمال لإلوا ة امليتدامب لأل اتي )إعش  وينداوا(

__________ 

ميـــــــمن   املرتـــــــ  الرابـــــــم لبو يقـــــــب ا تفاقيـــــــب الدوليـــــــب ملياتحـــــــب التصـــــــحر/الدو ة اناويـــــــب عشـــــــرة ملـــــــؤألر األطـــــــراب  (7) 
ICCD/COP(11)/23. 
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وتـــم مقـــملح يتمبـــ  قؤكيـــات األعمـــال   إطـــا  اتفاقيـــب األمـــم املتحـــدة ملياتحـــب  ج() 
 تفاقيب؛التصحر يشرح قيمب مشا كب مؤكيات األعمال   عمبيب ا 

تــداو  األ اتــي وا فــاب /وتــم وترمجــب تــداعيات مشــيشت وكياكــات التصــحر و() 
 ت األعمال و  كي  مفاايم  اك ب؛  تنييقات ذات عشقب قؤكيا

تبيــــ  التواتقــــات ا تمبــــب الــــط  ــــم أ  يــــتم اليــــمي و ام تقيق ــــا مــــم الييانــــات  اـ() 
بشــي  تمــال  ن أجــ  إنشــام منصــب لتنميــب الشــراكباألتــرن   نجملــام األمــم املتحــدة ومــا و ام ذلــ  مــ

 ولتكنم تيرا  ا  وو؛
 Scientific Knowledgeعبــء بوابــب وكــاطب املمــا ب المبميــب ) اا بنــام منصــب، اعتمــاو و() 

Brokering Portal مــن أجــ  تبــاول املمــا ب واملمبومــات ونشــر املما كــات ا يــدة    ــال اءوا ة ،)
 تمب  بقطاع األعمال؛ اتي والط تامليتدامب لأل

زيــــاوة عــــدو كيانــــات قطــــاع األعمــــال املشــــا كب   اءوا ة امليــــتدامب لشكــــتعما     ز() 
مـم املتحـدة تيمـا األ اتي والـط تفـي با تفـاب المـاملي لألمـم املتحـدة ومبـاوا ا كـتعما  امليـؤول لأل

 يتمب  بالبيئب.
 

 إشراك شبكام األعما  العالمية -2 
لبمر بـــب  اا جواريـــ اا يـــب وقـــوة وميـــتون تـــ  ا كـــبيات األعمـــال المامليـــب يمـــد أمـــر إ  إو اا أ  -15

األوىل مـــن الشـــراكب مـــم قطـــاع األعمـــال بصـــفب عامـــب. ويمـــد تديـــد اـــ   الشـــبيات واملشـــا كب مم ـــا 
طريقــب لبتحبــي باملصــداقيب والو ــول إىل  موعــب تــ مب مــن الشــركات ا تمبــب والتــ  ا عبــء اءوا ة 

اتـــي واكـــت دام األ اتـــي عبـــء امليـــتون المـــاملي باكـــت دام مـــوا و حمـــدووة. و  اـــ ا امليـــتدامب لأل  
 الصدو، نقملح األاداب التاليب: 

تديـــد كـــبيات األعمـــال المامليـــب اليـــربن والـــط ييـــو  هلـــا جـــداول أعمـــال تـــرتب   أ() 
وا بــــ  با كــــتدامب وتيــــتطيم تطبيــــ  طــــرب اءوا ة امليــــتدامب لأل اتــــي )مبــــاوا ا تفــــاب المــــاملي، 

التكــا   المــاملي لبتنميــب امليــتدامب، واملنتــدن ا قتصــاو  المــاملي، و.رتــب التكــا ة الدوليــب( واملشــا كب 
 ب لأل اتي   جداول األعمال تب ؛تي ا، ووتم أاداب اءوا ة امليتدام

ا كــــتفاوة مــــن كــــبيات األعمــــال اــــ   واأل ــــداث املتمبقــــب اــــا مــــن أجــــ  تمزيــــز  ب() 
 األعمال   اءوا ة امليتدامب لأل اتي؛ جدون مشا كب قطاع

تيــوين الشــراكات وتطــوير األووات الــط تيــاعد مؤكيــات األعمــال عبــء تيــما  ج() 
 مبـــاوا اءوا ة امليـــتدامب لأل اتـــي   الممبيـــات واملما كـــات واليياكـــات التكا يـــب ألعيـــام الشـــبيات

 بشي  مشملا.
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 تحديد قطاعام األعما  الرئيسية واستيدافيا -3 
يمـــد التصـــحر وتـــداو  األ اتـــي وا فـــاب مشـــيشت  يـــن أ  تمـــزن إىل كـــ  األنشـــطب الـــط  -16

يقــوم اــا البشــر. و يــن أ  تمــد مؤكيــات األعمــال الــط تيــو  هلــا تــ  اات ذات وقــم كــديد الوطــ ة 
ــــاج الطاقــــب، كــــبب ــــب   قطاعــــات الز اعــــب واءنشــــامات وإنت    اا  ئييــــي اا عبــــء األ اتــــي، كمــــا اــــو انال

تداو  األ اتي وا فـاب كمـا أ ـا تمـد أ ـد امل ـاوب الرئييـيب. وانـاا كـركات أتـرن  يـن /حرالتص
تــداو  األ اتــي وا فــاب )  قطاعــات معــ  /أ  تشــ د تــ  ر األنشــطب الــط تقــوم اــا بتبمــات التصــحر

الييا ب(. ومـم ذلـ ،   بدايـب مشـا كب مؤكيـات األعمـال، ييـو  مـن املناكـم واملعمـر بشـي  أكـرب 
كيز عبء املشا كب مم الشـركات الـط تنطـو  األعمـال الرئييـيب اـا عبـء اكـت دام األ اتـي )أ  الـط المل 

تيـــو  هلـــا تـــ  اات ذات وقـــم كـــديد الوطـــ ة عبـــء األ اتـــي( والـــط تيـــو  اءوا ة امليـــتدامب لأل اتـــي 
   ذات أ يب كباة لبمحصبب العش يب لدي ا. و  ا ا الصدو، يتم طرح األاداب التاليب:

تديــــد الشــــركات الرئييــــيب عبــــء الصــــميد المــــاملي والــــط تشــــا ا   األنشــــطب ذات  أ() 
التـــ  ا اليـــ م عبـــء األ اتـــي والـــط مـــن ا تمـــ  أ  تقـــوم بشـــي  مباكـــر بتنفيـــ  وتمزيـــز املما كـــات 
ا يــدة لــإلوا ة امليــتدامب لأل اتــي واملشــا كب مــم تبــ  الشــركات. و يــن إكــراا الشــركات املشــا ِكب 

نشــــطب التاليــــب، عبــــء وجــــ، اخلصــــوص: ال ابــــات والصــــناعات الز اعيــــب؛ واءنتــــاج الز اعــــي، قــــا األ  
البحــــوم؛ التمـــدين و ـــناعات اكــــت راج /ذلـــ  كـــركات تصـــنيم البــــ و  واليـــماو؛ وإنتـــاج املاكـــيب  

املــــوا و؛ ومما ـــــب امليــــا  والصـــــرب؛ واءنشـــــامات؛ وإنتــــاج الطاقـــــب؛ واخلـــــدمات املاليــــب، معـــــ  التـــــ ما 
 األعمال املصرتيب؛/كتعما وا 

تديـد وتقيـيم املف ــوم اخلا ـب باتفاقيـب األمــم املتحـدة ملياتحـب التصــحر تيمـا خيــؤ  ب() 
  موعب موتوعيب من املمايا؛ اا الت  ا وتق
الصــناعات /وتــم تمريفــات قياكــيب )وتوجي ــات( لــإلوا ة امليــتدامب لأل اتــي لبقطاعــات ج() 

األ تــي   القطــاع الرئييــي والعــانو  والعالــث )مــم تطــوير تبــ  التوجي ــات املتنوعــب القائمــب عبــء اكــت دام 
 الصناعات ذات أعبء ت  ا أو ا(؛/والتمريفات املتمبقب بالقطاعات

تطوير منتكات تا ب بالدعم والتوعيب قا  م  اتفاقيب األمـم املتحـدة ملياتحـب التصـحر  و() 
 لبقطاعات ا دوة ذات الت  اات الماليب؛ ذات  بب أكرب كما يتيىن هلا الو ول بشي  أكرب

تطــــوير مشــــروعات تماونيــــب  ــــول اءوا ة امليــــتدامب لأل اتــــي والــــط تيــــتفيد مــــن  اـ() 
اخلــربات الرئييــيب   قطــاع األعمــال وتمــزز عمبيــب اختــاذ القــرا ات   اتفاقيــب األمــم املتحــدة ملياتحــب 

كـــبي  قبـــول اءوا ة امليـــتدامب لأل اتـــي التصـــحر؛ عبـــء وجـــ، اخلصـــوص، ت ـــم المقبـــات الرئييـــيب   
 واقملاح  بول مرتبطب باليياكات وتقويب القد ات من أج  التنفي .
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 تطوير المعارف والتشلي  ع   اإلبدال -4 
 ــم أ  تشــا ا األطــراب املشــا كب   اتفاقيــب األمــم املتحــدة ملياتحــب التصــحر وقطــاع األعمــال  -17

تـــاتب إىل اءبـــداعات املتمبقـــب بـــاءوا ة امليـــتدامب لأل اتـــي. و  اـــ ا املمـــا ب والتقنيـــات ذات الصـــبب باء
 الصدو، يتم طرح األاداب التاليب: 

وعـــم تو يـــ  األولـــب املرتبطـــب بقطـــاع األعمـــال تيمـــا يتمبـــ  بـــاءجرامات وو اكـــات انالـــب  أ() 
 تدام لأل اتي؛ ات ا كت دام امليملباو ة اقتصاوات تداو  األ اتي )لألعمال( أو اتاو توتا تيا

ــــب  ب()  ــــداع    ــــال اءوا ة امليــــتدامب لأل اتــــي ) .ــــم أ  اتفاقي اكــــت داب تشــــكيم اءب
األمـــم املتحـــدة ملياتحـــب التصـــحر    ين ـــا التصـــدي  عبـــء منـــتج ممـــا أو تقنيـــب بمين ـــا( مـــن تـــشل 

 ــال اءوا ة املما كــات التقبيديــب   /اكتيشــاب كيــف  يــن اخلبــ  بــا األلــاث الصــناعيب واملمــا ب
 امليتدامب لأل اتي.

 
ليرررام التمويرررم المعتمررردة التمويرررم إلجارة األرا ررر  بشررركم مسرررتدام مرررن خرررم  الحررروافي و  -٥ 

 السوت ع  
 ين أ  تشكم مع  تب  انواتز و ليات التمويـ  املمتمـدة عبـء اليـوب عبـء تيـا  الـب  -18

ا ليــات املمتمــدة عبــء اليــوب إىل إنشــام أو األ اتــي املتــداو ة. و يــن أ  تــؤو  األووات املاليــب أو 
التــ  ا عبــء تــدتقات األمــوال بشــي  مباكــر مــن تــشل جــ ب أو إعــاوة توجيــ، تبــ  األمــوال  ــو 

 اءوا ة امليتدامب لأل اتي. و  ا ا الصدو، يتم طرح األاداب التاليب: 
تعما  تــوتا النصـــائف إىل أ ـــحاب املصـــبحب  ـــول التمويـــ  اءبـــداعي وتـــرص ا كـــ أ() 

وإجـــرامات التميـــا ذات الصـــبب، قـــا   ذلـــ  انـــواتز واألووات املاليـــب والشـــراكات بـــا القطـــاعا 
 المام واخلاص واليندات اخليرام لإلوا ة امليتدامب لأل اتي؛

 اتـي واءنتـاج تو ي  الت  ا ووعم الت بؤ مـن انـواتز اليـببيب الـط تـدعم إوا ة األ ب() 
 بشي  .ا ميتدام؛

يــ ي  انــوا   ــول تــرص اكــتعما  اءوا ة امليــتدامب لأل اتــي مــم الشــركات، قــا ت ج() 
   ا  تمم ا كتعما  وانيومات؛  ذل  الصناعب املاليب وت

 مليتدامب لأل اتي.تمزيز تطوير أنجملمب اعتماو تطوعيب لإلوا ة ا و() 
 

 وسائم الت فيه -6 
مانــب وا ليــب المامــب، مــم توتااــا ككــزم  يــن أ  يــتم وتــم ا كــملاتيكيب   تطــ  عمــ  األ -19

 من األنشطب وا لتزامات امليتمرة. 
 يـث إنـ، كــيتم النجملـر   ا كـملاتيكيب   الــدو ة العانيـب عشـرة ملــؤألر األطـراب،  يـن النجملــر  -20

   بما املرا   ومتطببات املوا و وتوتيح ا   تط  المم  امليتقببيب. 
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مشارهة قطرال األعمرا  فر  اتفاقيرة األمرم المتحردة لمكافحرة الليا الثان .  -ثانياا  
 المباجئ والتوجييام -التصحر 

 
أل وتــم اــ   املبــاوا والتوجي ــات املتمبقــب قشــا كب قطــاع األعمــال مــن أجــ  الت فيــف مــن  -21

كــركات / ــدة امل ــاطر اليياكــيب ا تمبــب واملتمبقــب باليــممب املقملنــب بتيــوين الشــراكات مــم كيانــات
 ع األعمال. قطا 

  
 المباجئ العامة -لفأ 

 
  إطــــا  املشــــا كب مــــم قطــــاع األعمــــال، ختيــــم األمانــــب وا ليــــب المامــــب لبمبــــاوا الشــــامبب  -22

والــط تيــر  عبــء أمانــب األمــم املتحــدة  ،(8)ملتوجي ــات التمــاو  بــا األمــم املتحــدة وقطــاع األعمــالم
وعبء الييانـات والصـناوي  والـربامج املـدا ة بشـي  منفصـ . يشـكم األمـا المـام كـ  كيانـات األمـم 

ا كب مؤكيــات املتحـدة عبـء التفيـا   اكـت دام التوجي ـات عنـد تطـوير أو مراجمـب اكـملاتيكيب مشـ
 :(9)األعمال اخلا ب اا

تحـــدة مـــم كيانـــات قطـــاع األعمـــال الـــط تتواطـــ    انت اكـــات لـــن تشـــا ا األمـــم امل أ( ) 
ـــب اءجبا يـــب أو القيـــريب أو اكـــت دام األطفـــال، والـــط تشـــا ا    قـــوب اءنيـــا ، ولـــن تتحمـــ  الممال
كــــ ل    بيــــم أو تصــــنيم األل ــــام األ تــــيب امليــــاوة لألتــــراو أو القنابــــ  المنقوويــــب، أو الــــط   تفــــي 

 الصبب الط تتطبب ا األمم املتحدة ب   طريقب أترن؛ با لتزامات أو امليؤوليات ذات
 بصفب عامب،  م أ  تتيم الشراكب قا يبي:  ب( ) 
 ــم أ  يــتم توتــيف اــدب أ  اتفاقيــب كــراكب  تحاليررق أ ررداف األمررم المتحرردة: ‘1‘

 بوتوح و م أ  تمم  عبء تقي  أاداب األمم املتحدة؛ 
تر.ـم األمـم املتحـدة   الممـ   المشرترهة:يلت أت تالروم ع ر  الالريم والمبراجئ  ‘2‘

مــم مؤكيــات األعمــال والييانــات الصــناعيب الــط تتشــا ا مم ــا   نفــ  قيم ــا، 
تيمــــا يتمبــــ  لقــــوب اءنيــــا  والممــــ  والبيئــــب  اا قــــا   ذلــــ  املبــــاوا املقبولــــب ووليــــ

 ومياتحب الفياو كما ينمي    ا تفاب الماملي لألمم املتحدة؛ 
 ــم أ  يمتمــد الملتيــم عبــء  تو رريش شررديد ل مسررؤوليام واألجوار:تحترروت ع رر   ‘3‘

ت ــــم واتــــف لــــألووا  ذات الصــــبب وتقيــــيم واتــــف لبميــــؤوليات واألاــــداب واملواعيــــد 
 أو  ليات ا اكبب واملراقبب؛/الن ائيب وإجرامات و

 ـــم أ  تقبـــ  الملتيبـــات مـــن النزااـــب وا كـــتقشليب   رررمات ال يا رررة وانسرررتالملية: ‘4‘
 م ا  ياز تيما يتمب  باألمم املتحدة أو الشري  من قطاع األعمال؛وعد

__________ 

 (8) <http://business.un.org/en/documents/guidelines> .)قا   ذل  املباوا المشرة املوجووة   املرت  األول هلا( 
 (9) <www.un.org/ar/business/pdf/Guidelines_on_UN_Business_Cooperation.pdf>. 
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 ــم أ  تتــاح الفر ــب ليــ  عيــو   قطــاع األعمــال  قــملاح الملتيبــات    اإلنصرراف: ‘5‘
نطــاب ممــامشت اــ   التوجي ــات. و ــم أ  ينطــو  التمــاو  عبــء املصــاوقب عبــء كيــا  

ـــ، أو تدما ـــابم لقطـــاع األعمـــال أو منتكات ـــا  أو تبـــ  تـــ،، أو تفيـــي  اـــ ا الممـــا ت يي
 ؛املنتكات أو اخلدمات

 ــم أ  يتحبــء التمــاو  مــم قطــاع األعمــال بالشــفاتيب.  ــم  التح رر  بالشررفافية: ‘6‘
أ  يــــتم إعــــشم أ ــــحاب املصــــبحب باملمبومــــات املتمبقــــب بطبيمــــب ونطــــاب اتفاقيــــات 

 التماو  وإتا ب تب  املمبومات هلم. 
  

 بانتفاقية وقطال األعما  فيما يتع ق بالشراهة )التالييم(الحانم ال اصة  -ااب 
 
،ــدب اتفاقيــب األمــم املتحــدة ملياتحــب التصــحر إىل تطــوير الشــراكات مــم أ ــحاب املصــبحب  -23

ذو  الصبب قا يتواتـ  مـم أاـداب ا كـملاتيكيب، مـم الوتـم   ا عتبـا ، بشـي  كامـ ، املبـاوا المامـب 
عـــش  وانـــا ت املـــ كو ة   الفقـــرات التاليـــب. وأ  نـــوع مـــن أنـــواع التمـــاو  امليـــرووة   الفصـــ  العـــال أ

  م أ   ملم املباوا ا دوة   مباو ة تشان و  بش   مشا كب القطاع اخلاص. 
تمطي اتفاقيب األمم املتحدة ملياتحب التصحر أولويب عاليـب لبتمـاو  وتطـوير الشـراكات مـم كيانـات  -24

تر.ـــم   تمزيـــز ا كـــت دام امليـــتدام لأل اتـــي والـــط تيـــت دم أكـــاليم اءوا ة  قطـــاع األعمـــال تبـــ  الـــط
امليــــتدامب لأل اتــــي   الممبيــــات اخلا ــــب اــــا والــــط تبتــــزم   ذات الوقــــت بيــــما  و ــــول مزايــــا اءوا ة 
امليــتدامب لأل اتــي إىل ا تممــات الريفيــب. إ  اــدب أ  كــراكب  ــم أ  ييــو  متمــعشا تقــ    مشــا كب 

يات األعمال والييانات الصناعيب   اجتماعـات ومـؤألرات اتفاقيـب األمـم املتحـدة ملياتحـب التصـحر، مؤك
   يما عبء امليتويات القوميب وا بيب:  كولين  م أ   تد اهلدب ليشم  تنفي  ا تفاقيب، 

ءكمـــــال املبــــــاوا المامــــــب لألمــــــم املتحـــــدة، تيــــــمء األمانــــــب لبو ــــــول إىل تمريفــــــات  أ() 
 ـــات تا ـــب با تفاقيـــب وقطـــاع األعمـــال مـــن أجـــ  ا متعـــال ملبـــاوا اءوا ة امليـــتدامب لأل اتـــي. وتوجي

قطاعـات كـركام قطـاع األعمـال ا تمبـا، ولين ـا أليـز /ولـن تيـتع  اـ   التوجي ـات التمـاو  مـم تئـات
 بين ا بناما عبء األوام تيما يتمب  قمايا ا متعال لإلوا ة امليتدامب لأل اتي؛

 اا لن يتم اعتبا  اتفاقيب الشـراكب مـم اتفاقيـب األمـم املتحـدة ملياتحـب التصـحر تصـديق ب() 
 عبء الشركب أو أ  أنشطب أترن تقوم اا؛ 

تيــتع  اتفاقيــب األمــم املتحــدة ملياتحــب التصــحر التمــاو  مــم كــركام قطــاع األعمــال  ج() 
 ا تمبا عندما تتيم أعمال أولئ  الشركام قا يبي: 

التيـــــبم   تـــــداو  األ اتـــــي بشـــــي  نجملـــــامي، مـــــن تـــــشل تقبيـــــ   ـــــا  اءنتاجيـــــب  ‘1‘ 
الرئييــــيب لأل اتــــي، بــــدو  أ  التــــزام عــــام بتــــوتا إجــــرامات عشجيــــب كاتيــــب )معــــ  تبــــ  

 ؛ي  األ اتي أو اكتماوة  ش يت ا(تقنيات اءوا ة امليتدامب لأل اتي أو إعاوة ت ا
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قــوب اءنيــا    ا تممــات الريفيــب وميــت دمي األ اتــي املمبوكــب و  اكــت دامإكــامة  ‘2‘ 
 األ اتي التقبيديا ودااب ا والت  ا عبي ا باليبم؛ 

باءتـــاتب إىل ذلـــ ، يـــتم تقيـــيم الجملـــروب التاليـــب قبـــ  الشـــروع   املفاوتـــات مـــم  و() 
 ب: (  مسيMOUم كرة تفاام )/الشركام ا تمبا   قطاع األعمال وقب  التفاو  عبء إبرام اتفاقيب

يبتــزم كــري  قطــاع األعمــال ا تمــ  بتحقيــ  مبــاوا األمــم  مبرراجئ األمررم المتحرردة: ‘1‘ 
املتحدة   نطاب تـ  ا . يتيـمن ذلـ  ا متعـال )أو ا لتـزام بتحقيـ  ا متعـال( ملبـاوا 

)عبء وج، اخلصوص املبدأ اليـابم:  ـم أ  تـدعم  (10)ا تفاب الماملي لألمم املتحدة
وقائي دـا  املشـيشت البيئيـب؛ واملبـدأ العـامن: اختـاذ املبـاو ات مؤكيات األعمال  ج 

لتمزيز املزيد من امليؤوليب البيئيب؛ واملبـدأ التاكـم: التشـكيم عبـء تطـوير ونشـر التقنيـات 
الصـــديقب لببيئــــب( باءتــــاتب إىل  قــــوب اءنيـــا  والمدالــــب البيئيــــب؛ ومدونــــب كــــبوكيات 

ومالتوجي ـات  ؛(11)تحـدة لشكـتعما  امليـؤولمو و  األمم املتحـدة: ومبـاوا األمـم امل
التطوعيب  ـول اءوا ة امليـؤوليب لأل اتـي املمبوكـب واملصـايد وال ابـات   كـياب األمـن 

ملنجملمـــب األمـــم املتحـــدة لأل. يـــب والز اعـــب؛ والتوجي ـــات األتـــرن  (12)ال ـــ ائي القـــوميم
 ؛ اا اخلا ب أو املتمبقب بالقطاع مىت كا  ذل  كا ي

 ـم أ  يفـي املشـا ا ج ف  اتفاقية األمرم المتحردة لمكافحرة التصرحر: انعتما ‘2‘ 
ا تمــــ  مــــن قطــــاع األعمــــال قمــــايا املواتقــــب القانونيــــب الــــوا وة   عمبيــــب ا عتمــــاو 

و ــم أ  نــ كر أ  األمانــب كــوب تتــيف، عبــء األقــ ، تــملة كــ ر  .(13)املممــول اــا
األعمـــــال والييانـــــات قبـــــ  وو ة مـــــؤألر األطـــــراب ذات الصـــــبب، قائمـــــب مؤكيـــــات 

 الصناعيب الط يو ء اا ملؤألر األطراب من أج  قبوهلم   الدو ة كمراقبا.
 ـــم أ  المشررارهة وانشرررتراك مررر  اتفاقيرررة األمرررم المتحررردة لمكافحرررة التصرررحر:  ‘3‘ 

قطـــاع األعمــــال ا تمــــ   .بتـــ،   أ  يصــــبف ج ـــب تاعبــــب ونشــــطب    كــــري ييجمل ـــر 
ة ملياتحــب التصـــحر بشــي  إمجـــا  مــن تـــشل اخليـــوع عمبيــب اتفاقيـــب األمــم املتحـــد

ا عتمـــــاو لشكـــــملاا   مـــــؤألر األطـــــراب واملشـــــا كب   منتـــــدن أعمـــــال اءوا ة لممبيـــــب 
. وينطــو  ذلــ  عبــء إبــشا كــ  أعيــام أو مــوظفي كــري  قطــاع امليــتدامب لأل اتــي

 األعمال بالمشقب مم اتفاقيب األمم املتحدة ملياتحب التصحر ووعم م هلا؛
 ــم أ  تتيــ  أاــداب كــري  قطــاع األعمــال ا تمــ  وأاــداب  ممارسررة الشرررهام: ‘4‘ 

اتفاقيب األمم املتحدة ملياتحب التصحر بشي  كبا. وتشـتم  كياكـب و ا كـات الشـركب 
 وا ة األ اتي وامليا  امليتدامب؛التش يبيب، أو تيو  ميتمدة، لتنفي   ا كات وأكاليم إ

__________ 

 (10) <www.unglobalcompact.org/aboutthegc/thetenprinciples/>. 
 (11) <www.unpri.org/>. 
 (12) <www.fao.org/nr/tenure/voluntary-Guidelines/en/>. 
 (13) <www.unccd.int/en/Stakeholders/civil-society/Accreditation-process/Pages/default.aspx>. 
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أ  مشـــروعات وبــرامج ومبــاو ات مقمل ــب   ظـــ   المشررروعام:الشررراهام فرر   ‘5‘ 
اتفاقيــب الشــراكب مــم اتفاقيــب األمــم املتحــدة ملياتحــب التصــحر  ــم أ  تــدعم وتمــزز 

ومقـــــــر ات مـــــــؤألر األطـــــــراب.    ــــــــا أ   ا كــــــــملاتيكيببشـــــــي  مباكـــــــر تنفيـــــــ  
قيــب األمــم املشــروعات والــربامج واملبــاو ات املقمل ــب   ظــ  اتفاقيــب الشــراكب مــم اتفا

املتحـــــدة ملياتحـــــب التصـــــحر  يـــــن أ  تمـــــزز اءبـــــداع   نطـــــاب اءوا ة امليـــــتدامب 
لأل اتـــي، لـــن يـــتم اعتبـــا  الشـــراكب بـــا اتفاقيـــب األمـــم املتحـــدة ملياتحـــب التصـــحر 
وكـــركب قطـــاع األعمـــال عبـــء أ ـــا تصـــدي  عبـــء كـــ  املنتكـــات أو .ـــا ذلـــ  مـــن 

وكــــما  اتفاقيــــب األمــــم املتحــــدة األنشــــطب األتــــرن.  ــــم أ  يــــتم اكــــت دام اكــــم 
ملياتحـب التصــحر لأل.ـرا  التكا يــب و ـم أ  يــتم اكـت دام ما تقــ  تيمـا يتمبــ  

 باألنشطب املتف  عبي ا   ظ  اتفاقيب الشراكب؛ 
 ـــم أ  تتطبـــم الشـــراكات انصـــريب أو أ  تجملـــر أ  كـــراكات أتـــرن  الحصررررية: ‘6‘

 ذات طبيمب مشااب؛ 
 ــم أ  يجمل ــر كــري  قطــاع األعمــال ا تمــ  اخلــربات  ميمررة:الالرردرة ع رر  ت فيرره ال ‘7‘

والقـــد ات ذات الصـــبب باءتـــاتب إىل املـــشمة املاليـــب لتنفيـــ  األنشـــطب املشـــا  إلي ـــا   
ظـــــ  الشـــــراكب. و ـــــم أ  ييـــــم ذلـــــ    ا عتبـــــا  اخلصـــــائؤ ا  راتيـــــب لبمنـــــاط  

 امل تبفب؛ 
   الــب تــر  أ  تيبفــب عبــء اتفاقيــب األمــم املتحــدة ملياتحــب  التك فررة والاليمررة: ‘8‘

التصـــحر مـــن تـــشل كـــري  قطـــاع األعمـــال،  ـــم أ  يـــتم إ بـــات القيمـــب مقابـــ  
املــــال. كــــوب تطبــــم اتفاقيــــب األمــــم املتحــــدة ملياتحــــب التصــــحر أكــــما  تفيــــيبيب 

 لألنشطب الط يتم تنفي اا من تشل كركام قطاع األعمال ا تمبا؛
ز  مـم منجملمـات آالتـ ،يبتزم كـري  قطـاع األعمـال ا تمـ  بتمزيـز أوجـالتآار:  هجأو  ‘9‘

األمـــم املتحـــدة األتـــرن، عبـــء كـــبي  املعـــال، لتكنـــم تيـــرا  ا  ـــوو مـــم كـــراكات 
 ياب برامج األمم املتحدة األترن.قطاع األعمال الط  ر  إبرام ا بالفم    ك

  
 أنماط الشراهام -يمج 

 
مجيـم الشـراكات املربمـب بـا اتفاقيـب األمـم املتحـدة ملياتحـب التصـحر وقطـاع  م أ  تمتمـد  -25

 األعمال عبء إ دن األ ا  التاليب:
يطبــــ  اــــ ا الــــنم  عنــــدما تتشــــا ا األمانــــب وكــــري  قطــــاع  المشررررروعام التعاونيررررة: أ() 

فاقيـب األعمال بشي  مشـملا مـن أجـ  تطـوير منـتج أو تدمـب قـا يتفـ  مـم أاـداب وكياكـات وأنشـطب ات
لتبـــ  األاـــداب واليياكـــات واألنشـــطب. و ـــم أ  تشـــتم   اا األمـــم املتحـــدة ملياتحـــب التصـــحر، ووعمـــ

عبء التوقيـم عبـء مـ كرة تفـاام مـم كـري  قطـاع األعمـال قـا يوتـف الشـرو  والقواعـد املتمبقـب بالملتيـم، 
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اخلدمـــب واكـــت دام /قـــا   ذلـــ  امليـــا ات الـــط  يـــن أ  يقـــوم اـــا كـــ  طـــرب مـــن أجـــ  تطـــوير املنـــتج
 ا كم والشما  وامليؤوليات وتيويب النزاعات وا متيازات وانصانات اخلا ب باألمم املتحدة؛

 يــن أ  يــتم تقــد   المسررا مام المباشرررة مررن خررم  شررريم قطررال األعمررا : ب() 
ميــا ب ماليــب مباكــرة أل.ــرا  تا ــب مــن تــشل  ــندوب ائتمــال أو مــن تــشل اتفاقيــب  يــابات 

. و ـــم أ  تبتـــزم اـــ   امليـــا ب بـــالبوائف والقواعـــد املاليـــب اليـــا يب اخلا ـــب بـــاألمم املتحـــدة، تا ـــب
تتفـــ  مـــم اليياكـــات واألاـــداب واألنشـــطب اخلا ـــب باتفاقيـــب األمـــم املتحـــدة ملياتحـــب التصـــحر،  وأ 

 وعبء وج، اخلصوص القواعد املاليب اخلا ب اا؛
 ألعمررا  مررن خررم  إنشرراا مؤسسررة:المسررا مة ريررر المباشرررة مررن شررريم قطررال ا ج() 

          قوجـــم اـــ ا الـــنم ،  ـــم أ  يـــتم إنشـــام عشقـــب بـــا األمانـــب واملؤكيـــب الـــط تـــدو كـــرو  المشقـــب، 
قــــا   ذلــــ  األمــــو  املتمبقــــب باكــــت دام ا كــــم والشــــما  وامليــــؤوليات وتيــــويب النزاعــــات وا متيــــازات 

 وانصانات اخلا ب باألمم املتحدة؛
 يـــن أ  يشـــتم  اـــ ا الـــنم     هة فررر  مشرررروعام المسررراعدة الف يرررة:الشررررا  و() 

ال الـــم عبــــء اتفاقيــــب  ش يــــب األطــــراب بــــا األمانـــب وانيومــــب وكــــري  قطــــاع األعمــــال. و يــــن أ  
لـب تتطبم املشروعات اتفـاقيتا  نـائيط األطـراب مـم كيـا  يتبـم قطـاع األعمـال ومـم انيومـب   الدو 

 اا؛الط يتم توتا املياعدة 
اـ ا  الشراهة لتعييي أرررا  وأنشرطة اتفاقيرة األمرم المتحردة لمكافحرة التصرحر: اـ() 

الـــنم ، الـــ   يقـــوم مـــن تشلـــ، كـــري  قطـــاع األعمـــال بتـــوتا منتـــدن لنشـــر املمبومـــات  ـــول اتفاقيـــب 
األمــم املتحــدة ملياتحــب التصــحر،  يــن أ  يشــتم  عبــء اتفاقيــات مباكــرة مــم كــركام قطــاع األعمــال، 

 ــدو الشــرو  والقواعــد لبملتيــم، قــا   ذلــ  كــيطرة األمانــب عبــء املمبومــات الــط يــتم نشــراا،  يــث 
واألمـــو  املتمبقــــب باكـــت دام ا كــــم والشــــما  وامليـــؤوليات وتيــــويب النزاعـــات وا متيــــازات وانصــــانات 

 اخلا ب باألمم املتحدة.
  

 إ فاا الطاب  الرسم  ع   الشراهام -ا ج 
 
كـــ  اتفاقيـــات الشـــراكب، قـــا يتكـــاوز ا عتمـــاو لشكـــملاا   مـــؤألر األطـــراب  ـــم أ  تقـــوم   -26

 وايئتي، الفرعيتا، عبء اتفاقيب  مسيب. 
 يــن أ  ت تــ  اتفاقيــب الشــراكب الرمسيــب كــي  مــ كرة تفــاام أو تبــاول تطابــات أو تطــاب  -27

 إعش  نوايا، إ  أ ا  م أ  تشتم  عبء ما يبي:
حمــدوة وحمــدوة بوقــت و يــن إجنازاــا )تــرتب  باتفاقيــب األمــم املتحــدة نتــائج وخمرجــات  أ() 

 أو ا كملاتيكيب(؛/ملياتحب التصحر و
امل ــام ا ــدوة ليــش الطــرتا، والــط ،ــدب إىل تقيــ  النتــائج املتفــ  عبي ــا بشــي   ب() 

 مشملا، قا   ذل  الييفيب الط يياعد اا كري  قطاع األعمال   تنفي  ا تفاقيب؛
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 متطببات امليا ب ا دوة من كش الطرتا، أ  النقد أو اخلدمات؛ ج() 
 املؤكرات ا دوة ملراقبب وقيا  األوام؛ و() 
املتمبقــب با متيــازات وانصــانات واكــت دام  اا الفقــرات القياكــيب لبشــراكات، تصو ــ اـ() 

 تيي انال.قالشما ات،  يبما ي
املقمل ـــب  ـــم أ  تيـــو   ا ـــبب عبـــء إذ  مـــن منيـــ  مجيـــم الملتيبـــات )مـــ كرة التفـــاام(  -28

و دة تدمات اءوا ة والتمويـ  وامليتشـا  املـا  قبـ  تقـد  ا إىل ميتـم األمـا التنفيـ   مـن أجـ  
 التوقيم عبي ا. 

قــــد ييــــو  مــــن املتوقــــم أ  يــــتم طبــــم  ،(14)عنــــد التمامــــ  مــــم انــــا ت الفريــــدة واخلا ــــب -29
أو انصـــول عبـــء مواتقتـــ، قبـــ  ا  ـــرا    كـــراكب مـــا /ا كتشـــا ة مـــن ميتـــم الشـــؤو  القانونيـــب و

 باءتاتب إىل انصول عبء اءذ  القانول عبء ا تفاب املقملح،  يم اليرو ة.
كــراكب  مسيــب و ــدة مــن الو ــدات ءوا ة كــ  / ــم أ  يــتم تميــا أ ــد أعيــام تريــ  الممــ  -30

مـــم قطـــاع األعمـــال. يراقـــم أعيـــام تريـــ  الممـــ  األوام؛ ويتحققـــو  مـــن تناكـــم اءوا ة مـــم نطـــاب 
ــــب لبمعــــو  عبــــء طــــرب لتحيــــا األوام؛ وإبــــشا األمــــا التنفيــــ    الشــــراكب؛ واكــــت دام نتــــائج املراقب

 واألطراب بنتائج الشراكات،  يم اليرو ة.
كات الــط يــتم إجرا اــا   نطــاب إطــا  اــ   ا كــملاتيكيب، ليــما  الشــفاتيب وتقيــيم تنفيــ  الشــرا  -31

 يــن أ  ييطبــم مــن األمانــب ومؤكيــات األعمــال والييانــات الصــناعيب تقــد  التقــا ير وتــوتا املش جملــات 
 تفاقيـــب األمــــم املتحــــدة ملياتحــــب التصـــحر، عــــرب الييــــا  املناكــــم،  ـــول تنفيــــ  الشــــراكب، قــــا   ذلــــ  

 ا جتماعيب.وكائ  انمايب البيئيب و 
و   ايــب الشــراكب،  ــم أ  يــتم إ ــام ا تفاقيــب الرمسيــب ذات التــ  ا القــانول وإعــداو تقريــر  -32

 الو دة امليؤولب./ ائي  ول الشراكب من تشل تري  المم 
  

 ت اليش وتعديم التوجييام الحالية -اا ر 
 
وا ليـــب المامليـــب ملشـــا كب وتقيـــيم  ألعـــ  التوجي ـــات إطـــا  الممـــ  الـــ    ـــم أ  تيـــت دم، األمانـــب -33

كـــركام قطـــاع األعمـــال ا تمبـــا واألنشـــطب واملشـــروعات والـــربامج أ نـــام إعـــداو ا تفاقيـــات ومراقبـــب وتقيـــيم 
 مع  تب  ا تفاقيات.

 .اا ملا ترا  األمانب التنفي يب مناكب اا وتبقء التوجي ات كا يب، بدو  أ   دوو زمنيب، وتق -34
أو تـــديع ا بشــي  منـــتجملم قوجــم توجي ـــات /قــيف التوجي ـــات وتمــديب ا و يــن أ  يـــتم تن -35

 األمانب التنفي يب مم اكتشا ة ميتم مؤألر األطراب.
__________ 

   كياب املصطبحات القانونيب، يم  ا ا املصطبف بالب ب الشتينيب متريدم أو متاصم. (14) 
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 المرفق الثان 
 

 تالرير فريق اختيار م  مام الملتم  المدن   
 

 المع ومام األساسية -أونا  
 
ؤألر مـــن ِقبـــ  مـــ 2009عـــام أل ت كـــي  تريـــ  اتتيـــا  منجملمـــات ا تمـــم املـــدل )الفريـــ (    -1

. وقـــــد أل تمـــــدي  تشـــــيي  الفريـــــ  وامل ـــــام املوكبـــــب إليـــــ، قوجـــــم 9-/م أ5األطـــــراب قوجـــــم مقـــــر   
 .11-/م أ5و 10-/م أ5 املقر ين

منــ  الــدو ة اناويــب عشــر ملــؤألر األطــراب، تشــي  الفريــ  مــن  عبــا مــن األمانــب و عــ  مــن  -2
كــ   موعــب مـــن ا موعــات اءقبيميـــب اخلميــب لبـــدول   منجملمــات ا تمــم املـــدل مــن وول تنتمـــي إىل

 األعيام   األمم املتحدة.
وعمــشا اــ ا انيــم، ونتيكــب لبمشــاو ات الــط أيجريــت مــم منجملمــات ا تمــم املــدل املمتمــدة  -3
 ، أل تميا األعيام التا  ذكرام:2013 وييمرب/نوتمرب وكانو  األول/تشرين العال  

كــي ، منجملمــب إجــرامات التنميــب البيئيــب   المــا  العالــث، اليــن ال؛  ــعشا  اليــيد إ انويــ  -1 
 ؛عن  موعب إتريقيا

اليـــيد تـــانفا عـــا ب، مجميـــب انفـــاظ عبـــء البيئـــب ومحايت ـــا، باكيـــتا ؛  ـــعشا عـــن  -2 
  موعب  كيا وا ي  اهلاو ؛

ــــوي  ماي ــــا، منجملمــــب  -3   ــــعشا عــــن  ، األ جنتــــا،Fundación del Surاليــــيد تــــوا  ل
  موعب أمرييا الشتينيب واليا يا؛

اليـيدة إملـدينا كريشكـيفيتش، منجملمـب اءجــرامات املتمبقـب بال ابـات والبيئـب، البوكــنب  -4 
 واهلرك ،  عشا عن  موعب كرب أو وبا؛

، Centre d’Actions et de Réalisations Internationalsاليـــــــيد بـــــــاتري  بـــــــو جر، مركـــــــز  -5 
 عشا عن  موعب .رب أو وبا والدول األترن؛ترنيا؛  
 (؛UNCCDالييدة أجنا  اكت، أمانب اتفاقيب األمم املتحدة ملياتحب التصحر ) -6 
 (.UNCCDالييد  يتشا و براين كوك ، أمانب اتفاقيب األمم املتحدة ملياتحب التصحر ) -7 

، 2013 وييــمرب/و  األول  ا جتمــاع األول لبفريــ  والــ   عقــد   التاكــم عشــر مــن كــان -4
 لبفري . اا أل تميا الييد ماي ا  ئيي

 2015 ينــاير/وقــد  بــت اليــيدة كــونيا مالييــيفيتش حمــ  اليــيدة كريشكــيفيتش   كــانو  العــال -5
تنتمـي إىل منجملمـب اءجـرامات املتمبقـب  اا كممع  عـن  موعـب كـرب أو وبـا. واليـيدة مالييـيفيتش أييـ

 بال ابات والبيئب، البوكنب واهلرك .
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 عمم فريق اختيار م  مام الملتم  المدن  -ثانياا  
 
. وقــــــد كانــــــت انــــــاا  ش ــــــب 2013كــــــانو  األول/وييــــــمرب مــــــرة منــــــ    11التقــــــء الفريــــــ   -6

 رب اهلاتف. لوج،، ومثانيب اجتماعات إليملونيب با ئتما  ع اا اجتماعات ك صيب وج 
و  أول اجتمــــاع لــــ،، واتــــ  الفريــــ  عبــــء طريقــــب عمبــــ، وقــــام باعــــداو برنــــامج الممــــ  لفــــملة  -7

 والط كتتيف ل، القد ة عبء الوتام بامل مب املوكبب ل،. 2015و 2014الماما 
ومن اليرو   توتـيف أنـ، باءتـاتب إىل ا جتماعـات الرمسيـب لبفريـ ، قـام أعيـام الفريـ  بمقـد  -8

ات .ـــا  مسيـــب بيـــن م، كـــوام عـــرب الربيـــد اءليـــملول أو عـــرب اهلـــاتف، مـــن أجـــ  مما ـــب ومناقشـــب مشـــاو  
 لوج، مم األما التنفي  .  اا المديد من املشيشت. كما قاموا ك ل  بمقد مشاو ات وج 

وباءتــاتب إىل ذلــ ، اكــتمر أعيــام الفريــ    التوا ــ  بصــفب وائمــب مــم الــدوائر الــط يتبمو ــا،  -9
أجـــ  التحقـــ  مـــن تو ـــي   ـــوت ا تمـــم املـــدل بشـــي  واقمـــي   املناقشـــات الـــط  ري ـــا الفريـــ . مـــن 

 وبنف  الطريقب، أل إجرام مناقشات با أعيام الفري  الفرويا ونقا  ا تصال القوميب.
 األمو  الرئيييب الط يطبم عبي ا تري  ا تتيا : -10

 وة اكملاتيكيب مشا كب مؤكيات األعمال؛مشا كب منجملمات ا تمم املدل   ميو  أ( ) 
مشا كب منجملمـات ا تمـم املـدل   عمبيـب منجملمـب األمـم املتحـدة  ـول التنميـب امليـتدامب  ب( ) 

( و ــول  موعــب الممــ  انيوميــب الدوليــب  ــول متابمــب Rio+20، اا الــ   يمقــد    يــو و  جــاناو )اتتصــا  
 امليتدامب؛مؤألر األمم املتحدة  ول التنميب 

تيـــ ي  انت ـــاب  عبـــي منجملمـــات ا تمـــم املـــدل الـــ ين  يـــن أ  يشـــ بوا وو  املـــراقبا  ج( ) 
(، اولنــدا، Both Endsواج ــب المبــوم واليياكــات. أل انت ــاب اليــيدة ناتــا  تــا  اــا ين )مــن منجملمــب   

 ؛(، بباو، كبدي  هلاAIDERوأل انت اب الييدة ما يولد  كانشيز )من منجملمب 
متابمــب النقاكــات   اجتماعــات واج ــب المبــوم واليياكــات، مــن تــشل ا كتشــا ات  و( ) 

 با الفري  وبا الييدة تا  اا ين؛
وعم تنفيـ  اكـملاتيكيب التوا ـ  الشـامبب  تفاقيـب األمـم املتحـدة ملياتحـب التصـحر،  ه( ) 

 الماملي ملياتحب التصحر؛ قا   ذل  مشا كب أعيام الفري  )والدوائر الط يتبمو ا(   اليوم
 2014الــملويج ملشــا كب منجملمــات ا تمــم املــدل    ا كــب تقــد  التقــا ير أ نــام عــام  و( ) 

 (؛CRICأ نام اءعداو لشجتماع العالث عشر لبكنب اكتمرا  تنفي  ا تفاقيب )
اخلــام ،  مشــا كب أعيــام تريــ  منجملمــات ا تمــم املــدل   مجميــب مرتــ  البيئــب المامليــب ز( ) 

الـ   عقــد   املييــي ؛ و  الــدو ة المشـرين ملــؤألر أطــراب اتفاقيــب األمـم املتحــدة اءطا يــب بشــ   ت ــا 
 ؛املنا ، والط عقدت   باو
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نشـر النشـرة اءتبا يـب ملنجملمــات ا تمـم املـدل؛  يـث أل نشــر  ش ـب إ ـدا ات مــن  ح( ) 
 ا   النشرة اءتبا يب  ىت ا   البحجملب؛

 منجملمات ا تمم املدل و.ااا من الشبيات اناليب؛  شد  ( ) 
)انجملــــــر القيــــــم  2015لمــــــام  Desertif’actionsالتمـــــاو    إطــــــا  د يــــــز منتـــــدن   ( ) 

 الياو  أونا (؛
تيـ ي  مشــا كب منجملمـات ا تمــم املـدل أ نــام وو ات البكنـب  ــول المبـوم والتقنيــات،  ا( ) 

 األطراب )انجملر الفصول العالث والرابم واخلام  أونا (. و نب اكتمرا  تنفي  ا تفاقيب ومؤألر
  

مشررارهة م  مررام الملتمرر  المرردن  أث رراا المررؤتمر الع مرر  الثالرره نتفاقيررة األمررم  -ثالثاا  
 المتحدة لمكافحة التصحر والدورة ال اصة الرابعة ل ل ة الع وم والتك ولوجيا

 
ن الرابــم إىل العــال عشــر   املييــي  مــ أ نــام اــ   ا جتماعــات، والــط عقــدت   كــانيو  -11
ـــــ  بتنيـــــي  مشـــــا كب منجملمـــــات ا تمـــــم املـــــدل   النقاكـــــات، 2015 /مـــــا   ذا مـــــن  ـــــام الفري ، ق
بالقـــام بيـــانا )  اتتتـــاح واتتتـــام ا بيـــات المامـــب(، واكـــتفاو مـــن تواجـــد منجملمـــات جديـــدة  وقـــام

 تشكيم ا عبء بدم عمبيب ا عتماو.  اا إىل عمبيب اتفاقيب األمم املتحدة ملياتحب التصحر و 
ــــات:  -12 ــــ  بتنجملــــيم انــــدث ا ــــانا ما تمــــم املــــدل والتقني وباءتــــاتب إىل ذلــــ ، تقــــد قــــام الفري

األلاث وا كت داماتم الـ   ألـت مـن تشلـ، مناقشـب الـدو  الـ   تبمبـ، منجملمـات ا تمـم املـدل   
 ب األلاث وا كت دامات لبتقنيات اءبداعيب. نطاب تديد وتمزيز املما ب التقبيديب و  إطا  عمبي

وقــــد عــــرب األعيــــام عــــن قبق ــــم مــــن أنــــ، بيــــبم امليــــا ات التطوعيــــب ا ــــدووة الــــط ألــــت  -13
إتا ت ــا مــن تــشل الصــندوب اخلــاص،   يــتم وعــم  عبــا  تــرين ملنجملمــات ا تمــم املــدل ) ــشب 

 لبتنميب والتماو ( نيو  ا جتماع. أعيام الفري ، املدعوما من تشل الوكالب اليوييريب
  

مشرارهة م  مررام الملتمرر  المردن  أث رراا انجتمررال الثالره عشررر ل ل ررة اسررتعرا   -رابعاا  
 ت فيه انتفاقية

 
وأ نــام اــ ا ا جتمــاع، والــ   عقــد   بــو  ب ملانيــا مــن اخلــام  والمشــرين إىل اليــابم والمشــرين  -14
، قــام الفريــ  بتنيــي  مشــا كب منجملمــات ا تمــم املــدل   النقاكــات، وقــام بالقــام 2015 مــا  / ذا مــن 

 بيانا )  اتتتاح واتتتام ا بيات المامب(.
لقصــــر جــــدول األعمــــال،   ييــــن باءميــــا  تنجملــــيم جبيــــب  ــــوا  مفتو ــــب، كمــــا أل    اا ونجملــــر  -15

 وو ات  نب اكتمرا  تنفي  ا تفاقيب اليابقب.
تقء الفريـ  كـ ل  مـم الوتـد الملكـي ووعـا املؤكيـب الملكيـب ملياتحـب تـات الملبـب وإعـاوة كما ال -16

( إىل ذلــ  ا جتمــاع مــن أجــ  مناقشــب بمــا نقــا  TEMAاكــتز اع ال ابــات ومحايــب البيئــات الطبيميــب )
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أنقــرة، تنجملــيم مشــا كب منجملمــات ا تمــم املــدل   الــدو ة العانيــب عشــرة ملــؤألر األطــراب، املزمــم عقــد    
 .2015 /أكتوبرتشرين األولعشر والعالث والمشرين من  بملكيا،   الفملة با العال

ومـرة أتـرن، عــرب األعيـام عـن قبق ــم مـن أنـ، بيــبم امليـا ات التطوعيـب ا ــدووة الـط ألــت  -17
إتا ت ـــا مـــن تـــشل الصـــندوب اخلـــاص،   يـــتم وعـــم  عبـــا  تـــرين ملنجملمـــات ا تمـــم املـــدل ) ـــشب 

 عيام الفري ، املدعوما من تشل الوكالب اليوييريب لبتنميب والتماو ( نيو  ا جتماع.أ
  
اإلعداجام لمشارهة م  مام الملتمر  المردن  أث راا الردورة الثانيرة عشررة لمرؤتمر  -خامساا  

 األطراف
 
   وقــت إعــداو اــ ا التقريــر لبنشــر، كــا  الفريــ  يممــ  عبــء اءعــداوات ملشــا كب منجملمــات -18

 ا تمم املدل   الدو ة العانيب عشرة ملؤألر األطراب.
 األمو  الرئيييب الط يتم النجملر تي ا اي: -19

تنجمليم ا جتمـاع التك يـز  ملنجملمـات ا تمـم املـدل، والـ   كـتنجملم، املؤكيـب الملكيـب  أ( ) 
   مم الفري ؛ملياتحب تات الملبب وإعاوة اكتز اع ال ابات ومحايب البيئات الطبيميب بالتنيي

تنجملــيم جبيــتا لبحــوا  املفتــوح. واملوتــوعات الــط كــتطرح لبنقــا  مــا زالــت قيــد  ب( ) 
النقــا ، إ  أنــ، قــد أل اقــملاح موتــوع م قــوب األ اتــي وا كــتيشم عبــء األ اتــيم وموتــوع م يــاو 

 تداو  األ اتيم؛
 مم املدل؛اءتبا يب، بشي  يومي، لبيا    ام منجملمات ا ت ECOنشر نشرات  ج( ) 
 تنجمليم اجتماعات منجملمات ا تمم الدو  اليوميب؛ و( ) 
تو ــيات اتتيــا  وتــوو منجملمــات ا تمــم املــدل الــط يــتم وعم ــا مــن تــشل امليــا ات  ه( ) 

 التطوعيب املتا ب من تشل الصندوب اخلاص.
  
 2٠١٥لعام  Desertif’actionsم تدأل  -ساجساا  

 
ـــــدن  -20 ـــــدن وو  تـــــاص بـــــا تمم املـــــدل يتنـــــاول تـــــداو   Desertif’actionsمنت عبـــــا ة عـــــن منت

لماكـــر إىل ، والـــ   عقـــد بـــا ا2015لمـــام  Desertif’actionsاأل اتـــي والتصـــحر. وقـــد مج ـــم منتـــدن 
مـن أ ـحاب املصـبحب  300  مونببييـ، بفرنيـا، مـا يزيـد عبـء  2015 /يونيـ،زيرا العالث عشر مـن  

 .وولب من وول الما  60من أكعر من 
ــــب ونشــــا    CARIوقــــد أل تنجملــــيم انــــدث مــــن تــــشل مركــــز  -21 ، إ  أ  الفريــــ  كــــا ا ادي

تنجمليمـــ،، عبـــء وجـــ، اخلصـــوص مـــن تـــشل تقريـــر املشـــا كب   ألويـــ  انـــدث مـــن موازنـــب الفريـــ  ومـــن 
تــشل املشــا كب    نــب التك يــز. وقــد كــا ا الفريــ    نشــر املمبومــات  ــول النشــا  بــا الــدوائر 
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 ــــا، مــــم تديــــد األكــــ اص الرئييــــيا   املنــــاط ، وتمزيــــز وتيــــ ي  ا جتماعــــات القوميــــب الــــط تتبم
 واءقبيميب التم يديب واملنتدن اءليملول الماملي، باءتاتب إىل تي ي  نقاكات ا موعب.

وكـــــا   Desertif’actions 2015كمــــا كـــــا ا كـــــ  أعيــــام الفريـــــ  كـــــ ل    تنفيــــ  منتـــــدن  -22
 بيي، اخلتامي  ول األ   واملنا .عن إلقام بيا  مونب  ئي  الفري  ميؤو ا 

  
 الدروس المستفاجة -سابعاا  

 
 يرن أعيام الفري  أ  اخلربات النامجب عن املشا كب ملدة عاما   الفري  كانت إ ابيب لب ايب. -23
 من با الد و  اء ابيب امليتفاوة، ألقء األعيام اليوم عبء ما يبي: -24

تقيــ  التنيــي  بـــا منجملمــات ا تمــم املــدل عبـــء امليــتون المــاملي، و يـــن  يــن  أ( ) 
تيـــمن  موعـــب مـــن  عبـــي منجملمـــات ا تمـــم املـــدل تقيـــ  ذلـــ  إذا عمبـــت اـــ   ا موعـــب مـــم  أ 

 بمي ا البما؛
و ــبت أ.بــم منجملمــات ا تمــم املــدل الــط كــا كت   الممبيــب إىل ميــتون ممــا مــن  ب( ) 

 اليرو   إعاوة اتملاع المكبب ك  عاما. النيج، و  يمد من
 كما اقملح الفري  ك ل  بما األتيا  املتمبقب بتحيا أوام الفري    امليتقب :  -25

أعاقت القيوو والموائ  املاليب مشـا كب عـدو كبـا مـن منجملمـات ا تمـم املـدل املمتمـدة  أ( ) 
 اا لقــــد تمــــر  عمــــ  الفريــــ  لإلعاقــــب نجملــــر   اجتماعــــات اتفاقيــــب األمــــم املتحــــدة ملياتحــــب التصــــحر. و 

 اليبم؛ هل ا
  يــتم إكــراا كــ  منجملمــات ا تمــم املــدل عبــء نفــ  امليــتون. تــبما املنجملمــات  ب( ) 

إىل  ــد كبــا. وكــوب  تــاج  اا تيـو  نشــطب لب ايــب   التوا ــ  والتنيـي ، وبميــ ا ا تــر يبقــء كـببي
لـــ  مـــن تـــشل إكـــراا املنجملمـــات الدوليـــب الفريـــ  إىل الممـــ  مـــن أجـــ  تشـــكيم مشـــا كت م، قـــا   ذ

 الي مب. اخت  قرا  إ دا  نشرة إتبا يب ب ر  ا كتمرا    التوا   عن كعم؛
يقــوم الفريــ  بتيــكي  التمويــ  الــ   تــوتر  انيومــب اليوييــريب ملــدة  ش ــب أعــوام.  ج( ) 

تمويــ  مـن أجــ  واـو يقـر بالزيــاوة اليـ مب   جــووة الممـ  مـم القــد ة عبـء ا عتمــاو عبـء بمـا ال
تنفيـــ  اءجـــرامات  يـــث  يـــن لبفريـــ  ومجيـــم األعيـــام  يـــو  اجتماعـــات اتفاقيـــب األمـــم املتحـــدة 
ملياتحــب التصــحر. ير ــم الفريــ  بــ  ويقــد  تــوتا التمويــ ، ويشــكم الــدول األتــرن عبــء أ  تــ و 

م املتحــدة  ــ و اــ ا املعــال مــن أجــ  أليــا مشــا كب منجملمــات ا تمــم املــدل   عمبيــب اتفاقيــب األمــ
 ملياتحب التصحر؛

وليـــوم انـــس، ينقيـــم  تمـــم منجملمـــات ا تمـــم املـــدل بـــا اتفاقـــات  يـــو الـــعشث.  و( ) 
وبالتــا ، يقــملح الفريــ  بــ   يــتم وتــم ذلــ    ا عتبــا  ءجــرامات المــاما املقببــا مــن أجــ  زيــاوة 

 التآز  با  تممات منجملمات ا تمم املدل العش ب ا  .
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 الهالمرفق الث
 

المتط بررام الماليررة لت فيرره األنشررطة الترر  يررتم تموي يررا مررن مرروارج مررن خررارج   
 المواانة

 
يوتـــف ا ـــدول الـــوا و أونـــا  متطببـــات املوازنـــب لـــدعم األعمـــال الـــط يقـــوم اـــا تريـــ  ا تمـــم  

املوازنـــب املـــدل التـــابم  تفاقيـــب األمـــم املتحـــدة ملياتحـــب التصـــحر. لقـــد أل تـــ ما التمويـــ  مـــن تـــا ج 
. وبمـــد ذلـــ  التـــا يم، لـــن ييـــتمر الفريـــ  إ  إذا أل تقـــد  املزيـــد مـــن 2016لبفريـــ   ـــىت  ايـــب عـــام 

 امليا ات التطوعيب األترن.
 األنشطة وتالديرام التك فة والمصاجر المحتم ة ل تمويم

 مصد  التموي  ا تم  التيبفب )باليو و( النشا 

تنفيــ  األنشــطب امليباــف اــا تريــ  منجملمــات ا تمــم 
ملياتحـــــب الـــــدو    إطـــــا  اتفاقيـــــب األمـــــم املتحـــــدة 

 10-/م أ5 ،9-/م أ5التصــــــحر قوجــــــم املقــــــر ات 
 11-/م أ5و

؛ يبــــزم تــــوتا مببــــ  2016لمــــام  96 000يتــــواتر مببــــ   192 000
 ليـي ييـتمر الفريـ    القيـام باألعمـال 2017مشاب، لمام 
 املنو  اا.

  ١92 ٠٠٠ إجمال  الموارج من خارج المواانة
  

باءتـاتب إىل متطببــات املـوا و الــوا وة أعـش ، كــتيو  انـاا  اجــب لبتمويـ  كــ ل  ليــما   
 املشا كب املتوازنب ملمعبي منجملمات ا تمم املدل   اجتماعات مؤألر األطراب وايئتي، الفرعيتا.

 


