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 مؤتمر األطراف

 الدورة الخامسة عشرة

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

 من جدول األعمال المؤقت 3البند 

تشجيع وتعزيز العالقات مع االتفاقيات األخرى ذات الصلة 
 ومع المنظمات والمؤسسات والوكاالت الدولية المختصة

تشجججججيع وتعزيز العالقات مع االتفاقيات األخرى ذات الصججججلة ومع المنظمات    
 والمؤسسات والوكاالت الدولية المختصة

 مذكرة من األمانة     

 موجز  
، إلى األمباةبو وئيتبات اامفباومبو ومؤابببببببببببببب ببببببببببببببام ا  14-م أ/8طلب  مؤمم  األط ا،، ي  مر ر   

المناابببببببببنوت عأ  أن م بببببببببتى إلى إقامو ةببببببببب اذات جديدة لزمادة متزمز منفيف امفاومو األم  الم  دة لم اي و 
؛ عب  مواصببببببببلو التمد م  منادرة الف م  المتن   2030-2018ال صبببببببب   والطارئا ااابببببببب  امم   للف  ة  

ب صببببد األرح ل  ييد أد  مدئور األرانبببب  من أجد متال و المت ات الم صببببلو دمؤةبببب ات ال ردم الرا مو  
على األرانبببببب  وامادة األئممو ال ببببببماابببببباممو لبماةات رصببببببد األرح وأدواما وواج اما البينمو؛ ع   البنا   

األم  الم  دة ذات الصبلو، يالب ع عن الكب كا  ااةما يين والمنتمات  على ال تاون الفي بدأ م  كماةات  
الدولمو ذات الصبببلو، لدع  متمم  م اعاة المنتور ال ن ببباة  على جمم  الم ببب ومات، وللن  اصبببو على  
الصبببببتيدين الوطن  ودون الوطن ؛ عد  مواصبببببلو متزمز ال تاون م  أماةات امفاومات رمو وكماةات األم   

و، وكفلك م  ةبببب كا  ال نممو والمنتمات الدولمو وااقلمممو ذات الصببببلو، لدع  أةكبببب و  الم  دة المخ صبببب
م اي و التواصف ال ملمو وال  ابمو، ورصد ال فا، وال أئ  لا وةت  ااةفار المن   دا، ومريممات قابلمو 

 ال أد  دال فا،، ومدابي  ال خفمف من مخاط  ال فا،.

ماةو واآللمو التالممو أن مواص  اان  ع بدورم ما ي  وطل  مؤمم  األط ا، أيالاع إلى األ 
الكبببب اذات الرا مو؛ وال ببببت  إلى إقامو ةبببب اذات جديدة من أجد امادة متزمز منفيف اامفاومو والطار امفاومو 

. ومصببببببببببف ئفا ال ر م  ااج ا ات ال   امخفم ا  2030-2018م اي و ال صبببببببببب   ااابببببببببب  امم   للف  ة  
ومن    ب ردي  ااب ن اجات وموصبمات لل  منت  يي ا   14-م أ/8ممو ااب  ادو للمر ر  األماةو واآللمو التال

 األط ا، ي  الدورة الخام و عك ة لمؤمم  األط ا،.
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 معلومات أساسية -أوالا  

إلى اابببببببببببببب ت اح ومريم  مببدى ال رببدم الببفي أح امببا أمبباةببو امفبباومببو األم    14-م أ/8يببدعو المر ر  -1
وم  المنتمات    الم  دة لم اي و ال صببب   ي  مكببب م  ومتزمز الت قات م  اامفاومات األ  ى ذات الصبببلو

والمؤابببب ببببات والوكاات الدولمو المخ صببببو. ومردم ئف  المفك ة موجزاع لتدد مخ ار من ئف  األةكبببب و ومب ا 
 يتالي  ا ي  مك م  ئف  الت قات وموطيدئا وكفلك ي  متزمز منفيف اامفاومو. 

  و ال نممو   ومر الببببببب  إح اا مردم ملموو ي  بلوغ األئدا، اااببببببب  امم مو ل مفاومو وي  م ري  -2
إقامو ع قات م ينو ويتالو قادرة على حكببببببببببد أوجا ال ةار الم  مو م  المنتمات   2030الم بببببببببب دامو لتام  

األ  ى ال   مؤدي م بام م ربار بو أو م لباملبو. وا ير صبببببببببببببب  ذلبك على امفباومبات رمو و ي ئبا من اامفباقبات  
ت ال   م كز على م با د ل ا صبلو مناةب ة البيتمو الم تددة األط ا،، بد يكبمد أيالباع المنتمات والمؤاب با

دم بببألو اادارة الم ببب دامو ل رانببب ، دما ي  ذلك ال صبببد وااب غ، و نا  الردرات، والدارة األرانببب  ومأمين  
حماام ا، والم بببببباواة بين ال ن ببببببين، والةبببببب او الكببببببناب، وال فا، وةدرة المما ، والتواصببببببف ال ملمو وال  ابمو،  

ال مفمو، والمتار، وةرد ال لنولوجما، وال وعمو  -ماابببات، وال   ة وال وادط ال الببب مووال فاعد بين التلوم وال ببب
 ااع ممو واامصاات، ومتبتو الموارد.

 الشراكات القائمة والجديدة -ثانياا  

 اتفاقيات ريو واالتفاقات البيئية المتعددة األطراف -ألف 

ااد رؤاببا  امفاومات رمو، م ت رعايو ي م  اامصببال المكبب  و، من امصبباام   المن تمو، وعردوا   -3
، امفروا على اابببببببب  امم مو 2020اببببببببنتو اج ماعات   ل ي  ة ما بين الدورات. وي  مكبببببببب من الماة /ةويمب   

المك  و ومبن  علما،    دا لمو مت  ، دال تاون الم  م  منف أمد دتيد الفي أةكأما األماةات ومنتمو ال تاون 
 دما ي  ذلك بنا  الردرات، وال وعمو واامصاات، و ي  ذلك من أولومات التمد ذات الصلو. 

، حملو على واببا د ال واصببد ااج ماع   2021وأطلرت أماةات امفاومات رمو، ي  أيلول/اببب مب    -4
. وم د، ال ملو إلى امادة  2022دتنوان "ااببببببب تادة ال واان م  ال بمتو" من الم وق  أن م ببببببب م  طوال عام  

الوع  ب  ادط ال  ببديببات الم دببو الم مملببو ي  ال صبببببببببببببب   ومتي  المنبباي ويرببدان ال نوع البيولوج ، وكببفلببك  
دال واة  ااي ابمو ل د كد أامو من   ل التمد المنا   وحفظ ال نوع البيولوج  والصببببببببب ح األرانببببببببب ،  

 .ICCD/COP(15)/3 :، اةت  الودمروعلى ال وال . ول ط ع على مزمد من المتلومات

وُوا َِّعت بماةات مكبببببببببب  كو من األمنا  ال نفيفيين ي  التديد من المؤمم ات واألحداة ااي  انببببببببببمو  -5
ال   ج ت   ل ي  ة ما بين الدورات. وواي  ي م  اامصال المك  و أيالاع على   و ل تزمز بنا  الردرات  

م د، إلى ونبب  ب ةامل لبنا  الردرات ل  ات ال ن ببي  الوطنمو    2021المكبب  كو ي  مكبب من الماة /ةويمب   
 من أجد مزمد من ال لامد ي  م ديد األئدا،، ومردي  ال رارم ، ومنفيف اامفاومات الم ة دك د عام.

، واصببببببلت األماةو م ببببببائم  ا ي  19-وم  مأجيد ااج ماعات ال الببببببورمو د ببببببب  جا  و كوييد -6
رو دإطار امفاومو ال نوع البيولوج  الخاص دال نوع البيولوج  التالم  لما دتد  المناقكبببببببببببو ااي  انبببببببببببمو الم تل

، دما ي  ذلك كد ااج ماعات والمفاونببببات الم تلرو دالتملمو ال كبببباركمو لونبببب  أئدا، ااطار  2020 عام
 مفاومات  و اياما وأط  منفيف  ورصبد . وةبملت ئف  المناقكبو حلرات التمد ال كباورمو بي ن األولى والماةمو ل

، واج ماعات الف م   2020الم صبببلو دال نوع البيولوج  دكبببأن ااطار التالم  لل نوع البيولوج  لما دتد عام  
، يالبببببب ع عن اج ماعات  2020التامد المف وح داب التالببببببومو المتن  دإطار ال نوع البيولوج  لما دتد عام  

ل يتبببو الف عمبببو لل نفيبببف ال بببادت ين امفببباومبببو ال نوع  ال يتبببو الف عمبببو للمكببببببببببببببورة التلممبببو وال رنمبببو وال لنولوجمبببو وا
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البيولوج ، ب بد، إدمبا  أولومبات امفباومبو م باي بو ال صبببببببببببببب   على الن و المنباابببببببببببببب  ي  ااطبار من أجد  
نببمان ام بباقا وملاملا م  التملمات الدولمو األ  ى الرا مو؛ عب  م ديد الخمارات الم احو ل تزمز أوجا  عأ 

وطن  فمما بين اامفاومات الم صبببببلو دال نوع البيولوج  وكفلك امفاومات رمو، دما ي  ال ةار دكبببببأن ااب غ ال
و  بو ال نممبو الم بببببببببببببب بدامو    2030-2018ذلبك ااطبار ااابببببببببببببب  امم   امفباومبو م باي بو ال صبببببببببببببب   للف  ة  

من أئدا، ال نممو الم ببببببببببب دامو لم اي و ال صببببببببببب  ، وم مم  األرانببببببببببب  وال   و    3-15والتايو    2030 لتام
 دئورة، دما ي  ذلك األرانببب  الم الببب رة من ال صببب   وال فا، والفمالببباةات، وال بببت  إلى م ري  عال    الم

  ال  من ظائ ة مدئور األران . 

، على ال وال ، أابببببب مت األماةو ي  أةكبببببب و  2021وحزم ان/يوةما    2020وي  مكبببببب من الماة /ةويمب   - 7
ال يتو الف عمو لل نفيف وال يتو الف عمو للمكببببورة التلممو وال لنولوجمو ال ادت ين امفاومو األم  الم  دة ااطارمو دكببببأن  
متي  المناي ي  عأ  حلرو ةراش دكبببأن الت قو بين الم بببا د الم صبببلو داألرانببب  والم بببا د الم صبببلو دال لمف م   

المناي؛ عب  حلرو التمد الخاصببببببببو دتمد كوروةمفما المكبببببببب  و دكببببببببأن الزراعو المتنمو داادارة الم بببببببب دامو   متي  
ل رانب  والمما ، دما ي  ذلك ااب  امم مات اادارة الم لاملو لم ب  متات المما ، من أجد نبمان األمن التفا  ؛  

ال د، ال ومد األجد الم ممد ي  حصببببببببببببب  ع   حوار الخب ا  المنت  ل اببببببببببببب ت اح الدوري الماة  لمدى كفايو 
درجو متومو مرارةو دم بببببب ومات ما قبد ال صنو الصببببببناعمو وال ردم الم  ا ة و    1,5ااح  ار التالم  ي  أقد من  

 م صمرا؛ عد  ب ةامل عمد ةي و   الم تل  ب أدي ات متي  المناي والرابلمو لل أد  دا وال لمف متا؛  

لو األماةو ي  الدورة ال بادابو والتكب من لمؤمم  األط ا، ي  امفاومو  وةبارو األمين ال نفيفي وممم -8
األم  الم  دة ااطارمو دكأن متي  المناي ي    ا و، يدايتوا عن ال لول الرا مو على األران  لل خفمف  
من آدار متي  المناي وال لمف متا، وكفلك على أئممو إصببببب ح األرانببببب  واادارة الم ببببب دامو ل رانببببب ،  

نارئا ااببببببببب  امم مو يتالو من حي  ال للفو ة و ااة تاش وال نممو الم ببببببببب دامو لل مم  ي  م حلو ما دتد  داع 
لمؤمم  األط ا،، ةتمبت أمباةبات امفباومبات رمو الم ة، ببدع  من م ي  البيتبو  26ال با  بو. و  ل البدورة  

دما ي  ذلك دورة رفمتو التالممو، ة ببببببخو من بببببب و من جناح امفاومات رمو، دإجمال  اببببببن  دورات مخ ل و،  
الم بببب وى، ل  ببببلمط الالببببو  على ملامد التملمات الم ة ي  الرالببببايا الم تلرو دصبببب و ااة ببببان، والصبببب ح  

 النت  ااي ولوجمو، والنت  التفا مو، وال اجو إلى ةت ة مةارمو دكأن ال مومد من أجد ال نفيف الوطن .

الب مو الم اج ة م  ال  كيز على المف وم األابببببببااببببببب    ومتاوةت األماةو م  امفاومو حفظ أةواع ال يواةات  - 9
لل  ط ااي ولوج  وأئمي ا لل صببببببب  /مدئور األرانببببببب  وال فا، وم ري  م ييد أد  مدئور األرانببببببب  والصببببببب ح  
األرانبببببببب  وحفظ ال نوع البيولوج . وركز ئفا ال تاون على متزمز ال  ط ااي ولوج  ي  إطار التملمات ال ارمو،  

ذات صبببببببلو وم ديد موانبببببببم  جديدة لب ةامل التمد الم داول للمنب  ال  وم  الدول  للتلوم    ممد ونببببببب  مريممات 
وونببببب  إطار عالم  لل نوع    2030وال بببببماابببببات المتن  دال نوع البيولوج  و دمات النت  ااي ولوجمو ح ى عام  

صب اع أاباابماع من عناصب   . وةبمد أيالباع مريمماع علمماع لل  ط ااي ولوج  بوصبفا عن 2020البيولوج  لما دتد عام  
 إص ح النت  ااي ولوجمو كودمرو عمد م    ي  الن خو الماةمو من منصو موقتات األران  التالممو.  

 (2030-2021عقد األمم المتحدة إلصالح الُنظم اإليكولوجية ) -باء 

ممو ب تاون  ، أصببببدرت األماةو الن ببببخو الماةمو من منصببببو موقتات األرانبببب  التال 2022ي  أوا د عام   - 10
ودي  م  الوكالو ال ولنديو ل ريم  البيتو ال ادتو لم    ال خ مط للبيتو المعمكبمو، ال   أعدت ال بينارموئات الم تلرو  

منتمو ممملو ي     16. وكاةت    1ع دإصبببببب ح األرانبببببب ، يالبببببب ع عن م ليد ال زامات ااصبببببب ح التالممو وملالمف ا 
نصبببببببببببببو، وصبببببببببببببدر مللمف دبإعبداد دمباة  ورقبات عمبد ل ربدي  مبد  ت  الل نبو ال وجي مبو للن بببببببببببببخبو المباةمبو من الم 

  

 م    ال خ مط للبيتو المعمكمو.   1ع
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مونببوعمو. وُةكببِّ  ي  الوقت ةف ببا مر م ان موانببمعمان إقلمممان لمنصببو موقتات األرانبب  التالممو، أحدئما عن  
ال نوب األي مر  واآل   عن أورو ا الواب ى والكب ومو. واألماةو مم نو للدع  ال بخ  الفي قدم ا م كما وجم ورمو  

 رما والصين وئولندا ل  وم  من  ات منصو موقتات األران  التالممو ئف .  ذو 

و اانببببايو إلى من  ات الن ببببخو الماةمو من منصببببو موقتات األرانبببب  التالممو، ياألماةو ةبببب مك   -11
 ،  2030-2021أابببباابببب  ي  األةكبببب و ال اممو إلى متزمز عرد األم  الم  دة اصبببب ح النت  ااي ولوجمو ع

دصمادة منتمو األم  الم  دة ل  فيو والزراعو و  ةامل األم  الم  دة للبيتو. ومكببببببببمد ذلك الم ببببببببائمات ي  
، ومن  ات الدعوة واامصببباات ذات الصبببلو، والمكببباركو  2021حزم ان/يوةما   5ي    م إط ق الترد، الفي  

 دال صد وااب غ والمنادرات ال  م مو.ي  مخ لف األي قو التاملو وي ق التمد، ممد ملك المتنمو 

 األطر السياساتية التفاقية مكافحة التصحر -جيم 

فمما ي تل  د مااة األرانبببببببببب ، متاوةت األماةو م  منتمو األ فيو والزراعو ل م  الم  دة عالفاو    -12
و ال وعمو  وةببببببببببب كا  آ  من ي  الم ال ذي الصبببببببببببلو اعداد دليد مرن  عن كمفمو إدما  الخ و  ال وجي م

دكببببأن ال وكمو الم ببببؤولو ل مااة األرانبببب  ومصببببايد األاببببماو والتادات ي  اببببماق األمن التفا   الوطن ،  
، ي  منفيف اامفاومو وم بببببببببب م  م ري  م ييد 2012ال   اع مدم ا ل نو األمن التفا   التالم  ي  أيار/مايو  

ات  ب ا  ي  م بببا د حمااة األرانببب ،  أد  مدئور األرانببب . وع وة على ذلك، متاوةت األماةو م  مؤاببب ببب
دما ي  ذلك ممملو الفاو، واا   ، الدول  ل رانبببب ، ومنتمو اةداببببا، ومؤابببب ببببو بوادو األرانبببب ، وي م   
منتمو الم  م  المدة  ال اد  امفاومو م اي و ال صبببب   ل ت ح على األط ا، ي  الدورة الخام ببببو عكبببب ة 

ن اادارة الم ببؤولو ل رانبب  من أجد م اي و ال صبب   ومدئور  لمؤمم  األط ا،  مارات لزمادة الوع  دكببأ
. وفمما ي تل  ب ردي  ال رارم ، مكببباورت األماةو  14-م أ/26األرانببب  وال فا،، ح بببنما ين  علما المر ر  

م  ة كا  األم  الم  دة ال  م يين ومنتمات الم  م  المدة  ل  ديد مدى مواي  المؤة ات التالممو ال المو  
ألران ، ممد مؤة ات م موعو أئدا، ال نممو الم  دامو ذات الصلو، دغمو إدما  مصادر البماةات  ادارة ا

الموجودة ي  عملمو مردي  ال رارم  الوطنمو المربلو دموج  امفاومو م اي و ال صببببببببببب  . ول ط ع على مزمد  
 .ICCD/COP(15)/19 :من المتلومات، اةت  الودمرو

  الم بببببب ومات ل تمم  م اعاة المنتور ال ن بببببباة . و نا ع على ذلك،  والكبببببب اذات نبببببب ورمو على جمم -13
عزات األماةو ال تاون م  المنتمات ذات الصلو، دااع ماد على الكن ات على الصتيدين الوطن  والتالم .  

 و  ومن األمملو على ذلك مكبببب وع الكببببن و التالممو لُنُ ل وملنولوجمات حفظ الموارد/امفاومو األم  الم  دة لم اي 
ال صبببببب   دكببببببأن اادارة الم بببببب دامو ل رانبببببب  الم اعمو للمنتور ال ن بببببباة ، الفي يروم ب  وم  أدوات اببببببي    
ا  نارئا ي  بلدان را دة على الصببببتيد دون الوطن . ومواصببببد األماةو التمد عن كم  م  ئيتو األم  الم  دة  

مو والن وة الم تلرو درالببببايا ال ن بببين،  للم بببباواة بين ال ن ببببين ومم ين الم أة دكببببأن ال ببببماابببات والدعوة وال وع 
وابائمت ي  اج ماع ي م  الخب ا  للدورة ال بادابو وال ب ين لل نو ونب  الم أة، الفي ي ممد مونبوعا ال  م ب   
ي  "م ري  الم بباواة بين ال ن ببين ومم ين جمم  الن ببا  والف مات ي  اببماق متي  المناي، وال ببمااببات والب امل  

ال د من مخاط  اللوارة". ومواصبببد األماةو أيالببباع ال تاون م  ئيتو األم  الم  دة  البيتمو، وابببماابببات و  امل  
للم أة واام اد الدول  ل فظ ال بمتو دكببببأن أةكبببب و منممو الردرات والن وة ذات الصببببلو دال ببببمااببببات، دما ي   

  30ن  ذلك درااببببببو عن اآلدار الم ناينو لل صبببببب   ومدئور األرانبببببب  وال فا، اابببببب ت نبببببب ا  ب ا  من أذم  م 
 .ICCD/COP(15)/17 :مؤا و. ول ط ع على مزمد من المتلومات، اةت  الودمرو

وفمما ي تل  دال فا،، مواصببببببد األماةو واآللمو التالممو البنا  على ال تاون الرا   والقامو ةبببببب اذات   -14
ادة  جديدة لدع  األط ا، ي  متزمز الردرة على مواج و ال فا، على جمم  الم ببببببببببب ومات. ومكبببببببببببمد ذلك وم

الف م  التبامبد المتن  دبال فبا، ي  ااطبار التبالم  للتمبد من أجبد مواج بو ةبدرة الممبا  ي  الزراعبو، وآلمبو  



ICCD/COP(15)/4 

GE.22-01812 6 

األم  الم  ببدة المكبببببببببببببب  كببو بين الوكبباات المتنمببو دببالممببا ، يالبببببببببببببب ع عن متزمز ال تبباون م  امفبباومببو ال نوع  
دارة الممبا ، وم كز الن وة المكبببببببببببببب  كبو  البيولوج ، والفباو، والكبببببببببببببب اذبو التبالممبو للممبا ، والمت بد البدول  ا

للمفونببببببببببببببمبو األورو مبو، والم كز الوطن  لل خفمف من حبدة ال فبا، ي  جبامتبو ةب اابببببببببببببب با، و  ةبامل األم   
المت د ال يدرولم   الداةم ك ، وامفاومو األم  الم  دة ااطارمو دكببببأن متي  المناي، ومنتمو  -الم  دة للبيتو

والمرايو عاليوة ببب و ، و  ةامل األم  الم  دة ااببب خدام المتلومات الفالبببا مو ي  األم  الم  دة لل   مو والتل   
إدارة اللوارة واااببببببببببب  ادو ي  حاات ال وار ، والمنتمو التالممو ل رصببببببببببباد ال ومو. وابببببببببببائمت األماةو  

ا،  بوصبف ا المؤلف ال  م ب  ل ر م  ال ريم  التالم  دكبأن ال د من مخاط  اللوارةت مر م   اص عن ال ف 
، كما ةبببببببببببباركت ي  منتم  أحداة ي  المن دى التالم  للمما  الفي عرد ي  داذار، ال ببببببببببببنتال.  2021لتام  

و  د، متزمز الردرات وم  ببببببببببين منفيف طلنات األط ا،، دادرت األماةو إلى إةكببببببببببا  م كز متاوة  دكببببببببببأن  
 .ICCD/COP(15)/15ال فا،. ول ط ع على مزمد من المتلومات، اةت  الودمرو 

وفمما ي تل  دالتواصببببببببببببببف ال ملمو وال  ابمو، واصببببببببببببببلت األماةو متاوة ا م  ا   ، األم  الم  دة   -15
المتن  دم اي و التواصبببببببببف ال ملمو وال  ابمو ومنتماما األعالبببببببببا ، دما ي  ذلك الفاو ول نو األم  الم  دة  

ألماةو بنكبببببببببا  م   ااق صببببببببباديو وااج ماعمو آلابببببببببما والمنتمو التالممو ل رصببببببببباد ال ومو. وقد ةببببببببباركت ا
المؤابببببب ببببببات وال  ومات والكبببببب كا  ال رنيين اآل  من واللماةات ااقلمممو دكببببببأن قالببببببايا التواصببببببف ال ملمو  
وال  ابمو، دما ي  ذلك المكبببارم  ال ا دة لونببب  ااببب  امم مات وطنمو والقلمممو ل خفمف آدار التواصبببف ال ملمو  

 .ICCD/COP(15)/16لودمرو وال  ابمو. ول ط ع على مزمد من المتلومات، اةت  ا

وفمما ي تل  دالم بببببببببببا د الم صبببببببببببلو دال   ة، عملت األماةو عن كم  م  المنتمو الدولمو لل   ة   -16
ي  آاما الوا ى ل ريم  آياق إي اد ي ص عمد جديدة عن   ‘1‘ت  اعداد دراا ين اا  ادو ل لنات األط ا،

ط م  متزمز المماراببات الزراعمو الم بب دامو وم  ببين م ارات الكببناب ال مف  والم اج من التا دين إلى ئف   
‘ ي    ب البلران لونبببببببب  ةموذ  ةت ي ل ابببببببب فادة من ال  وم ت واابببببببب ممارات الكبببببببب ات ي  2‘البلدان؛  

الم بب دامو ل رانبب  ي  المن رو. ومكببمد الكبب اذات األ  ى ملك ال   أُوممت م     إصبب ح األرانبب /اادارة
الصبببببندوق الدول  لل نممو الزراعمو دكبببببأن م اونو ال نفيف وال وكمو ي  منادرة اااببببب دامو واااببببب ر ار واألمن؛  

دة دكبببببببأن و  ةامل األم  الم  دة للبيتو م ت رعايو ةببببببب اذو مخالبببببببي  األرانببببببب  ال ايو؛ ومو د األم  الم  
متزمز ال وادط بين المنبباط  ال البببببببببببببب مببو وال مفمببو؛ ومنتمببو التمببد الببدولمببو و  ةببام  ببا الم تل  دببالوظببا ف  
الخالببببببب ا ؛ وكفلك م اذز ال فلي  والمتائد المتنمو دالرالبببببببايا الم تلرو داألرانببببببب  وال   ة. ول ط ع على  

 .ICCD/COP(15)/18مزمد من المتلومات، اةت  الودمرو 

، وئ  متمد 14-م أ/5تل  دإةببب او الكبببناب، ااببب  ابت األماةو لل ل  الوارد ي  المر ر وفمما ي  -17
د  مرو ةكبببب و وم ديو م  منتمات الكببببناب. ومن   ل الكببببن و المكبببب  كو بين الوكاات ل نممو الكببببناب،  

  12دكبببأن ال ديين    2021دعمت األماةو دورة من دى الكبببناب ال اد  للم لال ااق صبببادي وااج ماع  لتام  
من أئدا، ال نممو الم بببببببب دامو، وةبببببببباركت بنكببببببببا  ي  منادرة منتمو التمد الدولمو المتنوةو "وظا ف    13و

م الدع  إلى ال  م  الكببببببناب  المتن  دال صبببببب   ل م ببببببي  اة خاب   ا رو للكببببببناب". و اانببببببايو إلى ذلك، ُقد ِّ
 .ICCD/COP(15)/12ممملما. ول ط ع على مزمد من المتلومات، اةت  الودمرو 

 مبادرات الجهات المانحة -دال 

 مبادرة تشانغوون  -1 

واصببببببلت األماةو متاوة ا م  مخ لف ال  ات ي  منفيف منادرة مكبببببباةتوون، ال   ُأطلرت ي  الدورة   -18
، ركزت الم حلو األولى من منادرة مكببببباةتوون على  2018-2012التاةببببب ة لمؤمم  األط ا،. و  ل الف  ة  
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مز التملمو التلممو امفاومو األم  الم  دة لم اي و ال صبببببب  ؛ عب  متبتو موارد  د دو عناصبببببب  ئ ت عأ  متز 
إنبببببافمو ومم بببببي  م مينات إقامو الكببببب اذات؛ ع   دع  األط  التالممو ل تزمز أيالبببببد الممارابببببات، دما يي ا  
جبا زة األرح من أجبد ال مباة. ومم ن ااط ع على مزمبد من المتلومبات عن أةكبببببببببببببب بو والة بااات منبادرة  

 ومر م  مريم  منادرة مكاةتوون. ICCD/COP(15)/11ي  الودمرو  2018-2012كاةتوون للف  ة م

  إلى موطيد الكببببب اذات ودع  منفيف  2030-2018وم د، الم حلو الماةمو من منادرة مكببببباةتوون ع -19
ودمل أقد البلدان ةمواع ي  ابماابات وعملمات ال نممو الم ب دامو األواب  ة اقاع على الم ب ومات دون الوطنمو  
والوطنمو وااقلمممو والتالممو. وم منط أئدا، وأةكبببب و منادرة مكبببباةتوون ارمناطاع ودمراع دااطار ااابببب  امم   

، وم م  إلى نببببمان اام بببباق م  األولومات  2030-2018لم اي و ال صبببب   للف  ة    امفاومو األم  الم  دة
اااببببببببب  امم مو ال   أع  ت عن ا األط ا، ومتزمز ال ةار م  أةكببببببببب و ةببببببببب كا  امفاومو م اي و ال صببببببببب  .  
وم بببببببببب  ةببببببببببد الم حلو الماةمو من منادرة مكبببببببببباةتوون دم موعو م وةو من أر   ركا ز اابببببببببب  امم مو مكببببببببببمد  

اة؛ ع3  أوجا ال ةار الوطنمو والدولمو؛ ع2ومو التلممو؛ عالمصبببببببدا  1ع   ال أدي  الم ل .  4  الكببببببب اذات المتز 
وما االت منادرة مكببباةتوون مردم الدع  ال رن  والمال  وال بببمااببب  ابببنوماع للتمد الفي مؤديا األماةو ي  منفيف 

 اامفاومو وم ييد أد  مدئور األران . 

ةبببببببملت أةكببببببب و منادرة مكببببببباةتوون م ديد أئدا، عملمو م ييد أد     ،2021-2019و  ل الف  ة   -20
مدئور األرانببب ؛ وونببب  مكبببارم  و  امل م وملمو لتملمو م ييد أد  مدئور األرانببب ، دما ي  ذلك ال نفيف؛  
والةكببا  منصببو موقتات األرانبب  التالممو ومرارم ئا الموانببمعمو ااقلمممو؛ وال  اد ات بين التل  وال ببمااببو؛  

 اي و التواصببببببف ال ملمو وال  ابمو؛ وةبببببب اذو مخالببببببي  األرانبببببب  ال ايو؛ والتمد الم تل  دالر    وج ود م
المت ي  امفباومبو األم  الم  بدة لم باي بو ال صبببببببببببببب   واامصبببببببببببببباات؛ و نبا  الربدرات؛ ومنبادرة ال فبا، دون  

 ى ال ببببنومو التاةبببب ة  ااقلمممو لل نوب األي مر . ومتاوةت األماةو م  ح ومو جم ورمو كورما ل ح فال دالفك
. وي  ئفا ال دة، أُعلِّن عن 2021مكببببببب من األول/أذ و      21لمنادرة مكببببببباةتوون الفي أُوم  اي  انبببببببماع ي  

منادرة جديدة ل عمال ال  ارمو من أجد األرح ل م بببببببببببي  مكببببببببببباركو ق اع األعمال ي  حمايو األرانببببببببببب   
 .ICCD/COP(15)/13والص ح ا. ول ط ع على مزمد من المتلومات، اةت  الودمرو 

 مبادرة أنقرة -2 

ي  ابببببببببماق أئدا، ال نممو الم ببببببببب دامو، وم  اال زام ب  ري  م ييد أد  مدئور األرانببببببببب  د لول   -21
، ُأطلِّربَت منبادرة أةر ة ي  البدورة المباةمبو عكبببببببببببببب ة لمؤمم  األط ا، ل تزمز منفيبف اامفباومبو. ومبدع   2030 عبام

وادط بين ال صبببببببب   ومدئور األرانبببببببب  وال فا، وعدم ااابببببببب ر ار المنادرة عأ  التمد على م  ببببببببين ي   ال  
ااج ماع  وال   ة؛ عب  األةكب و ال   م باعد البلدان على متال و نبتف أو اةتدام أمن حمااة األرانب   
وحروق الموارد، ا اببببببمما دالن ببببببنو للم أة والفتات األذم  نببببببتفاع، من أجد حفز أةكبببببب و اادارة الم بببببب دامو  

مردم ة و م ييد أد  مدئور األرانب ؛ ع   م موعو صبتي ة من البلدان ال   م د صبتو و    ل رانب  والح اا 
ي  إدما  م ببا د حمااة األرانبب  وحروق الموارد ي      ا ال اممو إلى منفيف م ييد أد  مدئور األرانبب ؛  

 عد  بنا  الردرات ألص اب المصل و والمنتمات على الصتيد الم ل .

‘ م وم  والة ا  الن بببببخو الماةمو من  1‘، ةبببببملت أةكببببب و منادرة أةر ة 2021-2019و  ل الف  ة   -22
‘ دع  المكبببباورات م  أصبببب اب المصببببل و المتنيين ل م  مد  ت  2‘منصببببو موقتات األرانبببب  التالممو؛  

اعداد الدليد ال رن  الم تل  د مفمو إدما  الخ و  ال وجي مو ال وعمو دكبببببببببببأن ال وكمو الم بببببببببببؤولو ل مااة  
األرانبببببببب  ومصببببببببايد األاببببببببماو والتادات ي  اببببببببماق األمن التفا   الوطن  ي  منفيف امفاومو األم  الم  دة  

‘ متمم  م اعاة المنتور ال ن ببببببباة  عن 3‘وم ري  ئد، م ييد أد  مدئور األرانببببببب ؛   لم اي و ال صببببببب   
ط م  ال للمف دإج ا  درااببببو اابببب لكببببا،  مارات إدما  مؤةبببب ات أئدا، ال نممو الم بببب دامو ذات الصببببلو  
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 ‘ إط ق مكبب وع4‘دخ و التمد ال ن بباةمو امفاومو م اي و ال صبب   ي  عملمو ااب غ دموج  اامفاومو؛ 
مكببببببب  و م  الكبببببببن و التالممو لُنُ ل وملنولوجمات حفظ الموارد دكبببببببأن ملنولوجمات وة ل اادارة الم ببببببب دامو  

 ل ران  الم اعمو للمنتور ال ن اة . 

و اانبببببببببايو إلى ذلك، قدمت منادرة أةر ة الدع  ل نفيف منادرة اااببببببببب دامو واااببببببببب ر ار واألمن ي   -23
ا  حول ال صببببورات والف ص الم احو ل تزمز ال بببب د الم تل  دااصبببب ح  أي مصما، وكلفت دإج ا  درااببببات  ب  

فمما ي تل  دال بببببببباحد ومأطي  حملو عالممو. وي  آاببببببببما الوابببببببب ى، متاون ي م  عامد متن  دال فا، ي  
ونببببببببببب  ااببببببببببب  امم مو إقلمممو ادارة مخاط  ال فا، وال خفمف من آدار . ودعمت منادرة أةر ة مالماع أيالبببببببببباع  

أئدا، م ييد أد  مدئور األرانببببببببب  دال تاون م  ةببببببببب كا  دوليين م تددين لم ببببببببباعدة البلدان  ب ةامل م ديد  
الم  مو ي  عملمو م ديد أئداي ا الوطنمو الم تلرو ب  ييد أد  مدئور األرانبببب ، دما ي  ذلك ونبببب    و   

لى مزمد  أاببباو وطنمو وأئدا، ومدابي  م من و ب ا ل  ري  م ييد أد  مدئور األرانببب . ومم ن ال صبببول ع
 .ICCD/CRIC(20)/7من المتلومات ي  الودمرو 

 مبادرة غابة السالم -3 

متاوةت األماةو م  التديد من الكبببببببب كا  ي  منفيف منادرة  ادو ال بببببببب م، ال   رحبت ب ا األط ا،   -24
د   . وم  ي مصببببمم  منادرة  ادو ال بببب م ل م ببببي  ال تاون وال تانببببد دكببببأن منفيف م ييد أ 14-م أ/3ي  المر ر  

مدئور األرانبب  ي  ال اات التاب ة لل دود وال اات ال كببو وحاات ما دتببببببببببببببببببببببببببببببببد اة  ا  النزاع. وي  إع ن  
ةيودل  ، أحاطت األط ا، علماع دالم ببببائمو الم  ملو لمنادرة  ادو ال بببب م ي  امادة ال تاون دكببببأن م ييد أد   

المناط  التاب ة لل دود ي  البلدان    مدئور األرانببببببببببب ، دما ي  ذلك إصببببببببببب ح األرانببببببببببب  والعادة ال   مل ي 
، حتيت أةكببب و منادرة  ادو ال ببب م بدع  مال  من ح ومو جم ورمو  2021-2019المكببباركو. و  ل الف  ة  

َتت ا  صببباصبببات منادرة  ادو ال ببب م دال كببباور م  عدد من مممل  األط ا،، وكماةات األم    ذورما. وقد ُونبببِّ
اآلاببيومو لل تاون ي  م ال التادات، وأماةو امفاومو ال نوع البيولوج ،  الم  دة، ومنتمات أ  ى، ممد المنتمو  

والدارة الكببببببببؤون ال ببببببببمااببببببببمو و نا  ال بببببببب م، والصببببببببندوق األ البببببببب  للمناي، و  ةامل األم  الم  دة ااةما  ،  
ركو  واليوة بب و، وئيتو األم  الم  دة للم أة. ومكبباورت األماةو م  ال  ومات ال   أع  ت عن اابب تدادئا للمكببا 

  ي  منادرة  ادو ال  م وون  قاعدة ملمواو لل تاون وال تاند فمما بين أص اب المصل و.

 شراكات اآللية العالمية -هاء 

عملت الفاو واآللمو التالممو ي  إطار ة اذو ل صمم  ومنفيف مك وع النكا  ال م ين  لم ي  البيتو   -25
دال فا،. ود لت األماةو واآللمو التالممو أيالبببببببببببببباع     تلروالم  التالممو من أجد منفيف مر رات مؤمم  األط ا،

ي  ةبببببببببببببب اذبببو م  ب ةبببامل األم  الم  بببدة للبيتبببو لبببدع  دورة ااب غ دموجببب  امفببباومبببو م ببباي بببو ال صبببببببببببببب    
من   ل م حلبو جبديبدة من ب ةبامل البدع  التبالم  عالم حلبو المبالمبو ، البفي ي بد، إلى    2022-2021 للف  ة

ااب غ إلى جاة  ال صببببول على البماةات ااي  انببببمو ومردي  الم بببباعدة  م بببب يد م وم  وم  ببببين منصببببو 
ال رنمو و نا  قدرات األط ا،. و اانبببببايو إلى ذلك، ومماةبببببماع م    ط م وم  ب ةامل م ديد أئدا، م ييد 
أد  مدئور األرانبببببب ، د لت اآللمو التالممو ي  ةبببببب اذو م  اام اد الدول  ل فظ ال بمتو من أجد ونبببببب   

ةكببببببا  مم ين  لم ي  البيتو التالممو دكببببببأن إدما  م ييد أد  مدئور األرانبببببب  ي  أط  ال خ مط  مكبببببب وع  
ااببببب خدام األرانببببب  من أجد متزمز البيتات ال م ينمو الوطنمو امفاومو م اي و ال صببببب  . ومن الم وق  أن  

 دتد موايرو م ي  البيتو التالممو.  2022يبدأ المك وع   ل النصف األول من عام 

وأنبببببفت اآللمو التالممو أيالببببباع طادتاع رابببببمماع على عمل ا م  اام اد الدول  ل معمات الصبببببلي    -26
األحم  وال  ل األحم    ل ي  ة ال ببببببن ين من   ل مووم  مفك ة مفائ . وابببببب  بببببباعد ئف  الكبببببب اذو على  
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مف من آدار متزمز ي   أيالبببد للت قو بين األرح وال فا، ومخاط  اللوارة، وا ابببمما فمما يخ  ال خف
متي  المنباي وال لمف متبا، وال بد من مخباط  اللوارة، وال لول الربا مبو على ال بمتبو، واألمن التبفا   من 
أجد ال د من آدار متي  المناي، يالببب ع عن متال و الصبببلو بين ال كببب د وال   ة. واببب  تاون اآللمو التالممو  

م  ل نفيف ب امل أ  ى من ةببأة ا دع  المصببال   م  اام اد الدول  ل معمات الصببلي  األحم  وال  ل األح
الم نادلو واألولومات اااببببببببببببب  امم مو، ممد منادرة ال فا، امفاومو األم  الم  دة لم اي و ال صببببببببببببب  ، و  ةامل  
م ييبد أد  مبدئور األرانببببببببببببب  امفباومبو األم  الم  بدة لم باي بو ال صببببببببببببب  ، والخ ط التبالممبو ل م باد البدول   

، والمنادرات األي مصمو الكبببباملو، دما ي  ذلك  2025-2021  وال  ل األحم  للف  ة  ل معمات الصببببلي  األحم
الرالببببا  ال ام على ال وع، وال لول المنا مو الرا مو على ال بمتو، وال أئ  لللوارة ي  إطار ب ةامل ااببب تداد  

ممو أيالاع مفك ة مفائ   جمعمات الصلي  األحم  وال  ل األحم ، ومنممو الم  م  الوطن . ووق تت اآللمو التال 
م  م موعو الم ي  األي مر  لمواج و المخاط  لدع  البلدان األي مصمو ي  إدارة أد  التوائ  ال ومو الرصبببوى،  
دما ي  ذلك ال فا،. وابب  ببتى أيالبباع إلى ااابب فادة من موارد الر اع الخاص من   ل م وم  أدوات مالمو  

 صادر ممومد أ  ى لل خفمف من ئف  المخاط . جديدة يم ن أن موي  ال مايو ال أمينمو وم

وفمما ي تل  ب  وم  المكبارم ، ئناو طل  م زايد من األط ا، على ملر  الدع  لونب  مر  حات  -27
ال ص   ومدئور األران  وال فا، وحمااة   ومتاللمكارم  م وملمو م اعمو للمنتور ال ن اة  قابلو لل مومد  

ك من الم بببببببا د الرا مو على األرانببببببب . وااببببببب  ادو لفلك، مصم  اآللمو  األرانببببببب  والدارة األرانببببببب  و ي  ذل
التالممو ة اذو اعداد المكارم  ممول ا الواارة اام اديو األلماةمو لل تاون ااق صادي وال نممو. والت ح من 

ممومل ا ي  ئف  المنادرة ئو ر ط طا فو وااتو من الك كا  ال رليديين و ي  ال رليديين لدع  إعداد المكارم  و 
م حلبو من  ة. ومن األمملبو على ةبببببببببببببب اذبو إعبداد المكببببببببببببببارم  ال بارمبو مبفك ة مفبائ  د دمبو بين وكبالبو اام اد  
األي مر  لل نممو وأماةو اللومنول  وأماةو امفاومو م اي و ال صببببببببب  ؛ وامفاق إعداد مكببببببببب وع م  الصبببببببببندوق  

م  الكبببب اذو التالممو للمما  دكببببأن إعداد مكبببب وع   الدول  لل نممو الزراعمو دكببببأن مر  ح م تدد البلدان؛ وامفاق
وطن . ول ط ع على مزمد من المتلومات المفصبلو عن جمم  ةب اذات اآللمو التالممو، ي جى ال جوع إلى  

 .ICCD/CRIC(20)/5الودمرو 

 مؤتمر القمة المعني بالمنظومات الغذائية -واو 

د ي  ي  الف  ة ال   اببببببببببببببنرببت مؤمم  قمببو األم  الم  ببدة   -28 المتن  دببالمنتومببات التببفا مببو الببفي ُعرببِّ
  :3، كاةت امفاومو م اي و ال صببببببب   الوكالو الم جعمو ل م  الم  دة لم بببببببار التمد  2021أيلول/ابببببببب مب  

متزمز ااة ا  ااي اب  لل بمتو. وعملت األماةو عن كم  م  الصببببببببندوق التالم  لل بمتو بوصببببببببفا ر مال  
مو والموابتو اق  اح م بارات م وملمو قا مو على مبدأ أن ال تيي  النتم   م بار التمد وأي قو الصمادة األابااب

ي  ل  أدوات ةبببباملو اصبببب ح ال ببببمااببببات، واابببب مماراع من ببببراع، ومموم ع واب لار مم بببب من، ومتار، مرليديو،  
ناي، وال د  وح ماع م لماع، و ماةات ابلممو، وعم ع جن باةماع. وئفا الن ل الم لامد أابااب  ادارة آدار متي  الم

من ااةنتبادبات، وامبادة اح  باا الل  ون، وم بديبد النت  ااي ولوجمبو، وحمبايبو ال نوع البيولوج ، وال بد من 
 . 2عئدر األ فيو، وال د من اا   و ال اقو م  دع  ةت   فا مو ص مو ومتفيو

ئو متزمز إة با  األ بفيبو ااي بابمبو لل بمتبو دباللممبو ال امبو للويا    3وال بد، من م ببببببببببببببار التمبد   -29
د   ااة بببببان األابببببااببببب  ي  التفا  الصببببب   والمتفي م  ااببببب تادة ال واان م  ال بمتو ي  الوقت ةف بببببا.  

إي ولوجمو   -  ولزمادة الوع ، أعدت األماةو وةكبببببب ت اببببببل ببببببلو م وةو من ابببببب و أدلو عمد مردم ة  اع اراعمو
يديو م تد ةت  إة ا  األ فيو أذم  ةببببببببمواع واابببببببب دامو وم وةو. وم بببببببب ند ااابببببببب  امم مات ومماراببببببببات م د

  

 .<https://www.unccd.int/actions/food-systems-summit-2021>  2ع

https://www.unccd.int/actions/food-systems-summit-2021
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وااج ا ات الواردة ي  أدلببو التمببد ئببف  إلى اادنببامببات، وقببد دب ببت يتببالي  ببا، ومم ن مليمف ببا ي  م موعببو 
ج ماعمو  م نوعو من البيتات المخ لفو. وم كز كد دليد عمد على عناصببببببببب  ر م بببببببببمو مؤد  على األدتاد اا

وااق صببباديو والبيتمو اة ا  األ فيوت الزراعو ال  ديديو، وصببب و ال   و، وااةصبببا، بين ال ن بببين، والةببب او  
الكببببببناب، وال فا، وةدرة المما ، وم  مو الماةببببببمو وال ع  الم بببببب دامان. ومردم اببببببل ببببببلو دليد التمد م  متو 

من  ين وكنارئ  دغمو متزمز ال  ول ااي اب   منتوراع ةتمماع ل وجما ااج ا ات ال  ديديو للد من صبببببببتار ال
 لل بمتو ي  أةتم نا التفا مو.

ل رارم  الوطنمو ل  ييد أد  مدئور  لوي  اببببببببببببماق النت  التفا مو، ةكبببببببببببب ت األماةو أيالبببببببببببباع م لي ع   -30
بلداع.    86إج ا  ااب  ادو اع مدئا   842، وحددت ما م موعا 2020األرانب ، ال   ُقد ِّمت ح ى ة ايو عام  

يتو من إج ا ات اااببببببب  ادو ال اممو إلى م ومد النت  التفا مو من   ل منفيف  25مكبببببببمد ئف  ااج ا ات  و 
إدارة أذم  م بببببببؤولمو، و نا  ةت  اراعمو م ةو، وم  بببببببين إدارة الم  كات واببببببب ابببببببد ال ورمد والمخاط  ي  

عادة البنا  دكبب د أيالببد  جاة  ال ل . وع وة على ذلك، ابب  بباعد إج ا ات ااابب  ادو ئف  البلدان على إ 
 وعلى ال خفمف من آدار األامات ي  الم  ربد. 19-دتد جا  و كوييد

واببببببببببب  ببببببببببب ند م ادتو مؤمم  قمو األم  الم  دة المتن  دالمنتومات التفا مو إلى ال  ود واا   يات   -31
الرا مو للبلدان والمنتمات الداعمو. وابم ب فيد منفيف ة ا ل مؤمم  الرمو لدع  ئف  ال  ود على الصبتيد الر  ي  

ى الصببتيد الوطن ، اببو، يدع   من المؤابب ببات الرا مو، وم  ببن قدرم ا على ااابب  ادو عند ااق الببا . وعل
المن بببببببببرون المصممون وأي قو األم  الم  دة الر  مو ال  ومات ي  م وم  ومنفيف م بببببببببارام ا الوطنمو دمكببببببببباركو  
وم بببببائمو جمم  أصببببب اب المصبببببل و من   ل اااببببب فادة من مخ لف الصببببب وو والتملمات. وعلى الصببببتيد  

منتمو األ فيو والزراعو والصببببندوق الدول  لل نممو    - ا  التالم ، ابببب تمد الوكاات ال   م خف من روما مر اع ل
ومرود متباع م كزاع لل ن بببببببببببببي  ي تباون م  قبدرات منتومبو األم  الم  بدة   -ااةمبا مبو و  ةبامل األ بفيبو التبالم   

 األوا  ة اقاع ومت مد علي ا لدع  م ادتو مؤمم  قمو األم  الم  دة المتن  دالمنتومات التفا مو. 

ماةو ي  مخ لف اا   يات، دما ي  ذلك ا   ، التمد من أجد ص و ال   و، الفي  واائمت األ -32
ونبببب  ي  إطار ة ل م تدد أصبببب اب المصببببل و ل م ببببي  اع ماد ومواببببم  ة اق مماراببببات ااصبببب ح ال    
م  بببن صببب و ال   و ي  المناظ  ال بمعمو المن  و من   ل اااببب ممار وامخاذ إج ا ات ابببمااببباممو. وعلى  

  ديد، من الم وق  أن ينكببببت اق  اح الصممو المالببببايو ل فا اا   ، آلمات وعملمات عالممو لل ن ببببي   وجا ال
وال كببببببببتيد عدما ي  ذلك أدوات ل صببببببببد الن ا ل على مخ لف المرايمال  ل وجما وم فيز اابببببببب ممارات الر اع  

ن التفا   وال تفوي،  الخاص التامو وال ببببوومو ي  صبببب و ال   و كاابببب  ادو أاببببااببببمو واابببب ناومو لمتال و األم
ومتي  المنباي، والتبا بدات ااج مباعمبو وااق صببببببببببببببباديبو والنمو، وااة باجمبو، واببببببببببببببببد العم  ال مفمبو، وال نوع  

 البيولوج ، والمناي، وال بمتو.

 الرصد واإلبالغ -زاي 

من مؤةبببب ات    1-3-15ما االت أماةو امفاومو م اي و ال صببببب  ، دصبببببف  ا الوكالو ال اعمو للمؤةببببب    -33
دا، ال نممو الم ببب دامو عبة بببنو األرانبب  الم دئورة إلى م موع م ببباحو الماد بببو  ، مالببب ل  بدور ةكبببط ي   أئ

ي م  الخب ا  ال ال  المكببببب  و بين الوكاات المتن  دمؤةببببب ات أئدا، ال نممو الم ببببب دامو، الفي يكببببب ، على  
م  الم  دة ومروم ب ن ببي  ال رارم   إطار مؤةبب ات أئدا، ال نممو الم بب دامو الفي اع مدما الل نو ااحصببا مو ل 

ال بببببنومو لل ردم الم  ا ي  م ري  أئدا، ال نممو الم ببببب دامو المردمو كد ابببببنو إلى المن دى ال بببببمااببببب  ال فم   
ي م  الخب ا  المكبببببببب  و بين    ، ري 2019  أذ و   /األولمكبببببببب من  الم بببببببب وى المتن  دال نممو الم بببببببب دامو. وي   

إلى درجو الم ببببب وى األول، مت  ياع    1-3-15 نممو الم ببببب دامو المؤةببببب   الوكاات المتن  دمؤةببببب ات أئدا، ال
بفلك دأن ئفا المؤةببببب  وانببببب  من حي  المف وم وم ببببب ند إلى من  مو متمول ب ا دولماع، وأن المتايي  م احو،  
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،  م  ومبام البلبدان ب ربدي  البمباةبات دباة تبام. و بال تباون م  منتمبو اللومنول  األاببببببببببببب  المبو التلممو والصبببببببببببببناعمو 
1-3-15أصدرت األماةو ال نتو الماةمو من إرةادات المماراات ال ي دة لمؤة  أئدا، ال نممو الم  دامو  

 .   3ع

وعزات األماةو متاوة ا م  الف م  المتن  ب صبببببببببببببد األرح ومنادرما الخاصبببببببببببببو ب  ييد أد  مدئور   -34
منتمو مكاركو م و ى م  رب ع م   ةد فما    100ح ومو وطنمو و  100األران ، وئ  ة اذو مال  أذم  من  

و. ومنادرة  الر ارات وااج ا ات ال   م خف لصبببببال  النكببببب مو دتملمات رصبببببد ل رح من بببببرو وةببببباملو وم ببببب دام 
ااببببب  ادو    2018المتن  ب صبببببد األرح الخاصببببو ب  ييد أد  مدئور األرانببببب ، ال   أةكبببببتت ي  عام    الف م  
الموج بببو إلى الف م  المتن  ب صببببببببببببببببد األرح لبببدع  ج ود األط ا، ي  منفيبببف اامفببباومبببو الواردة ي     للبببدعوة
بماةات ل ردي  مؤةببب  أئدا، ال نممو  ‘ ونببب  متايي  دةما ل ودة ال 1‘ ، ابببائمت ح ى اآلن ي ت  13- م أ / 9 المر ر 

‘ اابببببببب  داة أدوات عملمو ل خ مط اابببببببب خدام األرانبببببببب  من أجد م ييد أد  مدئور  2‘ ؛ 1- 3- 15الم بببببببب دامو  
األرانببب  عن ط م  م بببادرو دولمو ل ب لار ال لنولوج  منت  دال تاون م  ئيتو ال فاعد بين التلوم وال بببماابببات؛  

ونببببببب  من ل درااببببببب  على   ‘ 4‘ من قبد مؤاببببببب بببببببو ال فظ الدولمو؛    Trends.Earth‘ مواصبببببببلو م وم  أداة  3‘ 
الم ببببببب وى ال امت  ل مصمف جيد جديد من الم نيين ي  م ال ال خ مط والبيتو ي  مناد  وممارابببببببات م ييد أد   

 . ICCD/CRIC(20)/7مدئور األران . ول ط ع على مزمد من المتلومات، اةت  الودمرو  

 تعاون علمي أخرى  -حاء 

، مواصبد ئيتو ال فاعد بين التلوم وال بماابات م بائم  ا ي  األي قو  14-م أ/20ااب  ادو للمر ر   -35
وال يتات التلممو الدولمو األ  ى ال   متالل قالببببببايا ال صبببببب   ومدئور األرانبببببب  وال فا، ومتاوة ا مت ا.  

اببببب و أةكببببب و   ففت، ةُ 2021-2020وال بببببماابببببات للف  ة  و  ل منفيف ب ةامل عمد ئيتو ال فاعد بين التلوم  
من ببببببي  م تلرو دأي قو وئيتات علممو ح وممو دولمو أ  ى. ومم ن ال صببببببول على مزمد من المتلومات ي  

 . ICCD/COP(15)/CST/4الودمرو 

، متباوةبت األمباةبو م  مت بد جبامتبو األم  الم  بدة للبيتبو واألمن  14-م أ/19واابببببببببببببب  بادبو للمر ر  -36
رمو وةب كا  متنيين آ  من اعداد مر م  مريمم  و  م  م ب رد عن   النكب ي، الفي ة ب  م  أماةات امفاومو

اام ببببببببباق والموا مو بين اادارة الم ببببببببب دامو ل رانببببببببب ، وال لمف الرا   على النت  ااي ولوجمو، وال د من 
مخاط  اللوارة على أاباو النت  ااي ولوجمو، وال لول الرا مو على ال بمتو. ومم ن ال صبول على مزمد  

 .ICCD/COP(15)/CST/5لومات ي  الودمرو من المت

، منادل الف م  اااببببب كببببباري للن وة الزراعمو الدولمو والفاو وةتام  14-م أ/17وااببببب  ادو للمر ر   -37
دليد ااج اد الزراع  ال اد  ل ا و ي  ذلك من الوكاات ذات الصبببببببلو متلومات دكبببببببأن األصبببببببنا، النناممو  

ا،. و اانبببببايو إلى ذلك، ُأج ي، ب د، ةكببببب  ئف  المتلومات على  وال ببببب ات ال يواةمو ال   م  مد ال ف
أصببببببببب اب المصبببببببببل و ي  امفاومو م اي و ال صببببببببب  ، ااببببببببب ت اح للمؤلفات التلممو وال رنمو الم تلرو دأةواع  
الننببامببات ال   م  مببد ال فببا، ومرنمببات م  مببو ال يواةببات ل   ببببببببببببببين قببدرة ةت  إة ببا  األ ببفيببو على مربباومبو  

 المناي.  ال فا، ي  ظد متي  

، مروم األماةو دااببببببببببب لكبببببببببببا، ال وادط بين األرح والمما  وال اقو  14-م أ/6وااببببببببببب  ادو للمر ر   -38
الم  بددة ومتي  المنباي واببببببببببببببببد العم  من   ل ةبببببببببببببب اذبات م  الوكبالبو البدولمبو لل باقبو الم  بددة ومتبائد  

مؤمم  التبالم  للزراعبو  الن وة، ممبد جبامتبو م ببببببببببببببينت وا. ومتباوةبت األمباةبو أيالببببببببببببببباع م  الل نبو التلممبو لل
اي اد    2021والدعوة التالممو لمنتمو األم  الم  دة لل نممو الصبببببببببناعمو لتام    2021الفول انبببببببببو مو لتام  

  

-https://www.unccd.int/sites/default/files/documents/2021-09/UNCCD_GPG_SDG-Indicator>  3ع

15.3.1_version2_2021.pdf>. 

https://www.unccd.int/sites/default/files/documents/2021-09/UNCCD_GPG_SDG-Indicator-15.3.1_version2_2021.pdf
https://www.unccd.int/sites/default/files/documents/2021-09/UNCCD_GPG_SDG-Indicator-15.3.1_version2_2021.pdf
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حلول مب ل ة ي  م ال ال لنولوجما النتمفو واادارة الم ببب دامو ل رانببب . وكان ال د، من ئفا ال تاون ئو  
 ة دكببببببببببببببأن ئف  ال وادط من أجد م وم  ومتمم  ال لول المب ل ة  جم  األدلو التلممو وال اات التملمو المب ل

والم بببببب دامو من أجد م اي و ال صبببببب   ومدئور األرانبببببب  وال فا، وم ري  م ييد أد  مدئور األرانبببببب ،  
ي  ذلبك ي  م باات الزراعبو وال لنولوجمبا الزراعمبو والنت  التبفا مبو والممبا  والم اع  وال تبدين وال  اجبو   دمبا

   ددة.وال اقو الم

 الشراكات الموجهة نحو وسائط اإلعالم -طاء 

اببببببنوات ي  م ال الكبببببب اذات ااع ممو، وقد    10امفاومو م اي و ال صبببببب   لدي ا  ب ة مزمد على   -39
متلمت من ا جن  الفوا د ومواج و ال  ديات على حد ابببببببوا . وكان أةكبببببببط متاون منف الدورة ال ادتو عكببببببب ة 
لمؤمم  األط ا، م  مؤاببب بببو دوم كبببا ييلا وةببب كا  ي  أي قو وةبببن ات اامصببباات ال ادتو ل م  الم  دة.  

الاع م  منصات إع ممو مؤد ة أ  ى ممد الم لال التالم  ل مصاات  ومتاوةت امفاومو م اي و ال ص   أي
ااابببب  امم مو. وي  حين أن الكبببب اذات ال اببببممو قد ملون م لفو وصببببعنو، يإن متاوةنا الم بببب م  م  واببببا ط  

 ااع م المدر و على قالايا امفاومو م اي و ال ص   مؤم  أذل ا.

ذو  ي  رابببممو م  مؤاببب بببو دوم كبببا ييلا عم     وعملت امفاومو م اي و ال صببب   ي  إطار ةببب ا -40
أي مصما أابباابباع ، ال   ير  مر ئا ال  م بب  ي  بون، لزمادة مواصببد امفاومو م اي و ال صبب   م  الكببناب عم د  

 . وقد م نت ئف  الكبببببببب اذات الكببببببببناب من ICCD/COP(15)/3مفاصببببببببيد األحداة المنتمو ي  الودمرو  
م بببببببببببببب وى، ممببد ر مال وارا  مو و، ووام  المببالمببو وال خ مط  ال فبباعببد م  م ببببببببببببببؤولين ح وميين رفمت  ال

ااق صببببببادي وملنولوجما المتلومات ي  ابببببباةت ين ببببببنت وجزر   منادين، واألمين ال نفيفي امفاومو م اي و 
ال ص  ، ومكائي  امفاومو م اي و ال ص  ، وأد ال األران . وي  المرابد، حصلت مؤا و دوم كا ييلا 

رباب ت م  كنبار موظف  اامفباومبو والمكببببببببببببببائي  والكببببببببببببببنباب المل ِّ  عالبفين م  اوح على التبديبد من ي ص الم
عبامباع  من   ل منبادرات رمبادة أعمبال اراعمبو و يتمبو را بدة ومزدئ ة م بببببببببببببب مبدة من  35و 24أعمبارئ  بين  

جمم  منباط  التبال . وقبد اادت ئبف  الكبببببببببببببب اذبو من ب وا اامفباومبو ألةتبار جم ور جبديبد من الكببببببببببببببنباب.  
ذات ال ابببممو م  المؤاببب بببات ااع ممو م لَِّفو، وللن مأدي ئا وانببب  ونببب وري ي  ال فا  على درو والكببب ا

 ال م ور ومردي  حرا   مودوقو وقا مو على التل .

ود لت امفاومو م اي و ال صببب   أيالببباع ي  ةببب اذو  ي  رابببممو م  الم لال التالم  ل مصببباات   -41
و. والم لال التالم  ل مصببباات اااببب  امم مو ةبببن و عالممو من اااببب  امم مو لدع  مت مو أحداد ا ال  م بببم

راد ات الصببببببببب فيين  ي  ال  وميين الم  ابببببببببو أابببببببببااببببببببباع ل ب غ عن قصببببببببب  متي  المناي، وا ابببببببببمما  
الرالببببببببببببببايبا ال   متباة  بنر  كبي  ي  ااب غ عن با ممبد الصببببببببببببببلبو بين األرح ومتي  المنباي عاةت    عن

ؤد ئفا ال تاون إلى إد ال صبببب فيين جدد ل ت مو الرالببببايا ي  بببب ،   . ول  يICCD/COP(15)/3 الودمرو
بد أيالببببباع إلى متزمز ااببببب تدادات امفاومو م اي و ال صببببب   اط ق أحداة من   ل المكببببباركو ي  منتم   

  ااحاطات ااع ممو وموام  ة اق المن  ات المردمو للص فيين قبد ال دة.

    وة اابببب ناومو إلى عدد من منادرات اامصبببباات  واةالببببمت امفاومو م اي و ال صبببب   أيالبببباع ي -42
على ة اق منتومو األم  الم  دة ومتاوةت مت ا، وعلى وجا ال  ديد ي م  األم  الم  دة ل مصبببببببباات ي  
بون؛ وم موعو اامصببببببباات "يلوميما" دصمادة امفاومو ال نوع البيولوج ؛ و"دايب ا" دصمادة األم  الم  دة للمما ؛  

  دصمادة الفاو و  ةامل األم  الم  دة للبيتو؛  2030-2021م  دة اصب ح الُنت  ااي ولوجمو عوعرد األم  ال
وي قو عمد األم  الم  دة ل مصبببببباات المتنمو ب تي  المناي، وم موعو األم  الم  دة ل مصبببببباات، الل ين  

اذات من قدرة اامفاومو لمال  مرودئما إدارة اامصببباات التالممو ال ادتو ل م  الم  دة. وقد وابببتت ئف  الكببب  
على موام  من  ام ا ااع ممو و ي ئا من من  ات اامصبببباات على الصببببتيد التالم  ي  بببب ، بد أيالبببباع  
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على إي اد ي ص للوصببببول إلى جمائي  جديدة. يتلى ابببببيد الممال، أدت مكببببارك نا النكبببب و ي  م موعو 
 نوع البيولوج  ال ادتو امفاومو ال نوع البيولوج  ي  ةك  "يلوميما" إلى ال تاون م  الكن و الكنابمو التالممو لل

ال لرات الدراابببببمو الكبببببنابمو على ةبببببن و ااة  ةت. وأدى ال تاون ي  إدارة اامصببببباات التالممو إلى ال ماو  
مواد اامصببال م ببنراع من مخ لف الخدمات ااع ممو ي  األم  الم  دة ودع  واببا ط ال واصببد ااج ماع   

 م  ال واصد ااج ماع  ال اد  ل مين التام ل م  الم  دة.من جاة  ي  

وأ ي اع، واصببلت امفاومو م اي و ال صبب   التمد ي  إطار ةبب اذو مناةبب ة م  صبب فيين م  مدرمب     -43
على مدى ال بببنوات التكببب  المانبببمو دموج  اامفاومو و/أو ةببباركوا ي  أعمال اامفاومو. وقد جا ت دت   

ا اابببب دامو لرالببببايا اامفاومو وأحداد ا من صبببب فيين ملروا مدرمناع من امفاومو م اي و أيالببببد ال ت مات وأذم ئ
ال صبب   ي  المانبب . ومكببي  ذلك إلى أن الكبب اذات المبنمو على مدرم  الصبب فيين على قالببايا اامفاومو  

ي بو ة ل يتبال من حيب  ال للفبو يبدع  ال ت مبو  بار  البدورات اا نبارمبو و  امل ومنبااببببببببببببببنبات امفباومبو م با
ال صببببببب   وأحداد ا وقد ملون لا عا دات ئا لو ي  متزمز وم بببببببلمط الالبببببببو  على ال ردم الفي م  ا  البلدان  

 ل  ري  م ييد أد  مدئور األران    ل عرد األم  الم  دة اص ح النت  ااي ولوجمو.

 االستنتاجات والتوصيات -ثالثاا  

وتقوية العالقات مع االتفاقيات والمنظمات والمؤسججسججات  عند النظر في الخطوات التالية لتعزيز  -44
والوكاالت الدولية األخرى ذات الصجلة  ينبغي ععطاء األولوية لتل  الشجراكات واالئتالفات والتحالفات التي  
تسجاعد األطراف في تنفيذ االتفاقية  مع التسجليم ب ن من شج ن عالقات قوية وفعالة أن تعزز أوجل الت زر  

 المنظمات التي لها واليات متداخلة أو متقاربة.المناسبة مع 

‘ التج كيجد من ججديجد علئ فجائجدة مؤشجججججججججراتامقجاييا التقجدم الثالثجة القجائمجة علئ  1‘ومن المهم   -45
  في تقديم التقارير بموجب اتفاقية  12-م أا9األراضجججججججي لجميع األطراف  علئ النحو المبين في المقرر  

دامة؛ وتتسججم مؤشججرات التقدم هذ  مع مؤشججراتامقاييا التقدم  مكافحة التصججحر وأهداف التنمية المسججت 
‘ االعتراف بوجود فوائجد كبيرة يمكن جنيهجا من التعجاون مع هيئجات  2‘؛  11-م أا22المعتمجدة في المقرر 

وخبراء خارجيين  مثل مبادرة الفريم المعني برصججججد األرخ الخاصججججة بتحييد أثر تدهور األراضججججي وفرقة  
(  لمسجاعدة  2030-2021التابعة لعقد األمم المتحدة إلصجالح النظم اإليكولوجية )  العمل المعنية بالرصجد

 البلدان في رصد مؤشراتامقاييا التقدم الثالثة واإلبالغ عنها. 

‘ تعزيز أمن الحيازة  ومراعاة المنظور الجنسجججججججاني   1‘والشجججججججراكات المنشججججججج ة حديثاا من أجل   -46
واصجججف الرملية والترابية  واشجججراا الشجججبا   وتعبئة الموارد   والت هب للجفاف  وتخفيف آثار مصجججادر الع

‘ زيادة الوعي واتاحة الوصجججول في الوقل المناسجججب علئ المعلومات والحلول  2‘وتحويل النظم الغذائية؛ و
‘ دعم أولويات االتفاقية األخرى  سجججججتاون ذات أهمية حاسجججججمة في جهود األمانة الرامية 3‘والمعارف؛ و

ي تهيئة البيئة التمكينية لتجنب التصجججججججحر وتدهور األراضجججججججي والحد من ذل  وعكا  علئ دعم األطراف ف
 اتجاهل  والتخفيف من آثار الجفاف والفيضانات وحرائم الغابات والتايف معها.

ألهداف   ومن أجل تعزيز الشججراكات وتشجججيع شججراكات جديدة تفضججي علئ تنفيذ أكثر كفاءة وفعالية  -47
 .  ICCD/COP(15)/21االتفاقية  قد ترغب األطراف في النظر في عناصر مشروع مقرر وارد في الوثيقة  
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