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 جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية
 الدورة التاسعة عشرة

 2021آذار/مارس  19-15بون، 
 من جدول األعمال املؤقت 3البند 

 تية وتنفيذية فعالةمي الدويل املعين بوضع تدابري سياساالتقرير املؤقت للفريق العامل احلكو 

 للتصدي للجفاف يف إطار اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر

التقرير املؤقتتتت للفريق العتتتامتتتل احلكومي التتتدويل املعين بوضتتتتتتتتتتتع تتتتدابري    
لة للتصدي للجفاف يف إطار اتفاقية األمم املتحدة  سياساتية وتنفيذية فعا

 صحرملكافحة الت

 فريق العامل احلكومي الدويلالمن تقرير   

 موجز  
يتوىل الفريق العامل احلكومي الدويل فحص األطر القائمة، مبا فيها الشررررررراقائ القائمة من  

املتعلقة بتدابري السررياتررائ والدعول والتنفي  أجل التأهب للجفاف والتصرردل ل ، وين ر ا اايارائ  
 االتفاقية.من أجل التصدل للجفاف ا إطار 

  من مة دولية وجهائ صراببة مصرلحة وأطراف ا اتفاقية األما املتحدل   70وقد قدمت أقثر من   
  ترررررائ ملكافحة التصرررررحر تقارير بصررررريةة إلكلورية إىل الفريق العامل احلكومي الدويل بشرررررأن   أ  أطر السررررريا 

  فاقية؛  ب  والعقبائ والتحدايئ والتنفي  والتنسريق املؤترسري وتدابري التنفي  للتصردل للجفاف ا إطار االت 
 والفرص وتدابري التنفي  ا تياق عمليائ التأهب للجفاف والتصدل ل  والتعاا من .

فيما خيص    2020  تشرررين األول/أقتوبر  20ويلخص ه ا التقرير املؤقت التقدم األويل احملرز بىت   
وحبثها للتقارير الواردل واملواد   أتقيد أعضرا  الفريق العامل احلكومي الدويل وتصرميا وبد  اترتعرا رها

تحليالئ والنتائج والتوصرررررريائ الوارد وصررررررفها ا ه ا التقرير ا را  األخرى ذائ الصررررررلة. وال  ثل ال
 ا تقريرا إىل مؤ ر األطراف ا دورتر   النهرائيرة للفريق العرامرل احلكومي الردويل، فراراها النهرائيرة ترررررررررررررتعر  

 ااامسة عشرل.
للفريق أبقملررر ، وأربعرررة اجتمررراعرررائ للجنررة ررررت ةالةرررة اجتمررراعرررائ وقرررد عتقررردئ ع  ا رل  
عن أرشررررررتة الكتابة واالتررررررتعرا  ال    وعدد أق  من االجتماعائ لفرق العمل، فضررررررالا   التنسرررررريق،

 تضتلع هبا الفرق.
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 ي تناقشررررها انة اتررررتعرا  تنفي  االتفاقية، ال  يكن للفريق العامل واملسررررائل املهمة املتروبة ق  
 من مدخالئ وتوجيهائ األطراف، هي مسائل تتعلق مبا يلي د بشأهنا أن يستفي

 أل تعليقائ أولية على التوج  العام املتخ  واايارائ قيد املناقشة؛ •
لتأييد اايارائ وااتوائ  من الدراتررة  اا  وتوجيهائ بشررأن املوا رريع ال  تتتلب مزيد  •

عشررررررررل  الدورل ااامسررررررة املقبلة على حنو أفضررررررل، من أجل تيسررررررري ا اذ القرارائ ا  
 ملؤ ر األطراف؛

وتشررررجيع أو تيسررررري املتابعة واملزيد من املدخالئ ال  ينبةي أن تقدفم إىل الفريق العامل   •
 األمارة.   احلكومي الدويل من األطراف والوقاالئ األخرى، بتيسري ودعا من 
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 مقدمة -أوالا  
أق  التحرردايئ  حتررديني منالتررأهررب الفعررال للجفرراف وا دارل املتكرراملررة للجفرراف   يشرررررررررررررركررل -1

اب شرررررررارل إىل اتفاقية األما املتحدل ملكافحة التصرررررررحر، دعت  و االقتصرررررررادية وا رسرررررررارية والبي ية ا عصرررررررر .  
، "األطراف ا االتفاقية إىل تعزيز ودعا إعداد تررررررررررياتررررررررررائ  220/ 72ر  اامعية العامة لألما املتحدل، ا القرا 

عن   التأهب للجفاف بشررررررررأن مجلة أمور منها ر ا ا ر ار املبكر وتقييا املخاطر ومواطن الضررررررررعف، فضررررررررالا 
،  دراج التخفيف من آاثر 13-م أ/7املقرر  اعتمررد مؤ ر األطرافو  من خمرراطر اافرراف".ترردابري احلررد 

 2030-2018 طار االترررلاتيجي التفاقية األما املتحدل ملكافحة التصرررحر لاتيجي ا ا  اافاف قهدف اتررر 
  ار ر ا طار أد ا .

 
  1ا طار 

 اهلدف االسرتاتيجي لالتفاقية املتعلق ابجلفاف
والن ا  السررررررررركارية      فيف آاثر اافاف والتكيف معها وإدارهتا لتعزيز قدرل الف ائ 3اهلدف االترررررررررلاتيجي  

 ة على التحملولوجية الضعيفا يك

    احلد من قابلية أتةر الن ا ا يكولوجية ابافاف، بسرررربل منها اارتررررائ ا دارل املسررررتدامة 1- 3األةر املتوقع 
 لألرا ي واملياا.

   زايدل قدرل اجملتمعائ على التحمل ا باالئ اافاف.2-3األةر املتوقع 

مبادرل خاصررررررة ابافاف ترقز   ق لك على تنفي اتفقت األطراف  ،  13-م أ/29وجب املقرر  ومب -2
 املخاطر.من و  قابلية التأةراحلد من على التأهب للجفاف و 

بو ررررررع تدابري تررررررياترررررراتية وتنفي ية اا  معنياا  دولياا  بكومي  عامالا اا  فريق  14-م أ/23أرشررررررأ املقرر  و  -3
اا  ت األطراف أيضرر أعرب   ه ا املقرر   . وا فعالة للتصرردل للجفاف ا إطار اتفاقية األما املتحدل ملكافحة التصررحر 

ختط   و ررع من أجل  للتقدم احملرز من خالل تنفي  مبادرل اافاف ال  قدمت الدعا لألطراف   ها عن تقدير 
الزمين  ااردول   عن معلومرائ إ ررررررررررررررافيرة    2 ويقردم ا طرار لترأهرب للجفراف والردعول ا قليميرة وبنرا  القردرائ. ا 

 ال ل أفضى إىل ه ا املقرر.
  واترتعرا    فحص ، تتمثل اختصراصرائ الفريق العامل احلكومي الدويل ا  14- م أ  / 23قرر  وفقاا للم و  -4

مبا ا ذلك   بشرررأن التأهب للجفاف والتصررردل ل   أطر السرررياترررائ والتنفي  والتنسررريق املؤترررسررري القائمة
  سررررررتوايئ الشررررررراقائ، والن ر ا اايارائ املتعلقة بتدابري السررررررياتررررررائ والدعول والتنفي  املالئمة على مجيع امل 

 لحد من خماطر الكوارث ل ة اافاف بفعالية ا إطار االتفاقية، ا تررررياق هنج قلي ومتكامل أوتررررع  ملواجه 
الدويل  الفريق العامل احلكومي   إىل يتتلب  و قدرل اجملتمعائ احمللية والن ا ا يكولوجية على التحمل.    وحتسرررررررررررررني

 .عشرل ملؤ ر األطراف لدورل ااامسةن ر فيها ا اكي تأن يقدم رتائج  وتوصيات  إىل األطراف ل
 املقدمة من  التقاريرترررريحلل  الفريق العامل احلكومي الدويل  أن  اا  أيضرررر   14-م أ  /23املقرر    وبنيف  -5

السررياتررائ والتنفي  والتنسريق   املصررلحة بشررأن   أ  أطر  ااهائ صرراببةاألطراف واملن مائ الدولية و 
العقبائ والتحدايئ والفرص وتدابري  و االتفاقية؛  ب     طار إ   ا وتدابري التنفي  للتصررردل للجفاف    املؤترررسررري

 أمارة اتفاقية مكافحة التصحر   تولت . و عمليائ التأهب للجفاف والتصدل ل  والتعاا من  عن    فضالا التنفي   
  األعمال ااارية   ليتسررررلشررررد هبا ا تقريراا    70ه ا املوا رررريع وتلقت أقثر من    بشررررأن إدارل اتررررتبيان اتررررتقصررررائي  

 ، تواصررررررل األطرافالتقارير  لتقدمي  ةعلى الرغا من إغالق الناف ل املعلنو .  احلكومي الدويلمل  العا  لفريقل
 وتيتن ر فيها مجيعها.وشرقا  آخرون إرتال تقاريرها إىل األمارة، 
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إعرررداد تقرير مؤقرررت لكي تن ر فيررر  األطراف ا  احلكومي الررردويللفريق العرررامرررل إىل الرررب طت و  -6
ه ا   تناولهو الةر  من ه ا الوةيقة. ويه ا  للجنة اترررررتعرا  تنفي  االتفاقية، و الدورل التاترررررعة عشررررررل 

والقضررررررااي قيد االتررررررتعرا .   سررررررائلوامل  احلكومي الدويللفريق العامل  االتقرير على وج  التحديد إرشررررررا   
ن ر فيها قي يوحتسررررررني قائمة اايارائ املمكنة    على اتررررررتعرا   احلكومي الدويللفريق العامل  ويعكف ا

القادمة. وال تشررررركل النتائج والتوصررررريائ املو ررررروعية الناذة عن الن ر ا ه ا اايارائ   الل األشرررررهرخ
 مؤ ر األطراف ا دورت  ااامسة عشرل. إىل ها تتتقدفملكن، من ه ا التقرير املؤقتاا وغريها جز 

فريق العامل  احلايل. وتررررريسرررررتند ال   و رررررع  هنج الفريق العامل احلكومي الدويل و   1يو رررررك الشررررركل  و  - 7
بني القضرررااي  القائمة  أوج  التازر والروابط    قي يبحث عمل  لل   فرق أربع    أجنزت  الدويل إىل العمل ال ل    احلكومي 
ن العمل و   فرق داخل   املدروترررة  ذلك أن يسررراعد الفريق العامل احلكومي  من شرررأن  أولوايئ العمل. و   تررريتحسررر  

زايدل فعالية اتفاقية مكافحة التصرررررحر بشررررركل    أجل من  الدويل ا حتديد الثةرائ والتوصرررررية تيارائ إ رررررافية  
يارائ اا يبحث  أن    جيب على الفريق العامل احلكومي الدويل و .  جهائ أخرى تعاون مع  ب / شرررراقة ب مباشرررر أو  

  فحص ما قام ب  من  بنا ا على  ،  املتعلقة بتدابري السرررررررياترررررررائ والدعول والتنفي  املالئمة على مجيع املسرررررررتوايئ 
 . ا الدورل ااامسة عشرل ملؤ ر األطراف عنها  شامالا  اا  رير يقدم تق   اتتعرا ، وأن و 
 

  2ا طار 
 لفريق العامل احلكومي الدويل املعين بوضتتع تدابري ستتياستتاتية وتنفيذية ا اإلجنازات البارزة الستتابقة إلاشتتا   

 فعالة للتصدي للجفاف يف إطار اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر
2013: 
  جنيف  سياتائ الوطنية ملكافحة اافافملستوى املعين ابلاالجتماع الرفيع ا •

 لجفاف  املن مة العاملية لألرصاد ااوية والشراقة العاملية للمياا  ل   دارل املتكاملة ا  بر مج   •

 مبادرل تنمية القدرائ بشأن السياتائ الوطنية  دارل اافاف •

2015: 
 مؤ ر األما املتحررردل  2030-2015للحرررد من خمرراطر الكوارث للفلل  تررررررررررررررينررردالإطررار  •

 الكوارث د من خماطر بشأن احلالثالث 

الدورل احلادية والعشرررررون   ،ا طارية بشررررأن تةري املنا   األما املتحدل  ةاتفاقي   ابريساتفاق   •
  ملؤ ر األطراف

خالم من ظاهرل   التنمية املسررررررتدامة  السررررررعي إىل حتقيق عا م   أهدافمن   3-15اهلدف  •
 تدهور األرا ي 

2016: 
  ميبيا أفريقيا  ويندهوك،  امؤ ر اافاف  •

2017: 
مبادرل اافاف يضررررع  ا اتفاقية مكافحة التصررررحر ا دورت  الثالثة عشرررررل    األطرافر  مؤ  •

 وهدفاا اتلاتيجياا بشأن اافاف

 اافاف ا أمريكا الالتينية ومنتقة البحر الكارييب  تررررارتا قروز دل ال ترررريريا،مؤ ر   •
  تعددل القوميائدولة بوليفيا امل

2019: 
 العامل احلكومي الدويل ا الدورل الرابعة عشرل ملؤ ر األطرافإرشا  الفريق  •
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 1الشكل 
 الفريق العامل احلكومي الدويل املعين ابجلفاف: أين حنن اآلن وإىل أين اتجه؟

دارل الردويل لإلاحلكومي الترايل من هر ا التقرير ترررررررررررررريراق تقييا الفريق العرامرل   فرعيصررررررررررررررف الو  -8
يؤدل الردويل وقيف احلكومي الفريق العرامرل  قيف أترشرررررررررررررر  الثرالرث    فرعيشررررررررررررررر  الو تكراملرة للجفراف.  امل

من الرابع إىل السررررررررابع قجياز التقدم األويل ال ل أبرزت  فرق العمل األربع. ويرد   فروعتعر  الو .  مهام 
 يتخرر هررا قي الرردويل أناحلكومي إلجرا ائ ال  يتعني على الفريق العررامررل وصررررررررررررررف لالثررامن  فرعا ال

 .لعشر  ةااامس ا دورت  كمل بر مج عمل  ويقدم تقريراا عن  إىل مؤ ر األطرافستي

 اق العاملي لإلدارة املتكاملة للجفافالسي -اثاياا  
ا تياق هنج شامل   ه ا الفريق  الدويل أن يعملاحلكومي  اختصاصائ الفريق العامل    تقتضي -9

. تحمرل والن ا ا يكولوجيرة على ال   احملليرة   معرائ الكوارث وتعزيز قردرل اجملت   ومتكرامرل أوترررررررررررررع للحرد من خمراطر 
االلتزامائ العاملية   تسررمك أبن تسررر  ع  ابدرلالدويل  احلكومي  الفريق العامل    ثل عمليوابلتوازل مع ذلك،  

ل وطنياا اتفاق ابريس، مبا ا ذلك املسررررررادائ احملدد  نفي أهداف التنمية املسررررررتدامة وتحتقيق  التقدم حنو  
كومي احلالفريق العامل    وينجز  ع   ال تررررررررريما بر مج عمل رريو  .للتخفيف من تةري املنا  والتكيف م

اا  خاصررررر اا  مكتب األما املتحدل للحد من خماطر الكوارث تقرير ا الوقت رفسررررر  ال ل يعد في   الدويل عمل   
 عن اافاف.

لناش ة  ا مجيع ه ا العمليائ والعلوم ا  والوقاالئ  شخاصهناك العديد من الروابط  بني األو  -10
روابط إ ررررررررررررافية ع  جداول األعمال العاملية من   وذرل إقامة.  احلكومي الدويلوا عمل الفريق العامل  

 بفظ التنوع البيولوجي والن ا ا يكولوجية.من أجل و  أجل توبيد األدا  ا جمال الصحة

تقييم أساسي

ملؤ ر األطراف    ا ا  القرار يف الدورة 
يف اتفاقية مكافحة التصحر

الن ر يف ا يارات
بشد مجيع القدرائ التقنية 

واملؤتسية تقييا االبتياجائ والفرص التمويل التحفيزل واحلوافز  الروابط الشاملة ع  النتاقائ
واملستوايئ

التقييم واالستعراض

الرصد وا ر ار املبكر قابلية التأةري والتقييا املوارد واحلوافز السياتائ واحلوقمة

افافالتنبؤ ور ا ا ر ار املبكر اب تكلفة عدم ا اذ أل إجرا ائ قلة املوارد الدعول/ السياتائ

استعراض منتص  املدة من  اا  جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية
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وباالئ   مدار من األزمائ القصررررريل األيدل ابتررررتمر اتررررعة ومتزايواج  اجملتمع الدويل جمموعة و و  -11
ا جمال إدارل خماطر الكوارث، يكن القول إن خماطر اافاف و .  مدالتوارئ املقلرة بتهديدائ طويلة األ

 عنرردمررا وذلررك مثالا ، على األرجكواألقثر قررابليررة للتتبع املفهومررة على الوجرر  األمثررل من بني األختررار 
ابتياجاهتا من املوارد. تلبية  ر مها البي ية و  إدارلمن    احمللية  تمعائفعالة اجملئ وشرررررراقائ  ن ترررررياتررررراك    ت 

 تصررميا واعتماد وتنفي  اتررلاتيجيائ التخفيف املالئمة لل روف ما زالت هناك حتدايئ يتربها  ومع ذلك،  
إجياد تسررررررررررررررريع    ااا  مهماا دور   ارف أن يؤدلتبادل املعليكن  و العا .  أجزا   احمللية املتةريل ا أل جز  من  

 احللول ورقلها.
  يرتبط ابلتحدل األق  املتمثل ا ردرل   هو ظاهرل حتدث بشررررررررررررركل طبيعي، ف   ف ا بني أن اافا و  -12

 . مدى قابلية التأةر ب  التعر  للجفاف و مدى   جرا ائ البشرررررررررررية  يكن فيها أن حتدد ا   وه ا بالة املياا،  
ااوارب من خماطر اافاف وعكس لة منع ه ا ، يكن بسررررهو  فيصررررنع القرار والتن  ائومع حتسررررن عملي

قرد تكون بع  جواررب احلرد من خمراطر اافراف أقثر قرابليرة للتةيري من املخراطر األخرى و مسرررررررررررررررارهرا. 
لدى اجملتمعائ البشررررررررية وصرررررررناع القرار خيارائ  بتا  املخاطر وا اثر املتزايدل و األوترررررررع لتةري املنا .  

املتعلقة   سرررررياترررررائ والشرررررراقائلمن خالل التنفي  الفعال ل  دهتامن ب  تخفيفالو   أةرها  للجفاف وحتييد
 تدهور األرا ررري ا املناطق املتأةرل ابافاف   أةر   التختيط لتحييد من شرررأن  على تررربيل املثال،  و افاف.  اب 

 ومن قررابليررةال حيترراج احلررد من التعر  للجفرراف و اافرراف. ا برراالئ  التحمررلأن يعزز القرردرل على 
 .فعالةوشراقائ  يةتنفي وإجرا ائ تياتائ  من الزمن إذا قارت هناك إىل عقود التأةر ب 

لوعي املتزايد اب اثر ذائ الصرلة لتةري املنا . ابالدويل  احلكومي  يسرلشرد عمل الفريق العامل  و  -13
على أهنا لتأةر ب   وقابلية االتعر  للجفاف  زايد  لت  الوا ررررحةا بع  األبيان، يتن ر إىل البداية البتي ة  و 
 جارب آخر من جوارب هتديد تةري املنا  العاملي. وذلك ألن اافاف واملنا  مرتبتان ببعضررررهما البع ،   رد جم 

 قائمة ب اهتااافاف ظاهرل مسررتقلة و   لكن يبقىبسرربب تةري املنا .    وألن خماطر اافاف تتضررخا أبيا ا 
طر تةري املنا  العاملي. خماعن    جوهرايا اا  خيتلف ختر اافاف اختالفو تسررررررررررررربق تةري املنا  وتتعاي  مع .  

 بشررررررررررررركل مباشرررررررررررررر وفورل عن أعمال   ة التعر   للجفاف وقابلية التأةر ب  وخترا  ذ باالئ تزايد  كثري من  ف 
 ري املنا .زمنية عن ااوارب األخرى لتةال اورتاقاهت هاطرقو تلف بشرية على األر  

 ائترررررياتررررر ملها الالبق بشرررررأن  مبادرل اافاف وع  املتعلق قطالق  13-م أ/29يدعو املقرر  و  -14
يوج  ه ا ا طار و اافاف إىل اترررررررررتخدام ا طار الثالةي الرقائز لإلدارل املتكاملة للجفاف.  مكافحة  

  االتررررررتجابة لألزمائ  إىل هنج اتررررررتباقي افاف  اللقيز على  على رد الفعل إزا  ا   القائمةالتحول من النهج  
ألرا ي ل  دارل املستدامة ا  اارتائ    بترق منها مثالا اف،  على  خماطر ااف   يرقز على احلد من  أو القضا  

األطراف إىل اتباع هنج اتتباقي بشأن ا دارل   13-م أ/29على وج  التحديد، يدعو املقرر  و   .(1)واملياا
اافاف على أتررراس الرقائز األتررراترررية ملكافحة    سرررياترررائ الوطنيةال  و رررعللجفاف ا عملية    املتكاملة
 وهي  اافافملكافحة  طنيةسياتائ الو للالثالث 

 ؛ تنفي  ر ا شاملة لرصد اافاف وا ر ار املبكر ب  أ  
واملناطق لدى القتاعائ والف ائ السررركارية    لتأةرااترررتكمال تقييمائ ا اثر وقابلية    ب  

 ؛املعر ة للجفاف
 تنفي  تدابري التأهب للجفاف والتخفيف من بدل املخاطر.  ج  

 ه ا املن ور.ا دارل املتكاملة للجفاف من  كومي الدويلالفريق العامل احلدرس يتو 

__________ 
  وواثئق أخرى رتشررررررررررررررئ  <https://catalogue.unccd.int/1211_03EP_UNCCD_SPI_2019_Report_2.pdf>ار ر  (1)

 .2013ا عام  االجتماع الرفيع املستوى املعين ابلسياتائ الوطنية ملكافحة اافافرعقاد من  ا

https://catalogue.unccd.int/1211_03EP_UNCCD_SPI_2019_Report_2.pdf
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يكن ل هور  أو هتديد  اافاف أن يوقف أو يعكس مسرررررررار التقدم حنو التنمية املسرررررررتدامة، و  -15
 ثريها الكوارثإدارل األزمائ ال  ت  هنتجلكوارث رفسرها و ويكن ل  اا.ابلنسربة للف ائ األقثر  رعفوخاصرة  

تررررررتخدام التختيط  الج إدارل األزمائ  على ترررررربيل املثال، يكن أن تعرقل هنت و .  اا دائماا  أن تسرررررربب  رررررررر 
حتقيق من أجل  حلكومائ والسرلتائ واجملتمعائ احمللية  ال  تضرتلع هبا ا  املرتبتة ب األرا ري والعمليائ  
 التنمية املستدامة.

ري التخفيف خالل براالئ التوارئ وقر لرك ترداب  التردمرييرةمن  بيرة أخرى، يكن للتةيريائ  و  -16
إجياد طرق جديدل للتةلب على ومن شررأن  الشررراقائ واملؤتررسررائ القائمة.  اا  أيضرر من املخاطر أن تعزز  

املؤترررسرررائ والشرررراقائ   تكونا أجزا  قثريل من العا ،  و جديدل.  اا  دائ أن خيلق فرصررر والتهدي  عقبائال
رفسرررررها ال  تتوىل مهمة على مسرررررتوى اجملتمع احمللي ال  تتصررررردى للجفاف بشررررركل روتيين هي القائمة  
االتررررتجاابئ   بفضررررلظهرئ العديد من التةيريائ ا جيابية  وقد  لتهديدائ الناشرررر ة األخرى.  ل  التصرررردل

يكن و على تررررربيل املثال الواب  احلايل وترررررردايئ أزمة املنا  العاملية.  منها  تباقية والناجحة ألزمائ  االتررررر 
تتةلب أن   ك ن من العمل و أن  و   احمللية  حتشرررد اجملتمعائ  للقول ا جيابية لسرررردايئ األزمة املبنية بعناية أن

 العاملية. لتصدل للتهديدائ الوجوديةمن أجل ا التقاعس عن ا اذ إجرا ائعلى 
ال  جيريهررررا الفريق العررررامررررل احلكومي الرررردويل والتقييا  فحصال عمليررررائ قرتجيررررب أن و  -17

أن تدعا التوصررريائ الصرررادرل عن   وينبةي  هبا.  أن حتتفيو   ابلفعل  ابلنجابائ ال  بققها اجملتمع الدويل
، من اا د معر و املزيرد من ااهلى بر ل ع ائ احملليرةلمجتمعر اامراعي لعزم  الفريق العرامرل احلكومي الردويل ال

شررررررعور أق  ابلتمكني ااماعي، واملسررررررؤولية االجتماعية الشرررررراملة، والرفاا والتازر بني مجيع   خالل تعزيز
 .اا ما قان ذلك اكنبيثاب، اجملتمع، وخاصة الشب فرادأ

 وتن يم عملهالفريق العامل احلكومي الدويل إاشا   -اثلثاا  
  تررررررريتألف من ةالةة اثلني قحد أقصرررررررى الفريق العامل احلكومي الدويل  أن    14- م أ  / 23املقرر    بفني  -18

قثر األ  علىخبرياا   15وتعي نها قل جمموعة إقليمية على أتررررراس ترشررررريحائ تقدمها احلكومائ الوطنية،  
، خ ا  قني قممثلني إقليميني أو  عيناألفراد امل  ولدىتعينها األمارة ابلتشرررراور مع مكتب مؤ ر األطراف.  

بعد و .  الفريق العامل احلكومي الدويلأعضرررررررا   بصرررررررفتها    تسررررررراويةبقوق ومسرررررررؤوليائ مجرد تعيينها،  مب
العامل احلكومي ، اجتمع الفريق   ا من اااا  عضرو   15ومناوبني     3اثالا إقليمياا  اب  رافة إىل    15تعيني  

2020مررارس آذار/ 26، عن طريق الفيررديو، ألول مرل ا الرردويل عن بعررد
وقررد بررال ظهور جررائحررة  .(2)

ا بروقسررل وقد حبضررور شررخصرري قان من املزمع عقدها لثالةة أايم    ارعقاد بلقة عملدون    19-قوفيد
 .حبضور شخصي أبداث أخرى نع ه ا ااائحة تن يا 

اختيارها للدقتور غوريال العامل احلكومي الدويل  جتماع األول، أقد أعضرا  الفريق  الخالل او  -19
. والدقتور غايوس يودوقسرررري من ترينيداد وتوابغو  ئباا للرئيس  للفريقاا  السررررويد رئيسرررر من   بيورقلورد

هي ا األمارة، و تحديد النتاق أعدهتلورقة  عن    فضررررالا تقريراا    70اتررررتعر  األعضررررا  ذميعاا ملا يزيد عن  و 
 .(3)احلكومي الدويلصف الكثري من السياق التارخيي لعمل الفريق العامل ت ورقة

__________ 
  ا الثالةرررررررة نررررررراوبنيوامل احلكومي الررررررردويلمسرررررررا  األعضررررررررررررررررررررا  الثالةني ا الفريق العرررررررامرررررررل أب القرررررررائمرررررررة ترد (2)

<https://www.unccd.int/sites/default/files/inline-files/30%20IWG%20members%20for%20drought_ 

final%203003%20-%20UPDATED%201.pdf>.  
(3) <https://www.unccd.int/sites/default/files/relevant-links/2020-

10/Assessment%20on%20the%20Submissions%20of%20Drought-

%20%20Policy%2C%20Implementation%20Frameworks%20and%20Tools.pdf>. 

https://www.unccd.int/sites/default/files/inline-files/30%20IWG%20members%20for%20drought_final%203003%20-%20UPDATED%201.pdf
https://www.unccd.int/sites/default/files/inline-files/30%20IWG%20members%20for%20drought_final%203003%20-%20UPDATED%201.pdf
https://www.unccd.int/sites/default/files/inline-files/30%20IWG%20members%20for%20drought_final%203003%20-%20UPDATED%201.pdf
https://www.unccd.int/sites/default/files/inline-files/30%20IWG%20members%20for%20drought_final%203003%20-%20UPDATED%201.pdf
https://www.unccd.int/sites/default/files/relevant-links/2020-10/Assessment%20on%20the%20Submissions%20of%20Drought-%20%20Policy%2C%20Implementation%20Frameworks%20and%20Tools.pdf
https://www.unccd.int/sites/default/files/relevant-links/2020-10/Assessment%20on%20the%20Submissions%20of%20Drought-%20%20Policy%2C%20Implementation%20Frameworks%20and%20Tools.pdf
https://www.unccd.int/sites/default/files/relevant-links/2020-10/Assessment%20on%20the%20Submissions%20of%20Drought-%20%20Policy%2C%20Implementation%20Frameworks%20and%20Tools.pdf
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  2020أبريل  ريسان/  28   احلكومي الدويللفريق العامل  عقدا ااجتماع افلا ي البق    فضىأو  -20
لفريق ا   قل عضررو من أعضررا  وعتني   معني.     رروععلى مو قل فرقة منها  قز  تر عمل  لل  فرقإىل تشرركيل أربع  

كلت.  معينة وعتني   رئيس ورئيس مشررررارك لكل فرقة عمل  ا فرقة عمل  احلكومي الدويلالعامل   انة   وشررررت
  شرارقنياملرهترا   الو الرهترا   اب  رافة إىل     و ئب  احلكومي الدويللفريق العامل  اتنسريق تتألف من رئيس  لل

لفريق العامل االعمل، فإن مجيع أعضا     فرق  بنيني  لتعزيز االتصال والتعاون الفعالو .  الثمارية لفرق العمل
العمل األربع،   فرقمجيع  اجتماعائ  ق و مدعوون للمشررررررارقة ا اجتماعائ انة التنسرررررري  احلكومي الدويل

 بسب ما تسمك ب  ظروفها الفردية.
بر مج عملرر  وتن يا فرق العمررل األربع التررابعررة لرر   احلكومي الرردويللفريق العررامررل اصررررررررررررررما و  -21
 يو رررررك ه ا العالقائ و  .  2ج "الرقائز الثالث" لإلدارل املتكاملة للجفاف  ار ر الشررررركل  مع هن   يتماشرررررى  مبا 

 اتيةسررياترر تدابري البني ا دارل الناجحة للجفاف ابعتبارها اهلدف الشررامل ال ل تدعم  الرقائز الثالث لل
يتسررلشررد ا تصررميا  ةي أن  . وينب   3مبا ا ذلك  تدابري التخفيف والتأهب واالتررتجابة  الرقيزل    ، يةوالتنفي 

 . وينبةي أن تسرتمد ه ا التقييمائ بدورها  2لتأةر واملخاطر  الرقيزل  ا تقييمائ ا اثر وقابلية  ب ه ا التدابري  
  عر ررررررررة للجفاف والن ا ا يكولوجية امل احمللية  علومائ من ر ا رصررررررررد ا اثر ذائ الصررررررررلة ا اجملتمعائ  امل 

من   الدويلاحلكومي  لفريق العامل  ا امل قورل  ة األربعاملتخصررررررصرررررر العمل    فرقتشرررررركيل  ك  ن  يو  .  1 الرقيزل  
 بعمل  ا تياق هنج شامل ومتكامل  دارل اافاف واحلد من خماطر الكوارث.   اال تالع
  2الشكل 

موا متتة برجمع عمتتل الفريق العتتامتتل احلكومي التتدويل مع اإلطتتار الثالإلي الراتتاام لإلدارة املتكتتاملتتة 
 (4)فللجفا
 

 

العمل ه ا على تعزيز املؤتسائ واحلوقمة من أجل التصدل من فرق  ينصب ترقيز أول فرقة  و  -22
السرياترائ   تتناول  العمل ال  فرقةالسريدل تركومسرا رتشرارةا    رأستو االتفاقية.    ا إطارللجفاف بفعالية  

املعنية عمل  ال  قةفر شررررار إليها هنا ابتررررا املهلا    تصرررردلواملن ورائ املؤتررررسررررية للتخفيف من املخاطر وال
 الدقتور مايكل برورلوب. معها ا رائتة ه ا الفرقةرك ا  ويشواحلوامة اتلسياساب

__________ 
 .<http://www.droughtmanagement.info/pillars>قَيف  الفريق العامل احلكومي الدويل ارتالقاا من  (4)

 السياتائ واحلوقمة
 

 احلوافزاملوارد و 
 

 قابلية التأةر والتقييا
 

 الرصد وا ر ار املبكر
 

 اإلدارة املتكاملة للجفاف 

صد 
 الر
- 

 

ييم 
التق
 -2

 

ي  
خف
 الت
-3

 

 التنسيق والتوليف بني مجيع فرق العمل
 

 فرق العمل األربع التابعة للفريق العامل احلكومي الدويل

http://www.droughtmanagement.info/pillars
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لتأهب للجفاف و فيف املخاطر ال ل جيب أن ي زا من جوارب اوااارب احلاتا الثاين   -23
، كل أقثر فعاليةوتوزيعها بشررررررررررررررر ن املوارد املاليرة،  هو احلاجة إىل املزيد م  احلكومي الدويلالعرامل  الفريق  

هلا.   تصرردل فيف املخاطر والالرامي إىل  حمللي والدويل، إىل جارب احلوافز االقتصررادية  على الصررعيدين ا
شرررار إليها هنا املاألدوائ االقتصرررادية وأدوائ التمويل    تتناول  العمل ال  فرقة  ثيرأس السررريد لوقا برييو 
 الدقتور روجر بولواريت. رائتة ه ا الفرقةا مع  رك ا  ويشالعمل املعنية ابملوارد واحلوافمة فرقتا اب

ها. يلإ  االبتياجائينبةي أن يسررررررلشررررررد التصررررررميا الفعال لسررررررياتررررررائ وبرامج التنفي  بتقييا  و  -24
 اوخماطر    ب  لتأةرار اافاف وقابلية  اثآتقييا    تتناول  العمل ال  فرقةالسرررررررررررررريدل تررررررررررررررارل جاد جوفيا    رأسوت
 رائترررة ه ا الفرقةا  معها  رك  ا  ويشررر والتقييم  قابلية التأإلربعنية  العمل امل  ةفرقشرررار إليها هنا ابترررا  امل 

 زاقادوالييف.وابد السيد عبد ال
ب  رصررررررررررد اافاف وا ر ار املبكر    ر ا  تتناول  العمل ال  فرقةيرأس الدقتور مارك تررررررررررفوبودا  و  -25
 رائترة ه ا الفرقةا  مع   ويشرارك     لرصتد واإلاذار املبكرعنية ابة العمل املفرقشرار إليها هنا ابترا  امل 

 السيد روبرئ تتيفارسكي.
يتألف من عضرررررروين بقيادل فريق قتابة    الفريقت العامل احلكومي الدويله ا التقرير املؤقت    وأعد -26

أوقومو والدقتور تيد هوربوليك. وقدمت األمارة مشررررررررررررورل -الدقتورل قارولني قينغ من الفريق العامل ودا
تشررررررين   5   للفريق العامل احلكومي الدويلا االجتماع االفلا ررررري الثالث  و ل الوقت.  ودعماا قي مني طوا

  افقوا ه ا التقرير املؤقت وو مشررررررروع    الفريق العامل احلكومي الدويل  ، اتررررررتعر  أعضررررررا   2020أقتوبر  األول/ 
 .علي  التنقيحائ املقلبةإدخال على تقدي  بعد اا البق

قرل   الر ل أتخر  بر  نهجال،  على التوايلر املؤقرت، ة من هر ا التقرياألربعرة الترالير   فروعوتعر  ال -27
من اا برررد  الررر ل أبرزتررر ،والتقررردم املبكر الترررابعرررة للفريق العرررامرررل احلكومي الررردويل  عمرررلال فرقرررة من فرق
واحلوقمة  إىل   ائلسررياترر املعنية ابعمل  ال  فرقة مع    ية حمتملةتررياتررات  ائصررالباملتعلقة ق  القضررااي العامة

 لرصد وا ر ار املبكر .عنية ابة العمل املفرقصد اافاف  مع تفاصيل ر 

 جلفافاملتعلقة ابوامة احلو  اتسياسالتعميم  -رابعاا  
 واحلوامة اتلسياساملعنية ابعمل ال فرقةترايم جمال اطاق و  -ل أ 

ائ  فرقة العمل املعنية ابلسرررررياترررررائ واحلوقمة ا اترررررتعرا  واقلا  ا صرررررالب ل يتمثل اهلدف العام   - 28
صرالبائ، مع اللقيز بشركل خاص على  املتعلقة ابلسرياترائ والدعول وا صرالبائ القارورية وغريها من ا  

وتنمية    ثقيف االتصررررال والتوعية العامة والت قضررررااي  اا  املؤتررررسررررائ واحلوقمة. ويكن أن يشررررمل ه ا العمل أيضرررر 
 راف لربط السرررياترررائ وتدابريالتحدل ال ل تواجه  األط  فرقة العملتدرس  و القدرائ والتعاون الدويل.  

  -   ة والن ا ا يكولوجي احمللية    ائ اجملتمع   مسررررررتويي   من املسررررررتوى العاملي إىل   -   املسررررررتوايئ   خمتلف   ع    التنفي 
  داخل اجملتمعائ   ة الشرررامل  ة قم و وتتمثل القضرررااي ذائ الصرررلة ا توتررريع رتاق احل   . ( 5) ال  تسرررتهدفها االتفاقية 

 وإدماج الشباب.   اااص ابلدعول إىل مراعال املن ور اانساين، فاقية  ت اال طار    ، واألدا  الفعال  احمللية 
لعاملية  وا قليمية وا  ية والوطنيةبلدالروابط بني املسرررررررررتوايئ  أل املسرررررررررتوايئ احمللية وال  وتبقى -29

الوزارائ وا دارائ القتاعية    ع  خمتلف  خمتلف املسرتوايئ احلكومية  على تربيل املثال   رمنوالروابط  
ألن ا اذ   فهي مهمةالفعالة.   التنفي  والتنسرريق املؤتررسرريتدابري  ابلنسرربة للسررياتررائ و اا  أيضرر   ةة األديةابل

 قرارائ صررررررررررررررعبة ا اذا بع  األبيان  ل رزاعائ يتتلب  حلإجرا ائ للتخفيف من خماطر اافاف أو  
__________ 

  [.3ا مقدمة ه ا التقرير ]اهلدف االتلاتيجي احمللية ى اجملتمعائ عل شددورد اهلدف االتلاتيجي ال ل ي (5)
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ئل املعنية وإبرازها سراابملا ه ا احلاالئ، يكن أن يوفر االهتمام  و داخل البلدان.    ةسرياتريمن النابية ال
ا يدان  القرار  ابلقرب من امل  عنا لصرررررر   يلزمانقد    ن يلعلى مسررررررتوى أعلى التدقيق ا  رررررراا و"الدفع" ال

 تحقيق الصاحل العام.لا اذ ا جرا ائ الوقائية الالزمة من أجل ا اذ إجرا ائ   يلزم فيهاال   االئاجمل
 ائأيضاا عن الن ر ا خيارائ لتعزيز الشراق  ةة مسؤولفرقة العمل املعنية ابلسياتائ واحلوقمو  -30

مؤ ر   ر روقد  لتخفيف من خماطر اافاف على النحو املبني ا االتفاقية.  امن أجل  املؤتررررررسررررررية العاملية  
إدراج التزامائ أو اتفاقائ   مثالا منها  الرابعة عشرررررررررل،   ت خمتلفة ا دور   ائاألطراف ا خيارائ إصررررررررالب

 .(6)ألطراف إىل جارب أدوائ تقنية وتياتاتية و ويلية إ افيةلإعال ئ إ افية  أو

 أطر التنسيق املؤسسي وسياق هنع أوسع وشامل ومتكامل -اب  
  تفراقيرة ا السررررررررررررريراق ال ا  ال  تنص عليهرا  تردابري ابل   املتعلق   الردويل احلكومي جيرل عمرل الفريق العرامرل   -31

ا رسارية  الوقاالئ   ؤدلتو ل قكل و ويل التنمية.  ااارية بشأن إصال  األما املتحد  ائاألوتع للمناقش
ا تررياق  ة ابافاف تصررل ااتط اجملتمعية للحد من خماطر الكوارث امل ا  للجفاف و   تصرردل ا ال اا  بامس اا  دور 

يق مع ه ا يكن اقتسرررراب الكثري من األفكار القيمة من التنسرررر و .  املتعددل  املخاطرملواجهة  هنج شررررامل  
 الدويلاحلكومي  لفريق العامل  ليكن  و .  قبلةملفية توجي  التفكري بشررأن ااتوائ ااملناقشررائ والن ر ا قي

جاا   تكاتف على حنو أقثر فعالية للتصدل لتحد مشلك.من الجملتمع الدويل اكن  أن يضع هنت
ل وعمليائ اتفاقيائ ريو األخرى على وج  ااصرررررررروص، اعمأوهناك أيضرررررررراا روابط مهمة مع   -32

 وجيرل االتررتعرا  ال ل يضررتلع ب  الفريق العامل احلكومي الدويلبي ية بشرركل عام.  ومع االتفاقيائ ال
 التفاقية األما املتحدل ا طارية بشررررررررأن تةري املنا  واتفاق ابريس.   قيد ا جناز عاملي أوتررررررررع    فحص مع    مبوازال 

مج عمل رريو  إدارل متكاملة للجفاف، قد يكون هناك آتزر قبري مع بر   لديهاال   ابلنسررررررررررربة للبلدان  و 
 360من بوايل مؤلفرة  اتفراقيرة األما املتحردل ا طراريرة بشرررررررررررررررأن تةري املنرا  وجمموعرة    ينفرف  ا إطرارالر ل 
مع آلية وارترو الدولية املعنية اباسرائر واأل ررار. وقد أرشرأئ واترتكشرفت اتفاقيائ ابلتعاون    (7)اا شرريك

  املشلقة.   إىل تنفي  براجمها ا السعي  إىل جنب  اا  ب ن ج ها  في   طراف األ   لب ريو األخرى تدابري مؤتسية خمتلفة ا 
احلكومية الدولية ال وتوقوالئ وإرشرررا  األفرقة    ما خيص و رررعية فيعالماا ائ ا   التدابري وتشرررمل ه ا

 من العمليائ رفيعة املستوى. ذلك وغري
اتفررراقيرررة  ر  ذرل مبوازال أعمرررال مكرررافحرررة اافررراف ا إطررراالعمليرررائ واألطر األخرى المن و  -33

  مني مؤترررررسررررريني وقي     غاايئ ال  بددئ   أهداف التنمية املسرررررتدامة ترتبط هب ا األعمال، مكافحة التصرررررحر و 
مكتب األما املتحدل و ثل عملية  التررررررتعرا  الوطين التوعي وبنا  القدرائ.  لعلى البيا ئ وعمليائ  

  فيما يتعلق ا  تفاقية ويكملهالال  أعماآخر يتداخل مع  اا  هاماا  اتيتررررررررياترررررررر اا  للحد من خماطر الكوارث إطار 
األما  كتررب الرر ل يعرردا م  افرراف اب املتعلق اارراص تقرير ال اا يهرردف أيضرررررررررررررر و لتخفيف من خمرراطر اافرراف. اب 

تقييا  ، قيد ا عداد  إىل  2021التقييا العاملي    ا بشررررررررررأنتقرير  ررررررررررمن  املتحدل للحد من خماطر الكوارث  
املصررررررلحة ا حتقيق رتائج وأهداف وغاايئ إطار    اببة ااهائ األخرى صرررررر التقدم ال ل أبرزت  احلكومائ و 
2030وختة التنمية املستدامة لعام    2030- 2015  للفلل   تندال للحد من خماطر الكوارث 

 (8 ) . 

__________ 
(6) <https://www.unccd.int/sites/default/files/sessions/documents/2019-

08/ICCD_COP%2814%29_INF.3-1914121E.pdf>. 

(7) <https://unfccc.int/topics/adaptation-and-resilience/workstreams/nairobi-work-programme-on-

impacts-vulnerability-and-adaptation-to-climate-change>. 

(8) https://www.preventionweb.net/files/72909_gar2022conceptfinal.pdf>. 

https://www.unccd.int/sites/default/files/sessions/documents/2019-08/ICCD_COP%2814%29_INF.3-1914121E.pdf
https://www.unccd.int/sites/default/files/sessions/documents/2019-08/ICCD_COP%2814%29_INF.3-1914121E.pdf
https://unfccc.int/topics/adaptation-and-resilience/workstreams/nairobi-work-programme-on-impacts-vulnerability-and-adaptation-to-climate-change
https://unfccc.int/topics/adaptation-and-resilience/workstreams/nairobi-work-programme-on-impacts-vulnerability-and-adaptation-to-climate-change
https://www.preventionweb.net/files/72909_gar2022conceptfinal.pdf
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 التنفيذ والشرااات القاامةتدابري التقدم احملرز يف استعراض السياسات و  - يم 
ابط بني املسررتوايئ احمللية  طراف بع  الرو املصررلحة واأل   ااهائ صرراببة الواردل من    ارير صررف التق ت  - 34
ا    مثلما توجد ،  من املسرررررررررتوايئ احلكومية والوطنية وا قليمية والعاملية، والروابط داخل قل مسرررررررررتوى    بلدية وال 
ق مع ا  ال تعل   و الشررررراقائ. بع   بع  الدعا ااارجي و اا  أيضرررر   ارير تصررررف التق و احلالية.   ية طر السررررياتررررات األ 
 على الكيفية ال  تساعد هبا السياتائ والشراقائ الدولية ا تعزيز ه ا األطر. اا  مباشر اا  تعليق املقدمة    تقارير ال 

تفاقية ال  الشرررررربكي وقعاملختة وطنية للجفاف على    26  ئشررررررر اب  ررررررافة إىل ه ا التقارير، رت و  -35
 أو   يتنشر بعد. عدادقيد ا  ه ا ااتط وهناك املزيد من ،(9)مكافحة التصحر

لتقارير وختط اافاف القترية أن العديد منها يصرررررف عمليائ  ا اموجز هل  عرا اترررررت  بنيوي -36
 .التنفي  والشرررررراقائ الفعالة تدابري  احلوقمة والسرررررياترررررائ ال  ذرل داخل البلدان لتوجي  السرررررياترررررائ و 

 تو رك، و   ة لن ا ا يكولوجي املعنية اب ؤترسرائ امل إىل املؤترسرائ اجملتمعية و   ه ا التقارير وااتط   ري شر ت ما  اا وقثري 
  تؤخ    أبيا ا و .  ومشلها   ه ا املؤترررسرررائ لوصرررول إىل املتبعة ل سرررياترررائ وعمليائ التنفي   ال ا بع  احلاالئ،  

 .شراك الشباب وتعب تهاق هناك اهتمام أقل ، لكنبعني االعتبارللنوع االجتماعي راعية النهج امل
عردم قفرايرة آليرائ   من التحردايئ الوطنيرة مثرلاا برددئ االتررررررررررررررتعرا رررررررررررررررائ املبكرل عرددوقرد  -37

التحدايئ ا توصررررررريل معلومائ و كافية؛  الالبيا ئ غري  و ق املشرررررررلقة بني القتاعائ والوزارائ؛  التنسررررررري
على املسررررررتوى الدويل، هناك و والتتبيق غري املتسررررررق لنهج الرقائز الثالث.  ؛  ر ا ا ر ار املبكر ابافاف

 ئ األما املتحدل.، مبا ا ذلك بني وقاالئالتنسيق بني الوقاال حتد منقيود 
التنفي  تدابري  يوفر اترتعرا  التقارير وختط اافاف القترية معلومائ أقل عن السرياترائ و و  -38

فجول  يشرررركل ه ا  ،الفرقة  رتاق وطموبائ  إىل  ن روابلوا قليمي.  والشررررراقائ على املسررررتويني الدويل  
 بىت ا ن. تعل ا املواد املتابة ال  مجت قبري 

املتعلقة بتدابري السياسات والدعوة والتنفيذ املالامة على ة للخيارات  مناقشة أولي -دال 
 مجيع املستوايت ملوا هة اجلفاف بفعالية يف إطار االتفاقية

جمموعة متنوعة من األدوائ لتعزيز االلتزام السررررياترررري على املسررررتوى العاملي بشررررأن    ة الفرق   ت  قشرررر  - 39
بشررررررأن    صررررررك ملزم قارو ا و ررررررع  ا قمكارية التوصررررررية ب قضررررررااي اافاف. وأعرب بع  األعضررررررا  عن اهتمامه 

أو ررك    اا . وترريتتلب ذلك حتديد على بد ترروا  ة  األرا رري واافاف يكن أن يشررمل البلدان املتقدمة والنامي 
  قابلية التأةر ب  و   للجفاف   جوارب التعر    أتاس احلد من لألهداف املشلقة للحد من خماطر اافاف، على  

قدارل األرا ررررررررررري واملياا. وقد أةري ه ا املو ررررررررررروع ابعتبارا أبد  اا  مباشرررررررررررر اا  ارتباط يكن أن ترتبط  وهي جوارب  
أعضررررررا  آخرون  في   أعرب    ا الوقت ال ل   ، الفريق العامل احلكومي الدويل ال  هتا بع  أعضررررررا     ا رررررريع املو 

 لة. بعد إىل توافق ا ا را  بشأن األدية النسبية هل ا املسأ الفريق  عن خماوف قبريل، و  يتوصل  
  مج األما املتحدل للبي ة بشررأن اايارائ القارورية  ل   التابعة طلبت األمارة مشررورل شررعبة القارون  و  - 40

ا حبثها ا  رررررو  اارترررررائ االتفاقائ    احلكومي الدويل واملؤترررررسرررررية األخرى ال  قد يرغب الفريق العامل  
ارون م قرل إعالمية  رشرررررررررررررراد عمل  البي ية املتعددل األطراف األخرى. ورداا على ذلك، قدمت شررررررررررررررعبة الق 

الدويل ااارل بشأن موا يع مثل اايارائ امللزمة قارو ا وغري امللزمة قارو ا، وبشأن    ي احلكوم   الفريق العامل 
ا ليائ    إىل اا  أيضرر ه ا امل قرل   وتتترق إمكارية التفاو  على صررك خارج إطار اتفاقية مكافحة التصررحر.  

" املنشرررررررررررررررأل مبوجررب  معرراهرردائ أو اتفرراقيررائ وقرر لررك "اللتيبررائ املرراليررة  قوالئ بروتو ال  تنص عليهررا املرراليررة 
 صكوك قارورية غري ملزمة. 

__________ 
(9) <https://knowledge.unccd.int/drought-toolbox/page/drought-planning>. 

https://knowledge.unccd.int/drought-toolbox/page/drought-planning
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تشرمل اايارائ املهمة على الصرعيدين ا قليمي ودون ا قليمي تعزيز شربكائ التنسريق وبنا  و  -41
ا بع  و ارتائ.  ورقل التكنولوجيا، مبا ا ذلك تبادل املعلومائ وأفضل املم  ارفالقدرائ وتتوير املع

 لكنملكافحة اافاف على املسررررتوى ا قليمي،    ية رشررررا  مراقز تعاوراملناطق، قد تكون هناك خيارائ  
 .املراقز ا قليمية ودون ا قليمية القائمة بسن أدا إىل فها أفضل ملدى هناك باجة ا مناطق أخرى 

ة لقرائمر ير  املبرادئ التوجيهيرة الترأهرب للجفراف من خالل تنفعمليرائ ايكن تعزيز التختيط لو  -42
يكن أن يؤدل ذلك إىل زايدل مشررررررررارقة اجملتمعائ والسررررررررلتائ احمللية و حلوقمة.  بشررررررررأن ا  املعتمدل دولياا 

وال تررريما ،  املصرررلحة على خمتلف املسرررتوايئ  غريها من ااهائ صررراببةوا دارائ احلكومية والوزارائ و 
ألرا ي ة بشأن احلوقمة املسؤولة حليازل اجيهية التوعيااتوط التو   ومن أمثلة ذلكاملستوى احمللي  على  

تعزيز احلوقمة من خالل اا  يكن أيضررررررررر و ومصرررررررررايد األمساك والةاابئ ا ترررررررررياق األمن الة ائي الوطين .  
عمليائ التختيط الشرررررررراملة للتأهب للجفاف وتوافر األموال والتفويضررررررررائ الكافية للمجتمعائ احمللية 

ا و املسرتوى احمللي.    على  ها مع عناصرر عالية املسرتوى  وتنفي   هاودجم  تهامناقشر و   ل رترا ااتطجمن أ
احلاالئ ال  تكون   مثالا منها  قثري من األبيان، ال تررريما على املسرررتوى احمللي، هناك باالئ ارقتاع،  

 متابة مبا في  الكفاية غري  وا ررررررحة و   غري   الضرررررررورل هلا،   شرررررركيل األموال والتفويضررررررائ والعمليائ، أو الت   فيها 
 معائ احمللية ال  حتتاج إليها.مجتلل

 واحلوامة اتلسياساملعنية ابعمل ال لفرقةة قبلا طوات امل-ا ه
دراترررائ باالئ إفرادية مناتررربة لتو ررريك   إجرا و   التقارير الواردلاترررتعرا     شرررأن مواصرررلةمن   -43

 مسائل أتاتية.ا تو يك ان على األرجك ساعديأن  عملية الفحص
  حتسررررني  من حملية إىل عاملية  وتررررتزيد من    ة كارية إصررررال  مؤتررررسررررائ خمتلف إم   عمل ال   فرقة تدرس  و  -44

ال  يكن  ه ا العمل وتتويرا. وتيشمل ذلك الن ر ا رتاق االلتزام املتزايد على املستوى الدويل وااتوائ 
 للقياس   اف القابلة الن ر ا األهد   ملواصرررررررررلة قد تكون هناك باجة  و أن تكون  ررررررررررورية لبنا  توافق ا ا را .  

 هبا حتديد ه ا األهداف  يكن أن يؤدلا الكيفية ال   الكمي ملدخالئ أو أرشررررتة أو رتائج حمددل، و 
 إفرادية وأفكاربدراتررائ    املسررائل وقد يتسررلشررد ا ه اتعلق ابلو ررع الراهن.  فيما يإىل تةيريائ جوهرية  

ة واملتةلررفبواحلواجز  احملرز التقرردمبشرررررررررررررررأن  امليررة أخرى. ويكن أن ل عمليررائ عرر يهررا من خالعل املواَجهررَ
لقيز اليشررررمل الن ر ا ه ا األمثلة رقاط القول اااصررررة والنهج املتمايز التفاقية مكافحة التصررررحر، مع  

من ااهائ الفاعلة على مستوى اجملتمع احمللي، والشواغل املقدفم  والدعا    املسائل املتعلقة ابألرا يعلى  
 راا.ةوالن ا ا يكولوجية األقثر أتلية احملتمعائ الفورية لألطراف واجمل

مع العمليائ ااارجية األوتع احملددل أعالا وتعزيز التنسيق   طمواصلة الن ر ا الروابوتتكون   -45
 ة العمل ه ا ا املستقبل.فرقعمل  جاربني هامني من جواربالعمل األخرى  فرقمع 

 استهداف املوارد واحلوافم -خامساا  
 ة العمل املعنية ابملوارد واحلوافمفرقايم ر تجمال اطاق و  -أل  

التخفيف تدابري  فرقة العمل املعنية ابملوارد واحلوافز ا اترررتعرا  ومناقشرررة  ليتمثل اهلدف العام   -46
إدارل متكراملرة للجفراف، مع اللقيز بشرررررررررررررركرل خراص على من أجرل من املخراطر وتردابري االتررررررررررررررتجرابرة  

ا يشرررررررررمل دور آليائ التمويل واحلوافز املبتكرل ال  يكن أن األدوائ االقتصرررررررررادية وآليائ التمويل. وه 
 ة إزا  املخاطر.املصلحة املعني ااهائ صاببةتلوك مجيع  اتؤةر 
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ينبةي و   ،اافاف  القدرل على حتملاحلاجة إىل تعزيز االتررررررتثمار من أجل    ةالفرق  ت قشرررررر وقد   -47
من أجل  فيف وقابلية التأةر ب   لتعر  ل     احلد من خماطر اافاف وا1على  ه ا االترررررتثمار  أن يرقز  

حتقيق منافع مشرلقة و    3احلد من عدم اليقني االقتصرادل وحتفيز النشراط االقتصرادل؛  و    2ااسرائر؛  
 .(10)األبعاد للقدرل على التحمل  ةالثالةيالنتيجة  على تبيل املثال، حتقيق 

ائرد االتررررررررررررررتثمرار ا إجرا ائ التخفيف هنراك قا هرائرل من اا ائ واألدبيرائ املترابرة عن فو و  -48
قثري من   ا تفضرل  تزالما  قرارائ االترتثمار    لكن،  لتحملاافاف وبنا  القدرل على اللحد من خماطر  

 االترتثمارائ،من أجل توتريع رتاق  و األبيان االترتجابة وإدارل األزمائ بدالا من ا جرا ائ الوقائية.  
 على عكس   تحملتررتثمار ا التأهب والقدرل على الالبشررأن ا  دراتررائ جدوى   1هناك باجة إىل   

مقابل تكلفة عدم ا اذ أل   إجرا ائ اذ  تقييا أفضرررل للتكلفة النسررربية الو    2االترررتجابة ا رسرررارية ؛  
مكن ذنبها ؛ إجرا   أل تقييا آاثر تدابري التخفيف واالترررررتجابة ومقاررتها بتكاليف أ ررررررار اافاف امل

املسررررراعدل   ال  ال تشرررررمللية لدعا العمل على أر  الواقع،  االقتصرررررادية واملا  جمموعة من األدوائو    3 
 العام واااص .من القتاعني التدفقائ املالية احمللية   ،من ذلكأها و  اا،بل أيضا منائية الرمسية فقط 

املصررلحة   إىل إشررراك ااهائ صرراببةة بشرركل خاص ابحلوافز االقتصررادية ال  تدفع  فرقوهتتا ال -49
يكن للسررياتررائ الفعالة و  .  3ا دارل املسررتدامة لألرا رري  ار ر ا طار    جمال  دعا القتاع اااص ا  ا

 الفردل وااماعي، على تررررررربيل املثال من خالل تقييا موارد األرا ررررررري واملياا  مبا ا ذلك   أن حتفز السرررررررلوك 
ها من الن ا ا يكولوجية التبيعية اللبة، والةاابئ، واألرا رري الزراعية، والتنوع البيولوجي األر رري، وغري 

ا ا يكولوجية بفظ أو اتررررررتخدام خدمائ الن من أجل  الدفع   واالصررررررتناعية واملتأةرل ابلبشررررررر ، ور ا
اتررررررررررررررتنفراد   جرا تعر  ا خرين للجفراف    ألهنا زادوا منعنردمرا يكون هنراك ين يردفعر  أفراد  و األخرى. 

من أجل موال  األ  فريوتو   املوارد  بفظعلى   يشرررررجع ذلكموارد املياا احليوية على تررررربيل املثال، يكن أن  
 .(11)االبتياطيائ وإعادل شحنها بفظديرل األرا ي القادرين على مل قدمي تعويضائت

 
  3ا طار 
 آاثر املوارد املالية من خالل موا مة احلوافم االقتصادية تقوية

  لألغرا  التاليةمن السياتائ مزيج مناتب  ال بد من واالقتصادية،فيما يتعلق ابألدوائ املالية 
األفراد أو الشرررقائ أو احلكومة أو اجملتمع قكل  تررلوك  سررلوك  التشررجيع تةيريائ ا    أ 
بوافز مالية للتحول إىل ر ا ا رتاج واتررلاتيجيائ التنمية االقتصررادية   على ترربيل املثال تقدمي 

 ال  تتحمل اافاف ؛
شررررك الفقر ن من أجل ذنب الوقوع ا  و املتأةر   تكبدها السررركانيتعوي  ااسرررائر ال     ب 

 حتويالئ شررررررررراملة أو قائمة على االبتياجائ لتعزيز الرفااتوفري  املتصررررررررراعد  على تررررررررربيل املثال  
  أو لتعوي  اركماش االقتصرررررررررراد الكلي املرتبط أببداث / و   ، االجتماعي وا رصرررررررررراف وتقليل املعا ل 

 اافاف املنتشرل أو املستمرل ؛
اتررررررتثمارائ مفيدل و/أو   إجنازك  ن من   أن  من شررررررأهنا    ال ال  و ماأل  لرهوس  توفري تدفق  ج 
تعزز األدا  السررررلس ألتررررواق السررررلع األترررراتررررية، ال ترررريما ا االقتصررررادائ ال  تعاين فيها ال   

 من قيود دون  ةوط اافاف ا  افية.اا مسبقاألتواق املالية واالئتمارية 
__________ 

(10) <https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/10103.pdf>. 

(11) <https://www.gefieo.org/>  و<https://ieu.greenclimate.fund/>  و<https://www.adaptation-fund.org/about/ 
evaluation/af-terg-who-we-are/>. 

https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/10103.pdf
https://www.gefieo.org/
https://ieu.greenclimate.fund/
https://www.adaptation-fund.org/about/evaluation/af-terg-who-we-are/
https://www.adaptation-fund.org/about/evaluation/af-terg-who-we-are/
https://www.adaptation-fund.org/about/evaluation/af-terg-who-we-are/
https://www.adaptation-fund.org/about/evaluation/af-terg-who-we-are/
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التشرررررررجيع على ا اذها لتدابري ال  يتعني  على ا  فيما يلي أمثلةترد  ،  وافز لتةيري السرررررررلوكحلفيما يتعلق ابو 
من خالل خمتلف آليائ احلوافز املالية واالقتصرررادية ال  يكن أن تدعا اترررتثمارائ األفراد واملؤترررسرررائ 

 ها مع تكاملواجملتمعائ وآتزرها و 
 طوبة ة احلراجية  وإدارل ر إدارل أفضررررررررل لألرا رررررررري واللبة ألغرا  الزراعة واحلراجة  أو الزراع   أ 
 مبا ا ذلك ترقيب واتتخدام السدود والبنية التحتية للتحويل؛راعي امل

زايدل الكفا ل االقتصررادية    يشررمل اللبة  مبا  املوجودل ا  ياا  امل   يشررمل إدارل أفضررل للمياا  مبا    ب  
   امليااعزيز جودل  التررررررررتخدام املياا  مبا ا ذلك تسررررررررعري املياا، وإعادل اتررررررررتخدام املياا و اية/ت

 التاقة الشمسية؛ تتخدام  لمياا والضخ املناتب للمياا ااوفية اب امللابط ل تتخدام ال وتدخالئ مثل ا 
 ، ور ا الرل تنوعها، مبا ا ذلك اختيار احملاصرريل  و واشرريإدارل أفضررل للمحاصرريل وامل  ج 

 الزراعة، ومناوبة املزروعائ؛ أتاليبو 
تررررربل عي  وإمدادائ غ ائية  ألتررررراليبها وارتقاهلا إىل  ختر  املعر رررررة لل تنويع اجملتمعائ احمللية    د 

  ؛طوال الوقت أو لبع  الوقتبديلة أو تكميلية  
باالئ ترعار ا أترواق مدخالئ ا رتاج الرئيسرية ا  األتثبيت أترعار املواد الة ائية و   ه 
 توقعة .امل  الكوارث التبيعيةباالئ  مثالا  منها

م مثل على اترررررررررتخداأمثلة فعالة  تتناول  ه ا ااتط دراترررررررررائ باالئ إفرادية    ةأدي  قد يتتلب إظهارو 
ا جمرال هر ا األدوائ  مثرل بر مج شرررررررررررررربكرة األمران ا رتراجيرة ا إةيوبيرا، وذربرة منتقرة البحر الكرارييب 

 .لتأمني القائا على مؤشرائ ا

 املقررل ترردفقررائالتصررررررررررررررحر و مكررافحررة الة التفرراقيررة اليرر آبليررائ وأدوائ التمويررل احلرر  ةتا الفرقرر هتو  -50
أن من املرجك أن ي رل ومبرا لتمويرل التحفيزل املوجر  من خالل ال امج الردوليرة والشررررررررررررررراقرائ الثنرائيرة.  ل

ن ر ا إىل الهناك باجة  إن  مقاررةا بتدفقائ التمويل اااص، فاا  صرررررررررررةري   هل ا التدفقائا مجايل    جااحل
ة من خالل تررياتررائ وشررراقائ فعالة. عامال  خاطرامل  ا باالئأفضررل طريقة لتحقيق أتةريائ حتفيزية  

أرواع معينة من االترررررررتثمار   لتعزيزويكن أن يشرررررررمل ذلك االترررررررتخدام االترررررررلاتيجي لألموال التحفيزية  
 .(12)" أموال إ افية من مصادر أخرىاجت اباااص و"

 ن من اتباع هنع شامل ومتكاملسية اليت  ك   أطر التنسيق املؤس -اب  
دى االقتصررررررررادل العاملي، من بني قيا ئ أخرى، بتقييا منت ا  ا إطار ردرل املياا   نت امل   ضررررررررتلع ي  -51

 بيا ا   ، عند توافرها، ويكن أن تقدم ه ا الدراتررررررررررائ   . ( 13) القتصرررررررررراد العاملي أةرها على ا ملدى خماطر اافاف و 
من مة  تتعقب  و   لتدفقائ املالية واملخاطر.عن اعن بالة إدارل خماطر اافاف وق لك صورل أوتع  اا  مهم

 ، من بني قيا ئ أخرى، بع  تدفقائ املسراعدل ا منائية ا امليدان االقتصرادل التعاون االقتصرادل والتنمية  
__________ 

(12) Baietti. 2017. “Crowding-in Private Finance in World Bank Water and Sanitation Operations: A 

How to Guide for World Bank Task Teams.” World Bank, Washington, DC مرررررررررترررررررررا  ا ، 
<http://documents1.worldbank.org/curated/fr/169121506073918027/pdf/Crowding-in-

Commercial-Finance-in-World-Bank-Water-and-Sanitation-Operations-A-How-to-Guide-for-

World-Bank-Task-Teams.pdf>. 

(13) <https://www.weforum.org/agenda/2020/07/human-fingerprinting-drought-rainfall-africa-asia-

america/>. 

http://documents1.worldbank.org/curated/fr/169121506073918027/pdf/Crowding-in-Commercial-Finance-in-World-Bank-Water-and-Sanitation-Operations-A-How-to-Guide-for-World-Bank-Task-Teams.pdf
http://documents1.worldbank.org/curated/fr/169121506073918027/pdf/Crowding-in-Commercial-Finance-in-World-Bank-Water-and-Sanitation-Operations-A-How-to-Guide-for-World-Bank-Task-Teams.pdf
http://documents1.worldbank.org/curated/fr/169121506073918027/pdf/Crowding-in-Commercial-Finance-in-World-Bank-Water-and-Sanitation-Operations-A-How-to-Guide-for-World-Bank-Task-Teams.pdf
https://www.weforum.org/agenda/2020/07/human-fingerprinting-drought-rainfall-africa-asia-america/
https://www.weforum.org/agenda/2020/07/human-fingerprinting-drought-rainfall-africa-asia-america/
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ا دارل املسرررتدامة جمال  االترررتجاابئ ا رسرررارية للجفاف واالترررتثمارائ ا  اا  ذائ الصرررلة ال  تدعا بالي
  ا فعالية بع  ه ا التدفقائ املتعددل األطراف قيف وتت .  والتصرررررردل ل    لألرا رررررري، مبا ا ذلك التأهب للجفاف 

 والثنائية للمساعدل املالية من خالل ر ا تقييا خمصصة مصممة ملواقبة آليائ التمويل الدولية.
تؤدي  ر ا ينبةي أن  اللقيز على التدفقائ املالية الدولية، هناك دور مها    نصررببىت عندما يو  -52

القتصررررررادية احمللية والقيا على التشررررررةيل املسررررررتمر بتريقة تراعي ال روف االرصررررررد والتقييا الوطنية القادرل  
اتفرراقيررة املقرردم ا إطررار  فيمررا يتعلق ابلرردعا التقينو اافرراف. خمرراطر املقرردرل املرتبتررة بتةريائ خمتلفررة ا 

  طراف ابتياجائ دى األ ، ل ملكافحة اافاف   معتمدل وطنية  اا  و ررررعت ختت لبلدان ال   إىل ا مكافحة التصررررحر  
 امج لرصرد والتقييا الفعالني لعلى اتتوير القدرائ الوطنية    من أجلسراعدل إىل امل  بو رو   وموةقةمبينة  

 اافاف.مكافحة 
املتعلقة   ملسرائلالعديد من ااا  مسربقوترع املعنية ابلتنمية الدولية وتةري املنا   األ  األوتراطتناول  تو  -53

لتصرررررردل للجفاف ا إطار اتفاقية الرامية إىل اعالة  لفا  وتدابري التنفي   السررررررياتررررررائ  ا  تررررررتثماراالبعوائد  
ابلفعرل ا فعراليرة تقييا العمليرائ ال  تن ر  للفريق العرامرل احلكومي الردويل   يكنو مكرافحرة التصررررررررررررررحر.  

النسرربية للمسرراعدل  سررادائالتدفقائ املالية، ال ترريما على املسررتوى ا قليمي أو العاملي، مبا ا ذلك امل
 والتمويل اااص.ا منائية الرمسية 

ة العمل ه ا أن تتعلا من العمليائ العاملية األخرى ال  تسرتعر   ويل املكاترب فرقيكن لو  -54
لتمويل األخضررررر واملسررررؤولية اب  األعمال املتعلقةمبخاطر اافاف، مبا ا ذلك    املرتبتة  البي ية واالجتماعية

وبتا ةداتر ال ل أجنزا السريد  ا  املسرتقل  عر ترتالقد تشرمل املصرادر ذائ الصرلة او االجتماعية للشررقائ.  
 لتنوع البيولوجي اب   املتعلقة لسرررياترررائ العلمية  ل   احلكومي الدويل   ن  امل و   ؛ ( 14) بشرررأن اقتصرررادايئ التنوع البيولوجي 

 ؛ ( 16) قتصرررررررادايئ الن ا ا يكولوجية والتنوع البيولوجي اب   واألعمال املتعلقة   ، ( 15) وخدمائ الن ا ا يكولوجية 
 ه ا األعماللكثري من  ول  .(17)ي ة احلكومية الدولية املعنية بتةري املنا ة ال  تب هلا اهلوااهود ذائ الصرررررررل
  ة على خدمائ الن ا ا يكولوجي  ا التخفيف من خماطر اافاف من خالل آاثره تدابري  صررررررررلة مباشرررررررررل بتقييا  

 السادس. فرعا ال على النحو املبنيورفاا ا رسان 

 القاامة تنفيذال وتدابري اتالسياس التقدم احملرز يف استعراض - يم 
بشرررررررررررررررأن دعمهرا احلكومي الردويل  قردمرت البلردان املتقردمرة عردداا من التقرارير إىل الفريق العرامرل   -55

ال تتناول ه ا التقارير احلجا ا مجايل للمسرررررررراعدل املالية و لجفاف.  تصرررررررردى لللشررررررررراقائ الدولية ال  ت
على و .  ابلدعا  حت ىاملو رررررروعية ال   تقين  الامج التعاون  فعاليتها وبر اا  املقدمة فحسررررررب، بل تتناول أيضرررررر 

بشررررررررررررررأن التمويرل ا قليمي وأطر التعراون، يبردو أن هنراك إمكراريرة  جرا  تقردمي معلومرائ قليلرة  الرغا من  
 ملواجهة بادرل اهلي ة احلكومية الدولية املعنية ابلتنمية  مثل تلك املتعلقة مب إفرادية تو رريحية،  ئ  دراتررائ باال 

املسررررتوى  دراتررررائ أخرى حلاالئ إفرادية علىقي أو  االتررررتدامة ا القرن األفريحتقيق  افاف و قوارث ا
 وقينيا. ،أرتيةوا وبربوداو  ،لصناديق املنشأل ا أتلاليااب تتعلق الوطين

__________ 
 (14 ) <https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/ 

882222/The_Economics_of_Biodiversity_The_Dasgupta_Review_Interim_Report.pdf> . 

(15) >3237392zenodo./5281.10https://doi.org/< و>assessment-https://ipbes.net/global<. 

(16) <http://www.teebweb.org/wp-content/uploads/Study%20and%20Reports/Reports/Ecological%20 
and%20Economic%20Foundations/TEEB%20Ecological%20and%20Economic%20Foundations

%20report/TEEB%20Foundations.pdf>. 

(17) <https://www.ipcc.ch/srccl/>. 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/882222/The_Economics_of_Biodiversity_The_Dasgupta_Review_Interim_Report.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/882222/The_Economics_of_Biodiversity_The_Dasgupta_Review_Interim_Report.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/882222/The_Economics_of_Biodiversity_The_Dasgupta_Review_Interim_Report.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/882222/The_Economics_of_Biodiversity_The_Dasgupta_Review_Interim_Report.pdf
https://doi.org/10.5281/zenodo.3237392
https://ipbes.net/global-assessment
http://www.teebweb.org/wp-content/uploads/Study%20and%20Reports/Reports/Ecological%20and%20Economic%20Foundations/TEEB%20Ecological%20and%20Economic%20Foundations%20report/TEEB%20Foundations.pdf
http://www.teebweb.org/wp-content/uploads/Study%20and%20Reports/Reports/Ecological%20and%20Economic%20Foundations/TEEB%20Ecological%20and%20Economic%20Foundations%20report/TEEB%20Foundations.pdf
http://www.teebweb.org/wp-content/uploads/Study%20and%20Reports/Reports/Ecological%20and%20Economic%20Foundations/TEEB%20Ecological%20and%20Economic%20Foundations%20report/TEEB%20Foundations.pdf
http://www.teebweb.org/wp-content/uploads/Study%20and%20Reports/Reports/Ecological%20and%20Economic%20Foundations/TEEB%20Ecological%20and%20Economic%20Foundations%20report/TEEB%20Foundations.pdf
http://www.teebweb.org/wp-content/uploads/Study%20and%20Reports/Reports/Ecological%20and%20Economic%20Foundations/TEEB%20Ecological%20and%20Economic%20Foundations%20report/TEEB%20Foundations.pdf
https://www.ipcc.ch/srccl/
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.  بىت ا ن،   تشررررارك آليائ ووقاالئ التمويل املتعددل األطراف بشرررركل مباشررررر ا االتررررتعرا  و  -56
 عن صرررررررررررادرل عن املكتب املسرررررررررررتقل للتقييمائ التابع ملرفق البي ة العاملية و   مهمة قد تكون هناك تقارير تقييا  و 

 حلد من خماطر اافاف. ا  ه ين الكيارني  جرا ائ   البنك الدويل، من بني قيا ئ أخرى، تشري إىل  ويل 
شرررررراقائ مع القتاع اااص، مبا ا ذلك ال،  التنفي  القائمة  تدابريوفيما يتعلق ابلسرررررياترررررائ و  -57

    تيت ا  التخفيف من خماطر اافاف  إدماج    مدى   أبد التقارير املقدمة بد األطراف  السرررررنةال  ا  أبرز أ 
املهمة للةاية ملسرررائل  ابأن ه ا يشرررمل االهتمام    فرقة العملحتييد أةر تدهور األرا ررري. والب ت  شرررأن  ب

خضررا  تدفعها الشررقائ    رريبةاا  أيضر تتسرتخدم  ،  وتوابغو  بسرلسرلة القيمة والتجارل. وا ترينيداداملتعلقة  
زراعة ا ترينيداد ا قتاع اللحوافز  لترتشرمل مراجعة  و ة.  يملشراريع البي فائدل ازن ا صرندوق أخضرر لو ت 

 املياا. لاعموتوابغو قفا ل اتت

على  مناقشة أولية للخيارات املتعلقة بتدابري السياسات والدعوة والتنفيذ املالامة -دال 
 جلفاف بفعالية يف إطار االتفاقيةمجيع املستوايت ملوا هة ا

من أجل ترقز اايارائ البارزل على إمكاريائ حتسرررررني أدا  آليائ التمويل ودراترررررائ اادوى   -58
 دارل املتكاملة للجفاف داخل البلدان صررررررراحل  مليزاريائ الوطنية لمن اإطالق  صررررررريصرررررررائ أقثر فعالية  

ل مفرادا أن هر ا اايرارائ يكن أن تشررررررررررررررجع البلردان ملنراقشررررررررررررررائ األوليرة، أتعرب عن رأل. وأةنرا  اترأةر امل
التعرراون الرردويل من أجررل تعزيز  ألغرا هررداف ميزاريرراهتررا الوطنيررة وأاملتقرردمررة على حتسررررررررررررررني مسررررررررررررررتوى 

قد تشررررمل اايارائ إرشررررا  صررررناديق و املؤتررررسررررائ العاملية وتسررررريع التبادل التقين بشررررأن إدارل اافاف.  
تتتلب و ي وا قليمي وق لك على املسرررررررتويني الوطين والعاملي.  للجفاف على املسرررررررتويني اجملتمع  للتأهب

اقتصرررررررررادية مناتررررررررربة ملثل ه ا ا جرا ، مع االعلاف ابلتنوع الكبري   جدوى  دراترررررررررةاز  ه ا ااتوائ إجن
 السادس . فرعافاف  ار ر الاملتأةرل ابواقع امل ا مجيعلتكاليف والعوائد املتوقعة ل

للتنمية االقتصرررادية   ختط مسرررتنريلتصرررميا    إمكاريةإجرا ائ التحفيز االقتصرررادل مدى    بنيتو  -59
ترقز على أشكال   بتريقةإزالة املخاطر    ومن شأن مواصلةللقتاع اااص.  املقدمة  تةيري احلوافز  من أجل  

زايدل   علىتشررررررررررررررجع   أن  ، دارل املتكراملرة للجفرافغرا  األ  ،خمتلفرة من الترأمني وتدابري اقتتراب الترأمني
ألرا رررررري واملياا ا املناطق لدارل املسررررررتدامة  ا اارتررررررائ  ا  اافاف و ملواجهة  االتررررررتثمار ا ابتياطائ  

التأمني والبنوك   شررررررررقائعمل مع  ا ذلك ابلاحلكومائ الوطنية  ويكن أن تشرررررررارك  املعر رررررررة للجفاف.  
أو مسرررتخدمي /لمياا وللتجاريني  ا  سرررتخدمنياملواملؤترررسرررائ املالية اااصرررة أو مع جمموعائ أخرى من  

 .العامة وشرقائ املرافقملياا التاقة املرتبتة اب
أيضرراا ا اجملاالئ األخرى للتمويل املناخي والبي ي ا قيفية العمل  لشررائعة  يتمثل أبد التحدايئ ا و  - 60

سرررتخدمها مصررررفياا" يكن أن ي   ة مقبول    تصرررميا مشررراريع " بىت   ة اصررر من حتديد االبتياجائ والفرص اا بد اا  
قرد يتتلرب إرشررررررررررررررا   و ا دارل املتكراملرة للجفراف.  جمرال  املمولون من القتراع ااراص لتمويرل اترررررررررررررتثمرارائ ا  

ية وقد يعتمد على  تقن مصررررفياا بنا  القدرائ من خالل خدمائ اترررتشرررارية    ة قبول امل جمموعة من االترررتثمارائ 
 من التأمني وإعادل التأمني. ختلط وأشكال خمتلفة  آليائ  ويل مبتكرل، مبا ا ذلك التمويل امل 

  الرامية إىل احلوافز  على  على إشرررررررررراك القتاع اااص و ترقز  املعنية ابملوارد واحلوافز  فرقة العمل    ومبا أن  - 61
فرقة  على    تعني التخفيف من خماطر اافاف، فإن األدوائ االقتصررررررادية هي جمموعة مهمة من األدوائ ال  ي 

تصرررميا واترررتخدام أشررركال خمتلفة من األترررواق وبقوق امللكية  ئ  ه ا األدوا اترررتكشرررافها. وتشرررمل  العمل  
لك، على تررررررررررررربيل املثال، الدفع ومنتجائ التأمني، مبفردها أو ابالقلان مع تةيريائ تن يمية مبتكرل، مبا ا ذ 

  ن ا حتردايا ال يعرد إرشررررررررررررررا  هر ا و تسرررررررررررررعري امليراا. ل متعرددل األجزا  ة  ر مر أ و  ة مقرابرل خردمرائ الن ا ا يكولوجير 
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تقدمي  ، قد تكون هناك باجة إىل  ه ا ا  ررو   و املوارد.    لرصررد   ر ا   تاج إىل خاصررة ا املناطق ال  حت   -  اا تقني 
القدرائ التقنية الكافية لرصررررد    توفري الوطنية، لتصررررميا ر ا وآليائ فعالة و حلكومائ احمللية و إىل ا ين  تق الدعا ال 

 ابع . ني السادس والس فرع ال اا  آاثرها على املوارد التبيعية  ار ر أيض 

 املعنية ابملوارد واحلوافماملقبلة لفرقة العمل ا طوات  -ا هت 
   حتدد بعد  يتعني   ئ إفراديةدراترائ باالاملعنية ابملوارد واحلوافز رتاق  ئ فرقة العمل  بدد -62

 وبةسائل املتر تتعلق املو ها، مع اللقيز على مناذج وآليائ التمويل العاملية والوطنية ودون الوطنية.  إعداد
جملتمعررائ احملليررة وااهررائ الفرراعلررة ا القترراع إىل ااحلكومررائ بوافز  لتريقررة ال  يكن أن تقرردم هبررااب

 تصرررررررررررررردلاملتكراملرة للجفراف وإدارل وتن يا تردابري التخفيف من خمراطر اافراف وال ااراص لتنفير  ا دارل
 خالل األشهر املقبلة. بشأن ه ا املسائلمنهجها تتوير و فرقة العمل بلول أفكارها تتواصل و ل . 
  ا الفجوائ احلالية من  ا إطار عملية الفحص ال  تضرررررررررررتلع هبا ق لك   فرقة العمل  ترررررررررررتن ر  و  - 63

.  بعني االعتبرار   فعراليرة األدوائ االقتصرررررررررررررراديرة وآليرائ التمويرل احلراليرة على جمموعرة األدلرة املترابرة  أخر  خالل  
مثررل مرفق البي ررة العررامليررة   ، دويل والصرررررررررررررنرراديق العررامليررة من البنررك الرر  املهمررة الواردل املعلومررائ أن تكون يكن و 

  بحث قد ت و بدعا من األمارة ومن مؤترررسرررائ التمويل.  الترررتعرا   ل اا  مو ررروع   ، والصرررندوق األخضرررر للمنا  
على ترررررربيل املثال، يسررررررتكشررررررف مرفق البي ة العاملية  و بع  ه ا املصررررررادر خيارائ مشررررررارقة القتاع اااص.  

اا  املنتدى االقتصرررررادل العاملي مؤخر   ا بني أعد مشرررررارقة القتاع اااص،  بشرررررأن  اترررررلاتيجية  شرررررروع  ابلفعل م 
 . ( 18) القتصاد التبيعي ااديد تعلقة اب امل تقارير  ال تلسلة  

مكاترررررب  لل ة واملسررررراعدل ا منائية بشررررركل عام على مقار ئ  عور تعتمد األتررررر لة املتعلقة بفعالية امل و  - 64
اا  تسررررررررتخدم ه ا املقار ئ عموم و ا  ررررررررافية.  هما  تكاليف و   للمجتمع قكل ال  حتققهما  االقتصررررررررادية املتزايدل 

الترررررتثمارائ اااصرررررة  من ا لتقييا الرحبية املتوقعة   ا يكن اترررررتخدامه   تلك ال  ن  جمموعة من املقاييس أوترررررع م 
ااسرررررائر االجتماعية / سرررررتخدم التقديرائ الكمية للمكاترررررب جيب أن تَ و احلد من خماطر اافاف.    الرامية إىل 

  خماطرتةري املنا  واحلد من  ب  املعنية  وتعمل األوتررررررراط.  يةمالية ألبداث اافاف املسرررررررتقبلالتنبؤائ االبت
  وتواج  ه ا األوترراط و ررع تقديرائ صررحيحة.  املتصررلة ب تحدايئ  ال   ابلفعل من أجل التةلب على الكوارث  

   ل يتعزى لتةيري ال ا على أتراتر   قاس  يت تتلبائ العملية امع البيا ئ األتراترية وحتديد تريناريو واقعي  امل اا  أيضر 
 . ( 19) إىل تدخالئ حمددل 

من الدويل،  احلكومي  ، ال ل دعا إىل إرشررررررررررا  الفريق العامل  14-م أ/23املقرر  اا  أيضرررررررررر طلب  و  -65
حتردد أدوائ التمويرل أن ا ليرة العرامليرة   إىللرب طت و .  ا هر ا الصرررررررررررررررددا ليرة العرامليرة أن تتخر  إجرا ائ 

ضرررررافة حمددل بو رررررو ، ملواجهة اافاف، ومنها على تررررربيل املثال املمكنة واملبتكرل، اترررررتناداا إىل قيمة م
ذائ الصررلة   والتوجيهائائ التأمني والسررندائ والتمويل األصررةر، وأن تتيك املعلومائ  احلصررر، منتج ال

الدويل مع ا لية العاملية احلكومي  لتيسررري بصررول األطراف على ه ا األدوائ. وتررينسررق الفريق العامل  
 بشأن ه ا العمل.

__________ 
(18) <https://www.weforum.org/reports/new-nature-economy-report-series>. 

 _http://iedafrique.org/IMG/pdf/wp_evaluation_economique_des_benefices_tirees_des>ار ر املناقشرائ ا      19  
investissements.pdf> و ،<https://www.alnap.org/help-library/the-economics-of-resilience-to-drought-in-

ethiopia-kenya-and-somalia> ،  و<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6850620/> ،
-https://www.ifad.org/documents/38714170/40321165/economics_advantage.pdf/bb2525f4>و

0c2f-4ea6-9201-e1e14c0e8725>. 

https://www.weforum.org/reports/new-nature-economy-report-series
http://iedafrique.org/IMG/pdf/wp_evaluation_economique_des_benefices_tirees_des_investissements.pdf
http://iedafrique.org/IMG/pdf/wp_evaluation_economique_des_benefices_tirees_des_investissements.pdf
http://iedafrique.org/IMG/pdf/wp_evaluation_economique_des_benefices_tirees_des_investissements.pdf
http://iedafrique.org/IMG/pdf/wp_evaluation_economique_des_benefices_tirees_des_investissements.pdf
https://www.alnap.org/help-library/the-economics-of-resilience-to-drought-in-ethiopia-kenya-and-somalia
https://www.alnap.org/help-library/the-economics-of-resilience-to-drought-in-ethiopia-kenya-and-somalia
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6850620/
https://www.ifad.org/documents/38714170/40321165/economics_advantage.pdf/bb2525f4-0c2f-4ea6-9201-e1e14c0e8725
https://www.ifad.org/documents/38714170/40321165/economics_advantage.pdf/bb2525f4-0c2f-4ea6-9201-e1e14c0e8725
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اقتصرادية و ويلية أق  وأقثر فعالية،  فيما يتعلق مبناقشرة دراترائ اادوى من أجل ا اذ تدابري  و  - 66
تررتعمل فرقة العمل ه ا مع فرقة العمل املعنية بقابلية التأةر والتقييا. وترريسرراعد ه ا ا ترقيز االرتباا على  

ذائ    قتصرررررررادية فيد الدراترررررررائ اال أن ت ها البلدان  نجز قيف يكن جملموعة واترررررررعة من أعمال التقييا ال  ت 
 التمويل الفعال  جرا ائ ا دارل املتكاملة للجفاف. دعا  من أجل  بو و   حمددل   أهداف 

 معاجلة قابلية التأإلر والتقييم -ساا ساد 
 اطاق وجمال ترايم فرقة العمل املعنية بقابلية التأإلر والتقييم -ل أ 

 تقييمائ ة بقابلية التأةر والتقييا ا اتررررتعرا  قيفية اتررررتخدام  فرقة العمل املعني ل يتمثل اهلدف العام   -67
أن    يكن و الفعالة.  ائ    وخماطرا  عالم الناس ابلسياتائ وبرامج التنفي  والشراق ب   تأةر ال آاثر اافاف وقابلية  

  هداف ا جرا ائ. ويكن أن يشررررمل يتسررررلشررررد هبا ا حتديد أ البتياجائ  ل يشررررمل ذلك تقييمائ اتررررتباقية  
 تررررياترررراتية وتنفي ية   ا اذ إجرا ائ واملخاطر بعد    وقابلية التأةر تقييمائ أبةر رجعي للتأةريائ املتةريل    اا أيضرررر 
رىعندما  و  .  عدم ا اذ أل إجرا  أو   من خط أتراس راترخ، يكنها اا  ، بد لمتكرر صرورل  التقييمائ ب  ذت

اا أبدث فرق ال ل  ر ما  هاإلقا  الضرررررو  على فعالية ترررررياترررررائ واترررررلاتيجيائ مالية حمددل من خالل إظ
فها قيفيرة حتقيق  يتعزز هر ايكن أن  و .  ذلرك  دث  حيرت   الر ل  ا التخفيف من خمراطر اافراف ومرااا  إجيرابير 

 تحسينائ.مزيد من ال
وقابلية التأةر تقييا خماطر اافاف وآاثرا  عملية    ما خيصفيني ب   لكل بلد تياق  وهنج  اااصو  -68
وهي ة التفاعل بني  (20)اافافمكافحة  صررررررررررحر، من خالل جمموعة أدوائ  توفر اتفاقية مكافحة التو .  ب 

عامة وأفضررررل املمارتررررائ ملسرررراعدل البلدان ا   توجيهائالعلوم والسررررياتررررائ وانة العلوم والتكنولوجيا،  
 إىل مسرررررررراعدل البلدان وتشررررررررجيعها على تقييا تقينيسررررررررعى ه ا التوجي  والدعا الو   .(22)،  (21)ه ا العملية

ه ا التوجي    يوفرو .  اوخماطر   ب   اق العوامل ال  تسرررررررررراها ا آاثر اافاف وقابلية التأةراتسرررررررررراع رتمدى  
 أدوائ ومناهج لتحسني مشولية التقييمائ.اا أيض
ا يتماشرررررررررى مع ر العاملية مباثقل  مجع جمموعة من مؤشررررررررررائ ا يت خالل دورل ا بالغ املقبلة،  و  -69

ىل الرصررررررررد إجيب أن تسرررررررررتند ه ا التقييمائ  و اافاف.  ة  كافحاالترررررررررلاتيجي املتعلق مب  االتفاقية هدف
الفعررال. وتقرردم اتفرراقيررة مكررافحررة التصررررررررررررررحر، من خالل مبررادرهتررا املتعلقررة ابافرراف، دعمرراا مررادايا لتعزيز 

 ل.ستمر التصميا الشامل لعمليائ التقييا والتختيط الوطنية امل
واملخاطر إىل   قابلية التأةرألوج  لآلاثر و تعدد ااملنبةي أن يلجا التقييا الرفيع املسرتوى الفها  وي -70

 ة العملفرقيكن لو خماطر اافاف على املسررررررتوى العاملي.  ائ بشررررررأن  وموج  حنو ا اذ قرار   قتقييا متسرررررر 
اهلرردف من خالل تقييا  ااتول األوىل حنو هرر ا للفريق العررامررل احلكومي الرردويل أن تتخرر  هرر ا التررابعررة
 ه ا اتررتعرا   ة العملفرقعلى وج  ااصرروص، يكن لو .  احلالية  ئالتنفي  والشررراقاتدابري  و  السررياتررائ

الن ر ا اا  ها أيضعملية صنع القرار على مجيع املستوايئ، ويكن  توجي   مدى قدرل ه ا املمارتائ على
 .ة ه ا املمارتائخيارائ إ افية لزايدل فعالي

__________ 
(20) <https://knowledge.unccd.int/drought-toolbox/solutions/risk-assessment/2414>. 

(21) <https://www.unccd.int/publications/drought-impact-and-vulnerability-assessment-rapid-review-

practices-and-policy>. 

(22) <https://www.unccd.int/sites/default/files/relevant-links/2019-

09/190906%20UNCCD%20drought%20resilience%20technical%20guideline%20EN.pdf>. 

https://knowledge.unccd.int/drought-toolbox/solutions/risk-assessment/2414
https://www.unccd.int/publications/drought-impact-and-vulnerability-assessment-rapid-review-practices-and-policy
https://www.unccd.int/publications/drought-impact-and-vulnerability-assessment-rapid-review-practices-and-policy
https://www.unccd.int/sites/default/files/relevant-links/2019-09/190906%20UNCCD%20drought%20resilience%20technical%20guideline%20EN.pdf
https://www.unccd.int/sites/default/files/relevant-links/2019-09/190906%20UNCCD%20drought%20resilience%20technical%20guideline%20EN.pdf
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 أطر التنسيق املؤسسي والنهع الشامل واملتكامل -اب  
من التختيط ا منائي العاملي والوطين اا  أتررررررراترررررررياا  تقييا قابلية التأةر ابافاف جز أصررررررربك  لقد   -71

بتقييا   ةدوري صررررررررورلتقوم اهلي ة احلكومية الدولية املعنية بتةري املنا  بو افاف.  ابل  أةر واحمللي ا املناطق املت
 التأةريائ ا تواتر، مبا ا ذلك  ره ا املخاطجموعة من املخاطر املرتبتة بتةري املنا  وآاثر  مبقابلية التأةر  

 اافاف وشدت .
، مهمة تقييمائ    ةدوري  صرررررررررورلمكتب األما املتحدل للحد من خماطر الكوارث باا  أيضررررررررر جيرل  و  -72

يتسررلشررد االبتياجائ بعد وقوع الكوارث لعمليائ تقييا  وذرل  املنتدى االقتصررادل العاملي.    على غرار
املعلف عدد من قوائا اارد العاملية  اا  أيضرررررررررر   تا يت . و الكوارث   منتعااتصررررررررررميا برامج ا غاةة والا    هبا

قراعردل البيرا ئ الردوليرة من قبيرل افراف وخمراطر الكوارث األخرى  ا خمراطربشرررررررررررررررأن غري قراملرة   أبهنرا 
أخر هرا ا االعتبرار أةنرا  عمليرائ   ينبةيا حترديرد ا اثر احملتملرة ال  مفيردل لردعالقوائا  هر ا و    .للكوارث

 ومنهابشرررأن تقييا املخاطر ا القتاع اااص،    مهمةأعمال إ رررافية  وذرل  واملخاطر.    قابلية التأةر  تقييا
شرررقائ التأمني ومؤتررسررائ التمويل األخرى   أعمالتقرير املخاطر العاملية للمنتدى االقتصررادل العاملي و 

 ها.أو تنقلذائ الصلة القتاع اااص ال  تتحمل املخاطر املالية  ا
افاف على كافحة اختة وطنية مل  26املسررررررررتوى القترل، رشرررررررررئ األطراف بىت ا ن    وعلى -73
تسرررررررد قل منها بشرررررركل منهجي العالقائ بني ختة   ،(23)تفاقية مكافحة التصررررررحرالشرررررربكي الوقع امل

اافاف وأطر السرررياترررائ األخرى وعمليائ التقييا ذائ الصرررلة على املسرررتويني الوطين ودون   مكافحة
الروابط مع ااتط وال امج الوطنية للتكيف مع تةري املنا  والتخفيف   العالقائ االوطين. وتشرررررررررررمل ه 

 عمليائ ا قليمية والدولية ذائ الصلة.املبادرائ واملؤتسائ والمع من بدت  و 

 الشرااات فيها مبا  قاامةالتنفيذ التدابري و سات التقدم احملرز يف استعراض السيا  - يم 
تفاقية مكافحة التصرررحر من بوتسررروا  والسرررنةال والسرررودان  اب   معنيون بىت ا ن، تتوع منسرررقون   - 74

  بشررررررررررررررأن تقييمراهتا ملردى  احلكومي الردويل والوالايئ املتحردل األمريكيرة لتقردمي معلومرائ إىل الفريق العرامرل  
ة العمرل املزيرد من املعلومرائ من أفةرارسررررررررررررررتران وأوزبكسررررررررررررررتران بردعا من  فرقر مجعرت  و افراف.  اب   قرابليرة الترأةر 
ئ  ة العمل دراتررررررررائ باال فرق ، بددئ  ك عالول على ذل و لزراعة لألما املتحدل  الفاو .  غ ية وا من مة األ 

من  اا  قليالا رسربي اا  عدد   هناك   أن يتالبظ  . ومع ذلك،  ( 25)  ، ( 24) إ رافية ذائ صرلة ا األدبيائ املنشرورل   إفرادية 
ا ن إىل االتررررررتخدام الروتيين  أشررررررارئ بىت    احلكومي الدويل ال  القترية املقدمة إىل الفريق العامل    التقارير 

. وقد يكون ه ا بسررررررررررربب  قابلة للتأةر والن ا ا يكولوجية ال احمللية  اجملتمعائ  ال  تشرررررررررررمل  لعمليائ التقييا  
 بشأن ه ا النقتة إىل األطراف. أل تؤال    بىت ا ن   احلكومي الدويل عدم توجي  الفريق العامل  

افاف مبزيد من التفصريل كافحة االوطنية ملعرا  ااتط  بددئ فرقة العمل احلاجة إىل اتررتو  -75
 الفريق العاملويتو  ر  جاا للتقييا.  والن ر أيضرررررررراا ا ااتط الوطنية األخرى وواثئق املشرررررررراريع ال  تقدم هنت 

املعين ابلتختيط املتكامل التررررتخدام األرا رررري إطار عمل و ي ة التفاعل بني العلوم والسررررياتررررائ  التابع هل
 .تحييد أةر تدهور األرا ياملتعلقة بتقارير مع ال ال لرأس املال التبيعي  من خالل  بساابئ تتربط

__________ 
(23) <https://knowledge.unccd.int/drought-toolbox/page/drought-planning>. 

(24) >100062.2019j.pdisas./1016.10https://doi.org/<. 

(25) >y-1043-016-10113s/1007.10https://doi.org/<. 

https://knowledge.unccd.int/drought-toolbox/page/drought-planning
https://doi.org/10.1016/j.pdisas.2019.100062
https://doi.org/10.1007/s10113-016-1043-y
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بديثاا للممارترررائ والتوصررريائ و اافاف اترررتعرا ررراا ترررريعاا  مكافحة  أدوائ  جمموعة  تضرررمن  وت -76
ا  إةيوبي  من   ئ إفرادية دراترررررررائ باال في   عر   تت   ، ( 26) ر اافاف وقابلية التأةر ب  تقييا آاث املتعلقة ب السرررررررياتررررررراتية  

ألدبيائ من خمتلف البلدان  ل اترررتعرا ررراا  اا  اجملموعة أيضررر ضرررمن  وتت   واهلند.  قولومبيا وقينيا واملكسررريك و ال ازيل  و 
الفريق   بددوقد .  مبزيد من التفصريل ه ا  ئ ا فراديةدراترائ احلاال  تناولاا  مكن أيضر ومن املاألخرى.  

  دليل ، منها  فتها إىل جمموعة األدوائ منهجية إ رررررافية وأمثلة يكن إ رررررا   وجيهائ ت العامل احلكومي الدويل  
 (28) تةري املنا  قدرل على حتمل وجمموعة أدوائ الوالايئ املتحدل لل  ( 27) مفيد رشررررررا معهد األرا ررررري احلضررررررية 

 آاثر اافاف وقابلية تقييمائ  ل قيف يكن  بشرررأن  هناك فرصرررة لتقدمي رهية إ رررافية  و إ رررافية.  اا  أفكار ال  تقدم  
 .ةاالقتصادي ائفعالية عملية صنع القرار ال مبزيد منأن توج   اوخماطر التأةر ب  

مناقشة أولية للخيارات املتعلقة بتدابري السياسات والدعوة والتنفيذ املالامة على  -دال 
 املستوايت ملوا هة اجلفاف بفعالية يف إطار االتفاقيةمجيع 

 تعزز كي  حة التصررحر أو ل يكن اقلا  عملية تقييا رفيعة املسررتوى لكي تسررتخدمها اتفاقية مكاف  -77
للحرد  مكترب األما املتحردل و ل الوقراالئ األخرى  مثرل اهلي رة احلكوميرة الردوليرة املعنيرة بتةري املنرا ،  اعمر أ

من  تخفيف  ال فرص  حتديد  واملنتدى االقتصرررادل العاملي . واهلدف من ذلك هو  رررمان  من خماطر الكوارث،  
مبزيد   املهمشرررررررة وأخ ها ا االعتبار  احمللية  اجملتمعائاملخاطر املرتبتة ابألرا ررررررري والن ا ا يكولوجية و 

 األرا ررري  املهمشرررة ال  تعتمد على الن ا ا يكولوجية ا  احمللية  جيب أن حت ى اجملتمعائو .  من الفعالية
 اتررتنزاف املياا  مبا ا ذلك املدن الضررخمة واملناطق احلضرررية ال  تعاين من  القابلة واألرا رري    القابلة وشررب 

. ابلسرررركان  ابهتمام خاص عند الن ر ا ااوارب االقتصررررادية للجفاف وعند تصررررميا عملية التقييا املكت ة  
 عملية التقييا.الشاملة ل هدافاألالنتاق الشامل و  تشكيلإعادل  ينتول ه ا علىقد و 

أن يدعا التوصررريائ   من شرررأر إذا قان ال بد من إجرا  تقييا اقتصرررادل عاملي رفيع املسرررتوى  و  -78
أن تفاقية، فينبةي عندئ   االاملؤتررررسررررائ وحتسررررني التدابري االقتصررررادية والتمويلية ا إطار  ة بتعزيز  املتعلق
املسرتوى الوطين. على  قابلية التأةر واملخاطر  تقييمائ ا اثر و وفرا  تاألتراس ال ل    إىله ا التقييا    يسرتند

ا ه ا العملية. ومن املتوقع ا  تقييمائ وأن يوجهها ويعززهبدورا لتلك الاا  أن يكون مفيداا  أيضررررررررر   ينبةيو 
 .ا ه ا العمليةاا رئيسياا أن تلعب ااماعائ االقتصادية ا قليمية دور 

ة عرامر ال ترأةريائالن ر ا التفراعالئ بني األر  واملنرا  وال تعزيزهنراك براجرة وا ررررررررررررررحرة إىل و  -79
وأبد األتر لة صرحيك .   والعكس    ب  وخماطرا  لتأةرقابلية او   لجفافلالتعر     زايدللتدهور األرا ري ا  

إدارل اتررررررررتخدام األرا رررررررري إىل تةيريائ ا مسررررررررتوى خماطر اافاف ا  تةيريائ  الجا  ل هو قيف تت   املهمة
 قابلة للتأةربعد حتديد األصرول الو مبا ا ذلك ا اثر االقتصرادية.  ،  ب  وآاثرا  قابلية التأةرو   ل   والتعر 

تخفيفية ذائ الصلة. وتينصب اللقيز ا البداية وا جرا ائ ال  كيفحتديد هوام  التافاف، يكن  اب
 التدابري السررررررياترررررراتيةال  يكن أن تتعزى إىل التةيريائ ا   ،قيمة األصررررررولعلى التةيريائ املتزايدل ا  

 اافاف.ملكافحة  والتنفي ية
  ل   وتدهور األرا رري ب ل جهود متضررافر تقييا التفاعالئ بني األر  واملنا   تتلب من املرجك أن ي و  -80

. ويكن أن يسرتند ب   وقابلية التأةر  ل   اثر اافاف والتعر املتعلقة آبرائط  اارد ورترا عمليائ االتعزيز  
، مبادرل اقتصرررادايئ تدهور األرا ررري أعمال  إىل    ا وخماطر ب   التقييا االقتصرررادل  اثر اافاف وقابلية التأةر  

__________ 
(26) <https://www.unccd.int/publications/drought-impact-and-vulnerability-assessment-rapid-review-

practices-and-policy>. 

(27) <https://uli.org/wp-content/uploads/ULI-Documents/ULI-A-Guide-for-Assessesing-Climate-

Change-Risk-final.pdf>. 

(28) <https://toolkit.climate.gov/steps-to-resilience/assess-vulnerability-risks>. 

https://www.unccd.int/publications/drought-impact-and-vulnerability-assessment-rapid-review-practices-and-policy
https://www.unccd.int/publications/drought-impact-and-vulnerability-assessment-rapid-review-practices-and-policy
https://uli.org/wp-content/uploads/ULI-Documents/ULI-A-Guide-for-Assessesing-Climate-Change-Risk-final.pdf
https://uli.org/wp-content/uploads/ULI-Documents/ULI-A-Guide-for-Assessesing-Climate-Change-Risk-final.pdf
https://toolkit.climate.gov/steps-to-resilience/assess-vulnerability-risks
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 اترربة الثروائ وتقييا خدمائ حمل ة البنك الدويل  ور ام األما املتحدل للمحاترربة البي ية واالقتصررادية، وشررراق 
التازر الوا ررك مع اقتصررادايئ الن ا ا يكولوجية أوج   الن ا ا يكولوجية. وينبةي أن تعزز ه ا ااهود  

التحقق ‘ 1’  ل ااتوائ الرئيسرررررررريةااامس. وتشررررررررم  فرعا ال  أتلقي عليها الضررررررررو والتنوع البيولوجي ال   
املعلومائ   ‘ وإدماج2’؛  اترررررتعرا رررررهاو   هاطرق التقييا من خالل تتبيقمن   املكثف على املسرررررتوى احمللي

عمليائ التقييا العاملية. واهلدف من ذلك هو دمج ه ا العمليائ واألترررررررررراليب مع املسررررررررررتخلصررررررررررة ا  
 اا.ذاتي ستدامةيقة تصبك م تيط التنمية االقتصادية الوطنية والن ا املالية بتر 

 املعنية بقابلية التأإلر والتقييملعمل املقبلة لفرقة اا طوات  -ا هت 
 ترروف تتبحثال     املنسررقنيدراتررة ملعلومائ وخ ائ   احلكومي الدويلترريجرل الفريق العامل   -81
.    تررتسرربقها واملشرراورائ ا قليمية ال خالل بلقة عمل انة اتررتعرا  تنفي  االتفاقية  أرفسررها   املنسررقني مع  

بشررررأن اتررررتخدام    احلكومي الدويل الفريق العامل    اتررررتعر ررررها    والةر  من ذلك هو اتررررتكمال املعلومائ ال 
التنفي  وإلقا  الضررو  على  وتدابري  السررياتررائ  من أجل توجي     ا وخماطر   وقابلية التأةر ب  ر اافاف اث تقييمائ آ 
ا  الواردل  ا وخمراطر   وقرابليرة الترأةر بر  ر اافراف اث آ ة العمرل على اترررررررررررررتخردام تقييمرائ  فرقر لع ترررررررررررررتتف و فعراليتهرا.  

ال   اافراف مكرافحرة  ختط ا  و  ، صرررررررررررررنراديق املنرا  املقردمرة إىل  قلبرائ  ا امل ، و اا سررررررررررررررادرائ احملرددل وطنير امل 
فراقيرة  ات و الوقراالئ األخرى   أعمرال  روابط أقوى بني   بحرث هنراك جمرال ل و ا إطرار مبرادرل اافراف.    وت رررررررررررررعرت 

تلقي الضرررررررو  على  ه ا ااتوائ أن  ويكن اميع  حتييد أةر تدهور األرا ررررررري.  من أجل    مكافحة التصرررررررحر 
 . الصلة وأطر السياتائ والعمليائ واألدوائ املتابة على املستوى الوطين ودون الوطين   ذائ   فكار األ 
اللتيبائ القائمة على   لبحث  احلكومي الدويلترررررررررتقدم األمارة دعماا إ رررررررررافياا للفريق العامل  و  -82

ملراقز ا قليميرررة القرررائمرررة أو املقلبرررة.  املسرررررررررررررتوى ا قليمي، مبرررا ا ذلرررك االجتمررراعرررائ ا قليميرررة وال امج وا 
التواصررررل مع ااماعائ االقتصررررادية ا قليمية واملؤتررررسررررائ األخرى ذائ الصررررلة.  اا  وتررررتواصررررل األمارة أيضرررر 

العمل للسررياتررائ الوطنية ودون الوطنية   ذري  فرقةال ل  ه ا ااهود االتررتعرا  املسررتمر  كمل سررت وتررت 
 التنفي  والشراقائ.وتدابري 

إرشرررررا  املتمثل ا  يار  اا  مناقشرررررة وأتييدالن ر ا اايارائ، ترررررتواصرررررل فرقة العمل    حسرررررنيلتو  -83
  رررررررررررمن  اوخماطر ب   التقييمائ احمللية  اثر اافاف وقابلية التأةر    بني  عملية دورية رفيعة املسرررررررررررتوى تربط

من أجل   دعا صاحل ومستنري  توافر  أم ال من املمكنإطار تقييا عاملي. ويتتلب ذلك حتديد ما إذا قان  
هل ا   األولوية  من أجل إعتا  اقتصرررررررررادية رفيعة املسرررررررررتوى ملخاطر اافاف أوقجرا  تقييمائ    التوصرررررررررية
 رررررمن   ةالن ا ا يكولوجيائ احمللية و ومدخالئ اجملتمعمصررررراحل  اا  ال  يكن أن تشرررررمل أيضررررر التقييمائ  

ة يكن عينر يرة مدرجيتر    ، حترديرد ختوائألخر  بر ا ا برالهنج مفراهيمي عراملي. وقرد يتتلرب هر ا النهج، 
  مؤ ر األطراف ا دورت  ااامسة عشرل. أن يتفق عليها

 هب اجلفاف واإلاذار املبكررصد  ا م حتسني -سابعاا  
 رصد واإلاذار املبكرترايم فرقة العمل املعنية ابلجمال اطاق و  -أل  

تعرا  ومناقشررة اايارائ اترر ا  فرقة العمل املعنية ابلرصررد وا ر ار املبكر  لاهلدف العام  يتمثل   -84
 لألرا رررري  وال قية  بتريقة تراعي ا دارل املسررررتدامةب   ن ا رصررررد اافاف وا ر ار املبكر  املتعلقة باملتابة  

 ا تياقائ حملية وإقليمية حمددل. (29)الرامية إىل مكافحة اافاف
__________ 

(29) <https://catalogue.unccd.int/1211_03EP_UNCCD_SPI_2019_Report_2.pdf>. 

https://catalogue.unccd.int/1211_03EP_UNCCD_SPI_2019_Report_2.pdf
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فرص االتررتثمار ا  لجفاف من  ل   إزا  التصرردل ويزيد االرتقال من هنج رد الفعل إىل هنج اتررتباقي   - 85
  لألرا ررري   وال قية   يكن لإلدارل املسرررتدامة و .  ب  ر ا رصرررد اافاف وا ر ار املبكر  من قبيل إرشرررا   إجرا ائ  

من  احملليرة  مي الن ا ا يكولوجيرة واجملتمعرائ  حت اتررررررررررررررتبراقي أن    أتخر  بنهج  ال   الراميرة إىل مكرافحرة اافراف 
قوارث إرسررررررارية أو بي ية. ومع ذلك،    لتصرررررربك ملياا املتابة  املؤقتة ا ا فاقا باالئ النقص  اافاف بىت ال تت 

متوافقة بشررركل أفضرررل مع اهلدف املتمثل  اا  بالي   املوجودل   فاف جيب أن تكون مع ا ر ا ا ر ار املبكر ابا 
ر ا ا ر ار املبكر  الرامية إىل مكافحة اافاف. وتتصرمفا    لألرا ري   وال قية   ا دارل املسرتدامة   ورصرد   ا حتقيق 

هناك  و .  ملكافحة اافاف   لتحفيز االتررتجاابئ املبكرل للجفاف ا إطار تررياتررائ وختط وطنية   اف ف ابا 
التررأهررب  عمليررائ  احلرراليررة لتمكني وتقييا    فرراف ل ملوا مررة ر ا ا ررر ار املبكر ابا برراجررة إىل مزيررد من العمرر 

 فاف. الرامية إىل مكافحة اا   لألرا ي   وال قية   ملخاطر اافاف من خالل ا دارل املستدامة 
اتفاقية مكافحة التصرحر،    ا إطار اترتثمارائ لتحسرني ا دارل املسرتدامة لألرا ري  أتجريت  بيثما  و  -86

 رصرررررررد ا ، ال تت ألترررررررف ل و لي.  على املسرررررررتوى احمل آاثر  ين بدوث  األفراد املتأةر من  يالبظ مسرررررررتخدمو املوارد  
املتعلقة    ائ املعلوم   ة فعال  صررورل نقل ب تت التأةريائ والعمليائ ال  حتدث على مسررتوى الن ا، وال   أغلب األبيان 

تشرررخيص االبتياجائ   الرصرررد من أجل   ل لك، من الضررررورل حتسرررني اترررتخدام ر ا و ع القرار.  ا إىل صرررن   هبا 
الرامية إىل مكافحة   لألرا ررررري  وال قية ا دارل املسرررررتدامةجمال  الترررررتثمارائ الوقائية ا  املتعلقة اب والفرص 

ارب األخرى لإلدارل املتكاملة للجفاف مجيع ااو   دعا ه ا الن اجيب أن تو تفاقية.  الااافاف ا إطار  
أخرى من ه ا التقرير. واهلدف من ذلك هو حتسررررررني التقييمائ الوطنية للمخاطر وقابلية    فروع املو ررررررحة ا  

 قب القرار من تع   ناع و كني صر   ، واالترتجاابئ التمويلية من ا اثر  التخفيف    ائ التأةر، وإرشراد تصرميا ترياتر 
 قت.مرور الو مع اتتثماراهتا فعالية 

ر ا    تعاوهنا مع ىل فها أعضرررررررائها و إ وتسرررررررتند فرقة العمل املعنية ابلرصرررررررد وا ر ار املبكر ا عملها   - 87
يدرك  و قيد التشةيل ابلفعل ا بع  البلدان املتقدمة من  تنوائ عديدل.  ال  أصبحت  الرصد املتتورل رسبياا  

ائ ااديدل مثل تتبيقائ األجهزل احملمولة إمكا ئ قبريل  بداث التقني لدى  أن  اا  أيضرررر العمل  ة  فرق أعضررررا   
ه ا التقنيائ منتشرررررل بشرررركل  و املوارد التبيعية على رتاق أوتررررع.    صررررد اافاف ور   رصررررد ةورل ا طبيعة ر ا  

دويل  اجملتمع الر بر ل    أن يؤدل اا  ، من املمكن  رامر وابلترايل خراص ا بع  أجزا  العرا  النرامي املترأةر ابافراف.  
ا الن ا احلالية لرصرررد املوارد التبيعية واافاف ا األجل    قبري   إىل حتسرررني اا  جيد اا  هد مجاعي منسرررق تنسررريق ا 

حتقيق النمو    الرامية إىل من ااهود األوتررررع  اا  أترررراترررري اا  جيب أن يكون اغتنام ه ا الفرصررررة جز  و   اا. القريب جد 
 حتقيق أهداف التنمية املستدامة.   أةنا  ب  ف الرق وعدم ترك أل أبد خل رعاش  االقتصادل األخضر الشامل وا  

 هع األوسع والشامل واملتكاملأطر التنسيق املؤسسي والن   -اب  
.  ها واترررتخدام   رصرررد اافاف ب اااصرررة  القياترررية    أرقام  ر ام  ومؤشررررات  و و رررع    من كل بلد  ال بد ل  -88

م د  ام عاملي للرصررررررررد تقعلى إرشررررررررا  ر (30)اتفقت األطراف ا الدورل الرابعة عشرررررررررل ملؤ ر األطرافوقد  
 . 3حتقيق اهلدف االترررررررررلاتيجي   ا تقدم  ما أبرزت  من  قل أربع ترررررررررنوائ ع ها مرل  تقارير   عن طريق  األطراف  

 املسررتوايئ الثالةة التالية   ه ا   توصرريائ هي ة التفاعل بني العلوم والسررياتررائ، ترريشررمل إطار الرصررد ل اا  وفق و 
 شلقة ة املرقام القياتيمن املؤشرائ واأل

 األرصاد ااوية؛/يرقز على املنا  -   املؤشر البسيط ملخاطر اافاف1املستوى   أ  
 ؛ للجفاف مثل السكان املعر ني -   املؤشر البسيط للتعر  للجفاف2املستوى   ب  
__________ 

(30) https://www.unccd.int/sites/default/files/sessions/documents/2019-

08/ICCD_COP%2814%29_CST_7-1910576A.pdf.  

https://www.unccd.int/sites/default/files/sessions/documents/2019-08/ICCD_COP%2814%29_CST_7-1910576A.pdf
https://www.unccd.int/sites/default/files/sessions/documents/2019-08/ICCD_COP%2814%29_CST_7-1910576A.pdf


ICCD/CRIC(19)/4 

GE.20-15665 24 

اا من احملتمل أن يكون مرقب   -  افافاب  لقابلية التأةر  املؤشرررررررر الشرررررررامل  3املسرررررررتوى    ج  
والن ا   احمللية  ائعية واالقتصررررررررادية والبي ية ال  تسررررررررها ا تعر  اجملتمعالعوامل املادية واالجتما من

 ا يكولوجية للجفاف.
أطر الرصرد العاملية القائمة ذائ الصرلة   اوال تزال مهمة تنسريق ه ا الن ا اترلاتيجيا ودجمها   -89

تنسرريق الن ا العاملية  ا    اا أترراترري اا  ة عنصررر للخدمائ املناخي ا طار العاملي  ويبقى  رئيسررية.  ال  من املهام   مهمة 
  . ( 31) لإلر ار مبخاطر متعددل تتوير ر ام عاملي  على  املن مة العاملية لألرصرررراد ااوية    عكف ت و لرصررررد املنا .  

شررررربكة ر ا ا ر ار املبكر ابجملاعة واللجنة الدائمة املشرررررلقة بني الدول    ها تقوم املنصرررررائ ا قليمية، مبا في و 
بشررررررررأن خماطر اافاف وآاثرا   املهمة ة السررررررررابل، لمع وحتليل املعلومائ  كافحة اافاف ا منتق املعنية مب 

  ا إطار   املنشرررأل حتييد أةر تدهور األرا ررري   ا بالغ عن توجد فرصرررة للتنسررريق مع ر ا  و .  الواقع   على أر  
  التنمية املسررررررررتدامة وعملية الفريق املعين برصررررررررد األر    من أهداف   15  دف اهل اتفاقية مكافحة التصررررررررحر و 

تعمل انة اتررررررررتعرا  تنفي  االتفاقية وانة العلا والتكنولوجيا على  و تحييد أةر تدهور األرا رررررررري.  ب   املتعلقة 
املتصرررررلة    ممارترررررائ اايدل لل   وجمموعة من املبادئ التوجيهية  Trends.Earthإرشرررررا  منصرررررة  تتعرف ابترررررا  

ئ ملواجهة  شررررررربكة آتررررررريا واحمليط اهلاد وتشررررررركل  ذلك.    من أجل ألطراف  لكي تسرررررررتخدمها ا   هب ا املنصرررررررة 
  ه ا املبادرل توخال من  النتائج امل   ى بد وإ قليمية لرصررررد اافاف وا ر ار املبكر.  ا    ائ نصرررر إبدى امل الكوارث  

 تشررري و هو التنبؤ اب اثر االجتماعية واالقتصررادية ا القتاعائ الرئيسررية، مثل الة ا  واملياا والتاقة والصررحة.  
  ابلرصرررد   املتعلقة والنم جة األتررراترررية األخرى، مثل تلك    لرصرررد ا مع أطر    ة التدرجيي   ملوا مة ه ا األمثلة إىل ا 

  واحملاتربة االقتصرادية، مبا ا ذلك ر ام احملاتربة   ور ا الرصرد ا يكولوجي، ور ا الرصرد   ، اهليدرولوجي العاملي 
 االقتصادية.و البي ية 

الشرررررريكة العديد من املؤترررررسرررررائ  إىل جنب  اا  جنب  (32)بر مج ا دارل املتكاملة للجفافلب  وجي -90
رصرررررد خماطر اافاف اااصرررررة بن ا  الؤشررررررائ و املتقدم املعلومائ واملشرررررورل فيما يتعلق ابترررررتخدام  كي  ل

لتخفيف من آاثر اافرررراف من خالل ل لرررك ويقوم ال  مج برررر . اوآاثر قرررابليررررة التررررأةر بررر  والتعر  لررر  و 
ل خمراطر اافراف  هردف ال  مج هو  كني البلردان من إدار و ترررررررررررررريراتررررررررررررررائ وختط وطنيرة  دارل اافراف.  

مكتبة إدارل مكتب املسرررررراعدل و ا  ا رلرت و   لىاملوارد املتعلقة ابلرقائز الثالث عوتتا   أفضررررررل.   بشررررركل 
مرقز امليراا  أرشرررررررررررررررأهرااافراف وبوابرة بيرا ئ  مكرافحرة أدوائجموعرة مب ا املواردربط هر تت و  .(33)اافراف
بدعا من مرفق البي ة   ،املعهد األملاين للهيدروغرافيالشراقة بني بر مج األما املتحدل للبي ة و لالتابع  والبي ة  

ور ا  (34)ا رلررت ببواابئ بيرا ئ أخرى على ا رلررت املترابرة على واردامل هر ااا  أيضرررررررررررررر ربط  تو العرامليرة.  
ااهة القي  مة على بصررررررررررررفتها    لألما املتحدل  من مة األغ ية والزراعةقل من  ديرها  قترية التوج  يرصررررررررررررد  

ااهة القي  مة البنك الدويل بصررررررررفت   و  ؛  6و  2اهلدفان  نمية املسررررررررتدامة ذائ الصررررررررلة  من أهداف الت  عدد
  رعاش.من أهداف التنمية املستدامة؛ واملرفق العاملي للحد من الكوارث وا 1على اهلدف 

 القاامةوالشرااات  تنفيذوتدابري ال اتالتقدم احملرز يف استعراض السياس - يم 
ال تزال ،  احلكومي الدويلال  تلقاها الفريق العامل    اريرا  األويل للتقاتررررررررررررتناداا إىل االتررررررررررررتعر  -91

 العوامرل احملرقرة التحول من رصرررررررررررررررد من أجرليبردو إىل عمرل قبري لبنرا  القردرائ على مرا هنراك براجرة 
 من شأهنا تعزيز رتائج التنمية املستدامة.اا إىل إجرا ائ وقائية أقثر تقدم املستجيبةجرا ائ ا غاةة  

__________ 
(31) <https://www.wmo.int/gmas/>. 

(32) <https://www.droughtmanagement.info/>. 

(33) <https://www.droughtmanagement.info/find/library/>. 

(34) <http://www.fao.org/land-water/water/drought/drought-toolbox/ar/>. 

https://www.wmo.int/gmas/
https://www.droughtmanagement.info/
https://www.droughtmanagement.info/find/library/
http://www.fao.org/land-water/water/drought/drought-toolbox/ar/
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ي وآاثرا  سررراب املناقشرررائ بىت ا ن اللقيز على الرصرررد الدهوب لشررردل اافاف ورتاق  امل   وتشرررجع  - 92
أن يكون هنرراك ترقيز أق  على مجيع حترردايئ  اا أيضررررررررررررررر يكن و . احملليررة  على الن ا ا يكولوجيررة واجملتمعررائ 

  مسرتويي   ائ على بتياج ة اال تلبي أفضرل السربل ل ا هي  همة مب امل تر لة  وتتعلق األ .  ذائ الصرلة التنسريق واالتصرال  
الوتررررط  تر  العديد من ه ا األترررر لة بشرررركل روتيين داخل  يت و املسررررتوى احمللي.  وعلى     ا بو واأل   ائ القتاع 
ألل    ينبةي لعمليائ اتفاقية مكافحة التصررررحر املوجهة حنو األرا رررري،  اا  ر ر و تةري املنا . ومع ذلك،  ب   املعين 
ويكن أن يتتوقع    من من ور ايز،   ه ا األتررررررر لة   عال ي رصرررررررد اافاف أن  فيما خيص  تفاقية  ه ا اال تقودا    هنج 
أن تقررردم إجررراابئ   هلررر ا الن ا  يكن و . الواقع  املزيرررد من ر ا ا رررر ار املبكر ابافررراف على أر   دعا منررر  

 أفضل على مجيع املستوايئ.   بتعاون ك  سم ي ت ، اا  بشكل أق    عملية ومداخل  

اسات والدعوة والتنفيذ املالامة على يمناقشة أولية للخيارات املتعلقة بتدابري الس -دال 
 مجيع املستوايت ملوا هة اجلفاف بفعالية يف إطار االتفاقية

تمل جنيها  يبدو أن هناك مكاترب قبريل  و   إن حتسرني الرصرد أمر أتراتري.  - 93 تعزيز  ال وا مة و امل   من حيت
التخفيف من    من أجل وجية   دارل األرا رررررررررري والن ا ا يكول   عامة ن ا العاملية لرصررررررررررد ا اثر ال ني لل التدرجيي 

فها التفاعالئ بني األر   اا  من املها أيضررررررررررررر و   . ( 35) احمللية   آاثر اافاف على الن ا ا يكولوجية واجملتمعائ 
تحسررررني عر   ب ك  سررررم واملنا  وتعزيز ر ا النم جة اهليدرولوجية وا يكولوجية واالقتصررررادية ال  يكن أن ت 

اتفاقية األما املتحدل   تدعو إلي   كال مصةرل  على النحو ال ل واتتخدام املعلومائ املناخية العاملية ا أش 
فضرل ور ا الرصرد املرتبتة هبا أن تلجا تنبؤائ األرصراد األدوائ  أليكن لو ا طارية بشرأن تةري املنا  .  
، ة واالجتمراعي  ةواالقتصررررررررررررررادير   ةكولوجير وا ي  ةاافراف اهليردرولوجير   آاثر وخمراطر  ااويرة إىل تررررررررررررررينراريوهرائ

 صناع القرار.و  األرا ي ل  معىن عملي أق  ابلنسبة ملستخدمي تيكون اا
أقثر رسررربياا  واملوارد موارد  ااوية    بوالوا رررك بني املوارد املخصرررصرررة لرصرررد األتفاوئ  هناك  و  -94

التأهب ملواجهة خماطر اافاف من مدى  تقييا  من أجل  املخصررصررة لرصررد األرا رري والن ا ا يكولوجية  
ه ا هو و رسرررررربياا .    ل در موارد  مكافحة اافاف  الرامية إىل  مة وال قية لألرا رررررري  خالل ا دارل املسررررررتدا

اترررررررررة والدعول والتنفي  ا إطار اتفاقية مكافحة يكن لتدابري السررررررررريو   اا.احلال خاصرررررررررة ا أقل البلدان منو 
كولوجية اوارب اهليدرولوجية وا يرصررررد اتتوير ر ا الرصررررد األر ررررية الالزمة ل  وتريلع التصررررحر أن تسررررر   

ترريتتلب االتررتثمار ليس فقط ا القدرائ التقنية والبنية ه ا أمر  االقتصررادية للجفاف. و و   واالجتماعية
ع    انوعمليائ االتصرررال داخل البلد  املصرررلحة  إشرررراك ااهائ صررراببةقمة و ا احلو اا  أيضررر   بلالتحتية،  

 ذائ الصلة.اجملتمعية املؤتسائ 
يكن  و ل.  أةر املصررررلحة والبلدان املت   ااهائ صرررراببة من    ي اخل د ال جيب أن أييت مع ا االتررررتثمار  و  - 95

حلشرررررد  ب صرررررالبية  ار إىل ج ،  وموارد إ رررررافية اا  تقني اا  للمجتمع الدويل أن يوفر تسرررررهيالئ مو ررررروعية ودعم 
احلاجة    تشرررررررررردد على من جديد و العمل    ة قد فرق تؤ النجا . ول لك،    شررررررررررجيع ومنصررررررررررائ لت   ااهائ املعنية 

ع     و أ شرخصري  حبضرور  تروا   دل املعارف ورقل التكنولوجيا وبنا  القدرائ،  تبا املتابة ل   والفرص   األتراترية 
ؤ ر األطراف. وه ا  مل   دورل الرابعة عشرررررررررررل ال   ا اا  مسرررررررررربق ا رلرت، على النحو ال ل اتفقت علي  األطراف  

من   ا مجيع االجتماعائ السرررررابقة  امل مة    يتماشرررررى مع االتفاقائ املتعلقة بنقل التكنولوجيا وبنا  القدرائ 
وللتعجيرل اب راذ  البلردان املتقردمرة.  ا الر ل تقردمر   االتفراقيرة ومرا يرتبط هبرا من دعوائ لزايدل الردع  رشرررررررررررررررأل 

  حتصررررررل على   وأن   مع تفاصرررررريل أقثر دقة   ابتياجاهتا عر   ألطراف املتأةرل أن ت إجرا ائ ملموتررررررة، يكن ل 
 وبرامج التبادل.   لتقين بتوفري ما يلزم من الدعا ا التزامائ أقثر حتديداا من البلدان املتقدمة  

__________ 
  وال بد أيضرراا من ذلك.قائمة من أجل فعل اتفاقية مكافحة التصررحر، بوصررفها االتفاقية ال  ترقز على األر ،  (35)

 .حتقيق أهدافها االتلاتيجية اااصة ارصد التقدم احملرز 
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 واإلاذار املبكراملقبلة لفرقة العمل املعنية ابلرصد ا طوات  -ا هت 
القائمة خالل    ها التفصرررريلي هل ا الن ا فحصرررر ة العمل املعنية ابلرصررررد وا ر ار املبكر  فرق تررررتواصررررل   -96

شرررمل يكن أن  عاملي النتاق وي  عر كون ه ا اليتررر و لنتائجها.    شرررامالا اا  عر ررر   ترررتعداألشرررهر القادمة و 
ة العمل فرقواصررل  تافاف. وترر اب  أةرلمن البلدان النامية واملتقدمة ا املناطق املت  ئ إفراديةدراتررائ باال

أيضراا العمل مباشررل مع الفريق العامل املعين ابافاف التابع هلي ة التفاعل بني العلوم والسرياترائ، بيث 
وجي  من ا ذلك بشررررأن اتررررتخدام املؤشرررررائ، بتاألخري بو ررررع إرشررررادائ تقنية لألطراف، مبا   ه اقوم  ي

 انة العلا والتكنولوجيا.
  التاليةالعمل بىت ا ن االبتياجائ ال  أجرهتا فرقة ناقشة املتشمل القضااي الناش ة خالل و  -97

 ؛تلك املتعلقة آباثر اافاف تيما حتسني مجع ورصد بيا ئ اافاف، وال  أ  
 من النتاقائ املكارية  مبا ا ذلك  ا جمموعةالقرار    الرصرررد صرررناعيرشرررد    أن رررمان    ب  

 إدماج املعارف واا ائ احمللية ؛ 
 ررررررررررررررمران أن تكون منتجرائ ومعلومرائ ر ا ا رر ار املبكر ابافراف مفيردل وقرابلرة   ج  

 القرار ووا ررعي السررياتررائ ومديرل املوارد التبيعية ووتررائط ا عالم واامهور   ابلنسرربة لصررناع لالتررتخدام  
 ى رتاقائ متنوعة؛عل

جز  ال يتجزأ من الرقرررائز  ابافررراف هيأن ر ا ا رررر ار املبكر فكرل وأتقيرررد عزيز ت  د  
 الثالث لإلدارل املتكاملة للجفاف؛

 باالئ اافاف ا يكولوجي؛ تفسري هر   
 التصدل للتحدايئ املتعلقة برصد آاثر اافاف على رتاقائ زمنية أدق، ومن شأن  و  

زايدل اللقيز على احلاجة   ، و رررررررررورل"فاج ، أو "املدوثف السررررررررريع احلا االعتبار اافاخ   أيأن   ه ا
 دون املومسية إىل املومسية؛ من على النتاقائ إىل أدوائ رصد جادل إىل جارب حتسني قدرائ التنبؤ

ملسررررتخدمني غري املتصررررلني صرررراحل اتنسرررريق  مبا ا ذلك لالتصررررال و حتسررررني اال ررررمان    ز   
 اب رلرت .

املوافقة على اعتمادها ا الن ر ا خيارائ العمل ال  يكن   سرررررررنيترررررررتواصرررررررل فرقة العمل حتو  -98
رصرررد شررردل اافاف من أجل  اتفاقية مكافحة التصرررحر بعد الدورل ااامسرررة عشررررل ملؤ ر األطراف    إطار

على و  ،وظرررائفهرررا اهليررردرولوجيرررةعلى ي وآاثرا على الن ا ا يكولوجيرررة، مبرررا ا ذلرررك سررررررررررررررررابورتررراقررر  امل
، وحتدد أفضررل اايارائ اهتوحتليال  ارتائج مناقشرراهت عناا  تقدم فرقة العمل تقرير وف  . وترر احمللية  اجملتمعائ

ابلدروس املسررتفادل   تتسررتكمل ه ا ا جرا ائسررياق. وترر حمددل بسررب التدابري   اذ  وتوصرري اب  ،املتابة
 .ئ ا فراديةمن دراتائ احلاال

 تقرير إىل مؤ ر األطراف يف دورته ا امسة عشرة  األعمال التحضريية لتقدي  - اثمناا  
من خالل و   التابعة ل   العمل  فرق  من خالل  احلكومي الدويلترررررررريتواصررررررررل عمل الفريق العامل   - 99
الفريق العامل    قل ويأو حبضرررررور شرررررخصررررري .    ع  ا رلرتجتماعائ الدورية للفريق العامل أبقمل   الا

مباشررررل  ،  2021خصررري اميع األعضرررا  ا وقت مبكر من عام  شررر حبضرررور  عقد بلقة عمل    احلكومي الدويل 
.  19- تةري القيود املفرو رررررررررة بسررررررررربب قوفيد   اجتماعائ انة اترررررررررتعرا  تنفي  االتفاقية، إذا مسك ب لك   بعد 

 . قتضا  إ افية من األطراف بسب اال   وتوجيهائ   أفكار مدخالئ و   لقي واألمارة على اتتعداد لت 
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ا بد  مشرررراورائ إقليمية ومشرررراورائ أخرى ع  ا رلرت    الدويل   احلكومي ين ر الفريق العامل  و  -100
تعليقائ  ه ا املشرراورائ خالل  ع  مَ يكن أن ذت و   مبسرراعدل األمارة.  ختة عمل  ااارية ال  تررتنفف   ا إطار 
ااهائ طراف و والفرص ال  تقدمها ا دارل املتكاملة للجفاف لألاملتروبة  التحدايئ    بشرررررررررررأنأوترررررررررررع  

 احلكومي يقدم  الفريق العامل    ال ل قد   بسب األولوية   يارائ اا ترتيب    بشأن املصلحة، و   األخرى صاببة 
الدويل ا   احلكومي  . وترين ر الفريق العاملل قي ين ر في عشرر   ةااامسر ا دورت   ؤ ر األطراف  مل  الدويل

ابعة فرق العمل الت حمددل من عملجوارب    بحثعقد بلقائ دراترية أو بلقائ عمل على ا رلرت ل
 املصلحة على مجيع املستوايئ.ااهائ صاببة هبدف إشراك اا ا  و  ل 

أوتررررع   العمل ا تررررياق هنج شررررامل ومتكامل  احلكومي الدويلترررروف يواصررررل الفريق العامل  و  -101
ه ا . ويشررررررمل  تحملوالن ا ا يكولوجية على الاحمللية  للحد من خماطر الكوارث وتعزيز قدرل اجملتمعائ  

املرفق األفريقي ملواجهرة املخراطر،   عمليرائ هراوالتنسرررررررررررررريق مع العمليرائ املوازيرة، مبرا في  التواصرررررررررررررررلالعمرل  
مكترب األما املتحردل للحرد و منرائي، ومن مرة األغر يرة والزراعرة لألما املتحردل، وبر مج األما املتحردل ا 

ما املتحردل للبي رة، من خمراطر الكوارث، واللجنرة االقتصرررررررررررررراديرة ألورواب الترابعرة لألما املتحردل، وبر مج األ
الفريق العامل   ويرببوالعديد من اهلي ائ األخرى.  ،  واتفاقية األما املتحدل ا طارية بشرررررررررررأن تةري املنا 

لتواصررررررل اب  لزايدل أرشررررررتت  املتعلقة توصرررررريائ حمددلمبا يقدفم إلي  من  اا  قبري اا  تربيباا  احلكومي الدويل أيضرررررر 
 .ةهتماألطراف املمن  تلقائيةمدخالئ مباشرل و ومن والتنسيق، 

واملسرائل املهمة املتروبة قي تناقشرها انة اترتعرا  تنفي  االتفاقية، ال  يكن للفريق العامل  -102
 ائ األطراف، هي مسائل تتعلق مبا يلي أن يستفيد بشأهنا من مدخالئ وتوجيه

 أل تعليقائ أولية بشأن االذاا العام املتخ  واايارائ قيد املناقشة؛  أ  
اايارائ وااتوائ   تأييداملوا ريع ال  تتتلب مزيداا من الدراترة لشرأن  ب  وتوجيهائ   ب 

 ا الدورل ااامسة عشرل ملؤ ر األطراف؛  ائة على حنو أفضل، من أجل تيسري ا اذ القرار قبلامل
ل  إىل الفريق العام   ال  ينبةي أن تقدفم  تشرررررررجيع أو تيسرررررررري املتابعة واملزيد من املدخالئ و   ج  

 األطراف والوقاالئ األخرى، بتيسري ودعا من األمارة. احلكومي الدويل من
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