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 مؤتمر األطراف

  الدورة الخامسة عشرة

  2022أيار/مايو   20-9أبيدجان، كوت ديفوار، 

 من جدول األعمال المؤقت (أ)7البند  

 المسائل اإلجرائية

مشاارةة مظمما  المتمم  المدي  وشراراا ا    اجمماعا   
 وعمليا  اتفاقية األمم الممحدة لمكا حة المصحر

مشاااارةة مظمما  المتمم  المدي  وشراااراا ا    اجمماعا  وعمليا  اتفاقية   
 األمم الممحدة لمكا حة المصحر

 األماية            مذة  رة من    

 موجز  
من المسااااااااا    ات                               ، إلى األمانة أن تتناول عددا  14-م أ/5طلب مؤتمر األطراف، في مقرره  

  الصالة مماااركة منامات الممتما المدني في عملتات اتفاةتة األما المتةدل لمفافةة التصاةر )ااتفاةتة(،
مما في  لك توجته طلب مةدد إلى األمين التنفيذي لتتسااير تمديد الويااوية في فريظ منامات الممتما  

 المدني )الفريظ(.

لى األمين التنفيذي أن يقدم في دورته الخامساااااااااة  وفي المقرر نفساااااااااه، طلب مؤتمر األطراف إ 
 عن تنفيذ المقرر، مما في  لك تقرير الفريظ عن تنفيذ مهامه.              عارل تقريرا  

  وتتيااااااامن ثذه الورتقة تقريري األمين التنفيذي والفريظ عن التدابير التي اتخذثا ك  منهما لتنفيذ 
  ز مااااركة منامات الممتما المدني في عملتة المقرر المذكور أعاله. كما تقدم توصااتات مااابن تااب  توزي 

 ااتفاةتة لكي تنار فيها األطراف في الدورل الخامسة عارل لمؤتمر األطراف.
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 معلوما  أساسية -     أول   

 ، بتوجتاه وتوزيز تناتا مناماات الممتما المادني2009ماا فت  مؤتمر األطراف يقوم، مناذ عاام   -1
  ، 9- م أ / 5) في اجتماعات وعملتات اتفاةتة األما المتةدل لمفافةة التصاااةر. وقد أرتااات المقررات    تها ومااااارك 

  اس لفريظ منامات الممتما المدني. األتاااااا   ( 14- م أ / 5، و 13- م أ / 5و  ، 12- م أ / 5و  ، 11- م أ / 5و  ، 10- م أ / 5و 
وما فت  الفريظ التاما اتفاةتة مفافةة التصااااااةر يفف  تنساااااايظ جمتا منامات الممتما المدني الموتمدل 

 لدى مؤتمر األطراف ويقدم توجيهات وتولتقات منتامة مابن عم  األمانة واآللتة الوالمتة. 

إلى األمانة  14-م أ/ 5طلب المقرر ، واصااااااااااااالت األمانة دعا عم  الفريظ. و 2021-2020وفي  -2
مواصالة الوم  ما أصاةاب المصالةة الر تسايين، ممن فيها الااااب والمنامات الدينتة والةفومات المةلتة  
والمزارعون والرعال والمنامات النسااااا تة والاااااووب األصاااالتة والممتموات المةلتة. واتااااتمامة لذلك الطلب،  

 علة غير الةفومتة في عملتات ااتفاةتة. وتوت األمانة نطاق مااركة المهات الفا

عما  مناماات الممتما المادني إلى ماااااااااااااااااركاة فولتاة عن طريظ   19-وقاد وولات جاا ةاة كوفياد -3
الوتااااا   اافتراضااااتة. وقد تاااااعد ثذا الاااااف  المديد من الوم  على توتااااتا مااااااركة الممتما المدني في  

 الوملتة، وتن كان الغرض منه أن يفم  المااركة الةيورية الماا رل بدا من أن ية  مةلها كلما أمفن  لك. 

ورتقة مولومات عن أنااااطة فريظ منامات الممتما المدني واألمانة في إطار متاموة وتقدم ثذه ال -4
وأوفام مؤتمر األطراف السااااااااااااامقة المتولقة ممااااااااااااااركة الممتما المدني في اتفاةتة األما  14-م أ/ 5المقرر 

 المتةدل لمفافةة التصةر. 

يا  اتفاقية مشاااارةة مظمما  المتمم  المدي  وشراااراا ا    اجمماعا  وعمل -       ثاييا   
 األمم الممحدة لمكا حة المصحر

 تتديد عضوية لتظة اخميار مظمما  المتمم  المدي  -ألف 

، إلى األمانة تتسااااااير تمديد الويااااااوية 14-م أ/ 5من المقرر  4طلب مؤتمر األطراف، في الفقرل  -5
نتتمة للمااورات  وعقب ثذا الةفا، و   . 2020في فريظ المنامات غير األعياء مةلول كانون الثاني/يناير  

 التي أجريت ما منامات الممتما المدني الموتمدل، تا تويين األعياء التالتة أتماؤثا:

  السايد تاااراواثبوكنغو نفين من اتةاد التنوع البي ي واإليفولوجي من أج  اإلصاالل الزراعي  )أ( 
 ووقوق اإلنسان )الكاميرون(، ممثال ألفريقتا؛

 ممثلة آلتتا؛ ،  ( CENESTA – Iran) مركز التنمتة المستدامة مإيران    السيدل ناثد ناغيزاده من  )ب(  

السايد مابلو أندري  موتا دلغادو من متسايون فيردي أمانونتا )اولومبتا(، ممثال ألمريفا   )ج( 
 الالتينتة ومنطقة الاةر الكاريبي؛

 من الةوار الدولي للوم  البي ي )أ راتمان(، ممثلة ألورواا الارةتة؛   السيدل تابينا غاتتموفا  )د(  

،  ( CARI – France) السااااااااايدل مانون ألاانتا  من مركز اإلجراءات واإلنمانات الدولتة  )ثا( 
 ممثلة ألورواا الغراتة، ور تسة الفريظ.

يااااذ وايتااااه. مرل لتنف  30، اجتما فريظ منامااااات الممتما الماااادني  2020ومنااااذ  اااااااااااااااااااا /فبراير   -6
لتبجي  الدورل الخامساااة عاااارل لمؤتمر األطراف، واناء على الممارتاااات الموتادل في عملتات ممارلة،         ونارا  

فريظ وتى الادورل الخاامساااااااااااااااة عااااااااااااااارل لمؤتمر األطراف. وفي ثاذا الصااااااااااااااادد،  الأيادت األمااناة تمادياد واياة  
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راف، وينسااااااااظ مااااااااااركة منامات  الفريظ الةالي وتى نهاية الدورل الخامسااااااااة عااااااااارل لمؤتمر األط تااااااااتوم 
الممتما المادني الموتمادل في الادورل. ومن المتوقا أن يفون الفريظ قاد اجتما خم  مرات على األقا  بين  

 للدورل الخامسة عارل لمؤتمر األطراف.            اتتودادا   2022اانون الثاني/يناير وأيار/مايو  

 الضطالع بوليمهدعم  ريق مظمما  المتمم  المدي       -باء 

للواية التي نصات عليها ااتفاةتة والمقررات التي اتخذثا مؤتمر األطراف، واصالت األمانة         ووفقا   -7
الوما  ما مناماات الممتما المادني، ونودتهاا ممولوماات عن اجتمااعاات ااتفااةتاة وعملتااتهاا. وعالول على 

ين الةالتة ليااااامان الماااااااركة الفولتة للفريظ في   لك، قامت األمانة بتقديا خدمات للفريظ خالل فترل السااااانت 
تنفيذ ااتفاةتة على جمتا المسااااتويات. و اااام   لك، في جملة أمور، تناتا ااجتماعات، وصااااتاغة جداول  

 األعمال، وتعداد تقارير ااجتماعات لتتسير متاموة القرارات التي يتخذثا الفريظ. 

  فريظ وماااااااااااااااركاة مناماات الممتما المادني في اجتمااعاات ال وكفلات األمااناة توافر التمويا  الالنم لوما   -8
مؤتمر األطراف وثي ااتاه الفرةتاة. وتمفن ممثلو الفريظ من تابمين موارد ماالتاة إضاااااااااااااااتتاة لتنفياذ المهاام التي 

 عهد بها إلته مؤتمر األطراف. 

ب  منامة جديدل ورا ظ مااااف  تااالتا اعتمادثا مصااافة مراق  60، قدمت  2021واةلول نهاية عام  -9
                                                                                                 في مؤتمر األطراف. واعت م د الوديد من ثذه المنامات في وقت مافر من الدورل ااتااااتثنا تة الثانتة لمؤتمر 

. ومن المتوقا أن تكون منامات إضااااااااااااااتتة قد (1)2021األطراف التي نامت في كانون األول/ديسااااااااااااامبر 
 اتتوفت ثذا الار  قب  بداية الدورل الخامسة عارل لمؤتمر األطراف.

ويساااااااارت األمانة مااااااااااركة منامات الممتما المدني الموتمدل في الدورل التاتااااااااوة عااااااااارل للمنة  -10
واتااتطاعت   . 2021آ ار/مارس   19إلى  15في الفترل من                                                اتااتوراض تنفيذ ااتفاةتة، التي ع قدت افتراضااتا  

تاتها في  منامات الممتما المدني أن تورض موقفها مااابن ك  بند من بنود جدول األعمال، وأدرجت توصاا 
 التقرير النها ي للدورل. 

ا  ممثلو الفريظ مصااافتها أعيااااء في اللمنة التوجيهتة لصاااندوق تةييد أرر تدثور األراضاااي،   -11                                                                                     وضااا 
وثي ة التفاع  بين الولوم والسااااااتاتااااااات التاموة اتفاةتة مفافةة التصااااااةر، والفريظ الوام  الةفومي الدولي 

 الموني مالمفاف.

 الذي تقدمه األماية    المواصل م  أصحاب المصلحة الرئيسيينالدعم اإلضا     -جيم 

     د  د                                                        من األمانة مواصاااااالة الوم  ما أصااااااةاب المصاااااالةة الر تساااااايين، وو   14-م إ/ 5طلب المقرر  -12
واااتااااااااااااااتخادام الموارد المتااواة واادعا من  . 2021-2020الوادياد منها للتركيز عليها خالل فترل الساااااااااااااانتين  

 منامات الممتما المدني الموتمدل، تتواص  األمانة فولتا ما الف ات التالتة ألصةاب المصلةة.

 الشباب  -1 

في التوةتة والدعول في جمتا أنةاء الوالا مااااابن أثمتة وماية البي ة           أتاااااتااااتا                     يؤدي الاااااااب دورا   -13
واةفا طاقة الاااااب ومواثبها وتبداعها، يمفنها أن ييااطلووا بدور ثام   وضاامان مسااتقب  مسااتدام للممتا.

                                                                                            وةت  ا في صاتاغة خطة التنمتة المساتدامة وأن يدعموا أصاةاب المصالةة اآلخرين، ممن فيها األطراف، في  
 جهودثا الرامتة إلى التصدي للتصةر/تدثور األراضي والمفاف. 

  

اعتمااد المناماات الةفومتاة الادولتاة ومناماات الممتما المادني وممثلي القطااع الخاا     ICCD/COP (ES-2)/3انار الورتقاة   (1)
الاماراقابايان    %https://www.unccd.int/sites/default/files/sessions/documents/2021-12/ICCD_COP>وقاباول 

28ES-2%29_3-2118021E.pdf>. 

https://www.unccd.int/sites/default/files/sessions/documents/2021-12/ICCD_COP%28ES-2%29_3-2118021E.pdf
https://www.unccd.int/sites/default/files/sessions/documents/2021-12/ICCD_COP%28ES-2%29_3-2118021E.pdf
https://www.unccd.int/sites/default/files/sessions/documents/2021-12/ICCD_COP%28ES-2%29_3-2118021E.pdf
https://www.unccd.int/sites/default/files/sessions/documents/2021-12/ICCD_COP%28ES-2%29_3-2118021E.pdf
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الدورل الراموة عااااااااااارل لمؤتمر األطراف، إ  أبرنوا    وكان المندواون الاااااااااااااب ناااااااااااطين للغاية في -14
 اااااااااواغ  ومطالب الااااااااااااب في تنفيذ اتفاةتة األما المتةدل لمفافةة التصاااااااااةر. وااإلضاااااااااافة إلى ااوتفال  
مالمنتدى الثاني للاااااااااب الذي  اااااااركت في تناتمه وفومة الهند وتمما الاااااااااب المناصاااااار اتفاةتة األما 

قت منامات الممتما المدني على تكري  دورل الةوار المفتول الثانتة للةوار  المتةدل لمفافةة التصةر، واف
بين األجتال. وتمفن األطراف والمراقبون في ااتفاةتة من تاادل اآلراء ما مندواي الاااااااااب مااااااابن أفياااااا   

 .(2)                                                                                        السب  إل رااها في تةييد أرر تدثور األراضي. وأ درجت نتا ج المناتبتين في تقرير مؤتمر األطراف

 واتتمامة لطلب األطراف، ما فت ت األمانة توم  بناا  على إ را  الاااب في أعمال ااتفاةتة.  -15

وفي ممال الدعول،  اااموت األمانة ماااااركة السااافراء الااااااب من خالل تويين أمطال األرض في  -16
التصااااااةر والمفاف  إطار اتفاةتة األما المتةدل لمفافةة التصااااااةر. و ااااااموت الةملة، التي أطلقت في يوم 

، الااااااب على تاادل الماادرات التي تا تنفيذثا للةد من الاصااامة التي نتركها على األرض من 2020لوام 
خالل إنتاج واتااااتهال  األغذية واألعالف واأللتاف. وقد وصاااالت الةملة إلى ماليين األ ااااخا  في جمتا 

 اااان و ااامات يتصاادون لتغير المنا  من أنةاء الوالا وتاالطت اليااوء على مااااريا قابلة للتوتااتا يقودثا  
خالل الةفاظ على األراضااي وترمتمها، وتوب ة الممتموات المةلتة والمدارس واألتاار لالنياامام إلى الوم  
في الميدان. و اااااملت الةملة تناتا تااااات ولقات دراتاااااتة  اااااافتة تتناول قياااااايا تتولظ مالزراعة الوياااااوية  

والولوم وااتاااتدامة، وقول التولتا وتوب ة الااااااب، والماااااريا التي   والتاااامير، والبدا   المساااتدامة للبالتاااتتك
 يقودثا الاااب لتةقيظ األمن الغذا ي، والفن كبدال إلعادل راط الاار مالطبتوة.

، ماا ااااترا  ما مؤتااااسااااة دويتاااااه فيله، أراوة ولقات دراتااااتة  ااااافتة عن                    ونامت األمانة أييااااا   -17
تااااانة.    35و 15الااااااااب، وموجهة للااااااااب الذين تتراول أعمارثا بين   توفير وظا ف متولقة ماألرض لفا دل

وقد صااااممت ولقات دراتااااتة  ااااافتة إللهام الاااااااب في ممال خلظ فر  الوم  وريادل األعمال في قطاع  
ماااااااااار  الةلقات الدراتااااااااتة الاااااااااافتة التي نامت ألفريقتا وأمريفا   2 000األراضااااااااي. ووياااااااار أاثر من 

الكاريبي وآتاااااتا والمةتط الهادد. وقد جموت المناتااااااة األخيرل، وثي ولقة دراتاااااتة  الالتينتة ومنطقة الاةر  
 اافتة عالمتة، رواد األعمال الااااب في قطاع األراضاي، إلى جانب صاانوي الساتاتاات والااااب من  اتى  

ي يياطلا  أنةاء الوالا. وتااعدت تالسالة الةلقات الدراتاتة الااافتة الوالمتة األمانة على إبران الماادرات الت 
بها الااااااااب الذين يفسااااابون ةتااااااها من األرض، إما عن طريظ اتاااااتصاااااالوها أو ومايتها، أو ماتاااااتخدام 
تقنتات اإلدارل المسااااتدامة ليراضااااي في إنتاج المةاصااااي  لتمنب تدثور األراضااااي. كما أنها كانت فرصااااة  

لدراتاااتة الااااافتة في الدورل  لتاااامتا الااااااب على ريادل األعمال المراةتة للبي ة. وتاااتورض نتا ج الةلقات ا
 الخامسة عارل لمؤتمر األطراف. 

ويث  وواصلت األمانة مااركتها ما  افة األما المتةدل للنهوض مالاااب الماتركة بين الوكاات،  - 18
 اااااااااااااااركات في عادل مااادرات تاديرثاا مناماة الوما  الادولتاة، وا تاااااااااااااتماا منهاا مااادرل توفير فر  الوما  الال ظ  

وأقامت مركزا لتاادل المولومات ماااابن اإل ااارا  الممدي للااااااب مقتادل منامة األما المتةدل للتراتة  للااااااب، 
والولا والثقافة، إلى جانب منامات أخرى تاموة ليما المتةدل. وعالول على  لك، دعمت األمانة عم   ااااااافة  

ة ليطفال والاااااااااب في تناتا النهوض مالاااااااااب الماااااااتركة بين الوكاات، وممموعة األما المتةدل الر تساااااات 
                                    وع ينت اتفاةتة مفافةة التصااااااةر وكالة   . 2021منتدى الاااااااااب التاما للممل  ااقتصااااااادي وااجتماعي لوام 

را دل تاموة ليما المتةدل لهذه المناتاة المونونة "تسريا الوم  من أج  كوكب األرض"، والمسؤولة عن تناول 
 . ( الوم  المناخي )   13و   ( وااتتهال  المسؤوان   اإلنتاج )  12ثدفي التنمتة المستدامة 

  

  .ICCD/COP(14)/23من الورتقة  23انار الصفةة  (2)
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، أعلنت األمانة عن ماادرل "اتاااااااااااتوادل التوانن ما الطبتوة"، مالتواون ما أمانتي 2021وفي عام  -19
اتفاااقيتي ريو األخريين، وثمااا برنااامج المني الصااااااااااااااغيرل التاااما لبرنااامج األما المتةاادل اإلنمااا ي/مرفظ البي ااة 

. وتهدف ثذه الماادرل إلى مني الاااااااااااب في جمتا أنةاء (EarthBeat)إيرربيت    الوالمتة وماادرل ماااااااااروع
الوالا األدوات وتوفير تااااب  اإللهام والمورفة، من خالل منصااااة إلكترونتة، لمساااااعدتها على المااااااركة في  

منا . التغيير الواتااااااااا النطاق الالنم لمواجهة تةديات التنوع البيولوجي المفقود وتدثور األراضااااااااي وتغير ال
 وتةتوي المنصة على مقاطا فيديو وتقارير إخاارية ومقاات أعدثا الاااب لإلبالغ عن التةديات البي تة.  

إلنااااااء تمما الاااااااب المفافي للتصااااةر في إطار اتفاةتة مفافةة            إضاااااتتا                      وقدمت األمانة دعما   -20
  الاااااب المونتة موقد األما المتةدلالتصااةر، وا تااتما في تتسااير انتخاب ممثليها، ومااااركتها ما فرقة عم  

إلصاااااااااااالل الناا اإليفولوجتة، وتناتا عدل ولقات دراتاااااااااااتة  اااااااااااافتة في إطار مؤتمر قمة الناا الغذا تة، 
 .      عاما   50وااوتفاات مةدث تتوكهولا مود 

 المظمما  الديظية -2 

واناء على الةوار الوناري التفاعلي الناجي، المونون "نهج قا ا على القتا في إدارل األراضاااااااااااااي"،   -21
الذي عقد في الدورل الراموة عاااااااااارل لمؤتمر األطراف، واصااااااااالت األمانة الوم  على إدماج عم  المنامات  

 الدينتة لموالمة أثمتة وماية األرض واتتصالوها. 

اات خالل فترل الساااااااااانتين، ما منامات دينتة ورووانتة، مما في  لك                           ون امت عدل اجتماعات ومناتاااااااااا  -22
براثما منامة اإلنميلي الوالمي، ومؤتااااسااااة إياااااا، ولمنة األصاااادقاء الوالمتة للتااااااور/الكويفرن، و   التةالف

في الماااورات المنتامة التي نامتها                                                                 اوماري ، ورامطة الموونة المساتةتة، وغيرثا. و ااركت األمانة أيياا  
موعة المااتركة بين األديان اتفاةتة األما المتةدل اإلطارية ماابن تغير المنا ، كما  ااركت في ماادرل المم

 تسخير الوقا د من أج  األرض لبرنامج األما المتةدل للبي ة.

 الحكوما  المحلية  -3 

الومادل وفي الدورل الرامواة عااااااااااااااارل لمؤتمر األطراف، اجتموات الةفومات المةلتاة في مؤتمر قماة   -23
في إطار اتفاةتة مفافةة التصااااةر الذي نامه البلد الميااااتة واألمانة و ااااافة الةفومات المةلتة من أج   

تفا     -ااتاتدامة. وااإلضاافة إلى  لك، وفر الةوار الوناري ماابن موضاوع "الممتموات الريوتة والةيارية  
بين المدن والمناطظ الريوتة  أو تزدثر موا" مولومات  ات صاااااااالة لتساااااااالتط اليااااااااوء على أثمتة التفاعالت

لياااااااااامان اإلنتاج المسااااااااااتدام ما وماية األراضااااااااااي المورضااااااااااة للخطر، مما في  لك في المناطظ المةتطة  
 مالمناطظ الةيرية.

وواصالت األمانة الوم  ما  اافة الةفومات المةلتة من أج  ااتاتدامة، وجم تة فرصاة المنا ،  -24
ة في الدعول إلى تةقيظ توانن مسااااااتدام بين المناطظ والممتموات ومنامة المدن المتةدل والةفومات المةلت 

مسااااابب جا ةة                                                                                 الةيااااارية والريوتة. وفي ثذا الصااااادد،  ااااااركت األمانة في المناتااااااة التي عقدت افتراضاااااتا  
تةت عنوان "اعرف المزيد، وتصااارف مااااف  أفيااا     2020، في إطار مؤتمر مدن جساااورل لوام  19-اوفيد

 واادر إلى القتادل".

 المزارعون والرعاة -4 

واصاااالت األمانة دعا وتوزيز الماادرل الوالمتة للرعي المسااااتدام، التي يديرثا ااتةاد الدولي لةف    -25
الطبتوة والموارد الطبت تة وغيره من الااااااركاء، لناااااار الدعول واناء القدرات في إطار الرعي المساااااتدام للةد  

 من الفقر وتةسين اإلدارل البي تة ليرض.
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وفي إطار الدينامتات الةياااااااارية/الريوتة، أ ااااااااركت أعمال األمانة أييااااااااا المزارعين الواملين في   -26
                                                                                         المناطظ المةتطة مالمناطظ الةياارية لياامان إدماج ااتااتدامة في تخطتط اتااتخدام األراضااي. وقد أ نمز 

السااو . وقام ثذا الوم  مالتواون ما فريظ منامات الممتما المدني الذي يوم  بنااا  في منطقتي آتاتا و 
مإجراء تواصااا  خا  من خالل تنفيذ مااااروع أفاالتا لمرفظ البي ة   (3)أعيااااء ثي ة  اااافة األراضاااي المافة

الوالمتة )اإليفولوجتا الزراةتة، وضاامان األمن الغذا ي وتااب  ال تم المسااتدامة ما التخوتة من ودل تغير  
ويمري والتا تنفيذ الماااروع في إريواتا والبراني    .(4)المنا  واتااتوادل األراضااي في مناطظ األراضااي المافة(

على توزيز اإليفولوجتا الزراةتة                                                                     واوركينا فاتااااااو وجنوب أفريقتا والساااااانغال والمغرب والهند، ويركز أتاااااااتااااااا  
 على الصويد الستاتي وعلى صويد صنا القرار. 

المااريا الزراةتة"   رواد ومن خالل التواص  ما الاااب، أ ركت األمانة أييا المزارعين الاااب و"  -27
الذين تاادلوا خبراتها من خالل الةلقات الدراتااتة الاااافتة المذكورل أعاله وفي مناتاااات دولتة أخرى، من قبي   

 الةوار الرتتا المستوى الذي نامه ر ت  المم تة الوامة مابن التصةر وتدثور األراضي والمفاف. 

 المظمما  الظسائية -5 

تنفيذ خطة الوم  المنساانتة اتفاةتة األما المتةدل لمفافةة التصاةر، توم  األمانة ما في إطار   -28
 في مماات التوةتة، وعملتات صنا القرار، واناء القدرات.   ( 5) المنامات النسا تة ليمان إتهامها ومااركتها 

    المواضاات تة:، المونونة " متاموة أطر السااتاتااات والمسااا  ICCD/COP(15)/17وتتياامن الورتقة   -29
 المنسانتة"، مولومات إضاتتة عن التواص  ما المنامات النسا تة. 

 الشعوب األصلية والمتممعا  المحلية -6 

 اااااموت األمانة ماااااااركة الااااااووب األصااااالتة في وين تااااااار  منامات الممتموات المةلتة في  -30
مثي  الااااووب األصااالتة وياااوريا أو اجتماعات وعملتات اتفاةتة األما المتةدل لمفافةة التصاااةر. وقد تا ت 

مإتاهام الااووب األصالتة في األعمال المياطلا بها                                                عن طريظ عم  فريظ منامات الممتما المدني، بدءا  
مالماااركة الفولتة في دورل لمنة اتاتوراض تنفيذ ااتفاةتة أو                                             مموجب القرار المتولظ مةتانل األراضاي ومرورا  

 أعمال صندوق تةييد أرر تدثور األراضي.

و اااااااااااركت األمانة أييااااااااااا في األعمال التي اضااااااااااطلا بها منبر الممتموات المةلتة والاااااااااااووب  -31
فر مولومات عن األصااااااااالتة المنااااااااااب في إطار اتفاةتة األما المتةدل اإلطارية ماااااااااابن تغير المنا ، الذي يو 

التكنولوجتات المتصلة ماإلدارل المستدامة ليراضي والموارف التقليدية األخرى التي يمفن أن تسها في بناء 
عالا قادر على التكتة ما تغير المنا . وقد تا  لك في الدورل الثانتة والخمساااااااااين للهي ات الفرةتة اتفاةتة 

  . 2020تي عقدت في تارين األول/أاتوار  األما المتةدل اإلطارية مابن تغير المنا  ال

ماااااااااااااابن وتانل األراضاااااااااااااي، تود األمانة ختارات لتنار فيها  14-م أ/ 26وفي إطار تنفيذ المقرر   -32
األطراف تتما يتولظ ماتاااااااتراتتمتة للتوةتة ماااااااابن اإلدارل المساااااااؤولة ليراضاااااااي من أج  مفافةة التصاااااااةر 

ةة، وا تااااااتما بين الساااااافان اليااااااوفاء، ممن فيها وتدثور األراضااااااي والمفاف بين جمتا أصااااااةاب المصاااااال
الااااااووب األصااااالتة والممتموات المةلتة. وتا الساااااوي إلى التواون ما اا تالف الدولي ليراضاااااي ومنامة  

 اندتا ومؤتسة بوامة األراضي لدعا ثذه الف ات الي تفة.

  

(3) <https://dry-net.org/>.  

 .</https://avaclim.org>: جمتا المولومات المتولقة مماروع أفاالتا متاوة على الموقا الاافي (4)
-https://www.unccd.int/high-level-dialogue>  جمتا المولوماااات المتولقاااة ماااالةوار متااااواااة على الموقا اإللكتروني: (5)

desertification-land-degradation-and-drought>. 

https://dry-net.org/
https://avaclim.org/
https://www.unccd.int/high-level-dialogue-desertification-land-degradation-and-drought
https://www.unccd.int/high-level-dialogue-desertification-land-degradation-and-drought
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 تقرير  ريق مظمما  المتمم  المدي  -       ثالثا   

 ريقاأليشطة الم  اضطل  ب ا الف  

 معلوما  أساسية -1 

 2009أنااااب مؤتمر األطراف فريظ منامات الممتما المدني التاما اتفاةتة مفافةة التصاااةر في عام  - 33
 .9-م أ/ 5ممقتيى المقرر 

ويياااااا الفريظ خمساااااة أعيااااااء يمثلون الممموعات اإلقلتمتة الخم  في األما المتةدل. وانتخبت  -34
  دى اتفاااةتااة مفااافةااة التصااااااااااااااةر الفريظ الةااالي في كااانون الثاااني/ منامااات الممتما الماادني الموتماادل لاا 

 أعاله. 6ومنذ  لك الةين، كانت تافيلة الفريظ على النةو المبين في الفقرل  . 2020 يناير

، انتخبت ر تساااااااة له 2020آ ار/مارس   12وفي ااجتماع األول للفريظ الذي عقد افتراضاااااااتا في  -35
 السيدل مانون ألبنتا  من المنامة الفرنستة مركز األعمال واإلنمانات الدولتة.

 عمل  ريق مظمما  المتمم  المدي  ومشارةمه    عملية اتفاقية األمم الممحدة لمكا حة المصحر -2 

اعات  اهرية على لمواصالة عملتات اتفاةتة مفافةة التصاةر، اتفظ أعيااء الفريظ على تناتا اجتم  - 36
اإلنترنت بدعا من األمانة. ونامت أيياا، عند اليارورل، اجتماعات اتاتثنا تة للتواون ماابن مواضاتا مةددل  
)مث  التةيااااير للدورل التاتااااوة عااااارل للمنة اتااااتوراض تنفيذ ااتفاةتة، والةوار بين منامات الممتما المدني 

ء للدلي  التقني وتى تدرج في تنفيذ اتفاةتة مفافةة  وصاااااندوق تةييد أرر تدثور األراضاااااي، واتاااااتوراض النارا 
التصاااةر وتةييد أرر تدثور األراضاااي الخطو  التوجيهتة الطوةتة ماااابن الةوكمة المساااؤولة لةتانل األراضاااي  

وقد عهد مإعداد ااجتماعات وةتادتها وتقديا   ومصااااااايد األتااااااما  والغامات في تااااااتاق األمن الغذا ي الوطني. 
اجتماعا افتراضاتا لتوذر  30، عقد الفريظ 2020أعيااء الفريظ مالتناوب. ومنذ آ ار/مارس  التقارير عنها إلى 

ويتوقا الفريظ أن يمتما وياااوريا ألول مرل خالل الدورل    . 19- عقد اجتماعات وياااورية مسااابب جا ةة كوفيد 
إل اارا  الفولي الخامسااة عااارل لمؤتمر األطراف. وكان عقد ثذه ااجتماعات الاااهرية افتراضااتا أمرا واتااما ل 

للفريظ في اإلجراءات والمناتااااااااااات التي تةدث في إطار ااتفاةتة من خالل ااتصااااااااااات المارية ما األمانة 
وااتصااااااااااااااال المنتاا ما مناماات الممتما المادني الموتمادل في الممموعاات اإلقلتمتاة الخم  ليما المتةادل 

التصااااةر. واناء على  لك، يمري مانتاام على   إلطالعها على المواضااااتا المتصاااالة موملتات اتفاةتة مفافةة 
فريظ، مما في  لك المواضاااااااااااااتا ال الموقا الااااااااااااااافي لفريظ منامات الممتما المدني تةديث تقارير اجتماعات  

 . ( 6) الهامة الموروضة للمناقاة، كما يمري تةديث القرارات واإلجراءات 

  2021-2020ة عمله لفترل الساااااااانتين  واتفظ الفريظ، في بداية وايته، على طريقة عمله وأعد خط -37
لتمفينه من الوفاء بوايته. وتيامنت خطة الوم  خمساة مواضاتا عم  تتيامن أنااطة مفصالة. ومواضاتا  

 :الوم  الخمسة ثي

 فريظ منامات الممتما المدني وعملتات اتفاةتة مفافةة التصةر؛ )أ( 

 وتمدل؛التواص  وتاادل المولومات ما منامات الممتما المدني الم )ب( 

توزيز إعداد منامات الممتما المدني وت ااااااااااااارااها في الدورل التاتاااااااااااااوة عاااااااااااااارل للمنة   )ج( 
 اتتوراض تنفيذ ااتفاةتة، ولمنة الولا والتكنولوجتا، والدورل الخامسة عارل لمؤتمر األطراف؛

  

(6) <https://csopanel.org/resources#meetings>. 

https://csopanel.org/resources#meetings
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 إ را  منامات الممتما المدني في تنفيذ قرارات الدورل الراموة عارل لمؤتمر األطراف؛  )د( 

 أوجه التآنر بين اتفاةتة األما المتةدل لمفافةة التصةر وغيرثا من اتفاةتات األما المتةدل.  )ثا(  

، 19-إلى مواضتا الوم  ثذه، واالنار إلى الاروف ااتتثنا تة المتصلة مما ةة كوفيد            واتتنادا   -38
تمفنت األمانة من توب ة ميزانتة لدعا أنااااااطة الفريظ. وتتما يلي الموجز المماعي ألنااااااطة أعيااااااء فريظ  

 منامات الممتما المدني والنتا ج التي وققها على مختلف المستويات.

ل  ب ا  ريق مظمما  المتمم  المدي  للمواصااااااال وتبادو المعلوما  م  مظمما   األيشاااااااطة الم  اضاااااااط  -3 
 المتمم  المدي  المعممدة

يتوهااد الفريظ موقا منامااات الممتما الماادني على  ااااااااااااااافااة اإلنترناات عن طريظ توفير مختلف   -39
انات اللمنة  المواد اإلخاارية الهامة والمولومات  ات الصااااااااااالة عن المناتااااااااااااات والقياااااااااااايا، مما في  لك بت 

ومنااااااااوراتها وعروضاااااااها وتقاريرثا المتصااااااالة موم  الفريظ، مما يزيد من توافر مولومات عالتة المودل وفي 
 الوقت المناتب لمنامات الممتما المدني.

وأرتاااااالت مانتاام دعوات لتقديا رتااااااا   إخاارية لمما األخاار والمسااااااتمدات من جمتا منامات   -40
تمدل، ما تساالتط اليااوء على عملها وتوزيز تاادل البتانات على الصااويدين  الممتما المدني والاااافات المو

اإلقلتمي والوطني. وقد تا إصااادار تساااا رتاااا   إخاارية وناااارثا عبر القوا ا البريدية والمواقا الااااافتة على 
 ترنت. على موقا منامات الممتما المدني على اإلن                                                        جمتا منامات الممتما المدني الموتمدل. وثي متاوة أييا  

وترجمت مواد التوةتة )مناااااااااورات وتااااااااا   التواصاااااااا  ااجتماعي( من اإلنمليزية إلى الفارتااااااااتة  -41
 ونارت في اليوم الوالمي للتصةر والمفاف.  (7)واأل راتمانتة

 17وتاااااااااثا أعياااااااااء فريظ منامات الممتما المدني في ااوتفال بيوم التصااااااااةر والمفاف في  -42
وزيران/يونته من ك  عام. وتاااااااااااااما منامات الممتما المدني الموتمدل على المساااااااااااااثمة في ااوتفال مه 

 :                                                                                        وتقديا تقارير عنه على الصويد الوطني واإلقلتمي والدولي. وناا أعياء الفريظ أنفس ها اوتفاات

في   )أ(  دولتااااا على اإلنترناااات  اجتماااااعااااا   17وناا مركز األعمااااال واإلنمااااانات الاااادولتااااة 
لنااااااار المولومات عن التصااااااةر واتفاةتة مفافةة التصااااااةر، ويااااااره علماء وفاعلون   2020وزيران/يونته  

 تتاتيون ومنامات الممتما المدني؛

ماات الممتما ولبنااء تةاالفاات ونياادل التاآنر بين مختلف أصااااااااااااااةااب المصاااااااااااااالةاة )منا )ب( 
المادني واألاااديميون والخبراء وجهاات التنساااااااااااااايظ الوطنتاة وممثلو مفتاب تنمتاة القادرات التااما اتفااةتاة األما 
المتةدل لمفافةة التصاااااةر و اااااافة اإلدارل المساااااتدامة ليراضاااااي(،  اااااار  عياااااو فريظ منامات الممتما 

ناتااااات والةلقات الدراتاااتة الااااافتة، من إيران في مختلف الم -المدني آلتاااتا من مركز التنمتة المساااتدامة 
، وفي مناتااااااااااات أخرى تهدف إلى التوةتة بدور منامات الممتما 2020وزيران/يونته   17قبي  مناتااااااااااة  

تنفيذ ااتفاةتة ألغراض اإلدارل المساتدامة في المدني في عملتات اتفاةتة األما المتةدل لمفافةة التصاةر، و 
ي، وتنمتة القدرات ومواجهة التةديات المتولقة بتنفيذ اتفاةتة مفافةة  ليراضااااااااي وتةييد أرر تدثور األراضاااااااا 

التصاةر في إيران ووف  موارد األراضاي من خالل بناء تةالفات بين أصاةاب المصالةة لتةييد أرر تدثور 
 األراضي )تمنب التدثور، والةد منه وعف  اتماثه(. 

  

(7) <https://www.facebook.com/ideacampaign.org/posts/3101986839847702>.  

https://www.facebook.com/ideacampaign.org/posts/3101986839847702


ICCD/COP(15)/12 

GE.22-02310 10 

 ة عشرة للتظة اسمعراض تظفيذ التفاقيةمشارةة مظمما  المتمم  المدي  خالو الدورة الماسع -4 

 اااار  أعيااااء فريظ منامات الممتما المدني في تنسااايظ إعداد منامات الممتما المدني للدورل  -43
 15التاتااوة عااارل للمنة اتااتوراض تنفيذ اتفاةتة مفافةة التصااةر التي عقدت على اإلنترنت في الفترل من 

  . 2021آ ار/مارس  19إلى 

راقب أعيااااااااااء فريظ منامات الممتما المدني في اجتماعات مرفقات التنفيذ وويااااااااار مصااااااااافة م -44
 اإلقلتمتة تةييرا للدورل التاتوة عارل للمنة اتتوراض تنفيذ ااتفاةتة.

ولتمفين منامات الممتما المدني من التةيااااير لالجتماع التاتااااا عااااار للمنة اتااااتوراض تنفيذ   -45
ر ورا ظ تممت تة اتاتنادا إلى الورا ظ التةيايرية الرتامتة. وعالول ااتفاةتة، قام أعيااء الفريظ مإعداد وناا 

ناموا اجتماااااعااااا   الموتماااادل في           دولتااااا                            على  لااااك،  الماااادني  لمنامااااات الممتما   آ ار/  10عبر اإلنترناااات 
وافتتي األمين التنفياذي ااجتمااع على اإلنترنات وأتاال ألعيااااااااااااااااء فريظ مناماات الممتما   . 2021 ماارس

المدني توضاااااتي المواضاااااتا التي تاااااتناقم خالل ااجتماع التاتاااااا عاااااار للمنة اتاااااتوراض تنفيذ ااتفاةتة، 
 وجما توصتات منامات الممتما المدني التي تتقدم إلى األطراف.

ني ببتان مااااااااااااابن ك  بند من بنود جدول أعمال ااجتماع التاتااااااااااااا وأدلت منامات الممتما المد -46
 عار للمنة اتتوراض تنفيذ ااتفاةتة. وناا أعياء الفريظ اإلعداد المماعي لهذه البتانات.

وأخيرا، تاااااثا أعياااااء الفريظ في تقرير ااجتماع التاتااااا عااااار للمنة اتااااتوراض تنفيذ ااتفاةتة  -47
 ات الممتما المدني على ك  بند من البنود التي نوقات.بتقديا تولتقات خطتة من منام

 المحضير لمشارةة مظمما  المتمم  المدي  خالو الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر األطراف  -5 

وضاا أعيااء الفريظ خطة عم   ااملة لماااركة منامات الممتما المدني خالل الدورل الخامساة   -48
التصاااااااااااةر، مما في  لك ااجتماعات التةيااااااااااايرية لمنامات    عاااااااااااارل لمؤتمر األطراف في اتفاةتة مفافةة

 الممتما المدني، واتتوراض الورا ظ الرتمتة، وصتاغة بتانات وتدخالت مختلفة خالل المناتاة.

 2022أاتوار  مؤتمر القمة الدولي إلجراءات مفافةة التصةر في تارين األول )أ( 

  ت إجراءا الدولتة للمساااااااااااثمة في أناااااااااااطة مؤتمر    تواصاااااااااا  الفريظ ما مركز اإلجراءات واإلنمانات  - 49
، مما في  لك التةياااير لماااااركة منامات الممتما المدني في الدورل الخامساااة  2022مفافةة التصاااةر لوام 

عااااارل لمؤتمر األطراف على الصااااويدين الوطني والدولي؛ والتةيااااير لمؤتمر القمة الدولي إلجراءات مفافةة  
الذي تاااااااتسااااااامي مورض واتاااااااتوراض مقررات الدورل    2022ألول/أاتوار  التصاااااااةر المزما عقده في تاااااااارين ا 

 الخامسة عارل لمؤتمر األطراف ووضا خريطة طريظ لتنفيذ البلدان وجمتا أصةاب المصلةة المونيين لها. 

 تويين مراقبين مناواين من منامات الممتما المدني في ثي ة التفاع  بين الولوم والستاتات التاموة لالتفاةتة  )ب(  

لوايتهاا، يساااااااااااااار فريظ المناماات غير الرتاااااااااااااامتاة عملتاة انتخااب                                وانااء على طلاب األمااناة، ووفقاا   -50
مراقب بدي  من منامات الممتما المدني في ثي ة التفاع  بين الولوم والساتاتاات التاموة لالتفاةتة. ووردت 

المطلواة. ولدى تةلي  رمانتة طلاات، منها طلاان غير تاااااااااااااالتمين مساااااااااااااابب عدم تقديا الورا ظ والمولومات 
تمراة مقدمي الطلاات السااااالتمة وخبراتها واختصااااااصاااااات ثي ة التفاع  بين الولوم والساااااتاتاااااات، وجد فريظ  
منامات الممتما المدني أن رالرة من مقدمي الطلاات اتاااتوفوا الاااارو  الالنمة. وخالل المناقااااة، أعادت 

موتمدل، على أنه مالنار إلى أن الممث  الةالي لمراقبي  ما خطة الوم  المنساانتة ال                          األمانة التبايد، تما اتا  
، يناغي أن يفون البدي  أنثى                                                                                                منامات الممتما المدني لدى ثي ة التفاع  بين الولوم والسااااااااااااااتاتااااااااااااااات  كر 
ليااااامان التكافؤ والتوانن. ومراعال لك   لك، كانت السااااايدل جتاجتا لوه من المؤتاااااساااااة الخياااااراء الصاااااينتة،  



ICCD/COP(15)/12 

11 GE.22-02310 

مقرثا في الصاااين، المر اااةة األنساااب، ويث تتوفر فيها الخبرل الالنمة وتساااتوفي  منامة غير وفومتة وثي
الاااارو  اإلضااااتتة لتمثي  عادل لمنامات الممتما المدني في ثي ة التفاع  بين الولوم والساااتاتاااات. فوقا  

جنوب    -كبدي  للسااااااااااااايد نوي  أوت  )فريظ الرصاااااااااااااد البي ي    2021-2020عليها ااختتار لفترل السااااااااااااانتين  
قتا(. وكان أعيااااااااااااء فريظ منامات الممتما المدني يتواصااااااااااالون مانتاام ما مراقب منامات الممتما أفري 

المدني لدى ثي ة التفاع  بين الولوم والسااااتاتااااات، وثو أمر ضااااروري لزيادل التآنر ونااااار المولومات  ات  
 اإلخاارية.  الصلة على منامات الممتما المدني الموتمدل من خالل الموقا الاافي للفريظ والرتا  

مااااااركة أعياااااء فريظ منامات الممتما المدني في اجتماعات الممل  ااتااااتراتتمي لصااااندوق تةييد أرر  )ج( 
 تدثور األراضي

                                                                                 ع ي  ن عياااااوان من أعيااااااء فريظ منامات الممتما المدني )ممث  آتاااااتا وممث  أورواا الوتاااااطى   -51
والااارةتة( للمااااركة في اجتماعات الممل  ااتااتراتتمي لصااندوق تةييد أرر تدثور األراضااي لتوزيز دور 

دير منامات الممتما المدني في كام  عملتة الصاااااااندوق ومتاموة المناقااااااااة ما مؤتاااااااساااااااة ميروفا )التي ت 
التي تدير مرفظ المساعدل   - IDHصندوق تةييد أرر تدثور األراضي( وماادرل التمارل المستدامة )مؤتسة  

التقنتة(. و اااااااااااااركا في رالرة اجتماعات لممل  إدارل صااااااااااااندوق تةييد أرر تدثور األراضااااااااااااي. وعقب ثذه 
ات الممتما المدني المااااااااااركة، بدأ عيااااااااوا فريظ منامات الممتما المدني عملتة تااااااااااور بناءل ما منام

الموتمدل لتلقي رؤاثا و ااااااواغلها وتوقواتها مااااااابن تفوي  صااااااندوق تةييد أرر تدثور األراضااااااي في مختلف  
المناطظ، وأطلوا مؤتسة ميروفا على النتا ج التي توصال إليها. ونتتمة لذلك، أصدرت ورتقة أت لة وأجواة 

 نامات الممتما المدني. ما مؤتسة ميروفا لنار مولومات واضةة عن الصندوق على م

الطريظ نةو تواون أقوى    -ةوار بين منامات الممتما المدني وصااااااااااندوق تةييد أرر تدثور األراضااااااااااي  ال )د( 
 لتةقيظ تةييد أرر تدثور األراضي

، تةت  الموقودل على  اافة اإلنترنتقام فريظ منامات الممتما المدني بتساهي  وتناتا المناتااة  -52
الطريظ نةو تواون   -عنوان "الةوار بين منامات الممتما المدني وصااااااندوق تةييد أرر تدثور األراضااااااي  

فتة لااااااركة  وتااااامةت الةلقة الدراتاااااتة الااااااا  . 2021أيار/مايو  17أقوى لتةييد أرر تدثور األراضاااااي"، في 
بتقديا صندوق تةييد أرر تدثور األراضي إلى منامات الممتما المدني. كما تمي  IDHميروفا ومؤتسة 

لمنامات الممتما المدني بتقديا ماااااااااااااااريا تقودثا منامات الممتما المدني قد تكون لها أثمتة مالنسااااااااااااااة  
  :                                          للصندوق. وقد اتت خدم ثذا ااجتماع تتما يلي

 لممتما المدني مصندوق تةييد أرر تدثور األراضي وفهمها لمختلف جواناه؛ توةتة منامات ا  )أ(  

 إقامة ووار تفاعلي بين صندوق تةييد أرر تدثور األراضي ومنامات الممتما المدني؛  )ب(  

إتاوة فرصاااة لمنامات الممتما المدني لورض أعمالها ودروتاااها المساااتفادل من خالل   )ج( 
 ييد أرر تدثور األراضي.جلسة تفاعلتة ما مديري صندوق تة

  لمفافةة التصةر المساثمة في الطاوة الثانتة من مناور "توقوات األراضي الوالمتة" اتفاةتة األما المتةدل  ( ثا )  

                                                                                       د عي الفريظ للمساااثمة في الطاوة الثانتة من مناااور "توقوات األراضااي الوالمتة". وتمفن الفريظ  -53
تااااااااوري مااااااابن عملتة الطاوة الثانتة من منصااااااة "توقوات األراضااااااي الوالمتة". من المااااااااركة في اجتماع 

وعالول على  لك، جما الفريظ دراتاااات واات إفرادية من منامات الممتما المدني وقدمها كمسااااثمة في  
 مناور "توقوات األراضي الوالمتة". عملتة الطاوة الثانتة من
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 ذ المقررا  الصادرة عن الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر األطرافمشارةة مظمما  المتمم  المدي     تظفي -6 

المسااااااااااااااثمة في الدلي  التقني اتفاةتة األما المتةدل لمفافةة التصاااااااااااااةر وتى تدمج في تنفيذ اتفاةتة األما  )أ( 
  المتةدل لمفافةة التصااااااةر وتةييد أرر تدثور األراضااااااي الخطو  التوجيهتة الطوةتة مااااااابن الةوكمة المسااااااؤولة 

 انل األراضي ومصايد األتما  والغامات في تتاق األمن الغذا ي الوطني لةت 

في أعقاااب أعمااال الاادعول التي قاااماات بهااا منامااات الممتما الماادني الموتماادل، في إطااار الفريظ  -54
الساااابظ لمنامات الممتما المدني، اعترفت اتفاةتة مفافةة التصاااةر مةتانل األراضاااي كونصااار ر تساااي في  

، أعدت منامة األغذية والزراعة ليما المتةدل، مالتواون ما 14-م أ/ 26. وتاوا للمقرر مفافةة التصاااااااااةر
وتى تدمج في تنفيذ اتفاةتة مفافةة التصاااااااااااةر           تقنتا                                                    أمانة اتفاةتة األما المتةدل لمفافةة التصاااااااااااةر، دليال  

ل األراضاي ومصاايد وتةييد أرر تدثور األراضاي الخطو  التوجيهتة الطوةتة ماابن الةوكمة المساؤولة لةتان 
األتااااما  والغامات في تااااتاق األمن الغذا ي الوطني. ووياااار أعياااااء الفريظ اجتماعين تااااااوريين إلعداد 
الدلي  التقني. كما تااااااااااااااثا الفريظ في جما التولتقات ودراتاااااااااااااات الةاات اإلفرادية من منامات الممتما 

تاااااااثا أعياااااااء الفريظ في اتااااااتوراض  ، 2021المدني وتى تراعى في الدلي . وفي كانون األول/ديساااااامبر  
 األقران للدلي  التقني.

نيادل عدد منامات الممتما المدني الموتمدل/الااااووب األصااالتة /الممتموات المةلتة/الممموعات النساااا تة  )ب( 
 لدى اتفاةتة األما المتةدل لمفافةة التصةر

األطراف التي عقاااادت في كاااانون                                                      اعت ماااادت لااادى ااتفاااااةتااااة، خالل الااادورل ااتاااااااااااااتثنااااا تااااة لمؤتمر   - 55
منامة من منامات الممتما المدني، لتصااااا  الودد اإلجمالي لمنامات الممتما   45، 2021األول/ديسااااامبر 

مناماة. وتونع مناماات الممتما المادني الموتمادل الماديادل وسااااااااااااااب المنطقاة على  637المادني الموتمادل إلى  
في الماا اة من أوروااا الغراتاة ودول   9و   لماا اة من آتاااااااااااااتاا، في ا  16و   في الماا اة من أفريقتاا،  71  :النةو التاالي 

 في الما ة من أمريفا الالتينتة ومنطقة الاةر الكاريبي.    2و  في الما ة من أورواا الارةتة،  2و   أخرى، 

مشاااااااارةة مظمما  المتمم  المدي     بظاء أوجه الم ار بين اتفاقية األمم الممحدة لمكا حة المصاااااااحر   -7 
 الممحدة األخرى وغيرها من المظاسبا  الدولية واتفاقيا  األمم 

 الوالمي لةف  الطبتوة لالتةاد الدولي لةف  الطبتوة والموارد الطبت تة 2021مؤتمر )أ( 

وياااار ممث  ممموعة أورواا الغراتة ودول أخرى المؤتمر الوالمي لالتةاد الدولي لةف  الطبتوة   -56
مرتااااااااايلتا. ونامت ثنا  مناتااااااااااة عن التزامات منامات   في  2021والموارد الطبت تة في أيلول/تااااااااابتمبر  

الممتما المدني ماإلدارل المسااتدامة للمناظر الطبت تة في األراضااي المافة. وتاالطت المناتاااة اليااوء على 
مااااااااركة الممتما المدني في إدارل المناظر الطبت تة واألراضااااااي في المناطظ المافة، واتااااااتندت إلى نتا ج 

، الاذي ناماه مركز اإلجراءات واإلنماانات  2019جراءات مفاافةاة التصااااااااااااااةر لواام  مؤتمر القماة الادولي إل
بدعا من اتفاةتة مفافةة التصااةر. وخالل المؤتمر، تاااثا ممث  ممموعة   2019الدولتة في وزيران/يونته  

دول أورواا الغراتة ودول أخرى في تناتا ووار رتتا المساااااتوى في المنال الفرنساااااي للمؤتمر ماااااابن ماادرل 
لمدار األخيااار الواتا للصاااةراء الكبرى والسااااو . وويااار ثذه المناتااااة األمين التنفيذي اتفاةتة األما ا

 المتةدل لمفافةة التصةر وونير الخارجتة الفرنسي وونير البي ة الموريتاني.
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 2021المؤتمر الدولي الماتر  ليراضي الوابتة والمؤتمر اافتراضي الدولي للمراعي،  )ب( 

في فريظ الدعا اإلقلتمي للسااااانة الدولتة للمراعي                                   ممث  آتاااااتا في الفريظ، مصااااافته عياااااوا  ويااااار   -57
المؤتمر الدول  ال مراضاااا   في           ر تسااااااتا                                                            ورعال الما ااااااتة لمنطقة الااااااارق األوتااااااط و اااااامال أفريقتا، ومتةدرا  

وكان مةور الخطاب الر تسااي ثو  . 2021في تااارين األول/أاتوار    المشامر  لرراضا  العشا ية والمراع 
 من الرتا   الر تستة، مما في  لك: ا"الرعي؛ القيايا ااجتماةتة والمنسانتة والستاتاتتة"، ويث وجه عدد

ااعتراف مةظ الرعال في وتانل أراضاايها واةقوق ملكيتها ما إيالء اثتمام خا  لةظ   )أ( 
نصااو  عليها في الخطو  التوجيهتة الطوةتة مااابن المرأل في األرض في إطار المساااوال بين المنسااين الم

 الةوكمة المسؤولة لةتانل األراضي ومصايد األتما  والغامات في تتاق األمن الغذا ي الوطني؛

ااعتراف مبراضاااااااااي أتاااااااااالف الرعال المتنقلين في  اااااااااف  "أقالتا الةتال"/مناطظ وأقالتا  )ب( 
 الصون؛السفان األصليين والممتموات المةلتة المامولة م 

توزيز تةالفات أصااااااااااةاب المصاااااااااالةة المتوددين إلقرار الساااااااااانة الدولتة للمراعي ورعال  )ج( 
الما اتة مغرض التوةتة وتاد الثغرات المورتتة على الصاويد الوالمي من ويث ةتمة صاةة المراعي والرعي 

 المستدام؛ 

الرعوية   تمديد وعدنا مودم تر  أود خلف الركب من خالل توزيز مؤتاااااساااااات الةوكمة )د( 
وااعتراف بها وت اارااها، مما يساامي ممااااركتها الفولتة في عملتة صاانا القرار وصاانا السااتاتااات المرتاطة 

 .(8)ممصيرثا على جمتا المستويات

 ولقة عم  اتتوراض الخبراء مابن أدال تقيتا اإلدارل المستدامة ليراضي المراةتة لالعتاارات المنسانتة )ج( 

 ااااار  عيااااو الفريظ )من آتااااتا( في ور ااااة عم  اتااااتوراض الخبراء وااجتماعات مااااابن أدال تقيتا   - 58
وكان ثذه المناتاااااااة   . 2021اإلدارل المسااااااتدامة ليراضااااااي المراةتة لالعتاارات المنسااااااانتة في أيلول/تاااااابتمبر  

رل المساااااااااااااتاداماة ، لتوزيز تكنولوجتاات ونهج اإلدا 2020متوافقاة ما أثاداف خطاة الوما  المنسااااااااااااااانتاة في عاام  
ليراضاي المراةتة لالعتاارات المنساانتة من خالل تقاتاا واتاتوراض ااتاتبتان الذي وضاوته الااافة الوالمتة 
                                                                                                     لن ه ج وتكنولوجتاات وف  الموارد، ومناماة األغاذياة والزارعاة، واتفااةتاة األما المتةادل لمفاافةاة التصاااااااااااااةر لزياادل  

 ات اإلدارل المستدامة ليراضي المراةتة لالعتاارات المنسانتة. توزيز وصق  المنهمتة الرامتة إلى تقيتا ممارت 

 توزيز دور الممتما المدني في تةقيظ ثدف تةييد أرر تدثور األراضي )د( 

 اااار  فريظ منامات الممتما المدني في اتاااتوراض نمو ج تةديد الماااااريا في مااااروع "توزيز  -59
"، وثو مااادرل ماااااااااااااااتركاة بين ااتةااد الادولي لةف   دور الممتما المادني في تةيياد أرر تادثور األراضااااااااااااااي

الطبتوة والموارد الطبت تة وفريظ منامات الممتما المدني و ااافة األراضااي المافة من المزما تقديمها إلى 
 مرفظ البي ة الوالمتة. 

 تفاع  فريظ منامات الممتما المدني ما التمما الوالمي للاااب الموني ماألراضي والتصةر  )ثا( 

ما ممثلي التمما الواااالمي للااااااااااااااااااااب الموني                                           عقاااد فريظ مناماااات الممتما المااادني اجتمااااعاااا   -60
ماألراضاي والتصاةر، وتااعد الفريظ في اتاتوراض الصاالوتات انتخاب المنساقين الوالميين لتمما الااااب  

 الموني ماتفاةتة مفافةة التصةر.

 ا  ما ا يق  عن رماني منامات يقودثا  ااب. ، ثن                                               ومن بين منامات الممتما المدني الموتمدل وديثا   - 61

  

(8) <https://b2n.ir/t01770>. 

https://b2n.ir/t01770
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 الدروس المسمفادة -8 

  ، لا يتمفن أعياااء الفريظ من التواون إا عبر اإلنترنت. ولا يسااتفيدوا19- في تااتاق جا ةة كوفيد  -62
من اآلرار اإليمابتة التي راما  ااااااهدوثا في اجتماع ويااااااوري في بداية وايتها وتساااااالا المهام من أعياااااااء 

 سامقين. ويوصي الفريظ ماتخا  الترتياات الالنمة اجتماع تسلا المهام ما الفريظ المقب .  الفريظ ال

منامة. وقد تاااثمت ثذه  637، بلغ ممموع منامات الممتما المدني الموتمدل 2021وفي عام  -63
مها مناماة بادرجاات متفااوتاة في تنفياذ اتفااةتاة مفاافةاة التصااااااااااااااةر. ومن ال 637المناماات الااالغ ممموعهاا  

ما منامات الممتما المدني الوطنتة وأن تراعي إجراءات منامات           منتاما                                 للغاية أن يمري األطراف ووارا  
 الممتما المدني في تقارير التنفيذ الوطنتة. 

. ويدر  الفريظ أن القا مة                                                                   واالنساااة للفريظ واألمانة، يمث  التوام  ما جمتا تلك المنامات تةديا   -64
وضاااااوت لك  منطقة، وكذلك الموقا الااااااافي للفريظ، أداتا اتصاااااال واتااااامتان ويناغي اإلمقاء البريدية التي 

لةاجز اللغة الذي يوترض الوديد من منامات الممتما المدني، يطلب الفريظ                            عليهما وتةسااااااااااينهما. ونارا  
بناء القدرات  إلى األمانة توفير المزيد من الموارد واألدوات لتتساااااير ناااااار المولومات والماااااااورات وأنااااااطة  

 الموجهة لمنامات الممتما المدني بلغات متوددل.

وافيااااااااا  التواصااااااااا  ما صاااااااااندوق تةييد أرر تدثور األراضاااااااااي فها الفريظ أنه، مالنار إلى أن  -65
، مما في  لك عا د ااتاااااااااااتثمار، والموايير ااجتماةتة والبي تة                                    الصاااااااااااندوق ينار في ماااااااااااااريا مةددل جدا  

ن الدروس التي اتااااااااااااتخلصااااااااااااها الصااااااااااااندوق والتي يناغي تومتمها على منامات  الوالتة، فإن رمة الوديد م
الممتما المدني وأصااااااةاب المصاااااالةة اآلخرين. ويناغي لمديري صااااااندوق تةييد أرر تدثور األراضااااااي أن 
يواصاااااالوا إجراء ووار وريظ ما الفريظ ومنامات الممتما المدني مصاااااافة عامة لتاادل الخبرات والمساااااااثمة 

 امات الممتما المدني.في بناء قدرات من 

ويورب الفريظ عن ارتتاوه للتااور ما منامات الممتما المدني في اتتوراض الدلي  التقني من  -66
أج  أن تدمج في تنفيذ اتفاةتة مفافةة التصااااااةر وتةييد أرر تدثور األراضااااااي الخطو  التوجيهتة الطوةتة  

الغامات في تااااتاق األمن الغذا ي الوطني. مااااابن الةوكمة المسااااؤولة لةتانل األراضااااي ومصااااايد األتااااما  و 
ويطلب الفريظ إلى اتفاةتة مفافةة التصاااااااااةر أن تطور منتمات إضااااااااااتتة من ثذا الدلي ، كما يطلب إليها 
وضاااااااااا خطة لبناء القدرات تنار في اوتتاجات منامات الممتما المدني )ااوتتاجات التااااااااااغيلتة إلدماج  

تاجات توزيز أعمال الدعول( والمواطنين )اوتتاجات التوةتة والفها الممارتااات في مااااريوها اإلنما تة، واوت 
لتوزيز جذول الوم  النيالي(. وثذا ما من  بنه أن يدعا مساثمة منامات الممتما المدني في الوم  من 

 أج  دمج وتانل األراضي في اإلدارل المستدامة ليراضي.

األراضاااااي، تطلب منامات الممتما المدني   وعالول على  لك، فإنه تتما يتولظ مساااااتاتاااااات وتانل -67
أن توم  اتفاةتة مفافةة التصااااةر على تقديا األدلة إلقناع القادل السااااتاتاااايين وواااااد اإلرادل السااااتاتااااتة من 
أجاا  التغيير، ممااا في  لااك األدلااة الكمتااة والقااا مااة على الولا، واألدلااة على الكتوتااة التي يمفن بهااا إلدراج  

ماابن الةوكمة المساؤولة لةتانل األراضاي ومصاايد األتاما  والغامات في تاتاق    الخطو  التوجيهتة الطوةتة
األمن الغذا ي الوطني أن يةسااان قدرل مساااتخدمي األراضاااي على الصااامود في تاااتاق اانتوا  مود جا ةة  

 اوفيد، وتظهار المخاطر المةتملة للتقاع  عن الوم .

الخامساة عاارل لمؤتمر األطراف على النار   وعالول على  لك، يااما الفريظ األطراف في الدورل -68
في الادليا  التقني وتى تادمج في تنفياذ ااتفااةتاة وتةيياد أرر تادثور األراضااااااااااااااي الخطو  التوجيهتاة الطوةتاة  
ماابن الةوكمة المساؤولة لةتانل األراضاي ومصاايد األتاما  والغامات في تاتاق األمن الغذا ي الوطني، كما 

ى كفالة اعتماد وتنفيذ األطر القانونتة التي تياااااااامن وصااااااااول جماعات  ياااااااااموها على أن تكون تااااااااااقة إل
األقلتات، مث  الرعال والسفان األصليين، على األراضي وتدارتها إدارل مال مة، كما تيمن تمفين المرأل من 

 المساوال في اتتخدام األراضي ووقوق الملكتة. 
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                                     عم   مانتاااااار الموع وعدم المساااااوال في               كانت عامال   19-، يذكر الفريظ مبن جا ةة كوفيد        وأخيرا   -69
 ااتى أنةاء الوالا، إلى جانب عوام  من قبي  تغير المنا  وتدثور األراضااي والنزاعات. وفي ثذا السااتاق، 
يدعو الفريظ األطراف إلى النار في الروامط القا مة بين الناا الغذا تة وتدارل األراضااااي. كما يطلب الفريظ 

تصااااااااااااااةر النار في ولول قاا ماة على الطبتواة، من قبيا  المماارتااااااااااااااات اإليفولوجتاة  إلى اتفااةتاة مفاافةاة ال
 الزراةتة، لتمنب تدثور األراضي وتتاوة تكتة ناا اإلنتاج الزراعي والةفاظ على التنوع البيولوجي.

 السمظماجا  والموصيا  -       رابعا   

عا  الشااااااابابي    يحمى الدور الذي تضاااااااطل  به مظمما  المتمم  المدي ي بما  ي ا متمو  -70
اجمماعا  وعمليا  اتفاقية مكا حة المصااااااحر بمقدير ة ير لدى مخملف أصااااااحاب المصاااااالحة     طار  

بشاااااااا ن ريااة األراضاااااااا ي الذي روج  له ودعممه    14-م أ/ 26التفاقية وخارج ا. ويعد اعمماد المقرر  
ظمديا  دولية أخرى ةقصاة                                  على هذه المشاارةةي ودد ع رض    م            يتابيا                                مظمما  المتمم  المدي ي مثال  

يتاح تصاااااااور اللييية الم  يمكن ب ا للمتمم  المدي  أن يؤثر على عملية صاااااااظ  القرار    التفادا   
 ال يئية الممعددة األطراف.

وخالو الساااظمين األخيرتيني ول سااايما مظذ بداية التائحةي دعم  ريق مظمما  المتمم  المدي    -71
الماب  لتفاقية مكا حة المصااااااحر المشااااااارةة الفعلية لمظمما  المتمم  المدي ي بما يكفل جعل المتمم   

لمادي  على  با ساااااااااره على علم ودراياة با ولوياا  األطراف ووعمال األمااياة. وراا ج  ريق مظمماا  المتمم  ا
المساااموى الذي المزم به خالو هذه األودا  العصااايبة من خالو اجمماعاته المظمممة وتواصاااله المساااممر  
م  مظااصااااااااارياه. وداد دعما  األمااياة عمال الفريق من أجال الحفاام على الزخم الاذي تم بظاا ه    الادورة  

 ن التائحة. الرابعة عشرة لمؤتمر األطراف والسع   لى المغلب على الصعووا  الظاجمة ع

ويمكن لرطراف والمراد ين واألماية أن يرةزوا مساااامق ال بقدر أا ر على العمل من أجل ضاااامان  -72
  المشااارةة المتدية للشااباب واألجياو المق لة    اجمماعا  وعمليا  اتفاقية األمم الممحدة لمكا حة المصااحر. 

  المصاااادي لمحديا  المصااااحر وتدهور  وساااامساااامفيد التفاقية من طادم م وريويم م وأ لارهم المطل ية  
األراضا  والتفاف وروابط ا ب امة المظا  والمظوع ال يولوج . ومن را ن وضا  اسامراتيتية هاد ة إلرارا   

 الشباب أن يرس  األسس لضمان مشارةم م على جمي  المسمويا . 

أصاااحاب  وواإلضاااا ة  لى الشااابابي سااامحماا مؤساااساااا  التفاقية  لى تعزيز عمل ا المق ل م  -73
  المصالحة المعظيين اخخريني بما    لل  الشاعوب األصالية ومظمما  المتمم  المحل ي والمظمما  الظساائيةي 

 واألرخاص لوو اإلعادةي والحكوما  المحليةي وال رلماييون.

عظاصاااار من هذه الساااامظماجا     رااااكل مشااااروع   ICCD/COP(15)/21وترد    الوثيقة   -74
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