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مجموعة العمل الحكومية الدولية المعنية بمكافحة الجفاف
التابعة
ص ُّحر
التفاقية األمم المتحدة لمكافحة الت َ

األسئلة الشائعة
ماذا يُقصَد ب بمجموعة العمل الحكومية الدولية ؟
ُ
ّ
إن مجموعة العمل الحكومية الدولية المعنيةبمكافحة الجفاف هو فري ٌق عام ٌل أنشئ لوضع سياسات فعَّالة وتدابير تنفيذية للتصدي
صحُّر .وقد أنشأته الحكومات خالل الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر األطراف في
الت
لمكافحة
المتحدة
األمم
اتفاقية
سياق
في
الجفاف
آلثار
َ
صحُّر .وسيرفَع الفريق النتائج والتوصيات التي توصل إليها إلى األطراف لتنظر فيها في الدورة
اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الت َ
الخامسة عشرة لمؤتمر األطراف في خريف عام .2021

ما هي والية مجموعة العمل الحكومية الدولية؟
•
•
•

تقييم واستعراض أ ُ ُ
طر السياسات والتنفيذ والتنسيق ال ُمؤسَّسي القائمة ،بما في ذلك الشراكات ،بشأن التأهب للجفاف
والتصدي له
النظر في الخيارات المتاحة التخاذ تدابير مناسبة في مجال السياسات وال ُمناصرة والتنفيذ على جميع المستويات للتصدي
بفاعليَّة للجفاف بموجب االتفاقية
ً
ُّ
تنفيذ المهمة في سياق نهج شامل ومتكامل أوسع نطاقا للحدّ من مخاطر الكوارث وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية والنظم
اإليكولوجية على الصمود

م َمن تتألف مجموعة العمل الحكومية الدولية؟
تتألف مجموعة العمل الحكومية الدوليةمن  30عضواً .ويُش ّكل هؤالء األعضاء ثالثة ( )3ممثلين لألطراف كح ٍّدّ أقصى تعينهم كل
مجموعة من مجموعاتهم اإلقليمية .وفي المجموع ،توجد  5مجموعات ال غير .وجرى تحديد الممثلين اإلقليميين من الترشيحات التي
قدّمتها الحكومات الوطنية .وينتمي  15مشاركا ً إضافيا ً إلى أصحاب المصلحة الرئيسيين ،ويشملون منظمات األمم المتحدة ،وهيئة
التفاعل بين العلوم والسياسات ،والمنظمات العلمية األخرى ،والمنظمات اإلقليمية ،ومنظمات المجتمع المدني.
يُمكن االطالع على قائمة األعضاء من خالل هذا الرابط https://www.unccd.int/sites/default/files/inline- :
files/30%20IWG%20members%20for%20drought_24-08.pdf
وسيخدم أعضاء مجموعة العمل الحكومية الدوليةلمدة سنتين .وتبدأ فترة تعيين األعضاء الذين جرى اختيارهم استجابةً لهذه الدعوة
في أوائل عام  2020حتى نهاية الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر األطراف ،والتي يُتو ّخى عقدها في أواخر (خريف) عام .2021
ي لقاء هذه الخدمة .غير أ َّنه ،حسب االقتضاء ،ست ُ َّ
غطي تكاليف
ال يحصل أعضاء مجموعة العمل الحكومية الدوليةعلى مقاب ٍّل ماد ٍّّ
السفر وبدالت اإلقامة اليومية لجميع األعضاء المؤهلين ،وفقا ً لقواعد األمم المتحدة وأنظمتها.
كيف يمكن للمنظمات/البُلدان المساهمة؟
قدَّمت األطراف والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني وغيرها من أصحاب المصلحة في هذه المسألة تقارير عن( :أ) أ ُ ُ
طر
السياسات والتنفيذ والتنسيق ال ُمؤسَّسي وتدابير التنفيذ للتصدي للجفاف بموجب االتفاقية؛ و(ب) العوائق والتحديات والفُرص وتدابير
التنفيذ ،فضالً عن االستعداد للجفاف واالستجابة له والتعافي منه.
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وسيغذي التقييم األولي للتقارير وثائق المعلومات األساسية لالجتماع األول لمجموعة العمل الحكومية الدولية  .وستُتاح مساهمات
أخرى والوثائق الختامية على شبكة اإلنترنت للتعليق عليها واستقبال مدخالت إضافية.
ما هي مسؤولية مجموعة العمل الحكومية الدولية؟
تقع على عاتق أعضاء مجموعة العمل الحكومية الدوليةمسؤولية ما يلي:
المساهمة مباشرة ً في إنجاز نواتج مجموعة العمل الحكومية الدوليةعلى النحو المتفق عليه في الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر
صحُّر والموصوفة في الفقرة االفتتاحية أعاله ،مستمدة من مجموعة من الموارد بما في
األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الت َ
ذلك ،على سبيل المثال  ،وثائق المعلومات األساسية لالتفاقية ومواد الموارد وعمل الكيانات األخرى المشار إليها داخلها ،مثل
•
•
•
•
•
•

إطار سياسات التكيُّف مع الجفاف وإدارته :المبادئ التوجيهية التقنية
تقييم أثر الجفاف وقابلية التأثر  :مراجعة
العالقة بين األرض والجفاف
صحُّر
الت
لمكافحة
المتحدة
األمم
اتفاقية
إطار
في
للجفاف
للتصدي
قائمة الخيارات المتاحة
َ
صحُّر
صندوق أدوات الجفاف الذي تقوده اتفاقية مكافحة الت َ
المنتجات العلمية والتقنية األخرى التي استعرضها النظراء ومنتجات هيئة التفاعل بين العلوم والسياسات التي تتناول قضايا
الجفاف

الحفاظ على أعلى معايير التميُّز العلمي والتقني والمهنية والزمالة؛ و

االستفادة من الخبرة من شبكاتهم وجميع المجاالت ذات الصلة في سياقمجموعة العمل الحكومية الدولية .
من يمكنني االتصال به إلجراء المقابالت؟
تتوفر قائمة باألشخاص المحتملين الذين يمكن إجراء مقابالت معهم للصحفيين َحسَني النية .لطلب مقابلة ،يُرجى إرسال بريد إلكتروني
إلى kjimenez@unccd.intمع تفاصيل الملف الشخصي  -مثل المنطقة ولغة االتصال ومجموعة أصحاب المصلحة
– للشخص الذي تسعى إلجراء مقابلة معه ،ومعلومات عن نفسك ،على وجه التحديد ،االسم والعنوان الوظيفي والصحيفة التي تعمل
فيها أو تكتب مقاالت لصالحها.
أين يمكنني العثور على مزيد من المعلومات حول هذه المبادرة؟
صحُّر:
يمكن العثور على مزيد من المعلومات من خالل الموقع الشبكي التفاقية األمم المتحدة لمكافحة الت َ
https://www.unccd.int/issues/land-and-drought

