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 مؤتمر األطراف
               عشرة الثانية الدورة 

   2015تشرين األول/أكتوبر  23-12أنقرة، تركيا، 
 )أ( و)ب( من جدول األعمال املؤقت2البندان 

 على اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر : اآلثار2015خطة التنمية لما بعد عام 
 التعادل في تدهور األراضيبالمعني  الفريق العامل الحكومي الدولي تقرير

    إدماج أهداف وغايات التنمية المستدامة في تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر
أهداف وغايات التنمية المستتدامة فتي تنفيتذ اتفاقيتة األمتم المتحتدة  إدماج  

التعتادل بالمعنتي  الحكتومي التدوليلمكافحة التصحر وتقرير الفريق العامل 
 في تدهور األراضي

  
   مذكرة مقدمة من األمانة  

 موجز 
ى النحــو األمـ  التنييــ ل ع ـ ومقــ   تقريـر ذــوتتـلل  ذـ ا الوقيقــ  مـن جــزأينا الـز  األول  

التقريـــر الـــ ل  ذـــو، ع ـــى التـــوازا والـــز  ال ـــا  11-/م أ12واملقـــر   11-/م أ8املط ـــوب مل املقـــر  
 عم ـ  ، الـ ل يشـتم  ع ـى نتـا  20أعدا اليريق العامـ  اكوـوما الـدوز املعـا عتابعـ  مـؤ ر  يـو  

إىل  اليريــــق العامــــ  اكوــــوما الــــدوز تقريــــرم لتعــــا ل مل تــــدذو  األ ا ــــاا ويقــــد  املتع قــــ  با الر يســــي 
 ااألطرافؤ ر مل ال اني  عشرة ةدو  الي  بصي  هنا ي  مل نظر فلت األطراف
ــــرا  11-/م أ8املقــــر  ط ــــ  يو   ــــ ل أن يقــــدم تقري مل إىل مــــؤ ر األطــــراف ، إىل األمــــ  التنيي

 اليريـــق العامـــ  ذـــ ا املقـــر  ع ـــى وجـــ  التحديـــد ويوِ ـــ   و تـــ  ال انيـــ  عشـــرة عـــن تنييـــ  ذـــ ا املقـــر ا
 حوتو ـــي و ـــع تعريـــ  ع ـــى أملـــا  ع مـــا مليدـــوم التعـــا ل مل تـــدذو  األ ا ـــاب الـــدوز اكوـــوما

العم يــــ   مل الوقــــت  اتــــ  ، ع ــــى أن يراعـــااخليـــا اا وارقــــا  امل تبــــ  ع ــــى التنييـــ  مل إطــــا  ا تياقيــــ 
 ا،  من أشيا  أخرى2015خط  التنمي  ملا بعد عام  لصياغ  الا ي 
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إىل األمهيـــ  ا ملـــ اتيدي  ألذـــداف  نظربـــال، و 11-/م أ12النحـــو املط ـــوب مل املقـــر   وع ـــى 
الـــدوز وء ا  األطـــراف مل الـــدو ة ال ال ـــ  عشـــرة اكوـــوما وتقريـــر اليريـــق العامـــ  التنميـــ  املســـتدام ، 

ل دنـــ  املـــتعراذ تنييـــ  ا تياقيـــ ، يقـــ   الـــز  األول مـــن ذـــ ا الوقيقـــ  أن ينظـــر مـــؤ ر األطـــراف مل 
 مــن أجــ  و ــع خطــ  ملواصــ   احملتم ــ  ختصاصــاا احتديــد و العمــ   كيييــ   و تــ  ال انيــ  عشــرة مل

 تنيي  ا تياقي احتس  
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 المحتويات

 الصيح  اليقراا  
 4 23-1  اااااااااااااااااا وافح  التصحرإ ماج أذداف التنمي  املستدام  وغاياهتا مل تنيي  اتياقي  األمم املتحدة مل -أو    

 4 3-1  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا مع وماا أملاملي  - أل   
 4 13-4  ااااااااااااااااا التصحرأذداف التنمي  املستدام  وتنيي  اتياقي  األمم املتحدة ملوافح   - با   
 7 23-14  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ا ملتنتاجاا والتوصياا - جيم  

 11 50-24  ااااااااااااااااااااااااااا تقرير اليريق العام  اكووما الدوز املعا بالتعا ل مل تدذو  األ ا ا -قانيا   
 11 32-24  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا مقدم  - أل   
ــــدذو  األ ا ــــا مل - با     و ــــع تعريــــ  ع ــــى أملــــا  ع مــــا مليدــــوم التعــــا ل مل ت
 14 35-33  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااا وشب  القاح   والاف  شب  الرطب  القاح  املناطق      
 اخليا اا املتع ق  باملناطق القاح   وشب  القاح   والاف  شب  الرطب ، اليت  - جيم  
 14 38-36  اااااااااااااااااا أن تنظر فيدا األطراف بغرذ حتقيق التعا ل مل تدذو  األ ا اميون      
 امل تب  ع ى ا مل اتيدي  والربام تقدمي املشو ة إىل ا تياقي  بشلن ارقا   -  ال  
 17 50-39  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا واملوا   مل الوقت الراذن واملستقب      
 20     ااااااااااااااااااااااااااااا قا م  املشا ك  مل اجتماع اليريق العام  اكووما الدوز - ذا   
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تنفيتذ اتفاقيتة األمتم المتحتدة  فتي هاإدماج أهداف التنمية المستدامة وغايات -أولا  
 لمكافحة التصحر

 
               معلومات أساسية -ألف  

 
مــن مــؤ ر األطــراف مل اتياقيــ  األمــم املتحــدة ملوافحــ  التصــحر بنتــا   مــؤ ر األمــم  اع افــا   -1

"املســتقب  الـــ ل نصــبو إليـــ " )قـــرا   مبـــا  ة ( الـــوا  ة مل20املتحــدة بشـــلن التنميــ  املســـتدام  ) يــو  
إجيـــا  عـــا  "ع ـــى  األعضـــا  إىل أمـــو  مندـــا العمـــ دعو الـــدول تـــ يتالـــ ،(288/ 66المعيـــ  العامـــ  

مـــؤ ر األطـــراف مل اتياقيـــ  ، اعتمـــد "خـــال مـــن تـــاذرة تـــدذو  األ ا ـــا مل ملـــيا  التنميـــ  املســـتدام 
الـــ ل ينشـــي اليريـــق العامـــ  اكوـــوما الـــدوز  11-/م أ8املقـــر  األمـــم املتحـــدة ملوافحـــ  التصـــحر 

 بالتعا ل مل تدذو  األ ا اا اا الص    20متابع  نتا   مؤ ر  يو  هبدف 
 أقنـا وعقـد اليريـق العامـ  اكوـوما الـدوز قجقـ  اجتماعـاا عـن طريـق اكضـو  الش صـا  -2

بــــدعم ملـــــ ا مــــن امليو ــــي  األو وبيـــــ  وحوومــــاا كو يــــا والصـــــ   ،اليــــ ة الياصــــ   بـــــ  الــــدو اا
 وليــ  ملشــروعاألســو ة امل  ن ل يريــق العامــام الر يســان املشــا ك، قــد  2015وإيطاليــاا ومل حزيران/يونيــ  

ـــ  مهـــاتقرير   16مل  اجتماعـــ  انعقـــا  إىل موتـــ  مـــؤ ر األطـــراف قبـــ املســـو ة  ـــت يُأح مث ،إىل األمان
لنــ  الع ــم والتونولوجيــا ولنــ  املــتعراذ إىل ا ومل الوقــت نيســ ، أُ ملــ  التقريــر 2015حزيران/يونيــ  
العامـــ ، املقـــدم مل  م ـــ  مل الـــز  ال ـــا  مـــن تقريـــر اليريـــق يتوـــون فيـــ ا و  اكـــا تنظـــر  تنييــ  ا تياقيـــ 
اجملموعــاا  الــ ين عينــتدم  املم  ــ وحظــا عوافقــ توافــق ار ا ، ب اتيــق ع يــ  نــ  مــن ذــ ا الوقيقــ ،

  اليريـــق العامـــ لو يـــ  املســـندة إىللغرذ مـــن اييـــا بـــاع ـــى  ـــو اإلق يميـــ  اخلمـــ  لتمـــم املتحـــدة، 
 ا  11-/م أ8عوج  املقر  

األذـــداف الطوعيـــ   يـــر اليريـــق العامـــ  خيـــا اا،   توصـــياا  ـــد ة، إل مـــاجويتضـــمن تقر  -3
ا ملـــ اتيدا العمـــ  توجيـــ   عـــا ةإل مبـــا  ة مل إطـــا  مل تـــدذو  األ ا ـــالتحقيـــق التعـــا ل  املنشـــو ة

إىل األمـــ  التنييـــ ل أن  11-/م أ12، يط ـــ  املقـــر   نيســـ لتحســـ  تنييـــ  ا تياقيـــ ا ومل الوقـــت
 ملواصـــ  خطـــ   و ـــعمـــن أجـــ   احملتم ـــ  ختصاصـــاا احتديـــد و بشـــلن كيييـــ  العمـــ   يعـــد مق حـــا  

األملـــا   ويســـتند و تـــ  ال انيـــ  عشـــرةا  مل مـــؤ ر األطـــراف حتســـ  تنييـــ  ا تياقيـــ ، لوـــا ينظـــر فيـــ 
مســــامهاا تقريــــر اليريــــق العامــــ  و  إىلاملنطقــــا وا ملــــتنتاجاا والتوصــــياا الــــوا  ة مل ذــــ ا املــــ كرة 

خيـــا اا  باليعـــ  واو ـــع  ينالـــ ،ل دنـــ  املـــتعراذ تنييـــ  ا تياقيـــ  ال ال ـــ  عشـــرةو ة األطـــراف مل الـــد
 عن ء ا  بشلن ذ ا املسلل ا واوأعرب
 

 أهداف التنمية المستدامة وتنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر -باء 
 
المعيــ  العامــ  لتمــم  ، وافقــت20قــا ة العــا  مل مــؤ ر  يــو   ل تو يــ  الصــا   عــن وفقــا   -4

داف التنميـــ  املســـتدام  و ـــع عم يـــ  حووميـــ   وليـــ  شـــام   وشـــياف  بشـــلن أذـــكيييـــ  املتحـــدة ع ـــى  
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غـــراذ ا وأل2013ميتـــو  بـــاب العضـــوي  مل كـــانون ال ا /ينـــاير  عامـــ  فريـــق وأنشـــي، (20) يـــو  
مدمتـ  الر يسـي   ا وحـدتمـم املتحـدة ل تـابع  عم العم يـ  اكووميـ  الدوليـ ، أنشـي فريـق  عـم تقـا

القضــايا، وموا مــ  ء ا  منظومــ  األمــم املتحــدة بشــلن املوا ــيع الــيت بيانــاا مــوجزة لعــرذ  إعــدا مل 
 العضوي ا ملينظر فيدا اليريق العام  امليتو 

ــــفريــــق األاملنظمــــ  الرا ــــدة مل  تداوبصــــي -5  بالتصــــحرمل مــــا يتع ــــق  دعم التقــــامــــم املتحــــدة ل 
ــــ  اتياقيــــ  موافحــــ  التصــــحر و  ــــ   ا  مشــــ ك ا  مــــوجز  عر ــــا  تــــدذو  األ ا ــــا واليــــاف، قــــدمت أمان ب

 24إىل  22مل الــــدو ة ال ال ــــ  ل يريــــق العامــــ  امليتــــو  العضــــوي ، املعقــــو ة مل اليــــ ة مــــن  ،الوكــــا ا
تــــدذو  و  ل مناقشــــاا بشــــلن مســــا   التصــــحر املــــوجز أملاملــــا   العــــرذ ا وشــــو 2013أيا /مــــايو 
أذــــداف التنميــــ  املســــتدام  وغاياهتــــا، بشــــلن تقيــــيم وتوصــــياا  واليــــاف، وتضــــمن عم يــــ األ ا ــــا 

العم يـــ  اكووميـــ  إطـــا  شـــدع  مل امل الظـــواذر وغـــما مـــن ،ا وأتـــا   لـــ  مضـــا قـــدما  لومق حـــاا 
يســاعد ع ــى هتيوــ  أوجــ  التــ    ل اكوــوما الــدول،األملــا  املنطقــا إلنشــا  اليريــق العامــ   ،الدوليــ 

 واإلفا ة مندا هبدف تعزيز تنيي  ا تياقي ا 2015التنمي  ملا بعد عام مع خط  
 تشـم  بـلمو  بلعمالـ ،  ـطجعا مل ملـيا   ،ع مـا   اكوـوما الـدوزاليريـق العامـ   وأحاط -6

، عـــا مل  لـــ  املناقشـــاا الـــيت  ـــرل مل 2015خطـــ  التنميـــ  ملـــا بعـــد عـــام  لصـــياغ  العم يـــ  الا يـــ 
عوجـــــ  قـــــرا   ،مـــــد   يـــــا  ، اعتُ 2014مليتـــــو  العضـــــوي ا ومل ءب/أغســــط  إطــــا  اليريـــــق العامـــــ  ا

املعـــــا  العضـــــوي  بـــــاب تقريـــــر اليريـــــق العامـــــ  امليتـــــو (، A/68/970)الوقيقـــــ  المعيـــــ  العامـــــ  اخت تـــــ  
 ين  ع ى ما ي ا: ال ل 15 دفاهل ويشم  ذ ا التقرير بلذداف التنمي  املستدام ا

وترميمدــــا وتعزيــــز املــــت دامدا ع ــــى  ــــو مســــتدام، وإ ا ة محايــــ  الــــنظم اإليوولوجيــــ  الرب يــــ  
الغابــاا ع ــى  ــو مســتدام، وموافحــ  التصــحر، ووقــ  تــدذو  األ ا ــا وعوــ  مســا ا، 

    اووق  فقدان التنوع البيولوجا
 ع ى ما ي ا: 3-15ن  الغاي  تو  -7

ر ة مـــن موافحـــ  التصـــحر، وتـــرميم األ ا ـــا وال بـــ  املتـــدذو ة، عـــا مل  لـــ  األ ا ـــا املتضـــ
التصحر والياف والييضاناا، والسـعا إىل حتقيـق عـا ا خـالا مـن تـاذرة تـدذو  األ ا ـا، 

   ا2020حب ول عام 
ينبغــا     أنـع ـى  بشـلن مدمتـ  األوىل، اكوـوما الـدوز، مل مداو تـ  اليريـق العامـ  واتيـق -8
 إىل توملــــيع أملـــا  ع مـــا مليدــــوم التعـــا ل مل تـــدذو  األ ا ـــا قــــا م ع ـــىتعريـــ  يـــؤ ل و ـــع  أن

ـــ  أو و يتدـــاا بيـــد أن الغالبيـــ   أا أنـــ  ينبغـــا أن يوـــون  ع ـــى أملـــ   قا مـــا  التعريـــ  نطـــا  ا تياقي
ا ومـن مث، ط ـ  اليريـق العامـ  إىل مـؤ ر األطـراف ل تطبيق ع ى الصعيد العـاملا وقابج   ع مي  مل يم 

  : معقوفقومل  ب   عن الن  الوا   في     فضج  أن ينظر مل التعري  املق
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[  مل املنـــــاطق القاح ــــ  وشــــب  القاح ـــــ  املتضــــر ةالتعــــا ل مل تــــدذو  األ ا ـــــا  مل املنــــاطق 
 وتــا  األ ا ــا، الج مــ  لــدعم  مــوا   توــون فيدــا كميــ  ونوعيــ  حالــ  والافــ  شــب  الرطبــ [
تتزايــــدان مل نطاقــــاا أو  ت الغــــ ا ا، مســــتقر وتعزيــــز األمــــن  وخدماتــــ النظــــام اإليوولــــوجا 

 اإيوولوجي   د ة نظم من و  ومواني   مني 
واعتمــــا  ملياملــــاا  منــــ ، ت ييــــ التــــدذو  األ ا ــــا أو  وميوــــن حتقيــــق ذــــ ا اكالــــ  عنــــع -9

 األ ا ا املتدذو ةا وإصج  ،إل ا ة املستدام  لت ا ال ومما ملاا
كـد أن أ فقـدالـدوز أل توصـياا  ـد ة مل تقريـرا، اكوـوما وبينما   يقـدم اليريـق العامـ   -10

خيــا اا صــياغ  وحتقيــق ذــدف وطــا يتع ــق بالتعــا ل مل تــدذو  األ ا ــا، حســ  التعريــ  الـــوا   
وختت ــــ  أنســــ   موعــــ   االســــياقاا الــــيت ميوــــن تطبيقدــــا فيدــــا وكــــ ل  ،أعــــجا، عديــــدة ومتنوعــــ 
 خيا اا حبس  ما ي ا:

  ا وأنواع  و  جت  ومداا؛ وافع تدذو  األ ا )أ( 
  ؛تاحملتم تدا ومرونقد ة موا   األ ذ  )ب( 
 الظروف واألولوياا والقد اا الوطني ا )ج( 

أذـداف التنميـ  املسـتدام  بشـلن اعتمـا  ذـدف مـن الدوز أن اكووما اليريق العام   و أى -11
ويتــيح  حتــديا   ملــي م األ ا ــامتع ــق بالتعــا ل مل تــدذو   ذــدفو  التصــحر وتــدذو  األ ا ــا واليــاف

ميوـن ا حتيـاب بالنظـام اكـاز لـربام    الـدوز أنـاكوـوما ا ويرى اليريق العام  ا تياقي  فرص  أمام
بالتعـا ل مل   تع قـامل طوعيـ الوطنيـ  ال األذـداف العم  الوطني  كسـبي  مناملـ  ل ب ـدان صـوب حتقيـق

  شـــد   ذـــدف وطـــا يتع ـــق بالتعـــا ل مل تـــدذو  األ ا ـــا، بتيعيـــ  ومل مـــا  ـــت  تـــدذو  األ ا ـــاا
اكــواجز السياملــاتي  أو التنظيميــ  أو املؤملســي ، حتديــد   ــرو ة الــدوز ع ــىاكوــوما اليريــق العامــ  

 االديــدة واهلياكــ  اإل ا يــ  الوطنيــ  ااالسياملــ قبــ  و ــع أطــر نشــو دا،واألملــباب الــيت  فعــت إىل 
ف التعــا ل مل تــدذو  األ ا ــا اذــدألميــا ا أن تنييــ  األطــراف  إىل املــتنتاجوصــ  اليريــق العامــ  وت

ـــــ  و ، وطوعيـــــا   تط عيـــــا  و  املنحـــــى قطـــــرل يوـــــون ينبغـــــا أن او صـــــدذ مـــــن منط ـــــق  و  أذـــــداف التنمي
 املستدام ا

وإطـــا   الـــدوز، أنـــ    يبـــق خلطـــ  اكوـــوما يراعـــا اليريـــق العامـــ وإ   وعـــجوة ع ـــى  لـــ ، -12
ـــــــ  )تعزيـــــــز   ل ســـــــنواا العشـــــــر مـــــــن أجـــــــ  العمـــــــ  ا ملـــــــ اتيدي ـــــــ  ا تياقي ( 2018-2008تنيي

تتوافــــــق مــــــع أذــــــداف التعــــــا ل مل تــــــدذو   وأن ذــــــ ا ا ملــــــ اتيدي  ،عــــــام  ملــــــوى )ا ملــــــ اتيدي (
تعــدي  ا ملــ اتيدي  مل ذــ ا املرح ــ ا وع ــى العوــ  مــن  لــ ،  مــن رى جــدوىيــ  فإنــ  األ ا ــا، 

 ا ي ا:ع  دن  املتعراذ تنيي  ا تياقي عشرة لال ال   أوصت بعض األطراف مل الدو ة 
ـــــــع نطاقدـــــــا لتغطـــــــا اليـــــــ ة مـــــــن عـــــــام  )أ(                إىل  2016أن تـــــــنق ح ا ملـــــــ اتيدي  ويومل 

 ألذداف التنمي  املستدام ؛ وفقا   2030عام 
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 اا الصــــــ    مل العم يــــــاا أن يتضــــــمن تنقــــــيح ا ملــــــ اتيدي  التطــــــو اا الديــــــدة )ب( 
مــع اتياقيــاا  يــو  شــيا  االتــ     أوجــ  تغــم املنــا  و  ءقــا  بالتعــا ل مل تــدذو  األ ا ــا، والتويــ  مــع

 األخرى وو ع مؤشراا مش ك ا
   األمــــ  التنييــــ ل تقريــــر اليريــــق العامــــ  يــــد ،11-/م أ12ملــــا نــــ  ع يــــ  املقــــر   ووفقــــا   -13

ـــــيت أبـــــدهتا  ا ارالـــــدوز و اكوـــــوما  ـــــ  األطـــــراف مل ال ـــــ  املـــــتعراذ تنيي ـــــ  عشـــــرة ل دن  الـــــدو ة ال ال 
تم ــ  مــن أجــ  احملختصاصــاا حتديــد ا و العمــ   بشــلن كيييــ  مل مــا يتع ــق بتقــدمي مقــ   ،ا تياقيــ 

عـــا مل  لـــ  ، ذـــ ا ن مـــ كرة األمانـــ  العامـــ إ حتســـ  تنييـــ  ا تياقيـــ ا وحيـــ ملواصـــ    و ـــع خطـــ 
قبــ  اعتمــا  أذــداف التنميــ  املســتدام   توترجــ تصــيغقــد الــدوز، اكوــوما تقريــر اليريــق العامــ  

مــؤ ر قمــ   أو املــتبا  النتــا   املتوقعــ  مــن إصــدا  حوــم مســبق تزمــعوالغايــاا املرتبطــ  هبــا، فإهنــا   
 27إىل  25عقد مل اليـــ ة مـــن يل ملـــ الـــ ،2015خطـــ  التنميـــ  ملـــا بعــد عـــام األمــم املتحـــدة بشـــلن 

 ذــــ ا النتــــا   قبــــ  عــــن مســــتوم  كام ــــ  و إحاطــــ   راف ملــــؤ ر األطــــ وملــــتُتا ا 2015أي ول/ملــــبتمرب 
 عند مناقش  ذ ا امل كرةاتؤخ  مل ا عتبا  بوام دا  لوا ،ال اني  عشرة ت  و   انعقا 

 
 الستنتاجات والتوصيات -جيم 

 
علتتى وجتتت التحديتتد  يعتتال  ،مستتتدامةالتنميتتة لل هتتدف إدراجاقتتترا الممتمتتد التتدولي  -14

لتعتادل فتي تتدهور األراضتي يستتند إلتى ل وهتدف ،األراضتي والمفتافالتصحر وتتدهور مسائل 
ُدعيت  فيتت اتفاقيتة األمتم  تتي"المستتقبل التذن نصتبو إليتت"، الومبتادرة ، 20نتائ  مؤتمر ريو +

 واإلقليمتي اتختا  إجتراءات منستقة علتى الصاتعد التوطني"إلى  المتحدة لمكافحة التصحر أيضاا 
وإصتتتاا األراضتتتي المتتتتدهورة فتتتي  علتتتى الصتتتعيد العتتتالمي تتتتدهور األراضتتتي رصتتتدل ،والتتتدولي

وفتي هتذا الصتدد، تواصتل أمانتة التفاقيتة  ."المناطق القاحلة وشبت القاحلة والمافة شبت الرطبة
إلتى مؤشترات  اإلسهام فتي العمتل المتارن بشتضع وضتد مؤشتر عتالمي لتتدهور األراضتي استتناداا 

 مؤشرات مشتركة لتفاقيات ريو.و لك بهدف وضد  ،التقدمالتفاقية المتعلقة ب
تتتتتدهور و  مستتتتتدامة بشتتتتضع التصتتتتحر تنميتتتتةلهتتتتدف  وستتتتيتيت اعتمتتتتاد الممعيتتتتة العامتتتتة -15

استتفادة لأمتام البلتداع  التعادل في تتدهور األراضتي، فرصتاا  بشضع األراضي والمفاف، وهدف
اإلدارة والستتتتتثمار فتتتتي  ةوعيتتتتتال فتتتتي ممتتتتالت معتتتتاا القطتتتتاعين الختتتتا  والعتتتتام متتتتن مصتتتتادر 

 الحكتتتومي وفتتتي هتتتذا الصتتتدد، يتتتتيت تقريتتتر الفريتتتق العامتتتل .المستتتتدامة لضراضتتتي وإصتتتاحها
 التفاقيتتتتة ذالثالثتتتتة عشتتتترة للمنتتتتة استتتتتعرا  تنفيتتتتاألطتتتتراف فتتتتي التتتتدورة مستتتتاهمات التتتتدولي و 
حتتوافو وتعب تتة المتتوارد فتتي ستتيا. التفاقيتتة. وتعكتتف أمانتتة التفاقيتتة الإلنشتتاء متنوعتتة خيتتارات 
يممتتد  صتتندو. التعتتادل فتتي تتتدهور األراضتتي، وهتتو برنتتام  إنشتتاء علتتى عالميتتة حاليتتاا واآلليتتة ال

متتن المتتوارد  مناستت  قتتدر ضتتماععلتتى  ةستتاعدللم لقطتتاعين العتتام والختتا ا اتاستتتثمار  بتتين
كبيتتترة  أنشتتطة إعتتادة التضهيتتل متتن أجتتلفتتي الوقتتت  المناستت ،  ايمكتتن التنبتتؤ بهتت تتتيالماليتتة ال
 .الحمم
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اعتمتتاد الهتتدف المتعلتتق فتتي متتداولتها  أثنتتاءالنظتتر  فتتي األطتتراف ترغتت  قتتد ذلكولتت -16
األداة األساستتتية المحركتتتتة لتنفيتتتذ التفاقيتتتة وتحقيتتتتق  بالتعتتتادل فتتتي تتتتدهور األراضتتتتي باعتبتتتار 

 ترغتت  أهتتدافها  ات األولويتتة، بصتتيلتها الحاليتتة فتتي الستتتراتيمية. وباإلضتتافة إلتتى  لتتك، قتتد
التعتتادل فتي تتدهور األراضتي علتى النحتو التذن اقترحتتت النظتر فتي اعتمتاد تعريتف فتي  األطتراف

 وتعويتتو المتتذكور هتتدفالبهتتدف تعويتتو وصتتاية التفاقيتتة علتتى  ،التتدوليالحكتتومي الفريتتق العامتتل 
 واتفاقيات ريو األخرى. 2015أوجت التآزر مد خطة التنمية لما بعد عام 

ليتتة لاتفاقيتتة تنفيتتذ الستتتراتيمية الحالمواصتتلة  تشتتمل اختصاصتتات وضتتد الخطتت سو  -17
تحديتتد أولويتتات مستتاعدة البلتتداع فتتي تحديتتد األهتتداف الوطنيتتة للتعتتادل فتتي تتتدهور األراضتتي 

تنفيتتذ هتتذ  األهتتداف ورصتتدها. وعتتاوة علتتى لفتتي ستتيا. التنميتتة المستتتدامة وتهي تتة بي تتة مواتيتتة 
أثنتتاء متتداولتها  2030 – 2016 يالنظتتر فتتي األفتتق الومنتت فتتي األطتترافترغتت  قتتد   لتتك،

 يفية تطوير هذ  الخط .بشضع ك
النظتتتر فتتتي العناصتتتر التاليتتتة عنتتتد البتتت  فتتتي اعتمتتتاد هتتتدف  فتتتي األطتتتراف ترغتتت  وقتتتد -18

تحستتتين تنفيتتتذ التفاقيتتتة، متتتد مراعتتتاة أهتتتداف التنميتتتة بلتتتر   التعتتتادل فتتتي تتتتدهور األراضتتتي
 أثنتتتاءعنهتتتا   عربتتتالتتتتي أالتتتدولي وءراء األطتتتراف الحكتتتومي المستتتتدامة وتقريتتتر الفريتتتق العامتتتل 

 الدورة الثالثة عشرة للمنة استعرا  تنفيد التفاقية.
 واألطراف مدعوة إلى القيام بما يلي: -19

، بمتا فتي 2015أع ترح  باعتماد الممعية العامة خطة التنمية لما بعتد عتام  )أ( 
 التي تنص على ما يلي: 3-15 لك أهداف التنمية المستدامة وغاياتها، ول سيما اللاية 

ر، وتتتتترميم األراضتتتتي والتربتتتتة المتتتتتدهورة، بمتتتتا فتتتتي  لتتتتك األراضتتتتي مكافحتتتتة التصتتتتح
المتضتتررة متتن التصتتحر والمفتتاف والفيضتتانات، والستتعي إلتتى تحقيتتق عتتالم  ختتال  متتن 

   ؛2020ظاهرة تدهور األراضي، بحلول عام 
 ةالستتتراتيمي اللايتتة يعتتال  أع تعتتترف بتتضع هتتدف التعتتادل فتتي تتتدهور األراضتتي )ب( 
 تدهور األراضي والمفاف؛و  التخفيف من أسباب وءثار التصحر وهي لاتفاقية، ةالرئيسي

بتتضع تحقيتق المويتد متتن األهتداف الوطنيتة للتعتتادل فتي تتتدهور  أع تعتترف أيضتاا  )ج( 
األراضتتي متتن شتتضنت أع يستتهم إلتتى حتتد كبيتتر فتتي جميتتد األبعتتاد الثاثتتة للتنميتتة المستتتدامة عتتن 

 تها المستدامة؛طريق إعادة تضهيل موارد األراضي وحفظها وإدار 
 أع تعتتترف بتتضع هتتدف التعتتادل فتتي تتتدهور األراضتتي يمكتتن أع يشتتكل أساستتاا  )د( 
تحستتتتين تنفيتتتتذ متتتتن أجتتتتل وضتتتتد خطتتتت  لمواصتتتتلة  المحتملتتتتةختصاصتتتتات تحديتتتتد ال لعمليتتتتة

 التفاقية؛
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أع تعتتترف كتتذلك بالعمتتل الهتتام التتذن أنمتتو  الفريتتق العامتتل الحكتتومي التتدولي  )ه( 
الخيتارات واآلثتار المترتبتة علتى التعتادل  تفاصتيل علمتي، ووضتدعلتى أستا   في وضتد تعريتف

 لتفاقية؛في افي تدهور األراضي 
على أسا  علمي لمفهتوم التعتادل فتي تتدهور األراضتي  قائماا  أع تعتمد تعريفاا  )و( 

 ستند إلى تقرير الفريق العامل الحكومي الدولي؛ي
وامتات التتي تعهتدت بهتا حكوماتهتا أع تعيد تضكيد التوامها باعتماد وتنفيذ اللت )ز( 

عمتتتل مشتتتتر  القيتتتام باألراضتتتي والمفتتتاف، وبضتتترورة  وتتتتدهور الوطنيتتتة بشتتتضع مستتتائل التصتتتحر
 على صعيد الممتمد الدولي؛

أع تشتتتتمد أمانتتتتة اتفاقيتتتتة مكافحتتتتة التصتتتتحر واآلليتتتتة العالميتتتتة علتتتتى التمتتتتا   )ا( 
المتتوارد الازمتتة لمواصتتلة توستتيد نطتتا. مشتترو  التعتتادل فتتي تتتدهور األراضتتي ليشتتمل جميتتد 

 بلداع التي ترغ  في المشاركة؛ال
تيستتير إنشتتاء صتتندو.  العمتتل علتتى اآلليتتة العالميتتة بمواصتتلة أع تحتتي  علمتتاا  )ط( 

 كبيتترة الحمتتم لتمويتتل أنشتتطة التضهيتتل ياا استتتثمار  اا هور األراضتتي بصتتفتت مشتتروعالتعتتادل فتتي تتتد
 األهداف الوطنية للتعادل في تدهور األراضي؛ تحقيق التي تسهم في

مستتتتتتقبل األراضتتتتتي فتتتتتي "أع ترحتتتتت  بالمنشتتتتتور الرئيستتتتتي المديتتتتتد لاتفاقيتتتتتة  )ن( 
تستتاعد علتتى السياستتات، لو ات أهميتتة فتتي ممتتال استتتراتيمية  العتتالم"، التتذن يقتتدم تقييمتتات

التتتنظم  وإصتتتاا وتنفيتتتذها ورصتتتدها، أولويتتتات ممارستتتات اإلدارة المستتتتدامة لضراضتتتي ترتيتتت 
 من أجل تحقيق األهداف الوطنية للتعادل في تدهور األراضي. ،اإليكولوجية

 إلى ما يلي: مدعوة البلداع األطراف المتضثرةو  -20
لظروفهتتا  التعتتادل فتتي تتتدهور األراضتتي وفقتتاا  لتحقيتتق طوعيتتة وغ أهتتدافاا صتتأع ت )أ( 

التعتتتادل فتتتي تتتتدهور  مبتتتادرة ومتتتد مراعتتتاة قائمتتتة خيتتتارات تفعيتتتل ،وأولوياتهتتتا اإلنمائيتتتة الوطنيتتتة
 الفريق العامل الحكومي الدولي؛ لمخط  وفقاا األراضي على الصعيد الوطني 

 ذنالتتت ،أع تستتتتخدم نهتتت  الرصتتتد والتقيتتتيم، بمتتتا فتتتي  لتتتك مؤشتتترات التقتتتدم )ب( 
صتوب تحقيتق هتدف التعتادل  من أجل رصتد التقتدم المحترز ،11-/م أ22في المقرر  اعُتمد

 وتقييمت واإلباغ عنت ؛ في تدهور األراضي
أع تستكشتتتتف الخيتتتتارات بشتتتتضع كيفيتتتتة إدمتتتتاج هتتتتدف التعتتتتادل فتتتتي تتتتتدهور  )ج( 

 مة؛األراضي في برام  عملها الوطنية و/أو الخط  واألولويات الوطنية للتنمية المستدا
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ل هدف التعادل في تتدهور األراضتي إلتى وستيلة فعالتة لتمويتل التنفيتذ أع تحو   )د( 
 تعتتال  حتتوافو وتعب تتة المتتوارد وحشتتد الستتتثمارات التتتيالعلتتى نطتتا. واستتد عتتن طريتتق وضتتد 

 تدهور األراضي والمفاف.و  قضايا التصحر
الختتتتا   القطتتتتا هي تتتتات وستتتتائر الحكومتتتتات و  النمتتتتوالمتقدمتتتتة  األطتتتتراف والبلتتتتداع -21

 ومنظمات الممتمد المدني والمؤسسات المالية والتقنية مدعوة إلى ما يلي:
أع تقدم المعونة العلمية والتقنيتة والماليتة لمستاعدة البلتداع األطتراف المتتضثرة  )أ( 

التعتتتتادل فتتتتي تتتتتدهور  الوطنيتتتتة فتتتتي ممتتتتال هتتتتدافاأل المتعلقتتتتة بوضتتتتد هتتتتاأولويات تحديتتتتد علتتتتى
 ؛هارصدو  هالتنفيذ الازمةمؤاتية البي ة الوتهي ة  ،األراضي
والمتتوارد التتتي يوفرهتتا  البي تتة العالميتتة لمرفتتق أع تويتتد المتتوارد الماليتتة المتاحتتة )ب( 
إحتتراز مويتتد متتن التقتتدم نحتتو تحقيتتق األهتتداف الوطنيتتة التتتي تيستتر  لضنشتتطة التمكينيتتةالمرفتتق 

 للتعادل في تدهور األراضي؛
ارات وممارستتتات القطتتتا  الختتتا  استتتتثم شتتتراكات منصتتتفة تشتتتمد تنشتتت  أع ج() 

ستدامة، التتي تستهم فتي تحقيتق التعتادل فتي القابلة لا قيمةالالمسؤولة، بما في  لك ساسل 
   .األراضي وسكانهاوإنتاجية دعم صحة ل دائمة تدهور األراضي وإنشاء مؤسسات

 يلي: ويُطَل  إلى األمين التنفيذن واآللية العالمية والهي ات الفرعية القيام بما -22
مشتتترو   التمتتتارب الناجحتتتة والتتتدرو  المستتتتفادة متتتن لتعويتتتوخيتتتارات  وضتتتد )أ( 

وتوستتيد غيتتر  متتن المبتتادرات  ات الصتتلة، متتن و  المتتارن تنفيتتذ ، التعتتادل فتتي تتتدهور األراضتتي
 ؛مستقبل األراضي في العالم"" على تنفيذ مبادرة يعملوعالذين شركاء ال، بالتعاوع مد نطاقها

خيتتارات  إتاحتتةخيتتارات لويتتادة الحتتوافو والتتدعم المتتالي، بمتتا فتتي  لتتك  وضتتد )ب( 
 )مثتتل إنشتتاء صتتندو. التعتتادل فتتي تتتدهور األراضتتي(، هتتا متتن الخيتتارات األختترىوغير  قيستتو تال

 ؛بكاملها ألهداف الوطنية للتعادل في تدهور األراضيا تحقيق لر وإتاحتها ب
متتن أجتتل  المنظمتتات األختترىمواصتتلة إقامتتة شتتراكات متتد ل طرائتتق فاستكشتتا )ج( 

متتتن  "المستتتتخدمين دليتتل"تقتتديم التتتدعم العلمتتي والتقنتتتي إلتتى األطتتتراف، بوستتتائل منهتتا وضتتتد 
 التعادل في تدهور األراضي على الصعيد القطرن.أنشطة تنفيذ  أجل
 ويُطل  إلى األمين التنفيذن القيام بما يلي: -23

الوطنيتة للتعتادل فتي تتدهور أع يدعم وضد إرشتادات بشتضع صتياغة األهتداف  )أ( 
استتتثمار ل إقامتتة ءليتتاتو  اتيةسياستت األراضتتي، بمتتا فتتي  لتتك تحديتتد وتطتتوير وتنفيتتذ إصتتاحات

 األراضي والمفاف؛ وتدهور لتصدن للتصحرا قدرات بناءلمبادرات وضد و  ،تحفيووال
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األهتتتتداف الوطنيتتتتة للتعتتتتادل فتتتتي  تكامتتتتل تكفتتتتل خيتتتتاراتلضطتتتتراف أع يتتتتتيت  )ب( 
بتترام  متتد هتتذ  المواءمتتة  تنفست فتتي الوقتت تحقتتق ي متتد بتترام  العمتل الوطنيتتة، و تتدهور األراضتت

 الخط  الوطنية للتنمية المستدامة؛
التقتتتدم  أع يواصتتتل تطتتتوير وتيستتتير استتتتخدام إطتتتار مؤشتتترات التفاقيتتتة لرصتتتد )ج( 
 واإلباغ عنت؛وتقييمت  نحو تحقيق األهداف الوطنية للتعادل في تدهور األراضي المحرز

 علتتتى فعاليتتتة التعتتتاوع متتتد اتفاقيتتتات ريتتتو األختتترى والشتتتركاء اآلختتترين يعتتتوز أع )د( 
أهتتتداف التعتتتادل فتتتي  متتتن أجتتتل دعتتتم تنفيتتتذ ،المستتتتويات الوطنيتتتة ودوع اإلقليميتتتة واإلقليميتتتة

 ؛ تدهور األراضي ورصد
إلتتتى متتتؤتمر األطتتتراف فتتتي دورتتتتت الثالثتتتة عشتتترة عتتتن التقتتتدم  أع يقتتتدم تقريتتتراا  )ه( 

 ا المقرر.المحرز في تنفيذ هذ
  

 التعادل في تدهور األراضيب عنيالم تقرير الفريق العامل الحكومي الدولي -ثانياا  
 

 مقدمة -ألف 
 
املسـتقب   مبـا  ة ( الـوا  ة مل20بنتا   مؤ ر األمـم املتحـدة ل تنميـ  املسـتدام  ) يـو   ا  اع اف -24

الـــيت تــــدعو الـــدول األعضــــا  إىل أمـــو  مندــــا و  ،(66/288الـــ ل نصــــبو إليـــ  )قــــرا  المعيـــ  العامــــ  
الســـعا لتحقيـــق عـــا  خـــال مـــن تـــاذرة تـــدذو  األ ا ـــا مل ملـــيا  التنميـــ  املســـتدام ، اعتمـــد مـــؤ ر 

تابعـــ  النتـــا   املتع قـــ  يُعـــ  ع وز إنشـــا  فريـــق عامـــ  حوـــوما بشـــلن  11-/م أ8املقـــر  األطـــراف 
 بالتعا ل مل تدذو  األ ا اا

 :د ة، وذا مدام  العام  اكووما الدوز بالنظر مل قجث إىل اليريق وُعدد -25
صـــياغ  تعريـــ  قـــا م ع ـــى أملـــا  ع مـــا مليدـــوم التعـــا ل مل تـــدذو  األ ا ـــا مل  ()أ 

 املناطق القاح   وشب  القاح   والاف  شب  الرطب ؛
و ــع خيــا اا تتع ــق باملنــاطق القاح ــ  وشــب  القاح ــ  والافــ  شــب  الرطبــ  ميوــن أن  )ب( 

 حتقيق التعا ل مل تدذو  األ ا ا؛  غبت مل ظر فيدا األطراف إ اتن
 دــــــابرا و  تدااملــــــ اتيدي تقــــــدمي املشــــــو ة إىل ا تياقيــــــ  بشــــــلن ارقــــــا  امل تبــــــ  ع ــــــى )ج( 

 واملستقب ا  مل اكا ر ذاموا  و 
وعند إنشـا  اليريـق العامـ  اكوـوما الـدوز، أعـرب عـد  مـن األطـراف املتعاقـدة عـن الق ـق  -26

من أن  حيتم  أن يوون مـن السـابق ألوانـ  التيوـم مل ارقـا  املتوقعـ  ألذـداف التنميـ  املسـتدام  قبـ  
ليريـــــق العامـــــ  اكوـــــوما الـــــدوز، مل ملـــــيا  يتعـــــ  ع ـــــى ا اعتما ذـــــا، ولـــــ ل  شـــــد ا ع ـــــى أنـــــ 

 :،  من أشيا  أخرىما ي ا ا طجع  بعم  ، أن يراعا
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 الــيت تشــم  مل ج ــ  أمــو ، ،2015يــ  ملــا بعــد خطــ  التنم لصــياغ  العم يــ  الا يــ  )أ( 
 ،املســتدام  التنميــ لذــداف ب العضــوي  املعــا بــاب اليريــق العامــ  امليتــو  مل إطــا  املناقشــاا الا يــ 

 اليت  عا إليدا مؤ ر األمم املتحدة ل تنمي  املستدام ؛و 
واألعمــال الــيت تضــط ع هبــا ذيوــ  التياعــ  بــ  الع ــوم  اهلامــ  الد املــاا ا قتصــا ي  )ب( 

 والسياملاا، حس  ا قتضا ؛
أمهيــــ  حتديــــد أوجــــ  التــــ    لتدنــــ  ا   واجيــــ  فيمــــا بــــ  اتياقيــــاا  يــــو واهليوــــاا  )ج( 

 اقضايا البيو  والتنمي  تعاجل اليت واملؤملسااالدولي  األخرى 
يُقـد م إىل  تقريـرا   ليريـق العامـ  اكوـوما الـدوزا أن يعِـدينبغـا   أن وقر  مؤ ر األطراف أيضا   -27

الــــدو ة ال انيــــ  عشــــرة ملــــؤ ر  ع ــــى األقــــ  مــــن موعــــد انعقــــا  يومــــا   60 قبــــ  موتــــ  مــــؤ ر األطــــراف
مـــن  ذـــ ا التقريـــر إىل لنـــ  الع ـــم والتونولوجيـــا ولنـــ  املـــتعراذ تنييـــ  ا تياقيـــ  الوأن حيـــ ،األطـــراف

لجختصاصـــاا املـــ كو ة أعـــجا،  فيـــ  قبـــ  الـــدو ة ال انيـــ  عشـــرة ملـــؤ ر األطـــرافا ووفقـــا   أجـــ  النظـــر
 نتـــا  التتضـــمن مـــ كرة املع ومـــاا ذـــ ا تقريـــر اليريـــق العامـــ  اكوـــوما الـــدوز الـــ ل يعـــرذ أذـــم 

والتقريـــر  ا 20بشـــلن متابعـــ  نتـــا   مـــؤ ر  يـــو   الـــيت خ ـــ  إليدـــا اليريـــق توصـــيااالو  ملــتنتاجااا و 
              ع ى األطراف ل نظر في  أقنا  الدو ة ال اني  عشرة ملؤ ر األطرافامعروذ 

أن يتـــلل  ذـــ ا اليريـــق العامـــ  اكوـــوما الـــدوز مـــن ع ـــى أيضـــا   11-/م أ8ويـــن  املقـــر   -28
ع ـــــى أملـــــا  املعنيـــــ  ق يميـــــ  اإل ااموعـــــاجمل مخســــ  مم  ـــــ  عـــــن كـــــ  منطقـــــ  كحـــــد أقصـــــى، تعي ـــــندم

، عقـد اليريـق العامـ   اإلق يميـ اجملموعـاا وماا الوطنيـ ا وبعـد ترشـيح مم  ـاترشيحاا تقدمدا اكو
ــــدوز اجتماعــــ  األول مل بروكســــ ، ب ديوــــا مــــن  ،2014شــــباط/فرباير  11و 10 مل ،اكوــــوما ال

حتديــد اختصاصــات  وبرنــام  عم ــ ا وأقنــا  ذــ ا ا جتمــاع األول، عــ   اليريــق العامــ  اكوــوما أجــ  
مـــــن  ،والســـــيد بونغـــــا  ملـــــيمون ماملـــــوكو ،ا حتـــــا  األو ويمـــــن  ،نيوـــــو   ذـــــان االـــــدوز الســـــيد 

عــاجل املدــام لتعمـ   فــر    يســ  مشـا ك ا وباإل ــاف  إىل  لـ ، اتىيــق ع ـى تشــوي  قجقـ  ،ملـوا ي ند
 امل ــت  كــ  فرقــ  عمــ  املنســق  يــرأ  وع ــى أن ؛11-/م أ8مــن املقــر   1احملــد ة الــوا  ة مل اليقــرة 

مــان كوملــت مــن  وملــيا، غم  املعنيــ  بــالتعري  بر املــ  الســيد 1: فرقــ  العمــ  نحــو التــاز، ع ــى الهبــا
 املعنيـــ  3مـــن الصـــ ، وفرقـــ  العمـــ   شياوشـــيا جيــا باخليـــا اا بر املـــ  الســـيدة عنيـــ امل 2وفرقــ  العمـــ  

  ســي  لـو ينيت مـن كوبــاا واجتمـع اليريـق العامـ  اكوــوما الـدوز مـرة أخــرىب ارقـا  بر املـ  السـيدةب
             مل اليـــــ ة ،، ومل  ومـــــا، إيطاليـــــا2014 و /يوليـــــ   18إىل  16مل اليـــــ ة مـــــن  ،مل بيدـــــ ، الصـــــ 

 قجق  اجتماعااا اجتماعات   موع وب ل  ب غ ،2015ء ا /ما    20إىل  18من 
إعــدا  وقــا ق  مــن أجــ بالربيــد اإللوــ و   ملــا    2و 1أعضــا  اليــرقت  العــام ت   وتبــا ل -29
 بعـــد  لـــ بـــدأا و  االـــدوز مل بيدـــ اكوــوما مل ا جتمـــاع ال ـــا  ل يريـــق العامـــ   ل مناقشـــ  عمــ 

هبــدف  ،2014تشــرين األول/أكتــوبر  31ءب/أغســط  إىل  1مــن  ،فــ ة تشــاو  ملــدة قجقــ  أشــدر
 هبــدف ،األطــراف مل اتياقيــ  موافحــ  التصــحر ومنظمــاا اجملتمــع املــد  واملــراقب  التمــا  تع يقــاا
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ا وو  ا أقنـــا  ت ـــ  اليـــ ة تع يقـــاا مـــن 2و 1بشـــلن وقـــا ق عمـــ  فـــرقيت العمـــ   مشـــ  أل أ نتوـــوي
وذيوــ  التياعــ  بــ  الع ــوم والسياملــااا وقبــ   ،لنــ  الع ــم والتونولوجيــامــن و  ،تســع  ب ــدان أطــراف

ـــــح منســـــقا اليـــــرقت  ، الـــــ ل عقـــــدا جتمـــــاع ال الـــــ  ل يريـــــق العامـــــ  اكوـــــوما الـــــدوز     مل  ومـــــا نق 
وقــدماذا مــن أجــ  حتقيــق توافــق مل  ،ةالــوا  مــع مراعــاة التع يقــاا  ،وقــا ق عم دمــا 2و 1م ت  العــا

            مــــــن أجــــــ وقيقــــــ  عمــــــ  أعـــــدهتا  3ال الــــــ ، عممـــــت منســــــق  فرقــــــ  العمـــــ   ا جتمـــــاعار ا ا ومل 
 طرحدا ل نقاشا

انتبـاذوم إىل عـد   جـ ب املشـا كانوقب  تقدمي تقرير اليريق العام  اكووما الدوز، يو   الر يسـان  -30
فــ ة عمــ  اليريــق العامــ   فقــد شــددا مــن املســا  ا وتتع ــق املســلل  األوىل حبالــ  أذــداف التنميــ  املســتدام ا

 و ـع  موعـ  أذـداف بشـلنتقـدم كبـم مل عم يـ  األمـم املتحـدة الا يـ  مل نيويـو    إحـرا  اكووما الدوز،
بالنتا   اليت توصـ  إليدـا اليريـق العامـ  امليتـو   ا  العام  اكووما الدوز ع م تنمي  املستدام ا وأحاط اليريق ل

 كانـــتتوصـــياا األمـــ  العـــاما وعنـــد و ـــع الصـــيغ  الندا يـــ  هلـــ ا التقريـــر،  بالعضـــوي  التـــابع لتمـــم املتحـــدة و 
 ىا تيــا  ع ــ حُيتمــ   أنــ وا ــحا   بــدا ل مل مرح تدــا التحضــمي ا ومــع  لــ ،اتــز   أذــداف التنميــ  املســتدام  

أذـــداف التنميـــ  مـــن  15مل إطـــا  اهلـــدف املقـــ    مقـــ   إ  اج ذـــدف يتع ـــق بالتعـــا ل مل تـــدذو  األ ا ـــا
، ع ـى أذـداف التنميـ  املسـتدام   2015مل أي ول/ملـبتمرب  ،وحيـ  يُتوقـ ع أن توافـق المعيـ  العامـ  ااملستدام 

ذـ ا  عـن حالـ  املتحِيظـ  الصـياغ  عيـا ع ـىفسيوون الـزمن قـد  ،2015كدز  من خط  التنمي  ملا بعد عام 
              تشـــــرين األول/ املقـــــر  لـــــ  ،الـــــدو ة ال انيـــــ  عشـــــرة ملـــــؤ ر األطـــــرافانعقـــــا  قبـــــ   ،اهلـــــدف احملتمـــــ  مل تقريرنـــــا

والتوصـــياا الـــوا  ة فيـــ ،  نـــاتقرير  مل النتـــا   الـــيت توصـــ  إليدـــا مـــؤ ر األطـــراف نظـــري ماا وعنـــد2015أكتـــوبر 
 النتا   الندا ي  ألذداف التنمي  املستدام اع ى  وام بال قد اط  ع وقتدا مليوون
الــ ل صــغناا مل ملــيا   ا،ع مــ وتتع ــق املســلل  الر يســي  ال انيــ  بنطــا  التعريــ  القــا م ع ــى أملــا  -31

  معقـوفقوملـ  بـ   مـد جا   املدم  األوىلا وكما مل ون، يتضمن تعري  اليريق العام  اكووما الدوز نصـا  
 عــن املنــاطق القاح ــ  وشـب  القاح ــ  والافــ  شـب  الرطبــ "ا وقــد نشـل  لــ "أو إىل  "إىل "املنــاطق املتضـر ة يشـم

 واعتـربابدي ـ ا  غ أل صـيمل  جنـد لـ  حـج   اخـتجف مل ار ا  بـ  أعضـا  اليريـق العامـ  اكوـوما الـدوز  
 وا أ مألهنـ  ،معقـوفاإل  اج بـ  قوملـ    يتط ـ   أغ بي  أعضا  اليريق العام  اكووما الـدوز أن التعريـ 

أن التعريــ  املقــ   ينطبــق ع ــى جيــع أنــواع األ ا ــاا واحتدــت أق يــ  مــن أعضــا  اليريــق العامــ  بــلن ذــ ا 
وو ي  ا تياقي  الـيت تقتصـر مل نصـدا ع ـى "املنـاطق القاح ـ  وشـب  م  التعري  العاملا يتداو  و ي  اليريق العا

القوملــــ  بــــدون الــــن  الــــوا   بــــ   عــــاملا تعريــــ و ــــع ا و أا األغ بيــــ  أن "افــــ  وشــــب  الرطبــــ القاح ــــ  وال
لو يـــ  ا تياقيـــ ا  إشـــوال حـــال  بليـــيُـــرى فيـــ   أن   ينبغـــاو  ،مـــن الناحيـــ  الع ميـــ  ا  ملـــ يمملـــيوون   عقـــوفامل

تطبيــق لتحــد  نطــا  تطــراف املتعاقــدة ل     شــ  مل أن األمــر مــ و وعــجوة ع ــى  لــ ،  أا األغ بيــ  أنــ
املناطق الواقعـ  خـا ج نطـا  ا تياقيـ ا ولـ ل  يرجـى مـن مـؤ ر ما يتع ق بمل  ،لس طتدا التقديري  التعري  وفقا  

 األطراف النظر مل ذ ا املسلل ا
، يــرى 3و 2 تـ ، وفيمـا يتع ـق بتوصـياا اليريـق العامـ  اكوـوما الـدوز بشـلن املدم  وأخـما   -32

عمــــ  ا تياقيــــ  بشــــو  وقيــــق مــــع املنظمــــاا األخــــرى بغيــــ  اإلملــــدام مل أن ت  ــــرو ة اليريــــق العامــــ 
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وتـــــدعو   اا ملـــــتداب  الماعيـــــ  ل تحـــــدل العـــــاملا املتع ـــــق بتـــــدذو  األ ا ـــــا وحتقيـــــق التعـــــا ل فيـــــ
 ا   و   حتـد كـا "شـراك  جاعيـ "   قيـام ع ـى وجـ  اخلصـوإ، إىل 3التوصياا املقدمـ  مل إطـا  املدمـ  

 ليتضــمن  و ا   اختصاصــدا نطــا ا تياقيــ  أن توملــع  تقــ   لوندــا   ،لجتياقيــ  مل ذــ ا اجملــال ا    يســي
 اناطقجيع اململ  التعا ل مل تدذو  األ ا امسلل   معال هبا مل  خاصا  

 
على أسا  علمتي لمفهتوم التعتادل فتي تتدهور األراضتي فتي المنتاطق  تعريف وضد -باء 

 شبت الرطبة القاحلة وشبت القاحلة والمافة
 

 الديباجة -1 
 ن  ا تياقيـــ ، صـــاي اليريـــق العامـــ  اكوـــوما الـــدوز تعرييـــا  ولـــ، 11-/م أ8ل مقـــر   وفقـــا   -33
ع ـــى أملــــا  ع مـــا مليدـــوم التعــــا ل مل تـــدذو  األ ا ـــا مل املنــــاطق القاح ـــ  وشـــب  القاح ــــ   قا مـــا  

اليريــق  ويــرى لوــا تنظــر فيــ  األطــراف مل الــدو ة ال انيــ  عشــرة ملــؤ ر األطــرافا ،والافــ  شــب  الرطبــ 
 أخرىا مناطقع ى  أيضا   بالقد  نيس  ينطبق ذ ا التعري أن العام  اكووما الدوز 

التعا ل مل تـدذو  األ ا ـا، مل املنـاطق القاح ـ  وشـب  القاح ـ  والافـ  شـب  الرطبـ ، ينطبق و  -34
و ون   الوطنيـــ دالصـــع جيـــع ع ـــى كيـــاب ع ـــى حالـــ  األ ا ـــا أو حتســـيندا،با يتع ـــق بصـــيت  ذـــدفا  

مــع مراعــاة تــروف كــ  طــرف وقد اتــ ا وقــد يســدم التعــا ل مل تــدذو  األ ا ــا مل   ،واحمل يــ  الوطنيــ
  قتصـــا يا و   جتماعيـــا  خدمـــ  ل مصـــاح اكيـــاب ع ـــى خـــدماا النظـــام اإليوولـــوجا أو حتســـيندا

ي  واملقب  ا وحيـدث التعـا ل مل تـدذو  األ ا ـا نتيدـ  المـع بـ   نـ  تـدذو  تجيال اكالل  بيويالو 
        يــــ التعــــا ل بصــــو ة طبيع ذــــ ا حيــــدث وقــــد اإصــــجحدا و يــــا ة معــــدل نســــبت أو ختيــــيض األ ا ــــا 

 اع ى  و منامل أو نتيد  إ ا ة األ ا ا 
 

 التعريف -2 
املتــلقرة[  مل املنـاطق القاح ــ  وشـب  القاح ــ  والافــ   التعـا ل مل تــدذو  األ ا ـا  مل املنــاطق -35

األ ا ـا، الج مـ  لـدعم وتـا   وخـدماا النظـام  مـوا   توـون فيدـا كميـ  ونوعيـ  حالـ  شب  الرطب [
 نظــم ــمن و  وموانيــ  تتزايــدان مل نطاقــاا  منيــ أو  ت وتعزيــز األمــن الغــ ا ا، مســتقر  اإليوولــوجا

 إيوولوجي   د ةا
 

التتتتي  الخيتتتارات المتعلقتتتة بالمنتتتاطق القاحلتتتة وشتتتبت القاحلتتتة والمافتتتة شتتتبت الرطبتتتة، -جيم 
 بلر  تحقيق التعادل في تدهور األراضي يمكن أع تنظر فيها األطراف

 
 الديباجة -1 

ــالتقرير الندــا ا الــ ل أعــدا  ع مــا   ، بعــد أن أحــاطاليريــق العامــ  اكوــوما الــدوز أصــد  -36 ب
الد املـــاا األخـــرى  اا بلذـــداف التنميـــ  املســـتدام  و ب املعـــا العضـــوي  بـــاب اليريـــق العامـــ  امليتـــو 

حتقيــق إ ا  غبــت مل  النظــر فيدــا مل التوصــي  التاليــ  بشــلن اخليــا اا الــيت قــد ترغــ  األطــراف ،الصــ  
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التعــا ل مل تــدذو  األ ا ــا  مل املنــاطق القاح ــ  واملنــاطق شــب  القاح ــ  والافــ  شــب  الرطبــ [،  وبنــا  
جحيتدا التقديريـــ ، مل منـــاطق أخـــرى[ا وميوـــن حتقيـــق  لـــ  عنـــع تـــدذو  األ ا ـــا واعتمـــا  ع ـــى صـــ

 األ ا ا املتدذو ةا وإصج  ملياملاا اإل ا ة املستدام  لت ا ا
وخيــــا اا حتقيــــق التعــــا ل مل تــــدذو  األ ا ــــا، ع ــــى النحــــو الــــ ل حــــد ا اليريــــق العامــــ   -37

اقاا الـــيت ميوـــن أن تطبـــق فيدـــاا وختت ـــ  أنســـ  الســـي ، وكـــ ل اكوـــوما الـــدوز، عديـــدة ومتنوعـــ 
  موع  خيا اا حبس  ما ي ا:

  وافع تدذو  األ ا ا وأنواع  و  جت  ومداا؛ )أ( 
  ؛تاحملتم  ومرونتدا موا   األ ذ قد ة )ب( 
 الظروف واألولوياا والقد اا الوطني ا )ج( 

 
 اإلدارية على الصعيد الوطني خياراتال -2 

معالــــ   ميوــــنو ا مموــــن إىل أ ىن حــــد خيضــــ  األ ا ــــا أو  نبــــ  أومنــــع تــــدذو   )أ( 
 :تشم  منع تدذو  األ ا ا مل املستقب  بوملا   مسلل 

ـــــى الصـــــعيدين ملـــــت دام األ ا ـــــا  ت طـــــي  ال ‘1‘ ـــــوطاع  ـــــا ال ـــــ  واحمل   تُراعـــــا حبي
 ؛ومرونتداموا   األ ا ا احملتم    وام بال

 لت ا ا مل موقع مع ؛اعتما  مما ملاا اإل ا ة املستدام   ‘2‘
املــتدام   لتحسـ  نوعيـ  البيوـ  و عـم داتلذيـ  األ ا ـا املتـدذو ة أو إصــجحإعـا ة  )ب( 
وعــن طريــق  ،ءقا ذــاختييــ  عم يــاا تــدذو  األ ا ــا و اكاليــ  ل ســببااامل باكــد مــن األغ يــ ، إنتــاج

 اوإصجحدا األ ا ا تلذي  تنيي  املشا يع وغمذا من تدابم إعا ة
 

 السياسات على الصعيد الوطني خيارات -3 
 التعا ل مل تدذو  األ ا ا مل برام  العم  الوطني  اكالي ؛مسا   إ ماج  )أ( 
 التعــا ل مل تــدذو  األ ا ــا مل بــرام  العمــ  الوطنيــ  الديــدة الــيتمســا   إ مــاج  )ب( 

 مع امل اتيدي  السنواا العشر املقب  ؛ تو ع ألغراذ كيال  ا تسا 
ـــي ع ـــى  ـــوالتعـــا ل مل تـــدذو  األ ا ـــا  أنشـــط  تنييـــ لو ـــع خطـــ   )ج(  بـــرام    وم 

 االا ي  العم  الوطني 
 الخيارات المتاحة لتفعيل التعادل في تدهور األراضي على الصعيد الوطني -4 

حتقيــق التعــا ل مل تــدذو  األ ا ــا  مل املنــاطق القاح ــ  وشــب  القاح ــ  والافــ  ميوــن تيســم  -38
القا مـــ  التاليـــ  غـــم اكصـــري  مـــن  مـــن خـــجل أخـــرى[ منـــاطق [  ومل تقـــدير األطـــراف مل شـــب  الرطبـــ
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مل تنييـ  اخليـا اا املطروحـ  أعـجا مـن  مييـدة األنشط  امل ابط ا وقد تـرى األطـراف أن ذـ ا التـدابم
 أج  حتقيق التعا ل مل تدذو  األ ا ا:

 التعا ل مل تدذو  األ ا ا؛ أنشط  لتنيي  الوتييي حتديد املقايي  املواني  والوحداا  )أ( 
 تقييم نوع تدذو  األ ا ا ومداا وتش ي    جت  لو ع خطوط األملا ؛ )ب( 
 ل حد مندا أو القضا  ع يدا؛وإجيا  طرا ق  تدذو  األ ا ا مسبباا حتديد )ج( 
ت ــ   وتشــ ي  تقيــيمنتــا   إىل  حتديــد مما ملــاا إ ا ة األ ا ــا وتنييــ ذا املــتنا ا   ) ( 
 ؛ ملتمرا قد هتا ع ى ا و  املسبباا
و ـــع نظـــم مج مـــ  ل رصـــد والتقيـــيم وتنييـــ ذا، عـــا مل  لـــ  مندديـــاا ومؤشـــراا  )ه( 

 ا؛فوا دوجا التعا ل مل تدذو  األ ا ا حتقيق لتقييم التقدم احملر   و 
حســ  ا قتضــا ،  ع ــى  ــو يــؤ ل، إل ا ة الوطنيــ مناملــب  لــ و ــع ملياملــاا وأطــر )و( 
 وتيســـم، ل تحييـــز ءليـــاا إقامـــ و  ،التقنيـــ و  املؤملســـي تنميـــ  القـــد اا و  ،صـــوو  القانونيـــ ال إىل و ـــع

 املشا ك  والشراكاا؛
إ  اج خيــا اا التعــا ل مل تــدذو  األ ا ــا املوصــى هبــا مل ا ملــ اتيدياا الوطنيــ   ) ( 

مـــــن أجـــــ  كيالـــــ  التعـــــاون املتعـــــد   ،ل تنميـــــ  املســـــتدام  وغمذـــــا مـــــن اخلطـــــ  والـــــربام   اا الصـــــ  
تغــم ءقــا  حيــا التنــوع البيولــوجا والتويــ  مــع مبــا  اا القطاعــاا، عــا مل  لــ  أوجــ  التــ    مــع 

تـــدفق املـــوا   املاليـــ  ع ـــى  ـــو مناملـــ ا وقـــد يوـــون و ـــع كيالـــ  [، و ااملنـــا   والت ييـــ  مـــن حـــدهت
 تدذو  األ ا ا؛لتحقيق التعا ل مل  امل اتيدي  وطني  مالي  متوام   مييدا  

عـن التونولوجيـاا اكدي ـ  وأفضـ   ، فضـج  اوتبا هلـ املعا ف التق يديـ  واحمل يـ  حشد ) ( 
املما ملـــاا واخلـــرباا والـــد و  املســـتيا ة مـــن املشـــا يع والـــربام   اا الصـــ  ، عـــا فيدـــا القـــد ة ع ـــى 

 مواجد  الياف والتلذ  ل  والت يي  من حدت ؛
مـــن  ،ع ـــى جيـــع املســـتوياا وت قييـــ  لتوعيـــ  المدـــو و ـــع املـــ اتيدياا شـــام    )ط( 

           جيــــع أصــــحاب املصــــ ح ، وملــــ  أجــــ  تعزيــــز اإل ا ة املســــتدام   ملــــت دام األ ا ــــا والــــ وي  هلــــا
بــدو  ذــام مل تعزيــز الز اعــ  املســتدام  والتنميــ   نضــط عي يتجالــ اا،الريييــ والنســا    ملــيما الشــباب

  قيـ أن يشـم   لـ  املـ اتيدياا الت وجيـو  عـن  تمعـاا الشـعوب األصـ ي  احمل يـ ا فضـج   ،الرييي 
 التق يدي  وغم التق يدي ا
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تقتتتديم المشتتتورة إلتتتى التفاقيتتتة بشتتتضع اآلثتتتار المترتبتتتة علتتتى الستتتتراتيمية والبتتترام   -دال 
 والمستقبل الراهن الوق في  والموارد

 
 الديباجة -1 

 يريـــــق العامـــــ  اكوـــــوما ل تو يـــــ  ،11-/م أ8املدمـــــ  ال ال ـــــ  مل املقـــــر   صـــــد ، عوجـــــ  -39
تقـــدمي املشـــو ة بشـــلن ارقـــا  امل تبـــ  ل تعـــا ل مل تـــدذو  األ ا ـــا ع ـــى املـــ اتيدي  ا تياقيـــ  ب الـــدوز

ا وعنـــد صـــياغ  ذـــ ا التوصـــياا،   يوـــن اليريـــق ومســـتقبج   وبرا دـــا واحتياجاهتـــا مـــن املـــوا   حا ـــرا  
إىل صـــ   ب  ـــتوـــوما الـــدوز ع ـــى ع ـــم بلذـــداف التنميـــ  املســـتدام  واألذـــداف الـــيت قـــد العامـــ  اك

 المعيــ  العامــ ا تتيــق ع يدــا التعــا ل مل تــدذو  األ ا ــا ووملــا   تنييــ ذا، أو بــلطر الرصــد الــيت قــد
بـــلن أذــــداف  بنــــد،عنـــد النظــــر مل ذـــ ا ال، يـــ ك ر اليريـــق العامــــ  اكوـــوما الــــدوز مـــؤ ر األطــــرافو 

 مل تدذو  األ ا اا  لالتعا مع ذدفمل الوقت الراذن  تتيق  اما   تنيي ذا حال ا تياقي  و 
 

 الستراتيمية الحاليةب ما يتعلق في اآلثار المترتبة -2 
إىل أهنــــا تتوافــــق مــــع  ونظــــرا   ا ملــــ اتيدي  اكاليــــ  لجتياقيــــ  ملــــوى عــــام ا مــــن فــــ ة   يبــــق -40

،   يـــــرى اليريـــــق العامـــــ  متط باتـــــ  ومل جيـــــعتســـــتندـــــا   لو أذـــــداف التعـــــا ل مل تـــــدذو  األ ا ـــــا
 تعدي  "ا مل اتيدي " مل ذ ا املرح  امن اكووما الدوز جدوى 

 
 في المستقبل استراتيميتهاو  اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر عمل علىالتضثير  -3 

اليريـــق العامـــ  اكوـــوما الـــدوز أن اعتمـــا  المعيـــ  العامـــ  أذـــداف التنميـــ  املســـتدام  يـــرى  -41
 ويعـــز  ،ا تياقيـــ  يتـــيح فرصـــ  أمـــامو  حتـــديا   ملـــي م الـــيت تتضـــمن ذـــدف التعـــا ل مل تـــدذو  األ ا ـــا

حتقيــــق التعــــا ل مل تــــدذو  ملــــبي   فعاليتدــــا مل مســــاعدة األطــــراف ع ــــى تنييــــ  أذــــداف ا تياقيــــ  مل
 تشم  ما ي ا: عم دا املستقب ا، عد  من اخليا اا مل  ال تنظيم ا تياقي  ولدى األ ا اا
 عمــ  ملتابعــ  تشــم  التعــا ل مل تــدذو  األ ا ــا جديــدة ي عشــر  إعــدا  املــ اتيدي  )أ( 

 ؛2018-2008 ا مل اتيدي  اكالي 
مـــــن ام  عمـــــ  مل كـــــ  مـــــؤ ر نـــــو ـــــع بر بعشـــــري  الملـــــ اتيدي  ا  ا ملتعا ـــــ  عـــــن )ب( 

   ااألنشط  وطبيع  ذدافاألك  برنام  ع ى أملا    وحتديد ف ة طراف،مؤ راا األ
لعمــ  مل شــراك  مــع اهليوــاا ا مل املــ اتيدي  الســنواا العشــر اكاليــ ،قــد توخــت ا تياقيــ  و  -42

وقـــــ  التصـــــحر وتـــــدذو  املتع قـــــ  ب تنييـــــ  أذـــــداف ا تياقيـــــ  الـــــيت تـــــدعم  اا األذـــــداف األخـــــرى
ا تياقيــ ، إ ا و ــعت المعيــ  العامــ   تعمــ  ريــق العامــ  اكوــوما الــدوز بــلناأل ا ــاا ويوصــا الي

 تطـــوير طرا ـــق لتعزيـــز ع ـــى املتوشـــافيتع قـــان بالتعـــا ل مل تـــدذو  األ ا ـــا،   منيـــا   وجـــدو    ا  ذـــدف
 مع اهليواا األخرى عا يسدم مل حتقيق ذ ا اهلدفا اشراكاهت
واألطــراف، يعتقــد اليريــق العامــ  اكوــوما الــدوز أنــ  العجقــ  بــ  ا تياقيــ  ب  توفيمــا  ــ -43

ع ــى  لب ــدانعمــ  ال مناملــبا   ع ــى النظــام اكــاز لــربام  العمــ  الوطنيــ  بصــيت  أملــ وبا   اكيــاب ينبغــا
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 و ــع ع ــى األطـراف املــتقر  أل ، إ الوـن يتعــ  ع ــى ا تياقيـ   ل مل تـدذو  األ ا ــاااحتقيـق التعــ
ـــــ  ل تنميـــــ   خططدـــــا مل املســـــلل   ا ـــــا أو إ  اج ذـــــ اوطنيـــــ  ل تعـــــا ل مل تـــــدذو  األ  خطـــــ الوطني

بـــرام   عـــن عو ـــا   مـــن األطـــراف املســـتدام ، أن توـــون ع ـــى املـــتعدا  لقبـــول و قـــاا ذـــ ا اخلطـــ 
 العم  الوطني  القا م  ب اهتاا

 
هي تة و ءثار البرام  )بما في  لك لمنة العلم والتكنولوجيا، ولمنة استتعرا  تنفيتذ التفاقيتة  -4 

 التفاعل بين العلوم والسياسات(
 قطـرل املنحـى وتط عيـا   التعـا ل مل تـدذو  األ ا ـااألطراف ألنشـط  تنيي   يوون ينبغا أن -44

ذيوـــ  التياعـــ  بـــ  الع ـــوم  - اليرعيـــ  )لنـــ  الع ـــم والتونولوجيـــا اا وبإموـــان ا تياقيـــ  وذيواهتـــوطوعيـــا  
 عـــــم مل   و  ذـــــامأ ا   يـــــ  العامليـــــ ( والشـــــركا والسياملـــــاا، ولنـــــ  املـــــتعراذ تنييـــــ  ا تياقيـــــ  وارل

 التعا ل مل تدذو  األ ا اا لتحقيق ذاو ع خط  وبرام  فعال  وتنيي  من أج  الب دان
لنــ  الع ــم  إىل أن التعــا ل مل تــدذو  األ ا ــا ع ــى الصــعيد الــوطا تيعيــ  خيــا اا وتشــم -45

 ولنـ  املـتعراذ تنييـ  ا تياقيـ  وارليـ  العامليـ ذيو  التياعـ  بـ  الع ـوم والسياملـاا،  - والتونولوجيا
بتقــدمي  مل مــا يتع ــق اصــ خبلو يــ  كــ  مندــا، و  عالــ  التعــا ل مل تــدذو  األ ا ــا وفقــا  مل جيــدا   مديــلة

مــؤ ر  أن ينظــر عنــد ختطــي  املــوا   ليــ ة الســنت  املقب ــ ،حيب ــ ، الــدعم الع مــا والتقــا لتطــرافا و 
 ساعدذا ع ى أ ا  ذ ا املدم اموا   مناملب  ت ذيواا ا تياقي  ملنحا عتبا   بع  األطراف

فعـال بـ  ذيوـ  التياعـ  بـ  الع ـوم والسياملـاا  تعاون تطويرل ملب  املتوشافا  أيض ومن الضرو ل -46
م ــــ  املنتــــدى اكوـــوما الــــدوز ل ع ــــوم والسياملــــاا املعــــا بــــالتنوع  ،واهليوـــاا الع ميــــ  األخــــرى  اا الصــــ  

  اكووميــــ واهليوــــ  والتونولوجيـــ ،  مشـــو ة الع ميــــ ل واهليوـــ  اليرعيــــ  ،البيولـــوجا وخــــدماا الـــنظم اإليوولوجيــــ 
 البيو  العاملي ا رفقمل بتغم املنا ، وفريق املشو ة الع مي  والتقني  التابع  املعني  الدولي
 

 من الموارد الحتياجاتبفي ما يتعلق  آلثار المترتبةا -5 
ــــ  -47 ــــ  و ون الوطني ــــق ذــــدف التعــــا ل مل تــــدذو   ــــاا ي ســــتقب امل تتط ــــ  الدــــو  الوطني   حتقي

 وذا: ،األ ا ا وملا   تنيي  مناملب 
 ؛اذتماماهتا إعا ة توجي مع  ل موا   املتاح أفض  املت دام  وقب  ك  شا ، أو    )أ( 
 موا   مالي  جديدة إ افي ؛إجيا   )ب( 
وبنـــا  قـــد اهتا رح ـــ  انتقاليـــ   ـــر ع الـــيت الب ـــدان الناميـــ  وا قتصـــا اا إىل  نقـــ  التونولوجيـــا )ج( 
ـــرة بشـــروط إتاحـــ  إموانيـــ  شـــروط تســـاذ ي  وتيضـــي ي ، حســـبما يـــتم ا تيـــا  ع يـــ [  مـــنح  ، عـــا مل  لـــ ميس 

 رح   انتقالي [؛اليت  ر ع النامي  وا قتصا اا ب دان ل  ى التونولوجياا وبنا  القد ااع صولاك
 امحجا التوعي  ) ( 
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املشـاك   مل اكصـول ع ـى مـوا   مباشـرة مـن بـ  يعترب تدذو  األ ا ا املشو   األقـ  حظـا   -48
 ـال ال كيـز املتع ـق  كـان وع ـى ملـبي  امل ـال، عـرب األ مـانا اتياقياا  يـو عالتدا البيوي  ال جث اليت

ــــ  لــــ  أقــــ  قــــد  مــــن املــــوا   مل إطــــا  نظــــام الت صــــي   بتــــدذو  األ ا ــــا ذــــو اجملــــال الــــ ل ُخصا
، مل إطـا  اليـ ة السا ملـ  ال ل تسـت دم  الب ـدان املسـتييدة ع ـى الصـعيد الـوطا ،الشياف ل موا  

 45نســب  ا   لتغـم املنـا ، و مل املا ـ  مـن املـو  40 خصصـت نســب   لتدديـد مـوا   مرفـق البيوـ  العامليـ 
 مل املا   فق  لتدذو  األ ا ا[ا 15نسب  مل املا   ل تنوع البيولوجا و 

 التعــــا ل مل تــــدذو  األ ا ــــاأنشــــط  اعتمــــا  األطــــراف املعنيــــ  التزامــــاا جديــــدة وتنييــــ   ويتط ــــ  -49
  ل  بواحد أو أك ر من اخليا اا التالي : املتييا   يا ة كبمة مل املوا   املالي ا وميون حدوث ،بندا 

 األطراف: خيا اا التموي  املتعد  )أ( 
 لتغطيــ  إطــا  ا تياقيـ  مل ميوـن إنشـا  صــندو  جديـد ل تعــا ل مل تـدذو  األ ا ـا ‘1‘ 

ا حتياجــــاا املاليــــ  لتطــــراف املتــــلقرة، و  ملــــيما مــــن أجــــ  بنــــا  القــــد اا ونقــــ  
، عـــا مل  لـــ  وإصـــجحدا اإل ا ة املســـتدام  لت ا ـــا الج مـــ  ألنشـــط  التونولوجيـــا

  ؛الربي  مل املناطق مسا   التوي  
مل الـــدو ة  لتـــدذو  األ ا ـــال تصـــدل  يـــا ة كبـــمة مل املـــوا   امل صصـــ   قــد حتـــدث ‘2‘ 

املـــوا    قـــد  مـــرااقـــجث عـــا يعـــا ل  ،الســـابع  لتدديـــد مـــوا   مرفـــق البيوـــ  العامليـــ 
الــدو ة  اامقــر  أحــد مل  بشــو  مناملــ   لــ  وملــيد ج اع ــى األقــ  يــا  املتاحــ  حال

 ال اني  عشرة ملؤ ر األطراف؛
تمويـ  إجـرا اا التويـ  ل نافـ ة أيضـا   لصـندو  األخضـر ل منـا أن يشو  ا ميون ‘3‘ 

املتصــــ   بــــاألمن الغــــ ا ا واإل ا ة  عــــا مل  لــــ  اإلجــــرا اا تغــــم املنــــا ، ءقــــا  مــــع
التعــــا ل مل أنشــــط  تــــرتب  املــــ اتيديا خبطــــ  تنييــــ   قــــد الــــيت املســــتدام  لت ا ــــا
 تدذو  األ ا ا؛

وأذـداف  2015خطـ  التنميـ  ملـا بعـد عـام مل إطـا  ميون لآللي  املالي  اليت ملـتني    ‘4‘ 
 أنشط  التعا ل مل تدذو  األ ا ا؛ التنمي  املستدام  أن تدعم أيضا  

 ملســـاعدة اإليا يـــ اواصـــ   يـــا ة  ويـــ  املعونـــ  ال نا يـــ : ميوـــن ل ب ـــدان املتقدمـــ  أن ت )ب( 
  لتمويـــ  القا مـــا مقـــا ير كبـــمة مـــن مـــوا   ُخصاصـــت باليعـــ وقـــد  ااملتضـــر ة األطـــراف الـــيت تقـــدم إىل

 أنشـــط  تتـــيح خط /بـــرام  تنييـــ  وقـــد التعـــا ل مل تـــدذو  األ ا ـــاا املييـــدة لتحقيـــق جملـــت ما اال
 جت اب التموي  مل املستقب ؛ل ت طي    مناملب  التعا ل مل تدذو  األ ا ا أ اة

ملــاذم القطــاع اخلــاإ احمل ــا والــدوز و  يــزال يســاذم املــت ما اا القطــاع اخلــاإ:  )ج( 
 امل العديــــد مــــن الب ــــدان املتضــــر ةبقــــد  كبــــم مل  ــــال املــــت ما اا األ ا ــــا واملؤملســــاا الز اعيــــ  

لتشـديع املـت ما اا  اا،والب ـدي ع ـى مسـتوى الدولـ  ، وكـ ل  املبـا  اا،األ واا وميون املـت دام
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 تعزيــز الــيت تســدم مل حتقيــق التعــا ل مل تــدذو  األ ا ــاا وينبغــا املســؤول ومما ملــاا القطــاع اخلــاإ 
 اتموي مزيد من ال العام واخلاإ هبدف اجت اب تطوير شراكاا القطاع 

ا وميوـــن، ع ـــى ملـــبي  امل ـــال، تومي يـــ  مســـامهاا اكوومـــاا احمل يـــ  أيضـــا   تقـــدم وميوـــن أن -50
ـــــماا ع ـــــى األطـــــر التشـــــريعي  ا ذتمـــــام بفرصـــــ   انتدـــــا  ـــــدذو  األ ا ـــــا إل خـــــال تغي التعـــــا ل مل ت

ارليـــــاا املاليـــــ  وغمذـــــا مـــــن اكـــــوافز لتحســـــ  ختطـــــي  األ ا ـــــا وإ ا هتـــــا  واملـــــت دام ،والتنظيميـــــ 
 منامل ا مستوى أنشط  النظم اإليوولوجي  ع ى وإنعاش والندوذ باإل ا ة املستدام  لت ا ا

 
 قائمة المشاركين في اجتما  الفريق العامل الحكومي الدولي -هاء 

 
 أفريقيا )المرفق األول(  

و بيزابـ (؛ ملـوا ي ند يالزا ر )عبد القا   خ ييـ (؛ كـوا  ييـوا  )يـاو كـومل برنـا (؛ إقيوبيـا )برذـانو أيـال
 )بونغا  مليمون ماملوكو(

 
 ءسيا )المرفق الثاني(  

بــ  (؛ ملــاموا )فــاينويا  و  ، في يســيتا ذــاقر(؛ الي شياوشــيا  جيــالبنــان )طــجل   ويــص(؛ الصــ  )
 باوتيستا(؛ إيران )حس  با  يبو ( - ن ملا ندانن)ملي يينو كيييدو تي ا ا، كا  

 
 أمريكا الاتينية ومنطقة البحر الكاريبي )المرفق الثالث(  

(؛ املوســـي  )أ مانـــدو زاليز غـــونكولومبيــا )أنـــد ي  كومبـــا مــو الي ، ذانـــدال مليباملـــتيان  و  يغــي  
 ســي  لــو ينيت  يــا (؛ الربا يــ  )ملــاولو أا كيــول ، في يــ  أوغوملــتو  امــو  ب لــوبيز ملــانتو (؛ كوبــا )

  ل ألينسا   ا كوملتا(؛ غرينا ا ) ميوند باتيست(
 

 أوروبا الوسطى والشرقية )المرفق الخامس(  
(؛ أوكرانيــا )يــو ل كوملــا (؛ البوملــن  واهلرملــ  أ مينيــا )أشــوا فا  ييانيــان(؛ جو جيــا )نينــو شــيووفا 

 كوملت(  غممان )حامد كوملتوفيتص(؛  ومليا )
 

 أوروبا اللربية وممموعات أخرى  
أملـــــ اليا ) املـــــ  في يـــــب (؛ الو يـــــاا املتحـــــدة األمريويـــــ  )جييـــــرل ذا  يـــــ (؛ إيطاليـــــا )ءنـــــا لـــــويز(؛ 

   جونامل ون(امليو ي  األو وبي  )نيوو   ذان ا(؛ أيس ندا )جون أي نغو 
 


