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أطر السياسات والقضايا المواضيعية

التقرير النهائي للفريق العامل الحكومي الدولي المعني بوضعععد تدابسر سعععياسعععاتية
وتنفسذية فعالة للتصدي للجفاف في إطار اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر
تقرير من الفريق العامل الحكومي الدولي

موجز
طِلب إلى الفريق العامل الحكومي الدولي (الفريق العامل) المعني بوضع ع ععي دابير يع ع ععيايع ع ععا ي و نفي ي
ُ

فعال للتصعد للففا

في إطار ا فايي األم المتحد لمكافح التصعحر أن يمدن اتاهفو و واعيا و إلى األط ار

لتنظر فيها في الدور الخامسع عةععر لمؤ مر األط ار د و ععددت مناقةع الفريق العامل على ا مكااات المعروف
معرف ااقصع للتدالتت األرضعي للتخفيم من ارار الففا

ومخاطرو ودوامات التدرور المتعاي بسعبب فاعلها

مي المضعايا اققتصعادي والبيةي واقجتماةي والصعحي األالرود ويسعتلزن الب ا اج اهو عمولي لضعمان و مكين

ا افازات المتوالا من جداول األعمال العالمي المت ع للتكيم مي أحداث غير المناخ المصع ع ععوو والتخفيم من
حد ها ،والحد من مخاطر الكوارث ،واقاتعاش اققتصع ع ععاد األالضع ع ععر ،بما في الب بالنسع ع ع للمفتمعات والنظ

ا يكولوجي األكثر قابلي للتضررد

والنتاهو والتواع ع ع ععيات الوارد في ر ا التمرير اا ف عن ميي السع ع ع ععيايع ع ع ععات وم ارجع الخيارات من قبل

الفريق العامل للفتر 2021-2020د وايع ع ععتندت ر و التمارير إلى المسع ع ععارمات الوارد من األط ار ى والردود على
ا صع ع ع ععال األماا باللفان اققتصع ع ع ععادي ا قليمي وتيررا من المنظمات اات الصع ع ع ععل ى فضع ع ع ععت عن يع ع ع ععلسع ع ع ععل من

المناقةععات التي جرت عبر ا اترات بين أعضععاف الفريقد و ةععمل الخيارات المنظور فيها عزي از ممترحا للتري ات
المؤي ع عسع ععي الحالي في إطار ا فايي مكافح التصع ععحر من أجل حسع ععين مكين العمل والتعل من أجل التصع ععد

للمخاطر واآلرار النظمي المتزايد للففا د وبموجب طريم العمل المت ع  ،قد تطلب مواا ع ع ععل وض ع ع ععي اطا

وأرمي اققتراح المتعلق با فا أو برو وكول جديد أو إجراف اظمي االر أعمق و ععامل لعد قطاعات فتر ي ععنتين
أالرو على األقل لتاتهافد وفي الدور الخامسع ع ع ع ع ع عةع ع ع ع ع ععر لمؤ مر األط ار  ،يمكن للفريق العامل أن يواع ع ع ع ع ععي
بمفموع مكوا من رمااي الطوات فوري إلى األمان لصيات ممررات األط ار وإجرافا هاد
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أمر بععالم األرميع لموازاع اآلرععار المت ازيععد لحععاقت الففععا

إن التحويععل الفعععال لمخععاطر الففععا

و فاعت ها مي المةع ععاكل اققتصع ععادي والبيةي واقجتماةي األالرو ،بما في الب الفمر والتهديدات المسع ععتمر
لصععح السععكان والنظ ا يكولوجي د وقد أوض ع كل من التمرير الخا

األم المتحد للحد من مخاطر الكوارث

()1

والتمرير الخا

الهيةع الحكوميع العدوليع المعنيع بتغير المنعاخ

()2

فر

بةععفن الففا

الصععادر عن مكتب

بةع ع ع ععفن غير المناخ واأل ارضع ع ع ععي الصع ع ع ععادر عن

التعدالتت األرضع ع ع ع ع ع عيع للتخفيم من مخعاطر الففا

وارارو على المفتمعات المحلي والمطاعات والنظ ا يكولوجي الضع ع ع ع ععغيف د وين غي أن يكون الب عنص ع ع ع ع ع ار

أياييا في ااتعاش أالضر عالمي()3د
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للففعا

وأُا ِةع عف الفريق العامل الحكومي الدولي المعني بوضع ععي دابير يع ععيايع ععا ي و نفي ي فعال للتصع ععد

في إطعار ا فعاييع األم المتحعد لمكعافحع التصع ع ع ع ع ع ععحر بموجعب الممرر /23ن أ14-د ومن الممرر أن

تمثل االتصععااععا و في ميي وايععتعراض أطر السععيايععات والتنفي والتنسععيق المؤي عسععي الماهم  ،بما في الب

الةعراكات المتعلم بالتفرب للففا

والتصععد لود وردفو رو النظر في الخيارات ق خاا دابير على اعععيد

السياي العام والدعو والتنفي على جميي المستويات للتصد للففا

بفعالي بموجب اق فايي  ،في ييا

اهو ع ع ع ععامل ومتكامل أوي ع ع ع ععي اطاقا إزاف الحد من مخاطر الكوارث و عزيز قدر المفتمعات المحلي والنظ
طلِب إلى الفريق العامل أن يعرض ايععتنتاجا و و واععيا و على األط ار لتنظر
ا يكولوجي على التحملد و ُ
طلِب إلى األماا أن واا ع ع ععل مدي التمارير عن نفي
فيها في الدور الخامس ع ع ع عة ع ع ععر لمؤ مر األط ار  ،و ُ

الممرر في الدورات الممبل لمؤ مر األط ار د
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ويعرض رع ا التمرير التوليفي اتعاهو عمعل الفريق الععامعل ،بمعا في العب لمحع ععامع عن ميي الفريق

العامل وايععتع ارضععو للخياراتد ورو يسععتند إلى المسععارمات الوارد من األط ار ى واق صععال الداع ال

أجر و

األماا مي اللفان اققتصع ععادي ا قليمي والمنظمات األالرو اات الصع ععل ى والنتاهو والتواع ععيات المسع ععتمد من
ظر فيها عزي از ممترحا للتر ي ات المؤي ع عسع ععي الحالي
المناقةع ععات بين أعضع ععاف الفريقد و ةع ععمل الخيارات التي ُين ي
بموجب ا فايي مكافح التصععحر لدع مزيد من الفهود العالمي المتضععافر للتصععد للمخاطر واآلرار النظمي

المت ازيععد لحععاقت الففععا

من التل ا فععا أو برو وكول جععديععد أو إجراف اظمي االر أعمق و ع ع ع ع ع ع ععامععل لعععد

قطاعاتد وعلى الرت من وجود ا فا واي ع ع ععي داالل الفريق العامل على ض ع ع ععرور إجراف عزيز طموح وي ع ع عريي

للتدابير في إطار التر يب المؤيعسععي الحالي ،فلاو ل يكن رناك أ

وافق في اآلراف بةععفن ر و التدابير ،ولكن

يواى بلجراف مزيد من المناقةات بعد الدور الخامس عةر لمؤ مر األط ار د
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ومن الواضع أن إعداد التر ي ات الفديد لتوجيو عمل ا فايي مكافح التصعحر بةعفن الففا

في

ع ععكل مة ع ععروج ي ع ععيس ع ععتغر فتر ي ع ععنتين أالرو على األقل ،ومن المرج جدا أن يس ع ععتغر األمر وقتا أطول

بكثير لمتابع أ اليار ملزن قااوااد وفي تض ع ع ع ع ععون الب ،ود أط ار

كثير أن رو حليت أكثر وض ع ع ع ع ععوحا

لفعالي ا طار الماه  ،بما في الب وضع ع ع ع ع ععي أ رغرات ،لمرافم أ ممترحات من ر ا المبيلد ويتطلب ر ا

التحميق المس ععتمر في الفعالي عمت وض ععيحيا مفا يميا وعمليا كبي ار للفمي بين النظ المتاح و عزيزرا من

____________
( )1

<https://www.undrr.org/publication/gar-special-report-drought2021#:~:text=The%20GAR%20Special%20Report%20on,and%20ecosystems%20health%20and
>%20wellbeingد
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<https://www.gov.uk/government/publications/g7-finance-ministers-meeting-june-2021-
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أجععل را ع ع ع ع ع ع ععد ارععار مخععاطر الففععا

وارععارو على النععاو واققتص ع ع ع ع ع ع ععادات والنظ ا يكولوجيع و ميي فعععاليع

ا جرافات المتخ بموجب ا فايي مكافح التصحرد

ووجهت مناقةعات الفريق العامل اقات او إلى إمكااات التدالتت األرضعي المعروف معرف ااقصع
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للتخفيم من ارار الففا

ومخاطرو ودوامات التدرور المتعاي بسع ع ع ععبب فاعلها مي المضع ع ع ععايا اققتصع ع ع ععادي

والبيةي واقجتماةي والص ع ععحي األالرود ويس ع ععتلزن الب ا اج اهو كلي لض ع ععمان و مكين ا افازات المتوالا

من جداول األعمال العالمي المت ع للتكيم مي أحداث غير المناخ المص ع ع ععوو والتخفيم من حد ها ،والحد
من مخاطر الكوارث ،واقاتعاش اققتصعاد األالضعر ،بما في الب بالنسع للمفتمعات والنظ ا يكولوجي

األكثر قابلي للتضررد

و ؤكد النتاهو الرهيسع ع ع ع ععي للفريق العامل ما يلي ‘1’ :وجود حسع ع ع ع ععينات جاري في إطار التر ي ات
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الماهم ى ’ ‘2وجود اهو عمولي إزاف الةعراكات النا عة من التل عمل الفريق العامل اظ ار لنهفو في وضعي
يراعي التغيرات الفاري التي ؤرر على األ ارضععي والظرو

جداول أعمال مترابط للتنمي المسععتدام  ،ال

المناالي على الس ع ع ع ع ع عوافى ’ ‘ 3موااع ع ع ع ع ععل مناقة ع ع ع ع ع ع الحاج إلى أ

ر ي ات جديد محتمل ق فايي مكافح

التص ع ع ع ععحر ،و ع ع ع ععكلها المحتمل ،من أجل وفير الاياد لفدول أعمالها العالمي المترابط بة ع ع ع ععفن األ ارض ع ع ع ععي

والففععا ى ’ ‘ 4زيععاد اقعت ار
الففا

بحععاجع ا فععاييع مكععافحع التصع ع ع ع ع ع ععحر والفر

المتععاحع لهععا لتحويععل مخععاطر

من التل اهفها الماه على أيععج جيد إزاف األ ارضععي باعت اررا األيععاو الرهيسععي ال

التمدن فيما يخص أردا

يمون عليو

وجداول أعمال إاماهي عالمي أالرو ،فضع ععت عن أردافها وجداول أعمالهاد ويفب
السععلبي الناجم عن التغيرات في المناخ وفي ايععتخدان األ ارضععي على

أن يسععتت ي التغلب على ارار الففا
حد ي ع عواف عملي ت
عل مس ع ععتمر ومتكيف على جميي المس ع ععتويات ،بما في الب الاياد على الص ع عععيد العالمي
والمماريات الفيد لتمكين المطابم الميدااي للبياااتد

أولا -مقدمة
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أمر بععالم األرميع لموازاع اآلرععار المت ازيععد لحععاقت الففععا

إن التحويععل الفعععال لمخععاطر الففععا

و فاعت ها مي المةع ععاكل اققتصع ععادي والبيةي واقجتماةي األالرو ،بما في الب الفمر والتهديدات المسع ععتمر

لصععح السععكان والنظ ا يكولوجي د وقد أوض ع كل من التمرير الخا
األم المتحد للحد من مخاطر الكوارث

()4

والتمرير الخا

الهيةع الحكوميع العدوليع المعنيع بتغير المنعاخ

()5

فر

بةععفن الففا

الصععادر عن مكتب

بةع ع ع ععفن غير المناخ واأل ارضع ع ع ععي الصع ع ع ععادر عن

التعدالتت األرضع ع ع ع ع ع عيع للتخفيم من مخعاطر الففا

وارععارو على المفتمعععات المحليع والمطععاعععات والنظ ا يكولوجيع المععابلع للتضع ع ع ع ع ع ععررد وين غي أن يكون العب

عنص ار أياييا في ااتعاش أالضر عالمي()6د
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ويةع ععكل الففا

هديدا عالميا يؤرر على المناطق واققتصع ععادات المتمدم النمو والنامي على حد

يع ع ع ع ع ع عوافد وقعد طورت اقيع ع ع ع ع ع ععتفعابعات الفمعاةيع للففعا

على معدو اق

السع ع ع ع ع ع ععنين ،ممعا مكن المفتمععات

والحضعارات من اقزدرار من التل التخفيم من اآلرار المحلي على الناو والموارد و حويل اققتصعاداتد
____________
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<https://www.undrr.org/publication/gar-special-report-drought-
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ولكن لما كاات المضع ع ع ععاعفات النظمي الفديد في كثير من األحيان تسع ع ع ععبب في عاقب ارار يمكن فنبها

من حاقت الففا

والتدرور المحلي داالل الحدود وعبررا ،فلن الفميي يتعرض لض ع ع عربات زداد ع ع ععد كل

مر ()7د وين غي للمفتمععات أق مبعل بعفن يتعفرر النعاو والكوكعب لهع و العدرجع بخطر اعر جزهيعا على األقعل
كيم اتفن و واكافحود ويفب أن كون ارار الففا
للتضرر عتم إا ار في اظان الحك العالميد
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وفي كثير من الحاقت ،ق يمكن حميق أردا

بةع ع ع ععكل ايع ع ع ععت اقي لحاقت الففا

بمعا في العب الهعد

الفنسع ع ع ع ع ععين) ،والهد

والهد

التنمي المسع ع ع ع ععتدام لعان  2030دون التصع ع ع ع ععد

باعت اررا هديدا الطي ار للتمدن في العديد من أردا

( 1الفمر) ،والهعد

( 6المياو) ،والهد

( 11المدن) ،والهد

على البر) ،والهد
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التي يمكن فنبها والتي صع ععيب أكثر أعضع ععاهنا قابلي

( 2الفوج) ،والهعد

( 3الصع ع ع ع ع ع عحع ) ،والهعد

( 9الصع ع ع ع ع ععناع والبنى التحتي ) ،والهد

( 12ا اتاج واقيع ععتهتك) ،والهد

( 16الستن والعدل والمؤيسات) والهد

التنمي المسع ع ع ععتدام ،
( 5المسع ع ع ع ع ع ععاوا بين

( 10عدن المسع ع ع ع ع ععاوا )،

 ( 13غير المناخ) ،والهد

( 17الةراكات)د

( 15الحيا

ويمكن أن يحول إعطاف األولوي على احو أكثر ا س ععاقا للنهو اقي ععت اقي في التعامل مي الففا

على مسععتوو السععيايععات العالمي دون حدوث اآلرار التي يمكن فنبها ،كما يمكن أن يملل من الضععرر وأن

وقابلي التضع ع ع ع ع ععرر

يحول عمليات اقاتعاش()8د وينطو الب على معالف الدوافي النظمي للتعرض للففا
ّ
منو وارارو ومخاطرو العام د وليسع ع ع ععت الدوافي اا ف عن المناخ فحسع ع ع ععب ،بل إاها نطو أيضع ع ع ععا على ارار
الناو على بعضع ععه ال عل وعلى كوكب األرض ،فضع ععت عن العمليات الفماةي التزم لتمكين اقحتران
المت ادل وا دار المت ادل له و الدوافي على جميي المسععتوياتد والعديد من الصعععوبات التي يتعين مواجهتها

ري مةععاكل يمكن حلها أاةععف ها مفتمعا نا ،وبالتالي يمكن له و المفتمعات إاععتحها والوقاي منهاد ويفب

أن يت الب عن طريق إعاد ربط الص ع ععتت الممطوع التي سع ع عم للففا

اظامنا العالميد
-11

بتص ع عععيد المخاطر األالرو في

وين غي أن يحصععل العديد من مفتمعا نا المحلي األكثر عرضععا للضععرر على مزيد من اقعت ار

بمعدو افعاحهعا بعالفععل في التععامعل مي مخعاطر الففعا د وق زال مفتمععات محليع أالرو معرض ع ع ع ع ع ع ع ومتعفرر

بةع ع ع ععكل متكرر تطلب ارتماما إض ع ع ع عافيا في من ي المخاطر وقبل حدورهاد ويمكن زياد النفاحات التدريفي
والفزهي ويد الثغرات بةكل أيرج من التل اهو ييايا ي عالمي أكثر ايت ايي د

-12

وأاةعف الممرر /23ن أ 14-فريما عامت حكوميا دوليا معنيا بوضعي دابير يعيايعا ي و نفي ي فعال

للتص ع ع ع ع ععد للففا

في إط ار ا فايي مكافح التص ع ع ع ع ععحرد و تمثل االتص ع ع ع ع ععاا ع ع ع ع ععات الفريق العامل في ميي

وايع ععتعراض أطر السع ععيايع ععات والتنفي والتنسع ععيق المؤي ع عسع ععي الماهم  ،بما في الب الة ع عراكات ،بةع ععفن التفرب

للففا

والتصععد لو ،والنظر في الخيارات المتعلم بتدابير السععيايععات والدعو والتنفي المتهم على جميي

ال مس ع ععتويات من أجل التص ع ععد للففا

بفعالي بموجب اق فايي  ،في ي ع ععيا اهو كلي ومتكامل أوي ع ععي إزاف

الحد من مخاطر الكوارث و حسين قدر المفتمعات المحلي والنظ ا يكولوجي على التحمل (الةكل )1د

____________
( )7

<https://www.undrr.org/publication/gar-special-report-drought2021#:~:text=The%20GAR%20Special%20Report%20on,and%20ecosystems%20health%20and
>%20wellbeingد
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وقدمت أماا ا فايي مكافح التصع ع ع ععحر الدع للفريق العامل ،وجمعت مسع ع ع ععارمات من األط ار ،

فض ع ععت عن معلومات عن الس ع ععياي ع ععات والم ادرات اات الص ع ععل التي اف ت من التل الةع ع عراكات الدولي
و وااعل األمين التنفي والموففون أيضعا مي المنظمات ا قليمي المعني  ،بما في الب اللفان اققتصعادي

د

()9

ا قليمي  ،بتتها بلاةعاف الفريق العامل ،ودعوا ر و المنظمات إلى التعاون لتعزيز التنسعيق ا قليمي دعما

لمناقةع ع ععات الفريق العاملد و وااع ع ععلت األماا أيضع ع ععا مي ا فاقات بيةي أالرو متعدد األط ار  ،مثل ا فايي
األم المتحد ا طاري بةفن غير المناخ وا فايي التنوج البيولوجيد

-14

وركز ميي الفريق الععامعل واظرو في الخيعارات في بعدايع األمر على أربعع جوااعب أو مواضع ع ع ع ع ع ععيي

عام لإلدار المتكامل للففا  ،بما في الب الس ع ع ع ععياي ع ع ع ععات والحوكم ى والموارد والحوافزى وقابلي التض ع ع ع ععرر
والتميي ى واظ را ععد الففا

وا ا ار الم كر (المبين في الة ععكل )1د وكما ورد بالتفص ععيل في مرير مؤقت

قدن إلى الدور التايع عةر للفن ايتعراض نفي اق فايي

 ،فمد

()10

حديد ر و الفوااب لتعكج الركاهز

الثتث الماهم لإلدار المتكامل للففا ()11د وااقش الفريق العامل النتاهو والتوايات المتعلم بكل موضوج
من ر و المواضع ع ع ع ع ععيي التل اقجتماعين الل ين ُع ِمدا في  30حزيران/يوايو و 1موز/يوليو 2021د وقد أُبلم
عنها بة ع ع ع ععكل منفص ع ع ع ععل()12د وعمب االتتان عمل الفريق المواض ع ع ع ععيعي ر ا ،وجو الفريق العامل ارتمامو إلى
ايع ع ع ع ع ع ععتعراض للخي ععارات في الفتر من ا /أتسع ع ع ع ع ع ععطج إلى ةع ع ع ع ع ع عرين الث ععااي/اوفمبر 2021د وفي ك ععااون
األول/ديسع ع ع ع ععمبر  ،2021ااقش الفريق العامل الخيارات والنتاهو والتواع ع ع ع ععيات الممكن لمؤ مر األط ار

دور و الخامس عةر المعروض في ر ا التمريرد
-15

ويعرض ر ا التمرير التوليفي مناقةع ع ع النتاهو و وا ع ععيات الفريق العامل إلى األط ار

في

لتنظر فيها

حض ع ع ععي ار للدور الخامس ع ع ع عة ع ع ععر لمؤ مر األط ار د وبعد موجز للتميي (في الفرج الثااي) ،واليارات لينظر

عرض النتاهو النا ع ع ع ع ععة (في الفرج
فيها مؤ مر األط ار في ا فايي مكافح التصع ع ع ع ععحر (في الفرج الثال ) ُ ،ي
الرابي)د و لي ر و التواع ع ععيات واع ع ععيات بةع ع ععفن النهو الةع ع ععمولي الفار مي ا فاييات وعمليات أالرو (في
الفرج الخامج)د ولمزيد من المعلومات عن اللفي الفريق العامل ،واي ع ععتكة ع ععا

أعمق للخيارات والمعلومات

األي ععاي ععي األالرو ،يرجى الرجوج إلى الورق الزرقاف المص ععاح قيد ا عداد (ي ععتنة ععر على ا ععفح الفريق
العامل المعني بمكافح التصحر في الموقي الة كي لت فايي )د

ثاني ا -التقسيم والستعراض
-16

ع ع ععمل ميي واي ع ع ععتعراض أطر الس ع ع ععياي ع ع ععات والتنفي والتنس ع ع ععيق المؤي ع ع عس ع ع ععي الماهم  ،بما في الب

الةع ع ع عراكات ،بةع ع ع ععفن التفرب للففا

والتصع ع ع ععد لو ،المسع ع ع ععارمات التي قدمتها األط ار

والفهات اع ع ع ععاح

المصعلح في اق فايي  ،فضعت عن اتاهو د اريع ايعتمصعاهي أجر ها األماا بناف على طلب أعضعاف الفريق،
واي ع ععتعراض للس ع ععياي ع ععات التي جمعتها األماا ()13د واي ع ععتر ع ععد ك لب بالم ادرات الموازي بة ع ععفن الففا

التي

____________
( )9

<https://www.unccd.int/sites/default/files/relevant-links/2021>11/stocktaking%20policies%20final-final.pdfد

()10

إحع ع ع ععالع ع ع ع إلع ع ع ععى الع ع ع ع اربع ع ع ععط الع ع ع عتع ع ع ععالع ع ع ععي<https://www.unccd.int/sites/default/files/sessions/documents/2021- :

()11

من بين الركاهز الثتث لإلدار المتكامل للففا التي يرد واع ع ععفها في التمرير المؤقت (ااظر المرجي السع ع ععابق) ،التركيز بةع ع ععكل
أكبر على الركيز  3اات المنحى العملي للتخفيم من مخاطر الففا والتفرب والتص ععد لها من التل التنفي الفعال للس ععياي ععات
ِ
صعص فريق واحد لكل من الركيز ين األالريين لإلدار المتكامل
والةعراكاتد وقد أاةعةت فرقتا عمل لمعالف ر و الركيز ،في حين ُال ّ
للففا (الراد وا ا ار الم كر و ميي قابلي التضرر)د

()12

<https://www.unccd.int/sites/default/files/relevant-links/2021>07/10th%20IWG%20meeting%20report.pdfد

()13

<https://www.unccd.int/sites/default/files/relevant-links/2021>11/stocktaking%20policies%20final-final.pdfد
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قدمتها الهية الحكومي الدولي المعني بتغير الم ناخ ومس ع ع ع ع ععار اللفن التنفي ي آللي واري ع ع ع ع ععو الدولي التابع

ق فايي األم المتحد ا طاري بة ع ع ع ع ععفن األحداث ال طية الظهور ،بما في الب درور األ ارض ع ع ع ع ععي ،ومكتب

األم المتحد للحد من مخاطر الكوارث ،فض ع ع ع ع ععت عن المنتفات المعرفي لبراامو ا دار المتكامل للففا
بةفن التخفيم من مخاطر الففا

والتفرب والتصد لها ،وتير الب من المواضيي اات الصل ()14د

بمزيععد من

-17

وكععان الغرض من التميي رو إرراف النظر في الخيععارات المتععاح ع للتص ع ع ع ع ع ع ععد للففععا

األط ار

في ا دراك المةع ع ع ع ع ع ععترك المعر عنعو في العدي عاجع  ،ورو أاعو على الرت من الفهود المبع ولع في

الفعالي بموجب اق فايي د ويتما ع ع ع ععى الب مي الة ع ع ع ععاتل الرهيس ع ع ع ععي ق فايي مكافح التص ع ع ع ععحر ،التي فمي
ل يحمق التوقعات وأن رناك

الماض ع ع ع ع ععي ،فلن التمدن المحرز في مكافح التص ع ع ع ع ععحر و خفيم ارار الففا

حعاجع إلى اهو جعديعد وأكثر فععاليع على جميي المسع ع ع ع ع ع ععتويعات في إطعار التنميع المسع ع ع ع ع ع عتعدامع د واقترن العب
باقعت ار بفرمي أن ُ َّ
وفر للبلدان النامي المتفرر  ،والاا ع ع ع ع في أفريايا ،وي ع ع ع ععاهل فعال ة ع ع ع ععمل ،في جمل

أمور ،موارد مالي كبير  ،بما في الب مويل جديد وإض ععافي ،والوا ععول إلى التكنولوجيات ،التي ي ععيص عععب
عليها من دواها أن نف التزاما ها بموجب ر و اق فايي نفي ا كامتد وكان أيضع ع ع ع ععا قاهما على اقعتماد بفن

ايع ععت ار يفيات مكافح التصع ععحر و خفيم ارار الففا

يع ععتكون فعال إلى أقصع ععى حد إن قامت على مراي

منهفي يليم ومعار علمي دييم  ،وإاا ما أُعيد مييمها بايتمرار لتحسين فعاليتهاد
-18

ووفما للفن المسع ععاعد ا اماهي التابع لمنظم التعاون والتنمي في الميدان اققتصع ععاد ( ،)15فلن

الفعععاليع ري مععدو حميق أرععدا

التععدالععل ،أو مععدو وقي حايمهععا ،مي م ارعععا أرميتهععا النسع ع ع ع ع ع ععبيع د ول ع لععب

يمكن حديد فعالي يع ع ع ع ععيايع ع ع ع ععات اق فايي و نفي را و ع ع ع ع عراكا ها في التصع ع ع ع ععد للففا

وق يع ع ع ع ع ععيما الهد

بالنس ع ع ع ع ع ألردافها،

اقيع ع ع ع ع ععت ار يفي  ،3المعروض في ا طار اقيع ع ع ع ع ععت ار يفي ق فايي األم المتحد لمكافح

التصحر للفتر  2030-2018على النحو التالي:

اقيع ع ع ععت ار يفي  :3خفيم ارار الففا

والتكيم معها وإدار ها من أجل حسع ع ع ععين

•

الهد

•

األرر المتوقي  :1-3الحد من قابلي ض ع ع ع ع ععرر النظ ا يكولوجي بالففا  ،بس ع ع ع ع ععبل منها

•

األرر المتوقي  :2-3زياد قدر المفتمعات المحلي على التحمل في حاقت الففا د

المدر على التحمل لدو المفموعات السكااي والنظ ا يكولوجي المابل للتضررى

مماريات ا دار المستدام لألراضي والمياوى

-19

ور ا الهد

يختلف بةع ع ععكل ملحوأل عن األردا

المتمثل في الحد من مخاطر الكوارث والتكيم

مي غير المناخ و حميق التنمي المسع ع ع ععتدام على اطا أويع ع ع ععي ،وري أردا

التل عمليات ييايا ي عالمي أالرو اات ال  ،كما يكمل لب األردا
-1

يت السع ع ع عععي إلى حايمها من

ويسه في حايمها بةكل كبيرد

الثغرات في السياسات الفعالة
-20

ركز ميي الفريق العامل للسيايات حتى اآلن ،في الممان األول ،على فميي وايتعراض المعلومات

المتعلم بمسعتوو السعيايعات الوطني  ،مةعيا مي ركيز م ادر اق فايي بةعفن الففا
كل من الخطط الوطني للففا

التي اة ع ع ع ع ع ععر ها األط ار

ا اتراعت بفحص النظ المعاهمع لإلاع ار الم كر بعالففعا

عند ر ا المسعتوود و مون

وأ يحت على موقي ا فايي مكافح التص ع ع ع ع ع ععحر على

والتعفرعب والتصع ع ع ع ع ع ععد لعو

د وبعا ضع ع ع ع ع ع ععافع إلى رع و

()16

الخطط ،حددت األط ار  ،بدع من األماا  ،ي ععياي ععات وأطر خطيط ومماري ععات أو اظ ص ععد أالرو اات
____________

8

()14

ااظر ><https://www.droughtmanagement.info/find/library/د

()15

> ،<https://www.oecd.org/dac/evaluation/2754804.pdfالصفح 20د

()16

><https://knowledge.unccd.int/drought-toolbox/page/drought-planningد
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ا ع ع ع ععل تص ع ع ع ععدو للففا

ومتاح في جميي األط ار

ال  197في ا فايي مكافح التص ع ع ع ععحر ولها جميعا()17د

وواا ععل الفريق حليلها ومناقة ععتها في متابعتو للمعلومات والتعليمات الممدم في مس ععارمات األط ار د و ة ععمل

التمييمات المحدد للسع ععيايع ععات الوطني اات الصع ععل  ،فيما ةع ععمل ،الططا لمعالف مخاطر الففا

فيما يتعلق

بتغير المن ععاخ( ،)18والتخطيط للح ععد من مخ ععاطر الكوارث ،والتخطيط للتنميع ع المسع ع ع ع ع ع عت ععدامع ع في إط ععار الطع ع

عان  ،2030وما إلى البد وبعل ر و السععيايععات والخطط قطاعي ،مثل الخطط والسععيايععات المتعلم بالمياو

والزراع د ويتعلق بعضها اآلالر بموضوعات أويي اطاقا مثل التنمي اققتصادي والهفر واألمند ومن الممرر
أن وفر األمعااع منص ع ع ع ع ع ع ع فعاعليع في مفموعع أدوات مكعافحع الففعا

حتى يتس ع ع ع ع ع ععنى لألط ار

التحمق من

المعلومات المتعلم بسيايا ها اات الصل و حديثها أو الرجوج إلى لب المستخدم في بلدان أالرود

على الص ع عععيد الوطني با طارين العالمي

عتكمل الس ع ععياي ع ععات التي تص ع ععدو لمخاطر الففا
-21
وُس ع ع ي
وا قليمي وا جرافات المتعلمع ع ب ععالح ععد من الكوارث والمخ ععاطر واق ف ععايي ععات المم ععارلع ع وتيرر ععا من البرامو

والعمليات العالمي د وين غي أن كون المحافل دون الوطني والمحلي للسععيايععات جزفا ق يتف أز واعريحا من

الحوار الوطني بةععفن السععيايععات وعمليات خصععيص الميزااي  ،ق يععيما عندما كون رناك بعل المناطق
التي ر في فيها مسع ع ع ع ع ععتويات قابلي التضع ع ع ع ع ععرر من الففا د و ةع ع ع ع ع ععمل بعل أطر التخطيط الوطني الحالي

التخطيط على المسعتوو المحلي و ةعير إليو ،ولكن ق يت في معظ األحيان فميي الطط المسعتوو المحلي
وق يمكن للفريق العامل الوا ععول إليها (متحظ  :قد ق حتاج البلدان الص ععغير إلى التمييز بين المس ععتويين

الوطني ودون الوطني)د ول ع لععب ،ق يمكن ال نظر فيهععا بصع ع ع ع ع ع ععور منهفي ع في ايع ع ع ع ع ع ععتعراض الفريق العععامععل

كما ق يمكن مييمها حتى اآلن بسبب ضيق الوقت وقل الموارد التزم لتحديد مكااها وايتعراضها()19د
-22

وفي حين قان الفريق العامل بتميي وايععتعراض إطار السععيايععات العالمي الخااع با فايي مكافح

التص ع ع ع ععحر و نفي را ،فمد حدد أيض ع ع ع ععا مزيدا من العمل ال

ق يزال مطلوبا لتميي فعاليتها مييما كامت()20د

وبا ضعاف إلى الب ،يعتكون رناك حاج إلى ب ل جهود إضعافي كبير قيعتعراض أطر السعيايعات العالمي

األالرو اات الص ع ععل بالتفص ع ععيل ،وق ي ع ععيما فيما يتعلق بتنفي را واراررا على مخاطر الففا

وارارود وعتو

على الععب ،فعلى الرت من أن الفريق العععامععل حععدد عععددا من األطر الهععامع العععاملع على المسع ع ع ع ع ع ععتوو دون

ا قليمي (مثت في منطم ال حر الكاريبي) ،فلاو ل يتمكن من اي ع ع ع ع ععتع ارض ع ع ع ع ععها بالتفص ع ع ع ع ععيل بس ع ع ع ع ععبب الميود
المفروضع ع ع على المدراتد وي ع ععتكون رناك حاج إلى عمد اجتماعات إقليمي ة ع ععمل جداول أعمال مكريع ع ع

و خصعيص الوقت و ر ي ات يسعيري معد ومدعوم بةعكل جيد لتفميي أطر السعيايعات من جميي المناطق
وموااعل حليلها بصعور منهفي  ،ولتمكين األط ار

من الدورات المتتالي د

من المةعارك في ايعتع ارضعها ،ربما على مدو يعلسعل

____________
()17

<https://www.unccd.int/sites/default/files/relevant-links/2021-11/stocktaking%20policies%20final>final.pdfد

()18

كما رو الحال في الطط التكيم الوطني والمسارمات المحدد وطنيا وتيررا من البتتات الوطني د

()19

وجد بعل معايير المماريع ع ع لتخطيط الحد من الكوارث والمخاطر على المس ع ععتوو المحلي ،كما توفر بعل التوجيهات للتخطيط

على المسععتوو المحلي من أجل خطيط التكيم مي غير المناخ ،ولكن ليج بعد لإلدار ال كي لأل ارضععي في مواجه الففا د وقد
ق يكون من الضعرور داهما وضعي الطط منفصعل على المسعتوو المحلي لكل منها في جميي الحاقت ،ولكن قد يكون من الممكن
عمي النظر في مخاطر الففا

في جميي ر و الحاقت وفي التخطيط ا اماهي على المس ع ع ع ععتوو المحليد وقد ق كون لدو بعل

الدول الفزري الصعغير النامي الطط محدد على المسعتوو المحلي/المفتمعي ،ولكن قد ق كون لديها باألحرو الط وطني واحد
بسبب العمل بالفعل على اطاقات أاغرد

()20
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-2

الثغرات في التنفسذ والشراكات
-23

قعان الفريق الععامعل بتحليعل موجز للموارد والحوافز التزمع

التي واجو مويل التفرب للففا

دار مخعاطر الففعا

والحاج الماي ع ع ع ع ع ع إلى إ ع ع ع ع ع عراك المطاج الخا

المزارعين) إلى جااب المصععادر العام والة عراكات بين المطاعين العان والخا

وحعدد التحعديعات

(بما في الب ا ع ع ع ع ع ععغار

 ،حس عب الظرو

المطري د

وحددت اآللي العالمي ق فايي مكافح التص ععحر مفموع من اليات التمويل المبتكر لتمايع ع المخاطر عند

التصععد للففا  ،مثل السععندات والتمويل ال الم الصععغر ومنتفات التفمين ،على يععبيل المثال ق الحصععرد

ويمكن إدراج كل الب ض ع ع ععمن قاهم من اليارات التمويل التي ين غي أن كون الحكومات الوطني على عل
بها لدو ايات ييايا ها والططها وبرامفها التنفي ي الوطني المتعلم بالففا د

-24

والعمعل مي المطعاج الخعا

أمر بعالم األرميع ألانعا بحعاجع إلى مةع ع ع ع ع ع ععاركتعو لتوليعد العدالعل و معايع ع ع ع ع ع ع

المخاطرد وعتو على الب ،فلن لديو بالفعل في تالب األحيان حاف از واض ع ععحا ،أ حال فاري  ،لتي ع ععتثمار
وإدار ارارو ومخاطرو بةععكل ايععت اقيد ويععبب الب رو أن الففا  ،بالنس ع

في بناف المدر على حمل الففا

للعديد من الص ع ع ععناعات ،يمكن أن يؤرر على أي ع ع ععاي ع ع ععها الثتريد وين غي للحكومات ووكاقت المطاج العان أن
ستفيد من افوارا في ر ا المفال

العام التزم

راك المطاج الخا

د وفي اهاي المطا  ،ين غي أن ص

اقيتثمارات

اةع ععاف واع ععياا الخدمات والمؤيع عسع ععات واظ الراع ععد التزم في المناطق المعرضع ع للففا

مكتفي اا يا من التل إاةع ع ععاف واع ع ععياا قاعد فعال للض ع ع عراهب والدالل العان

د وين غي أيضع ع ععا دع إمكااي

()21

الحصع ع ع ععول على الموارد تير المالي  ،مثل بناف المدرات وامل التكنولوجيا ،التي قد كون ضع ع ع ععروري قيع ع ع ععتخدان
عتخدن اهو اظري التغيير لريع ع الريط و ت ي الخطوات
الموارد المالي على احو فعال ومس ععتداند ويمكن أن ُيس ع ي
احو حميق ر ا الهد ويمكن أن يحيل ر ا النهو إلى أ ايت ار يفيات وطني قاهم بالفعلد

-25

ول يم الفريق العععامععل بتحليععل للتععدفمععات المععاليع الععداعمع لتنفيع ا جرافات المتعلمع بععالففععا

في

إطار ا فايي مكافح التصع ععحر أو من التل أطر يع ععيايع ععا ي أالرو()22د ورناك عدد من التحليتت المتاح
بةع ع ع ع ع ععفن حف األموال الموجه إلى عملي التصع ع ع ع ع ععد لحاقت الففا

من التل اع ع ع ع ع ععناديق التكيم ممابل

اقي ع ع ع ع ععتفاب ا اس ع ع ع ع ععااي د فعلى ي ع ع ع ع ععبيل المثال ،وردت في مرير الكوارث في العال لعان  2020ممارا بين

التعدفمعات العدوليع لتمويعل الحعد من الكوارث والمخعاطر و مويعل التكيم لععان )23(2018د وكعان مويعل التكيم

أكبر من مويععل الحععد من الكوارث والمخععاطر ،تير أن كليهمععا معععا ق يزاقن أقععل بكثير من اقحتيععاجععات
الممدر لمعالف حاقت الففا

-26

والمةاكل المر ط بهاد

وق فص ععل ر و التمييمات الففا

عن المخاطر األالرو ،كما أاها ق راعي بالكامل اقي ععتثمارات

في ا دار المس ع ععتدام لأل ارض ع ععي والمياو  -التي إما يف ي معظمها من المطاج الخا
اقيعتثمارات في المسعتمبل من التل ةعفيي و فمين امو المطاج الخا
اقيع ع ع ع ع ع ععتثمعارات الحعد من مخعاطر الففعا

و/أو حفز مثل ر و

د وفي بعل األحيان ،يمصعد به و

وارعارو بعاعت عارو أحعد اآلرعار الععديعد التي يمكن حايمهعا من التل

دالتت إدار األ ارضععي ،التي ةععمل الر أو عزل الكربون في الترب المحفوف أو زراع األ ععفارد وكثي ار

____________
()21

في بعل البلدان ،قد يكون ر ا األمر موجودا بالفعل أو يمكن إاة ععابو بس ععرع اس ععبي  ،مثت بلض ععفاف طابي ري ععمي على العناا ععر تير
الريع ععمي لتقتصع ععادات الرعوي الماهم وك لب من التل الفر

اققتصع ععادي الخض ع عراف الفديد المبتكر التي تيحها التكنولوجيات التي

عمل بالطاق الةمسي  ،بين حلول أالرود وفي بعل الحاقت ،قد يستغر حميق رد

إاةاف اقتصادات ااجح وقتا طويت لمفموع

من األي ا د ول يكن الفريق العامل قاد ار بعد على إجراف ايتعراض كامل ققتصاديات مخاطر الففا

في جميي السياقاتد

اقيع ع ع ععت ار يفي  5ق فايي مكافح التصع ع ع ععحر التي هد

إلى عبة قدر كبير

()22

م كر منهفي ُيسع ع ع ععتر ع ع ع ععد بها في ا بتا عن الهد
وإضع ع ععافي من الموا رد المالي وتير المالي لدع نفي اق فايي عن طريق إقام ع ع عراكات فعال على الصع ع عععيدين العالمي والوطنيد
وقد ُا ِة ع عر مةع ععروج اسع ععخ من ر و الوريم لكي يسع ععتعرضع ععو النظرافد والنسع ععخ النهاهي التي تضع ععمن ردود فعل األط ار متاح في
المعوقي الة ع ع ع ع ع ع ع عكعي الت ع ع ععالي<https://www.unccd.int/sites/default/files/inline-files/Methodological_Note_ :

()23

><https://www.ifrc.org/media/8968د

>Strategic%20Objective%205_clean%20-%20Final.pdfد
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ما يكون رناك امص في اقيععتثمار في الراععد المنهفي لمرافم ر و اقيععتثمارات ،وقد كون رناك مخاطر
بفن يكون له و اقي ع ععتثمارات أرر ي ع ععلبي على مخاطر الففا  ،مثت بزياد اي ع ععتخراج مياو الر و/أو ي ع ععوف

التطبيق و/أو التحريو تير المته د

وااقش الفريق العامل مواا ععل اي ععتكة ععا

-27

اقي ع ع ع ععت ايي للتفرب للففا

حاقت األعمال التفاري لزياد اقي ععتثمار في التدابير

على مختلف المس ع ع ع ععتويات ،بما في الب ا جرافات األرض ع ع ع ععي د واللص الفريق

العععامعل إلى أن المنععاقة ع ع ع ع ع ع ع ق ين غي أن كون حول التمويعل في حعد اا عو ،بعل ين غي أن ر ط م ععا ع ع ع ع ع ع ععر
بالمناقة ع ع ع ع ععات المتعلم باقحتياجات من التمويل لمني مخاطر الففا

وارارو والتغلب عليها بفعالي د وين غي

أن يةع ععمل الب النظر في األموال التي ؤرر على البلدان األط ار  ،وق يع ععيما أقل البلدان اموا ،التي حتاج

إلى وضي اظ ومؤيسات عام وعمليات حوكم فعال لتميي وإدار مخاطر وارار الففا د
-3

الثغرات في تقسيمات الحتياجات لتحسسن إعالم صانعي القرار
قامت األماا بفمي معلومات عن ايع ع ععتخدان مييمات قابلي التضع ع ععرر واألرر وطبيع اقحتياجات

-28

والنماط اات األولوي التي كةع ع ع ع ععف عنها ر و التمييمات لتعزيز المدر على حمل الففا  ،والب من التل
المتاح لتعزيز

د اري ع ايععتمصععاهي لفهات التنسععيق الوطني وقان الفريق العامل بتحليلهاد وأبرز الب الفر
المدرات على الص ع ع ع عععيد ا قليمي والوطني ودون الوطني( )24من أجل اي ع ع ع ععتخدان التمييمات العالمي لمخاطر
الففا

للففا

على احو أفضع ع ع ع ععلد وين غي له و المدرات أن مكن الايادات المحلي والوطني من التخطيط للتفرب

واقيع ععتثمار وا جرافات وأن واهمها

د وحدد أيضع ععا ميي الضع عععف والمدر على التحمل كفزف من

()25

التكيم مي غير المناخ و خطيط الحد من مخاطر الكوارثد و تعلق الثغرات الرهيس ع ع ع ععي بالمدرات والعمليات

ال ة ع عري والمؤي ع عسع ععي التزم لبناهها دريفيا في أ ع ععد المناطق ضع ععر ارد ومن المه أيضع ععا بناف المدرات في

مناطق أالرو وعلى الص ع عععيد العالمي حتى يتمكن ا ع ععااعو المرار والمؤي ع عس ع ععات على الص ع عععيد العالمي من
اقيتفاب على احو أكثر فعالي لتحتياجات في أ د المناطق ضر ارد

-29

وأبرزت عملي التميي ك لب اطا الريع ع ع والتفعيل الكامل لروابط ا فايي مكافح التص ع ععحر وأوجو

التكامل بينها وبين التمييمات الفاري األالرو للضععف والمخاطر النا عة اتيف العتقات المعمد التي ربط
األ ارضع ععي والففا

المثال ،التمرير الخا

المناخ ال

بفالطار وعمليات متعدد مثل غير المناخ و درور األ ارضع ععيد ويتابي الب ،على يع ععبيل
بة ع ععفن غير المناخ واأل ارض ع ععي الص ع ععادر عن الهية الحكومي الدولي المعني بتغير

حدد إدار األ ارض ععي كحل فعال من حي

التكلف يحافل على المواهل والتنوج البيولوجي وبواليي

الكربون ،ويمكن مسع ع ع ع ععارات التنمي المنخفض ع ع ع ع ع اقا عارات ،ويمني أو يخفل الكثير من التكاليم المتزايد

للتكيم مي الظوارر المناالي المصعوو مثل الففا د وإاا ل عالو ر و المخاطر والعمليات بةعكل ايعت اقي،
في البلدان المتضعرر على وجو الخصعو  ،فلن من المتوقي أن كون لها مفتمع ارار يعلبي كبير طويل
األجل على ا اتاجي الزراةي وي ع ع ع ع ع ععبل الغيش واألمن الغ اهيد وعندما يمترن الب بنمص اليارات كس ع ع ع ع ع ععب
الرز  ،فعلاعو يمكن أن يؤد إلى رفر جمعاةيع كعايع ع ع ع ع ع ععت ار يفيع للتكيمد ومن اعاحيع أالرو ،كمعا رو مبين
أعتو ،فلن اقاتماف الصع ع ععحي لخيارات إدار األ ارضع ع ععي والمياو ومزيفها أمر ران لتحسع ع ععين اآلرار (الفاابي )

ا يفابي و فنب اآلرار (الفاابي ) السلبي د
-30

وي ع ع ع ع ع ععتبعدأ األط ار في ا بتا عن التمعدن المحرز احو حميق الهعد

اقي ع ع ع ع ع ععت ار يفي  3التل عمليع

ا بتا بموجب ا فايي مكافح التص ع ع ع ع ععحر في عان  ،2022واي ع ع ع ع ععتخدان إطار المؤ ع ع ع ع عرات والرا ع ع ع ع ععد المعتمد في

الممرر /11ن أ ،14-وا عاج التوجيهعات الوارد في "إر ع ع ع ع ع ععادات الممعاري ع ع ع ع ع ععات الفيعد لإلبتا الوطني عن الهعد

____________
()24

يةمل الب المستوو المحليد

()25

يعني الب خصيص موارد الميزااي  ،ضمن أمور أالرود
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اقيع ععت ار يفي  3من ا فايي مكافح التصع ععحر" ،الصع ععادر في أيلول/يع ععبتمبر )26(2021د ويوفر الب أيع ععايع ععا لتميي
ععالمي لمخعاطر الففعا

المعرض ع ع ع ع ع للففا

وحلول ا دار المس ع ع ع ع ع عتعدامع لأل ارض ع ع ع ع ع ععي من التل حعديعد النظ ا يكولوج عي والمفتمععات

أوقد ومتابع له و الخطو األولى الهام الفاري بالفعل حاليا ،ي ع ع ع ع ععتظل رناك حاج إلى دع

إض ع ععافي في العديد من البلدان لتميي ارار الففا

على ر و النظ ا يكولوجي والمفتمعات والطر التي يمكن بها

إما خفيم ر و اآلرار أو زياد فاقمها من جراف السعيايعات والمماريعات الفار نفي راد وين غي أن وضع عملي
ا بتا اظريات مسارات التغيير والتفرير التي يتمكن التميي المزمي وإعاد التميي المستمر من حسين الفعالي د

وبعد ر و الفول األولى من ا بتا عن ارار الففا  ،ي ععيت وض ععي بعل المعلومات المرجغي د

-31

ويتفر بعد الب جول رااي من جمي البيااات وا بتا عنها بعد أربي ينوات ،في عان 2026د وعند ر و

النمط  ،ومن التل أال اآلرار (الفاابي ) لسععيايععات ومماريععات أالرو تير متصععل بالففا

بةععكل ا عري

في اقعت ار ،ين غي أن كون ا فايي مكافح التصع ع ع ععحر في وضع ع ع ععي أفضع ع ع ععل لتميي فعالي إجرافا ها بةع ع ع ععفن
الففا

مر

بايععتخدان راععد منهفي يععلي ومعرف علمي دييم  -كما كان متوقعا عندما أاةععةت اق فايي ألول

د وفي تضععون الب ،يمكن للتمييمات الويععيط التي ق نطو على معلومات مثالي أن وفر بالفعل

()27

ربو ودرويا مستفاد ةتد الحاج إليها لمساعد العملي على المضي قدماد

-32
وأردا

وين غي اقي ع ع ععتفاد من أوجو التكامل مي العمل الفار لتت ي كاليم الكوارث في إطار ي ع ع ععيندا

التنمي المس ع ع ع ععتدام و كاليم التكيم في إطار ا فايي األم المتحد ا طاري بة ع ع ع ععفن غير المناخد

وين غي وقي حلول أرضع ع ع ع ععي لخفل ر و التكاليم كمياد وُمدَّن ابتكارات منهفي مفيد من التل الم ادرات
الفاري التي تناول اقتصاديات النظ ا يكولوجي والتنوج البيولوجي ،واقتصاديات درور األراضي ،وإاةاف
اظ وطنيع مسع ع ع ع ع ع ععؤولع عن رأو المعال الطبيعي والعدمعات النظ ا يكولوجيع  ،بمعا في العب العدمعات ا معداد

بالمياو و خزينها و نظيمهاد و نص الغاي  2-4-6من أردا

التنمي المسع ع ع ع ع ع ععتدام على اظان عالمي واهو

علمي ممبول لم ارععا احتيعاجعات مختلف المطعاععات اققتصع ع ع ع ع ع ععاديع ومتطل عات النظ ا يكولوجيع فيمعا يتعلق

بالراد الوطني لتوافر المياو ينويا على مستوو مستفمعات المياو وأحواض الصر د
-33

و تطلب الص ع ععوا ع ععي حد الففا

والنطا الكامل للمحركات والعمليات األالرو المعني (التي

ق حركها جميعا اآلرار المناالي ) قد ار إض ع ع ع ع ععافيا كبي ار من اقرتمان والاياد من ا فايي مكافح التص ع ع ع ع ععحر،
بالبناف على أردا

التنمي المس ع ع ععتدام وأطر المؤ ع ع ع عرات األالرو ،والايان ب لب بطريم يت بها بناف المدرات

دريفيا دون اللق أة اف إبتا إض ع ع ععافي ق يمكن الس ع ع ععيطر عليهاد و تي العمليات دون ا قليمي وا قليمي

التي تن ف حاليا بمخاطر الففا

وارارو في مناطق مثل الفنو األفريمي واي ع ع ع ععيا الوي ع ع ع ععطى ومنطم ال حر

الكاريبي منتديات اات أرمي حايم لفمي األفرق الوطني معا ألتراض التعل وبناف قدرات التميي د
-34

والعمليات العالمي التي س ع ع ع ععتخدن حاليا المؤ ع ع ع عرات اات الص ع ع ع ععل المتاح و بني المدرات التزم للتميي

ةع ععمل العمليات النا ع ععة من التل أطر النتاهو اقيع ععت ار يفي لصع ععندو المناخ األالضع ععر واع ععندو التكيمد وقد

وضععت ر و العمليات مؤ عرات أيعايعي قابل للتطبيق على الصععيد العالمي لتت ي اقيعتثمارات الناجح في التكيم

مي غير المناخ ،بما في الب اآلرار على وافر المياو و وليد الدالل لدع يع ععبل الغيش الهةع ع د وعلى الرت من أن
اق فايي عتمد على عمل اعناديق المناخ ،فلاو يعيكون من المه أن سعتعرض و نظر في أ

عديتت ضعروري

بصععور ععامل  ،بدق من

في ضععوف التفطير األوض ع والم ا ععر والفور لعمل اق فايي وأردافها التي عالو الففا
ا ِّممت عمدا للايان ب لبد
التركيز فمط على الفوااب التي عزو إلى غير المناخ ،ألن اناديق المناخ ُ

____________
()26
()27
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الثغرات في رصد آثار الجفاف وفعالية النهج الستباقي
حدد الفريق العامل اماط الضع ع ع عععف في النظ الحالي لإلا ار الم كر بالففا

-35

ألاها ،في أكثر المناطق

ض ع ععر ار ،ق ؤد بفعالي إلى ا خاا إجرافات اي ع ععت ايي في وقت م كر بما فيو الكفاي قبل بداي الففا

الفر الع

حداث

يمكن أن حعدرعو من التل إاة ع ع ع ع ع ععاف "حلمعات مثمر" للتعفرعب وبنعاف المعدر على التحمعلد وري ق تحل

اآلرار الم ا ع ع ع ععر وتير الم ا ع ع ع ععر للففا

على المفتمعات المحلي والنظ ا يكولوجي واققتص ع ع ع ععادات ،وق حدد

التعرض أو الضعععف أو المخاطر المر ط بمختلف أاواج أالطار الففا

(الةععكل  2والفدول)د وبدون حسععين،

ق يمكن له و النظ أن فيد بفعالي في عمليات ميي مدو الضع ع ع ع ع عععف واقحتياجات ق خاا إجرافات م كر دار
األ ارضع ع ع ععي والمياو قصع ع ع ععد الحد من مخاطر الففا د وري ك لب ق سع ع ع ععتطيي أن فيد في ميي و حسع ع ع ععين فعالي

ا جرافات ا داري المتخ بطريم دريفي  ،كما ين غي أن يكون بلمكااها أن فعلد
ومن المه اقعت ار

-36

بفن اظ ا ا ار الم كر وحدرا ،كمعا يت صع ع ع ع ع ع ععوررا و ةع ع ع ع ع ع ععغيلهعا في الوقت

الحاض ع ع ع ع ع ععر ،ق كفي لتلبي اقحتياجات و ت ي الديناميات التي تطلب اقرتماند و ة ع ع ع ع ع ععمل ر و اقالتتقت

الهيدرولوجي ومتطل ات النظ التي تفرر بايع ع ع ع ععتخدان األ ارضع ع ع ع ععي والتغيرات الديمغرافي  ،بما في الب الطلب
المتزايد والمتغير على المياو التل فترات الففا

العمل مي النظ الوطني الماهم لراع ععد الففا
والمتاح كماعد ومغيار للمضي قدماد

وتير الففا

على حد ي ع ع ع عوافد تير أن رناك حاج إلى

و حسع ععينها دريفيا بايع ععتخدان اظان ا ا ار الم كر الموجود

الةكل 2

ملخص تحلسعل فجوة التقسيم المقعدرة للنظم الحعاليعة لرصعععععععععد مخعاطر الجفعاف وآثعارع ومحفزات العمعل على

جميد المستويات
أاواج الففا

وارارو

عالميا

إقليميا

وطنيا

محليا

المتعلم باألرااد الفوي
الزراةي
الهيدرولوجي
اقيكولوجي
اققتصادي
اقجتماةي  -اققتصععادي (النظر
في عدن المساوا )
المؤيسا ي (الخطط والمدرات)

المفتاح

()28

اظ المراي المتاح المتهم اسععبيا للغرض/الفعال اسععبيا فاد ا جرافات المصععير األجل مي أاها ق زال بحاج إلى
حسين مستمر
التحديات المت اي /الفعال جزهيا في إفاد ا جرافات على مدو أطر زمني مختلف
النظ المتاح التي ق في بالغرض/تير الفعال اسع ع ععبيا في إفاد ا جرافات التزم للحد بةع ع ععكل ايع ع ععت اقي من مخاطر
الففا

____________
()28

إن خص ع ع ععيص الترميز اللواي اس ع ع ععبي  -أ أن النظ الحالي لرا ع ع ععد ارار الطمج بعيد كل ال عد عن الكمال ،ولكنها أكثر فعالي

اس ع ععبيا من النظ المتاح لرا ع ععد اآلرار على وافر المياو وتيررا من النظ التي عتبر حاي ع ععم بة ع ععكل الا
المفتمعا ت المحلي والنظ ا يكولوجي والمخاطر واآلرار المر ط بالففا د
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وفي بعل البل ععدان ،كمن المةع ع ع ع ع ع ععكل ع في امص البي ععاا ععات المتعلم ع بظرو

السع ع ع ع ع ع عك ععان والنظ

ا يكولوجيع المعرضع ع ع ع ع ع ع للضع ع ع ع ع ع ععررد وفي بلعدان أالرو ،وجعد بيعااعات ومععار محليع كثير ولكنهعا ق فمي

بصع ع ع ع ع ع ععور منهفيع د وفي الحعاقت التي فمي فيهعا ،تعال عا معا ق زال العا عات حول دون عدفق المعلومعات

وايع ع ع ععتخدامها ق خاا إجرافات وقاهي  ،بما في الب ا دار المسع ع ع ععتدام لأل ارضع ع ع ععي كنهو ايع ع ع ععت اقي للحد من

مخاطر الففا د وفي أفضعل السعيناريورات ،يمكن أن ةعمل ا جرافات الم كر التي يت ا خاارا من التل

اظ ا ا ار الم كر أاة ع ععط اي ع ععتة ع عرافي مركز على األت ي والمياو لفتر تراوح بين  6أ ع ععهر و 12ع ععه ارد

ولكن ،فاد ا دار المسع ععتدام لأل ارضع ععي وحفزرا وراع ععدرا ،رم حاج أيضع ععا إلى أطر زمني أطول (افا

زمني قدررا ين و 5ينوات و 10ينوات)د

وكّلِفت عد وكاقت ابع لألم المتحد بدع طوير قدرات الراد التزم في البلدان المتضرر
-38
ُ
لمعالف ر و المة ع ع ع ععاكلد و ؤد ا فايي مكافح التص ع ع ع ععحر دو ار راما في دعو ها بص ع ع ع ععف مراقب لعمليا ها،
المنخرطع بعدرجع أو بعفالرو في العمليعات العلميع الحعاليع بةع ع ع ع ع ع ععفن الففعا

بمعا في العب بعل األط ار

في

إطار ا فايي مكافح التصع ع ععحرد ويتي الب ايع ع ععتمرار مناقة ع ع ع وموافم جهود بناف المدراتد وق بد من ب ل

مزيد من ر و الفهود لتحفيز الوكاقت على را ع ععد إجرافات بناف المدراتد ويمكن أن س ع ععاعد زياد التفاعل
فيما بين الدورات مي فار األط ار

و حديا ها واقي ععتخدان األفض ععل لتمنيات اقي ععتمص ععاف كما اي ععتكة ععفها

الفريق العامل على ضعمان بماف النهو العلمي لت فايي إزاف الففا

موجها احو التطبيمات العملي د وين غي

أن يضمن حميق التوازن بين زياد التعل واقاطت من فار األط ار
-5

بماف العملي مفيد لألط ار د

الستخدام المعزز للموارد والقدرات المتاحة
-39

وافمت األط ار

في ايع ع ع ع ع ععت ار يفي ا فايي مكافح التصع ع ع ع ع ععحر بالفعل على اقيع ع ع ع ع ععتخدان المعزز للموارد

والمدرات المتاح لتحسين راد ارار الففا

على السكان والمفتمعات المحلي والنظ ا يكولوجي واققتصاداتد

ورناك وافق واض ع ع ع في اآلراف بين جميي أعض ع ع ععاف الفريق بة ع ع ععفن الففو والفرا ع ع ع المتاح لألط ار في ا فايي

مكافح التصعحر لت فا و حميق حسعن في صعمي وايعتخدامات اظ ا ا ار الم كر على السعواف من أجل زياد

مكين النهو اقي ع ععت اقي إزاف مخاطر الففا د ورناك ررو من الخبرات التمني واظ الرا ع ععد المتعلم باأل ارض ع ععي

والميعاو والموارد الطبيغيع األالرو المتعاحع في بعل البلعداند ويمكن معاي ع ع ع ع ع ععمهعا بةع ع ع ع ع ع عكعل أكثر منهفيع وإ عاحتهعا

لآلالرين ال ين ق يزالون بحاج إلى اظ محسع ع ع ع ع ععن لراع ع ع ع ع ععد و حليل و فعيل ا جرافات الرامي إلى مكين ا دار
المسعتدام لأل ارضعي والمياو بةعكل أكثر فعالي من أجل خفيم مخاطر الففا

(في بعل األحيان بفطر زمني

قدررا ي ععن و 5ي ععنوات و 10ي ععنوات) ،إلى جااب إجرافات أقص ععر أجت بفطر زمني مس ع م تراوح بين  6أ ععهر

و 12ع ععه ارد وقد قدن الفريق العامل عليمات على اقحتياجات المسع ععتمر من التوجيو التمني إلى رية التفاعل بين
العلون والسيايات لتواال النظر فيها و تخ ا جرافات الممكن  ،ررنا بتوافر الوقت والمواردد

-40

ويمكن ق فعاييع مكعافحع التص ع ع ع ع ع ععحر أن تعل من فربع مفتمي غير المنعاخ الع

حعدد أوق أرعدافعا

يعيايعي لخفل اقا عارات وزياد عزل الكربون ،ر عمل بعد الب على التصعد للتحديات المنهفي المر ط
ب لبد وإاا كاات لدو األط ار

الثم قعتماد رد

لتخفيل عدد المفتمعات المحلي التي عد أياما عن يون

الص ع ع ع ع ع ععفر ،فعلاهعا يمكن أن كون قعادر على ييعاو رع ا الهعد

وإفهعار التمعدن المحرز احو حايمعو من التل

ا دار المسع ععتدام لأل ارضع ععي وزياد في وافر المياو والغ اف والطاق ويع ععبل الغيش البديل د ويع ععيكون الب ردفا

متحركا وتير مؤكد يس ع ععتغر حديدو وقتاد وفي البداي  ،ي ع ععيكون لدو البلدان حتما معايير مختلف للحد األداى
الممبول لعدد األيان بعيدا عن يون الصع ع ع ع ععفر ال

غيةع ع ع ع ععو مفتمعا ها المحلي حالياد ورناك بعل المفتمعات

المحلي في بعل البلدان غيش يون الصع ع ع ع ععفر أو قري ا جدا منو على أيع ع ع ع ععاو منتظ د ويمكن وقي مدي دع

إضععافي لها في إطار اقيععت ار يفيات الوطني للتغلب على مخاطر الففا

في ر و المناطقد ويمكن أن كون

بعل الم ادئ التوجيهي التي نظ النظر في ر ا األمر من التل عملي ا فايي مكافح التصحر بناف د
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تحديد الخيارات المتاحة على جميد المستويات لتحسسن إدارة الجفاف في إطار اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر استنادا إلى تقسيم واستعراض الفريق العامل الحكومي الدولي

ايتنادا إلى ميي وايتعراض الفريق العامل اعت ا ار من أيلول/يبتمبر 2021
الموضوج/المستوو

الموضوج :1

اظ الراد وا ا ار

الم كر

عالميا

إقليميا

وطنيا

الرا ع ع ع ع ع ع ععد الععالمي العدور لمخعاطر الففعا

النظر عنععد اققتض ع ع ع ع ع ع ععاف في اظ ا اع ار الم كر ا قليمي ع

الراع ع ع ععد المنتظ لمخاطر الففا

والتعرض لعو وارعارو على األ ارضع ع ع ع ع ع ععي والنظ

المر ط ع ع ار ع ععاطع ععا وريمع ععا بع ععالنظ الوطني ع ع والنظ العع ععابر

للحععدودد والبرامو ا قليمي ع /دون ا قليمي ع للتعععاون و ععادل

وارارو على األ ارضعي والمياو والنظ ا يكولوجي

المسععتوو في النظ الوطني لراععد الففا

والمفتمعات المحلي واققتصع ع ع ع ععادات (ليج فمط

طريق إ ع عراك اظ را ععد فعال و فاعت ها عبر

واققتصععادات (ق يمتصععر األمر على راععد

المعار و عزيز المدرات لتحس ع ععين التميي والرا ع ععد وبواع

ارعار األراع ع ع ع ع ع ععاد الفويع  -ااظر الة ع ع ع ع ع ععكعل )2

المستويات وإضفاف الطابي المؤيسي عليهاد

المخاطر الو ع ع ع ع ع ع ععيك بل وفير ح يرات من

ا ا ارات/ا جرافات الم كر األكثر ايت ايي د

و حسع ععين ايع ععتخدامها لدفي اع ععااعي السع ععيايع ععات

ا يكولوجيع ع المع ععاهيع ع والمفتمعع ععات المحليع ع

اقحتياجات إلى دابير اي ع ع ع ع ععت ايي و مييمات

محليا
والتعرض لو

المتحظع ع ععات والمعع ع ععار

المنهفي ع ع ع من ر ع ع ع ا
عن

إلى ا خاا الم ارراتد

لألرر)د
حس ععين نس ععيق واي ععتخدان الوكاقت العالمي ،

واق ص ع ع ععال بالتعاون اققتص ع ع ععاد ا قليمي ق خاا الم اررات

والنظ ا يكولوجي ع إلى مصع ع ع ع ع ع ععطلح ععات م ععالي ع

حسع ع ع ع ع ع ععاي ع ع ع ع ع ععيع قحتيعاجعات المفتمععات المحليع

وبراععامو األت ع ي ع العععالمي لت ععادل و نس ع ع ع ع ع ععيق

وا جرافات المة ععترك  ،بما في الب إدار الموارد والمخاطر

واقتصععادي ومحاي ع اقتصععادي وطني لتةععفيي

الضع ع ع ععغيف وإمكااا ها (و ع ع ع ععامل له ) من التل

البيع ع ععااع ع ععات والمعلومع ع ععات المتعلم ع عع بمخع ع ععاطر

عبر الحدودد

في

إدراج متحظا ها واليا ار ها بةع ع ع ع ععكل منهفي في

مث ععل المنظمعع الع ععالميعع لألراع ع ع ع ع ع ع ععاد الفويعع

الموضوج :2

ميي قابلي التضرر

واألرر

ايع ععتخدان أفضع ععل للندوات دون ا قليمي لبناف قدرات التميي

رجم قابلي التضععرر/ارار الففا

على الناو

عزيز عملي ع ع ععات التميي الوطنيع ع ع ع لتكون أكثر

الفف ععا

من أج عل ميي كلف ع العم ععل مم ععاب ععل

التم ع ععاعج ،و خفيم ح ع ععد الفف ع ععا

مم ع ععاب ع ععل

ا ع ع ع ع ع ععنعاج المرار على أالع مخعاطر الففعا

اقعت ععار في عملي ع اع ع ع ع ع ع ععني الس ع ع ع ع ع ععيععايع ع ع ع ع ع ع ععات

التميي والتخطيط والدع د

(المطاةي )د

اقيع ع ععتفاب للكوارث ،والمنتديات اققتصع ع ععادي
الععابر للمنطمع  ،مثعل المنتعدو اققتصع ع ع ع ع ع ععاد

العالمي ،ومنظم التعاون والتنمي في الميدان
اققتص ع ع ع ع ع ع ععاد  ،ومفموع ع العةع ع ع ع ع ع عرين لتميي
المخاطر والمدرات المالي  ،بما يةع ع ععمل التفار
والتنمل الصع ع ع ع ععحي وجوااب أالرو من مخاطر
اققتصاد العالمي وااتعا و ويربط بينهاد
GE.22-02073
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جدول

اقي ع ع ع ع ع ععتخدان الفعال آلليات التمويل العالمي

حديد العاهدات المالي واققتصع ع ع ععادي من ايع ع ع ععتخدان أدوات

عرض حاقت األعمال التفاري وإزال المخاطر

حوافز كع ععافي ع ع للمفتمعع ععات المحلي ع ع والفهع ععات

على ا خعاا إجرافات لمععالفع

التمويععل التمليععدي ع وأدوات التمويععل المبتكر ،مثععل منتفععات

بالنسع ع ع للفهات الفاعل الخااع ع ع والمص ع ععار

الفععاعل ع في المطععاج الخععا

التفمين والسع ع ع ع ع ععندات والتمويل ال الم الصع ع ع ع ع ععغر واع ع ع ع ع ععناديق

ا اماهي لضع ع ععمان ايع ع ععتثمارات وطني كافي في

ع ع ععداب عيععر ال عت عخ عف عيععم مععن م عخ ع ع ععاطععر ال عف عف ع ع ععا

في

الت ععفر ععب للفف ععا  ،مثت من التل ا ع ع ع ع ع ع عن ععاديق

واقيتفاب لود

المحفز للحع

الموضوج :3

الموارد والحوافز

األي ع ا

ال ة عري الم ا ععر للتعرض للففا

وقعابليع التضع ع ع ع ع ع ععرر منعو و حويلهعا من التل

الففا ى و وافر وايتخدان ر و األدوات على احو كا

إعاد وجيو المدرات وإعاد ا دار المستدام

ييا إقليميد

لألراضيد

الففعا

لتيع ع ع ع ع ع ععتثمععار في

GE.22-02073

الموضوج/المستوو

عالميا

إقليميا

وطنيا

محليا

الوطنيع  ،والطط التعفمين المعدعومع من

الحكوم ع  ،والحصع ع ع ع ع ع ععول على األموال ا قليمي ع
و/أو الع ع ع ععالميع ع ع ع لح ع ع ععاقت الطوارئ المتعلمع ع ع ع
بالففا د

الموضوج :4

السياي والحوكم

زياد الص ع ع ع ع ععوا ع ع ع ع ععي الص ع ع ع ع ععيات واألردا

عزيز بنعاف المعدرات والة ع ع ع ع ع عع كعات والمراكز التععاوايع المعاهمع

إق ع ععام ع ع اع ع ع ع ع ع ععتت عبر مختلف مسع ع ع ع ع ع ععتوي ع ععات

اقعت ار

واألطر الزمنيع ع والعملي ععات والمسع ع ع ع ع ع ععؤولي ععات

على المس ع ع ع ععتوو ا قليمي والمتص ع ع ع ععل بالمؤيع ع ع ع عس ع ع ع ععات على

الحوكم وض ع ع ع ع ععمن المس ع ع ع ع ععتويات دار الففا

وا دارات والهياكل األيع ع ع ععايع ع ع ععي  ،وما إلى الب،

المطريع ع في التزان ع ععالمي مح ععدث ومتف ععدد

المستوو العالميد

بتحس ع ع ع ععين ا دار اقي ع ع ع ععت ايي للففا
من ارار الففا د

والحد

وإدم ع ع ععاج إدار العفعف ع ع ععا

فععي اعظع العتعخعطعيععط

و خصيص الميزااي والتمويلد
وكع لععب التوجيععو حول زيععاد اقيع ع ع ع ع ع ععتثمععارات في
إدار المياو ،وإاة ع ع ععاف أاظم را ع ع ععد ،وأ إجراف

بالمدرات المحلي ألاعحا

المصعلح

و عزيزرععا بصع ع ع ع ع ع ععور منهفي ع بععاعت ععاررععا عععامت
أيع ع ع ع ع ععايع ع ع ع ع ععيا في التخفيم من مخاطر الففا د
وإدماج مسع ع ع ععافل اع ع ع ععني المرار على المسع ع ع ععتوو
المحلي في اظ الحوكم الوطني د

ICCD/COP(15)/20
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ثالث ا -النظر في الخيارات
-41

اظر الفريق العامل ،مةعيا مي االتصعااعا و ،في الخيارات المتاح ق خاا التدابير المنايع على

اعععيد السععيايع العام والدعو والتنفي على جميي المسععتويات للتصععد للففا

بفعالي في إطار اق فايي ،

في يععيا اهو ععامل ومتكامل أويععي اطاقا إزاف الحد من مخاطر الكوارث و عزيز قدر المفتمعات المحلي
والنظ ا يكولوجي على التحملد وُقِّدمت في الدور الرابع عةع ع ع ععر لمؤ مر األط ار مفموع إر ع ع ع ععادي من
الخيارات المطلوب المتاح ()29د وُقِّد يمت أفكار أولي بةع ع ع ع ع ععفن بعل ر و الخيارات في التمرير المؤقت للفريق
العامل في الدور  19للفن ايععتعراض نفي اق فايي

()30

الفاري حول عملي التميي واقيتعراض (الفدول أعتو)د

-42

وفي الفرج السععابق من ر ا التمرير بةععفن المناقة ع

وبح الفريق (ااظر المرفق) ري ع ععيما الطيا ألربع مس ع ععارات محتمل مر ط بالتفمعات الواي ع ععع من

الخيارات على مختلف المسعتويات (كما رو الحال في الفدول أعتو :المسعتويات الوطني – ا قليمي  -العالمي ،
والتوليفات الةع ععامل له و المسع ععارات)د وقحل الفريق ،أرناف وضع ععي واع ععيا و في اع ععيغتها النهاهي  ،ضع ععرور زياد

وضع ع ع ع ععي واع ع ع ع ععيات الخيارات المطروح للنظر فيها ،وق يع ع ع ع ععيما أ اقتراح من بعل أعضع ع ع ع ععاف الفريق العامل

أو األط ار في ا فايي مكافح التص ععحر اة ععاف ري ات مؤي عس ععي جديد لت فايي  ،مثل ممرر لمؤ مر األط ار
أو إعتن ييايي أو برو وكول أو ا فا لتكمل التري ات المؤيسي الماهم د
-43

و ععدد أعضععاف الفريق أيضععا على ضععرور إعاد النظر في ميي السععيايععات والتنفي وأطر التنسععيق

المؤيع عسع ععي من أجل مدي برير إضع ععافي لخيار التعزيز المؤيع عسع ععي الممترحد واقترح األعضع ععاف أن يمدن ر ا

التبرير في ععكل حليل للففوات في إعاد ممبل د وي ععيتطلب األمر الايان ب عل األعمال ا ض ععافي الكبير
من أجل إجراف حليل كامل للتميي المفمي للس ععياي ععات الوطني  ،ومواا ععل متابع المس ععاهل المتعلم بالتنفي

والتنسع ععيق المؤي ع عسع ععيد وين غي له ا التحليل عنده أن يكون مواع ععوق بوضع ععي اليار يع ععيايع ععا ي و/أو اقتراح

مؤيعسعي عالمي جديد وأن يدع البد وفي ضعوف ما يعبق ،فلن فميي ميي السعيايعات الوطني يمثل الطو
أولى رام  ،وري اآلن قاهم د

-44

األط ار

وعمب ر و الفول األولى من ميي الخيارات والنظر فيها من جااب الفريق العامل ،أا ع ع ع ع

لدو

اآلن أي ع ع ععاو أقوو بكثير للعمل من أجل النظر في التر ي ات والثغرات الحالي مما كان متاحا من

ا قبلد وعتو على الب ،يععتتمكن األط ار
التي تصع ع ع ععدو لمخاطر الففا

مكافح الففا د

من حدي

وايععتكمال قاعد بيااات السععيايععات اات الصععل

وارارو من التل منص ع ع ع ع إلكترواي للواع ع ع ععتت البيني في مفموع أدوات

رابع ا -النتائج الرئيسية وتوافق اآلراء
-45

بعد النظر في الخيارات المعروضع في ععكل مسععار على مسععتويات مختلف (ااظر المرفق) ،وجد

أعضاف الفريق أن رناك مفاق لثتر أاواج من التوايات التي يتعين مديمها:

____________
()29

ااظر <https://www.unccd.int/sites/default/files/sessions/documents/2019-

()30

<https://www.unccd.int/sites/default/files/sessions/documents/2021-

GE.22-02073

>07/ICCD_COP%2814%29_16-1910485E.pdfد

>07/ICCD_CRIC%2819%29_6-2105845E.pdfد
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(أ)

واعيات قيعتعراض و حسعين فعالي التر ي ات الماهم على جميي المسعتويات في إطار

( )

وا ع ع ععيات لتس ع ع عريي النهو الة ع ع ععامل بالتنس ع ع ععيق مي عمليات الس ع ع ععياي ع ع ععات العالمي األالرو

(ج)

من التل ايعتكمال

أُجر حتى اآلن)ى

ا فايي مكافح التصحر (بناف على التميي ال

وفي الةراكات المتعدد الممابل لتخفيم اآلرار السلبي للففا

على جميي المستويات وعبر قطاعات متعدد ى

واعيات لتعزيز جدول أعمال ا فايي مكافح التصعحر بةعفن الففا

اص اق فعاييع وا طعار اقي ع ع ع ع ع ععت ار يفي ق فعاييع األم المتحعد لمكعافحع التص ع ع ع ع ع ععحر للفتر 2030-2018

()31

بتر ي ات مؤي عسععي إضععافي (ق اررات و عديتت وبرو وكوقت وا فاقات وما إلى الب) عرض بمزيد من اق سععا

أردافا وإجرافات أكثر حديدا يتعين ا خاارا بما يتما ى مي الهد
-46

اقيت ار يفي 3د

والنمطتان األوليان تير مثير ين للفدل اس ع ع ععبيا وممبولتان على اطا واي ع ع ععي بين أعض ع ع ععاف الفريق

العععامععلد ولكن رنععاك مفموعع من اآلراف المختلفع بة ع ع ع ع ع ع ععفن النمطع الثععالثع د فمععد يرو ال عل أن برو وكوق

أو ا فاقا بةعفن الففا

من المرج أن يسعاعد من التل إبراز ا فايي مكافح التصعحر على اطا منظوم

األم المتحد  ،والتسععبب في زياد اقعت ار

أا ع ع ع ع ععحا

بعملها بين مفتمي واضعععي السععيايععات والمماريععين وتيرر من

على اطا أوي ع ع ع ع ععيد ووفما له ا ال أر  ،ليس ع ع ع ع ععت الم اررات

المص ع ع ع ع ععلح المعنيين بتحديات الففا

أو ا عتاات عموما قوي بما يكفي لحةععد مسععتوو الدع ال

حتاجو ا فايي مكافح التصععحر ،وال

يت

إاة ع ع ع ععابو ق فاييات ريو األالرو من التل إدالال ر و التر ي ات المؤي ع ع ع عس ع ع ع ععي ا ض ع ع ع ععافي التي كمل النص

األيايي لت فايي د
-47

ومن ااحي أالرو ،رناك أيض ع ع ع ععا ع ع ع عواتل لدو الفريق بة ع ع ع ععفن جمل أمور منها الايم المض ع ع ع ععاف

الحاياي أل برو وكول أو ا فا بالممارا مي أحكان ا فايي مكافح التص ع ع ع ععحر المفص ع ع ع ععل بالفعل ،والموارد
الكبير والوقت التزن للتفاوض بةع ع ععفن ر ا الصع ع ععب ،وما إلى البد ورت أن العملي العلمي ق فايي مكافح

التصحر اال في التغير ،فلاو ما زال رناك عمل كبير يتعين إافازو لتنفي عملي التعل العملي التي يمصد
بها وفير ميي ا جرافات الفعال للحد من مخاطر الففا

وارارود ورناك س ع ع ععابقت عما إاا كان يتعين أن

ثبععت ا فععاييع مكععافحع التصع ع ع ع ع ع ععحر فعععاليتهععا أوق قبععل أن حظى بنفج اقعت ععار الع

حظى بعو اق فععاييععات

الممارل د وإاا كان األمر ك لب ،فكيم لها ،بدون ر ا الدع  ،أن ضععي المراي المنهفي السععليم والمعار
العلمي الدييم التي حتاجها عاد ميي ا جرافات و حسين فعاليتها بايتمرار()32د
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والتل السع ع ع ععن الممبل  ،يمكن ق فايي مكافح التصع ع ع ععحر ،بتر ي ات إضع ع ع ععافي أو بدواها ،أن مدن

إر ع ععادات مكن األط ار

ارار الففعا

من اقي ع ععتفاد من الفر

العالمي النا ع ععة لتحدي

النظ التمريبي لرا ع ععد و ميي

على المفتمععات المحليع والنظ ا يكولوجيع د ويمكن لهع و األالير أن بعدأ ميي ما حدث على

مدو العمد الماضي من سارج لمخاطر الففا

وارارود وقد يكون من الممكن أيضا عنده إيماط التغييرات

المتوقع على المس ع ععتمبل ،ووض ع ععي مديرات لفعالي مختلف الس ع ععياي ع ععات و ر ي ات التنفي والة ع عراكاتد ولكن،

يفب أن ظل يع ععرع منحنيات التعل المتوقع معتدل لتحميق التوازن مي الهد

المتمثل في عدن رك أحد

____________
()31

><https://www.unccd.int/sites/default/files/relevant-links/2018-08/cop21add1_SF_EN.pdfد

()32

وفيما يتعلق به و المس ع ععاهل ،رناك بعل العناا ع ععر المغير لمواعد اللغ التي ظهر من التل البيااات والمؤ ع عرات التي أا ع ع حت

متاح بفضع ععل عملي أردا

التنمي المسع ععتدام  ،وبةع ععكل أع بفضع ععل كنولوجيات اقيع ععتةع عععار عن بعد النا ع ععة  ،و كنولوجيات اظ

المعلومات الفغرافي  ،والتكنولوجيات المتنمل  ،واقي ع ع ع ععتخدامات المبتكر النا ع ع ع ععة باي ع ع ع ععتمرار من ر و التكنولوجيات لتعزيز الحوكم

والة ععفافي اللتين س ععاعدان على حميق أردا

بعل المفاقتد
18

ا فايي مكافح التص ععحرد وقد بدأ اي ععتخدان ر و التكنولوجيات بالفعل إلى حد ما في
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اللف الركعبد وعلى أيع حعال ،يمكن أن صع ع ع ع ع ع ععاحعب مرحلع مثير من بنعاف الثمع واقكتةع ع ع ع ع ع ععا

األياو لعان  2022التي مدمها األط ار
-49

في ا فايي مكافح التصحر عن ارار الففا

وارار التنفي د

و رد في الفرج التالي واع ع ععيات حظيت بتوافق اآلرافد وقد أدو عدن وضع ع ععوح وقي الفريق العامل

ليواي بالنظر في أ اليار محدد لت فا  ،واآلراف المت اين لألط ار

األط ار

معارير الط

 -إلى عرقل المناقةات بةفن الخيارات المتاح

وقو بةع ععفن الففا

 -المعر عنها في أحدث مؤ مرات

مكااي زياد وضي يياي عالمي أكثر ا ساقا

في إطار ا فايي مكافح التصع ععحرد وعلى الرت من ر و الصع عععوب  ،فمد فهر عدد من

العناار التي يمكن أن سه في ر ا اق سا والمو بةكل متكرر في مناقةات الفريق العاملد

-50

ويبدو أن ما يلي اال في الظهور على النحو المتفق عليو عموما:
(أ)

أوق ،يس ع ع ع ععتحق الففا

ارتماما ي ع ع ع ععياي ع ع ع ععيا متفددا على الص ع ع ع عععيد العالمي ،وين غي ا خاا

إجرافات معزز على جميي المسع ععتوياتد ويؤيد بعل أعضع ععاف الفريق العامل أيضع ععا وضع ععي إطار عالمي جديد
يمكن أن يكمل ا طار الماه في إطار ا فايي مكافح التصحر با اج اهو

للسيايات العام للتصد للففا

يمكن أن يكون أكثر ععموق وق يحتاج إلى فصععل البلدان المتمدم النمو عن البلدان المتضععرر ،وق إلى حصععر
ركيزو في البلععدان التي لععديهععا أكثر المنععاالععات جفععافععا  -ألن جميي البلععدان يمكنهععا أن عععااي من الففععا  ،بععل

عااي منو فعتد ويؤكد أعضاف االرون في الفريق العامل على أرمي حسين نفي ا طار الماه ى
( )

راايا ،إن النهو اقيع ع ع ع ععت اقي دار ارار الففا

عن طريق اقيع ع ع ع ععتثمار في المدر على

التحمل من التل دابير ايع ع ع ععت ايي من قبيل مماريع ع ع ععات ا دار المسع ع ع ععتدام لأل ارضع ع ع ععي والمياو يميز ا فايي

مكافح التص ع ع ععحر باعت اررا راهد مس ع ع ععتنير لديها المدر على إحداث فر عملي في حميق أردا

ريو وأردا

التنمي المستدام األالروى

(ج)

رعالثعا ،برز بعالفععل النهو الةع ع ع ع ع ع ععمولي الع

ا فاييات

قعاد عو ودععت إليعو لفنع مكعافحع التصع ع ع ع ع ع ععحر،

بالعمل بالتنسعيق مي العمليات والةعركاف اآلالرين او الصعل  ،بواعفو النهو المفضعل لفميي األط ار
كلفت الفريق العامل بمتابعتود وقد أعيد فكيد اح الب في جميي أعمال الفريق وايتنتاجا وى
(د)

رابعا ،يمكن في المسععتمبل حديد رد

ا فا باريج  -لعمل ا فايي مكافح التصععحر بةععفن الففا

عالمي  -مثل رد

 1,5درج ال

التي

ايععتخدمو

على الصعععيد العالمي ،و رجمتو إلى التزامات

يععيايععي على الصعععيد الوطني من جااب اععااعي السععيايععات الوطني بنفج الطريم التي حددت بها بلدان

كثير أرععدافععا لتحييععد أرر ععدرور األ ارضع ع ع ع ع ع ععيد وين غي أن يؤد الععب إلى حععديععد األرععدا

على مسع ع ع ع ع ع ععتوو

مسع ععتفمعات المياو داالل البلدان وفيما بينها ،وك لب إلى المسع ععتوو المحلي ومسع ععتوو ممدمي الدمات المياو،
ويتطلب مةارك المطاج الخا

ى

السع ععلبي الناجم عن التغيرات في

الامسع ععا ،يفب أن يسع ععتت ي التغلب على ارار الففا
(ه)
المناخ وفي ايععتخدان األ ارضععي على حد ي عواف عملي ت
عل مسععتمر ومتكيف على جميي المسععتويات ،بما في
الب الاياد على الصعيد العالمي والمماريات الفيد لتمكين المطابم الميدااي للبياااتد
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ومن الواض ع ع ع ع ع أن إعداد ر ي ات جديد لتوجيو عمل ا فايي مكافح التصع ع ع ع ععحر بةع ع ع ع ععفن الففا

يععيسععتغر ما ق يمل عن يععنتين إضععافيتين لتحضععيرو في ععكل مةععروج قبل أن يكون جار از للتفاوض عليو
واق فا بةفاو من جااب األط ار  ،ومن المرج جدا أن يستغر األمر وقتا أطول بكثير لمتابع أ اليار

ملزن قااوااد وفي تض ع ععون الب ،ود أط ار

كثير أن رو حليت أوضع ع ع لفعالي إطار الس ع ععياي ع ععات الحالي

الفديد اسععبيا ،بما في الب وضععي أ رغرات ،ليرافق أ ممترحات لوضععي اععب عالمي جديد للسععيايععاتد

ويععيتطلب ر ا التحميق المسععتمر في الفعالي أيضععا عمت كبي ار (ورو و
جار) لوضععي و طبيق مؤ عرات لراععد
التمدن المحرز احو حميق الهد
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ر و األاواج الثتر التكميلي من التوا ع ععيات ( حس ع ععين التر ي ات الماهم  ،وإقام

ع ع اركات جديد  ،ومواا ع ععل

المناقة ع ععات بة ع ععفن التر ي ات الفديد ) بالتواز التل فتر الس ع ععنتين الممبل د ويفب أن س ع ععتت ي مكافح ارار
الففا السع ع ععلبي في فل التغيرات في المناخ وفي ايع ع ععتخدان األ ارضع ع ععي عملي ت
عل مسع ع ععتمر و كييفي على

جميي المستوياتد

خامسا -توصعععععععععيات مقدمة إلى األطراف لتبت فسها خالل الفترة الخامسعععععععععة عشعععععععععرة
لمؤتمر األطراف
-52

تتمثل توصيات الفريق العامل فيما يلي:
(أ)

تحافظ جميد األطراف على التزامها الحالي باتباع سعياسعات واعراكات منسعقة وتعزيز

تعدريجي لتنفسعذ إدارة مخعاطر الجفعاف وآثعارع على جميد المسعععععععععتويعات وعمليعة مسعععععععععتمرة وينبغي تعزيز

الترتسبات القائمة للتخفيف من آثار الجفاف في إطار اتفاقية مكافحة التصععععحرد وأدء أنشععععةة إضععععافية

تتمااعععععععى مد المسعععععععتوز الملحوم لاللتزام والةمور العالمسسن الراسعععععععخسن في نص التفاقية

()33

لتةبسق

المراقبة المنهجية والمعارف العلمية وعملية إعادة التقسيم المسعععععتمرة لتحسعععععسن فعالية وتنسعععععسق التعاو

الدولي وتيسعععسر تنفسذ الخةط واألولويات الوطنية وترد مجالت العمل الرئيسعععية في التوصعععيات من ( )

إلى (ز) وينبغي لألطراف أ تنشئ آلية لمناقشة ما إذا وا قد تكو هناك حاجة إلى ترتسبات مؤسسية

جعديعدة()34د ومعا هي هعذع الترتسبعاتد لزيعادة تعزيز فععاليعة اتفعاقيعة مكعافحعة التصعععععععععحر في إبةعاء مخعاطر
الجفعاف وتحويلهعا في إطعار التفعاقيعة وخعارجهعا (انظر التوصعععععععععيعة (ر)) وينبغي لألطراف في اتفعاقيعة

مكافحة التصعحرد حسثما أمكند أ تسععى في الوقت نفسعه إلى التعامل مد المخاطر ونظم إدارة المخاطر

األخرزد وأ تجد فوائد مشععتروة تتجاوز القدرة على تحمل الجفافد وأ تتجنب اآلثار السععلبية وعموماد
ينبغي لألطراف أ تدعم الدور المتنامي للنهج السعععععتباقي لالتفاقية والثقة المتزايدة فيهد وأ تدعو إلى
اجتماع القوة والزعامة بشأ الحلول األرضية لمخاطر الجفاف وآثارع؛
( )

ينبغي لألطراف أ تةلب إلى األمانة أ تشععععجد وتدعم مجتمعات التعلم والممارسععععة

على مواصععععععععلة التعلم المشععععععععترك والتعاو في قضععععععععايا مخاطر الجفاف وتدارة آثارع وينبغي أ تتعامل
مجتمعات التعلم والممارسعة هذع مد المجتمعات المحلية القائمة على وجه الخصعوو وأ تسعاعد حسثما

ُو ِجد طلب من القاعدة إلى القمة وينبغي لهاد في الوقت الذي تسععععععاهم فيه في الولية العالمية لتفاقية
مكافحة التصععععحر بشععععأ الجفافد أ تشععععجد على إاعععراك أصععععحا المصععععلحة على جميد المسععععتويات

(ل سععععيما دو الوطنية)د وفي المجالت العامة والخاصععععة والمدنية (ول سععععيما ممثلي الفيات الضعععععيفة
والنسععععاء) وتشععععجد مجتمعات التعلم والممارسععععة على السععععتفادة من األدوات واألنشععععةة وتدماجها في

مجموععة أدوات مكعافحعة الجفعاف الواردة في اتفعاقيعة مكعافحعة التصعععععععععحر وتعدعم أمعانعة اتفعاقيعة مكعافحعة

التصعحر نشعر الدروا المسعتفادة في مجتمعات التعلم والممارسعة على عمليات السعتعراض والسعياسعات

الوطنيعة واققليميعة والععالميعة المنعاسععععععع عبعة في إطعار هسيعات وعمليعات اتفعاقيعة مكعافحعة التصعععععععععحر ونهجهعا

الشععععععمولي في التصععععععدي للجفاف مد التفاقيات األخرز وعمليات األمم المتحدة واتفاقياتها األخرز التي

تتصدز للجفاف؛
____________
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(ج)

ينبغي لألطرافد بمسعععاعدة المؤسعععسعععات اققليميةد وأالتعاو مد أصعععحا المصعععلحة

المعنسسند أ تنشععععععععئ نظما للرصععععععععد واقنذار المبكر والعمل تكو متاحة واععععععععاملة وفعالة لدعم النظم
اقيكولوجيعة والمجتمععات والقتصعععععععععادات القعادرة على تحمعل الجفعاف وينبغي النظر في النهج اققليميعةد

ل سعععععيما فيما يتعلق بمسعععععائل مثل نظم اقنذار المبكرد والتجارة عبر الحدودد وتدارة المياع عبر الحدودد
والهجرةد واألمن/السععتقرار ويمكن لمراكز أو اععبكات المتياز اققليمية ومجتمعات التعلم والممارسععة أ

تكو ذات قيمة وبسرةد حسث تجمد بسن الحالت والحلول المماثلة وينبغي أ تقدم أمانة التفاقية الدعم

لجمد الخبرات اققليميةد فضالا عن تحلسلها وتدماجها في عمليات الستعراض والسياسات العالمية؛
(د)

ينبغي لألطراف أ تدعم األمانة والمؤسععععسععععات والهسيات المناسععععبة لتفاقية مكافحة

التصعععحرد بما في ذلك هسية التفاعل بسن العلوم والسعععياسعععات لتعزيز قدرتها على تقسيم فعالية اقجراءات

السعععععتراتيجية لالتفاقية في التصعععععدي للجفاف وينبغي أ تشعععععمل التقسيمات قياسععععع ا نوًي ا وومي ا آلثار
الجفاف على النظم اقيكولوجية والمجتمعات والقتصعععععععععاداتد والختالف الذي تحدثه الق اررات البشعععععععععرية

المتخععذة أو المتبقيععة التي يتعسن اتخععاذهعاد وتكععاليف وفوائعد العمععل مقععابعل التقععاعك عن العمععل ويمكن

لمراكز أو اععععععبكات المتياز اققليمية ومجتمعات التعلم والممارسععععععة أ تقدم معلومات قيمة وينبغي أ

تغذي التقسيمات عمليات أخرز تكمسلية جارية لتفاقية مكافحة التصعععععحر وعمليات األمم المتحدة األخرز
التي تتصدز لمخاطر الجفاف؛
(ه)

ينبغي لألطراف أ تعدعو األمعانعة واآلليعة الععالميعة و سرهمعا من الهسيعات المنعاسععععععع عبعة

لتفعاقيعة األمم المتحعدة لمكعافحعة التصعععععععععحر إلى توفسر مععارف ودعم تقنسسن إضعععععععععافسسن لتنميعة القعدرات

الوطنيةد وعملية تقسيم عالمية لدراسعععععععععة وتحديد الحتياجات والفرو التمويلية ألنشعععععععععةة إدارة الجفاف

فيما يتعلق باألنشععةة الموجودة بالفعل وينبغي لعملية اععاملة أ تسععتكشععي آليات تمويل متكاملة يمكن

أ تعدفد الخ ازنعات الوطنيعة ومجتمد التمويعل الوطني والعدوليد الخعاو والععام على السععععععع عواءد لالعتراف

بعائدات السعععععتثماراتد وأ تحدد في الوقت نفسعععععه وتقلل الحوافز الضعععععارة التي تؤدي إلى تفاقم تدهور

األراضععععي ومخاطر الجفاف وينبغي أيضعع عا التوجه إلى منتديات التعاو المالي القائمة على الصعععععسدين
اققليمي ودو اققليمي من أجعل مزيعد من التععاو وينبغي إيالء اهتمعام خعاو ل ليعات المعاليعة التي
تمكن أصععحا المصععلحة المحلسسن المتضععررين من الجفاف من السععتثمار بشععكل مرأم في قدرتهم على

التحمل ألنهم يعرفو على أفضل وجه ما هو ممكن ومفسد ويولد فوائد مشتروة ويجنب الضرر()35؛
(و)

ينبغي لألطراف أ تدعو أمانة اتفاقية مكافحة التصحر واآللية العالمية إلى القيامد مد

الشععععرواء المتعددي األطراف والثنائسسن المعنسسند بتقسيم العمليات الحالية ومسععععتويات التمويل الالزمة قدارة

الجفافد بغية تحسعععسنها وتعزيزها وينبغي لألطراف أيضع ع ا أ تدعو عملياتها العالمية األخرز ذات الصعععلةد

مثل برنامج الحد من مخاطر الكوارثد والتكيف مد تغسر المناخد وتمويل التنميةد والنتعاش األخضععععععر إلى
العتراف بعمليعة اتفعاقيعة مكعافحعة التصعععععععععحر ودعمهعا وينبغي أ يأخذ ذلك في العتبعار العوامل التي تمكن

أو تمند تنفسذ السععععععياسععععععات واقجراءات لدعم األ نشععععععةة على الصعععععععسد (دو ) اققليمي والوطني وينبغي

لتفاقية مكافحة التصعحر أ تعقد منتدز عالميا لجميد الووالت والجهات الفاعلة ذات الصعلة لسعتخالو

الحصععععععععسلة وتقسيم واسععععععععتعراض التمويل الفعال للتخفيف من آثار الجفاف وينبغي أ توفر للبلدا توجها
واضعععحا فيما يتعلق بمختلي مصعععادر التمويل التي يمكنها الوصعععول إلسها وينبغي أ تزود أيضع ع ا المجتمد

اقنمائي العالمي بتوجيه واضعععععم من حسث الرصعععععد والتقسيم والدروا النااعععععية وأي مسعععععائل متبقية يتعسن

معالجتها وسععيسععتراععد ذلك بجهود التنسععسق الجارية مد آليات وعمليات التمويل األخرز ذات الصععلة للحد
____________
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من مخعاطر الكوارثد وتمويعل المنعاخ (بمعا في ذلعك صععععععععنعدون التكيف)د واألمن الغعذائي والمعائيد والنهج

القعائمعة على النظم اقيكولوجيعةد وجعداول أعمعال التمويعل األوسعععععععععد لععام  2030ومعا بععدع وينبغي لتفعاقيعة
األمم المتحعدة لمكعافحعة التصعععععععععحر أ تفععل ذلعك بعرض تقسيمهعا الععالمي للنتعائج المحصععععععععععل علسهعا من

السععععتثمارات (كما هو موضععععم في التوصععععستسن (د) و(ت)) على المجتمد الدولي األوسععععد نةاقاد وتسععععليط
الضعععععوء على عائدات السعععععتثمارات ومن اعععععأ ذلك أ يوفر أسعععععاسععع ع ا أوضعععععم لمناقشعععععة مزيد من هذع
الستثمارات في ضوء الحتياجات المتغسرة بسبب تغسر المناخ والعوامل المتسارعة األخرز()36؛
(ز)

ينبغي أ تواصعععععل اتفاقية مكافحة التصعععععحر تقوية وتعزيز الشععع عراكات السعععععتراتيجية

القائمة وتقامة اععععععععراكات اسعععععععععتراتيجية جديدة على جميد المسعععععععععتوياتد وعبر القةاعاتد ومد مختلي

المنظمات العامة والخاصععة ومنظمات المجتمد المدني واسععتنادا إلى المنابر القائمةد مثل برنامج اقدارة
المتكععاملععة للجفععافد واقطععار العععالمي للعمععل من أجععل مواجهععة نععدرة الميععاع في الزراعععةد ومؤتمر األمم
المتحدة المعني بالمياعد ينبغي لتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحرد مد ارواء آخريند بما في ذلك

مكتعب األمم المتحعدة للحعد من مخعاطر الكوارثد أ توفر آليعة تنسعععععععععسق ععالميعة بشعععععععععأ الجفعاف لتعزيز
التععاو المتععدد المسعععععععععتويعات والمتععدد القةعاععات مد المنظمعات والمبعادرات العدوليعة واققليميعة والوطنيعة

وسععتشععمل هذع اآللية مؤسععسععات األمم المتحدة ذات الصععلةد وووالت التنميةد والقةاع الخاود ومراكز

المعرفةد واعععععععبكات التعلم والممارسعععععععة المحلية واققليميةد ومراكز المتيازد ومنظمات المجتمد المدني

وينبغي لهعا أ تفععل ذلعك بتقعديم معلومعات اسعععععععععتراتيجيعة وعرض النتعائج المحققعة على أرض الواقد في

التخفيف من مخاطر الجفاف وتحويلها وسعععععععُعيمكن ذلك من خالل التقسيم العالمي (في التوصععععععععيات (د)
و(ت) و(و))د وأناء المؤسعععععسعععععات اققليمية (كما هو موضعععععم في (ل))د ومجتمعات التعلم والممارسعععععة

(كما هو موضم في ( ))؛
(ح)

قد تر ب األطراف في النظر في عملية أخرز لمواصعععععععلة مناقشعععععععة ما إذا وا يمكن

وضععععععد مبادرات أخرز أو ترتسبات مؤسععععععسععععععية جديدة وما هي هذع المبادرات والترتسبات (مثالا بروتووول
الجفاف أو اقعال السععععععياسععععععي أو سرهما) ويمكن أ تروز هذع المبادرات والترتسبات على تعزيز نهج
عالمي أكثر اتسععاق ا واسععتباقية للتخفيف من مخاطر الجفاف وآثارع وتحويلها على جميد المسععتويات من
جانب اتفاقية مكافحة التصحر ونظم األمم المتحدة وكل واألطراف في ولسهما

____________
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قعد كون رنعاك حعاجع إلى إجراف رع و التمييمعات و وقعهعا لعدع عمليع ايع ع ع ع ع ع ععتخت

الحصع ع ع ع ع ع ععيلع الععالميع ق فعا بعاريج وتيرو من

المناقةع ع ع ععات العالمي بةع ع ع ععفن اقاتعاش األالضع ع ع ععر العالمي وعمد األم المتحد المتعلق با اع ع ع ععتح ،ولكن اظ ار للتركيز التزن على

اقي ع ع ع ععتثمارات في إدار األ ارض ع ع ع ععي للتخ فيم من مخاطر الففا  ،ين غي في األمثل أن مودرا ا فايي مكافح التص ع ع ع ععحر إن أمكن

اق فايي أن فعل البد
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Annex
Consideration of Pathways
[English only]
1.
In line with its Terms of Reference (ToRs), the intergovernmental working group
(IWG) considered options for appropriate policy, advocacy and implementation measures at
all levels to address drought effectively under the Convention, in the context of a wider
holistic and integrated approach to disaster risk reduction and enhancing the resilience of
communities and ecosystems. An indicative range of required options available was
presented at the fourteenth session of the Conference of the Parties (COP 14). 37 Initial
reflections on some of these options were presented in the Interim Report of the IWG at the
nineteenth session of the Committee for the Review of the Implementation of the Convention
(CRIC 19)38 and in the ongoing discussion of the stock-take and review (table).
2.
A brief overview of each of the identified pathways is presented in the following
paragraphs, in line with the findings from the Stock-take (highlighted in the table). Some
members of the IWG have expressed the wish to further define and refine the presentation of
these through additional work to be carried out before the COP. Any additional contributions
may be presented to the COP as an additional IWG publication alongside an intended blue
paper to document the background and process of the IWG, and/or a new working group
could be convened to take up this task following the COP.
“Business as Usual”: A continuation of present efforts at national, regional and global level
in the presence of climate change and increasing pressure on natural resources from various
sides (land and water use for agriculture, industry, humans, settlements, etc.) with multiple
mutual interferences will increase the systemic and cascading risks from drought, and lead to
ever increasing negative impacts, particularly in territories of those Parties with already
strong desertification trends, high dependencies on land and water for livelihoods and the
economy, strong negative impacts of climate change and low capacities to design and
implement drought and related policies.
“Improved national action”: Continued global focus on improving national level policy
actions reaffirming the subsidiarity principle approach to reach the affected areas and
populations in each country (no change of approach – a COP decision would call on Parties
to improve national policies and implementation) and request support, if needed, from other
levels to strengthen national drought resilience capacities and implement strong measures
through the synergies of cooperation at higher levels.
Continue strengthening policy coordination and implementation through national
commitments to existing global policy standards and reporting processes to track
implementation. Existing, but mostly weak regional and global partnerships would continue
to support these. To some extent, the United Nations Convention to Combat Desertification
(UNCCD) reporting process already offers countries a systematic global protocol for the
four-yearly monitoring of national inventory of land areas, resident population numbers, and
genders exposed to drought.39 This is complemented by an annual CRIC and a bi-annual
decision-making process in the form of the COP.
This can be progressively further enhanced, standardized and methodologically supported to
more directly, coherently and uniformly take stock of the status and effects caused by drought
and/or management of drought on: reserves of water, pasture, staple foods, contingency
finance and institutional capability within these areas and groups. This should include
updated plans in place in each community, watershed, country and region to withstand
drought risks, thereby better informing national policy and budgeting and contributing to
reducing vulnerability. The available communication channels and rationale for all groups to
____________
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See: <https://www.unccd.int/sites/default/files/sessions/documents/201907/ICCD_COP%2814%29_16-1910485E.pdf>.
See: <https://www.unccd.int/sites/default/files/sessions/documents/202107/ICCD_CRIC%2819%29_6-2105845E.pdf>.
See: <https://www.unccd.int/news-events/unccd-unveils-new-guidance-land-degradation-anddrought-reporting>.
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engage in the four-yearly inventory process could be progressively clarified by practical
examples of success.
3.
Through the existing Drought Toolbox and Drought Initiative, the UNCCD could
continue accelerating support and guidance to Parties to fill gaps identified at the national
level and enable (compare table):

•

•
•
•

Regular monitoring of drought risks, exposure and impacts on land, water
ecosystems, communities and economies (not only meteorological effects –
see figure 2) and improved use of monitoring to trigger decisions by policy
makers.
Translation of drought vulnerability/impacts into financial and economic terms
and national economic accounting to sensitize decision-makers to take drought
risks into account in (sectoral) policy-making.
Formation of business cases for private actors and development banks to assure
sufficient national investments in drought preparedness, alongside continued
public support, where needed.
Governance systems connecting across scales to manage drought, including
the integration of drought management into planning budget allocation and
financing systems.

“Strengthened global support and improved national action”: A more concerted
articulation of policy, target-setting, tracking, learning and funding at the global level enables
countries to inspire and support increased national level actions (a COP decision would
propose to establish a global target and measurement system for Strategic Objective 3 (SO3),
a process for a review of impacts under the Convention and an interface for the holistic global
approach to drought together with other conventions and processes to be hosted by the
UNCCD) and improved and accelerated funding arrangements at global level. 40
4.
UNCCD could continue accelerating support and guidance to Parties to fill gaps
identified at the global level (see table):
•

Periodic global monitoring of drought risks, exposure and impacts on land,
water ecosystems, communities and economies (both observing impending
climate hazards and engaging with the significance of anthropogenic drivers
and management decisions) and warnings of needs for proactive early actions
through improved sustainable land management.

•

Better use of trans-regional economic forums for assessing financial risks and
capabilities, including & linking trade, health mobility and other aspects of
world economic risk and recovery (e.g. the World Economic Forum, the
Organisation for Economic Cooperation and Development and the Group of
Twenty).

•

Availability of catalytic global financing mechanisms to trigger the redress of
the immediate human causes41of drought exposure and vulnerability.

•

Increased specificity of wording, targets, time frames, processes and country
responsibilities in an updated and renewed global commitment to improve
drought management and reduce drought impacts (whether in form of COP
decisions, political declarations, agreements, protocols, etc. – to be decided
following the articulation of targets and reconfirmation of maximum
consensus).

____________
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As of COP 13 already positive steps have been taken toward this, which include the significant work
of the UNCCD with the Drought Initiative, the IDMP.
All aspects determined by human decisions and/or lack of decisions about issues that are within
humans power to determine and regulate e.g. concerning the use of land, water, institutions, laws,
economic development strategies, trade, cooperation, conflicts, or others).
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5.
To provide leadership for multi-scale and inter-sectoral disaster risk management, an
interagency convening process is already provided for under the Convention. Furthermore,
the Integrated Drought Management Programme (IDMP) continuously enhances
collaborations in support of the UNCCD, among the Food and Agriculture Organization of
the United Nations (FAO), the Global Water Partnership (GWP), the World Meteorological
Organization (WMO) and other partners working within the framework of the Drought
Initiative. Furthermore, within the framework of the Global Framework for Water Scarcity
Agriculture, the secretariat to the UNCCD regularly coordinates many agencies, including
the United States Drought Management Center at the University of Nebraska, the FAO,
WMO, GWP, International Water Management Institute and the United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization, with the wider United Nations Water group, which
includes these and other agencies. The Environment Management Group of the United
Nations Environment Programme offers an additional coordination forum which could also
report any relevant actions on drought to the UNCCD.
6.
Possible additional global policy declarations, decisions, agreements, annexes or
protocols42 to mitigate drought risks and impacts have been under discussion since COP 13
and formally documented at COP 14. However, there is no consensus yet on this and a
significant number of Parties have expressed concerns about proposals to establish new legal
or funding frameworks. They would prefer to first assess and strengthen the effectiveness of
the existing arrangements. To enable consideration and negotiation by the Parties,43 these
should be set out in such a way as to sufficiently identify their intended implications for the
effective implementation of the Convention at all levels. Any legal or financial implications
(should there be any) likely to concern any Parties should also be laid out and clarified before
they are agreed and accepted.
7.
A decision by the COP could set in motion the preparations needed for this pathway
at different levels of ambition and degrees of binding. At a low level, the existing tools could
be further strengthened. At a higher level, it would likely require at least one drafting
committee process with clear ToRs to prepare such an instrument over a time period of at
least one biennium before any draft policy instrument could be ready for review and
negotiation amongst the Parties.
8.
“Improved national action and strengthened regional support”: Countries
improve national drought systems and also convene at the regional level to further boost
national level and transboundary actions and accelerate learning, building more practical
exchanges, processes and institutional capacities with regional partners with whom they
already share borders, sometimes rivers systems and sometimes policies, which have similar
ecosystems and capacities and more private sector actors able to act across borders (a COP
decision would call on Parties, Regional Economic Communities (REC) and partnerships to
improve regional-level actions for learning and exchange, including the scheduling of annual
intersessional meetings to review progress toward SO3 and report on this to the COP with
support from the secretariat).
9.
“Improved national action and strengthened regional support” pathway:
Although it is often assumed that global initiatives (see previous option) include activity at
the regional level, in practice this does not always happen. To enable more regional-level
actions, the COP could call on regional-level bodies and groups; or, regional-level bodies,
countries and groups could voluntarily decide to take action.44 Specific regional
guidelines/recommendations can be tailored to the climate, environment and social
____________
____________
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<https://www.unccd.int/sites/default/files/relevant-links/2021-07/UNEP%20report.pdf>.
In the event that not all Parties would have the desire to commit to a more clearly defined common
global protocol for tracking and raising resilience to drought than is already in place in the form of the
UNCCD and the existing Sustainable Development Goals, targets and indicators, a voluntary
guideline could offer an optional supplement. In the case that all Parties in some regions would desire
to adopt and adhere to a more articulated global protocol, but that those in other regions would not,
then an amendment to the relevant regional annexes of the Convention could be an option – see the
study by UNEP mentioned in previous note.
The stocktake identified the Partnership Initiative for Sustainable Land Management (PISLM), a subregional CBO that promotes SLM projects in the wider Caribbean as an example of a promising subregional level initiative.
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characteristics of the regions, whereas global guidance often remains too general. In some
cases, regional guidance is for the purpose of information sharing/guidance to then promote
action at national level. In others, there are regional level processes, economies and decisionmaking that require specific attention. These could be significantly accelerated by a specific
call from the COP on relevant financing mechanisms or partnerships, including the Global
Environment Facility, RECs, transnational river bodies and the countries themselves, to
provide support for the acceleration of proactive regional policy, implementation and
partnerships through (see table):

•

•
•

•

Regional/and sub-regional programmes for knowledge exchange and capacity
strengthening to improve assessment, monitoring and more proactive earlier
warnings/action triggers. Regional Early Warning Systems to be closely linked
to national ones45
Better use of sub-regional forums to build assessment capabilities and
connections to regional economic cooperation, including transboundary
resource management.
Identification of financial and economic returns on the use of traditional
financing instruments and of innovative financing instruments, such as
insurance products, bonds, microfinance, drought funds; sufficient availability
and use of such instruments.
Regional-level capacity building and networks for capacity development and
exchange of knowledge are in place and connected with global-level
institutions.

10.
A decision by the COP could establish a process for regional-level SO3 learning to be
convened in each region during intersessional years, and for a report on these sessions to be
provided to the COP in future years with support from all regional partners and other partners
concerned, and additional facilitation from the regional facilitation staff of the secretariat to
the UNCCD, if needed.
11.
“Systematic intensification of coherence and cooperation across all levels”: A
comprehensive strategic approach articulating policy and target-setting at the global level
while also engaging more regional-level actions integrating all of the above
12.
“Systematic intensification of coherence and cooperation across all levels”
pathway: A simultaneous enhancement of efforts against drought at all levels, from global
to national (including strong sub-national), is the best way to account for the strengths and
weaknesses of each of these levels, leaving responsibility to the lowest level possible to
support local solutions but provide support where the lowest level is overburdened or not
suitable (subsidiarity principle). Given the increasing risks and impacts of drought in the most
vulnerable areas and the extent to which these are avoidable through a proactive approach, it
is desirable to accelerate progress to the greatest extent possible. In the event that all options
could be activated simultaneously, this would require and represent the highest level of
strategic policy coherence and coordination effort. If agreed and enacted by all Parties and
observer institutions, this should then obtain the fastest, deepest and most sustainable results.
However, concerted advocacy to mobilize necessary resources, processes and monitoring of
implementation for periodic reality checking and course correction will remain essential for
all Parties and observers to remain informed and convinced of effects and effectiveness at
the ground level.
13.
Continuous dialogues at all levels would be needed to strengthen the linkages both
horizontally and vertically. Continuous gap analyses and network analyses should be
activated from the global level to identify and strengthen the weakest links at each level,
unlocking, relinking and lubricating the learning curves, and leaving no one behind. The
establishment, periodic use and refreshment of a global assessment, including upward and
downward linkages, could provide a focus and collective learning process for this purpose.
____________
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Some examples of this are already happening, but more is still needed.
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This should be an explicit and integral part of any point of reference for every national policy
framework addressing drought risks.
14.
IWG members would like to articulate further cross-cutting options that could lead to
more vertical and horizontal coordination: ownership-responsibility-accountability,
communication, access to information and the meaningful participation of indigenous people
and local communities. This should detail how and by whom the options should be
implemented (e.g. specific policies, institutions or initiatives for improved drought
management). More details could be provided concerning the roles of various United Nations
agencies and processes, as well as various types of capacities, coordination and knowledge
exchange needs at different levels and across levels.
15.
The anticipated effects on drought risks affecting populations and ecosystems could
be expected to vary (as in figure 3), depending on the approach and anticipated pathway to
be taken.
16.
The options were considered and discussed as a series of pathways, including a
pathway for strengthened global support. Sketching out these pathways (as in figure 3) raised
many questions due to the continuing absence of systems for monitoring and tracking
progress towards the SO3. The pathways can only be sketched hypothetically and are not
based on any monitoring systems or databases. Tracking these pathways in a more scientific
way would require the identification of methods that could be used to define and measure
progress so that the effectiveness of the options could be fully evaluated and compared. This
lack of data was troubling for some group members, raising concerns that would require time
and attention to develop and resolve. Some group members find this figure unhelpful and
potentially misleading.
Figure 3
Conceptual sketch illustrating potential pathways, combining options at different levels
and their assumed effects which could be systematically monitored and verified subject
to the proactive choices to be made by Parties
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