األمم المتحد

ICCD/COP(15)/16
Distr.: General
22 February 2022
Arabic
Original: English

اتفاقية مكافحة التصحر

مؤتمر األطراف

الدورة الخامسة عشرة

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

البند  4من جدول األعمال المؤقت

أطر السياسات والقضايا المواضيعية

متابعة أطر السياسات والقضايا المواضيعية :العواصف الرملية والترابية
مذكرة من األمانة

موجز
طلب

مؤمم األط ا

لل األمبا،بب ،جموجب

م ر /25م أ ،14-أن معبد م ر ا عن منفيبه ابها

الم ر وعن متاجعب مسألب العواصف ال مليب والت ابيب لع ضه في الدورات ال ادمب.

ور دم اها الت ر موج از لأل،شب ب ببيب التي اضب ب ببيلعت ب ا األما،ب في الفت من عام  2019لل

عام  . 2021واو يتضمن استنتاجات وموصيات جشأن سبل ووسائل معزرز ال درات والج ود الجاررب من
أجل التصدي لآلثار السلبيب للعواصف ال مليب والت ا بيب ،جما في ذلك لدار المصادر البش رب المنشأ.
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أولا -معلومات أساسية
-1

في الدور الثا،يب عشب لمؤمم األط ا

عام  ، 2015طلبت األط ا

في امفاةيب األمم المتحد لمكافحب التصببح المع ود في

لل األما،ب أن مشب بباري ،في لطار وليب المفاةيب و،ياق ا ،في ش ب ب اكات معزز

بناء ال درات عل مواج ب العواصب ببف ال مليب والت ابيب قالم ر /9م أ .)12-وفي وقت لحق ،اعتمد مؤمم
األط ا

م ررن جش ببأن العواص ببف ال مليب والت ابيب ،واما الم ران /31م أ 13-و/25م أ .14-وقد وج ت

اه الم رات أ،شيب األما ،ب لبناء قدرات األط ا
-2

وطل

عل التصدي للعواصف ال مليب والت ابيب.

الم ر /25م أ 14-لل األما،ب والمؤس ب ب بس ب ب ببات وال يتات المتتص ب ب ببب التاجعب لمفاةيب األمم

المتحد لمكافحب التصببح أن م وم ،في ،ياا المفاةيب والوليب المنصببوي علي ا في المفاةيب ورانا بتواف

الموارد ،جما يلي:
قأ)

وضبع و،شب الصبياب الن ائيب للت صبب الوافيب فيما يتعلق جالعواصبف ال مليب والت ابيب:

معلومات وإرشب ب ببادات جشب ب ببأن م ييم ومعالجب المتاط التي مشب ب ببكل ا العواصب ب ببف ال مليب والت ابيب قالت صب ب ببب

الوافيبب فيمبا يتعلق جبالعواصب ب ب ب ب ب ببف ال مليبب والت ابيبب) ،جبالتعباون مع كيبا،بات األمم المتحبد األخ
المتتصصب المعنيب ،والتشجيع عل استتدام ا؛

ومنممبام با

قب)

القيام ،جالتعاون مع الوكالت األخ

قج)

القيام ،جالتعاون مع كيا،ات األمم المتحد والمؤس ب ب ب بسب ب ب ببات والش ب ب ب ب كاء المعنيين ،ببناء قدرات

المعنيب ،بتحس ب ب ببين الت ريب األس ب ب بباس ب ب ببيب العالميب

لمصادر العواصف ال مليب والت ابيب عل المستو العالمي واإلقليمي والوطني؛
األط ا
-3

عل التصدي للعواصف ال مليب والت ابيب من خ ل وضع مجموعب أدوات لدعم عمليب صنع ال ارات.
وطل

األط ا

في الم ر ،فس ببه لل األما،ب أن مواص ببل ،في حدود ،ياق ا ووليت ا ورانا بتواف

الموارد ،المش ب اركب في محالف األمم المتحد المعني جمكافحب العواص ببف ال مليب والت ابيب ،وأن معزز معاو ،ا
ومنسب ب ب ب ببي ا مع وكالت األمم المتحد ومنممام ا ومعاادام ا لمعالجب مسب ب ب ب ببألب التت ي

من حد مصب ب ب ب ببادر

العواصبف ال مليب والت ابيب .وطلبت أيضبا لل ايليب العالميب أن مدعم ،في ،ياق ا ووليت ا ،وضبع المشباررع
التحورليب ال اميب لل مكافحب التصب ببح /مداور األ ارضب ببي والجفا  ،ووضب ببع خيارات ممورل مدابي التت ي

من حد المصبادر البشب رب المنشبأ ل ه العواصبف .كما طل مؤمم األط ا

في الم ر ،فسبه لل األما،ب

أن معد م ر ا عن منفيه وعن متاجعب مسألب العواصف ال مليب والت ابيب لع ضه في دورم ا التامسب عش .
-4

وبناء عل اه اإلج اءات ،يتناول اها الت ر األ،شيب التي مضيلع ب ا األما،ب وايليب العالميب،

جالتعاون مع كيا،ات ومؤس ب بس ب ببات ماجعب لألمم المتحد والدول األط ا  ،جش ب ببأن العواص ب ببف ال مليب والت ابيب.
واو ي ت ح عناص ب ب ب ي تعين م اعام ا عند امتاذ لج اءات لضب ب ببافيب لدعم منفيه لطار السب ب ببياسب ب ببات للدعو لل
مكافحب العواص ببف ال مليب والت ابيب ب د

معزرز التت ي

سببياا محييد أث مداور األ ارضببي ومعزرز ال در عل التوي

من حد مص ببادر العواص ببف ال مليب والت ابيب في
والتأا  .وم ت ح األما،ب اه العناص ب ب د

محفيز عمليب منفيه اإلطار الس ب ب ب ب ببت اميجي لمفاةيب مكافحب التص ب ب ب ب ببح للفت  ،2030-2018وبلوغ الاايات
الوطنيب اليوعيب لتحييد أث مداور األراضي ،ومنفيه التزامات األط ا

GE.22-02426

بتح يق أادا

التنميب المستدامب.
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ثاني ا -التقدم المحرز في التنفيذ
ألف -تحالف األمم المتح دة المعني بمكافحة العواصف الرملية والترابية
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مواص ب ببل األما،ب المش ب بباركب بنش ب بباط في محالف األمم المتحد المعني جمكافحب العواص ب ببف ال مليب

والت ابيب ،الهي ،شب ب ب ببأ جموج

ق ار الجمميب العامب لألمم المتحد  ،225/72للمسب ب ب بباامب في التصب ب ب ببدي ل ه
ق)1

العواص ببف عل الص ببعيد العالمي  .وأ،ش ببل التحالف رس ببميا في مؤمم األط ا

في عام .2019
-6

ال اجع عشب ب في ،يودل ي

والتحبالف ،البهي او جمميبب طوعيبب معن جمكبافحبب العواصب ب ب ب ب ب ببف ال مليبب والت ابيبب ومضب ب ب ب ب ب ببم أكث

من  15عضبوا يمثلون كيا،ات ماجعب لألمم المتحد ومنممات حكوميب دوليب وأعضبباء منتسبببين للي ا ،ي وم،

منه ل ،شبائه ،بوضبع الت ميبات التنفيهيب ،جما يشبمل اختصباصبات وموجي ات عمليب ل دار واسبت اميجيب وخيب
عمببل .والتحببالف البهي م ود حباليببا منممببب األيبهيبب والز ارعبب ي أت جبالتنبباوب لمببد سب ب ب ب ب ب ببنتين .ومتمثببل وليبب
يحدداا األعضاء المشاركون ،فيما يلي:
التحالف ،كما ّ

التصب ب ب ب ب ببدي

قأ)

معزرز ومنسب ب ب ب ب ببيق اس ب ب ب ب ب بتجاجب معاو،يب من جا ،منمومب األمم المتحد ب د

قب)

مسب ب ب يل مبادل المعار والبيا،ات وأفضب ب ببل الممارسب ب ببات بين أعضب ب بباء التحالف لمكافحب

قج)

مش ب ب ب ببجيع ومعزرز التعاون في لطار المبادرات واأل،ش ب ب ب ببيب التي يض ب ب ب ببيلع ب ا أعض ب ب ب بباء

قد)

مسب ب ب ب ب يل الحوار والتعاون بين البلدان المتأث ومنمومب األمم المتحد لمعالجب قض ب ب ب ببايا

قه)

مس ب ب ب ب يل بناء قدرات الدول األعضب ب ب بباء ،وموعيت ا ومحسب ب ب ببين مأاب ا للعواصب ب ب ببف ال مليب

للعواصف ال مليب والت ابيب عل الصعيد المحلي واإلقليمي والعالمي ،وضمان امتاذ لج اءات موحد ومتس ب؛
العواصف ال مليب والت ابيب جشكل فعال ومتماسك؛
التحالف ،جما في ذلك الدعو ومعبتب الموارد؛
العواصف ال مليب والت ابيب جشكل جماعي؛

والت ابيب ومصدي ا ل ا في المناطق المتأث .
-7

واسبتنادا لل اسبت اميجيب التحالف ،وضبعت خيب عمل للفت  ،2022-2020جما في ذلك مشبكيل

خمسب ب ببب أف قب عاملب ،واي :الف رق العامل األول :التوي

والتت ي ؛ والف رق العامل الثا،ي :التنبؤ واإل،هار

المبك ؛ والف رق العامل الثالث :الصب ب ببحب والسب ب ب مب؛ والف رق العامل ال اجع :السب ب ببياسب ب ببات والحوكمب؛ والف رق

العامل التامس :الوساطب والتعاون اإلقليمي.
-8

ومتضب ب ببمن خيب عمل التحالف ،التي متسب ب ببم جالم و،ب في طبيعت ا لسب ب ببتيعاب األولورات والف ي

الناشب ب ببتب ،سب ب ببلسب ب ببلب من اإلج اءات الموج ب لل األعضب ب بباء وكها لل ج ات فاعلب أخ

وج ات مسب ب ببتفيد

معنيب .ومتألف من خمسب ب ب ببب عناص ب ب ب ب عمل وأ،شب ب ب ببيب ذات صب ب ب ببلب معكس أولورات عمل األما،ب فيما يتعلق
جالعواصب ب ب ب ببف ال مليب والت ابيب عل النحو الهي حدد األط ا  .ور د موجز لعناص ب ب ب ب ب العمل اه ومكو،ات

األ،شيب ذات الصلب في الم فق األول ب ه الوثي ب.

ق)1
4

>.<https://digitallibrary.un.org/record/1467245?ln=en
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باء -الدعوة والتعاون وإقامة الشراكات وبناء القدرات
-1

الدعوة والتعاون وإقامة الشراكات
-9

س بباامت األما،ب في م ر األمين العام المعنون امكافحب العواص ببف ال مليب والت ابيبا والم دم لل

الدورات ال اجعب والسب بببعين ق )2019والتامسب ببب والسب بببعين ق )2020والسب ببادسب ببب والسب بببعين ق )2021للجمميب

العامب لألمم المتحد قA/74/263ق ،)2وA/75/278ق ،)3وA/76/219ق ،) )4عل التوالي .ومسب ب ببلط الت ارر

الضب ب ب ب ببوء عل األ،شب ب ب ب ببيب والمبادرات التي مضب ب ب ب ببيلع ب ا كيا،ات األمم المتحد  ،جما في ذلك أما،ب المفاةيب

والدول األعض ب ب ب ب بباء في األمم المتحد ومجموعب من أص ب ب ب ب ببحاب المص ب ب ب ب ببلحب ،ومايي الفت من منتص ب ب ب ب ببف

عام  2018لل منتصبف عام  ،2019ومن منتصبف عام  2019لل منتصبف عام  ،2020ومن منتصبف
عام  2020لل منتصف عام  2021عل التوالي .واي مؤّكد اإل،جازات التي مح ت خ ل الفت المشمولب

جالت ر في أربعب مجالت رئيسبيب اي ‘1‘ :األ،شبيب الشباملب لعد قياعات؛ و‘ ‘2ال صبد والتنبؤ واإل،هار
المبك ؛ و‘ ‘3مت ي

األث  ،وال ببابليببب للتببأث  ،وال ببدر عل التوي ؛ و‘ ‘ 4التت ي

العواصف ال مليب والت ابيب.

-10

من حببد مص ب ب ب ب ب ب ببادر

ومعاو،ت األما،ب أيضب ب ب ببا معاو،ا وثي ا مع الش ب ب ب ب كاء ،جما في ذلك كيا،ات األمم المتحد والوكالت

المتتصصب والمؤسسات والدول األط ا  ،في مجال مشجيع السياسات والتوعيب لمكافحب العواصف ال مليب

والت ابيب من خ ل محالف األمم المتحد المعني جمكافحب العواص ببف ال مليب والت ابيب والتعاون الثنائي ،عل
النحو التالي:
قأ)

معاو،ت األما،ب مع محالف األمم المتحد المعني جمكافحب العواص ب ب ب ب ببف ال مليب والت ابيب

في منميم حدث جا،بي جش ب ب ببأن االعواص ب ب ببف ال مليب والت ابيب :قض ب ب ببيب حاس ب ب ببمب للتوي

الجتماع التحضب ب ب ب ب ببي ي لدور مؤمم األط ا

مش رن األول/أكتوب 2021؛
قب)

مع ماي المنا ا في

المع ود في مي ،و في الفت من  30أيلول/سب ب ب ب ب بببتمب لل 2

شب ب بباركت األما،ب افت اضب ب ببيا في اجتماع اللجنب التوجي يب للنمام السب ب ببتشب ب بباري والت ييمي

ل ،هار جالعواصب ب ب ببف ال مليب والت ابيب التاجع للمنممب العالميب لألرصب ب ب بباد الجورب الهي ع د في الفت من 11

لل  14مش رن الثا،ي،/وفمب  2019في اا،اتشو ،جالصين؛
قج)

اش ب ب ب ب ب ببت كت األما،ب مع م كز اس ب ب ب ب ب ببيا والمحيط ال ادل لتيور لدار المعلومات المتعل ب

جالووارث التاجع للجنب األمم المتحد القتص ب بباديب والجتماعيب يس ب ببيا والمحيط ال ادل في وض ب ببع منش ب ببوررن

اما :ا Guideline on Monitoring and Reporting the Impact of Sand and Dust Storms
ق)5

 through the Sendai Framework Monitoringا

Assessment in Asia and the Pacificاق.)6

وا Sand and Dust Storms Risk

ق)2

>.<https://digitallibrary.un.org/record/3825221?ln=en

ق)3

>.<https://digitallibrary.un.org/record/3878284?ln=en

ق)4

>.<https://digitallibrary.un.org/record/3937026?ln=en

ق)5

<https://apdim.unescap.org/sites/default/files/2021-06/Guidelines%20on%20monitoring%20and%
20reporting%20the%20impacts%20of%20sand%20and%20dust%20storms%20through%20the%2
>.0Sendai%20Framework%20monitoring-31%20May%202021.pdf

ق)6
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<https://apdim.unescap.org/sites/default/files/2021-09/APDIM-Sand%20and%20Dust%20Storms%
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بناء القدرات
-11

منوب

األمبا،بب عل لعبداد مجموعبب من المواد التبدرربيبب لبنباء ال بدرات ،جمبا في ذلبك دورات التعليم

اإللوت و،ي ممش ببيا مع الت ص ببب الوافيب ومجموعب األدوات المتعل ب جالعواص ببف ال مليب والت ابيب .ومس ببت د

الدورات التدرربيب والمواد الداعمب المكلفين جالتصببدي لمسببألب العواصببف ال مليب والت ابيب قجما في ذلك م اكز

التنسب ب ب ببيق الوطنيب لمفاةيب مكافحب التصب ب ب ببح ) .ورنصب ب ب ب

الت كيز عل لذكاء الوعي جالتحديات التي ممثل ا

العواصببف ال مليب والت ابيب جالنسبببب للمجتمع ،وميور ومحديد سبببل ووسببائل التصببدي ل ا .ومشببمل مواضببيع

البدورات التبدرربيبب األوليبب ،في جملبب أمور ،مبا يلي :ق ) 1م ييم المتباط  ،جمبا في ذلبك م ييم ال بابليبب للتبأث

من حد مصببادر

واألث القتصببادي؛ وق )2محديد األسببباب؛ وق )3ال صببد واإل،هار المبك ؛ وق )4التت ي
واثار العواصف ال مليب والت ابيب.

جيم -إعداد السياسات الوطنية واإلقليمية وتنفيذها
ما فتتت األما،ب مسب ب بباعد في لعداد السب ب ببياسب ب ببات واألط الوطنيب واإلقليميب جالتعاون مع الش ب ب ب كاء
-12
ووف ا إلطار السب ببياسب ببات للدعو لل مكافحب العواصب ببف ال مليب والت ابيبّ .ذ
ورلتا اها الجزء ،شب بباط األما،ب
في اها المجال ،عل النحو الهي يحدد الم ران /31م أ 13-و/25م أ.14-

-1

الرصد والتنبؤ واإلنذار المبكر والتأهب :الخريطة األساسية العالمية لمصادر العواصف الرملية والترابية
-13

ق)7

شب ب ب دت الت ريب األس ب بباس ب ببيب ا لعالميب لمص ب ببادر العواص ب ببف ال مليب والت ابيب

مزردا من التنقيح،

وبامت متاحب من خ ل واج ب مس ب ببتتدم عل ش ب بببكب اإل،ت ،ت .اه الت ريب مس ب ببتند لل مجموعات بيا،ات

ومعلومات عالميب متاحب للعموم جما في ا صب ببور مأخوذ جالسب ببتشب ببعار من جعد ،وم د

لل موفي مجموعب

من الت ائط ال قميب ذات الم جميب الجا افيب بدقب قدراا كيلومت واحد لدعم التدابي المتته عل الص ب ب ببعيد
الوطني من أجل لدماج مدابي التت ي

من مصب ب ب ب ببادر اه العواصب ب ب ب ببف في عمليب محديد أادا

محييد أث

مداور األ ارض ب ب ب ببي .وقد وض ب ب ب ببعت الت ريب األس ب ب ب بباس ب ب ب ببيب جالتعاون مع ب ،ام األمم المتحد للبيتب والمنممب
العالميب لألرصاد الجورب وبدعم من خب اء اختي وا من قبل ايتب التفاعل بين العلوم والسياسات.

-14

والت ريب األسب ب ب ب بباسب ب ب ب ببيب م ّكز محديدا عل حالب سب ب ب ب ببيح الت بب ،جما في ذلك جارامت ات قوام الت بب

وبنيت با ورطوبت با ودرجبب ح ارم با جبالقت ان مع الايباء النببامي ،من أجبل محسب ب ب ب ب ب ببين عمليبب الوشب ب ب ب ب ب ببف عن
المصادر النشيب والتامد ل ه العواصف ،مع م اعا الياجع الموسمي للمصادر واألحوال الجورب الشديد ،
كالجفا  .وقد مس ب ب ب م في محديد أ،ماط مصب ب ببادر اه العواصب ب ببف ،جما في ذلك المصب ب ببادر الصب ب بباي الحجم

والثابتب .واه المعلومات ض ب ب ب ب وررب في متييط لج اءات التت ي  ،ورص ب ب ب ببد المص ب ب ب ببادر ،واإل،هار المبك ،

وم ييمات المتاط وايثار وال ابليب للتأث عل الصعيد دون الوطني والوطني واإلقليمي.

ق)7
6

>.<https://maps.unccd.int/sds/
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تخفيف األثار والقابلية للتأثر والقدرة على التكيف

قأ)

الت صب الوافيب فيما يتعلق جالعواصف ال مليب والت ابيب :معلومات وإرشادات جشأن م ييم ومعالجب المتاط

التي مشكل ا العواصف ال مليب والت ابيب
-15

ق)8

وض ب ب ببعت األما،ب الص ب ب ببياب الن ائيب للت ص ب ب ببب الوافيب

و،ش ب ب ب م ا جالتعاون مع ايتب التفاعل بين

العلوم والسب ب ب ب ب ب بيباس ب ب ب ب ب ب ببات ،ومنممبب األيبهيبب والز ارعبب ،وب ،بام األمم المتحبد للبيتبب ،وب ،بام األمم المتحبد

اإل،مائي ،وا يتب األمم المتحد للمسباوا بين الجنسبين وممكين الم أ  ،ومكت

األمم المتحد للحد من متاط

الووارث ،ومنممب الصحب العالميب ،والمنممب العالميب لألرصاد الجورب ،وكها مع خب اء وش كاء خارجيين.

-16

وال د

من الت صبب الوافيب او موفي معلومات وموجي ات جشبأن كي يب م ييم ومعالجب المتاط

الم مبيب جالعواصب ب ب ببف ال مليب والت ابيب ،والتتييط إلج اءات مكافحت ا .ومجمع الت صب ب ب ببب الوافيب معلومات

وموجي ات مس ب ببت ا من طائفب مص ب ببادر واس ب ببعب .واي مش ب ببمل وض ب ببع الن

البيا،ات ،والت ييم ،وال صب ب ب ببد ،واإل،هار المبك  ،والتت ي
والتت ي

واألط المن جيب ال زمب لجمع

من ايثار والتأا ل ا ،ورسب ب ب ببم خ ائط المصب ب ب ببادر

من حد المصببادر البش ب رب المنشببأ ،والتي معتب ض ب وررب لوضببع ومنفيه السببياسببات المتعل ب ب ه

العواص ب ب ب ببف عل الص ب ب ب ببعيد دون الوطني والوطني واإلقليمي والعالمي ،مع م اعا المبادل الوارد في لطار
السياسات للدعو لل مكافحب العواصف ال مليب والت ابيب واليبيعب المتعدد ال ياعات والتتصصات للتأثي

الهي قد يكون ل ه العواصف عل المجتمعات والقتصادات والبيتب.

قب) مجموعب أدوات العواصف ال مليب والت ابيب
-17

وضب ب ببعت األما،ب مجموعب أدوات جشب ب ببأن العواصب ب ببف ال مليب والت ابيب جالتعاون مع منممب األيهيب

والز ارعببب وب ،ببام األمم المتحببد اإل،مببائي ومكتب

األمم المتحببد للحببد من متبباط الووارث وب ،ببام األمم

المتحد للبيتب واللجنب القتصب ب ب بباديب والجتماعيب يسب ب ب ببيا والمحيط ال ادل ولجنب األمم المتحد القتصب ب ب بباديب

والجتماعيب لا بي اس ب ب ب ببيا والمنممب العالميب لألرص ب ب ب بباد الجورب والش ب ب ب بببكب العالميب لن
الموارد وكها مع خب اء خارجيين .وال د

ومونولوجيات حف

العام من مجموعب األدوات اه او ميسب ب ب ببي حصب ب ب ببول أصب ب ب ببحاب

المصب ب ب ب ب ب ببلحبب عل األدوات والمن جيبات والن

ود ارسب ب ب ب ب ب ببات الحبالب ويي اا من الموارد لدعم وضب ب ب ب ب ب ببع ومنفيه

السياسات والتيط المتعل ب جالعواصف ال مليب والت ابيب عل متتلف المستورات.
-18

وم ببد

مجموعببب األدوات اببه لل مجميع المعببار والمعلومببات والبيببا،ببات الموجود  ،وكببها األدوات

والمن جيات التي وضب ب ب ببع ا خب اء العواصب ب ب ببف ال مليب والت ابيب وكيا،ات األمم المتحد وشب ب ب ب كاء اخ ون .ومع

الس ب ببمات والعناصب ب ب ال ئيس ب ببيب ل ه المجموعب في خمس وحدات ،واي ‘1‘ :رس ب ببم خ ائط مص ب ببادر العواص ب ببف

ورص ب ب ب ب ببداا؛ و‘ ‘2التحكم في مص ب ب ب ب ببادر العواص ب ب ب ب ببف وإدارم ا؛ و‘ ‘3الم اةبب وال ص ب ب ب ب ببد والتنبؤ واإل،هار المبك ؛

و‘ ‘4م ييم المتاط وال ابليب للتأث ومحديداا؛ و‘ ‘5التأا والتت ي

من حد المصببادر .وسببيتاح الجيل األول

من مجموعب األدوات اه جحلول منتصف عام  2022من خ ل واج ب مستتدم عل شبكب اإل،ت ،ت.

-19

وفي لطار عمليب وضب ببع مجموعب األدوات ،واسب ببتنادا لل الت ريب األسب بباسب ببيب العالميب لمصب ببادر
ملبيب

العواصبف ال مليب والت ابيب ،منو ّ األما،ب عل وضبع منصبب مدمجب لنمم المعلومات الجا افيب ب د
الحتياجات من البيا،ات للعديد من األدوات التي موون مثاليب عندما مسبتتدم كمجموعب ،مثل ‘ ‘1التنبؤات

اليورلب األجل والتيور في الوقت ش بببه الحقي ي ألحداث العواص ببف ال مليب والت ابيب .و‘ ‘2ايثار المتوقعب

ق)8
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ألحداث العواص ب ب ببف ال مليب والت ابيب ومدابي اإل،هار؛ و‘ ‘3ايثار الس ب ب بباج ب والممكنب مس ب ب ببت ب للعواص ب ب ببف

ال مليببب والت ابيببب؛ و‘ ‘4المعلومببات المتعل ببب جببالمتبباط وال ببابليببب للتببأث ومببدابي الحببد من ببا؛ و‘ ‘5البيببا،بات
التي محدد معايي التدخل قمثل ايول األميار وس ب ب ب عب ال راح والاياء النبامي و،وع اس ب ب ببتتدام األ ارض ب ب ببي

وماي اا) .وم د

منص ب ب ب ب ب ببب ،مم المعلومات الجا افيب المنش ب ب ب ب ب ببود لل موفي أدا م نيب لتجميع وربط وم ديم

مجموعب واحد أو أكث من البيا،ات المسب ب ب ب ب ب ببتند لل  ،اط بيا،يب ذات م جميب جا افيب ومكا،يب .ورمكن أن

مؤدي اه العمليب لل خيارات يتتاراا المستتدم من أجل:
قأ)

مص ب ببور عد مجموعات بيا،ات متياج ب عن ط رق لدماج بيا،ات يمكن الوص ب ببول للي ا

قب)

م ديم محديثات في الزمن ش ب بببه الحقي ي لمجموعات البيا،ات ذات الص ب ببلب ،جما في ذلك

قج)

محليل التايي ات الزمنيب لمجموعات بيا،ات محدد وع ض ا؛

قد)

م ار،ب التايي ات الزمنيب في متتلف مجموعات البيا،ات؛

قه)

ربط المعلومات جمواقع محدد في وقت معين أو لفت ات معينب؛

قو)

الس ب ب ببماح جالوص ب ب ببول لل البيا،ات المتعل ب جاإلدار المس ب ب ببتدامب لأل ارض ب ب ببي ،وبتحييد أث

عند اليل ؛

عمليات اإل،هار جالعواصف ال مليب والت ابيب؛

مداور األراضي ،وبالتت ي
-3

من األث  ،وباي ذلك من المعلومات المفيد إلدار مسألب اه العواصف.

التخفيف من حدة أثر المصادر :التخطيط والتنفيذ على الصعيد الوطني واإلقليمي
-20

ما فتتت األما،ب مس ب ب بباعد في وض ب ب ببع التيط والس ب ب ببياس ب ب ببات واألط الوطنيب واإلقليميب وف ا إلطار

الس ب ب ب ب ببياس ب ب ب ب ببات للدعو لل مكافحب العواص ب ب ب ب ببف ال مليب والت ابيب ،مع الت كيز عل التت ي

من حد األث ،

جما في ذلك لدار المصببادر البشب رب المنشببأ .وقد أطل ت عد مشبباررع رائد وّ،فهت مع شب كاء عل الصببعيد

الوطني واإلقليمي في ،يجي را واسب ب ب ببيا الوسب ب ب ببي قأوزبكسب ب ب ببتان وم كما،سب ب ب ببتان وطاجيكسب ب ب ببتان وكازاخسب ب ب ببتان
وقي ييزسب ببتان) وشب ببمال ش ب ب ا اسب ببيا قالمحاد ال وسب ببي والصب ببين وجم وررب كوررا ومناوليا) لصب ببيايب خيط

واس ب ببت امي جيات وطنيب و/أو لقليميب جش ب ببأن مس ب ببألب العواص ب ببف ال مليب والت ابيب من ش ب ببأ ،ا مس ب ب رع اإلج اءات
السب ب ب ب ب ب ببكان

الفورربب عل أر الواقع .وال بد من ذلبك او القيبام ،عل جميع المسب ب ب ب ب ب ببتوربات ،بتعزرز مبأاب
المتض ررن وقدرم م عل التوي مع معزرز التعاون والتعاضد بين أصحاب المصلحب المعنيين.

-21

ومعباو،بت األمبا،بب وايليبب العبالميبب مع محبالف األمم المتحبد المعني جمكبافحبب العواصب ب ب ب ب ب ببف ال مليب

والت ابيب في وض ب ببع مص ب ب ّبور لب ،ام عالمي لمكافحب اه العواص ب ببف من أجل معزرز األمن الاهائي ومح يق
ق)9
عد مش ب ب ب ب وع مهك مفا يم ،جقياد الفاو وبالتش ب ب ب بباور مع األما،ب
اد محييد أث مداور األ ارض ب ب ب ببي  .وقد أ ّ
وايليب العالميب وأعضب ب ب ب ب بباء التحالف ايخ رن ،جما في ذلك ب ،ام األمم المتحد اإل،مائي والمنممب العالميب
لألرص ب بباد الجورب ومنممب الص ب ببحب العالميب واللجنب القتص ب بباديب والجتماعيب يس ب ببيا والمحيط ال ادل ،واو

يس ب ب ب ببتند لل األ،ش ب ب ب ببيب التي مض ب ب ب ببيلع ب ا حاليا الفاو وامفاةيب األمم المتحد لمكافحب التص ب ب ب ببح في مجال

العواص ب ب ب ببف ال مليب والت ابيب .وم بط مهك المفا يم بين العواص ب ب ب ببف ال مليب والت ابيب وبين محييد أث مداور

األ ارضب ببي ،ومشب ببي لل وجود ع قب مع د ومتعدد األوجه ومت زر بين اه العواصب ببف ومداور األ ارض ببي.

وم ؤكد المهك كهلك أن السب ب ب ببياسب ب ب ببات ال اميب لل مجن

ق)9

الف

 3من الم ر /25م أ، 14-ايدعو محالف األمم المتحد المعني جمكافحب العواص ب ب ب ببف ال مليب والت ابيب ويي من كيا،ات األمم

المتحد  ،فضب ب ب عن وكالت األمم المتحد األعضب ب بباء في محالف األمم المتحد المعني جمكافحب العواصب ب ببف ال مليب والت ابيب ،لل
[ ]...استوشا

8

مداور األ ارضب ب ب ببي أو الحد منه و/أو عكس امجااه

العناص الممكنب لمبادر أوسع ،ياقا متعلق جالعواصف ال مليب والت ابيبا.
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س ب ب ب ب ببيكون ل ا أيض ب ب ب ب ببا أث التت ي

من حد مص ب ب ب ب ببادر العواص ب ب ب ب ببف ال مليب والت ابيب ،جما يح ق فوائد بيتيب

واقتصاديب واجتماعيب متعدد عل الصعيد الوطني والعالمي.

-22

ورتمّثب بل ال ببد

من الب  ،ببام الع ببالمي في ‘ ‘1معزرز ق ببدر المجتمع ببات المحلي ببب المعتم ببد عل
لتاي المنببا وزربباد متبباط واثببار العواصب ب ب ب ب ب ببف ال مليببب والت ابيببب ،عل

الز ارعببب والمتببأث بزربباد التع ّ
التوي  ،مع الحد من مداور األراضي و/أو عكس امجااه؛ و‘ ‘2م يتب بيتب ممكينيب لتس رع ومي الحد من

م صادر العواصف ال مليب والت ابيب ومن أث اا/متاط اا في ال ياعات الزراعيب.
-23

ورسع اها الب ،ام أيضا لل دعم المجتمعات المحليب والحكومات في معميم أ،شيب الوقايب من
مع ا ضب ب ب ب ببمن أط الحد من متاط الووارث ذات األخيار المتعدد

التوي
العواصب ب ب ب ببف ال مليب والت ابيب و ّ
وإدارم ا ،ومعزرز التعاون بين المناطق مصب ب ب ب ب ب ببدر اه العواصب ب ب ب ب ب ببف والمناطق المتأث ب ا .واه اي القيمب
المض ببافب ل ها الب ،ام أل ،ا س ببتش ببجع عل م اس ببم البيا،ات عل الص ببعيد اإلقليمي والوطني ودون الوطني.
ومشمل مجالت ،شاط الب ،ام المحدد ما يلي:

قأ) الصعيد اإلقليمي
م نصب ب ب ب ب ب ببب لتببادل المعبار بين البلبدان المشب ب ب ب ب ب بباركبب لتعزرز الحوار واإلج اءات المتعل ب

قأ)

جمكافحب العواصب ببف ال مليب والت ابيب ومداور األ ارضب ببي وبناء ال در عل التوي

الزراعب واألراضي؛
قب)

مع اثار م ل

المنا عل

مصب ب ببميم ومنفيه ب ،ام شب ب ببامل لبناء ال درات ق،شب ب بباط ممكيني) يسب ب ببتند لل م ييم ال درات

والحتيباجبات الحباليبب لتمكين البلبدان/المنباطق من امتباذ اإلج اءات ال زمبب والقيبام بتبدخ ت متمباشب ب ب ب ب ب ب مع

م رات مؤمم األط ا
قج)

جشأن مكافحب العواصف ال مليب والت ابيب؛

وضب ببع مؤشب ب ات موحد وأدوات ميور لت ييم مصب ببدر العواصب ببف ال مليب والت ابيب وأث اا

عل الزراعب ،لدعم عمليب لدار المتاط والتتييط عل الصب ب ببعيد الوطني واإلقليمي ،وميسب ب ببي التوامل مع
مؤش ات وأي ا

محييد أث مداور األراضي.

قب) الصعيد الوطني ودون الوطني
قأ)

دم لدار مصب ب ب ببادر العواصب ب ب ببف ال مليب والت ابيب في العمليب الوطنيب لتحييد أث مداور

األ ارضبي م ن خ ل منفيه ممارسبات وأ،شبيب اإلدار المسبتدامب لأل ارضبي والت بب والسبتتدام المع ول للميا .
ورشببمل ذلك السببتثمار في خيارات اإلدار المسببتدامب لأل ارضببي ب د

الحد من مداور األ ارضببي والتصببح

في مناطق مصادر العواصف ال مليب والت ابيب الم مبيب جم اعي الماشيب واألراضي الزراعيب؛
قب)

منميم دورات مدرربيب وأ،شيب لبناء ال درات جشأن األدوات والمن جيات المتعل ب جالتوعيب

والتتييط لمكافحب أث العواص ب ببف ال مليب والت ابيب ،ول س ب ببيما عل األ ارض ب ببي ،جما في ذلك الزراعب ،وعل
ال واجط مع الج ود الوطنيب ال اميب لل مح يق يايات محييد أث مداور األراضي؛
قج)

معزرز لدار العواصب ب ب ب ب ب ببف ال مليب ببب والت ابيب ببب من خ ل معميم الحب ببد من متب بباط اب ببه

العواص ب ببف عل الزراعب ض ب ببمن العمليات الس ب ببياسب ب باميب الوطنيب ال ائمب ،جما في ذلك في التتييط للحد من

المتباط المتعبدد المتباط /المتعبدد ال يباعات ،و/أو محييبد أث مداور األ ارضب ب ب ب ب ب ببي ،و/أو متييط التنميب

الزراعيب و/أو متييط التوي
-24

مع ماي المنا قمثل المساامات المحدد وطنيا وخيط التوي

الوطنيب).

ومعباو،بت األمبا،بب أيضب ب ب ب ب ب ببا مع منممبب األيبهيبب والز ارعبب في محبديبد عنباصب ب ب ب ب ب ب إلدمباج با في المببادل

التوجي يب اليوعيب للسب ب ب ببياسب ب ب ببات لمسب ب ب بباعد البلدان المتأث عل لدماج مسب ب ب ببألب العواصب ب ب ببف ال مليب والت ابيب في

GE.22-02426

9

ICCD/COP(15)/16

السب ب ب ببياسب ب ب ببات وجداول أعمال التنميب ذات الصب ب ب ببلب ،جما في ذلك محييد أث مداور األ ارضب ب ب ببي ،مع الت كيز عل

التت ي

من حد المص ببادر البشب ب رب المنش ببأ ومعبتب التب ات في متتلف ال ياعات والتتصب بص ببات عند وض ببع

ومنفيه السياسات والتيط المتصلب ب ه العواصف .وال د

من ذلك او مزورد البلدان المتأث جمزرد المعلومات

والتوجي ات لت يتب البيتب التمكينيب الض ب ب وررب للحد جصب ببور متحكم في ا من متاط العواصب ببف ال مليب والت ابيب،

جاس ببتتدام أدوات متعدد متيح ا مجموعب األدوات والمس بباامب في  ،ايب الميا

في الحد من اثار اه العواصف عل البش والتت ي

في التايي ات اإليجابيب المتمثلب

من حدم ا .ورمكن الحصول عل المزرد من المعلومات

عن مش وع عناص المبادل التوجي يب اليوعيب للسياسات في الوثي ب .ICCD/COP(15)/CRP.1

ثالث ا -تحليل الدراسة الستقصائية المتعلقة بالعواصف الرملية والترابية
-25

أج رت د ارسبب اسبت صبائيب ب د

محتاج لل ج ود لض ب ببافيب لمس ب بباعد األط ا

محديد الحتياجات والثا ات والمجالت ذات األولورب المحتملب التي قد

المتأث عل معزرز مأا وقدر النمم اإليكولوجيب المتأث والس ب ببكان

المتأث رن عل مجاب ب ايثار الضب ب ب ببار والسب ب ب ببلبيب للعواصب ب ب ببف ال مليب والت ابيب .كما ادفت اه الد ارسب ب ب ببب لل موفي

مدخ ت لتحسب ببين مجموعب األدوات .وقد و ّج ت جاألسب ببات لل م اكز التنسب ببيق الوطنيب ل مفاةيب اإلطاررب لمفاةيب
األمم المتحد لمكافحب التصح  ،مع الت كيز عل المنمورات الوطنيب جشأن مسائل العواصف ال مليب والت ابيب.
ب دود

ومض ب ب ّبمنت الد ارس ب ببب الس ب ببت ص ب ببائيب  10أس ب ببتلب ممثلت في أس ب ببتلب متعدد التيارات ،وأخ
-26
م ّجحب جحسب مد التيور قمن العليا لل الد،يا) ،وأخ مفتوحب ،وكها أربعب أسببتلب متعلق بواقع البلدان
المجيبب .وقد رد خمس ببب وخمس ببون بلدا عل الد ارس ببب الس ببت ص ببائيب ،واو ما يمثل حوالي  30في المائب من
جميع األط ا

في امفاةيب مكافحب التص ب ببح  .وكا،ت النتائ ال ئيس ب ببيب للد ارس ب ببب الس ب ببت ص ب ببائيب عل النحو

قأ)

مبين ،تائ الد ارسب ب ببب السب ب ببت صب ب ببائيب أن لدماج العواصب ب ببف ال مليب والت ابيب في مجالت

التالي ،مع م ديم محليل مفصل في الم فق الثا،ي ب ه الوثي ب:

السياسات ال ئيسيب يحتاج لل مزرد من التعزرز .وريم أن معمم البلدان المتأث جالعواصف ال مليب والت ابيب

مملك حدا أد ،من األدوات السب ب ببياسب ب بباميب التي مسب ب ببمح جالتأثي في مسب ب ببألب العواصب ب ببف ال مليب والت ابيب ،بل
جمعالجت ا جشكل مباش  ،موجد ثا ات كبي في مجالت السياسات والتتييط الض وررب ،مثل ال صد والحد

من متاط الووارث وم ييم ايثار ومدابي الستجاجب لحالت اليوارل ،جما في ذلك الستشارات الصحيب؛
قب)

أو مبادرات للتت ي

من بين البلدان المتأث جالعواص ب ب ب ببف ال مليب والت ابيب، ،حو الثلث ف ط أعلن امت ي ب ام

من حد مصببادر اه العواصببف البش ب رب المنشببأ ،مما يشببي لل ض ب ور امتاذ لج اءات

عاجلب في اها السب ببياا .ومتيح األادا

الوطنيب اليوعيب لتحييد أث مداور األ ارضب ببي أسب بباسب ببا ارسب ببتا جالفعل

لتلبيب ملك الحاجب ،جفضب ببل العمليات المتيور لتنفيه البيا،ات ذات الصب ببلب وجمع ا/اإلب غ عن ا .ورنباي م ديم

المزرد من ال دعم والتوجيه لتحورل لج اءات التت ي
عمليب وإدماج ا في أادا

من حد مصبادر العواصبف ال مليب والت ابيب لل لج اءات

محييد أث مداور األراضي .ورمكن لن

أكث من جيب وشموليب أن يحسن المساا

والتنفيه الفعال للسببياسببات المتصببلب جالعواصببف ال مليب والت ابيب في جميع ال ياعات ،وأن يزرد لل أقص ب حد

من الفوائد المشت كب لتح يق أادا
قج)

التحييد ويي اا من أادا

لص ح األراضي؛

ثمب حاجب لل مض ب بباعفب ومحس ب ببين أ،ش ب ببيب الم اةبب وال ص ب ببد ،وكها المعلومات والبيا،ات

المتعل ب جالعواصف ال مليب والت ابيب ،جما في ذلك البيا،ات المناخيب ،وبمصادر واثار اه العواصف ،وبال ابليب
للتأث والمتاط  ،وبأفض ب ب ب ب ببل الممارس ب ب ب ب ببات .وقد يفس ب ب ب ب ب ذلك جأ،ه يتعهر الوص ب ب ب ب ببول لل المعلومات والبيا،ات

الموجود  ،أو جأ،ه ل موجد اه المعلومات والبيا،ات .وأش ب ب ببارت الد ارس ب ب ببب الس ب ب ببت صب ب ببائيب لل الن
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المحتملب التي يمكن أن مس ب ب بباعد في س ب ب ببد اه الفجوات في البيا،ات ،ودعم ص ب ب ببنع ال ارات ال ائمب عل العلم،

ومعزرز العمل والتعاون عل الصعيد دون اإلقليمي واإلقليمي والعالمي .ورمكن ملتيص ا فيما يلي:
''1

مفاعل/حوار بين السياسات والعلوم جشأن العواصف ال مليب والت ابيب؛

''2

مبادر التعاون العلمي العالمي جشأن العواصف ال مليب والت ابيب قالت ييم ورسم الت ائط)؛

''3

الش بببكب العالميب للمعلومات/المعار المتعل ب جالعواص ببف ال مليب والت ابيب ،جما في ذلك

''4

اليب قأو منص ب ببب) التعاون والتنفيه عل الص ب ببعيد اإلقليمي ،جما في ذلك محديد األادا

''5

قاعد بيا،ات ألفضل الممارسات؛
والمبادرات المشت كب للتت ي
التدرر

من حد المصادر؛

ومبادل المعار .

رابعا -الستنتاجات والتوصيات
-27

منذ انعقاد الدورة الثانية عشررررررة لمؤتمر األطرافق حلققد المداولت بشرررررأن العواصرررررف الرملية

والترابية في إطار اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصرحر نتائ مممةق بما في لل اعتماد الق اررات التي

تعترف بأهمية التخفيف من حدة المصررادر البشرررية المنشررأ لمذا العواصررف كعنصررر أسرراسرري للحد من

األثر السررررررلبي لمذا العواصررررررف على جميف المسررررررتويات في سررررررياأ تنفيذ التفاقية وتحييد أثر تدهور

األراضيق وساهمد في العديد من أهداف التنمية المستدامة .والسياسات واإلجراءات المتصلة بالعواصف

الرملية والترابية على الصرعيد الوطني واإلقليمي والعالميق بما في لل أنشرطة األمانةق اسرتر ردت أسراسرا
بإطار السرررررياسرررررات للدعوة إلى مكافحة العواصرررررف الرملية والترابية .وأتيحد ماموعة كبيرة من الوثائ

والمعلومات لمسرررررررراعدة البلدان المتأثرة على بناء القدرات على مكافحة هذا العواصررررررررف .وهي تشررررررررمل
الخالصرررة الوا ية والخريطة األسررراسرررية العالمية لمصررردر العواصرررف الرملية والترابيةق وماموعة األدواتق

ومواد تدريبيةق بما في لل دورات التعلم اإللكتروني المخصرر رصررررةق والدروا المسررررتفادة من المشرررراريف
التاريبية .وقد وضررعد كلما بالتعاون مف العديد من الشررركاء والخبراء .وهي توفر أسرراس ر ا قويا لتشررايف
اعتماد المزيد من اإلجراءات على جميف المستويات بشأن هذا العواصف.

-28

والفاوات المعر ية ونقص المعلوماتق إلى جانب العديد من الشرركوا المرتبطة بدورة التراا العالمية

وتفراعالتمرا مف الماتمف البشرررررررررإل والنجم اإليكولوجيرةق تمثرل إلى حرد بعيرد أحرد أهم التحرديرات التي تعتر

التصردإل للعواصرف الرملية والترابية .وتسرلط نتائ الد ارسرة السرتقصرائية الضروء على األدوات التي تسرتخدمما

األطراف المتأثرة بمذا العواصف لمواجمة التحديات لات الصلةق بطرأ منما تنفيذ مقررات مؤتمر األطراف.
-29

والق اررات الاريئة والسررررتشررر ار ية المتعلقة باتخال إجراءات ملموسررررة لكن اسررررتباقية سررررتسرررراعد

األطراف المتأثرة على التكيف بشركل أفضرل مف المخاطر التي تشركلما هذا العواصرفق وبناء قدرة السركان

المتأثرين على التكيف والرفف من مسرتو تأهبمم في سرياأ تنفيذ التفاقية وتحييد أثر تدهور األ ارضريق

مف تيسرررير الوصررروا إلى المعلومات واألدوات لات الصرررلةق مثل المبادي التوجيمية السرررياسررراتية وأدوات

دعم الق اررات التي تتيحما الخالصررررررة الوا ية وماموعة األدوات .وسررررررتعزز هذا الق اررات أيضرررر را التعاون
والشررررر رراكة على جميف المسرررررررتويات يما بين القطاعات وأصرررررررحاا المصرررررررلحة ومختلف أنوا الخبرات

والتخصصاتق مف مراعاة آثار العواصف الرملية والترابية على األبعاد المتنوعة للماتمف البشرإل والبيئة.
-30

وفي ظل هذا الستنتاجاتق قد يود مؤتمر األطراف النجرق في دورته الخامسة عشرةق في مشرو

المقرر المتعل بمكافحة العواصف الرملية والترابيةق على النحو الوارد في الوثيقة .ICCD/COP(15)21
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المرف األوا
موجز لعناصرر ططة العمل وما يرتبط بما من نشرات تابف لتحالف األمم المتحدة
المعني بمكافحة العواصف الرملية والترابية
أولا -العنصررر  1من ططة العمل :التعاون والحوار بين وكالت األمم المتحدة بشررأن العواصررف
الرملية والترابية
النش ب بباط  : 1-1المض ب ببي في معزرز عمل محالف األمم المتحد المعني جمكافحب العواص ب ببف ال مليب والت ابيب

وفي موس ب ببيع عض ب ببورته؛ والنم في موس ب ببيع التحالف ليش ب ببمل الج ات الفاعلب ال ئيس ب ببيب من ال ياعين العام
والتاي من جميع أ،حاء العالم.

النشب ب ب بباط  : 2-1المضب ب ب ببي في ع د اجتماعات عامب منتممب للتحالف عل شب ب ب بببكب اإل،ت ،ت قأي م مين في
السبنب عل األقل) وفي ع د اجتماعات خاصبب حسب

األف قب العاملب التمسب.

القتضباء ألي ا

التتييط ،فضب عن اجتماعات

النشبباط  : 3-1النم في وضببع سببلسببلب مشبباررع جارز وعاليب األث يمكن أن يشبباري في ا عض بوان/ش ب ركان
أو أكث من التحالف ،جما في ذلك البلدان المتض ر ،ومس رع ومي م ا.

النشب بباط  : 4-1ضب ببمان منسب ببيق األ،شب ببيب والمشب بباررع التي متعلق جالعواصب ببف ال مليب والت ابيب ورضب ببيلع ب ا

جميع أعضاء التحالف مع أ،شيب/مشاررع مماثلب يج ي منفيهاا أو يتيط ل ا أعضاء اخ ون.

النشب بباط  : 5-1المشب بباركب في عدد كبي من األحداث الدوليب واإلقليميب رفيعب المسب ببتو  ،من خ ل عضب ببو
واحد أو أكث من أعض بباء التحالف ،لتس ببليط الض ببوء عل التعاون بين الوكالت لد جم ور واس ببع النياا

وزراد الوعي ج ضايا العواصف ال مليب والت ابيب.

ثاني ا -العنصر  2من ططة العمل :الدعوة وزيادة الوعي
النشباط  : 1-2وضبع اسبت اميجيب امصبال جسبييب ومباشب مسبمح جالتوجه لل المسبتفيدين ال ئيسبيين وأصبحاب

المص ب ب ب ب ب ببلحب ايخ رن قالبل دان المتأث  ،وباقي وكالت ألمم المتحد والمنممات الحكوميب الدوليب ،والمجتمع

المد،ي وال ياع التاي).

النشب بباط  :2-2وضب ببع ميبيق للعواصب ببف ال مليب والت ابيب يسب ب ل الوصب ببول لليه واسب ببتتدامه وروّف معلومات
عن ا ،جما في ذلك التنبؤات ذات الصلب ،وعن مدابي التت ي من ا ،فض عن اإلشعارات الصحيب.
النشبباط  : 3-2وضببع سببلسببلب مواد قعل اإل،ت ،ت أسبباسببا) يمكن اسببتتدام ا لت ديم ش ب ح أفضببل للعواصببف
ال مليببب والت ابيببب ويثبباراببا المحتملببب والفعليببب ،ولمببا يمكن للويببا،ببات/األف اد القيببام جببه للتببأا ب

والمساعد في التت ي

من اثاراا.

ل ببه المواا

النشبباط  :4-2وضببع خارطب ط رق محدد جشببكل مدررجي قمع رسببوم بيا،يب) يمكن اسببتتدام ا أيضببا لشب ح
محديات العواصف ال مليب والت ابيب جالنسبب لصا،عي ال ار والسكان المحليين المتأث رن وكي يب معالجت ا.

النش ب بباط  : 5-2وض ب ببع جدول زمني لألحداث المتص ب ببلب جالعواص ب ببف ال مليب والت ابيب التي يمكن اس ب ببتتدام ا
للت ور ل ضايا العواصف ال مليب والت ابيب والتحالف ذي الصلب والتوعيب ب ما.
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ثالثا -العنصر  3من ططة العمل :تبادا المعلومات وبناء القدرات
النشاط  : 1-3وضع قائمب افت اضيب ججميع النماذج واألدوات المتاحب للتعامل مع أحداث العواصف ال مليب

والت ابيببب طوال دور حيببام ببا وفي جميع م احببل لدار متبباط الووارث قمن الوقببايببب لل التعببافي) ،وكببهلببك
جمتتلف أ،واع الت ييمات ،مع الت كيز عل مجميع روايات النجاح من مصادر متنوعب.

النش ب ب بباط  : 2-3جمع ،تائ البحوث قالم الت العلميب ،وما لل ذلك) ،وقواعد البيا،ات ال ئيس ب ب ببيب والمعار
المتتصصب التي مسمح بزراد ف م أحداث العواصف ال مليب والت ابيب.

النش ب ب بباط  : 3-3لج اء محليل للثا ات ب د

محديد م احل دور حيا العواص ب ب ببف ال مليب والت ابيب التي منعدم

البيا،ات جشب ببأ ،ا ،وقد يتعين لج اء د ارسب ببب أكث عم ا؛ ثم ضب ببمان لج اء البحوث العلميب التي سب ببتسب بباعد في

معالجب الثا ات المحدد في  ،ايب الميا .

النش ب بباط  : 4-3محديد أس ب ببباب عدم منفيه مدابي التت ي

من مص ب ببادر واثار العواص ب ببف ال مليب والت ابيب من قبل

المستفيدين ال ئيسيين ،جما في ذلك عل الصعيد المحلي ،وإماحب اه المعلومات من خ ل ال ائمب الفت اضيب.

النشب بباط  :5-3مشب ببج يع الد ارسب ببات قوربما منميم مؤمم أو أكث ) لبحث اثار العواصب ببف ال مليب والت ابيب من
منمور جنسب ب ببا،ي وعل سب ب بببل الميك ،جما في ذلك الجوا،

المتصلب ب ه العواصف.

اإل،سب ب ببا،يب ذات الصب ب ببلب والمتاط السب ب ببياسب ب ببيب

النشبباط  : 6-3متييط ومنميم دورات مدرربيب عل الصببعيد الوطني واإلقليمي ،مسببت د

متتلف ال ياعات

الحكوميب جالنم لل الياجع المشت ي بين ال ياعات والتتصصات يثار العواصف ال مليب والت ابيب.

النشب بباط  : 7-3متييط ومنميم ب ام مدرربيب متعدد التتصب بصب ببات لفائد م اكز التنسب ببيق الوطنيب والج ات

صب ب ب ب بباحبب المصب ب ب ب ببلحب ويي اا من الويا،ات ذات الصب ب ب ب ببلب ،مع العتماد ربما عل الوحدات التدرربيب ألما،ب

المفاةيب جشأن العواصف ال مليب والت ابيب.

النشب ب ب ب ب ب بباط  : 8-3متييط ومنميم دورات مبدرربيبب لفبائبد جمباعبات المعو،بب البدوليبب والمعو،بب اإل،سب ب ب ب ب ب ببا،يبب ،مع
الت كيز عل م ديم المشب ب ببور للمجتمعات المحليب للمسب ب بباعد في السب ب ببتعداد والتصب ب ببدي ألحداث العواصب ب ببف

ال مليب والت ابيب.

رابعا -العنصر  4من ططة العمل :إنشاء "منصة" بشأن العواصف الرملية والترابية
النشباط  :1-4ل،شباء امنصبب  -منتد ا عل شببكب اإل،ت ،ت معن جالعواصبف ال مليب والت ابيب ومضبم قاعد

بيا،ات للت ييمات/الم الت/الد ارسب ب ب ب ببات/األدوات المتعل ب جالعواصب ب ب ب ببف ال مليب والت ابيب ،وموون متاحب لجميع

أعضاء التحالف والبلدان المتأث وعموم الجم ور.

النشاط  :2-4ضمان أن معيي المنصب  -المنتد األولورب لمباع ،

اعلمي مشاركيا مصاعدي ولت ديم

م ارر عن عمل ا في الزمن الحقي ي ،جما في ذلك من خ ل استتدام خ ائط مفاعليب مزود بوظائف مسمح

لألف اد بتنزرل معلومات حديثب أو محليب.

النشاط  :3-4مضمين المنصب  -المنتد منتجات م مبيب جالعواصف ال مليب والت ابيب قكتيبات وأدلب و،ش ات
لخباررب وما لل ذلك) ،ورز،امات األحداث ،وخ ائط الي رق التي يتعين وضع ا محت العنص  2أع .

محدثا لأل،شب ببيب/المشب بباررع الحاليب والم ر لبناء
النشب بباط  :4-4مضب ببمين المنصب ببب  -المنتد أيضب ببا سب ببج
ّ
ال درات في مجال العواصف ال مليب والت ابيب كي ييلع علي ا مستتدمو المنصب.
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طامسا -العنصر  5من ططة العمل :جمف األمواا/تعبئة الموارد
النشب بباط  : 1-5البدء بتحديد مجموع كيا،ات/اليات التمورل المحتملب التي يمكن اسب ببت داف ا في سب بياا ج ود

معبتب الموارد.

النش ب بباط  : 2-5وض ب ببع س ب ببلس ب ببلب من الم ت حات قمت اوح بين التت ي
وأ،ش ب ب ب ببيب التنبؤ والتثقي

من حد المص ب ببدر لل اإل،هار المبك

والتوعيب) لتش ب ب ب ببجيع الما،حين عل م ديم مس ب ب ب بباامب ماليب م اعي الحتياجات ذات

األولورب ال صو للش كاء اإلقليميين والبلدان المتأث ارمباطا جالعواصف ال مليب والت ابيب.

النشبباط  :3-5منميم احل ب عمل بين الما،حين والمسببتفيدينا ألعضبباء التحالف والبلدان المتأث لتشببجيع الما،حين
المحتملين عل دعم المشاررع والتع د ،لما جشكل عام أو بناء عل طلبات ممورل محدد  ،بت ديم مب عات.

النشب بباط  :4-5جالنسب بببب ألي م ت ح ممورل ،محديد عضب ببو التحالف الهي سب ببي ود العمليب من الم احل األول
وسيساعد البلد/المني ب عل التواصل مع الما،حين المحتملين ومتاجعب المصالت األول .

النشبباط  : 5-5مسبباعد الويا،ات اإلقليميب والبلدان في جميع م احل وضببع وم ديم م ت حات ممورل ومياج ب
الموارد المتباحبب/المحتملبب مع احتيباجبام با المحبدد فيمبا يتعلق ببنباء قبدرات التصب ب ب ب ب ب ببدي للعواصب ب ب ب ب ب ببف ال مليب

والت ابيب عل الصعيدين الوطني واإلقليمي.

النش ب بباط  : 6-5زراد القيمب المض ب ببافب لم ت حات التمورل قدر اإلمكان ج ش ب ب اي ش ب ب كاء من ال ياع التاي
مثل ش كات التأمين وخدمات الي س ،وذلك مث عن ط رق لقامب ش اكات بين ال ياعين العام والتاي.

سجل دينامي لم ت حات التمورل ووضع ا والحتفاظ جه.
النشاط  :7-5ل،شاء
ّ
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المرف الثاني
تحليل موجز للتحقي في العواصف الرملية والترابية
-1

أفاد  47بلدا جأن مأث لما ،اجم عن مصادر الت اب المحليب و/أو عن  ،ل الت اب لمسافات طورلب

قجما في ذلك الت كل جسب ب ب ب ببب

ال راح) .وأكد ثلث اه البلدان أن العواصب ب ب ب ببف ال مليب والت ابيب ممثل جزءا من

سياسام ا الوطنيب للحد من متاط الووارث.

-2

وأفاد  41بلدا ق 87في المائب) يعتب ،فس ب ب ب ب ببه متأث ا جالعواص ب ب ب ب ببف ال مليب والت ابيب جأن يملك مدبي ا

سب ب ببياسب ب ببيا أو أكث جشب ب ببأن العواصب ب ببف ال مليب والت ابيب ،جما في ذلك ‘1‘ :اسب ب ببت اميجيات الحد من متاط اا؛
و‘، ‘2مم ال ص ب ب ب ب ب ب ببد والتنبؤ؛ و‘، ‘3مبام ل ،بهار المبك قجمبا في ذلبك في لطبار ،مبام ل،بهار مب ّك متعبدد
األخيار)؛ و‘ ‘4المشب ببور الصب ببحيب؛ و‘ ‘5مدابي السب ببتجاجب لحالت اليوارل؛ و‘ ‘6التش ب ب رعات واللوائح

قمعايي البناء ،ولوائح الم ور ،وم اةبب ،وعيب ال واء ،وما لل ذلك)؛ و‘ ‘7الت ميبات المؤسب ب بس ب ببيب قاللجان،

وايتات التنسب ببيق المشب ببت كب بين ال ياعات ،وما لل ذلك)؛ و‘ ‘8خيب وسب ببياسب ببب لدار مصب ببادر العواص ببف

ال مليب والت ابيب .وكان ا،مام اإل،هار المبك ا أكث التدابي المهكور ،مليه ا،مم ال صبد والتنبؤا واالتشب رعات

واللوائحا ذات الصب ببلب .وفي حين أفاد  25بلدا قأكث من  60في المائب من البلدان التي مملك ملك التدابي )

جأن لديه سب ببياسب ببب أو اثنتين لمعالجب مسب ببألب العواصب ببف ال مليب والت ابيب ،أبلغ  13بلدا ق 31في المائب) عن

امت كه ما بين  3و 5سياسات في اها الصدد .ولد ثلب من البلدان ق )3ما بين  6و 8سياسات.
-3

وأبلغ  36بلدا عن امت كه مص ببادر للعواص ببف ال مليب والت ابيب ،وأبلغ  13بلدا ق 36في المائب) عن

وجود ب ام ومبادرات متصب ببل مباش ب ب ج دار مصب ببادراا البش ب ب رب المنشب ببأ عل الصب ببعيد دون الوطني والوطني.

وم مبط يالبيب اه المبادرات جتيط واسب ب ب ببت اميجيات أوسب ب ب ببع ،ياقا إلص ب ب ب ب ح النمم اإليكولوجيب ،جما في ا ملك
الم مبيب بتحييد أث مداور األ ارضب ب ب ببي .وفي لطار اها الموض ب ب ببوع ،أدرج عدد قليل من البلدان أيضب ب ب ببا خييا

واس ب ببت اميجيات أوس ب ببع ،ياقا إلص ب ب ح النمم اإليكولوجيب يمكن ا أن مس ب ب م في التت ي

جش ب ببكل كبي من حد

مصادر اه العواصف ،وإن لم مو ّ ت اه التيط والست اميجيات ص احب إلدار اه المصادر.

-4

جالتحديات ال ئيس ب ب ب ب ببيب التي مواج ا البلدان ارمباطا جالعواص ب ب ب ب ببف ال مليب والت ابيب ،م كز
وفيما يتعلق
ّ

السب ببتجاجات عل  ،ا المعلومات والبيا،ات ،ثم عل  ،ا أ،شب ببيب التوعيب .واعتب ت يالبيب البلدان المجيبب

أن بيا،ات م حمب ورصب ب ب ببد حدوث العواصب ب ب ببف ال مليب والت ابيب مشب ب ب ببكل التحدي األكث ضب ب ب ببايا الهي يتعين

التصب ببدي له ،أل ،ا ضب ب وررب أيضب ببا للتنبؤ ب ه المواا واإل،هار المبك ب ا .وأع بت ذلك المعلومات المتعل ب

جمصببادر العواصببف ال مليب والت ابيب وبالمتاط وايثار ،واي العناصب ال ئيسببيب لسببت اميجيب شبباملب للحد من
متاط العواصف ال مليب والت ابيب ،جما في ذلك عناص اإل،هار المبك والتت ي

-5

من حد المصادر.

وأميحت للبلدان المجيبب ف ص ب ب ب ببب م ديم معلومات لض ب ب ب ببافيب جش ب ب ب ببأن الحتياجات ذات األولورب من

المعلومات والبيا،ات للتصب ب ب ب ببدي للعواصب ب ب ب ببف ال مليب والت ابيب جاسب ب ب ب ببتتدام سب ب ب ب ببلم من  1لل  .5ومعكس اه

المعلومبات التحبديبات ال بائمبب ،وقبد وصب ب ب ب ب ب بفبت البلبدان جبالتفصب ب ب ب ب ب بيبل التبدابي الملموسب ب ب ب ب ب ببب التي يمكن منفيبهاا

أو المجالت التي معت ب في ا التدخ ت ضب وررب في سببلسببلب من الفتات .ومشببمل اه األولورات التي يمكن
منفيهاا متتلف المبادرات العلميب والت نيب التي متمثل في :ال صب ب ب ب ب ببد ،ورسب ب ب ب ب ببم الت ائط ،وم ييم ال ابليب للتأث

والمتاط  ،وم ييم ايثار قالص ب ببحب والقتص ب بباد والبيتب) ،وإ،ش ب بباء ش ب بببكب عالميب للمعلومات والمعار جش ب ببأن

العواصبف ال مليب والت ابيب ،والحوار بين السبياسبات والعلوم ،وذلك ضبمن جملب أمور أخ  .ومجدر اإلشبار

لل أن البلدان المجيبب حددت مدابي الس ب ب ب ب ببياس ب ب ب ب ببات والحوكمب والتعاون كأولورات لت يتب بيتب ممكينيب وبناء

ال درات عل معزرز التدابي جشب ب ب ب ببكل اسب ب ب ب ببتباقي .وباإلضب ب ب ب ببافب لل ذلك ،قدمت البلدان المجيبب اراء جشب ب ب ب ببأن
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الحتياجات من المعلومات المتعل ب جالتدابي أو أفضب ب ب ببل الممارسب ب ب ببات المتصب ب ب ببلب بتت ي

اثار العواص ب ب ببف

ال مليب والت ابيب قالصبحب والزراعب والن ل والمصبدر وما لل ذلك) والتي منيبق في سبياق ا الوطني أو يمكن

موييف با معبه .وطلب

لل ابه البلبدان مصب ب ب ب ب ب ببني

التبدابي والمجبالت وف با لفعباليت با في محفيز التعباون دون

اإلقليمي واإلقليمي جش ب ب ب ب ببأن العواص ب ب ب ب ببف ال مليب والت ابيب .وممثلت المجالت/التدابي ال ئيس ب ب ب ب ببيب الث ثب في:

‘ ‘1م اسب ب ببم المعلومات/البيا،ات ومبادل ا قمثل ال صب ب ببد والم حمب)؛ و‘ ‘2المبادرات المشب ب ببت كب في مجالي
البحبث والعلوم قالت ييم ورسب ب ب ب ب ب ببم الت ائط)؛ و‘ ‘3التبدررب

ومببادل المعبار  .بيبد أ،به اعتب ت مجبالت أخ

ذات أاميب خاصب ب ببب ،دون أن مسب ب ببجل ثا ات كبي في المجالت الم ت حب للتعاون دون اإلقليمي واإلقليمي.

وعل سببيل المثال ،يعتب التعاون جشبأن التت ي

من حد المصبادر البشب رب المنشبأ أقل المجالت محص

عل الت دي ا5ا وأكث اا محص عل الت دي ا4ا.
-6

ودعيت البلدان المجيبب أيضا لل م ديم ارائ ا جشأن أفضل سبل معزرز التدابي اإلقليميب والعالميب

جشبأن العواصبف ال مليب والت ابيب .وصبنفت التدابي والن الم ت حب في أربع مجموعات .وق ّدمت العديد من
القت احات ضبمن الفتب امبادل المعار والمعلوماتا ،جما في ذلك ل،شباء قاعد بيا،ات ألفضبل الممارسات،

ومبادل المعلومات والبيا،ات قوم اس ب ب ببم ا) ،وم ديم المعلومات ذات الص ب ب ببلب جش ب ب ببكل فعال .وثمب فتب رئيس ب ب ببيب

أخ

متمثبل في االسب ب ب ب ب ب بيباسب ب ب ب ب ب ببات والحوكمبب والتعباونا ،اقت حبت في لطبار البلبدان المجيببب  ،جبا قبائمبب عل

الصبكوي والمؤسبسبات ،مثل ل،شباء ايتب مفاعل بين السبياسبات والعلوم/ف قب خب اء معنيب جالعواصبف ال مليب

والت ابيب واليب قأو منب ) للتعاون والتنفيه ،ووضب ب ب ب ب ببع أادا

أخ

لقليميب ودون لقليميب وكها خيب عمل .واقت حت

 ،جبا قبائمبب عل المشب ب ب ب ب ب بباررع لتعزرز التعباون ،مثبل المببادرات العلميبب العبالميبب واإلقليميبب قالت ييمبات،

وما لل ذلك) التي يمكن لول بلد أن يشب ب ب ب ب ب بباري في ا .وربدو أن اهين المنموررن ي بيان الت دم المح ز في
مجال السب ب ببياسب ب ببات والحوكمب جالت دم المح ز في التعاون .واقت ح  10بلدان االتت ي

من حد المصب ب ببادرا،

الم مبط بتحييد أث مداور األ ارضب ب ب ببي ،كتيار لتعزرز التدابي المتعل ب جالعواصب ب ب ببف ال مليب والت ابيب ومعزرز

التعاون اإلقليمي قدون اإلقليمي) من خ ل مبادرات مشب ب ب ببت كب .وأخي ا  ،اقت ح عدد أقل من البلدان االتدرر

وبناء ال دراتا كمجال من شأ،ه أن يعزز التدابي العالميب واإلقليميب للتصدي للعواصف ال مليب والت ابيب.
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