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            مؤمتر األطراف
                    الدورة الرابعة عشرة

     2132            أيلول/سبتمرب     31- 2              نيودهلي، اهلند، 
                     من جدول األعمال املؤقت ‘ 3 ‘   )ج( 1      البند 

ً       تنفيذ االتفاقية تنفيذًا فعااًل على ا                                    ملستوايت الوطين ودون اإلقليمي واإلقليمي                    ً     
                                      متابعة أطر السياسات والقضااي املواضيعية

      اجلفاف

                                             متابعة أطر السياسات والقضااي املواضيعية: اجلفاف  
                   مذكرة أعدهتا األمانة  

     موجز  
   عببن  ً اً                           ، إىل األمانببأ أت د ببدم د أليببأل   31- أ   م /  22                            طلب  مببؤاأل األطببألاج، موجبب  م بأل    

                                                                جلفاج وخمتلف امل أل ات املتعل أ ابلدعوة يف جمال السياسبات املتعل بأ ابجلفباج،               دنفيذ مباد ة ا
                                      وأت دتابع ذلك يف دو هتا الألابعأ عشألة.

                                                                        ويسبببتعألذ  بببذا الت أليبببأل الجبببألااات البببو البببذهتا األمانبببأ والليبببأ العامليبببأ  يمبببا يتعلببب   
          الجبألااات ً اً    أيضب         . ويشبم   31-   م أ /  22       للم بأل   ً اً                                            بتنفيذ مباد ة اجلفاج واألنشطأ املتصلأ هبا دنفيذ

                                                                              املتخببذة  يمببا يتعلبب  ب ببألا  عببن د يببيي اراجببأ إىل أي دألديبببات إ ببا يأ بشبب ت اجلفبباج يف إطببا  
                                     ادفاقيأ األمي املتحدة ملكا حأ التصحأل.
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                 املعلومات األساسية -   ً أوالً  
                        ، علببببد  ايدة جهود ببببا يف جمببببال   33-   م أ / 2  مت                             حببببؤمت مببببؤاأل األطببببألاج األمانببببأ، يف م ببببأل    - 3

                                                                    ً          السياسات، لضبمات ادسباو ودوا ب  ودعا بد أطبأل سياسبات البدعوة املوا بيعيأ اشبياً مبع أ بداج 
                      ً                             ملكا حأ التصحأل، وديسرياً لتعميي مألاعاة املنظو  اجلنساين.                            ومبادئ ادفاقيأ األمي املتحدة

                               ، مواصببلأ نيسببش الشببألاكات الببو دعببز    32-   م أ / 2                              وطلبب  املببؤاأل إىل األمانببأ، يف امل ببأل   - 2
                                                                                     دطببويأل ال ببد ات الوطنيببأ علببد لطببيط الت  بب  للجفبباج، وعلببد النببذا  املبكببأل ابجلفبباج ود يببيي املخبباطأل

                   ارد من خماطأل اجلفاج.                          ومواطن الضعف، ونيسش ددابري
                        ، "األطبألاج يف الدفاقيبأ إىل    221 /  12                                         ودعت اجلمعيأ العامبأ لممبي املتحبدة، يف ال بألا   - 1

                                                                                 دعزيز ودعي إعداد سياسبات الت  ب  للجفباج بشب ت ألبأ أمبو  منهبا نظبي النبذا  املبكبأل ود يبيي 
                             عن ددابري ارد من خماطأل اجلفاج".                          ً املخاطأل ومواطن الضعف،  ضلً 

                                                    اجلفبباج كهببدج اسبب اديجي جديببد يف الطببا  السبب اديجي لدفاقيببأ    31-   م أ / 1          ج امل ببأل     ويببد - 4
    ُ  َّ                                     ، يُنفَّذ عرب بألامج العم  الوطنيأ ووسائ  أخألى.    2111-    2131                    مكا حأ التصحأل للف ة 

                                                     ، طل  مؤاأل األطألاج إىل األمانأ ومؤسسات الدفاقيأ و يئاهتا   31-   م أ /  22         ويف امل أل   - 8
                                                                  يئأ التفاعب  ببش العلبوم والسياسبات، أت دضبطلع، يف إطبا  وليبأ كب  منهبا،                  املعنيأ، ما يف ذلك 

        ما يلي:
                      الببو د بب ر إجببألااات بشبب ت       2132-    2131                               دنفيببذ مببباد ة اجلفبباج لفبب ة السببنتش     )أ( 

                                                   اجلهبود القليميبأ للحبد خمباطأل اجلفباج وقابليبأ التب ثأل بب ،  (  ‘ 2 ’                     نظي الت    للجفباج، و)  (  ‘ 3 ’ )
                                                 لتعزيز صمود الناس والنظي اليكولوجيأ بوج  اجلفاج؛             جمموعأ أدوات   (  ‘ 1 ’  و)

                                                        ً         دعببي البلببدات يف و ببع ودنفيببذ سياسببات وطنيببأ لدا ة اجلفبباج،  ضببلً عببن إنشبباا    )ب( 
                                                            ودعزيز نظي شاملأ لألصد اجلفاج والت    ل  والنذا  املبكأل حبدوث .

                 يئاهتبا امللئمبأ،                                                           عبلوة علبد ذلبك، طلب  مبؤاأل األطبألاج إىل األمانبأ ومؤسسبات الدفاقيبأ و  - 2
                                                            ما يف ذلك  يئأ التفاع  بش العلوم والسياسات، أت دضطلع ما يلي:

                                                                   أداا دو  قيببادي علببد الصببعيد املؤسسببي مببن خببلل دعزيببز الشببألاكات السبب اديجيأ    )أ( 
                                                                                 ال ائمأ، وإقامأ شألاكات اس اديجيأ جديدة بش ت الت    للجفاج، مع اجلهبات املعنيبأ صباحبأ 

ُ                                          ع املسببتوايت، مببا يف ذلببك وكببالُت األمببي املتحببدة، ومنهببا املنظمببأ العامليببأ لم صبباد             املصببلحأ علببد أيبب                           
                                                                                 اجلويببأ، ومنظمببأ األ ذيببأ والز اعببأ لممببي املتحببدة، وبببألةمج األمببي املتحببدة للبيئببأ، ومكتبب  األمببي 
                                   ُ                                             املتحبببدة لشبببؤوت الفضببباا اخلبببا جي، والشبببألكاُا الابببائيوت، وال طاعبببات العبببام واخلبببا ، ومسبببتخد مو 

ُ                                            واجملتمُع املدين، بغيأ كفالأ الدساو والتنسي  والتكام ؛        ا ي،  األ       
                                                                 و ببع واسببتكمال املبببادئ التوجيهيببأ الت نيببأ ملسبباعدة األطببألاج يف دنفيببذ إطببا      )ب( 

                                             سياسات الت قلي مع اجلفاج والتكيف مع  وإدا د ؛
                                                             مساعدة األطألاج، حس  القتضاا، يف اسبتخدام إطبا  سياسبات التب قلي مبع     )ج( 

                       ج والتكيف مع  وإدا د ؛    اجلفا
                                                                   ايدة الوعي ب ضااي اجلفاج، بسب  منها بنباا ال بد ات، لو بع سياسبات وطنيبأ     )د( 

                                          لدا ة اجلفاج دستند إىل مبادئ ارد من املخاطأل؛
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                                                                     دعزيز التعاوت بش الشمال واجلنبوب والتعباوت  يمبا ببش بلبدات اجلنبوب والتعباوت      ) ب( 
                                                يبا امللئمبأ وأحبدمل املنهجيبات الل مبأ لتطبويأل ونيسبش  صبد                               الثلثي، ما يف ذلك ن   التكنولوج

                                                                     اجلفاج، والتنبؤات املومسيأ، والت   ، ونظي النذا  املبكأل وإيصال املعلومات.
                  علبد النحبو البوا د  ً  اً،             أت دعبد د أليبأل  ً اً                                             ويف امل أل  نفس ، طل  مؤاأل األطألاج إىل األمانبأ أيضب - 1
                                          ت وجببدت، ل ديبببات إ ببا يأ دتعلبب  ابجلفبباج، لعأل بب                 ، بشبب ت اراجببأ، إICCD/COP (14)/INF.3  يف 

                       علد مؤاأل األطألاج التايل.
                                                                          ودستعألذ  ذ  الوثي أ الت دم احملأل  حنو الو اا ابلطلبات امل دمبأ مبن مبؤاأل األطبألاج يف  - 1

                                                  للنتببائج احمل  ببأ يف إطببا  مببباد ة اجلفبباج و ري ببا مببن أنشببطأ ً اً                  ، الببذي ي ببدم مببوجز   31-   م أ /  22      امل ببأل  
             خطبببأ عمببب  بشببب ت  ً اً                                                        اقيبببأ والليبببأ العامليبببأ املتصبببلأ ابجلفببباج. ود ببب ر  بببذ  الوثي بببأ أيضببب          أمانبببأ الدف

                           إىل البد وس املسبتفادة خبلل  ب ة  ً اً                                                    اخلطوات امل بلأ يف معاجلأ اجلفاج يف إطبا  الدفاقيبأ، اسبتناد
ُ                                                               السببنتش اراليببأ. وُلتببتي الوثي ببأ بتوصببيات للبباذ إجببألااات لكببي دنظببأل  يهببا األطببألاج يف الببدو ة                   

                          الألابعأ عشألة ملؤاأل األطألاج.
           ، إىل  يئبببأ  31-   م أ /  22                                                ولعبب  األطببألاج دلحبببمت أت مببؤاأل األطببألاج طلببب ، موجبب  امل ببأل   - 2

   ،    2132-    2131                                                                     التفاعبب  بببش العلببوم والسياسببات، أت د ببدم، يف إطببا  بببألةمج عملهببا لفبب ة السببنتش 
                   تعل ببأ ابأل ا ببي لدا ة                                                            التوجيبب  الت بب  إىل األطببألاج مببن أجبب  دعببي اعتمبباد ودنفيببذ التببدخلت امل

                                                                                      اجلفاج وارد من آاث  ؛ ودألد التدابري الو الذهتا  يئأ التفاع  بش العلوم والسياسات يف الوثي بأ 
ICCD/COP (14)/CST 3.و ي  ري املد جأ يف  ذ  الوثي أ ،                               

                                                                    وابل بببببا أ إىل الوثي بببببأ املشبببببا  إليهبببببا أعبببببل ، وبببببو  لمطبببببألاج أت د بببببألأ  بببببذ  الوثي ببببببأ  -  31
  ICCD/CRIC(18)/7 و  ICCD/COP(14)/CST/7-ICCD/CRIC(18)/4           مببببببببببع الواثئبببببببببب ،    ات     ابلقبببببببببب  

  .ICCD/COP(14)/18 و  ICCD/COP(14)/5 و  ICCD/COP(14)/17 و

             مبادرة اجلفاف -    ً اثنياً  
   8                                                                      مت دنفيبببذ معظبببي الجبببألااات املتعل بببأ مببببباد ة اجلفببباج، علبببد النحبببو البببوا د يف الف ببببألة  -  33

                                                دعببي و ببع خطببط وطنيببأ ملكا حببأ اجلفبباج؛ )ب( د ببدمي الببدعي                             أعببل ، مببن خببلل ثلثببأ دببدابري: )أ( 
ُ      للجهببود القليميببأ؛ )ج( و ببع جمموعببأ أدوات ملكا حببأ اجلفبباج. وابل ببا أ إىل ذلببك، ُشببأل  يف                                                                     
                                               ُ                          ُ           مزيببد مببن الشببألاكات والتعبباوت  يمببا يتعلبب  ابجلفبباج، وبُببذلت جهببود لبنبباا ال ببد ات. ودُعببألذ األنشببطأ

                            ذات الصلأ يف الفصول التاليأ.

                             عم اخلطط الوطنية ملكافحة اجلفاف د -   ألف 
                                             األطبألاج إىل السبتعانأ، حسب  القتضباا،  طبا  سياسبات     31-   م أ /  22           يدعو امل بأل   -  32

                                          مبن أجب  دعزيبز قبد هتا علبد  ايدة الت  ب  للجفباج    (3 )                                    الت قلي مبع اجلفباج والتكيبف معب  وإدا دب 
                                والاذ الجألااات املناسبأ ملواجهت .

__________           
   . ICCD/COP(13)/19              انظأل الوثي أ  (3 )
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                                                   ، دعت الليأ العامليأ، ابلتعاوت مع األمانأ، البلدات إىل    131 2                   يف كانوت األول/ديسمرب  -  31
                                                                                 املشا كأ يف املباد ة من خلل دعوة إىل التعبري عن ال تمام ابلشبألو  احملبددة علبد النحبو التبايل: 
                                                                                  )أ( وجبببود نظبببام  عبببال لم صببباد اجلويبببأ، مثببب  البيببباةت املتعل بببأ ابملنبببا  وامليبببا  وال ببببأ واملؤشبببألات 

                                                                   لقتصاديأ واهليد ولوجيأ، لتكوت قاد ة علد نيديد حجي اجلفاج، ومبدا  املكباين  ا  -           الجتماعيأ
                                                                                وآاث   احملتملببأ؛ )ب( التبببزام البلبببد ابملشبببا كأ الكاملبببأ مبببع اخلبببرباا البببوطنيش يف دعبببي عمليبببات أبببع 
                                                                             البيبباةت وديسببري املشبباو ات بببش أصببحاب املصببلحأ الوطنيببأ؛ )ج( اللتببزام السياسببي علببد أعلببد 

                                                                         يببز اعتمبباد ونشببأل اخلطببأ الوطنيببأ ملكا حببأ اجلفبباج ودطبي هببا يف جايببأ املطبباج. واسببتجاب           مسببتوى لتعز 
   .  (2 )    ً بلداً     44                    هلذا النداا ما جمموع  

                                                                   وعبببلوة علبببد ذلبببك، عينبببت الليبببأ العامليبببأ خبببرباا وطنيبببش مبببؤ لش لبببدعي إعبببداد اخلطبببط  -  34
                ذ مهب  هلبذ  اخلطبط.             وأعبدت لسبتعألا    44                                             الوطنيأ ملكا حأ اجلفاج يف ك  بلبد مبن البلبدات البب 

                                                                               ولكفالببأ الدسبباو ومواامببأ اخلطببط الوطنيببأ ملكا حببأ اجلفبباج  يمببا بببش البلببدات واملنبباط ، أعببدت 
                                                                                األمانأ واثئ  داعمأ، ما يف ذلك خطأ وطنيأ اوذجيأ ملكا حبأ اجلفباج، ومببادئ دوجيهيبأ د نيبأ 

    . (1 )                                                   بش ت دعميي مألاعاة املنظو  اجلنساين ليشم  الت    للجفاج       ً ودليلً 
                             خططها الوطنيأ ملكا حبأ اجلفباج. ً اً    بلد    44       من أص      11      ، و ع     2132               ويف نيسات/أبألي   -  38

  .    2132                                                                   ومن امل أل  أت دستكم  البلدات األ بعأ عشأل املتب يأ خططها حبلول جايأ عام 
                                                                            ويف استجابأ مباشألة لألدود الفعب  الوابيبأ إ اا مبباد ة اجلفباج مبن البلبدات األطبألاج يف  -  32

                                                                             ابعأ عشألة للجنأ استعألاذ دنفيذ الدفاقيأ وعدد الطلبات الو أع بتهبا، أطل بت الليبأ           الدو ة الس
    21                                                          دعبوة اثنيبأ للبلبدات للمشبا كأ يف مبباد ة اجلفباج. وأعبألب مبا جمموعب        2132                    العامليأ يف آذا /ما س 

                                   عن الأل بأ يف املشا كأ يف  ذ  املباد ة. ً اً    بلد
                                            لدو ة الثالثبأ عشبألة ملبؤاأل األطبألاج، مبن امل بأل  أت               ُ                وعلد حنو ما اقُ ر علد األطألاج يف ا -  31

                                         يف و ببع خطببط وطنيببأ ملكا حببأ اجلفبباج. وحسبببما ذكببأل  ً اً    بلببد    11                       دببدعي مببباد ة اجلفبباج حببوايل 
                              عببببن ال تمببببام ابملشببببا كأ يف املببببباد ة،  ً اً    بلببببد    13       ، أعببببألب     2132             حزيألات/يونيبببب     3         أعببببل ، حبببب  

                               يبدل ال دفبا   بري املتوقبع يف عبدد مبن                    يف أنشبطأ ذات صبلأ. و  ً اً                       معظي  ذ  البلبدات مشبا ك    وابت
                                       ايدة يف عب ا عمب  األمانبأ والليبأ العامليببأ.  ً اً                                              البلبدات املهتمبأ علبد أ يبأ املبباد ة، لكنب  ضثبب  أيضب

                                                                                    ويف  ذا السياو، قد دتمكن األمانأ والليأ العامليأ من إجنبا  معظبي، ولبيل كب ، األنشبطأ املضبطلع
                      . وإذا كبببات األمببببأل كببببذلك،     2132                  امل بببأل ة يف جايببببأ عببببام                              إطببببا  مببببباد ة اجلفببباج  ببببمن املهلببببأ     هببببا يف 
                                                                     أت ويز مؤاأل األطألاج استخدام الألصبيد املتب بي مبن التمويب  املخصبب للمبباد ة يف         األمانأ     د  ر
  .    2123    عام 

__________           
                                                                                                           أ ألي يبا: إثيوبيبا وببنن وبو كينبا  اسببو ودو بو واجلزائبأل وجنبوب أ ألي يبا و وانببدا و امبيبا و مببابوي والسبودات وسببرياليوت   (2 )

                                                   وليببرباي ومد شبب أل ومصببأل واملغببألب ومببلوي ومو يتانيببا والنيجببأل        بيسبباو  -                                    والصببومال و ببابوت و امبيببا و بباة و ينيببا 
                                              السبلميأ( وجبز  ما شبال والفلببش و ييبت ةم وكمببوداي   -                                              ونيجرياي. آسيا: األ دت وأو بكستات وإيألات )أهو يأ 

      ميببات(              املتعببددة ال و   -                                                                               والكويببت. أمأليكببا اللدينيببأ ومنط ببأ البحببأل الكببا ياب: إكببوادو  واب ا ببواي وبوليفيببا )دولببأ 
             أو واب الوسبببببطد   و                        البوليفا يبببببأ( وكولومبيبببببا   -                                                          واجلمهو يبببببأ الدومينيكيبببببأ والسبببببلفادو  و ألينبببببادا و نبببببزويل )أهو يبببببأ 

                                                 والشألقيأ: أذ بيجات، وصألبيا وم دونيا، ومولدو ا.

( 1)  <https://www.unccd.int/sites/default/files/relevant-links/2018-06/model%20drought%20plan.pdf>.    

https://www.unccd.int/sites/default/files/relevant-links/2018-06/model%20drought%20plan.pdf
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                           تقدمي الدعم للجهود اإلقليمية -  ابء 
      أعبل ،    8     بألة                                                               يشم  دنفيذ الجألااات املتعل أ مبباد ة اجلفباج، علبد النحبو املببش يف الف -  31

                                                                                       دعي اجلهود القليميأ الألاميأ إىل ارد من خماطأل اجلفاج وقابليأ الت ثأل بب . وببدأت األمانبأ والليبأ 
                                                                                   العامليبأ يف دصبميي واختببا  ودنفيبذ مشبا يع ةأليبيبأ يف آسبيا الوسبطد، واجلماعبأ الاائيبأ للجنببوب 

                                  يأ مكا حأ اجلفاج يف منط أ الساح .                                                    األ ألي ي ويف بلدات اللجنأ الدائمأ املش كأ بش الدول املعن
                                                                              ونظمببببت األمانببببأ والليببببأ العامليببببأ، ابلتعبببباوت مببببع منظمببببأ األ ذيببببأ والز اعببببأ واملنظمببببأ العامليببببأ  -  32

                                                                                     لم صبباد اجلويببأ، دو ة دد يبيببأ عببن اجلفبباج علببد  ببامع الببدو ة السببابعأ عشببألة للجنببأ اسببتعألاذ دنفيببذ 
  ICCD/CRIC (18)/8                              ج اتوت،  يباة. ودتضبمن الوثي بأ        ، يف جبو     2132                             الدفاقيأ يف كانوت الثاين/ينبايأل 

                       من املعلومات ذات الصلأ. ً اً     مزيد
                                                                       وابل ببا أ إىل معببألذ التببد ي  علببد مكا حببأ اجلفبباج الببذي نظمتبب  جلنببأ اسببتعألاذ دنفيببذ -  21

                                     يف جببو ج اتوت،  يبباة، طلبببت جمموعببأ البلببدات       2132                  كببانوت الثاين/ينببايأل       22 و    28              الدفاقيببأ يببومي 
                                                                        ادفاقيببببأ األمببببي املتحببببدة ملكا حببببأ التصببببحأل يف أو واب الوسببببطد والشببببألقيأ وآسببببيا الوسببببطد         األطببببألاج يف 

                                                                                  إىل الدفاقيأ )واملنظمأ العامليأ لم صاد اجلويأ( دنظيي دد ي  إقليمي يألكز علد الحتياجات   (4 )        ومنغوليا
                                                  القليميأ احملددة املتعل أ ابلت    للجفاج والتكيف مع .

                                                          عاوت الوثيب  مبع املنظمبأ العامليبأ لم صباد اجلويبأ، ومنظمبأ األ ذيبأ                   ولطط الدفاقيأ، ابلت -  23
                           معهببد اهليبد ولوجيا الببدااألكي،   -                                                              والز اعبأ، والشبألاكأ العامليببأ للميبا ، وببألةمج األمببي املتحبدة للبيئبأ

                                                                                     لتنظيي حل أ العمب  التد يبيبأ القليميبأ املطلوببأ املتعل بأ مجموعبأ أدوات مكا حبأ اجلفباج )انظبأل 
                           الو دستجي  للواقع القليمي.      أدة ( 

                         جمموعة أدوات مكافحة اجلفاف -   جيم 
                                                                        يف إطببا  مببباد ة اجلفبباج، طلبببت الببدو ة الثالثببأ عشببألة ملببؤاأل األطببألاج إىل األمانببأ و ببع  -  22

                                                                              جمموعأ أدوات مكا حأ اجلفاج لتعزيز قد ة الناس والنظي اليكولوجيأ علد نيم  اجلفاج.
                                                          الدفاقيببأ، ابلتعبباوت الوثيبب  مببع املنظمببأ العامليببأ لم صبباد اجلويببأ،                هبببذا امل ببأل ، و ببعت       ً وعمببلً  -  21

                                                                                       ومنظمبأ األ ذيبأ والز اعبأ، والشبألاكأ العامليبأ للميبا ، واملألكبز البوط  للحبد مبن آاث  اجلفباج التببابع 
                                             معهببد اهليببد ولوجيا الببدااألكي جمموعببأ أدوات شبببكيأ  -                                       جلامعببأ نرباسببكا وبببألةمج األمببي املتحببدة للبيئببأ 

  . (8 )     اجلفاج        ملكا حأ
ببع جمموعببأ األدوات الشبببكيأ ملكا حببأ اجلفبباج دببدابري عمليببأ للحببد مببن خمبباطأل اجلفبباج  -  24    مت                                                                    وةممت 

                                                                                 وخيا ات سياساديأ هتدج إىل دزويبد اجلهبات املعنيبأ مكا حبأ اجلفباج ابألدوات واملما سبات الفضبلد
      ُ     فببباج. ونُظمبببت                                                                 واألسبببالي  واألدلبببأ واملعبببا ج البببو ضكبببن للبلبببدات أت دنشبببأل ا للحبببد مبببن آاث  اجل

                                                                               جمموعأ األدوات يف ثلمل وحدات: )أ(  صبد اجلفباج والنبذا  املبكبأل؛ )ب( د يبيي قابليبأ التب ثأل 
           أداة دعببي يف  ً اً                                                            ابجلفبباج؛ )ج( دببدابري ارببد مببن خمبباطأل اجلفبباج. ودتضببمن جمموعببأ األدوات أيضبب

ُ            الباذ ال بألا ات علبد شبك  أسبئلأ وأجوبببأ دفاعليبأ علبد الن نبت. وقبد ُو بعت جمموعببأ ا        ألدوات                                                             
                                                       كجزا من ال ط  املعأليف لدفاقيأ األمي املتحدة ملكا حأ التصحأل.

__________           
                                                                                             البلببدات الببو حضببألت معببألذ التببد ي   ببي: أ مينيببا وأو بكسببتات وأوكألانيببا والبوسببنأ واهلألسببك وبببيل وس واجلببب    (4 )

       ليا.                                               األسود وأهو يأ مولدو ا وجو جيا وكا اخستات ومنغو 

( 8)  <https://knowledge.unccd.int/drought-toolbox>.    

https://knowledge.unccd.int/drought-toolbox
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             كبانوت األول/     4- 2                           معهبد اهليبد ولوجيا البدااألكي )  -                              ونظي بألةمج األمي املتحبدة للبيئبأ  -  28
                                   للمببد بش مببن بببش مببوقفي ادفاقيببأ مكا حببأ  ً اً     عمليبب ً اً                           ، كوبنهببا ن، الببدااألك( دببد يب    2131      ديسبمرب 

                  معهببد اهليببد ولوجيا-                                                 و ببع جمموعببأ األدوات. وقبباد بببألةمج األمببي املتحببدة للبيئببأ                التصببحأل املشببا كش يف
                                                                              البدااألكي عمليبأ و بع أحبد الألكبائز البثلمل جملموعبأ األدوات البو دألكبز علبد  صبد اجلفباج ونظبي 

              النذا  املبكأل.
ُ                                                  وعببلوة علببد ذلبببك، ُع ببدت حل ببأ عمببب   نيببأ للتح بب  مبببن جمموعببأ األدوات يف الفببب ة  -  22                
                                                  يف أنطاليببببا، دألكيببببا. و ببببمت حل ببببأ العمبببب   ثلببببش عببببن البلببببدات       2132         أاي /مببببايو    4    إىل   2   مببببن

                                                                            اخلمسبأ عشببأل لختبببا  املنبرب التفبباعلي اجلديببد البذي سيسبباعد يف دصببميي حلبول  عالببأ للحببد مببن 
    38                                                                      آاث  اجلفبباج، ويف و ببع خطببط وطنيببأ ملكا حببأ اجلفبباج. ودعببألج املشببا كوت، الببذين ضثلببوت 

                                                                 ذات الصلأ بألصد اجلفاج والنذا  املبكأل ب  لت يبيي قابليبأ التب ثأل ابجلفباج            علد األدوات    ، (2 )    ً بلداً 
                              والتدابري امللئمأ للحد من آاث  .

                   السياسات والشراكات -    ً اثلثاً  
                                                                              مت دنفيبذ الجبألااات البو طلبتهبا البدو ة الثالثبأ عشبألة ملبؤاأل األطبألاج، علبد النحبو الببوا د  -  21

                                                ألاذ طألائبب  د يببيي قابليببأ التبب ثأل ابجلفبباج؛ و)ب( دعزيببز                 عببن طأليبب  )أ( اسببتع ً اً       ، أساسبب 2         يف الف ببألة 
                                                      الشألاكات والتعاوت. ودعألذ  ذ  األنشطأ يف الفصول التاليأ.

                                         استعراض أساليب تقييم قابلية التأثر ابجلفاف -   ألف 
               (، ينطببوي د يببيي ICCD/COP (13)/19 )                             إىل إطببا  سياسببات مكا حببأ اجلفبباج ً اً       اسببتناد -  21

                                                          طأل  علد )أ( نيديد آاث  اجلفاج علبد ال طاعبات القتصباديأ الضبعيفأ                        قابليأ الت ثأل ابجلفاج وخما
                                                                                      مببا يف ذلبببك   اعبببأ احملاصببي  والثبببألوة اريوانيبببأ، والتنبببو  البيولببوجي والبببنظي اليكولوجيبببأ، والطاقبببأ، 
                                                                                       والسببياحأ، والصببحأ؛ و)ب( د يببيي الضببغو  املاديببأ والجتماعيببأ والقتصبباديأ والبيئيببأ علببد اجملتمعببات

                                                                   وأثنبباا اجلفبباج وبعببد  بب ة وجيببزة مببن وقوعبب  هبببدج نيديببد اجلهببات املعأل ببأ للمخبباطأل            احملليببأ قببب 
                                                                                والسب  يف ذلك؛ و)ج( د ييي األو ا  أو ارالت الو دزيد م اومبأ اجلفباج أو قابليبأ التعبألذ 
                                                                                        ل  وقد ة اجملتمعات احملليأ املتضأل ة علبد التب قلي معب ؛ و)د( د يبيي مبدى األ بألا  أو اخلسبائأل احملتملبأ

                   يف حالأ وقو  اجلفاج.
                                             ، ينبغببي للسياسبببات الوطنيببأ لدا ة اجلفببباج أت دشبببجع ICCD/CRIC (11)/17        للوثي بببأ  ً اً     وو  بب -  22

                                                                               السبب اديجيات الببو دألكببز علببد و ببع ودنفيببذ البببربامج الببو دسببب  حببدومل التبب ثري وخطببط السبببتعداد، 
          سياسببات أت                                                                ودشببجع كببذلك السياسببات الببو دسببتهدج ارببد مببن خطببأل اجلفبباج. ومببن شبب ت  ببذ  ال

                                                                                نيد مبن اخلطبأل عبن طأليب  بنباا ودوطيبد سبب  عبيع قباد ة علبد التكيبف مبع اجلفباج، والباذ إجبألااات 
                                                                                 التصببدي امللئمببأ ويف الوقببت املناسبب  رمايببأ سببب  العببيع وإن بباذ حيبباة البشببأل، مببع معاجلببأ األسببباب 

                    علد ك  أ مأ مفألد ا.                                                         ً          اجلذ يأ ل ابليأ الت ثأل ابجلفاج وإدا ة املخاطأل امل  نأ ب  بدلً من ال كيز
__________           

                                                                                               أ ألي يببببا: بو كينببببا  اسببببو واجلزائببببأل وجنببببوب أ ألي يببببا ومببببلوي ونيجببببرياي. آسببببيا: األ دت وأو بكسببببتات ودألكيببببا )البلببببد   (2 )
                                                                 للدينيبببأ ومنط بببأ البحبببأل الكبببا ياب: إكبببوادو  والسبببلفادو  و ألينبببادا. أو واب                                 املضبببيف( والعبببألاو وكمببببوداي. أمأليكبببا ا

                            الوسطد والشألقيأ: مولدو ا.
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                                                                           وبناا علد ما و د أعل ، أصد ت األمانأ، ابلش اك مع املنظمأ العامليأ لم صاد اجلويأ  -  11
                                                        جبألاا د اسبأ بشب ت طألائب  د يبيي قابليبأ التب ثأل ابجلفباج والاث   ً اً                              ومنظمأ األ ذيأ والز اعأ، دكليف

                                   ينهبا لجبألاا د ييمبات دصباعديأ ل ابليببأ                                              امل دببأ عليب . ودبدد السبتعألاذ ثلثبأ جبج ضكبن اجلمبع ب
         وأاعببات؛ ً اً                واملهمشببوت، أ ببألاد ً اً                                                           التبب ثأل )أ( ال كيببز علببد النبباس ومصبباد    قهببي، مببن  ببيهي األشببد  ببعف

                                                                             و)ب( اسبببتيعاب التغبببريات يف إنتببباج خبببدمات البببنظي اليكولوجيبببأ، مبببا يف ذلبببك إنتببباج الز اعبببأ؛ 
                                 ألحببواذ واألحببواذ الفألعيبأ يف قبب  دزايببد                                            و)ج( حصبأل الاث  علببد التبوا ت املببائي علببد مسبتوى ا

                         الضغط علد املوا د املائيأ.
                                                                             وضكن أت دستخدم نتائج الت ييمات الوطنيأ املسبتمدة مبن  بذ  البنهج لتحديبد آاث  اجلفباج  -  13

        القليمبي                                                                              الطويلأ األج  وال صرية األج  علد النف بات والقتصبادات الوطنيبأ. وضكبن للبدعي الابائي
                                                                    قببد ات مؤسسببيأ للحببد مببن الاث  األوسبع املزعزعببأ للسببت ألا  الببو دتسببب  هبببا خمبباطأل              والبدويل أت يببب  

دا ة والضعف املستمأل للقتصادات واألمن القليميش والعامليش
ُ
                                                    اجلفاج  ري امل
ُ
           ( 1)  .   

                  الشراكات والتعاون -  ابء 
      أل ذيبأ                                                                        يستفيد دنفيذ مباد ة اجلفاج مبن دعبي الشبألكاا.  علبد سببي  املثبال، نظمبت منظمبأ ا -  12

                                                                حول الشألاكات الس اديجيأ لتنفيبذ مبباد ة اجلفباج يف م بأل املنظمبأ يف  ومبا         ً دشاو ايً    ً اً                والز اعأ اجتماع
                                                              . وشبببهد الجتمبببا  إنشببباا الفأليببب  العامببب  املعببب  مبببباد ة اجلفببباج البببذي يضبببي     2131              يف نيسبببات/أبألي  

                             العامليبببأ للميبببا ، واملألكبببز البببوط                                                                 املنظمبببأ العامليبببأ لم صببباد اجلويبببأ، ومنظمبببأ األ ذيبببأ والز اعبببأ، والشبببألاكأ
                                                                                  للحببد مبببن آاث  اجلفببباج التبببابع جلامعبببأ نرباسبببكا، وادفاقيببأ مكا حبببأ التصبببحأل، ومنظمبببأ األمبببي املتحبببدة 

                           معهد اهليد ولوجيا الدااألكي.-                                                             لل بيأ والعلي والث ا أ )اليونسكو(، وبألةمج األمي املتحدة للبيئأ 
                                   أ ألي يببا الببدعي مببن خببلل د ببدمي مسببا ات يف                                     وقببدمت الشببألاكأ العامليببأ للميببا  يف شببألو -  11

                                                                            جمال بناا ال د ات، ود اسات حالأ، وواثئ  إ شاديأ، ونيلبيلت معبدة حسب  الطلب  لكب  مبن 
ُ                         إثيوبيا والسودات يف خططهما الوطنيبأ ملكا حبأ اجلفباج. وُحشبدت منتبدايت أصبحاب املصبلحأ                                                   

                                        ال طأليبأ( يف البلبدات للمسبا أ يف الجتماعبات                                                       املتعددين التابعأ للشألاكأ العامليأ للميا  )شبألاكات امليبا 
                         التشاو يأ ملختلف الشألكاا.

                                                 البذي د بود  الشبألاكأ العامليبأ للميا /املنظمبأ العامليبأ    (1 )                              ونظي بألةمج إدا ة اجلفباج املتكامب  -  14
    سبي                                                                                          لم صاد اجلويأ، ابلتعاوت مع شألاكات امليا  ال طأليأ التابعأ للشألاكأ العامليأ للميا ، وجهات التن

                                                                                     الوطنيأ التابعأ لدفاقيبأ األمبي املتحبدة ملكا حبأ التصبحأل، واخلبرباا الستشبا يش البوطنيش، مشباو ات 
                                                                              بش أصحاب مصلحأ متعددين يف بو كينا  اسو وبنن والنيجأل. واهلبدج مبن  بذ  الجتماعبات  بو 

            حأ اجلفاج،                                                                  اكش اجلهات املعنيأ ابجلفاج من د دمي مسا ات  نيأ يف و ع اخلطط الوطنيأ ملكا
                                                                            ودبادل اخلربات الت نيأ واخلربات املكتسبأ من املنظو ات الوطنيأ والقليميأ والعامليأ.

                                                                          ودعاوت بألةمج إدا ة اجلفاج املتكام  يف وسط وشألو أو واب، ومألكز إدا ة اجلفاج جلنوب  -  18
           ا ي مبباد ة                                                                          شألو أو واب، مع جهبات التنسبي  الوطنيبأ التابعبأ لدفاقيبأ مكا حبأ التصبحأل ومبع مستشب
                                                                            مكا حأ اجلفاج التابعأ لدفاقيأ مكا حأ التصحأل يف ك  من م دونيا وصألبيا ومولدو ا.

__________           
    .<https://www.unccd.int/issues/land-and-drought>                                                     دألد معلومات إ ا يأ عن  ذا الستعألاذ علد الألابط التايل:   (1 )

( 1)  <http://www.droughtmanagement.info/>.    

https://www.unccd.int/issues/land-and-drought
http://www.droughtmanagement.info/
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                                                                           كما دعي النياد من أج  املتوسط وبألةمج األمي املتحبدة الابائي دنفيبذ مبباد ة اجلفباج. -  12
        تانيبا،                                                                        و  ي أت النياد من أج  املتوسط مول و ع خطبط وطنيبأ ملكا حبأ اجلفباج يف األ دت ومو ي

  َّ                                                                       مبببوَّل ببببألةمج األمبببي املتحبببدة الابببائي و بببع اخلطبببط الوطنيبببأ ملكا حبببأ اجلفببباج يف كببب  مبببن إيبببألات 
                 والصومال واملغألب.

                                                                                ودعاونت األمانأ مع منظمأ األ ذيبأ والز اعبأ  بمن الطبا  العباملي لنبد ة امليبا  يف الز اعبأ.  -  11
                              جانبب  املنظمببات األعضبباا ومببن بينهببا     إىل                 "الت  بب  للجفبباج"  ب ً اً     معنيبب      ً عبباملً  ً اً                  ود ببود األمانببأ  ألي بب

                                                                                  العامليببأ لم صببباد اجلويببأ، ومنظمببأ األ ذيبببأ والز اعببأ، والشببألاكأ العامليبببأ للميببا ، واليونسبببكو،         املنظمببأ
                                                                                       واملعهد الدويل لدا ة امليا ، وشبكأ الشباب املائيأ الدوليأ واملألكز البوط  للحبد مبن آاث  اجلفباج يف 

                                                              د املنتدى الدويل األول بش ت الطا  العباملي لنبد ة امليبا  يف الز اعبأ                           ُ الولايت املتحدة األمأليكيأ. وعُ 
                    . وحببببدد املنتببببدى ارلببببول     2132          آذا /مببببا س     22   إىل     32                              يف بببببألااي، كببببابو  ببببريدي، يف الفبببب ة مببببن 

   .  (2 )                                                                          العمليأ واملبتكألة ملعاجلأ ند ة امليا  يف الز اعأ علد النحو املبش يف "التزام بألااي"
                                                          ، مثلببت األمانببأ ادفاقيببأ مكا حببأ التصببحأل يف اللجببات الدا يببأ لليببأ              وعببلوة علببد ذلببك -  11

                                                                                     األمي املتحدة املش كأ بش الوكالت لتنسي  كا بأ املسبائ  املألدبطبأ ابمليبا  العذببأ والصبألج الصبحي،
                                                                                    وببببألةمج إدا ة اجلفببباج املتكامببب ، والطبببا  العببباملي لنبببد ة امليبببا  يف الز اعبببأ،  يمبببا يتعلببب  بعمليبببات 

                                                                         خمتلفأ وقدمت إسهامات الدفاقيأ يف حل ات العم  الت نيأ املتعل أ ابجلفاج والدا ة          ومناسبات 
                                                                                 املسببتدامأ للميببا . ود يببؤد  ببذا التمثيبب  والشببألاكات املببذكو ة أعببل  إىل  ايدة الببوعي  حسبب  ببب  

                                                                    ألصأ لقامأ شألاكات  امأ لدعي دطويأل جمموعأ أدوات مكا حأ اجلفباج وعمليبات  ً اً        شك  أيض
                              التخطيط الوطنيأ ملكا حأ اجلفاج.

                                             احلاجة، إن وجدت، إىل ترتيبات إضافية بشأن اجلفاف -     ً رابعاً  
                                                                      يف الببدو ة الثالثببأ عشببألة ملببؤاأل األطببألاج، أجببألى األطببألاج مناقشببأ نشببطأ بشبب ت السببب   -  12

                                                               تعزيببز العمبب  علببد التصببدي للجفبباج يف إطببا  ادفاقيببأ مكا حببأ التصببحأل، مببع                   والوسببائ  الكفيلببأ ب
                                                                            اق احات د اور بش و ع مبادئ دوجيهيأ د نيأ وحبؤ إمكانيبأ و بع بألودوكبول خبا  ابجلفباج 

                                                                   وكما  و مبش يف األجزاا الساب أ من  ذ  الوثي أ، قأل  مؤاأل األطألاج ددابري    .     ً قانوةً  ً اً          يكوت ملزم
                                           عاجلأ اجلفاج، و ي ددابري نفذت خلل   ة السنتش.               عديدة دألمي إىل م

                      عببن اراجببأ، إت وجبببدت، إىل  ً اً              أت دعببد د أليببأل  ً اً                               وطلبب  مببؤاأل األطببألاج مببن األمانببأ أيضبب -  41
                                                                               دألديبببات إ ببا يأ بشبب ت اجلفبباج، كببي ينظببأل  يهببا مببؤاأل األطببألاج يف دو دبب  الألابعببأ عشببألة. ولببدى 

                                      ال ديبات ال ا يأ، ومبا يسبتتبعها مبن حيبؤ                                            ال يام بذلك، سعت األمانأ إىل دو يح طبيعأ  ذ  
                                                                                  مسببا تها املتوقعببأ يف التصببدي للجفبباج، والتببدابري واملببوا د الل مببأ ل سببائها يف إطببا  الدفاقيببأ. 
                                                                                 واستهدج  ذا العم  العديد من ال ديبات ال ا يأ احملتملبأ، البو ضكبن دصبنيفها نيبت العنباوين 

                                      ُ  مت               ات التمويبب ، و)ج( الصببكوك ال انونيببأ. وُعألمت  ببت معاجلببأ اجلفبباج               ُ                      التاليببأ: )أ( الببُنهج الت نيببأ، و)ب( أدو 
                                                                              يف إطببا  ادفاقيببأ مكا حببأ التصببحأل علببد أجببا دألكببز علببد إدا ة خمبباطأل اجلفبباج، و اصببأ علببد ارببد 

                                         من آاث   وخماطأل  والوقايأ من  والت    ل . 

__________           
( 2)  <http://www.fao.org/land-water/events/ws-forum/praia-commitment/en/>.    

http://www.fao.org/land-water/events/ws-forum/praia-commitment/en/
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           للبلببدات مببن                                                                وأعببدت أمانببأ ادفاقيببأ األمببي املتحببدة ملكا حببأ التصببحأل قائمببأ مببن اخليببا ات  -  43
                                                                                              أجببببب  التصبببببدي للجفببببباج موجببببب  ادفاقيبببببأ األمبببببي املتحبببببدة ملكا حبببببأ التصبببببحأل. ودببببببش الوثي بببببأ

ICCD/COP (14) /INF.3   نطبباو ادفاقيببأ األمببي املتحببدة ملكا حببأ التصببحأل ملتابعببأ  ببذ  اخليببا ات، و ببي                                                               
                       املو حأ يف دلك الوثي أ.                                                                ةمع بش العتبا ات الت نيأ واملاليأ وال انونيأ. ودألد أدة  اخليا ات 

   ُ          الُنهج الفنية -   ألف 
                                  واملكونببأ مببن احتياطيببات امليببا  املخزنببأ                                           دببألميي وصببيانأ ودعزيببز ارببواجز الببو دصببد اجلفبباج -  42

                                                                                     يف الكتبب  املائيببأ السببطحيأ، وخببزاةت امليببا  اجلو يببأ، وال بببأ، وصببيانأ الببدو ة اهليد ولوجيببأ. وأيببع 
                                         من أ داج التنميبأ املسبتدامأ،  جبألاا اسبتعألاذ    2- 4- 2   دج          يف إطا  اهل   ،                  ً البلدات ملتزمأ أصلً 

                                                                                   سنوي ملدى دوا أل امليا  ود دمي حسباابت كميبأ لقهبا  التغيبريات مبع مبألو  الوقبت. وعبادة مبا دنضب 
                                                                                احتياطيبات امليبا  خبلل  ب ات اجلفباج. ويف ارببالت البو ل دتجبدد  يهبا خمبزوةت امليبا  يف ارببواجز

                                        لسكات أكثأل عأل أ و شاشأ رالت جفاج لح أ.                      الو دصد اجلفاج، يصبح ا
                       الدا ة املسببتدامأ لم ا ببي                                                   ودشببم  التببدابري العمليببأ لتعزيببز ارببواجز الببو دصببد اجلفبباج  -  41

                                                                               وامليبببا ، وإصبببلر البببنظي اليكولوجيبببأ، وإدا ة مسبببتجمعات امليبببا ، واجلمبببع ببببش إدا ة الفيضببباةت 
                                       عزيببز ارببواجز الببو دصببد اجلفبباج نيسببش  نظببي  صببد                             . ودشببم  التببدابري الألاميببأ إىل د            وإدا ة اجلفبباج

                            نظي  صد اجلفباج والنبذا  املبكبأل                                                            ود ييي مدى دوا أل املوا د املائيأ وإدا ة  ذ  املوا د، ما يف ذلك 
ً                      . ولببدى بعببد الببدول والسببلطات املسببؤولأ عببن األحببواذ املائيببأ، أصببًل، التزامببات  سياسبباديأ   ببب                                                        

                                                      عد أي دألديبببات إ ببا يأ علببد دوسببيع ودعزيببز  ببذ  اللتزامببات،                                للحببد مببن العجببز املببائي. وضكببن أت دسببا
                                                                   ودشديد النظي اخلاصأ بتتبع الت دم احمل   ودشجيع دبادل املعا ج وال د ات.

                       مبن خبلل دنويبع القتصبادات                                                   ارد من اعتماد القتصادات واألسأل املعيشيأ علد األمطا  -  44
                                    ليببأ والنتبباج اريببواين. ويف معظببي اجملتمعببات                                               والفببأل  القتصبباديأ إىل جانبب  اسببتمألا  الز اعببات البع

                                                                                   احملليببأ الضببعيفأ، دببد ك األسببأل املعيشببيأ الفببأل  املتاحببأ لتنويببع دخلهببا والبتعبباد عببن العتمبباد علببد 
                                                                                 احملاصببي  البعليببأ والنتبباج اريببواين، ولتكببوين   وس األمببوال واألصببول الببو مببن شبب جا التخفيببف مببن 

                                                 ألسأل املعيشيأ إىل دعي موج  لتمكينها من ال يام بذلك.                                 دعأل ها للجفاج. ومع ذلك، قد نيتاج ا
                                           ت دت اسبببي ودعبببز  ارلبببول ذات الصبببلأ ابلسبببياو، مثببب   أ                          للمألاكبببز الت نيبببأ القليميبببأ     وضكببن  -  48

                                                                                   إدا ة أحببواذ ومسببتجمعات امليببا ، و ايدة إنتبباج امليببا ، ود نيببات دببو ري امليببا ، وارببد مببن التلببومل 
                                                  لثابتبببأ، ونيسبببش معاجلبببأ امليبببا  وإعبببادة دبببدويأل ميبببا  الصبببألج.                               املنبعبببؤ مبببن املصببباد  الثابتبببأ و بببري ا

                                                                                         ودشم  التدابري الس اديجيأ لتعزيز إنتاج امليا  وإعادة ددويأل ا نيسش النظي ال ائمأ لألصبد ود يبيي 
                                                                                   وإدا ة استخألاج املوا د املائيأ، ودد  ات امليا  املس جعأ، واحتمالت دألاجع اجلبودة خبلل  ب ات 

                                                                 والتوعيببأ والتث يببف أمببألات أساسببيات لبنبباا ال ببد ات البشببأليأ علببد ال ببطل                  اجلفبباج وخا جهببا.
                                     بتدخلت د نيأ ةجحأ وإدا ة خماطأل اجلفاج.

              األدوات املالية -  ابء 
                                                                      دتسببي الدا ة الفعالببأ ملخبباطأل اجلفبباج ة يببأ ابلغببأ يف  ايدة النمببو القتصببادي، ونيسببش  -  42

                                              ستوايت املخاطأل دتفاوت داخ  البلدات و يمبا بينهبا،                                       األمن الغذائي، وارد من الف أل. و  ي أت م
                                                                                    بب ت الثابببت أت البلببدات املنخفضببأ الببدخ  والبلببدات الكثببرية العتمبباد علببد الز اعببأ معأل ببأ بصببفأ 
                                                                             خاصأ للمخاطأل املتصلأ ابجلفاج. ويف  ذ  البلدات، مثأ حاجأ ملحأ إىل نيسش د ييي املخاطأل، 

                                        خاطأل، ونيسش اس اديجيات إدا ة خماطأل اجلفاج.                                 و هي أوج  ال ابط بش خمتلف أنوا  امل
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                                                                             وقببد مت إنشبباا واختبببا  العديببد مببن أدوات التمويبب  ملعاجلببأ خمبباطأل اجلفبباج، ود دكببن النتببائج  -  41
                                                                      حببب  الت  يمببا يتعلببب  بتحسبببش املشبببا يع التجأليبيببأ. ول ببببد مبببن بببذل املزيبببد مبببن اجلهبببد  ً اً         ةجحببأ دومببب

                                           مكا حببأ آاث  اجلفبباج مببا يببتلام مببع الحتياجببات                                 لسببتحدامل أدوات إدا ة املخبباطأل مببن أجبب
                                                                            احملددة لفألادى البلدات، ولفهي طائفأ من الصكوك املاليأ املتاحأ لدا ة خماطأل اجلفاج.         والظألوج

                                                                      وقببد و ببعت الليببأ العامليببأ قائمببأ خيببا ات دتعلبب  تليببات وصببكوك التمويبب  الببو ضكببن  -  41
                                             فيببف مبن خمباطأل . و بذ  اخليبا ات معألو بأ يف الوثي ببأ                                       للبلبدات أت نيصب  عليب  للت  ب  للجفباج والتخ

ICCD/COP/14/INF.3  :املذكو ة أعل ، الو دتضمن معلومات عما يلي                                         
                          التببب مش الفبببألدي علبببد احملاصبببي ،   (  ‘ 3  )’                           منتجبببات التببب مش  بببد اجلفببباج مثببب      )أ( 

       ملنط أ؛                              الت مش ال ائي علد مؤشأل حماصي  ا  (  ‘ 1 ’                                الت مش ال ائي علد مؤشأل املنا ، و)  (  ‘ 2 ’  و)
      سبندات   (  ‘ 2 ’ ) و               سندات الكبوا مل  (  ‘ 3  )’                               سندات الدين املألدبطأ ابلت مش مث      )ب( 
       اجلفاج؛
                                                            السندات املدعومأ من املساعدة الاائيأ الألمسيأ للوقايأ من اجلفاج.    )ج( 

                                               ُ                          مببا دتسببي بببداايت اجلفبباج ابلتع يببد والبببطا، وةعبب  الطبيعببُأ  ببري الثابتببأ أل ببألا   مهمببأ   ً اً      الببب -  42
        أسبالي   ICCD/COP/14/INF.3                             ً     ُ                      دكلفت  علد حنو شام  ودقي  أمبألاً صبعباُ للغايبأ. ودببش الوثي بأ      نيديد 

                                                                                خمتا ة لت ديأل دكلفأ الت اعل عن مواجهأ اجلفاج، وذلبك مبن أجب  مسباعدة البلبدات يف اختيبا  
                                                       األدوات التمويليأ املناسبأ للت    للجفاج وارد من خماطأل . 

       الصكوك           القانونية -   جيم 
                                                            ، أعبببد مكتببب  الت يببيي التبببابع لدفاقيبببأ األمببي املتحبببدة ملكا حبببأ التصبببحأل     2131      يف عببام  -  81
                                                                          كبز علبد إمكانيبأ دطبيب  جمموعبأ متنوعبأ مبن الصبكوك ال انونيبأ يف التصبدي للجفباج يف  ً اً      د ييم

                                                   مثانيببأ أنببوا  مببن الصببكوك ال انونيببأ امللزمببأ و ببري امللزمببأ،    (31 )                                إطببا  الدفاقيببأ. ويشببم   ببذا الت يببيي
                                                                              ائعأ الستخدام يف التعاوت الدويل يف ميدات البيئأ و ي: بألودوكولت، ودعبديلت ومأل  بات،     والش

                                                                                ومبادئ، وإعلةت، وم أل ات، ومعايري، وادفاقات شألج. ويبش الت ييي اخلصائب الألئيسيأ لك  
                                                                                  صك من الصكوك، ما يف ذلك دعأليفها املوحبد، ومعلومبات عبن العمليبأ التحضبرييأ واملوا  بأ، وعبن

                                                                                  مليات الألصد والبلغ الألودينيأ، وعن الحتياجات املؤسسيأ والحتياجات من امليزانيأ. وي دم  ع
                                                                    أمثلببأ علببد اسببتخدام كبب  وثي ببأ يف العمليببات الدوليببأ األخببألى، ل سببيما مببن داخبب   ً اً            الت يببيي أيضبب

                        ُ                                                   منظومأ األمي املتحدة. ويُنظأل يف الستخدام احملتم  لكب  صبك قبانوين يف التصبدي للجفباج يف
                                                                                   إطببا  الدفاقيببأ، بنبباا علببد املعلومببات العامببأ واألمثلببأ، وحيثمببا أمكببن، بنبباا علببد مببدى اسببتخدام 

                              الصك يف إطا  الدفاقيأ ح  الت. 
                                                                            ودألد  وا  أدة  الن ا  الألئيسيأ للت ييي عن ك  صك من الصكوك ال انونيأ البو جبألى  -  83

                             وقابلبأ للم ا نبأ عبن الحتياجبات                                                 استعألا ها. وقد دلحبمت األطبألاج إاتحبأ معلومبات ذات صبلأ 
                                                                                   املؤسسيأ والحتياجات من امليزانيأ، لصك واحد   ط )بألودوكول(، و بي معلومبات ضكبن اسبتخدامها 

                                                                      ، علببد حنببو يتسببي ابملصببداقيأ، إىل احتياجببات  اثلببأ موجبب  ادفاقيببأ مكا حببأ التصببحأل.       لإلشببا ة
                         د أت استخدامها لو ع مؤشأل                                                     و يما يتعل  ابلصكوك األخألى، كانت الحتياجات متنوعأ إىل ح

        ري جمد. ً اً                       مع ول للدفاقيأ ابت أمأل 
__________           

للت ييي ودتار نسخت  الكاملأ علد الألابط التايل:         ً ، موجزا  ICCD/COP (14)/INF.3دتضمن الوثي أ  (31)
https://www.unccd.int/about-us/evaluation-office.  
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                                                               ببو صبببك قببانوين  مسبببي يتبببع مألاحببب  موحببدة يف التفببباوذ واملوا  ببأ، والتصبببدي             الربودوكببول و -  82
                                                                                 علد الصعيد الوط . ودبش اخلربة املكتسبأ من الدفاقيات األخبألى أت الربودوكبولت ل دكبوت ةجحبأ 

                        وقواعبببد دقي بببأ، وإىل إسبببناد    ً اً،   جيبببد ً اً                          هبببي حباجبببأ إىل  بببدج حمبببدد نيديبببد  ً  اً،  ي ببب                    إل إذا كبببات حمتوا بببا دق
                                                                                 وا ببح ملسببؤوليات التنفيببذ. ومببن املببألجح أت يكببوت التفبباوذ علببد  ببذا احملتببوى املتعلبب   دا ة خمبباطأل 

                                           للوقت، و ما يستغألو مثاين إىل عشأل سنوات. ودشري ً اً         ومستهل ك ً اً                            اجلفاج علد الصعيد العاملي صعب
            عمليبببات إببببلغ  ً اً                                                     ملكتسببببأ مبببن الدفاقيبببات األخبببألى إىل أت الربودوكبببولت دتطلببب  أيضببب       اخلبببربات ا
                                        إىل إشبألاك مزيبد مبن املألا ب  املؤسسبيأ واملبوقفش  ً اً                            ذات صلأ ةحكامها و ي ايب  أيضب          واستعألاذ

                                                                             وضكن لستخدام بألودوكول كيودبو التبابع للدفاقيبأ الطا يبأ بشب ت دغبري املنبا  وبألودوكبول           املتخصصش.
                                                                                            طاجنببأ املتعلبب  ابلسببلمأ األحيائيببأ التببابع لدفاقيببأ التنببو  البيولببوجي كمألجببع أت يزيببد امليزانيببأ العاديببأ    قأل 

                و ببي  ايدة دببد عها    ، (33 )                       مليببوت يببو و لكبب   بب ة سببنتش     1.2   إىل      3.1                           لدفاقيببأ مكا حببأ التصببحأل بنحببو 
                                              عندئذ البلدات الو د أل  النضمام إىل الربودوكول. 

                                                  مألكبز قبانوين مسباو ملألكبز نبب الدفاقيبأ، و بي هتبدج إىل د بدمي     لت                للمأل  ات والتعدي و -  81
                                                                           مزيببد مببن اليضبباحات والتفاصببي  ركببي قببائي.  علببد سبببي  املثببال، نيببدد  سببأ مأل  ببات دتعلبب  
                                                                                 ابلتنفيببذ القليمببي لدفاقيببأ مكا حببأ التصببحأل أحكببام التنفيببذ اخلاصببأ بكبب  منط ببأ. ويتبببع إعببداد 

                                                   قياسبببيأ ونظاميبببأ لكبببن العمليبببأ عبببادة مبببا دكبببوت أخبببف مبببن                              وإقبببألا  املأل  بببات والتعبببديلت مألاحببب
                                                                ُ                        العمليبأ املتبعببأ  يمبا يتعلبب  ابلربودوكببولت. ويف العديبد مببن الدفاقيببات، ُدسبتخدم املأل  ببات والتعببديلت
                                                                                   لو ع قوائي إجألائيأ وعلميأ وإدا يأ دقي أ دظ  سا يأ املفعبول إىل أجب   بري مسبمد. وابملثب ، قبد 

                             ُ                      املثببايل ملأل بب  أو دعببدي  عببن اجلفبباج ُملحبب  ابلدفاقيببأ  ببو نيديببد                        يكببوت اهلببدج مببن السببتخدام
 ً اً                                                                                      التبدابري )الت نيببأ( املتواصبلأ الببو ينبغبي الاذ ببا لتح يب  أ ببداج الدفاقيبأ السياسببيأ األوسبع نطاقبب

                                                                     بشبببب ت اجلفبببباج. ويسببببتلزم ذلببببك أت دكببببوت األطببببألاج قببببد وا  ببببت ابلفعبببب  علببببد  ببببذ  األ ببببداج 
                                                      حالبأ عبدم إببألام ذلبك الدفباو، قبد يكبوت  نباك احتمبال كببري أت                             السياسيأ الواسعأ النطاو؛ ويف 

                                                            د أل  األطألاج الب اا خا ج املأل   أو التعدي  من خلل عدم ال بول.
  ً  اً،    كبري  ً  اً                                               مسائ  ذات أ يأ حامسأ ولتلف البلدات بش جا اختل    (32 )      املبادئ               وعادة ما دتعل   -  84

                                       أ، مببا وعبب  التوصبب  إىل ادفبباو بشبب ت ال واعببد                                            سببواا مببن حيببؤ التنفيببذ الببوط  أو املصببلحأ السياسببي
                                      واسببعأ النطبباو د ببب  دفسببريات ودببدابري دنفيببذ  ً اً                       و ببي دصببف معببايري أو أ ببدا   ً  اً.   صببعب ً اً               التفصببيليأ أمببأل 

                       ويف إطببا  ادفاقيببأ مكا حببأ   ً  اً.                                                       خمتلفببأ، وقببد دكببوت مثابببأ اخلطببوة األوىل حنببو و ببع قواعببد أكثببأل نيديببد
                                         ات صبيا أ عامبأ ملختلبف جوانب  التصبدي للجفباج،                                    التصحأل، ضكبن للمببادئ أت دألسبي قواعبد ذ

                                                 ُ                                   ات كأ للبلد أو املنط أ نيديد التدابري بدقأ. وعادة ما دُعد املبادئ مبن خبلل مفاو بات  مسيبأ ضكبن 
                                                                               تحها أمام جمموعأ أوسع من أصبحاب املصبلحأ مبن أجب  و بع بألودوكبول أو مأل  /دعبدي ، مبا يف 

                                             واملؤسسبات العلميبأ واملنظمبات  بري اركوميبأ املهتمببأ.                                      ذلبك، علبد سببي  املثبال، املنظمبات الدوليبأ 
__________           

      فاقيببأ                                      يف املائببأ مببن امليزانيببأ العاديببأ ألمببانو الد    11         يف املائببأ و    38                                      يبب اور اويبب  بألودوكببويل كيودببو وقألطاجنببأ بببش   (33 )
                                                                                                    الطا يببأ بشبب ت دغببري املنببا  وادفاقيببأ التنببو  البيولببوجي. ويببؤدي دطبيبب  نفببل النسبب  املئويببأ علببد امليزانيببأ العاديببأ 

                 ( إىل  ايدة إأاليببأ     2132-    2131                       مليببوت يببو و لفبب ة السببنتش       31.1                                  ألمانببأ ادفاقيببأ مكا حببأ التصببحأل )حببوايل 
      يأ.                             مليوت يو و علد ميزانيأ الدفاق     1.2 و     3.1      ور بش  ا   د  

                                                                                                  "مبادئ" دفسريات متباينأ يف ال انوت البيئي الدويل. ودطب ، يف  ذ  الوثي أ، ك واعد عامأ، و بي ال واعبد البو    للب  (32 )
ُ                                            ُ        دوجببد عببادة يف ديباجببأ املعا ببدات املختلفببأ، لتحببدد الببنُهج أو ال واعببد العامببأ لتنفيببذ املعا ببدة، أو الببو ُدسببتخدم                                                 

            )الناشئ(.                                  كصكوك مست لأ لل انوت البيئي الدويل 
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                                                                             ول دتطلبب  املبببادئ إجببألااات قبببول خاصببأ؛ و ببي دصبببح صببارأ حاملببا يببتي الدفبباو عليهببا. وضكببن 
                                                                             الت كيد علد اللتزام السياسي ابملبادئ من خلل دبنيها أو إقألا  ا يف مستوى مألدفع.

                                    ات أو إعلةت حسن نيأ. وللتصدي للجفباج                        هي بياةت  مسيأ أو دصألد        العلةت    أما  -  88
                                                                                  موجبب  ادفاقيببأ األمببي املتحببدة ملكا حببأ التصببحأل، سببيكوت أي إعببلت مثابببأ بيببات سياسببي حببول التببزام 

                جبألااات ملموسبأ    ً اً                                                                األطألاج، يعكل دطلعات البلدات املشا كأ، و ي دطلعات ضكن أت د جي لح ب
                                           ي أو القليمبي. وضكبن لبلبد واحبد أو أكثبأل صبيا أ                                         من جان  مبؤاأل األطبألاج أو علبد املسبتوى ال طبأل 

                                                                          إعلت ما بدعي من أمانأ الدفاقيأ كما ضكن النظأل  ي  واعتماد  علد مستوى عال. 
                                                                هببي دعبببريات  مسيببأ عببن  أي أو إ ادة األطببألاج واألدوات الألئيسببيأ املتاحببأ          امل ببأل ات    أمببا  -  82

                                أل ات أت دغطبي أي نبو  مبن الجبألااات                    ابلدفاقيبأ. وضكبن للم ب ً اً                       هلا بشك  مشب ك للمضبي قبدم
                                                                             واملوا بببيع إذا كانبببت األطبببألاج مسبببتعدة للدفببباو عليهبببا، ومبببا أت إعبببداد ا سبببأليع،  هبببي مفيبببدة 
                                                                                بشك  خا  لدمج املعلومبات اجلديبدة وطألائب  التطبويأل املسبتمأل يف عمليبأ ادفاقيبأ األمبي املتحبدة 

                          ة دقببأ اللغبأ املسببتخدمأ، حبيببؤ                                                  ملكا حبأ التصببحأل. وضكبن نيسببش  عاليبأ امل ببأل ات مببن خبلل  ايد
                ، مشلببت العديببد مببن     2131                                                         دكببوت اللتزامببات الببو دتضببمنها وا ببحأ وسببهلأ التنفيببذ. ومنببذ عببام 

                                                                              م بأل ات مببؤاأل األطببألاج يف ادفاقيببأ مكا حببأ التصببحأل الطلبببات املتعل ببأ ابجلفبباج، والببو أدت إىل 
                  لد املستوى الوط .                                                          جمموعأ متنوعأ من الجألااات مشلت الشألاكات بش املنظمات والدعي ع

                                                               هي ادفاقيات موث أ نيتوي علد املواصفات الفنيأ أو  ري ا مبن املعبايري                 املعايري الدوليأ    أما  -  81
                                                                                   الدقي أ لضبمات أت دكبوت املبواد واملنتجبات والعمليبات واخلبدمات مناسببأ للغبألذ منهبا. وقبد دكبوت 

  ،  ً اً     جديبد   ً اً                          ليبأ لتوحيبد امل باييل معيبا                     ، نشبألت املنظمبأ الدو     2131                                املعايري إلزاميأ أو طوعيأ. ويف عام 
   إىل    ً اً                                                             ، لتحديبببد املما سبببات اجليبببدة يف مكا حبببأ التصبببحأل ودبببألدي األ ا بببي، اسبببتنادISO 14055    بببو 

                                                                                    د يببيي العوامبب  الببو دببد ع حنببو دببد و  األ ا ببي واملخبباطأل املألدبطببأ ابملما سببات اراليببأ والسبباب أ، كببي 
                                      العببام املسببؤولأ عببن إدا ة األ ا ببي. وابملثبب ،                                             يسببتخدم  ال طاعببات العببام واخلببا  ومنظمببات ال طببا  

                                                                                ضكن البدا يف و ع معيا  دويل لتدابري ارد من آاث  اجلفاج، علبد سببي  املثبال. ومبع ذلبك،  ب ت 
                                                                              أي معيا  د   مفص  ينطوي علد مسؤوليات  صد وني   يتطلب  خبربة نظبام معيبا ي دويل قبائي، 

    .    ً شا ايً    است ً اً                                       علد أت دتوىل ادفاقيأ مكا حأ التصحأل دو  
                                                           هي دألديبات للتعباوت التطبوعي، مثب  إعبلةت النبوااي، أو البيباةت                ادفاقات الشألج    أما  -  81

                                                                            املشبببب كأ، أو مببببذكألات التفببببا ي أو النشببببألات الصببببحفيأ املشبببب كأ، بببببش مشببببا كش  أو أكثببببأل حببببول 
  ج                                     خمتلفبأ مبن املشبا كش البذين يألكبزوت علبد  بد   ً اً                                       موا يع ذات ا تمام مش ك. وقد دشبم  أنواعب

                                                                                   مشبب ك أثنبباا دنفيببذ أنشببطتهي بطببألو خمتلفببأ. و يمببا يتعلبب  بعمليببأ ادفاقيببأ األمببي املتحببدة ملكا حببأ 
                                                         ُ                          التصحأل، ضكن استخدام ادفاو شألج لستكمال التوجي  املعيبا ي والبُنهج السياسباديأ للدفاقيبأ،  

      لضببع                                                                          كبب داة للتعبباوت املسببتهدج بببش املشببا كش املسببتعدين. وعلببد  ببألا  اللتزامببات الطوعيببأ، ل
                                                                              ادفاقات الشبألج مل بأل ات مبؤاأل األطبألاج، لكبن ضكبن دسبجيلها يف إطبا  عمليبأ ادفاقيبأ مكا حبأ 
                                                                             التصببحأل أو ضكببن طببألر معلومببات عببن نتائجهببا و ا سبباهتا الناجحببأ يف عمليببأ البببلغ واملألاجعببأ 

                  الوطنيأ للدفاقيأ.
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                     االستنتاجات والتوصيات -     ً خامساً  
                                      التعااااون بااات وكااااالت األمااام املتحااادة والبلااادان                             سااااعدت مباااادرة اجلفااااف   تع  ااا  -  82

                                                                         بشااأن أنشااطة التألااب للجفاااف واحلااد مااط طاثرو والت.طاايط ملواجهتاادر وقااد أعطاا  املبااادرة 
     وعلى      سبيل       املثال :                              على الصعيد ط العاملي واإلقليمير  ً اً      سياسي ً اً   زمخ

   دة                                                            إطااار مبااادرة اجلفاااف وياا  القيااادة املؤسسااية التفاقيااة األماام املتحاا    )أ( 
                                                                                 ملكافحة التصاحر، أنشاأت منةماة األةذ اة وال راعاة، واملنةماة العاملياة لجلرصااد اجلو اة، وبار مج 

              ابجلفاااف لتسااهيل ً اً     معنياا      ً عااام ً  ً اً                                                          األماام املتحاادة للبياااة واليونسااكو والشااراكة العامليااة للمياااو فر قاا
                    تنفيذ مبادرة اجلفاف؛

                            د أماناة اتفاقياة األمام املتحادة                                             ضمط اإلطار العاملي لنادرة امليااو   ال راعاة، تقاو     )ب( 
                                                      مااط املنةمااات املعنيااة ابجلفاااف  ضاام   عضااو تد اليونسااكو، واملعهااد    ً اً                   ملكافحااة التصااحر يالفاا

        العاملياة                                                                                الدويل إلدارة املياو، وشابكة الشاباا املعنياة ابمليااو، ومنةماة األةذ اة وال راعاة، واملنةماة
                                         لجلرصاد اجلو ة، والشراكة العاملية للمياور

                                     دولااة تعماال علااى وضاان خطااط وطنيااة للجفاااف       07                   ساايؤدو وجااود أكثاار مااط   و  -  21
                                                                          إطار مبادرة اجلفاف، وإط ق جمموعة أدوات مكافحة اجلفاف ونشرلا بعد ذلا    الادورة 
                                                                            الرابعة عشرة ملؤمتر األطراف، إىل تسهيل يقيق اإلطار االساااتيجي التفاقياة األمام املتحادة 

                                            باات احلااد مااط أاثر اجلفاااف والتكيااف معهااا وإدارهتااا     الااذو       8707-    8702              ملكافحااة التصااحر 
                                                                          لتع  ااا  قااادرة الساااكان املتاااأثر ط باااد والااانةم اإل كولوجياااة الضاااعيفة علاااى الصااامود، كهااادف 

                   اسااتيجي ل تفاقيةر
                                                                          وتوفر املبادئ التوجيهياة التقنياة واخلطاة الوطنياة النموذجياة للجفااف وواثياق تعمايم  -  23

                                                مساعدة البلدان علاى وضان ووأو تعاد ل ووأو ياد                               املنةور اجلنساين إرشادات مفيدة 
                                            خططها الوطنية للجفاف   إطار مبادرة اجلفافر

                                                                  ماان نتااايج مبااادرة اجلفاااف والثقارات التقنيااة واملاليااة واملؤسسااية ا ااددة علااى  ً اً     ومتشاي -  22
                                                                          النحااو الااوارد   اخلطااط الوطنيااة للجفاااف، أكااط أن تباادأ االتفاقيااة   اسااتحدا  خيااارات 

                                                                                أساليب مبتكرة   إطار اتفاقية األمم املتحدة ملكافحاة التصاحر ملسااعدة البلادان علاى  فياف  و 
                                                     طاثر اجلفاف واملسامهة   يقيق لدف يييد أثر تدلور األراضير 

                                                            وقد  ود مؤمتر األطراف،   دورتد الرابعة عشرة، النةر   ما  لي:  -  21
   عاط    0   878- 7   878       السانتت                                  االعتمااد علاى مباادرة اجلفااف خا ل فااة     )أ( 

             طر ق ما  لي:
                                                               دعم البلادان املشااركة   وضان الصايقة النهايياة لل.طاط الوطنياة ملكافحاة   ‘ 3 ’ 

                 اجلفاف وإقرارلا؛ 
                                                         النةااار   دمااااج أدوات إضااااافية ملواصااالة تطااااو ر وتوسااااين جمموعااااة أدوات   ‘ 2 ’ 

              مكافحة اجلفاف؛
                      ف وقابلية التأثر بد؛                                              تع    قدرة البلدان املشاركة على تقييم طاثر اجلفا  ‘ 1 ’ 
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                                                                    توسين نطاق التعاون والشراكات من الوكاالت ومنهاا املنةماة العاملياة لجلرصااد   ‘ 4 ’ 
                                                                    اجلو ااة، ومنةماااة األةذ اااة وال راعااة، والشاااراكة العاملياااة للمياااو، وبااار مج األمااام 
                                                                 املتحاادة للبياااة، واليونسااكو، واملنتاادايت اإلقليميااة املعنيااة، مااط أجاال تصااميم 

ُ    واختبار هنُج م                                            بتكرة لدعم البلدان   الت.فيف مط طاثر اجلفاف؛        
                                                       التشاااجين علاااى االساااتعانة، اساااب االقتضااااء، اجموعاااة أدوات مكافحاااة     )ب( 
ُ                                                         اليت ُوضع    إطار مبادرة اجلفاف، لتع    قدرهتا على التألب للجفاف؛        اجلفاف،      
   ضاي                           ُ                                     است.دام طايفة متنوعة مط الُنهج التقنية، مثل اإلدارة املساتدامة لجلرا    )ج( 

                                                                             واملياو، واساتعادة الانةم اإل كولوجياة وإدارة مساتجمعات امليااو ماط خا ل إلااة املعلوماات 
                                                                             ذات الصاالة باانةم الرصااد اوياادرولوجي واملساااعدة التقنيااة وبناااء القاادرات، وتشااجين تبااادل 

                  املعارف بت األقران؛
                                                              استكشااف أدوات التمو ال املمكناة للتصادو للجفااف والايت و الشارو  فيهاا     )د( 

    ذات                                                                             إطااار مبااادرة اجلفاااف، مثاال منتجااات وسااندات التااأمت، وإلاااة املعلومااات والتوجيهااات
                                                الصلة، مط أجل تيسري اصول األطراف على لذو األدوات؛ 

                                                                    القياام، ابلتعااون ماان ليااة التفاعاال بات العلااوم والسياساات وةريلااا ماط كيااا ت     ) ب( 
                                          يااة أو ةريلااا مااط الاتيبااات التكميليااة للت.فيااف                                          األماام املتحاادة واملنةمااات الدوليااة، املبااادئ العامل

              مط طاثر اجلفافر
    


