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 مؤتمر األطراف

 الدورة الخامسة عشرة 

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

 من جدول األعمال المؤقت 4البند  

 السياسات والقضايا المواضيعيةأطر 

 متابعة أطر السياسات والقضايا المواضيعية: الجفاف  

 مذكرة من األمانة  

 موجز  
، موجيهدامدل للمدأل األمداادل واالعدل اللدالمعدل   دددددددددددددد ن 14-   أ / 23قدد  مؤمم  األر ا،، ي  مر ر    

عن منفيذ ذلك المر ر ي  دورمل الخامسددددددددددل ع دددددددددد      التصدددددددددددط ل إفا، ور ن  لن األماال أن مرد  مر   ا  
وباإلضددددددددايل  لن متا لل المر ر المذكور أعر ، تددددددددينف  مؤمم  األر ا، ي  دورمل الخامسددددددددل ع دددددددد   ي   
الخطوات المرب ل المتل رل  التصدددددددط ل إفا، ي   رار امفامعل األمح المتكد  لماايكل التصددددددك   ا مفامعل   

ناد  لن اطاق واتدددن من المل ومات األتددداتدددعل،  ما ي  ذلك مر    الف     من وجهات اف  مخت فل وبا تدددت 
اللامأل الكاوم  الدول  الملن   الإفا، وموصددددددعات ليفل التفاعأل بين الل و  والسددددددعاتددددددات  ومسددددددلن لذ  
الوثعردل  لن مردديح لمكدل عدامدل عن جددول األعمدال المتل    مادايكدل الإفدا، الندااددددددددددددد  ي   ردار ا مفدامعدل،  

لك النراط ال ئعسددددددعل الوارد  ي  مر    الف    اللامأل الكاوم  الدول  الملن   الإفا، وموصددددددعات ي  ذ   ما 
ليفل التفاعأل بين الل و  والسددددعاتددددات، لتن من الت كيز ع ن األا ددددطل الت  افذمها واقت التها أماال ا مفامعل  

  تددددددددددعاتددددددددددات ماايكل  1ل :     واالعل اللالمعل  وُ ردَّ  مكتوى الوثعرل ي   رار خمسددددددددددل مإا ت مت ا طل 
  وال دددددد الات والتنسددددددي ؛  4  ومبادل الملار، والتل ح؛   3واإلاذار المبا  وال صددددددد والتريعح؛      2الإفا،؛   

وممو دددأل مادددايكدددل الإفدددا،  وُ ولن التمدددا  خدددا  ل تكدددديدددات المكددددد  المتل ردددل  ددد ثدددار الإفدددا، ع ن    5  
  19- الضدددةعفل،  ما ي  ذلك ي  تدددعاق جائكل كوييد المإتملات المك عل والنفح اإلياولوجعل وا قتصدددادات 

 ومفاع ها من الإفا،  
 
 

 ICCD/COP(15)/15 األمح المتكد  

 
 اتفاقية مكافحة التصحر
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 معلومات أساسية -أولا  

يتزايد الإفا، ع ن الصدددليد اللالم   سدددبن ممي  المناو واللوامأل الب ددد  ل األخ ى مثأل التميي ات  -1
م دددددتد  سدددددبن ممي  المناو،  لن ي   دار  األراضددددد  والمعا   ومؤدط الا ت الإفا، ال دددددديد  والممتد ، الت  

الكد  صدور  خاصدل من  اتاا المذاو ومواي  المعا ، مما يتسدبن ي  خسدائ  اقتصداديل ومدلور بيف ، و سدف  
 ي  أقصن الكا ت عن ملااا   اسااعل وم  د وازاعات وخسائ  ي  األرواح 

أل والدددخددأل ي   من ادددددددددددددددد  ثثددار الإفددا،، اليدد  الدددَّت من ي   اللمدد   19- وقددد دادت جددائكددل كوييددد  - 2
ع ن واك ا اهعار، وأث ت ع ن األاخا  الذين كاات صكتهح وريالهح ع ضل   ا قتصادات الت  كاات أصر  

 الفلأل ألاددددددددد المخار   ومؤدط ااثار المدم   ل إفا، والإائكل مإتملل  لن جلأل المإتملات الضددددددددةعفل أاددددددددد  
لنطداق اللدالم   و مثدأل ملز ز الرددر  ع ن مواجهدل ، من امتدداد ااثدار المتتدالعدل من النطداق المك    لن ا ضدددددددددددددلفدا  

 لن بناو مسدددتربأل أيضدددأل وضدددمان مكسدددين   19- من كوييد  الإفا، أالد ال ددد وط المسدددبرل الكاتدددمل ل مضددد  قدما  
     1  عن الردر  ع ن الصمود ي  مواجهل التكديات اللالمعل األخ ى   الت لن لمواجهل الإوائح المسترب عل، يضر  

صدددددددددددددمعح و يل امفامعل األمح المتكد  لماايكل التصدددددددددددددك   ا مفامعل ، مث ما ي د ي     و وجد الإفا، ي   - 3
من ا مفامعل  واما دور عم عل ا مفامعل ي  التصددط ل إفا، منذ الدور  الثالثل ع د   لمؤمم  األر ا،      2  2الماد  

 الإفا، ك الد األلدا،    يرد أدرا مؤمم  األر ا، ي  دورمل الثالثل ع ددددددد   المسدددددددائأل المتصددددددد ل 2017ي  عا   
لسدددددعاتدددددات الدعو  المتل رل  الإفا،،    ، واعتمد  رارا  2030- 2018الخمسدددددل إلرار ا مفامعل ا تدددددت امعإ  ل فت   

م يون يورو إلج اوات التصددددددددددددددط ل إفا،   1,8وواي  ع ن مبادر  ماايكل الإفا، الت  قدمت ما يصدددددددددددددأل  لن  
فدا، من خرل دعح الب ددان ي  وضدددددددددددددن خطدل ورنعدل لمادايكدل وركزت لدذ  المبدادر  ع ن ملز ز افح التد لدن ل إ 

     3  مإموعل أدوات لماايكل الإفا،  إا او الإفا،، ومسهيأل الإهود اإلق عمعل ل كد من مخار  الإفا،، و 

ن مؤمم  األر ا، ي  دورمل ال ا لل ع د   ي  عا   - 4 يخص  اطاق اعتبارات ا مفامعل فعما   2019ووتدَّ
ثل، من الت كيز ع ن د اد  التلاون  التصددددددددددددط ل إفا،  وواصدددددددددددأل م  نفيذ مبادر  ماايكل الإفا، بتوجيهات مكدَّ

د أدوات التمو أل  وال  الات من الوكا ت والمنفمات والمنصات ذات الص ل  ور ن من االعل اللالمعل أن مكد ِّ
وأن متعح  المكتم ل وا بتتار ل، ع ن أتددددددام اللعمل المضددددددايل المكدد  بوضددددددوح، من أجأل التصدددددددط ل إفا،، 

     4  المل ومات والتوجيهات ذات الص ل من أجأل مسهيأل وصول األر ا،  لن لذ  األدوات 

من   دولعا   الاومعا   عامر    وعرو  ع ن ذلك، أا دددددددد  مؤمم  األر ا، ي  دورمل ال ا لل ع دددددددد   ي  را   -5
واتددتل اأ أر  السددعاتددات والتنفيذ والتنسددي  المؤتددسدد  الرائمل   دد ن الت لن ل إفا، والتصدددط   أجأل مريعح

النف  ي  الخعارات المتل رل بتدابي  السددددددددددددعاتددددددددددددات والدعو  والتنفيذ من أجأل  لل  ما ي  ذلك ال دددددددددددد الات، و 
  األر ا، ي     وعي ن مؤممل إفا،  فلالعل ي   رار ا مفامعلل تصددددددددددط المرئمل ع ن جمعن المسدددددددددتو ات 

لترديح أدلل مسددتند  لن الل ح   دد ن ُاهي مريعح  ليفل التفاعأل بين الل و  والسددعاتددات   دورمل ال ا لل ع دد   أيضددا  
ع ن مواجهل الإفا،، من م اعا  م ثي  ممي   الففات السدددددددداااعل والنفح اإلياولوجعل الضددددددددةعفلورصددددددددد قدر   

    5  المناو ع ن مخار  الإفا،
  

 /https://www.unccd.int/sites/default>والإفا،، ي جن ا ررع ع ن    19-لمز د من المل ومات عن الصرت بين كوييد  1 

files/documents/2021-10/1767_UNCCD_FAO_Drought_COVID_cb5547en%281%29.pdf>  
: " الهد، من لذ  ا مفامعل لو ماايكل التصدددددددك  ومخرعا ثثار الإفا، ي  الب دان الت  ملاا  من الإفا، ال دددددددديد و/أو 1- 2الماد      2  

بتلاون دول  وم ميبات   من التصددددددددددك ، وبخاصددددددددددل ي  أي  لعا، وذلك عن ر    امخاذ  ج اوات يلالل ع ن جمعن األصددددددددددلد ، مدعومل 
 " ، بهد، اإلتها  ي  مكري  التنمعل المستدامل ي  المنار  المت ث    21ا الل، ي   رار اهي متتامأل متس  من جدول أعمال الر ن  

  13-  أ/29المر ر   3 
  14-  أ/23المر ر   4 
  14-  أ/23والمر ر  14-  أ/18المر ر   5 

https://www.unccd.int/sites/default/files/documents/2021-10/1767_UNCCD_FAO_Drought_COVID_cb5547en%281%29.pdf
https://www.unccd.int/sites/default/files/documents/2021-10/1767_UNCCD_FAO_Drought_COVID_cb5547en%281%29.pdf
https://www.unccd.int/sites/default/files/documents/2021-10/1767_UNCCD_FAO_Drought_COVID_cb5547en%281%29.pdf
https://www.unccd.int/sites/default/files/documents/2021-10/1767_UNCCD_FAO_Drought_COVID_cb5547en%281%29.pdf
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مؤمم  األر ا، ي  دورمل الخامسدل ع د   ي  الخطوات المرب ل  أعر ، تدينف وي  ضدوو ما ورد   -6
ل تصددددددط ل إفا، ي   رار ا مفامعل من وجهات اف  مخت فل وبا تدددددتناد  لن اطاق واتدددددن من المل ومات 
األتدددددددددددددداتددددددددددددددعدل،  مدا ي  ذلدك مر    الف    اللدامدأل الكاوم  الددول  وموصددددددددددددددعدات ليفدل التفداعدأل بين الل و  

ومسددلن لذ  الوثعرل  لن مرديح لمكل عامل عن جدول األعمال المتل    ماايكل الإفا، ي      6  والسددعاتددات
 رار ا مفامعل،  ما ي ددمأل النراط ال ئعسددعل الوارد  ي  مر    الف    اللامأل الكاوم  الدول  وموصددعات ليفل 

قت التها أماال ا مفامعل واالعل التفاعأل بين الل و  والسددعاتددات، لتن من الت كيز ع ن األا ددطل الت  افذمها وا
  مكتوى الوثعرل ي   رار خمسدددل مإا ت مت ا طل، ممثأل األ لاد ال ئعسدددعل ل تصددددط ل إفا،  اللالمعل  وُ ردَّ 

  ومبادل 3  واإلاذار المبا  وال صد والتريعح؛  2  تعاتات ماايكل الإفا،؛  1ي   رار ا مفامعل، ول :  
   وممو أل ماايكل الإفا، 5ات والتنسي ؛    وال  ال4الملار، والتل ح؛  

 سياسات مكافحة الجفاف -ثانياا  

د األتددددام الذط يرو  ع عل اهي تددددعاتددددل ماايكل الإفا، ي  تددددعاق ا مفامعل خرل ا جتماع  -7 ُجد ِّ
 11الذط ُعرد ي  جنعا ي  الفت   من الملن   السدددددددددددعاتدددددددددددات الورنعل لماايكل الإفا،  ال فعن المسدددددددددددتوى 

لإو دل    وقدد ادددددددددددددداركدت ي  منفعح لدذا ا جتمداع المنفمدل اللدالمعدل ل رصدددددددددددددداد ا2013مدارم ثذار/ 15  لن
ومنفمل األغذيل والزراعل ل مح المتكد  وا مفامعل،  التلاون من عدد من ال دددددددد كاو  و  دددددددداأل اهي "ال كائز 

‘ ومريعح قداب عدل التد ث /األث ؛  2‘‘ افح ال صددددددددددددددد واإلادذار المبا ؛  1‘  –  الثرث" المنبث  عن ذلدك ا جتمداع
لمأل المتل    سدددددعاتدددددات ماايكل الإفا،   ه  لالمبدأ التوجي  -والتدابي  اللم عل ل تخرعا من المخار    ‘3‘

 ي   رار ا مفامعل ع ن المستو ات الورنعل واإلق عمعل واللالمعل 

ومددعح االعدل اللدالمعدل، كلنصدددددددددددددد  رئعسدددددددددددددد  ي  مبدادر  مادايكدل الإفدا،،  دالتلداون من األمداادل،  -8
كائز الثرث الذط ُوضن ي   الم متز   رو  ع ن اهي ال  ورنعل لماايكل الإفا، األر ا، ي   عداد الخطط ال
المذكور أعر   و هد، لذا الدعح الملن   السددددعاتددددات الورنعل لماايكل الإفا،  ا جتماع ال فعن المسددددتوى 

لتميي   من منفور   –   لن م اجلددل النهي المتَّبن ع ن المسددددددددددددددتوى الورن  فعمددا يخص ر  رددل  دار  الإفددا،
ورنعددل  ئح ع ن المخددار   و إددن مواومددل الخطط المفدداع   قددائح ع ن األدمددات  لن منفور اتددددددددددددددتبدداق  قددا

الت  يإ ط  عدادلا ي   رار ا مفامعل من األر  الورنعل الرائمل ذات الصدددددددددددددد ل وإدماجها   لماايكل الإفا،
، من جمعن المندار ، الت  أع بدت عن التمدامهدا  داللمدأل من ب ددا    73ييهدا  ومن بين الب ددان البدالد عدددلدا  

ب دا  خطتل ي   رار مبادر    60لوضدددددددددددددن خطل ورنعل لماايكل الإفا،، اتدددددددددددددتتمأل  األماال واالعل اللالمعل
خطل   34 ماايكل الإفا،، بينما لناك مسدددددلل ب دان أخ ى ي  رور  عداد واتدددددتتمال خططها  وُمتاح الالعا  

    7  ماتم ل ع ن موقن ا مفامعل ال با 

 إج ائل    ، أصددرت األماال مت عفا    8  م ت وألد مك يأل أول  ل خطط الورنعل لماايكل الإفا، الت  اتدُتت  - 9
، الكاجل  لن التنسددددددي   مز د من الفلالعل بين الرطاعات والإهات صدددددداالبل المصدددددد كل الملنعل 2021ي  عا  

ي  ملالإل قضدايا الإفا،  يرد أب د اللديد من م ك الخطط عن مكدوديل التنسدي  بين المؤتدسدات والرطاعات 
 ل الت در ع ن مستوى السعاتات  و تمثأل  عن ق  والإهات صاالبل المص كل الم اركل ي   دار  الإفا،، وأيضا  

  

  وموصددددعات ليفل التفاعأل بين الل و  والسددددعاتددددات   دددد ن الإفا،:  ICCD/COP(15)/20مر    الف    اللامأل الكاوم  الدول :    6 
ICCD/COP(15)/CST/3  

 7  <https://knowledge.unccd.int/drought-toolbox/page/drought-planning>  
  8   <https://www.unccd.int/sites/default/files/relevant-links/2022-01/Analysis%20of%20National%20Drought 

%20Plans.pdf>   

https://knowledge.unccd.int/drought-toolbox/page/drought-planning
https://www.unccd.int/sites/default/files/relevant-links/2022-01/Analysis%20of%20National%20Drought%20Plans.pdf
https://www.unccd.int/sites/default/files/relevant-links/2022-01/Analysis%20of%20National%20Drought%20Plans.pdf
https://www.unccd.int/sites/default/files/relevant-links/2022-01/Analysis%20of%20National%20Drought%20Plans.pdf
https://www.unccd.int/sites/default/files/relevant-links/2022-01/Analysis%20of%20National%20Drought%20Plans.pdf
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أالدد األلددا، ال ئعسدددددددددددددعدل ل ددعح الدذط مرددمدل ا مفدامعدل من أجدأل وضدددددددددددددن الخطط الورنعدل لمادايكدل الإفدا، ي   
أط منسددي  السددعاتددات واألدوات الورنعل الرائمل لماايكل الإفا، لت  م خذ    – التصدددط لهذا التكدط  األخص 

لتن يبدو   – ل ئعسددعل صدداالبل المصدد كل من جمعن الف وع ذات الصدد ل  ادداأل خطل اددام ل والإمن بين الإهات ا 
 من الإهد والدعح    ومتط ن مز دا   رو ر   من الواضح أن لذ  اللم عل ااقل وأاها مستم ق وقتا  

وفعمدا يتل    دالإداادن المهح ااخ  من الخطط الورنعدل لمادايكدل الإفدا،، أ  ولو ملمعح المسدددددددددددددداوا    - 10
وثعرل موجيهعل  غعل دعح الإهات صداالبل    2019يلال، ا د ت األماال ي  أواخ  عا    بين الإنسدين ع ن اكو 

المص كل الم اركل ي  عم عل وضن خطط ماايكل الإفا، لتكديد التدابي  والمدخرت الهامل الردمل لضمان 
أربلل ب دان م اعا  ا عتبارات الإنسددددددددددددااعل ي  لذ  الخطط  وتدددددددددددداعدت االعل اللالمعل،  التلاون من األماال، 

 بولعرعا، والإمهور ل الدومينعاعل، ومدغ ددددر ، والهند  ي  وضددددن م ددددار ن مكو  عل قائمل ع ن األراضدددد  م اع  
ا عتبدارات الإنسدددددددددددددااعدل ومتل    التخرعا من ثثار الإفدا،، ي   رار مكدديد ألدا، رو عدل ورنعدل ي  مإدال  

عل اللالمعل اد الل قائمل ع ن اللعح من اف او، من مكييد أث  مدلور األراضد   وباإلضدايل  لن ذلك، أقامت اال 
     9  قبيأل الم ي  األي  ر  لمواجهل المخار ، بهد، مواص ل ملز ز ملمعح المنفور الإنساا  

ي  المائل من الخطط الورنعل لماايكل    95أصدرت األماال مت عفا   إج او دراتل خ صت  لن أن و  -11
 لن ألمعل دور الم أ  ي      ثار الإفا،  وُأاددددي  أيضددددا   ألرفال مكديدا  الإفا، ملت ،  راب عل م ث  النسدددداو وا

معسددددي  التثلعا والتو عل والتخرعا من كوارث الإفا،  وتددددتواصددددأل األماال واالعل اللالمعل دعمهما لتلمعح  
الإنسدددددااعل ي  الخطط الورنعل لماايكل الإفا،، يضدددددر  عن م جمل م اعا  ا عتبارات  المنفور الإنسددددداا 

 لن  ج اوات م موتل من خرل مرديح مساعدمهما ي   عداد الم ار ن التكو  عل من أجأل منفيذ الخطط  

وأاددددددددددددددار مريعح مسددددددددددددددتردأل ل ددعح الدذط مرددمدل ا مفدامعدل من أجدأل وضددددددددددددددن الخطط الورنعدل لمادايكل   -12
ين السدددددعاتدددددات تددددداعد الب دان ع ن مكديد وإدراك ال وا ط الرائمل ب قد  لن أن  عداد لذ  الخطط     10  الإفا،

  وأادار التريعح  لن أن الخطط مخت   من الي  الإود   واألا دطل ذات الصد ل وإن كاات متباينل ي  السداب 
وارارا  م جةعل لح متن متاالل من قبأل إلاإاح عم عل الت لن ل إفا،   واللم ، لتنها موي  جمعلها أتدددددداتددددددا  

ورأى اللديد من الإهات المإيبل الت  ج ى الت داور ملها من أجأل التريعح أن عم عل  ع ن الصدليد الورن  
مواي ت لها موارد لو زمنعل أرول و الفت   ال كااتلماايكل الإفا، كاات تددتسددتفيد ألث  لو التخطعط الورن  

 اللديد يضددا  وأاددار أ   ضددافعل لدعح الت دداور األعم  واألوتددن اطاقا  من الإهات صدداالبل المصدد كل الورنعل 
ملبفل الموارد وضددددددمان منفيذ الخطط  ومن المتوقن أن مرد   لن من الإهات المإيبل  لن وجود الاجل م كل 

 الكاتمل من  عداد الخطط الورنعل لماايكل الإفا، مرب ل ا مفامعل التوجعل والدعح خرل الم ال ل ال

اللدددد  - 13 الف     الإفددددا، أالددددد مإددددا ت م كيز  وإدار   تدددددددددددددعدددداتدددددددددددددددددل  الدددددول   وكددددااددددت  الكاوم   امددددأل 
  ICCD/COP(15)/20 وكداادت التوصدددددددددددددعدل األولن ي  مر     ل  أن مكداي  جمعن األر ا، ع ن التزامهدا  

د مدر إعا   إلدار  مخار  الإفا، وثثار  ع ن جمعن   الكال   امباع السدعاتدات وال د الات المنسدرل وبالتنفيذ الملزَّ
ات الرائمل ل تخرعا من ثثار الإفا، ي   رار ا مفامعل المسددددددددددددتو ات كلم عل مسددددددددددددتم    و نبم  ملز ز الت ميب 

ومتا لل األا ددطل اإلضددافعل من أجأل البدو ي  مطبي  الم امبل المنهإعل والملار، الل معل وعم عل  عاد  التريعح  
 المستم    غعل مكسين يلالعل ومنسي  التلاون الدول  ع ن اكو يسهأل منفيذ الخطط واألولو ات الورنعل  

اادعا  من موصدعل الف    اللامأل الدول  الكاوم  الدول ، تدتواصدأل أماال ا مفامعل واالعل اللالمعل  ومم  - 14
مرديح دعمهما ل ب دان من أجأل وضن ومنفيذ الخطط الورنعل لماايكل الإفا،  وكما لو مل وأ ي  الفصول  

المبا  وال صد ومريعح المخار /األث ، التالعل من لذ  الوثعرل، تت كز األماال ع ن ملز ز الُنهي الفلالل لإلاذار 
  

  ICCD/CRIC(20)/5لمز د من المل ومات، ي جن ا ررع ع ن الوثعرل   9 
  ICCD/COP(15)/11لمز د من المل ومات، ي جن ا ررع ع ن الوثعرل   10 
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ي  مرديح مسددداعدمها ود اد  مطو   لذ  المسددداعد  ي  مإا ت وضدددن تدددعاتدددات ماايكل   من ا تدددتم ار أيضدددا  
الإفا،، ومراتدددددح الملار،، وبناو الردرات  وتدددددتدعح االعل اللالمعل الب دان ي  وضدددددن م دددددار ن مكو  عل لتنفيذ  

وموتدعن اطاق أا دطتها المتل رل بتمو أل ماايكل الإفا،  وتدعاون التلاون  خططها الورنعل لماايكل الإفا،،  
 ي  جمعن األعمال المتل رل  الإفا، ي   رار ا مفامعل   أتاتعا   والتنسي  الوثعران من ا كاو متلددين  لدا  

اإلق عم   وأق  الف    اللدامأل الكاوم  الدول  ي  مر     بدور وإمادااات التلداون ع ن المسددددددددددددددتوى   -15
لإم ل أغ اأ منها ال صدددد واإلاذار المبا ، وبناو الردرات ومراتدددح الملار،، يضدددر  عن الدعح الذط يمان  

ي  أا دطل   أن مردمل المؤتدسدات وال دباات والمنصدات اإلق عمعل  وقد اداركت األماال واالعل اللالمعل مسدبرا  
ألاها يمان أن متون يلالل ل مايل ي  ملالإل   مخطعط تددددعاتددددات ماايكل الإفا، اإلق عمعل والمتلدد  الب دان

، وألاها يلالل من الي  التت فل كالرضددايا اللاب   ل كدود مثأل الت لن ل إفا، ومبادل الخب ات والتل ح الم ددت  
 ي  م ال ل التنفيذ  وكاات م ك األا طل كالتال :

فعح ال رددل  اددددددددددددددداركددت األمددااددل وافددا  مل ومددات الإفددا، لإنو  أم  اددا الإنوبعددل ي  من   أ  
،   دددددد ن وضددددددن الخطط والسددددددعاتددددددات الورنعل لماايكل  2020، ي  م دددددد  ن الثاا / اويمب  اددددددباعلمدر بعل  

الإفا، ي  الب دان األعضدددددددددداو ي  النفا  المذكور  األرجنتين، وأوروغواط، وباراغواط، والب اد أل، وبولعرعا،  
الورنعل لماايكل الإفا، وتددداعدت    لوضدددن السدددعاتدددات متدرجا   وادددي     والددت لذ  الك رل التدر بعل اهإا  

 ي   ررق ومصمعح ومنفيذ خطط ورنعل ل ت لن ل إفا، ي  الب دان الملنعل؛

وبدعح من األماال واالعل اللالمعل، ُاف ِّذ م  وعان  ق عمعان لصالح وتط ثتعا  أودباستان،        
عضدددداو ي  الإماعل اإلامائعل  وم كمااسددددتان، وراجعاسددددتان، وقي غيزتددددتان، وكاداخسددددتان  ولصددددالح الب دان األ 

ل إنو  األي  ر   وال ددددد  اان ي  التنفيذ لما الم كز البيف  اإلق عم  لوتدددددط ثتدددددعا فعما يخص م ددددد وع وتدددددط  
ثتدددددددددددددعدا، وا مكداد الددول  لكف  الطبعلدل فعمدا يخص م ددددددددددددد وع الإمداعدل اإلامدائعدل ل إنو  األي  ر   و هدد، 

 لن د اد  الردرات الترنعل والمؤتدسدعل إلدار  الإفا، من خرل ملز ز مبادل البعااات   د ن افح   ن ملا  ا الم د وع 
اإلاذار المبا  وال صددد، وم ددخعص مخار  الإفا،، والتدابي  المإديل ل تخرعا من مخار  الإفا،  واددمأل  

ن الورن  واإلق عم ،  الم دددددددددد وعان دورات مدر بعل لإمن اإلج اوات المنسددددددددددرل ومبادل البعااات ع ن المسددددددددددتو ي 
 اتددددددددددتخدا  اإلرار المنهإ  ومإموعل األدوات ال ذين ُوضددددددددددلا ي   رار ا مفامعل  واتددددددددددتهديت لذ  الدورات  

 التدر بعل جهات التنسي  الورنعل التا لل لرمفامعل، وكذلك جهات أخ ى صاالبل المص كل  

إفا، والتخرعا من الدمل، وأتدددددف  م ددددد وع وتدددددط ثتدددددعا عن اتدددددت امعإعل  ق عمعل ادددددام ل إلدار  ال -16
  وقد أعدمها الب دان الملنعل 2030-2021، من خطل عمأل ل فت    2021ألتوب  اعُتمدت ي  م دددد  ن األول/

وج ى مطو  لا من خرل م دداورمين عب  اإلات ات بين الإهات صدداالبل المصدد كل وال دد كاو اإلق عميين ي   
ومنفمدل األغدذيدل والزراعدل ل مح المتكدد ، والمنفمدل  التنمعدل،  مدا ي ددددددددددددددمدأل الم كز الددول  ل زراعدل الم كعدل،  

اللالمعل ل رصدددددددددداد الإو ل، وال دددددددددد الل اللالمعل ل معا ، وب اامي األمح المتكد  ل بيفل، وماتن األمح المتكد  
 اإلضدددددددايل  لن مإموعل واتدددددددلل من الإهات  والوكالل األلمااعل ل تلاون الدول ، ل كد من مخار  التوارث، 

 الورنعل ي  المنطرل  صاالبل المص كل

  بناو الردرات  1األتددا التالعل:  ثتددعا ل ردر  ع ن مواجهل الإفا،  لن وتددط  ومسددتند اتددت امعإعل   -17
  والتخرعا من الد  الإفا،، ووضددددددن خطط لملالإل ادر  2ع ن ال صددددددد ومريعح المخار  ومنن الإفا،؛  

   والتلاون اإلق عم  4  وبناو الردرات وإذكاو الوع ؛  3المعا  وا   البعااات؛  

م دددددد وع الإماعل اإلامائعل ل إنو  األي  ر   م دددددداركل واتددددددلل النطاق ل إهات صدددددداالبل   امسددددددحو  -18
خدمات  مدادات المعا   المصد كل ي  المنطرل،  ما ييها جهات التنسدي  الورنعل والخب او المسدتر ون ومدي و

غذيل والزراعل ل مح المتكد  والملهد الدول  وواضددلو السددعاتددات وكذلك ال دد كاو ال ئعسدديون مثأل منفمل األ
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إلدار  المعا  وب اامي األمح المتكد  اإلامائ  والبنك الدول   وأتدددددددف  لذا الم ددددددد وع عن اتدددددددت امعإعل  ق عمعل 
  جمن 1  مكدد مسلل ألدا، اتت امعإعل ل منطرل ول :  2032-2022 لردر  ع ن مواجهل الإفا،     ن ا

  وا د  رتدائأل  اذار يلالل وذات  3  وملز ز رصدد الإفا، والتنبؤ  ل؛  2موثوقل؛  البعااات  ط  رل ملزد  و 
  ومرو ل التنسددددددددددي  4مصدددددددددددامعل وموثوقل ل تماين من الت لن والتصدددددددددددط ل إفا، ي  الوقت المناتددددددددددن؛  

  ومكسددددددددددددددين مريعح قداب عدل التد ث   دالإفدا، ومريعح مخدار  ؛  6  ومكسددددددددددددددين مريعح أث  الإفدا،؛  5اإلق عم ؛  
  ومنفيذ التدابي  ذات األولو ل ل كد  8؛  التدابي  ذات األولو ل المنفذ  ل كد من ااثار الضدددددار  ل إفا،و   7 

   وإا او ثلعل ل تصدط ل إفا، 9من التل أ ل إفا، ومن قاب عل الت ث   ل؛  

 ع نلردر  ع ن مواجهل الإفا، ومهد، اتدددددددت امعإعل الإماعل اإلامائعل ل إنو  األي  ر    ددددددد ن ا -19
الصددليد اإلق عم   لن دعح الب دان ي  المنطرل من أجأل بذل جهود متضدداي   ل تخرعا من ثثار الإفا، من 
ملز ز التنمعل المسدددددددددددتدامل ومكسدددددددددددين  اتاجعل موارد المنطرل من األراضددددددددددد   وتدددددددددددو، موجل وم ادددددددددددد لذ  

رل ي  مإال الردر  ع ن مواجهل الإفا، ع  ن المستو ات المك عل  ا تت امعإعل عم عل منفيذ اإلج اوات المنسَّ
والورنعل واإلق عمعل ي  ظأل منسددددددددددي  ومعاد  اددددددددددام ين من جاان أماال الإماعل اإلامائعل ل إنو  األي  ر   

الإماعل اإلامائعل ل إنو  األي  ر    منصدددددل لتمو أل اإلج اوات الت ددددداركعل  وتدددددُتط   أماال وتدددددتوي  أيضدددددا  
 ل الدور  الخامسل ع    لمؤمم  األر ا، وال  كاو الملنيين لذ  ا تت امعإعل اإلق عمعل خر

وتددددتواصددددأل األماال واالعل اللالمعل م ددددإعن ودعح التلاون اإلق عم   غعل  ا دددداو وملز ز منصددددات   -20
  ق عمعل لتنسي  ومبادل البعااات والملار، والخب ات    ن مؤا ات الإفا، 

ا، يسددتك  التماما  تددعاتددعا  متإددا  و  ددي  الف    اللامأل الكاوم  الدول  ي  مر      لن أن الإف -21
ع ن المسدددددددتوى اللالم  وأال ينبم  امخاذ  ج اوات ملزد  ع ن جمعن المسدددددددتو ات  وااق  أعضددددددداو الف    

ملز ز الددعح اللدالم  لإلج اوات الورنعدل، الدذط يمان أن ي ددددددددددددددمدأل، ي     اتاللدامدأل الكاوم  الددول   مادااد 
سددعاتددات، ومكديد األلدا،، والتتبن، والتل ح، والتمو أل ع ن من التضدداي  عند صددعاغل ل   جم ل أمور، مز دا  

 المستوى اللالم   وتيواصأل مؤمم  األر ا، ي  دورمل الخامسل ع    النف  ي  لذ  المس لل 

 اإلنذار المبكر والرصد والتقييم -ثالثاا  

ب اامي عم ها  لن أن من     11  2ي دددددي  مر    ليفل التفاعأل بين الل و  والسدددددعاتدددددات المتل    الهد،  - 22
رصدددددد ومريعح قدر  الففات السددددداااعل والنفح اإلياولوجعل الضدددددةعفل ع ن مواجهل الإفا، أم   الد األلمعل لفهح 
مدى قدر  النفح اإلياولوجعل والمإتملات ع ن التلامأل من الإفا، والتتعا ملل والتلاي  منل  و سددالح رصددد 

ردال من افح "مفداع عدل"  لن افح "اتدددددددددددددتبدامعدل" ل تصدددددددددددددددط ل إفدا،  ومريعح الرددر  ع ن مواجهدل الإفدا، ي  ا ات 
وموصد  ليفل التفاعأل بين الل و  والسدعاتدات، ي  جم ل ما موصد   ل،   ن مإ ط الب دان عم عات مريعح ورصدد 

 منتفمل ل ردر  ع ن مواجهل الإفا،، وب ن مدعح األماال،  لن جاان ال  كاو، الردرات ذات الص ل  

اللدامدأل الكاوم  الددول ، ي  مر    ،  د لمعدل وجود افح ل  صدددددددددددددد واإلادذار المبا  واللمدأل و ر  الف      - 23
الإفا،  وك دددددد  التريعح   مواجهل  متاالل واددددددام ل ويلالل لدعح افح  ياولوجعل ومإتملات واقتصددددددادات قادر  ع ن 

تددددعما  ا   الإفا،،   الذط أج ا  الف    اللامأل الكاوم  الدول  عن اراط ضددددل  ي  النفح الكالعل لإلاذار المب 
ي  النفح اللالمعل ل صدددددددد ااثار اللامل ل إفا، ع ن  دار  األراضددددددد  والنفح اإلياولوجعل  وخ ص الف    اللامأل  

،   يمانهدا أن مفيدد  فلدالعدل ي  عم عدات  الكاوم  الددول   لن أن لدذ  النفح،   تدددددددددددددعمدا ي  المندار  األلث  مد ث ا  
  

موصدددعات موجهل اكو السدددعاتدددات ااادددفل عن أدلل   ددد ن ُاهي مريعح ورصدددد قدر  الففات السددداااعل والنفح اإلياولوجعل الضدددةعفل ع ن   11 
  الوثعرل 2021-2020من ب اامي عمأل ليفل التفاعأل بين الل و  والسدددددعاتدددددات لفت   السدددددنتين   2مواجهل الإفا،، ي   رار الهد،  

ICCD/COP(15)/CST/3  
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 لن امخاذ  ج اوات مبا   إلدار  األراضد  والمعا  قصدد الكد من مخار  الإفا،، مريعح قاب عل الت ث  وا التعاجات  
و  أن مدعح مكسددددددددددددين  ج اوات  دار  الإفا،  ومن ذلك، يرت ح الف    اللامأل الكاوم  الدول  اتددددددددددددتخدا  النفح 

 الكالعل لإلاذار المبا  ك تام ومةعار ل تكسين التدر إ  ل نفح الورنعل ل صد الإفا،  

متلدداون األمددااددل واالعددل اللددالمعددل من عدددد من كعددااددات األمح المتكددد  المددال   ي  دعح مطو   و  -24
رصدددددددددددددد الإفا، ع ن الصدددددددددددددليد الرط ط  واألدا  ال ئعسدددددددددددددعل لرمفامعل فعما يخص ال صدددددددددددددد والتريعح   قدرات

معل ي  اإلرار ا تددددددددددت امعإ  لرمفا 3ألث  الإفا، ل  مإموعل المؤادددددددددد ات الخاصددددددددددل  الهد،  اللالميين
كأل أربن تددددددددددددنوات  ومتمااددددددددددددن األتددددددددددددالين  ترديح الترار   الورنعل  ، والت  ُمسددددددددددددتخد  ل2030-2018 ل فت  

اللالمعل  من المبادئ التوجيهعل ل منفمل    12  3ومإموعات البعااات الموصددددددن بها لوضددددددن مؤادددددد ات الهد، 
  اليثما كان ذلك ممانا  ، ومستند  لن افح المؤا ات الكالعل والملت ، بها جيدا   ل رصاد الإو ل

وملمأل األماال واالعل اللالمعل أيضدددددددا  من م ي  البيفل اللالمعل ي  م ددددددد وع ا ددددددداط مماين  لتنفيذ   -25
مر رات مؤمم  األر ا، ي  ا مفامعل   ددددددددد ن الإفا،، والوكالل المنفذ  لهذا الم ددددددددد وع ل  منفمل األغذيل 

ن مريعح قاب عل الت ث   الإفا، وا تددتلداد  مخاذ مدابي   ع  والزراعل ل مح المتكد   و تضددمن الم دد وع ماواا  
   2023وُ توقَّن اتددددددتتمالل ي  كااون األول/ديسددددددمب     2021التخرعا  وُأر   الم دددددد وع ي  اعسددددددان/أب  أل  

 و تتون الم  وع من أربلل ماواات:

مإال   التدابي  الفلالل ي دعح الف    اللامأل الكاوم  الدول  الملن   الإفا،   دددددد ن "  أ  
 "؛ رار امفامعل  السعاتات والتنفيذ ل تصدط ل إفا، ي 

 ملز ز مإموعل أدوات ماايكل الإفا،؛     

 التماين من منفيذ الخطط الورنعل لماايكل الإفا،؛  ا  

 مريعح قاب عل الت ث   الإفا، وا تتلداد  مخاذ مدابي  التخرعا   د  

االعل اللالمعل اللمأل من ال ددددددد كاو لدعح الب دان ي   وي  السدددددددنوات الرادمل، تدددددددتواصدددددددأل األماال و  -26
وبناو  ع ن م ميبات التنسددددي  والتلاون ااخذ  ي   مكسددددين افمها لإلاذار المبا   الإفا، ورصددددد  ومريعمل   

، مرت ح األماال واالعل اللالمعل  ررق مبادر  خاصدددددددددل  الخطط الورنعل لماايكل الإفا،التطور ي  تدددددددددعاق 
 ِّ ع الردر  ع ن مواجهل الإفا، من أجأل مطو   رصدد الإفا، ع ن الصدليد الورن ، من ومكدد  دمنعا  لمسد 

  يرو التما  خا  لتكسين افح اإلاذار المبا   الإفا، 

ومن خرل لذ  المبادر ، تددددترو  األماال واالعل اللالمعل،  التلاون من ال دددد كاو،   ا ددددطل مإ  بعل  -27
 لف و، الخاصل لتأل ب د م ارك، من ا اها أن مفض   لن ما ي  :من عدد صمي  من الب دان،  م اعا  ا

وضددددددن خط أتددددددام من أجأل افا  الدي  لتريعح قاب عل الت ث   الإفا، ورصددددددد الإفا،    أ  
 والتنبؤ  ل وموقن ادر  المعا ؛

ارطل واالد  ل مل ومات المتل رل  الإفا، عن ر    مإمعن البعااات والتك يرت وإا داو      
 المص كل؛ الإهات صاالبلمصادر متلدد  وإماالل المل ومات الخاصل  األ ب د لإمعن  المردمل من

ومماين صدددددددددداال  الر ار من التخطعط اثار الإفا، وإدارمها عن ر    ملز ز  ماااعل   ا  
 الوصول  لن مل ومات اإلاذار المبا   الإفا،؛ 

  

  12   Good practice guidance for national reporting on UNCCD Strategic Objective 3  2021، الصددددادر ي  عا   
<https://www.unccd.int/sites/default/files/documents/2021-09/UNCCD_GPG_Strategic-Objective-

3_2021.pdf>   

https://www.unccd.int/sites/default/files/documents/2021-09/UNCCD_GPG_Strategic-Objective-3_2021.pdf
https://www.unccd.int/sites/default/files/documents/2021-09/UNCCD_GPG_Strategic-Objective-3_2021.pdf
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مكسددددددددددددددين مبددادل   ومطو   ا مصدددددددددددددددا ت ألغ اأ اإلاددذار المبا   ددالإفددا، من أجددأل  د  
 المل ومات عب  الرطاعات وع ن الصليدين المك   والورن  

يلال  وتدددو، يهد، مسددد ِّ ع الردر  ع ن مواجهل الإفا،،  األتدددام،  لن ال ددد وع ي  وضدددن افا  -28
ومنسدددددددددددددد  لإلادذار المبا   دالإفدا، ي  الب ددان التإ  بعدل الملنعدل، من مويي  الملدار، اللم عدل والددروم الت  

 مخاذ مز د من اإلج اوات   ددددد ن سدددددتخدمها اللم عل الكاومعل الدولعل لرمفامعل وي ادى األر ا،  يمان أن م 
المردمل من خرل المبادر  ي  التخطعط   وتدددددددتسددددددداعد المل ومات   اإلاذار المبا   الإفا، ورصدددددددد  ومريعمل

 ايكل الإفا، ل خطوات المرب ل ي  الب دان الت  اتتتم ت أو ي  رور اتتتمال خططتها الورنعل لما

 لن بناو مسددتربأل  19- من كوييد  و وي  ملز ز الردر  ع ن مواجهل الإفا، أدا  رئعسددعل ل مضدد  قدما   - 29
وضددمان مكسددين الت لن لمواجهل الإوائح والتوارث الطبعةعل والا ت الطوارئ المناخعل ي  المسددتربأل   أيضددأل  

مسدددددددددالمل مكدد  لرمفامعل ي  جهود المإتمن اللالم ،  وتدددددددددعاون مسددددددددد  ِّع الردر  ع ن مواجهل الإفا،  مثا ل  
تدددعما أعضدددائل األلث  ضدددلفا ، من أجأل التلامأل من أث  الإائكل وا اترال  لن اقتصدددادات أقوى وألث  قدر    و  

ع ن الصدددددمود، وم متز   رو  ع ن التنمعل المسدددددتدامل  وي  لذا السدددددعاق، مرت ح األماال ممو أل لذ  المبادر  من 
الت  مكررت ي  الميزااعل األتدداتددعل لرمفامعل، والت  ي م  ملفمها من ا جتماعات وال الرت الم ما  الويورات  

 سدبن الإائكل خرل يت   السدنتين الماضدعل  و  د مز د من المل ومات عن التمو أل المرت ح لمسد  ع الردر  ع ن 
     13  مواجهل الإفا، ي  الوثعرل الخاصل  الب اامي والميزااعل 

ومن المر ر منفيدذ المبدادر   دالتلداون من منفمدل األغدذيدل والزراعدل ل مح المتكدد  والمنفمدل اللدالمعدل  -30
ل رصدددداد الإو ل وغي لما من ال دددد كاو الملنيين  وع ن غ ار المبادرمين السددددا رتين ال تين أر رتهما األماال، 

كل الإفا،، من المتوقن أن منإح أا دددطل  أط الم ددددار ن التإ  بعل لتكييد أث  مدلور األراضدددد  ومبادر  مااي
ي     الردر  ع ن مواجهل الإفا، ي  جذ  المز د من ال دددددد كاو والتمو أل، ومن ثح التوتددددددن ل وصددددددول  مسدددددد  ع

 السنوات الرادمل  لن عدد ألث   اثي  من اللدد األص   ل ب دان   

 تقاسم المعارف والتعلم -رابعاا  

 ج اوات ا مفددامعددل   ددددددددددددددد ن مبددادل الملددار، المتل رددل  ، ركزت  2021- 2020خرل يت   السدددددددددددددنتين   - 31
وقد ُوضدددددددلت مإموعل األدوات لذ  من       14   الإفا، ع ن مكدي  وموتدددددددعن مإموعل أدوات ماايكل الإفا، 

خرل ا الل وثعرل بين ا مفامعل، والمنفمل اللالمعل ل رصاد الإو ل، ومنفمل األغذيل والزراعل ل مح المتكد ، 
ل ل معا ، وم كز األ كاث الم ددددددددددت ك لرمكاد األوروب ، والم كز الملن   المعا  والبيفل التا ن  وال دددددددددد الل اللالمع 

لب ادامي األمح المتكدد  ل بيفدل، والم كز الورن  ل تخرعا من ثثدار الإفدا، ي  جداملدل اب اتدددددددددددددادا  ومإمن لدذ  
ل ي  ثرث والددات متل    مدا ي  :  كبي ا    عدددا  المإموعدل     رصددددددددددددددد الإفدا، واإلادذار 1    من األدوات المنفَّمدة

  ومدددابي  التخرعا من مخددار  الإفددا،، الت  3  وقدداب عددل التدد ث   ددالإفددا، ومريعح المخددار ؛   2المبا   ددل؛   
مهد،  لن منح الإهات الملنعل  ماايكل الإفا،  ماااعل الوصددددددول  سددددددهولل  لن األدوات ودراتددددددات الكا ت  

 ومنفيذ الخطط الورنعل لماايكل الإفا،   اإلي اديل وغي لا من الموارد من أجأل دعح وضن 

وقدد ُرو ِّر مكتوى قداعدد  البعداادات الخداصددددددددددددددل  مإموعدل أدوات مادايكدل الإفدا،  دا تددددددددددددددتنداد  لن  -32
دت  ا قت االات الوارد  من األر ا،، والإهات صددداالبل المصددد كل اإلق عمعل ودون اإلق عمعل، وال ددد كاو  وُعز ِّ

ا  ومكسدددين مريعح المخار ، وب دوات م ا عل لرعتبارات الإنسدددااعل  مإموعات بعااات ل  صدددد واإلاذار المب 

  

  ICCD/COP(15)/5الوثعرل   13 
 14  <https://knowledge.unccd.int/drought-toolbox>  
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ر يا  ومنفمل    70من أجأل مخرعا المخار   وُأج ط اتددددترصدددداو اراو المسددددتخدمين، أجا  ع عل ألث  من  
    15   ق عمعل  وُأدرجت اتائي لذا ا تترصاو ي  المنصل الخاصل  مإموعل أدوات ماايكل الإفا،

الملن   المعا  والبيفل التا ن لب اامي   وبالتلاون من منفمل األغذيل والزراعل ل مح المتكد  والم كز -33
األمح المتكد  ل بيفل، افمت األماال تددددددددد سددددددددد ل من الدورات التدر بعل والك رات الدراتدددددددددعل ال دددددددددباعل لتل  ا 

 م دكوكدان الهدد، من    الإهدات صدددددددددددددداالبدل المصدددددددددددددد كدل بوظعفدل مإموعدل أدوات مادايكدل الإفدا، التفداع عدل 
 أط الوالدات  اهي متسدددد   داو ال كائز الثرث لإلدار  ا تددددتبامعل ل إفا،    الك رات الدراتددددعل ال ددددباعل ملز ز

الثرث لمإموعل األدوات  من خرل موجعل الم دددداركين عب  مخت   األدوات المتاالل ي  كأل والد   وج ى  
، ي  اللديد من ال رات اللمأل وأا ددطل بناو الردرات   تددتخدا  مإموعل أدوات ماايكل الإفا  الت و ي أيضددا  

المتل رل  الإفا،  وبدعح من م دددددد وع الن دددددداط التماين  لم ي  البيفل اللالمعل المذكور أعر ، وكخطو  من 
 الخطوات المرب دل ي  مطو   مكتوى مإموعدل أدوات مادايكدل الإفدا،، بددأت األمداادل ادددددددددددددد الدل من الم كز

ال ددددددددددددددبادل اللدالمعدل لُنُهي ومتنولوجعدات الف   تدا ن لب ادامي األمح المتكدد  ل بيفدل ومن  الملن   دالمعدا  والبيفدل ال
  والهد، من ذلك لو مكسدددين  ماااعل الوصدددول  لن دراتدددات الكا ت اإلي اديل وأيضدددأل الممارتدددات  الموارد

  التكديد  لن التخرعا من مخار  الإفا، ال امعل المتل رل  اإلدار  المستدامل ل راض ، و 

وباإلضددددايل  لن مإموعل أدوات ماايكل الإفا،، أعدت األماال وتددددالمت ي  اللديد من الدراتددددات   - 34
والمن دورات والموجزات السدعاتدامعل المتل رل  الإفا،،  ما ي  ذلك الورقل الملنوال "التفتي  ي  المسدتربأل: الردر   

 لددن ل إفددا،  لعدداد  األمددااددل، ي   الت  أعدددلددا ي    عددامددأل ملن   ددالتدد   ،   16  " 19- ع ن مواجهددل الإفددا، وكوييددد 
 تعاق اإلرار اللالم  لماايكل ادر  المعا  ي  الزراعل الذط مرود  منفمل األغذيل والزراعل ل مح المتكد   

 ذ يبين مر     أن التم ددن ع ن   –و ؤكددد الف    اللددامددأل الكاوم  الدددول  ألمعددل الملددار، والتل ح   -35
عم عل مل ُّح  يإن أن يسددتتبني  المناو وي  اتددتخدا  األراضدد  مي ات  ثثار الإفا، السدد بعل الناجمل عن الت 

مسدددددددتم   ومتتعفل ع ن جمعن المسدددددددتو ات،  ما ي  ذلك اللعاد  ع ن الصدددددددليد اللالم  والممارتدددددددات الإيد  
  و رت ح الف    اللدامدأل الكاوم  الددول  أن م ددددددددددددددإن األمداادل وأن مددعح  لتماين المطدا ردل الميددااعدل ل بعداادات

ر ، ثثات التل ح والممارتدددددددددددل لمواصددددددددددد ل التل ح الم دددددددددددت ك والتلاون ي  مإال  دار  مخار  الإفا، و جماعا
وا تدددتفاد  من األدوات واألا دددطل الموجود  ي  مإموعل أدوات ماايكل الإفا،، من الت كيز   ددداأل خا   

ات التل ح ع ن  اددددددددددد اك المإتملات المك عل  وتدددددددددددتدعح األماال ملمعح الدروم المسدددددددددددتفاد  ي   رار جماع
  الورنعل واإلق عمعل واللالمعل المناتبلوالممارتل ع ن عم عات ا تتل اأ والسعاتات 

وي  تددعاق م دد وع الن دداط التماين  السددال  الذك  لم ي  البيفل اللالمعل   دد ن الت لن ل إفا،، ملمأل  - 36
تددين ملنعل  إدار  مخار  الإفا، األماال من منفمل األغذيل والزراعل ل مح المتكد  من أجأل  ا دداو جماعل ممار 

ل مسدددالمل ي  مبادل الملار، بين الب دان والمسدددتخدمين األي اد  وتدددعسدددتإين لذا التلاون   ددداأل مبااددد   قت اح 
ي  موضدعح كعرعل اتدتخدا  جماعات التل ح والممارتدل ع ن أيضدأل   الف    اللامأل الكاوم  الدول ، وتدعفيد أيضدا  

وجل ي  تددددعاق ا مفامعل وموضددددعح ا التعاجات من الموارد ذات الصدددد ل  ومن م اعا  قدر  األماال المكدود  ل مايل  
ال  ي  مإال الموارد الب ددددد  ل، وعنو اللمأل الذط يتط بل اإاح ويلالعل جماعل ل تل ح والممارتدددددل، تدددددتكتاا األما 

  لن م مين موارد     ل ومالعل  ضافعل لتتون قادر  ع ن اتتضايل جماعل من لذا الربيأل  ط  رل مستدامل  

  

 15  <https://www.unccd.int/sites/default/files/relevant-links/2020-10/Assessment%20on%20the% 

20Submissions%20of%20Drought-%20%20Policy%2C%20Implementation%20Frameworks% 

20and%20Tools.pdf>  
 16  <https://www.unccd.int/sites/default/files/documents/2021-10/1767_UNCCD_FAO_Drought_ 

COVID_cb5547en%281%29.pdf>  
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https://www.unccd.int/sites/default/files/relevant-links/2020-10/Assessment%20on%20the%20Submissions%20of%20Drought-%20%20Policy%2C%20Implementation%20Frameworks%20and%20Tools.pdf
https://www.unccd.int/sites/default/files/relevant-links/2020-10/Assessment%20on%20the%20Submissions%20of%20Drought-%20%20Policy%2C%20Implementation%20Frameworks%20and%20Tools.pdf
https://www.unccd.int/sites/default/files/documents/2021-10/1767_UNCCD_FAO_Drought_COVID_cb5547en%281%29.pdf
https://www.unccd.int/sites/default/files/documents/2021-10/1767_UNCCD_FAO_Drought_COVID_cb5547en%281%29.pdf
https://www.unccd.int/sites/default/files/documents/2021-10/1767_UNCCD_FAO_Drought_COVID_cb5547en%281%29.pdf
https://www.unccd.int/sites/default/files/documents/2021-10/1767_UNCCD_FAO_Drought_COVID_cb5547en%281%29.pdf
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النااددددددفل ي   رار عم عل ا مفامعل وا تددددددتإا ل  ع ن م بعل ا التعاجات ولت  متم ِّأل األماال قدرمها   -37
المل يدل ومبداد مهدا  ومسددددددددددددددتندد لدذ  لتوقلدات األر ا،، الدددت األمداادل مؤخ ا  اهإدا  لتنمعدل قددرات اددددددددددددددبادات  

ال ددددددددباات  لن م ميبات مماث ل داخأل مؤتددددددددسددددددددات أخ ى ي  منفومل األمح المتكد ، و  تددددددددعما م ك التا لل 
لب اامي األمح المتكد  ل بيفل، بهد، ا تددددددتفاد  مما مردمل المؤتددددددسددددددات المتخصددددددصددددددل من م ددددددور  الخب او  

ل ا مفامعل  وتدددددددددددددُترا  لذ  ال دددددددددددددباات  ما يلود  النفن ع ن ي  عم ع   الكديثل والدعح الل م  والتلاون الترن 
 األماال والمؤتسل ال   ال، بتفاعرت مالعل مكدود  أو منلدمل 

وكد ولو دل أولن، منف  األمداادل ي  بنداو اددددددددددددددبادل لتبدادل الملدار، ومنمعدل الرددرات من أجدأل التد لدن  -38
ي  أو مسدددددهيأل  ماااعل الوصدددددول  لن ل إفا،  وتدددددت دددددمأل ال دددددبال مإموعل متنوعل من األا دددددطل، مثأل موي
مخار  الإفا،، ومرديح   م دددددددددددددخعصالبعااات الموثوقل   ددددددددددددد ن افح رصدددددددددددددد الإفا، واإلاذار المبا   ل، و 

أن   موجيهات   دددد ن اتددددت امعإعات التخرعا من مخار  الإفا، ومدابي  التنفيذ  و مان لهذ  ال ددددبال أيضددددا  
الت  مكفن  أن م ددددددارك ي  أا ددددددطل الدعو  والتو عل موي  الخب     دددددد ن مواضددددددعن مكدد  متل رل  الإفا، و 

 أو أن منفح لذ  األا طل  التما  م ت ك  

 الشراكات والتنسيق -خامساا  

ُافِّ ذت جمعن أا ددددددددطل ا مفامعل بتلاون وثي  من ال دددددددد كاو  واعتمدت األماال واالعل اللالمعل ع ن  -39
 ن ملز ز الردر  ع ن مواجهل الإفا، ع ن جمعن التلاون الرائح وأقامتا ادد الات جديد  لمسدداعد  األر ا، ع

  ICCD/COP(15)/4المستو ات  و مان ا ررع ع ن مز د من المل ومات    ن لذا الف ع ي  الوثعرل 

د  الدددعح -40 الورنعددل لماددايكددل الإفددا، ولتطو     ل خطط  وي  تددددددددددددددعدداق مبددادر  ماددايكددل الإفددا،، قددُ
اللدالمعدل ل رصدددددددددددددداد الإو دل، ومنفمدل األغدذيدل والزراعدل   مإموعدل أدوات مادايكدل الإفدا، من قبدأل المنفمدل

الملن    ل مح المتكد ، وال دددددددددددددد الل اللالمعل ل معا ، وم كز األ كاث الم ددددددددددددددت ك لرمكاد األوروب ، والم كز
 ددالمعددا  والبيفددل التددا ن لب اددامي األمح المتكددد  ل بيفددل، والم كز الورن  ل تخرعا من ثثددار الإفددا،، وب اددامي  

كدد  اإلامدائ ، والبندك الددول ، والملهدد الددول  إلدار  المعدا ، وا مكداد من أجدأل المتوتددددددددددددددط  وعمدأل األمح المت 
 ا مكداد الددول  لكف  الطبعلدل ك دددددددددددددد  دك منفدذ ي  م دددددددددددددد وع الإمداعدل اإلامدائعدل ل إنو  األي  ر  بينمدا كدان

ل م ددد  وتدددط الم كز البيف  اإلق عم  لوتدددط ثتدددعا ال ددد  ك المنفذ لم ددد وع  وع الن ددداط التماين   ثتدددعا  و مو ِّ
لم ي  البيفل اللالمعل اللديد من أا ددطل ا مفامعل ي  مإال ماايكل الإفا،  و  ددمأل أعضدداو الف    اللامأل 
الكاوم  الدول  ممث ين عن منفمل األغذيل والزراعل ل مح المتكد  والمنفمل اللالمعل ل رصدددددددددددددداد الإو ل، 

 يضر  عن ممث ين عن اللديد من مؤتسات البك  

وقد ملاوات األماال من وكا ت األمح المتكد  وغي لا من المنفمات والمؤتددددددددسددددددددات والب دان األر ا،   - 41
فعما يخص المسدالمل ي  المن دورات والم داركل ي  منفعح ا جتماعات وال رات اللمأل،  ما ي  ذلك ا جتماعات  

، ومر    التريعح اللالم   2021عا     الت  ركزت ع ن الردر  ع ن مواجهل الإفا، ي  األتددددددددبوع اللالم  ل معا  ي  
  الوارد ي  التر    الخددا  الددذط أصددددددددددددددددر  ماتددن األمح المتكددد  ل كددد من مخددار  التوارث   ددددددددددددددد ن 2021  

، والتر    األخي  الذط أصددددر  البنك الدول    ددد ن الرعضدددااات والإفا،، والمؤمم  الذط عرد  ب اامي    17  الإفا، 
المل ومات الفضدددددددددائعل ي   دار  التوارث وا تدددددددددتإا ل ي  الا ت الطوارئ والذط مناول  األمح المتكد   تدددددددددتخدا  

الك ول الرائمل ع ن الخدمات الفضددددددددائعل إلدار  التوارث ي  أي  لعا،  اإلضددددددددايل  لن اللديد من مها  ي    اإلدار  
ومنصدددل ماتن األمح المتكد     الل عا ل مح المتكد  الملن   الكد من مخار  التوارث لز اد  الردر  ع ن الصدددمود، 

  

 17  <https://www.undrr.org/publication/gar-special-report-drought-2021>  
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  ل كد من مخار  التوارث، والم صددددد األوروب  ل إفا، / الم صددددد اللالم  ل إفا،  ومإ ط ا تددددتلدادات الالعا  
: اليد  م ددددددددددددددارك األمداادل ي  منفعح أي قدل عمدأل  اجتمداعدات  عن 2022من أجدأل المنتددى اللدالم  ل معدا  للدا   

ما ات،  ما ي ددمأل ااثار السدداال عل والبك  ل، وماايكل التصددك "،  موضددوع "المايل وإصددرح النفح اإلياولوجعل وال 
ومسددددددالح ي  اجتماع عن "مكسددددددين الردر  ع ن مواجهل ممي ات المناو واألدمات وكوارث المعا  ال ددددددديد  والتتعا  

 ملها من خرل وضن ا تت امعإعات والتخطعط وبناو الردرات ا جتما عل"  

مح المتكد  والمنفمات األخ ى الموجود  ي  بون، واددددددداركت ي  وملاوات األماال من وكا ت األ -42
الت  مهد،  لن ملز ز الخب ات الردمل ي  مإا ت البك  والتدر ن والممارتل     18  م تعا ابال بون ل معا 

لتنفيذ ألدا، التنمعل المسددتدامل المتل رل  المعا  ي  جمعن أاكاو اللالح  ومإمن اددبال بون ل معا  خب ات من 
مؤتدسدات الت  متخذ من بون مر ا  لها والت  م دته   اللمأل   د ن المعا  والرضدايا ذات الصد ل ي  مإا ت  ال

البك  الدول  وتدعاتدل التنمعل والتدر ن، من خرل عرد ال رات عمأل وال رات دراتدعل ادباعل ومنفعح أالداث  
 م ت كل رفعلل المستوى 

ب اامي المتتامأل إلدار  الإفا، الذط مرود  المنفمل ال إنل التوجيهعل ل ومواصأل األماال اللمأل ي    -43
ومفتخ    دددددد الات ي  ال ددددددبال األوتددددددن من الإهات    ،  19  ال دددددد الل الدولعل ل معا و  اللالمعل ل رصدددددداد الإو ل

الفداع دل واللم عدات المتل ردل  مادايكدل الإفدا،، بهدد،  ث او وظعفدل مإموعدل أدوات مادايكدل الإفدا، وإذكداو 
صددددددددط ل إفا، ي   رار ا مفامعل  وأماال ا مفامعل عضدددددددو دائح ي  ثلعل األمح المتكد  الوع   إج اوات الت 

من مز د  لن أقصددن الد من اللمأل المنسدد  و الم ددت كل بين الوكا ت ل معا   ثلعل األمح المتكد  ل معا   الت   
ف    التوجيه    دددددددددددد ن الطا ن المتداخأل ل معا ، كما أن األماال جزو من ال  ا مسدددددددددددداق ع ن اطاق المنفومل

  ومرو  األماال، من خرل عضددددو تها ي  ثلعل  2020الم ددددت ك العل األمح المتكد  ل معا  منذ اددددباط/يب اي   
األمح المتكد  ل معا ، بترديح مل ومات ل لم عات السددعاتددامعل   دد ن الصدد ل بين األرأ والمعا ، ومدعح مكديد 

ا يخص الكد من مخار  التوارث وممي  المناو وخطل  الرضدايا الناادفل ووضدن اتدتإا ات ملاواعل يلالل فعم
ي  التر    السدنوط اللالم  عن منمعل الموارد  ال دام ل ل تنمعل المسدتدامل  ومسدالح األماال أيضدا   2030عا  

المائعل الذط مصدددددددر  ثلعل األمح المتكد  ل معا ، وم ددددددارك ي  ا جتماعات النصدددددد  السددددددنو ل  وعرو  ع ن 
عضددو ي  ي    خب او المعا  والمناو الذط مرود  المنفمل اللالمعل ل رصدداد الإو ل، وي  ذلك، يإن األماال 

 الف    الملن  بندر  المعا  الذط مرود  منفمل األغذيل والزراعل ل مح المتكد  

وقامت االعل اللالمعل  إضفاو الطا ن ال تم  ع ن ملاواها من ا مكاد الدول  لإمةعات الص ين  -44
والهرل األالم  من خرل مذك   مفالح  وتت إن لذ  ال  الل ع ن يهح أيضأل ل لرقل بين األرأ األالم   

والإفا، ومخار  التوارث،   تددددددددددددددعما فعما يتل    التخرعا من ثثار ممي  المناو والتتعا ملل والكد من 
ممي  المنددداو   مخدددار  التوارث والك ول الردددائمدددل ع ن الطبعلدددل واألمن المدددذائ ، من أجدددأل الكدددد من ثثدددار

وملالإل الصددد ل بين الت ددد د والهإ    وتدددتتلاون االعل اللالمعل وا مكاد الدول  لإمةعات الصددد ين األالم   
والهرل األالم  لتنفيذ الب امي ذات ا لتما  الم ددددت ك واألولو ات ا تددددت امعإعل، مثأل أا ددددطل ا مفامعل الت  

يد أث  مدلور األراضدددد ، والخطط اللالمعل لرمكاد الدول  متصدددددى ل إفا،، وب اامي ا مفامعل المتل رل بتكي 
، والمبادرات األي  لعل ال ددددددام ل  الرضدددددداو 2025-2021لإمةعات الصدددددد ين األالم  والهرل األالم  ل فت   

التدا  ع ن الإوع، والك ول المنداخعدل الردائمدل ع ن الطبعلدل، والتد لدن ل توارث ي   ردار ب ادامي اتددددددددددددددتلدداد  
   الم  والهرل األالم ، ومنمعل المإتمن الورن جمةعات الص ين األ

  

 18  <http://www.bonnwaternetwork.de/>  
 19  <http://www.droughtmanagement.info/>  
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و ر  الف    اللامأل الكاوم  الدول   لعمل النهي ال ددددددمول  الذط مرود  ومنسددددددرل ا مفامعل، و دعح  -45
لذا النهية المتمثأل ي  اللمأل المتضددددددداي  من اللم عات والإهات ال ددددددد  ال األخ ى ذات الصددددددد ل  و وصددددددد  

ادددد الامها ا تددددت امعإعل، وإقامل أخ ى جديد ، ع ن جمعن المسددددتو ات وي    ا مفامعل  مواصدددد ل مرو ل وملز ز
 ومنفمات المإتمن المدا   مخت   الرطاعات ومن مخت   منفمات الرطاعين اللا  والخا 

وعرو  ع ن ذلددك، ي ى الف    اللددامددأل الكاوم  الدددول  أاددل ينبم  ألمددااددل ا مفددامعددل، من اددددددددددددد كدداو  - 46
األمح المتكدد  ل كدد من مخدار  التوارث، أن موي  ثلعدل منسدددددددددددددي  عدالمعدل لمادايكدل    ثخ  ن،  مدا ي  ذلدك ماتدن 

الإفا،،  ا تدددددددددتناد  لن المنصدددددددددات الرائمل، مثأل ب اامي اإلدار  المتتام ل ل إفا،، واإلرار اللالم  لماايكل  
سدددددددددددددتو ددات والمتلدددد  ادددر  المعددا  ي  الزراعددل، وثلعددل األمح المتكددد  ل معددا ، من أجددأل ملز ز التلدداون المتلدددد الم 

الرطاعات من المنفمات والمبادرات الدولعل واإلق عمعل والورنعل  وتددددددت ددددددمأل ثلعل التنسددددددي  لذ  منفمات األمح 
المتكد  ذات الصددد ل، ووكا ت التنمعل، والرطاع الخا ، وم الز المل يل، وادددباات التل ح والممارتدددل المك عل  

ن المدددا   و نبم  ل مددااددل أن مفلددأل ذلددك بترددديح المل ومددات واإلق عمعددل، وم الز ا متعدداد، ومنفمددات المإتم 
 ا تت امعإعل وع أ النتائي الت  مكررت ع ن أرأ الواقن من خرل التخرعا من مخار  الإفا، ومكو  ها 

وممااددعا  من مر    الف    اللامأل الكاوم  الدول ، تددتواصددأل األماال واالعل اللالمعل  قامل ادد الات   - 47
مإموعل متنوعل من المنفمات والإهات صدددداالبل المصدددد كل، بهد، امخاذ  ج اوات منسددددرل ويل عل ويلالل  من 

من الي  التت فل   د ن ماايكل الإفا، ع ن جمعن المسدتو ات  وفعما يتل     لعل التنسدي  اللالمعل، تدتواصدأل  
ل والمإا ت المكدد  واللعمل األماال الت دددداور من ادددد كائها ي  منفومل األمح المتكد    دددد ن األلدا، المكتم  

المضدددددايل لتلز ز منصدددددات التنسدددددي  والتلاون الكالعل  و تمثأل أالد المإا ت ال ئعسدددددعل لهذا التنسدددددي  والتلاون  
والتوجيهات السددددددعاتددددددامعل الرائمل ع ن الل و   الملزد ن ي  رصددددددد الإفا، ومريعمل، مما قد يؤدط  لن مكسددددددين 

المسدددددددددددددتوى اللددالم  و/أو اإلق عم  من أجددأل دعح التدد لددن ل إفددا، وبندداو الردددر  ع ن مواجهتددل    ع ن   األدلددل 
، يإن دعح بناو الردرات الورنعل 2لتوصدددعات ليفل التفاعأل بين الل و  والسدددعاتدددات   ددد ن لديها  وبالمثأل، وويرا  

ن اللمأل المنسددددددددد  بين ي  مإال اإلاذار المبا   الإفا، ورصدددددددددد  ومريعمل يمان أن يسدددددددددتفيد  لن الد كبي  م 
 مؤتسات منفومل األمح المتكد  وال  كاو ااخ  ن ذوط الص ل  

يرط الالعا  ي   رار الميزااعل األتدداتددعل لرمفامعل يلمأل  واالدا    موظفا  لناك  ومإدر اإلاددار   لن أن   -48
ل  ي  مإدال مادايكدل الإفدا، ع ن أتددددددددددددددام التف ل  وع ن ال غح من المسدددددددددددددداعدد  المؤقتدل المرددمدل من خر 

الخدمات ا تدت دار ل والمسدالمات الطو عل، مبرن لناك يإو  واضدكل ي  الموارد الب د  ل متط ن الر  ع ن 
    20  األمد الطو أل  ومتناول األماال لذ  المس لل ي  الب اامي والميزااعل المرت الين

 الجفافمكافحة تمويل  -اا سادس 

اللدددامدددأل الكاوم  الددددول  وبكثدددل ل خعدددارات  يتل   أالدددد مإدددا ت الت كيز األربلدددل لتريعح الف      -49
 ددالموارد والكوايز ألغ اأ اإلدار  المتتددام ددل ل إفددا،  وقددد أعدددت االعددل اللددالمعددل مر   ا  مرنعددا ، بوصددددددددددددددفددل  

من مل ومات أتدددددددددددداتددددددددددددعل للمأل الف    اللامأل الكاوم  الدول ، مكدد فعل أدوات وثلعات التمو أل المكتم ل 
الإفا،، وذلك من أجأل  ماالل المل ومات والتوجيهات ذات الص ل لتعسي    لماايكلالرطاعين اللا  والخا   

ممو أل اهي اتدددددددددددددتباق  التعرعل الت  يمان بها ل ب دان وصدددددددددددددول األر ا،  لن لذ  األدوات  و بك  التر     
من موارد جديد   ي  الوقت افسددددددل إلدار  الإفا، وإعاد  موجعل  دار  مصددددددادر التمو أل الكالعل، وا تددددددتفاد   

كدد الكواجز ال ئعسدددعل الت  مكول دون ممو أل ماايكل الإفا، و رد  موصدددعات   ددد ن ال بنات األتددداتدددعل  و  
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ي   لتمو أل ماايكل الإفا،  البنعل التكتعل، ومخار  التوارث، والمناو، والتمو أل البيف  والزراع   و ل أ  
ت، وا ئتمان البالد الصدددددددم ،  األدوات ال ئعسدددددددعل لهذا التمو أل  ا ئتمان، والر وأ، والسدددددددندا  الوقت افسدددددددل

والصدددنادي ، والتمو أل المخت ط   وعرو  ع ن ذلك، يرت ح التر    خطوات رئعسدددعل ي   عداد ا تدددت امعإعات  
 الإفا، وكعرعل دمإها ي  خطط الب دان الورنعل لماايكل الإفا،  ماايكل الورنعل لتمو أل

أج ت االعل اللالمعل مريعمين  ضددددددددداييين غي  رتدددددددددميين  ،باإلضدددددددددايل  لن التر    المذكور أعر و  -50
 ما ي  ذلك خعارات مكديد   ،الإفا، ل ردر  ع ن مواجهل  جدوى وخعارات  ا ددداو صدددندوق عالم   1  ددد ن  

السددن  إماااعل  صدددار تددندات األراضدد  المسددتدامل و    2؛  لوممو   لت ددمي لاموذا هعاأل صددندوق مكتمأل و 
ين  الإفا،  وتددددددددتتاح اتائي لذلماايكل    ممو ر   ن أن م ددددددددمأل أيضددددددددا  الت  يما  ،مدلور األراضدددددددد  مسددددددددتوى 

 التريعمين ي  الدور  الخامسل ع    لمؤمم  األر ا، 

مرديح  لن  ،الإفا،  ماايكل  ي  موصدددددددددعامل المتل رل بتمو أل الكاوم  الدول ،دعا الف    اللامأل  و  -51
ومكدديد ا التعداجات  بكد  مريعح عالم  لن  ج او  إلتنمعدل الرددرات الورنعدل و لترنيين  الدعح الد مل يل و مز د من ال
أال ينبم   ورأى أيضدددددددا  الموجود   الفلأل     المرارال من م كممو أل أا دددددددطل  دار  الإفا، ي  مإال  والف   

عم عات ومسددددددددتو ات   ،الملنيين  من ادددددددد كاو المتلددط األر ا، والثنائيين  ،ماع ِّ ل ماال واالعل اللالمعل أن مل
و نبم  ل لم عات اللالمعل األخ ى ذات الصدددددد ل،  بهد، مكسددددددينها وملز زلا    ،دار  الإفا،الكالعل إل التمو أل

لدا   ات مثدأل اللم عدات المتل ردل  دالكدد من مخدار  التوارث، والتتعا من ممي  المنداو، وممو دأل التنمعدل، وا 
من أجأل    منتدى عالم لمفامعل    وقد ي دددمأل ذلك عرد امفامعل لذ  وأن مدعمها  لم عل انو   األخضددد ، أن م 

 واتتل اأ التمو أل الفلال ل تخرعا من ثثار الإفا،   دي مريعح ومر

التمو أل إلدار   من  التعاجات  ا مريعح   ، التلاون من ال دددددد كاو ،تددددددتواصددددددأل األماال واالعل اللالمعلو  -52
 ت بعل م ك ا التعاجات ب  لتفي لواتتت ا، التدابي  ا ،الإفا،

 جات والتوصياتالستنتا -سابعاا  

الجائحة إلى تفاقم آثار الجفاف على المجتمعات المحلية والقتصتتتادات  ى استتتتمرار  في حين أد -53
والنظم اإليكولوجية الضتتتتعيفةض أفضتتتتى تاير المنا  ومختلا القرارات واألنشتتتتاة البشتتتترية والتاييرات في 

زيز التنمية القتصتتتتتتتتادية  إدارة األراضتتتتتتتتي والمياي إلى تايير فروف الجفافد وقد تؤد  ستتتتتتتتياستتتتتتتتات تع
والحضتتتتتتتترية في المناطق التي تعاني من ندرة المياي إلى تفاقم حالة الجفافد وفي الحالت القصتتتتتتتتوىض  

في التشتترد والنزاعات وتد ور النظاا الئي،يض ل ستتيما في المناطق التي    يمكن أن يستتا م الجفاف أيضتتاا 
 لجفافدتؤد  فيها درجات الحرارة المتزايدة إلى امتداد فروف ا

وتتزايد الحاجة إلى الستياستات الهادفةض والتعاون الفعا ض وايادة الستتثمارات في تدا ير الت      -54
للجفافض والتصتتتتتد  لت والتعافي منتض مر التركيز بشتتتتتكل خاد على الئلدان النامية التي تضتتتتتررت من 

ى استتتتعداد للتعامل مر فترة الجفاف في الستتتنوات القليلة الماضتتتيةد وكن الحكومات والوكالت الدولية عل
أفضتتتتل من أجل    خلا الرك  في الوقت الذ  تئني فيت مستتتتتقئ ا  باريقة ل تترك أحداا   19-بعد كوفيد ما

مجتمر ونظم إيكولوجية أكثر قدرة على مواجهة الجفافد وستيتال  لل،ض في جملة أمورض تدا ير صتارمة 
وقتا لتة للتنفيتذ وملموستتتتتتتتتة تعزا نظم رصتتتتتتتتتد الجفتاف واإلنتذار المبكر بتتض وتقلتل من آثتار الجفتاف على  

 ا بتدالقتصادات والمجتمعات المحلية والنظم اإليكولوجية ومن قا لية ت ثر 

وتشكل التجربة اإليجا ية والتعاون المعزا ل تفاقية ووكالت األمم المتحدة وغير ا من الجهات   -55
المعنية صتاحبة المصتلحة في إطار مبادرة مكافحة الجفاف تاوراا مشتجعااد وعلى المستتوى الوطنيض حو    

 نهج استباقي"دلل، بشكل فعا  النهج المتبر في إدارة الجفاف من نهج "تفاعلي" إلى "
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وقد أدى وضتر وتنفيذ الخا  الوطنية لمكافحة الجفاف إلى تعزيز العمل المتاامل والشتامل من أجل   - 56
 التصد  للجفافض لان ل يزا  التنسيق والرب   ين السياسات والئرامج في مختلا القااعات تحدياا ماروحااد 

بت والت    لتض باعتبار ا تدا ير ضترورية وتحتاج نظم التنئؤ بالجفاف ورصتدي واإلنذار المبكر   -57
لإلدارة الستتتتتتتتباقية للجفافض إلى مزيد من التاوير في العديد من الئلداند و ذا مجا  مهم للااية يحتاج  

 إلى مزيد من الدعم والتعاون وبناء القدراتد

ى ويمكن للعمل الوطني أن يستتتتتتتتفيد بشتتتتتتتكل كئير من التعاون وتباد  الخئرات على المستتتتتتتتو  -58
ضتتتتتتعت في وستتتتتت  آستتتتتتيا والجماعة اإلنمائية للجنو    اإلقليميد وتوفر الستتتتتتتراتيجيات اإلقليمية التي وي

 األفريقي عناصر لصالح جهود مماثلة في مناطق أخرىد

وتمنح مجموعة أدوات مكافحة الجفاف التفاعلية الجهات صتتاحبة المصتتلحة العاملة في مجا   -59
أدوات متعددة ودراستتتتتتتات حالت إفرادية وموارد أخرىد وتافل  الجفاف إمكانية الوصتتتتتتتو  بستتتتتتتهولة إلى  

مواصتتتتلة تاوير  ذي األداة وتوستتتتيعهاض فضتتتت ا عن  ناء القدرات المتصتتتتلة  هاض بالشتتتتراكة مر المنظمات  
 المتخصصةض بقاء ا أداة مفيدة ومهمة في المستقئلد

معارف والتعلم الفعالينض  وتماشتتتياا مر توصتتتيات الفريق العامل الحكومي الدولي بشتتت ن تباد  ال -60
  يلزا اتباع نيهج جديدة فيما يخص التفاقيةد ويوفر التنظيم المشتتتتترك لجماعات التعلم والممارستتتتة واحداا 
من الحلو  المحتملة  ينما يمكن لشتبكات الخئراء والمؤستستات المعنية  ئناء القدرات وتباد  المعارف في 

 دعم لعمل التفاقية المتعلق بالجفافدمجا  الجفاف أن توفر المزيد من الخئرات وال

وقتد نجحتت التفتاقيتة في تعزيز التنستتتتتتتتتيق والتعتاون بشتتتتتتتتت ن مكتافحتة الجفتاف مر العتديتد من  -61
الشتركاء الرئيستييند ويمكن أن تؤد  ايادة تعزيز  ناء الشتراكات والتنستيق وتباد  المعلومات بشتكل فعا   

والمستتتاعدة في تعزيز الزخم الناشتتتع عن تعاون الئلدان    إلى الدفر بالعمل العالمي لمكافحة الجفاف قدماا 
 على الصعيدين اإلقليمي والعالميد

و نتاك العتديتد من الحتمتالت والخيتارات الجتديتدة لتمويتل مكتافحتة الجفتاف إمتا متتاحتة أو قيتد اإلعتدادد   - 62
رد التمويل وستتتتتتتتعمل اعلية العالميةض بالتعاون مر األمانة والشتتتتتتتركاءض من أجل ضتتتتتتتمان أن تستتتتتتتتهدف ف 
 الحتياجات المحددةض وأن تاون لدى الئلدان القدرة ال امة للوصو  إلى األدوات المالية المتاحةد 

وستتتواصتتل األمانةض في الستتنوات القادمةض إلكاء الوعي والدعوة الستتياستتاتية فيما يخص أ مية  -63
نة الفرد الممكنة لمثل  ذي  التصتتد  للجفاف في إطار التفاقيةد وبالتعاون مر الشتتركاءض ستتتحدد األما

الدعوة على أعلى مستتتتتتتتتتوىض ربما عن طريق المشتتتتتتتتتاركة في تنظيم متابعةر عشتتتتتتتتترية ل جتماع الرفير  
 د2023المستوى بش ن السياسات الوطنية لمكافحة الجفاف المزمر عقدي في عاا 

طراف  وقد تود األطراف النظر في  ذي الستتتتتتتتتتنتاجات  هدف إعداد مشتتتتتتتتتروع مقرر لمؤتمر األ -64
والذ  يتضمنض على    ICCD/COP(15)/21يستند إلى مشروع نص المفاوضات الذ  يرد في الوثيقة  

(ض جمير مشتتتتتتتتتارير المقررات المعتدة لرطراف للنظر فيهتا في التدورة  5)الفقرة   14-/ا أ32غرار المقرر 
 الخامسة عشرة لمؤتمر األطرافد
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