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 ا تتاح الدورة -أوالا  

 الت هيديةالبيانات  -ألف 

أندرو    اســــــــتعراض تنفيذ التفاقية ،اللجنة ، الســــــــيد  ، افتتح رئيس لجنة2021آذار/مارس    15في  -1
 بيشوب ،غيانا ، الدورة التاسعة عشرة للجنة وأدلى بمالحظات افتتاحية. 

،  19من النظــام الــداخلي لمؤتمر األطراف، نــائــل رئيس الــدورة   24وعّين الرئيس، وفقــاا للمــادة  -2
 الدورة.السيد أحمد سنياز من تركيا، رئيساا بالنيابة للجنة خالل 

 وأدلى رئيس اللجنة بالنيابة بمالحظات افتتاحية. -3

 لمكافحة التصحر ،التفاقية .وأدلى ببيان أيضاا األمين التنفيذي لتفاقية األمم المتحدة  -4

 البيانات العامة -باء 

أدلى ببيانات ممثلو كل من المغرب ،باسـم المجموعة األفرييية ، أوزككسـتان ،باسـم مجموعة دول   -5
ــم مجموعة بلدان أمريكا الالتينية والااريبي ،  نغاريا ، ــيا والمحيد الهادك ، نيكاراغوا ،باســــ ــم مرفق  آســــ باســــ

شــــمالي الاحر األبيم المتوســــد ،المرفق الرابس  ، بيالروس ،باســــم مرفق التنفيذ اإلقليمي  التنفيذ اإلقليمي ل
 ألوروكا الوسطى والشرقية ،المرفق الخامس  .

 ال ،باسم التحاد األوروكي ودوله األعضاء .يضاا ممثل البرتغوأدلى ببيان أ -6

 جموعة العركية .وأدلى ببيان آخر ممثل المملاة العركية السعودية ،باسم الم -7

ــذيـــة والزراعـــة لامم المتحـــدة وممثـــل المنظمـــة العركيـــة للتنميـــة  -8 وأدلى ببيـــان ممثـــل منظمـــة األغـ
 الزراعية. 

دولي من أجل العمل البيئي في أذركيجان باســــم  الرابطة العامة للحوار ال وأدلى ببيان أيضـــــاا ممثل -9
 منظمات المجتمس المدني. 

  درجة    مر قات التنفيذ اإلقسي  اجت اعات البسدان ال  -جيم 

  19ُعقـدت اجتمـاعـات البلـدان المـدرجـة في مرفقـات التنفيـذ اإلقليمي في إطـار التحضــــــــــــــير للـدورة   -10
 لتالي:للجنة على النحو ا

 مرفق التنفيذ اإلقليمي ألفريييا :2021شااط/فبراير  23-25 •

 مرفق التنفيذ اإلقليمي آلسيا :2021آذار/مارس  2-4 •

 مرفق التنفيذ اإلقليمي لمنطقة أمريكا الالتينية والااريبي :2021ااط/فبراير ش 16-17 •

وســــــــــــــد  مرفق التنفيـذ اإلقليمي لشــــــــــــــمـالي الاحر األبيم المت :2021آذار/مـارس    1-2 •
 ،المرفق الرابس 

مرفق التنفيذ اإلقليمي ألوروكا الوســــــــــــطى والشــــــــــــرقية ،المرفق    :2021آذار/مارس    4-5 •
 الخامس 
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 ل اإلجرائيةال سائ -ثانياا  

 إقرار جدول األع ال وتنظيم األع ال -ألف 

جـدول األعمـال المؤـقت   2021آذار/مـارس   15أقرت اللجنـة في جلســــــــــــــتهـا األولى المعقودة في  -11
 . وفيما يلي نص جدول األعمال:ICCD/CRIC(19)/1النحو الوارد في الوثيقة على 

 افتتاح الدورة؛  -1

 التنظيمية:المسائل  -2

 إقرار جدول األعمال وجدول العمل؛ ،أ  

 تعيين مقرر اللجنة؛ ،ب  

  :تنفيذ التفاقية تنفيذاا فعالا على المستوى الوطني ودون اإلقليمي واإلقليمي -3

مــات محــدثــة عن تنفيــذ األ ــداف الطوعيــة المتعلقــة بتحييــد أثر تــد ور  لو مع ،أ  
 األراضي وما يتصل بها من جهود التنفيذ؛ 

 معلومات محدثة عن تشغيل صندوق تحييد أثر تد ور األراضي؛  ،ب  

 معلومات محدثة عن تنفيذ ماادرة الجفاف وما يتصل بها من جهود التنفيذ؛  ،ج  

ق العامل الحكومي الدولي المعني بوضــس تدابير ســياســاتية وتنفيذية ريلفالتقرير المؤقت ل -4
 فعالة للتصدي للجفاف في إطار اتفاقية مكافحة التصحر؛ 

 اعتماد تقرير لجنة استعراض تنفيذ التفاقية إلى مؤتمر األطراف؛  -5

 إغالق الدورة.  -6

ته الواردة في مرفق الوثيقة  يغبصــــــــــوأقرت اللجنة في جلســــــــــتها األولى أيضــــــــــاا جدول عمل الدورة   -12
ICCD/CRIC(19)/1. 

 تعيين مقرر لسجنة استعراض تنفيذ االتفاقية -باء 

، عينت اللجنة الســـــيد حســـــين نصـــــر    2021آذار/مارس    15في الجلســـــة األولى المعقودة في  -13
 ،لبنان  مقرراا لدورتيها التاسعة عشرة والعشرين.

 الحض ر -جيم 

التالية في التفاقية: 138ل األطراف الـ للجنة ممثلو الدو  19حضر الدورة  -14

 التحاد األوروكي
 التحاد الروسي

 إثيوكيا
 أذركيجان
 األرجنتين
 األردن

 أرمينيا
 إريتريا
 إساانيا
 أستراليا
 إسرائيل
 إسواتيني
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 أفغانستان
 إكوادور 
 ألاانيا
 ألمانيا

 اإلمارات العركية المتحدة
 أنتيغوا وكركودا

 اإندونيسي
 أنغول

 أوروغواي
 أوزككستان

 أوغندا
 أوكرانيا

 اإلسالمية  -إيران ،جمهورية 
 إيطاليا
 باراغواي
 باكستان
 بالو

 البرازيل
 بركادوس
 البرتغال
 بلجيكا
 بليز 
 بنما
 بنن

 بوتان
 بوتسوانا

 بوركينا فاسو
 بولندا

 المتعددة القوميات  -بوليفيا ،دولة 
 بيرو

 بيالروس
 تايلند

 تركمانستان
 تركيا

 وتوكاغوترينيداد 
 تشاد
 تشيكيا

 توغو
 جامايكا

 الجبل األسود
 الجزائر 

 جمهورية أفريييا الوسطى
 الجمهورية الدومينيكية

 الجمهورية العركية السورية
 جمهورية الاونغو الديمقراطية

 جمهورية تنزانيا المتحدة
 جمهورية كوريا

 جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
 جمهورية مولدوفا

 ياأفرييجنوب 
 وب السودانجن

 جورجيا
 دولة فلسطين

 زامبيا
 زماابوي

 سانت فنسنت وجزر غرينادين
 سانت لوسيا
 سري لناا
 السلفادور 
 سلوفاكيا
 سلوفينيا
 السنغال
 السودان
 سورينام
 السويد
 سويسرا
 سيشيل
 شيلي
 صركيا

 الصومال
 الصين

 طاجيكستان
 عمان
 غامبيا
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 غانا
 غرينادا
 غواتيمال
 غيانا
 غينيا
 بيساو -نيا يغ

 الفلبين
 البوليفارية  -فنزويال ،جمهورية 

 فنلندا
 فييت نام

 قطر 
 قيرغيزستان
 كازاخستان
 الااميرون 
 كمبوديا
 كندا

 كوت ديفوار 
 كوستاريكا
 كولومبيا
 الاويت
 كينيا
 لتفيا
 لبنان
 ليبيا

 ليتوانيا
 ليسوتو

 مالطة
 مالي
 ماليزيا

 مدغشقر 
 مصر 

 المغرب 
 المكسيك
 ملديف
 عركية السعوديةلاالمملاة 

 المملاة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية
 منغوليا
 موريتانيا
 موزامبيق
 ميانمار 

 الموحدة  -ميكرونيزيا ،وليات 
 ناميبيا
 النمسا
 نياال
 النيجر 
 نيجيريا
 نيكاراغوا
 الهند

  نغاريا
  ولندا

 الوليات المتحدة األمريكية
اليابان

  كالتها المتخصصة التالية ممثلةا أيضاا:م المتحدة ومكاتبها وو وكانت منظمات األم -15

 منظمة األغذية والزراعة

 مرفق البيئة العالمية

 التنوع البيولوجيأمانة اتفاقية 

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

 برنامج األمم المتحدة للبيئة

 اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ

 ة الصناعيةلمتحدة للتنميمنظمة األمم ا

 مكتل األمم المتحدة للحد من مخاطر الاوارث

 البنك الدولي

 المنظمة العالمية لارصاد الجوية
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منظمة من منظمات المجتمس المدني، من    63منظمة حكومية دولية، و  15وحضــر الدورة أيضــاا   -16
 بينها منظمات غير حكومية.

 ال ثائق - ال 

 ي ُعرضت على اللجنة كي تنظر فيها.قرير قائمة بالوثائق التترد في مرفق  ذا الت -17

 م جز ال ناقشات -ثالثاا  

 الا عسى ال ست يات ال طن  و ون اإلقسي   واإلقسي   تنفيذ االتفاقية تنفيذاا  عا -ألف 

، الذي يتضمن اختصاصات لجنة استعراض تنفيذ التفاقية، يتعين على  13-/م أ13وفقاا للمقرر   -18
ن  نـة أن تعـدت تقريراا نهـائيـاا عن الجتمـاعـات التي تعقـد بين الـدورات العـاديـة لمؤتمر األطراف، يتضــــــــــــــم اللج

 ت اإلضافية التي يناغي اتخاذ ا لتيسير تنفيذ التفاقية تنفيذاا فعالا.توصياتها بشأن الخطوا

كتل مؤتمر األطراف،  ، قرر األمين التنفيذي، بالتشـاور مس مكتل اللجنة وم 19- وكسـبل جائحة كوفيد  -19
ــاا أن تاون ا للجنة في شــــكل إلاتروني. وتقرر أي   19أن ُتعقد الدورة   ــية، ومن    19لدورة  ضــ للجنة دورة غير تفاوضــ

ثم لن ُينشــأ فريق اتصــال خاللها كان ســيلتمس، لول ذلك، التوصــل إلى اتفاق بشــأن المضــمون الموضــوعي لفرع  
للجنة    19ورة النهائي. وكدلا من ذلك، قررت األطراف في الدورة  الســـــــــتنتاجات والتوصـــــــــيات الوارد في تقرير الد 

 غة النهائية لهذا الفرع من التقرير بمساعدة األمانة.  تاليف المقرر بوضس الصي 

منها تســجيالت الدورة التي   وســائلوجمتس المقرر الفرع الذي يتضــمن موجز المناقشــات باســتخدام   -20
-https://www.unccd.int/conventioncommittee-review  ُنشــرت على موقس التفاقية الشــاكي،

implementation-convention-cric/cric19-15-19-march-2021-online  ،ــرات   والـــــــــــمـــــــــــذكــــــــ
النهائي    النحو الذي وافق عليه الرئيس في الدورة. وُنشــــــــر فرع موجز المناقشــــــــات من التقرير  ية، علىالاتاب
للجنة على الموقس الشــــاكي نفســــه لمدة أســــبوعين لتدلي البلدان األطراف بتعليقاتها عليه من أجل    19للدورة  

 الل الدورة. ضمان التفاير الدقيق في مداولت البلدان األطراف وشركائها في التنمية خ

ُقدمت أيضــــــا إيضــــــاحات بشــــــأن إضــــــافة إلى التعليقات على بنود جدول األعمال المذكورة أدنا ،   -21
ــألة تتعلق باألنشـــــطة التمكينية المنصـــــون عليها ألغراض منها تقديم التقارير بموجل التفاقية. وُذكر   مســـ

ــابعـة الحـاليـة لتجـديـد   دولر لاـل بـلد   100 000موارد  مبلغ  أن مرفق البيئـة العـالميـة يتيح في الجولـة الســــــــــــ
األنشــــطة التمكينية بموجل التفاقية. وتُتاح إمكانية  مؤ ل للحصــــول على مســــاعدته من أجل الضــــطالع ب

الحصـول على التمويل بالطريقة نفسـها المعتمدة في العملية السـادسـة لتجديد الموارد، أي من خالل مشـروع 
ـئة. ويتعين على البـلدان الراغـاة في الحصــــــــــــــول على التموـيل أن تقدم  جـامس ـيدير  برـنامج األمم المتحـدة للبي

مم المتحدة للبيئة كالمعتاد رســــــــالة تأييد مســــــــؤول التنســــــــيق التنفيذي للمرفق. ويتزامن الموعد  إلى برنامج األ
لي  النهائي للحصـول على األموال مس نهاية فترة العملية السـابعة لتجديد الموارد. غير أن رسـائل تأييد مسـؤو 

من أجل إتاحة ما يكفي  2021التنســــيق التنفيذي يناغي أن تريد في أقرب وقت ممكن ل يتجاوز نهاية عام  
 من الوقت لتجهيز الطلاات.

https://www.unccd.int/conventioncommittee-review-implementation-convention-cric/cric19-15-19-march-2021-online
https://www.unccd.int/conventioncommittee-review-implementation-convention-cric/cric19-15-19-march-2021-online


ICCD/CRIC(19)/6 

7 GE.21-05845 

معس مات محدثة عن تنفيذ األهداف الط عية ال تعسقة بتحييد أثر تده ر األراضعععععع  وما هتصععععععل بها من   -1 
 جه   التنفيذ

ييية ، أوزككسـتان ،باسـم مجموعة آسـيا المغرب ،باسـم المجموعة األفر  أدلى ببيانات ممثلو كل من -22
دك ، األرجنتين ،باســــم مجموعة بلدان أمريكا الالتينية والااريبي ، أوكرانيا ،باســــم مرفق التنفيذ  والمحيد الها

 اإلقليمي ألوروكا الوسطى والشرقية ،المرفق الخامس  . 

  اسم التحاد األوروكي ودوله األعضاء .وأدلى ببيان أيضاا ممثل البرتغال ،ب -23

 ركية السعودية ،باسم المجموعة العركية . وأدلى ببيان آخر ممثل المملاة الع -24

وفي المناقشــــات التحاورية التي تلت ذلك، أدلى ببيانات ممثلو مصــــر، أنتيغوا وكركودا، كولومبيا،   -25
اإلمارات العركية المتحدة، بيالروس، كازاخسـتان ،باسـم  تركيا، سـويسـرا،  نغاريا، المكسـيك، جمهورية كوريا،  

البوليـفارـية ، الولـيات المتحـدة األمريكـية، فلســــــــــــــطين،   -فنزويال ،جمهورـية  آســـــــــــــــيا الوســــــــــــــطى ، أوكرانـيا،  
 األرجنتين، إسواتيني، التحاد الروسي، غانا، السودان، أنغول، شيلي، الهند، الجمهورية العركية السورية.

ة  البنك الدولي ومرفق البيئة العالمية ومرصــــد الصــــحراء والســــاحل ومنظم   داخالت ممثلووأدلى بم -26
 األغذية والزراعة والتحاد الدولي لحفظ الطبيعة.

ــا باســــــــــم منظمات المجتمس   -27 وأدلى ببيان ممثل رابطة مركز األعمال واإلنجازات الدولية في فرنســــــــ
 المدني. 

 غينيا، بدلا من مداخالتهم.و الصين، بليز، نيكاراغوا، الفلبين، وُكحثت بيانات كتابية قدمها ممثل -28

وذّكرت    ICCD/CRIC(19)/2بيـة البلـدان األطراف بـالمعلومـات الواردة في الوثيقـة ورحبـت أغل -29
بالولية المســــندة من مؤتمر األطراف والمشــــار إليها في  ذ  الوثيقة، وأعركت عن تقدير ا للدعم الذي تقدمه  

ــاعدة البلدان بفعالية في عملياتها لتحدياألمانة و  د األ داف الطوعية  اآللية العالمية والشــــــركاء المعنيون لمســــ
المتعلقة بتحييد أثر تد ور األراضــــــــي ،التحييد  وما يتصــــــــل بذلك من جهود التنفيذ. واســــــــتعرضــــــــت بلدان  

بلدناا أطرافاا إضـــــــافية قد   أطراف التقدم الذي ُبحث أثناء الدورات الســـــــابقة لمؤتمر األطراف، مشـــــــيرة إلى أن
 لتحييد. انضمت إلى عملية تحديد األ داف الطوعية المتعلقة با

ودعت بلدان أطراف األمانة واآللية العالمية إلى مواصـــــــلة دعم عمليات تحديد األ داف الطوعية   -30
الصــــــــدد  المتعلقة بالتحييد، وشــــــــجعت البلدان  األطراف على اســــــــتعراض وصــــــــقل أ دافها الطوعية في  ذا  

 وتشجيس اعتماد ا على مستوى سياسي رفيس.

من   15وأشـارت البلدان األطراف إلى الدور الشـامل لعدة قطاعات فيما يتعلق باألراضـي والهدف   -31
لتنمية المستدامة، وشددت على أ مية األ داف الطوعية المتعلقة بالتحييد وما يتصل بها من جهود  أ داف ا

وفي تحقيق العديد من أ داف التنمية المســــــتدامة،    2030يســــــية في خطة عام  التنفيذ باعتاار ا مســــــا مة رئ
ن األ داف الطوعية  ديد من البلدان األطراف أ. وفي  ذا الصـــــــــــــدد، أكد الع17و  13و  2بما فيها األ داف  

ــياســـات المتاعة وجهود التنفيذ الوطنية من أجل التصـــدي للتصـــحر وتد ور األراضـــي   المتعلقة بالتحييد والسـ
فاف بموجل التفاقية يناغي أن تســـــــعى إلى زيادة التســـــــاق والتتزر مس العمليات الجارية األخرى ذات  والج

، والمســـا مات المحددة وطنياا بموجل اتفاقية األمم  أل داف التنمية المســـتدامةالصـــلة ،مثل الخطد الوطنية  
ات وخطد العمل الوطنية للتنوع  المتحدة اإلطارية بشــــــــــــأن تغير المناخ ،التفاقية اإلطارية ، والســــــــــــتراتيجي

راضـي في سـبيل البيولوجي بموجل اتفاقية األمم المتحدة للتنوع البيولوجي، واللتزامات المتعلقة بإصـالح األ
ألمم المتحدة إلصــالح النظم اإليكولوجية، وغير ا . وأبرز بعم البلدان األطراف أيضــاا أ مية تحقيق عقد ا
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لتنفيذ من اجهود  ما من د القائم على العلم، بوصـفهنطاق واسـس، والرصـ  إصـالح األراضـي علىتعميم مراعاة  
  أجل تحقيق أ دافها الطوعية المتعلقة بالتحييد.

ــائــل منهــا القطــل المعرفي   -32 ولحظــت البلــدان األطراف، مس التقــدير، تاــادل المعــارف، عبر وســـــــــــــ
لميــــة، على النحو الوارد في الوثيقــــة  لالتفــــاقيــــة، وجهود بنــــاء القــــدرات التي تبــــذلهــــا األمــــانــــة واآلليــــة العــــا

ICCD/CRIC(19)/2ر أن العديد من البلدان األطراف شـــــدد على أن  ناة حاجة حاســـــمة األ مية  . غي
ــيما فيما يتعلق بوضــــس نظم وطنية   إلى زيادة الدعم لبناء القدرات على الصــــعيدين الوطني واإلقليمي، ول ســ

 تخدم أفضل البيانات المتاحة. لدعم رصد التحييد واتخاذ القرارات بشأنه تس

تحديد مواعيد جديدة لحلقات العمل اإلقليمية لبناء القدرات التي ُأجلت  وأشـــــار طرف إلى ضـــــرورة   -33
، وإعادة جدولتها في أقرب وقت ممكن في شكل حلقات عمل إلاترونية. ومن شأن  19-بسبل جائحة كوفيد

من حيـث التالفـة، وأن يكفـل اســــــــــــــتفـادة المزيـد من ذلـك أن يتيح تنظيم حلقـات العمـل  ـذ  على نحو فعـال 
 من  ذ  األنشطة. المشاركين 

وطلــل العــديــد من البلــدان األطراف إلى اآلليــة العــالميــة واألمــانــة أن ُتعــدا، في إطــار وليتيهمــا،   -34
م التقارير  تدريااا وطنياا وإقليمياا تمس الحاجة إليه في مجالت تقييم التحييد، وجمس البيانات، والرصــــــــــد وتقدي

، ونظام اســــتعراض  Trends.Earthلقائمة ذات الصــــلة مثل الوطنية، اســــتناداا إلى المنصــــات والماادرات ا
األداء وتقييم التنفـيذ، ومـاادرة التحيـيد التي أطلقهـا الفريق المعني برصــــــــــــــد األرض. وســــــــــــــلد بعم البـلدان  

الســــتاانة عن مؤشــــرات التحييد،  األطراف الضــــوء أيضــــاا على أ مية تيســــير الحصــــول على بيانات عالية  
لجزرية الصغيرة النامية والبلدان األطراف التي تضم مساحات شاسعة من األراضي  سيما بالنساة للدول ا ول

الجـافـة، وركد رصـــــــــــــــد تحـديـد األ ـداف الطوعيـة المتعلقـة بـالتحييـد واإلنجـازات المحرزة فيهـا بتقـديم التقـارير  
ي أجرا  الصــــــدد، ُعرضــــــت تجركة التقييم العالمي لتد ور األراضــــــي الذالوطنية بموجل التفاقية. وفي  ذا  

ــتاانة وتجميس   بعم البلدان األطراف، مما قد يتيح ألطراف أخرى خيار الحصــــــول على بيانات عالية الســــ
 تقارير ا الوطنية باستخدام  ذ  البيانات. 

التي ُحشــدت حتى اآلن لدعم عمل وأعرب العديد من البلدان األطراف عن التقدير للموارد المالية   -35
ــل بها من جهود التنفيذ، من العديد من األطراف على تحديد األ دا ف الطوعية المتعلقة بالتحييد وما يتصــــــــ

ــاريس والبرامج التحويلية، وماادرة   الماادرات الثنائية والمتعددة األطراف ،برنامج تحديد أ داف التحييد ، والمشـ
بة السالم، والجدار  ماادرة أنقرة، وشراكة تخضير األراضي الجافة، وماادرة غاالجفاف، وماادرة تشانغوون، و 

األخضر العظيم، والماادرة العالمية لمنظمة العشرين للحد من تد ور األراضي وتعزيز الحفاظ على الموائل  
لمناخ،  األرضـــــية، وما إلى ذلك  ونوافذ التمويل ذات الصـــــلة ،مرفق البيئة العالمية، والصـــــندوق األخضـــــر ل

دمه األمانة واآللية العالمية والشـركاء التقنيون لتيسـير وصـندوق التايف، وغير ا ، فضـالا عن الدعم الذي تق
ــاا على الحاجة   ــدد العديد من البلدان األطراف أيضـ ــياق، شـ الحصـــول على  ذ  الموارد المالية. وفي  ذا السـ

ــد الفجوة الحالية في إلى زيادة الموارد المالية المكرســــــــة على وجه الخصــــــــون لتنفي ذ التفاقية من أجل ســــــ
ــي ــار  التمويل وتوســــ س نطاق أنشــــــطة تنفيذ التفاقية فيما يتعلق بالتصــــــحر وتد ور األراضــــــي والجفاف. وأشــــ

بعم البلدان األطراف إلى مسؤولية البلدان المتقدمة األطراف بموجل التفاقية عن تزويد البلدان األطراف  
 الي لهذا الغرض.المتضررة بالدعم التقني والم

ن  ناة حاجة إلى تعزيز قدرة اآللية العالمية، في إطار وليتها،  ولحظ العديد من البلدان األطراف أ -36
وزيادة الموارد المتاحة لتلبية الطلل المطرد على تحديد أو صــــــــــــقل األ داف الطوعية المتعلقة بالتحييد، ودعم  

لمســـاعدة البلدان األطراف على الحصـــول على التمويل الذي  وضـــس مجموعة من المشـــاريس والبرامج التحويلية  
قدمه المصـارف اإلنمائية المتعددة األطراف والصـناديق الثنائية والمتعددة األطراف والقطاع الخان ومصـادر  ت

 التمويل المبتار األخرى، وتوفير ما يرتاد بذلك من دعم لبناء القدرات وتاادل المعارف.
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لية تنفيذ مفيدة من  لمســتمدة من الطبيعة باعتاار ا آاألطراف مراعاة الحلول اواقترح بعم البلدان   -37
آليـات التفـاقيـة، نظراا لتاـاملهـا مس النهج القـائم على النظم اإليكولوجيـة وقـدرتهـا على إقـامـة أوجـه تـتزر مس  

 اتفاقيتي ريو األخريين. 

لعالمية وأمانة التفاقية، في إطار  وطلل بعم البلدان األطراف مزيداا من المســـــــاعدة من اآللية ا -38
ألدوات الالزمة لترجمة األ داف الطوعية المتعلقة بالتحييد إلى إجراءات ملموســـــــــة،  وليتيهما، في وضـــــــــس ا

وزيادة الافاءة في نشــــر الموارد المالية الموجودة، وتاثيف التتزر مس العمليات ذات الصــــلة، وتحديد الموارد  
ليمية واسعة النطاق،  س مشاريس وكرامج تحويلية وطنية ومتعددة البلدان ودون إقالمبتارة للتنفيذ، وتشجيس وض
 مس ضمان التوازن الجغرافي.

وشـــــــدد بعم البلدان األطراف على ضـــــــرورة أن تقدم اآللية العالمية، في إطار وليتها وكالتعاون   -39
ن وتســــريس إعداد وتطوير مشــــاريس  مس الشــــركاء التقنيين والماليين المعنيين، مزيداا من الدعم من أجل تحســــي

راعية للمنظور الجنســـــاني تهدف في الوقت نفســـــه إلى معالجة مســـــألة التصـــــحر  وكرامج مقبولة مصـــــرفياا وم
 وتد ور األراضي والجفاف وزيادة تاادل المعارف بين البلدان والشركاء.

 حكومية الدولية تعليقات قدمها ممثلو المجتمس المدني ووكالت األمم المتحدة والمنظمات ال  

 لتعليقات التالية:قدم ممثلو منظمات المجتمس المدني ا -40

اقترحـت منظمـات المجتمس المـدني أن تعرض اآلليـة العـالميـة معلومـات شــــــــــــــفـافـة عن  ،أ  
ــتهدفة بالمشـــــــــاريس والبرامج التحويلية التي وضـــــــــعتها البلدان   مجالت التدخل واإلجراءات الملموســـــــــة المســـــــ

 آللية العالمية؛األطراف بدعم من ا

اا أن تافل البلدان األطراف أن تشــارة منظمات  اقترحت منظمات المجتمس المدني أيضــ ،ب  
المجتمس المدني، فضــالا عن ممثلي النســاء والشــااب والشــعوب األصــلية، مشــاركة فعالة في تحديد األ داف  

تنفيذ ا. واقترحت منظمات المجتمس  المتعلقة بالتحييد أو تحديثها، وفي وضـــس المشـــاريس والبرامج التحويلية و 
ــاا أن تدرج   البلدان األطراف الخطوط التوجيهية الطوعية بشــــــــــــأن الحوكمة المســــــــــــؤولة لحيازة  المدني أيضــــــــــ

األراضــــي ومصــــايد األســــماة والغابات في ســــياق األمن الغذائي الوطني ،الخطوط التوجيهية الطوعية  في 
 وضس المشاريس والبرامج التحويلية وتنفيذ ا؛ 

طراف في حلول مســــــــــــــتمـدة من اقترحـت منظمـات المجتمس المـدني أن تنظر البـلدان األ ،ج  
الطبيعة، مثل الممارســــــــــــــات الزراعية اإليكولوجية، من أجل تجنل تد ور األراضــــــــــــــي وتمكين نظم اإلنتاج  

جديدية  الزراعي من الصــــمود، وطلبت تاليف  يئة التفاعل بين العلوم والســــياســــات بتقييم إســــهام الزراعة الت
 في التحييد.

  :المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية التعليقات التاليةوقدم ممثلو وكالت األمم  -41

 نــأ ممثلو وكــالت األمم المتحــدة والمنظمــات الحكوميــة الــدوليــة البلــدان على تحــديــد  ،أ  
تمشــــياا مس التزامات البلدان  أ دافها المتعلقة بالتحييد، وأوصــــوا البلدان برســــم أ داف محددة كمياا ومحصــــورة  

ــاا بالحاجة إلى تقديم الدعم  وإجراءاتها األخرى ال ــتدامة. وأقروا أيضـــــــــــ رامية إلى تحقيق أ داف التنمية المســـــــــــ
والتوجـيه وتـاادل المعـارف من أجـل تعزيز اتســــــــــــــاق/مواءمـة األ ـداف المتعلـقة ـبالتحيـيد وأ ـداف اتـفاقيتي ريو  

 ، فضـــــــــــــالا عن تمتين البيولوجي  والعمليات العالمية األخرى ،تحدي بون   ،التفاقية اإلطارية واتفاقية التنوع
دور قاعدة بيانات التزامات اإلصــــالح العالمية في تشــــجيس مواءمة األ داف. وأشــــاروا أيضــــاا إلى أن  ناة  
حاجة إلى تقرير عالمي عن األ داف المتعلقة بالتحييد لتقديم المزيد من التفاصــــــــــــيل عن األ داف المحددة  

 إلصالح األراضي ولتجنل التد ور الحتمي والحد منه؛ياا تتناول مجالت التدخل والستثمارات الالزمة،  كم
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 نأ ممثلو وكالت األمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية البلدان أيضاا على وضس   ،ب  
 المشاريس والبرامج التحويلية؛

لحكوميــة الــدوليــة تعزيز دور ماــادرة طلــل ممثلو وكــالت األمم المتحــدة والمنظمــات ا ،ج  
لتي أطلقها الفريق المعني برصد األرض، وغير ا من الماادرات، من أجل تقديم أفضل دعم للبلدان  التحييد ا

متعلقة  ببيانات رصـــــــــد األرض وأدواته وتحليالته وكناء قدراتها في  ذا الصـــــــــدد من أجل رصـــــــــد األ داف ال
 من حيث التالفة وتنفيذ ا؛  بالتحييد واإلبالغ عنها بطريقة فعالة

شدد ممثلو وكالت األمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية على أ مية العمل أيضاا   ،د  
 بما فيها األراضي العشبية والسافانا؛ -على إدراج التزامات وإجراءات تتعلق بإصالح مراتس الرعي 

مـية اـلدولـية أوجـه التعـاون المتعـددة  ممثلو وكـالت األمم المتحـدة والمنظمـات الحكو أبرز  ، ـ  
فيما يتعلق باإلدارة المســتدامة لاراضــي الجافة وإصــالحها، وعكس مســار تناقص مراعي الماشــية،  الجارية  

واصــف الرملية  ودعم اإلدارة المســتدامة لاراضــي، والحاجة إلى الدعم والتعاون العالميين لمعالجة مســألة الع
راضي والجفاف باتخاذ إجراءات  ادة دعم البلدان في مكافحة التصحر وتد ور األوالترابية. والتزموا أيضاا بزي

 تشمل حشد األموال الالزمة للتنفيذ، وتوفير أدوات الرصد المناساة للبلدان.

 معس مات محدثة عن تشغيل صندوق تحييد أثر تده ر األراض  -2 

يية ، بوتان ،باســــــــم مجموعة آســــــــيا ت ممثلو كل من المغرب ،باســــــــم المجموعة األفريأدلى ببيانا -42
دك ، بنمـا ،ـباســــــــــــــم مجموعـة بـلدان أمريكـا الالتينـية والاـاريبي ، جورجـيا ،ـباســــــــــــــم مرفق التنفيذ  والمحيد الهـا

 اإلقليمي ألوروكا الوسطى والشرقية ،المرفق الخامس  . 

  ،باسم التحاد األوروكي ودوله األعضاء .وأدلى ببيان أيضاا ممثل البرتغال  -43

 وأدلى ببيان آخر ممثل المملاة العركية السعودية ،باسم المجموعة العركية .  -44

وفي المناقشـــــــــات التحاورية التي تلت ذلك، أدلى ببيانات ممثلو الصـــــــــين، المكســـــــــيك، كولومبيا،   -45
 اليابان، البرازيل، كندا، سويسرا، الفلبين، غانا.

 اعة.وأدلى ببيان أيضاا ممثل منظمة األغذية والزر  -46

 وأدلى ببيان آخر ممثل مركز التنمية المستدامة والبيئة باسم منظمات المجتمس المدني.  -47

  - وُكحثت بيانات كتابية قدمها ممثلو بوليفيا، شــــــــيلي، الجمهورية العركية الســــــــورية، فنزويال ،جمهورية   -48
 دلا من مداخالتهم. البوليفارية ، األرجنتين، ب 

، ورحبت بتحديث ICCD/CRIC(19)/3ي الوثيقة  اف بالمعلومات الواردة فوأقرت البلدان األطر  -49
ــندوق ومرفق المســــاعدة   ــندوق التحييد، ولحظت مس التقدير التقدم الذي أحرز  الصــ ــلة بصــ األنشــــطة المتصــ

 الستخدام المستدام لاراضي وإصالحها.التقنية التابس له في تعبئة الموارد العامة والخاصة التي تشجس 

البـلدان األطراف كـذـلك على الصـــــــــــــــندوق لتعبـئة موارد مـالـية مختلطـة، من الشــــــــــــــركـاء من  أثـنت و  -50
ــاريس القطاع الخان المجدية تجارياا التي تســـــعى إلى   القطاعين العام والخان على حد الســـــواء، لدعم مشـــ

 المي. مكافحة تد ور األراضي والتصحر على الصعيد الع

في تحقيق األ داف  المحوري الذي يمكن أن يؤديه الصـــــــــــــندوق  واعترفت البلدان األطراف بالدور   -51
ــندوق يمكن أن يكون نموذجاا   ــدد، أكد بعم البلدان األطراف أن الصـ ــتراتيجية لالتفاقية. وفي  ذا الصـ السـ

 ناجحاا قابالا للتارار من نماذج التعاون بين القطاعين العام والخان. 
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فظة مشــــــــــاريس أوســــــــــس نطاقاا وأكثر توازناا على  وطلبت بلدان أطراف إلى الصــــــــــندوق تيســــــــــير حا -52
لمسـتويين اإلقليمي ودون اإلقليمي، مؤكدة رغبتها في تسـارع التوسـس الجغرافي للصـندوق ليشـمل المزيد من ا

األطراف أيضـاا على    المشـاريس في مناطق األراضـي الجافة الواقعة في البلدان النامية. وشـجس بعم البلدان
آســــيا الوســــطى على   صــــة من القطاع الخان على الصــــعيد اإلقليمي، فياســــتحداث وســــائل تمويل مخصــــ

 سبيل المثال.

وشـدد بعم البلدان األطراف على ضـرورة اسـتاشـاف ودعم السـتثمار في نُهج ومشـاريس الزراعة   -53
 اإليكولوجية.

ر الصـندوق بشـأن اختيار شـريك لمرفق المسـاعدة  وطلل بعم البلدان األطراف توضـيحاا من مدي -54
ــاريس،   وكيفية إشــــراة مســــؤولي التنســــيق على الصــــعيد الوطني في التقنية، فضــــالا عن معايير اختيار المشــ

عملية الختيار. وأعرب طرف عن قلقه العميق إزاء عدم حصــــول حكومته على أي معلومات عن مشــــروع 
 في وثيقة ما قبل الدورة. ُيعتزم تنفيذ  حالياا في أراضيه، ُمدرج

 عالمية إلى دعم زيادة تاادل المعارف بشأن عمليات الصندوق.األطراف اآللية الودعت البلدان  -55

وطلل العديد من البلدان األطراف أن تواصـــــل اآللية العالمية العمل مس مســـــؤولي التنســـــيق على   -56
  الصندوق ومتطلااته وإنجازاته، والتوعية بها.الصعيد الوطني، وتيسير تاادل المعلومات عن طرائق تشغيل  

وطلبت البلدان األطراف أيضاا إلى اآللية العالمية أن تيسر بناء قدرات القطاع الخان وأصحاب   -57
 المصلحة المهتمين اآلخرين للوصول إلى الصندوق.

ــا، عبر تنظيم أحـــداث على   -58 ــالميـــة أن تقـــدم إليهـ ــذلـــك إلى اآلليـــة العـ وطلبـــت البلـــدان األطراف كـ
الدعم الالزم للوصول إلى مختلف مصادر التمويل المبتارة والخاصة، بما    اإلنترنت لبناء القدرات والتدريل،

 يشمل على سبيل المثال ل الحصر صندوق التحييد. 

ميــة في تنظيم اجتمــاع إلاتروني دون إقليمي مس الجهــات الفــاعلـة  وطلــل طرف دعم اآلليــة العــال -59
متطلاات الحصــــــول على الموارد الالزمة  الدولية والوطنية ذات الصــــــلة، بهدف تلقي معلومات مااشــــــرة عن 

كتهم في وضس وتنفيذ  لمشاريس التحييد التحويلية، وإشراة المانحين المحليين المحتملين من أجل تعزيز مشار 
 من خالل آليات التمويل المشتركة. المشاريس 

ية التابس  وطـلل بعم البـلدان األطراف إلى اآللـية العـالمـية أن تتعـاون مس مرفق المســــــــــــــاعدة التقن -60
ــا ــتثمار إلى واضـــعي المشـ ــاعدة التقنية قبل السـ ــندوق التحييد على تقديم المسـ ريس القطرية، بالتعاون مس  لصـ

 المشاريس على نحو متزايد في مجموعة مشاريس الصندوق.الشركاء، لضمان إدراج 

ندوق  وشــــــــــددت عدة بلدان أطراف على أ مية المعايير البيئية والجتماعية التي وضــــــــــعها الصــــــــــ -61
حد وزيادة أثر اســــتثمارات  وطاقها، وأبرزت الحاجة إلى زيادة تيســــير  ذ  العملية لتقليل المخاطر إلى أدنى  

المتد ورة. إضــافة إلى ذلك، شــدد بعم البلدان األطراف على أ مية رصــد    القطاع الخان على األراضــي
لجتماعية األخرى ذات الصـــلة، مثل اآلثار المتوقعة من اســـتثمارات الصـــندوق بالنســـاة للمؤشـــرات البيئية وا

 التخفيف من آثار تغير المناخ، وحفظ التنوع البيولوجي، والقضاء على الفقر، والاعد الجنساني. 

ــالميـــة أن تقـــدم، خالل دورات اللجنـــة، تقريراا عن وط -62 ــة العـ لـــل بعم البلـــدان األطراف إلى اآلليـ
 تماعية والبيئية. أنشطة الصندوق وعن تطبيق المعايير والمؤشرات الج

وأبرز العـدـيد من البـلدان األطراف الحـاجـة إلى اتخـاذ خطوات للتعجـيل ـبالتنفـيذ وزـيادة توافر موارد   -63
مكـافحـة تـد ور األراضــــــــــــــي والجفـاف، ألن الموارد المااـأة حتى اآلن غير كـافيـة لتحقيق  القطـاع الخـان ل

  األ داف الوطنية أو األ داف الطوعية المتعلقة بالتحييد.
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وشــــــــدد بعم البلدان األطراف على ضــــــــرورة رســــــــم خارطة طريق تنفيذية وقابلة للتحقيق لتوفير   -64
ــتراتيجيا ــامل، بما في ذلك وضــــــس اســــ ت لزيادة تعبئة التمويل الذي قد يأتي من القطاع الخان  التمويل الشــــ

 ومصادر أخرى. 

األخرى لـدعم البلــدان األطراف  وأكـد بعم البلــدان األطراف أ ميــة تعزيز آليــات التمويـل القــائمــة   -65
مج العمـــل الوطنيـــة والخطد الوطنيـــة لمكـــافحـــة الجفـــاف واأل ـــداف  في تحقيق أ ـــداف التفـــاقيـــة وتنفيـــذ برا

المتعلقة بالتحييد. وفي  ذا الصــــــدد، طلل بعم البلدان األطراف إلى صــــــندوق التحييد مواصـــــلة  الطوعية  
مرفق البيئة العالمية لتوســــيس التمويل المخصـــص  اســــتاشــــاف أوجه التتزر مس الصــــندوق األخضــــر للمناخ و 

 لقضايا التحييد.

أن تاون له خصـائص  وأعرب بعم البلدان األطراف عن آراء مفاد ا أن صـندوق التحييد يناغي  -66
 عامة دولية ترتاد ارتااطاا مااشراا بأ داف البلدان األطراف في  ذ  التفاقية. 

ــاريس التحييـد وترتيـواقترح بعم البلـدان األطراف أن ير  -67 ل أولويـاتهـا، من  اعي تحـديـد أ ـداف مشــــــــــــ
وائد النســـــبية المشـــــتركة  أجل زيادة فوائد اســـــتثمارات التحييد في التخفيف من حدة الجفاف والتايف معه، الف
 لالستثمارات في مكافحة تد ور األراضي وتجناه والحد منه وإصالح األراضي. 

متينة، بما في لصــــــــندوق وفقاا لمعايير بيئية واجتماعية  وشــــــــددت بلدان أطراف على أ مية عمل ا -68
ــول على ــلحة، وطلبت الحصـ ــحاب المصـ ــاركة أصـ ــي ومشـ ــمانات المتعلقة بحيازة األراضـ مزيد من   ذلك الضـ

 المعلومات عن  ذا الموضوع في الدورات المقبلة للجنة. 

 الحكومية الدولية  تعليقات قدمها ممثلو المجتمس المدني ووكالت األمم المتحدة والمنظمات  

 قدم ممثلو منظمات المجتمس المدني التعليقات التالية: -69

اإلشــــارات الواردة إلى آليات  رحبت منظمات المجتمس المدني بهدف صــــندوق التحييد وك ،أ  
الشــــكاوى والمتثال الخاصــــة بنظام اإلدارة البيئية والجتماعية. غير أنها أبرزت الحاجة إلى تقديم تفاصــــيل  

ــا ــندوق معايير األثر وعن فائدتها للنظم اإليكولوجية الطبياية  إضـــــــ ــاريس الصـــــــ ــتيفاء مشـــــــ فية عن كيفية اســـــــ
 يؤثر سلااا على النظم اإليكولوجية الطبياية؛  والمجتمعات المحلية، ألن بعم المشاريس قد

ــول على مزيد من المعلومات عن  ،ب   ــاا إلى الحصــــــــ دعت منظمات المجتمس المدني أيضــــــــ
ممولة من الصندوق والدروس المستفادة، فضالا عن الشكل المواتي من مسا مة القطاع الخان  المشاريس ال

 ي التنمية المستدامة؛ف

ــت ،ج   ــك، دعـ ــدان األطراف إلى النظر في   عالوة على ذلـ ــدني البلـ ــات المجتمس المـ منظمـ
ــاعدية التي ــندوق لدعم الماادرات المبنية على النهج التصــــ تســــــهم في تحقيق   الفرصــــــة التي قد يتيحها الصــــ

األ داف الوطنـية الطوعـية المتعلـقة بالتحيـيد، مـنادية بإقامة تحـالف وشــــــــــــــراكة قويين من أجل تجـنل تد ور  
 فضالا عن إصالح األراضي المتد ورة.  األراضي والحد منه،

  :وقدم ممثلو وكالت األمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية التعليقات التالية -70

األمم المتحـدة إلى اـلدعم التقني المـقدم إلى البـلدان األطراف وـقاـلت إنها  ى وكـالت  أشــــــــــــــارت إحـد 
ــاعدة التقنية التابس له في  ــندوق التحييد ومرفق المسـ ــهام من ثم في صـ ــاري، واإلسـ ــتشـ ــتعدة ألداء دور اسـ مسـ

ــتوفي المعايير الجت ــتثمارية المحتملة التي تسـ ــاريس السـ ــياق تقييم واختيار المشـ ــالا ماعية والسـ  عن بيئية فضـ
 األطر العلمية. 
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 معس مات محدثة عن تنفيذ مبا رة الجفاف وما هتصل بها من جه   التنفيذ -3 

أدلى ببيانات ممثلو كل من بنن، غانا وناميبيا ،باســم المجموعة األفرييية ، لبنان ،باســم مجموعة  -71
ــم  تينية والريكا الالآســــيا والمحيد الهادك ، البرازيل ،باســــم مجموعة بلدان أم ااريبي ، التحاد الروســــي ،باسـ

 مرفق التنفيذ اإلقليمي ألوروكا الوسطى والشرقية ،المرفق الخامس  . 

  وأدلى ببيان أيضاا ممثل المفوضية األوروكية ،باسم التحاد األوروكي ودوله األعضاء . -72

  العركية .المجموعة وأدلى ببيان آخر ممثل المملاة العركية السعودية ،باسم  -73

البوليفارية ، إســــــواتيني،    -وأدلى ببيانات ممثلو الصــــــين، أوكرانيا، المكســــــيك، فنزويال ،جمهورية   -74
سويسرا، الوليات المتحدة األمريكية، كندا، أنغول، األرجنتين، تركمانستان ،باسم آسيا الوسطى ، الجمهورية  

 ، الهند.بوركينا فاسو، غاناالعركية السورية، إسرائيل، البرازيل، بنن، 

 وأدلى ببيان أيضاا ممثل المنظمة الاولومبية، األمازون الخضراء، باسم منظمات المجتمس المدني.  - 75

وُكحثـت بيـانـات كتـابيـة قـدمهـا ممثلو بـاكســــــــــــــتـان ومنظمـة األغـذيـة والزراعـة واتفـاقيـة األمم المتحـدة   -76
  من مداخالتهم.اإلطارية بشأن تغير المناخ والبنك الدولي، بدلا 

، التي تقـدم معلومـات عن ICCD/CRIC(19)/5ورحبـت البلـدان األطراف مس التقـدير بـالوثيقـة   -77
 ماادرة الجفاف وجهود التنفيذ ذات الصلة، أي المسائل المتعلقة بالاعد الجنساني وحيازة األراضي. 

شـــطة المقررة وأخرتها، مما  أثرت على األن  19-واعترف بعم البلدان األطراف بأن جائحة كوفيد -78
شـــــــجس أمانة التفاقية واآللية العالمية على الســـــــتفادة على أفضـــــــل وجه من األدوات اإللاترونية للتقدم في 

 العمل من أجل الوفاء بالوليات المسندة من مؤتمر األطراف. 

عي القرارات  وأشـــــار بعم البلدان األطراف إلى أن زيادة توافر البيانات من شـــــأنه أن يدعم صـــــان -79
ويوجههم لتحســين ســياســاتهم من أجل التصــدي على نحو أفضــل للتصــحر وتد ور األراضــي والجفاف، مس  

 مراعاة جانبي الاعد الجنساني وحيازة األراضي. 

 ماادرة الجفاف  ،أ  

، وذّكرت أغلبيتها  ICCD/CRIC(19)/5راف ـبالمعلومـات الواردة في الوثيـقة  رحـبت البـلدان األط -80
ية المسندة من مؤتمر األطراف والمشار إليها في  ذ  الوثيقة ورحبت أيضاا، مس التقدير، بالدعم المقدم  بالول

 من األمانة واآللية العالمية والشركاء المعنيين فيما يتعلق بماادرة الجفاف. 

م المـقدم  م البلـدان األطراف، مس التقـدير، عمـل اآلليـة العـالميـة واألمـانـة المرتاد بـالـدعولحظ معظ -81
 إلى البلدان في وضس ماادرات الجفاف الوطنية. 

ورحبت البلدان األطراف بتحســـــين وتوســـــيس نطاق مجموعة أدوات مكافحة الجفاف ودورات التعلم   -82
روني، وســأل بعم البلدان األطراف عما إذا كانت ل تزال اإللاتروني التي تقدم عبر منصــات التعلم اإللات

 األدوات، وعن اإلجراءات المزمس اتخاذ ا لسد الثغرات المحددة. ناة ثغرات في مجموعة 

وأوصــــى العديد من البلدان األطراف بإدراج ماادرات الجفاف الوطنية في األطر الوطنية الشــــاملة   -83
ة على بناء قدرة مســــتخدمي األراضــــي والمجتمعات المحلية على  بغية تحســــين مؤشــــرات الجفاف والمســــاعد

 . 19-أجل تحقيق النتعاش بعد جائحة كوفيد الصمود في عملهم من

وأشـــــار بعم البلدان األطراف إلى أن زيادة توافر البيانات من شـــــأنه أن يدعم صـــــانعي القرارات   -84
 تصحر وتد ور األراضي والجفاف. ويوجههم لتحسين سياساتهم من أجل التصدي على نحو أفضل لل
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ل أفضــل الممارســات بشــأن التخفيف من آثار الجفاف  ولحظت البلدان األطراف أيضــاا أ مية تااد -85
من خالل دراسـات الحالت اإلفرادية لتتاادل المناطق واألطراف تجاركها والدروس التي اسـتخلصـتها. واقترح  

طراف بشــــــــــــــأن المـاادرات المعنـية ـبإدارة الصـــــــــــــــناديق واألدوات  أحـد األطراف تـاادل التجـارب بين البـلدان األ
 فاف. المتخصصة لمواجهة الج

واقترح بعم البلدان األطراف إبراز صـــــورة الجفاف بوضـــــس إطار قانوني لمكافحة الجفاف، على   -86
أخرى غرار بروتوكول نــاغويــا الملحق بــاتفــاقيــة التنوع البيولوجي واتفــاق بــاريس، بينمــا علقــت بلــدان أطراف  

أمور، أن الجفاف ليس  بالدعوة إلى عدم اســـــتاشـــــاف مســـــألة وضـــــس أطر قانونية جديدة، مؤكدة، في جملة 
 قضية بيئية فحسل. 

وكالنظر إلى أن الجفاف مســــــــــــــألة عابرة للحدود، أعركت بلدان أطراف عن آراء تدعو إلى تحويل  -87
 المؤسسات اإلقليمية إلى وكالت تنسيق لتناول قضايا الجفاف والعواصف الرملية والترابية. 

ــ -88 ــوء على ضـ ــلد العديد من البلدان األطراف الضـ ــاريس  وسـ رورة النتقال من التخطيد إلى تنفيذ مشـ
 ملموسة على أرض الواقس. 

ــى بعم البلدان األطراف أمانة   -89 وكغية تقديم الدعم الفعال لتنفيذ ماادرات الجفاف الوطنية، أوصــــــــ
  :التفاقية واآللية العالمية بما يلي

اطة بالجفاف، والنظر في مواصــلة اســتعراض التحديات العالمية واإلقليمية القائمة المرت ،أ  
ــيما في  التوازنات الجغرافية ــاريس اإلقليمية والوطنية لمكافحة الجفاف، ول ســـــــ من حيث تخطيد وتنفيذ المشـــــــ

ســـياق المشـــروع المقبل الذي يدعمه مرفق البيئة العالمية، وعنوانه ةاألنشـــطة التمكينية لتنفيذ مقررات مؤتمر 
 األطراف في التفاقية بشأن الجفافة؛ 

وإدماج الشــــــــــــــااب واألطفال في ماادرات   النظر في تعميم مراعاة المنظور الجنســــــــــــــاني ،ب  
 الجفاف الوطنية وتنفيذ مشاريس مكافحة الجفاف؛ 

ــايا الجفاف   ،ج   ــاريس إقليمية ودون إقليمية لمعالجة قضــــــــــ ــاا في وضــــــــــــس مشــــــــــ النظر أيضــــــــــ
 والعواصف الرملية والترابية بالنظر إلى ترابد  اتين الظا رتين؛ 

شــــــــــــاركة نشــــــــــــطة من المجتمعات المحلية  وضــــــــــــس برامج الاحوث المتعلقة بالجفاف بم ،د  
والضـــايفة وتاادل المعارف والمعلومات بشـــأن البيانات ،البيانات والمؤشـــرات الســـاتلية العالية الســـتاانة  في 

 سياق العملية الجارية لوضس ماادرات الجفاف الوطنية؛ 

 دة تعزيز أنشطة بناء القدرات؛ مواصلة توفير التدريل وزيا ، ـ  

عزيز العمل الجاري، فضـــالا عن تســـريس وتيرة الشـــراكات الدولية لهذا الغرض،  تشـــجيس ت ،و  
 وتوطيد العمل المتعلق بماادرة الجفاف، إضافة إلى تقوية أوجه التتزر بين اتفاقيات ريو الثالث؛ 

اإلنمائية، ول ســــــــيما فيما يتعلق اعتماد نهج متاامل يركد الجفاف بالجهود اإلنســــــــانية و  ،ز  
 وكناء القدرة على الصمود والنتعاش المستدام؛ بالستجابة 

 ضمان إدماج قضايا الجفاف في عملية تحديد وتنفيذ األ داف المتعلقة بالتحييد.  ،ح  

 الاعد الجنساني  ،ب  

ــااب   -90 ــايا الشـــ ــانية وقضـــ ــايا الجنســـ في مكافحة التصـــــحر  كررت البلدان األطراف تأكيد أ مية القضـــ
 أ مية تلبية احتياجات أضعف الناس. وتد ور األراضي والجفاف، و 
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وشـددت البلدان األطراف على ضـرورة إشـراة النسـاء والفتيات على نحو تام في وضـس السـياسـات   -91
 والمشاريس والبرامج المتصلة باألراضي وتنفيذ ا. 

راضــــــــــــــي والجفـاف عوامـل تؤثر تـأثيراا غير ولحظـت البلـدان األطراف أن التصــــــــــــــحر وتـد ور األ -92
ــل ــيما بين   19-على المرأة، وأن أزمة جائحة كوفيد  متناسـ ــاواة، ول سـ العالمية تزيد من تفاقم أوجه عدم المسـ

 النساء والفئات المهمشة. 

ورحبـت البلـدان األطراف بـالتقـدم الـذي أحرزتـه األمـانـة واآلليـة العـالميـة في جعـل التفـاقيـة مراعـية   -93
موجل التفاقية على توفير التوجيه وكناء القدرات  منظور الجنســـــــاني؛ وشـــــــجعت على العمل المتواصـــــــل بلل

بشــــــــأن تعميم منظور المســــــــاواة بين الجنســــــــين، مســــــــلطة الضــــــــوء أيضــــــــاا على الحاجة إلى اتخاذ مزيد من 
من ثم معالجة  اإلجراءات الملموســــــــة والمنهجية لتحســــــــين تعميم مراعاة المنظور الجنســــــــاني في التفاقية، و 

 اضي والجفاف. جميس جوانل التصحر وتد ور األر 

ــانية في الدورة الرابعة   -94 ــاء أول مجموعة معنية بالشـــؤون الجنسـ ــاا بإنشـ ورحبت البلدان األطراف أيضـ
ــانية في مقررات مؤتمر األطراف، فضــــالا عن  ــايا الجنســ عشــــرة لمؤتمر األطراف، ونجاحها في تعزيز القضــ

 ور الجنساني في قضايا إدارة األراضي. تعميم مراعاة المنظ

ــا يميـــة  و  -95 ــداد المـــذكرات المفـ ــالميـــة إلعـ لحظ بعم البلـــدان األطراف الـــدعم الوارد من اآلليـــة العـ
 للمشاريس والبرامج التحويلية المتعلقة بالتحييد، وإلدماج الجوانل الجنسانية في تلك المشاريس والبرامج. 

ــاني وإدماجه الاامل في وشــــددت البلدان األطراف على   -96 ــأن الاعد الجنســ التوعية وكناء القدرات بشــ
التفاقية باعتاار  مســألة شــاملة لعدة قطاعات، بما في ذلك اتخاذ قرارات مراعية للمنظور الجنســاني، وجمس 

ر الجنساني في مجال بيانات مصنفة حسل نوع الجنس والعمر، وترويج أفضل الممارسات المراعية للمنظو 
 المستدامة لاراضي.  اإلدارة

 واقترحت البلدان األطراف أن ُتعقد إلاترونياا حلقات العمل المؤجلة بشأن الاعد الجنساني.  -97

 حيازة األراضي  ،ج  

أقر بعم البلدان األطراف بضرورة أداء البلدان األطراف نفسها دوراا محورياا في تنفيذ التوصيات المتعلقة   - 98
 .  2030- 2018ن أجل تحقيق التحييد وأ داف إطار التفاقية الستراتيجي للفترة  بتحسين إدارة األراضي م 

ومنظمة األغذية والزراعة لامم  وأقرت البلدان األطراف أيضـــاا بالعمل الذي اضـــطلعت به األمانة   -99
  المتحـدة في إعـداد الـدليـل التقني إلدمـاج الخطوط التوجيهيـة الطوعيـة بشــــــــــــــأن الحوكمـة المســــــــــــــؤولـة لحيـازة
األراضـــي ومصـــايد األســـماة والغابات في ســـياق األمن الغذائي الوطني في تنفيذ التفاقية وتحقيق التحييد،  

 ة النهائية في الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر األطراف للنظر فيها. وأشارت إلى أنها تتطلس إلى تقديم الوثيق

ونية وســياســية تعزز إنصــاف النسـاء  وأعرب بعم البلدان األطراف عن ال تمام بتهيئة بيئات قان -100
والفئات الضـــايفة في الحصـــول على األراضـــي والموارد والتحكم فيها، بما في ذلك ضـــمان حيازة األراضـــي  

لحظت البلدان األطراف أيضــاا الحاجة إلى تعزيز مشــاركة المرأة في مســائل حيازة األراضـي،  بدون تمييز. و 
 بطرق تشمل الدعم في بناء القدرات. 

ــلة بحيازة األراضـــــــــــــي بحســـــــــــــل  -101 وأكد بعم البلدان األطراف اختالف الظروف الوطنية المتصـــــــــــ
األنشــــــــــطة المتصــــــــــلة بتنفيذ  التشــــــــــريعات والســــــــــياســــــــــات، وضــــــــــرورة النظر في  ذ  الختالفات في جميس

 . 14-/م أ26 المقرر 
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فتوحة أمام مشــــاركة  وفيما يتعلق بالدليل التقني، شــــددت بلدان أطراف على أن تاون العملية شــــفافة وم  -102
جميس البلدان األطراف والجهات المعنية صــــاحاة المصــــلحة، بما فيها منظمات المجتمس المدني، وشــــجعت على  

 ألطراف والمناطق في محتوى الدليل التقني قبل وضس صيغته النهائية.  إدراج إسهامات البلدان ا 

  قـاطعـاا وقـابال للتاييف ومرـناا  1، :يوطلـل بعم البلـدان األطراف أن يكون الـدليـل التقني كـاآلت -103
  يميز بين احتياجات وقدرات  3  يحترم الســـــياقات الوطنية والتشـــــريعات الوطنية، ،2من حيث األســـــلوب، ،

  ينظر في التموـيل الالزم لمعـالجة  5  طوعـياا في طبيعـته، ،4الـفاعـلة الحكومـية وغير الحكومـية، ،الجهـات  
 القضايا المتعلقة بالحيازة. 

وأشـــــــــــار بعم البلدان األطراف إلى أن الدليل التقني وتنفيذ  يتطلاان قدرات تتجاوز ما  و متاح   -104
الحــاجــة إلى بنــاء القــدرات وتوفير الــدعم المـالي    لفرادى األطراف. وعليــه، شـــــــــــــــددت البلــدان األطراف على

ة المتعلقة بالســـــياســـــات،  والمســـــاعدة التقنية المناســـــبين ألنشـــــطة منها التوعية، والتدريل، والماادك التوجيهي
ومراجعة الســياســات والقوانين، وإرســاء الضــمانات الجتماعية والبيئية، وإدماج منتديات أصــحاب المصــلحة  

يانات ذات الصـلة، وإعداد دراسـات الحالت اإلفرادية وتاادلها للحصـول على أدلة على  المتعددين، وجمس الب
 أفضل الممارسات.

راف أيضــــــــــــاا أ مية تاادل المعارف على الصــــــــــــعيدين الدولي واإلقليمي  ولحظ بعم البلدان األط -105
اعة، في تنفيذ الدليل  والحاجة إلى إقامة شراكات مس أصحاب المصلحة المعنيين، مثل منظمة األغذية والزر 

 التقني وفي بناء القدرات المتصلة بالدليل. 

ــأـلة -106 حـيازة األراضــــــــــــــي في القرارات   ولحظ بعم البـلدان األطراف كـذـلك الحـاجـة إلى تعميم مســــــــــــ
المتخذة بشــــــــأن الســــــــتثمارات وتنفيذ المشــــــــاريس الرامية إلى تحقيق التحييد، مس مراعاة منظورات الشــــــــعوب  

 عات المحلية. األصلية والمجتم

 تعليقات قدمها ممثلو المجتمس المدني ووكالت األمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية   

 ت المجتمس المدني التعليقات التالية:قدم ممثلو منظما -107

ــرورة   ،أ   فيما يتعلق بالتأ ل للجفاف والتخفيف من آثار ، أبرز ممثل المجتمس المدني ضــــــــ
هجـاا كلـياا، والجمس بين الجهود التي تـبذلهـا مختلف البـلدان لتحســــــــــــــين إدارة الجفاف  وضــــــــــــــس مـاادرات تتاس ن

لدان األطراف أن تضس في اعتاار ا أن التصال الفعال بين استناداا إلى نظم اإلنذار الماكر؛ وطلل إلى الب
ظم اإليكولوجية  الحكومة والممولين والمجتمس المدني  و أمر أســــــــاســــــــي لزيادة قدرة المجتمعات المحلية والن

 على الصمود؛

فيما يتعلق بسـياسـات حيازة األراضـي أيضـاا، اقترح ممثل المجتمس المدني أن ُتسـند إلى   ،ب  
عل بين العلوم والســـــــياســـــــات مهمة تقديم أدلة موضـــــــوعية على الســـــــبل الافيلة بأن يســـــــهم إدماج   يئة التفا

مود في ســـــياق النتعاش بعد جائحة الخطوط التوجيهية في تحســـــين قدرة مســـــتخدمي األراضـــــي على الصـــــ
 ؛19-كوفيد

شــــــــــــــجس ممثـل المجتمس المـدني البلـدان األطراف على النظر في الـدليـل التقني إلدمـاج   ،ج  
لخطوط التوجيهية في تنفيذ التفاقية والتحييد، وحثها على أن تتاس نهجاا اســـتااقياا في ضـــمان اعتماد وتنفيذ  ا

قليات، مثل الرعاة والشـعوب األصـلية، على األراضـي وإدارتها على  األطر القانونية التي تضـمن حصـول األ
 ملايتها. نحو مالئم، وتضمن للمرأة المساواة في استخدام األراضي وفي حقوق 

  :وقدم ممثلو وكالت األمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية التعليقات التالية -108
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أكد المراقبون لدى التفاقية دعمهم المســتمر لمعالجة القضــايا المتصــلة بالجفاف والاعد   ،أ  
ــياســــــــات والتنفيذ، مس العتراف بأوجه التداخل الحا ــاني وملاية األراضــــــــي في الســــــ ســــــــمة بين الاعد  الجنســــــ

 الجنساني وحيازة األراضي وإسهام ذلك في التحييد؛ 

التتزر والتســـاق مس األطر القائمة، مما يكثف جهود  أبرز المراقبون أ مية تعزيز أوجه  ،ب  
 التصدي للتصحر وتد ور األراضي والجفاف. 

ياسعاتية وتنفيذية  التقرير ال ؤقت لسفريق العامل الحك م  الدول  ال عن  ب ضع  تدابير سع -باء 
  عالة لستصدي لسجفاف    إطار اتفاقية مكا حة التصحر

ميبيا ،باســــــــم المجموعة األفرييية ، الفلبين ،باســــــــم مجموعة آســــــــيا أدلى ببيانات ممثلو كل من نا -109
والمحيد الهادك ، إكوادور ،باســــــم مجموعة بلدان أمريكا الالتينية والااريبي ، الجبل األســــــود ،باســــــم مرفق  

 لتنفيذ اإلقليمي ألوروكا الوسطى والشرقية ،المرفق الخامس  .ا

ككستان ،باسم آسيا الوسطى ، المكسيك، التحاد الروسي،  وأدلى ببيانات أيضاا ممثلو الصين، أوز  -110
األرجنتين، كندا، الوليات المتحدة األمريكية، باكســـــــتان، أنغول، ســـــــويســـــــرا، النيجر، بوتســـــــوانا، إســـــــواتيني،  

 مصر. 

  وأدلى ببيان آخر ممثل المفوضية األوروكية ،باسم التحاد األوروكي ودوله األعضاء . -111

 ان ممثل المملاة العركية السعودية ،باسم المجموعة العركية . وأدلى ببي -112

 وأدلى ببيان أيضاا ممثال المنظمة العالمية لارصاد الجوية ومنظمة األغذية والزراعة.  -113

  ببيان آخر ممثل فريق الرصد البيئي باسم منظمات المجتمس المدني.وأدلى  -114

 ممثلو التحاد من أجل المتوسد بدلا من مداخالتهم.وُكحثت بيانات كتابية قدمها  -115

ــا البلـــدان األطراف في التقرير المؤقـــت للفريق   -116 وتعكس  ـــذ  الوثيقـــة التعليقـــات التي أعركـــت عنهـ
ــدي الجفاف في إطار اتفاقية  العامل الحكومي الدولي ا ــاتية وتنفيذية فعالة للتصـ ــياسـ ــس تدابير سـ لمعني بوضـ
 التصحر ،الفريق العامل . األمم المتحدة لمكافحة 

ورحبت البلدان األطراف بعمل وأنشـــــــطة أعضـــــــاء الفريق العامل لمعالجة مســـــــألة الجفاف بطريقة   -117
 شاملة. 

ــارة ال -118 ــاا ـبإشــــــــــــ فريق العـامـل إلى التجرـكة اإليجـابـية لمـاادرة الجـفاف  ورحـبت البـلدان األطراف أيضــــــــــــ
 لحة المعنيين اآلخرين. والتعاون بين وكالت األمم المتحدة وأصحاب المص

وأكد معظم البلدان األطراف أن من المتوقس أن تشــــتد أحداث الجفاف وتتســــارع، وتتفاقم من جراء   -119
الميـا  والزراعـة، ومن ثم على حيـاة النـاس والمجتمعـات   آثـار تغير المنـاخ، فتؤثر تـأثيراا وخيمـاا على قطـاعي

 تصاد ككل. المحلية وسبل الايش والنظم اإليكولوجية والق

وســــــلد بعم البلدان األطراف الضــــــوء أيضــــــاا على أ مية التعاون بين المؤســــــســــــات من مختلف   -120
ان األطراف أن قضـــــــايا  القطاعات وضـــــــمان الدعم والييادة الســـــــياســـــــيين الرفيعي المســـــــتوى. ولحظت البلد

حددة في ركد البيئة  الجفاف تتطلل تقاســــم المســــؤولية بين عدة وكالت ومؤســــســــات، وأن لالتفاقية مكانة م
 والتنمية باإلدارة المستدامة لاراضي. 
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ولحظت بلدان أطراف أيضـاا الروابد بين الجفاف وآثار  على الصـحة في سـياق الجائحة الحالية،   -121
 ة تقليص حدة الضعف إزاء الجفاف وإزاء الجوائح في المستقبل. وشددت على ضرور 

ــألة الجفاف تُتناول   -122 ــتراتيجي للفترة  ولما كانت مسـ ، حث  2030-2018ضـــمن إطار التفاقية السـ
ــلة بالجفاف في إطار التفاقية،   بعم البلدان األطراف على إيالء ال تمام الاامل لتنفيذ المقررات المتصـــــــــ

ــد الجفاف واإلنذار الماكر، والضـــــــــــــعف،  وعلى زيادة تع زيز قدرات البلدان األطراف فيما يتعلق بنظم رصـــــــــــ
 دابير التخفيف من المخاطر. وتقييم األثر، وت

وأبرزت بـلدان أطراف توقعـاتهـا أن يكون التقرير النهـائي للفريق العـامـل بمـثاـبة وثيـقة متوازـنة، تقدم   -123
أوصــــت كذلك بأن يدعم الفريق العامل الخيارات بما يلزم من توصــــيات عملية وشــــاملة وخيارات ملموســــة، و 
ــيح لاي تنظر فيها البلدان األطر  ــاا أن الفريق    15اف في الدورة  تعليل وتوضــــــــ لمؤتمر األطراف. وُأكد أيضــــــــ

 العامل ليس  يئة تفاوضية. 

ئ  لسفريق الععامعل  تعسيقعات عسى ال حت   الععال لستقرير ال ؤقعت واقترا عات لسنظر  يهعا    التقرير النهعا -1 
 الحك م  الدول 

خبراء، ودعت إلى زيادة عدد  لحظت بلدان أطراف أن الفريق العامل يضم مجموعة واسعة من ال -124
 الممثلين فيه من مختلف المناطق. 

ــاا أن  ناة حاجة إلى مزيد من التركيز على التأ ل للجفاف   -125 ولحظ بعم البلدان األطراف أيضـــــ
تعاش منه وتنفيذ برامج متااملة إلدارة الجفاف، ول ســـــيما بالنســـــاة للمجتمعات الضـــــايفة  والتصـــــدي له والن

  والمهمشة.

وشـــــــدد بعم البلدان األطراف على أن جميس القطاعات والجهات صـــــــاحاة المصـــــــلحة يمكن أن   -126
ابد بين تتعرض لمواطن الضــــعف واآلثار القتصــــادية الناجمة عن الجفاف، وعلى أن التنســــيق وإقامة الرو 

 السياسات والبرامج في مختلف القطاعات ما زال يشكالن تحدياا. 

األطراف أ ميــة تقييم فوائــد العمــل مقــابــل عواقــل التقــاعس عن العمــل فيمـا  ولحظ بعم البلــدان   -127
يتعلق بالجفاف، من أجل تقديم المبررات القتصـادية للحاجة الملحة إلى التصـدي للجفاف، ليس للحكومات  

الخان أيضـاا. وشـجس بعم البلدان األطراف الفريق العامل على  ي السـياسـات فحسـل، بل للقطاع  وصـانع
صــــــيات وتوجيهات عملية إلى البلدان األطراف بشــــــأن كيفية النتقال من إدارة قائمة على رد الفعل  تقديم تو 

  .إلى إدارة استااقية للجفاف

فريق العــامــل معلومــات عن كيفيــة تعزيز واقترح بعم البلــدان األطراف أن يتضــــــــــــــمن تقرير ال -128
ات القتصادية، وأدوات التمويل المبتارة،  الوصول إلى المعارف الموجودة، بما في ذلك الحصول على األدو 

 والنهج الافيلة بتحسين تاادل المعارف بين األطراف. 

ة وييســــر تاادلها  وأوصــــى بعم البلدان األطراف أيضــــاا بأن يهتم الفريق العامل بالتجارب الناجح -129
 بين البلدان. 

ار الماكر والرصـدة، وةمواطن الضـعف  ةنظم اإلنذ  -وفيما يتعلق بالركائز الرئيسـية إلدارة الجفاف   -130
أشــــــــــــــار بعم البـلدان األطراف إلى   -والتقييمة، فضــــــــــــــالا عن ةـتدابير التخفيف من حـدة مخـاطر الجـفافة  

قييم اتجا ات الجفاف في إطار ســـــــــيناريو ات تغير الحاجة إلى إدراج منظور مناخي مســـــــــتقبلي يســـــــــمح بت
 منظورات المستقبلية. المناخ من أجل تصميم مسارات التايف وفقاا لهذ  ال



ICCD/CRIC(19)/6 

19 GE.21-05845 

ولحظ بعم البلدان األطراف أيضـــاا أن مســـألتي تد ور األراضـــي وجفاف رطوكة التركة ل تردان   -131
 بما فيه الافاية في التقرير المؤقت. 

ــألة الميا   وشــــــــــدد بعم البلد -132 ــاا على مســــــــ ان األطراف على ضــــــــــرورة تركيز الفريق العامل أيضــــــــ
لجفاف، ول ســيما في المناطق الريفية التي تنتشــر فيها عوامل مثل ســوء  والصــرف الصــحي في الســتجابة ل
 التغذية وانعدام النظافة الصحية. 

 امل حفظ أراضي الرعي. واقترح بعم البلدان األطراف أن يتضمن التقرير النهائي للفريق الع -133

جابة أكثر اتســاقاا على الصــعيد الدولي. واقترح طرف،  وأوصــى بعم البلدان األطراف بتقديم اســت -134
باســم مجموعة من األطراف، تاليف آلية موجودة من آليات التنســيق المشــتركة بين وكالت األمم المتحدة،  

لنهج المتاس على نطــاق األمم المتحــدة لمكــافحـة  تقييم ل فريق إدارة البيئــة التــابس لامم المتحــدة، بــإجراءمثــل  
ــاا أن تناقش البلدان    الجفاف، وطرح ــيق ومعالجة أي ثغرات قائمة. واقُترح أيضــــــــ ــين التنســــــــ مقترحات لتحســــــــ

  األطراف  ذا النهج في إطار مؤتمر األطراف

يبرز ـا لمســــــــــــــاعدة    وأعرـكت بـلدان أطراف عن ا تمـامهـا برعـية عمـل الفريق العـامـل واألدوات التي -135
ــي وندرة الميا  في زيادة آثار الجفاف   ــهام تد ور األراضـــــــــــ البلدان األطراف على تحديد مكان وتوقيت إســـــــــــ

ف بســـــــــــــــبل نقص ـقدرتهـا على الصــــــــــــــمود، وأشــــــــــــــارت إلى أن  ـذ   والـتأثير على ـقدرة األطراف على التاي
لتحييد وفي مجالت أخرى المعلومات يمكن أن تاون مفيدة في المســــــــــــــاعدة على تحفيز الســــــــــــــتثمار في ا

 وإعطائها األولوية.

 اقترا ات من البسدان األطراف بشأن بناء القدرات وإ ارة ال عارف والت  يل والتكن ل جيا -2 

أثــارت عــدة بلــدان أطراف أ ميــة إيالء مزيــد من ال تمــام لبنــاء القــدرات وإدارة المعــارف وتاــادل   -136
ــلي ة، فضـــــالا عن التانولوجيات الجديدة. وشـــــدد معظم البلدان  أفضـــــل الممارســـــات ومعارف الشـــــعوب األصـــ

وب وفيمـا بين األطراف على الحـاجـة إلى زيـادة التعـاون ونقـل التانولوجيـا بين بلـدان الشــــــــــــــمـال وكلـدان الجن
 بلدان الجنوب لتعزيز التخفيف من حدة آثار الجفاف. 

ن األطراف باســتاشــاف اإلمكانات التي  وفيما يتعلق بنظم الرصــد واإلنذار الماكر، أوصــى بعم البلدا  -137
 تتيحها التطبيقات النقالة وغير ا من التانولوجيات الجديدة، التي يمكن أن تغير طبيعة نظم رصد الجفاف.  

وأشــــــــــــــار بعم البلدان األطراف إلى أ مية ضــــــــــــــمان تعبئة كافية للموارد، ول ســــــــــــــيما لاطراف   -138
وطلل بعم البلدان األطراف أيضــاا إلى الفريق العامل أن    المتضــررة، من جميس مصــادر التمويل الممكنة.

 ة. يركز على الحاجة إلى وضس استراتيجيات تمويل شاملة، بما في ذلك أدوات التمويل المبتار 

 وأبرز بعم البلدان األطراف الحاجة إلى إدماج التدابير المتصلة بالجفاف في البرامج اإلنمائية.  -139

ــلة بمكافحة ودعا بعم البلدان   -140 ــاء آليات التمويل الالزمة لدعم األنشـــطة المتصـ األطراف إلى إنشـ
 الجفاف في إطار األمانة واآللية العالمية. 

ل تمويالا  عالوة على ذلـك، أحـا -141 طـت بلـدان أطراف علمـاا بـالماـادرات الموازيـة والمتـداخلـة، التي ُتموت
رات لتحســـــــــين المشـــــــــاركة والتعاون مس الماادرات  جيداا بالفعل، ودعت الفريق العامل إلى اســـــــــتاشـــــــــاف خيا

خطد  القائمة، فضالا عن إمكانية الوصول إلى األدوات المالية المتاحة، وكيفية إدماج البرامج المخصصة و 
 التمويل المتعلقة بإدارة مخاطر الجفاف. 
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 اقترا ات من البسدان األطراف في ا هتعسق بخطط الجفاف ال طنية -3 

أطراف إلى مشـاركتها النشـطة في وضـس خطد الجفاف الوطنية، بطرق منها تاادل    أشـارت بلدان -142
 مل الفريق العامل. المعارف والتجارب وأفضل الممارسات، وإلى قيمة  ذ  العملية أيضاا لع

ودعا بعم البلدان األطراف الفريق العامل إلى توليف الثغرات المعرفية، ول ســــــــــــــيما فيما يتعلق   -143
 وات والمفا يم المتاحة في ماادرة الجفاف من أجل اإلدارة الوطنية للجفاف. بإدماج األد

الحتيــاجــات من التمويــل لتنفيــذ  واقترح بعم البلــدان األطراف أن يجري الفريق العــامــل تقييمــاا ل -144
 خطد الجفاف الوطنية على وجه التحديد. 

ــاا أن تنظر التفاقية ف -145 ي عملية لبناء القدرة على الصـــــمود في واقترح بعم البلدان األطراف أيضـــ
وجه الجفاف مماثلة لعملية تحديد األ داف المتعلقة بالتحييد، والتمويل من القطاع الخان/العام على غرار 

 صندوق التحييد. 

المعنية بالســــــــياســــــــات والحوكمة التابعة    واقترح بعم البلدان األطراف كذلك أن تركز فرقة العمل -146
 ى تقييم نماذج اإلدارة التي سبق وضعها في إطار خطد الجفاف الوطنية. للفريق العامل عل

وشــــجس بعم البلدان األطراف الفريق العامل على النظر في كيفية الســــتفادة من خطد الجفاف   -147
على الصــعيد الوطني وحشــد الدعم الســياســي لها،  التي وضــعتها األطراف من أجل زيادة إبراز  ذ  المســألة  

 التحسينات المدخلة على مجموعة أدوات مكافحة الجفاف في جعلها مورداا مفيداا أكثر.  وسبل إسهام

 اقترا ات من البسدان األطراف في ا هتعسق ب كا حة الجفاف عسى الصعيدهن اإلقسي   و ون اإلقسي   -4 

افحة  ف أن يحدد الفريق العامل الخيارات وأفضــــــــــــــل الممارســــــــــــــات لمكاقترح معظم البلدان األطرا -148
الجفاف على الصــــــــــــــعيد اإلقليمي، وقدمت فرادى البلدان األطراف اقتراحات محددة للفريق العامل من أجل 

  :أمور منها

النظر في آثار الجفاف القتصـــــــــادية والبيئية والجتماعية، فضـــــــــالا عن مناخ المناطق   ،أ  
 فية؛ وسماتها الجغرا

خطد عمــل فعــالــة لمكــافحــة   تاييف التوجيهــات مس منــاطق محــددة من أجــل وضــــــــــــــس ،ب  
 الجفاف وتنفيذ ا؛ 

ــد الجفاف ونظم اإلنذار   ،ج   عرض التجارب اإلقليمية ضــــمن الممارســــات الناجحة في رصــ
 الماكر وُنهج التخفيف من حدة المخاطر لتاادل المعارف وتعزيز الشراكات مس المناطق األخرى؛ 

قليمية بدراســـات الحالت اإلفرادية  تنظيم جزء من تقرير الفريق العامل في شـــكل قائمة إ ،د  
 والمشاريس المتصلة بالجفاف وتدابير ا الطويلة والقصيرة األجل إلدارة الجفاف؛ 

زيادة العمل مس منظمات الخبراء اإلقليمية ودون اإلقليمية لالســــــــــــــتفادة من خبراتها من  ، ـ  
في مواجهة الجفاف، ول ســـيما   ة على توطيد قدرة األطراف على تحســـين القدرة على الصـــمودأجل المســـاعد

فيمــا يتعلق بجمس البيــانــات والرصـــــــــــــــد والتقييم، ودعم تنفيــذ تــدابير إدارة الجفــاف وتخفيف حــدة المخــاطر  
 والستجابة؛ 

 عرفية اإلقليمية. العمل على تحسين استعراض الماادرات والبرامج والمنتديات والمراكز الم  ،و  
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  ا هتعسق باألطر ال ؤسسية ل كا حة الجفاف اقترا ات من البسدان األطراف في  -5 

شــــــــــــــدد بعم البـلدان األطراف على الحـاجـة إلى أن ينظر الفريق العـامـل في كيفـية الحـفاظ على   -149
ة، بغيــة زيــادة الافــاءة  األطر القــانونيــة وآليــات التمويــل القــائمــة وتعزيز ــا بــدلا من بنــاء أطر وآليــات جــديــد

د تعوق الزخم الحالي بشـــــأن المســـــائل المتصـــــلة بالجفاف، وتقيد من ثم  وتجنل المفاوضـــــات الطويلة التي ق
ــتناد إلى نجاح   ــلة الفريق العامل السـ ــرورة مواصـ ــاا على ضـ ــدد بعم البلدان األطراف أيضـ موارد  امة. وشـ

ــتفادة من البيانات والمعلومات وا ــنى لالتفاقية دعمماادرة الجفاف والســــ   لبرامج والموارد الموجودة حالياا ليتســــ
 البلدان األطراف في تحقيق نتائج ملموسة في األجل القصير جداا. 

وإدراكاا منها لتعقيد مســـــــــألة الجفاف والحاجة إلى المســـــــــاعدة من جميس البلدان األطراف في دعم   -150
ان أطراف على ضـــــــرورة أن يســـــــتاشـــــــف الفريق  األنشـــــــطة المتعلقة بالجفاف ومكافحته بفعالية، شـــــــددت بلد

س اتفاق أو بروتوكول رســمي ملزم قانوناا بشــأن الجفاف يعكس مختلف ســياقات البلدان.  العامل عملية لوضــ
وأكدت بلدان أطراف أخرى عدم التوصــــــل إلى توافق في اآلراء بشــــــأن الحاجة إلى أي اتفاق من  ذا القبيل  

ن مســـألة وضـــس صـــك قانوني جديد محكوم عليها بالفشـــل، وعلى  أو بشـــأن قيمته المضـــافة، وشـــددت على أ
أنها لن تنضـــــــم إلى  ذا الصـــــــك في حال وضـــــــعه. وأشـــــــير أيضـــــــاا إلى أن التفاق المعني يناغي أن يقترن 

 بالموارد المالية الالزمة لتنفيذ . 

ة التعاون  ولحظت بلدان أطراف أن وضس إطار سياساتي بشأن الجفاف قد يوجه النتاا  إلى زياد -151
لجفاف بطريقة متااملة، مشـــــــيرة إلى أ مية معالجة تد ور  مس اآلليات القائمة بشـــــــأن المســـــــائل المتصـــــــلة با

 األراضي باعتاار ا وسيلة للحد من أثر الجفاف، ودعت إلى تعزيز أوجه التتزر مس اتفاقيتي ريو األخريين. 

عية بشـأن الجفاف في إطار السـياسـات  واقترح طرف إرسـاء عملية أولية لتحديد أ داف وطنية طو  -152
فـاف الوطنيـة. ويمكن أن تاون  ـذ  العمليـة ممـاثلـة لعمليـة تحـديـد األ ـداف الطوعـية  العـامـة، مثـل خطد الج

المتعلقة بالتحييد. واقترح الطرف أيضاا أن يضس جميس البلدان األطراف أ دافاا واقاية لمكافحة  ذ  الظا رة،  
طق الغـاـبات  . وســــــــــــــيمّكن ذلـك من التخفيف من آثـار تغير المنـاخ على منـاُيفضـــــــــــــــل أن تتاس نهجـاا وقـائيـاا 

 ،المحمية والخاضعة لإلدارة  والماشية والزراعة، مس ضمان إمدادات الميا  للسكان في الوقت ذاته.

 تعسيقات محد ة عسى الصياغة والفروع الت  هنبغ  النظر  يها    التقرير النهائ  لسفريق العامل  -6 

ير يناغي أن تتماشـــــــــــى مس  أكد بعم البلدان األطراف أن المصـــــــــــطلحات المســـــــــــتخدمة في التقر  -153
،  2030الصـــــــــكوة المتفق عليها، مثل صـــــــــكوة منظمة األغذية والزراعة، وخطة التنمية المســـــــــتدامة لعام  

ان  ومنظمة التجارة العالمية، وقرارات األمم المتحدة، وخطة عمل أديس أبابا بشـــــــــــأن تمويل التنمية، لضـــــــــــم 
ــادية والجتماع ية والبيئية. وتشـــــــمل الااارات المتفق عليها على  التوازن في إدراج جوانل النتعاش القتصـــــ

نحو متعدد األطراف، على سبيل المثال، ةالحوافز القتصاديةة، وةاستقرار أسعار األغذيةة، وةاإلدارة الذكية  
 تدامة. والمستدامةة، وةالتمويل األخضرة، وةالنتعاش األخضر والمس

الجفـاف أمر مســــــــــــــتحيـل ألن الجفـاف  ـا رة    ولحظ بعم البلـدان األطراف أن الحـد من نوكـات -154
طبيايـة. وكـدلا من ذلـك، يناغي أن ينصـــــــــــــــل التركيز على التخفيف من آثـار الجفـاف وفهم آثـار العوامـل  

ارة إلى التأ ل للجفاف  الاشرية المنشأ على الجفاف، على الصعيدين الوطني والدولي. وعليه، اقُترحت اإلش
 تج مس الجفاف والقحد الطبيعية. باعتاار  ةتعزيزاا لتعايش كريم ومن

ــمى اإلجراءات القطرية   -155 ــي أن ُتســـــــــــ وذكرت عدة مداخالت أن ُنهج إدارة مخاطر الاوارث تقتضـــــــــــ
ــتااقيااة، كما يرد   ــتشــــــــرافيااة بدلا من تســــــــميتها نهجاا ةاســــــ من   85في الفقرة  المتعلقة بإدارة الجفاف نهجاا ةاســــــ

 .ICCD/CRIC(19)/4 الوثيقة
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 مها م ثس  ال جت   ال دن  ووكاالت األمم ال تحدة وال نظ ات الحك مية الدولية تعسيقات قد -7 

 قدم ممثل منظمات المجتمس المدني التعليقات التالية: -156

المحليـة    اقترح ممثــل المجتمس المــدني أن ينظر الفريق العــامــل في معــارف المجتمعــات ،أ  
رعاة وسـكان الواحات، فيما يتعلق بحفظ الميا  واسـتخدامها  وممارسـاتها ودرايتها، ول سـيما معارف النسـاء وال

 المستدام؛ 

لحظ ممثل المجتمس المدني أيضــــــاا أن العمل الذي ســــــيضــــــطلس به الفريق العامل فيما  ،ب  
لميـة وأن يتنـاول أ ميـة الحوكمـة الرشـــــــــــــــيدة  بعـد يناغي أن ينظر في أ ميـة الميـا  بـاعتاـار ـا منفعـة عـامـة عـا

للموارد، بمـا في ذلـك البرمجـة المراعيـة للنزاعـات والمالئمـة محليـاا، والتي تعـالج كيفيـة  واإلدارة المشــــــــــــــتركـة
ــافس   ــل تحقيق المنـ ــة وراء النزاع من أجـ ــامنـ ــة الاـ ــل البيئيـ ــاخ وغير  من العوامـ ــدة تغير المنـ التخفيف من حـ

 لهشة والمتأثرة بالنزاع؛ الضرورية للناس في الدول ا

ــياق الحالي   ،ج   ــة المجتماية والتفاك والهجرة على نطاق غير  بالنظر إلى الســــــــ ــاشــــــــ للهشــــــــ
مســــــــــــــبوق، حث ممثل المجتمس المدني الفريق العامل على النظر في كيفية التخفيف من حدة تغير المناخ  

المنافس الضــــــــــــرورية للناس في الدول الهشـــــــــــة  وغير  من العوامل البيئية الاامنة وراء النزاع من أجل تحقيق 
 والمتأثرة بالنزاع.

  :وقدم ممثال وكالت األمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية التعليقات التالية -157

أبرز المراقبون عن التفاقية أ مية مكافحة الجفاف لزيادة القدرة على الصمود في وجه التهديدات   
بشـأن التوعية  إلى دعمهم للفريق العامل واإلجراءات المتخذة فيما يتصـل بالجفاف  واألزمات؛ وأشـاروا أيضـاا  

 وكناء القدرات وتصنيف الجفاف ورصد ، فضالا عن بناء الشراكات والشاكات اإلقليمية. 

 اختتال الدورة -رابعاا  

 اعت ا  تقرير لجنة استعراض تنفيذ االتفاقية إلى مؤت ر األطراف  -ألف 

بالمداولت من مشروع للجنة، السيد حسين نصر   ،لبنان ، الجزء المتعلق    19الدورة   قدم مقرر  -158
 ، وأوصى اللجنة باعتماد .ICCD/CRIC(19)/L.1للجنة، بصيغته الواردة في الوثيقة  19تقرير الدورة 

ورة  على أسـاس أن تسـجيالت الد   19واعتمدت اللجنة في اجتماعها الخامس مشـروع تقرير دورتها   -159
سـُتسـتخدم بعد الدورة إلعداد الجزء الموضـوعي الذي  والبيانات الاتابية التي لم يتسـن اإلدلء بها أثناء الدورة  

يليه اسـتعراض من البلدان األطراف لمدة أسـبوعين، وعهدت إلى المقرر أن يضـس صـيغته النهائية بمسـاعدة  
 أمانة التفاقية. 

 إغالق الدورة -باء 

 أدلى األمين التنفيذي لالتفاقية، السيد إبرا يم ثياو، ببيان ختامي.  -160

ــتان ،باســـم  وأد -161 ــم المجموعة األفرييية ، باكسـ ــاا ممثلو كل من المغرب ،باسـ لى ببيانات ختامية أيضـ
ــيا والمحيد الهادك ، نيكاراغوا ،باســــــم مجموعة بلدان أمريكا الالتينية والااريبي ،  نغاريا   مجموعة دول آســــ

أرمينيا ،باســم مرفق التنفيذ    ،باســم مرفق التنفيذ اإلقليمي لشــمالي الاحر األبيم المتوســد ،المرفق الرابس  ،
 اإلقليمي ألوروكا الوسطى والشرقية ،المرفق الخامس  .
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  وأدلى ببيان آخر ممثل المفوضية األوروكية ،باسم التحاد األوروكي ودوله األعضاء . -162

 ممثل المملاة العركية السعودية ،باسم المجموعة العركية . وأدلى ببيان  -163

 لمؤتمر األطراف. 14تامي أيضاا ممثل الهند باسم رئيس الدورة وأدلى ببيان خ -164

وأدلى ببيـان آخر ممثـل رابطـة مركز األعمـال واإلنجـازات الـدوليـة في فرنســـــــــــــــا بـاســــــــــــــم منظمـات   -165
 المجتمس المدني. 

 قدمه ممثل مكتل األمم المتحدة للحد من مخاطر الاوارث بدلا من مداخلته.وُكحث بيان كتابي  -166

للجنة بالنيابة، الســــــــــــيد أحمد ســــــــــــينياز، بمالحظات ختامية وأعلن إغالق    19وأدلى رئيس الدورة   -167
 للجنة.  19الدورة 
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 ال ر ق 

التاسعععة  ال ثائق ال عروضععة عسى لجنة اسععتعراض تنفيذ االتفاقية     ورتها    
 عشرة 

 العنوان رمز الوثيقة

ICCD/CRIC(19)/1 ول األعمال المؤقت وشروحه. مذكرة من األمانةجد 
ICCD/CRIC(19)/2   معلومـــات محـــدثـــة عن تنفيـــذ األ ـــداف الطوعيـــة المتعلقـــة بتحييـــد أثر تـــد ور

 مقدم من اآللية العالميةاألراضي وما يتصل بها من جهود التنفيذ. تقرير 

ICCD/CRIC(19)/2/Corr.1   المتعلقة بتحييد أثر تد ور األراضــي  معلومات محدثة عن تنفيذ األ داف الطوعية
 وما يتصل بها من جهود التنفيذ. تقرير مقدم من اآللية العالمية. تصويل 

ICCD/CRIC(19)/3   األراضـي. تقرير مقدم  معلومات محدثة عن تشـغيل صـندوق تحييد أثر تد ور
 من اآللية العالمية

ICCD/CRIC(19)/3/Corr.1 حييد أثر تد ور األراضـي. تقرير مقدم  معلومات محدثة عن تشـغيل صـندوق ت
 من اآللية العالمية. تصويل

ICCD/CRIC(19)/4  التقرير المؤقت للفريق العامل الحكومي الدولي المعني بوضس تدابير سياساتية
وتنفيذية فعالة للتصـدي للجفاف في إطار اتفاقية مكافحة التصـحر. تقرير من 

 الفريق العامل الحكومي الدولي

ICCD/CRIC(19)/4/Corr.1  التقرير المؤقت للفريق العامل الحكومي الدولي المعني بوضس تدابير سياساتية
وتنفيذية فعالة للتصـدي للجفاف في إطار اتفاقية مكافحة التصـحر. تقرير من 

 الفريق العامل الحكومي الدولي تصويل

ICCD/CRIC(19)/5   ــياية: الاعد ــايا المواضـــــ ــياســـــــات والقضـــــ ــاني،  متابعة أطر الســـــ وماادرة  الجنســـــ
 الجفاف، وحيازة األراضي مذكرة من األمانة

ICCD/CRIC(19)/5/Corr.1   ــاني، وماادرة ــياية: الاعد الجنســـــ ــايا المواضـــــ ــياســـــــات والقضـــــ متابعة أطر الســـــ
 الجفاف، وحيازة األراضي. مذكرة من األمانة. تصويل

ICCD/CRIC(19)/INF.1 List of participants 
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