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 مؤتمر األطراف
 الدورة الثالثة عشرة
 ٢٠١٧أيلول/سبتمرب  ١٦-٦أوردوس، الصني، 

 )د( من جدول األعمال املؤقت٣البند 
 د الوطني ودون اإلقليمي واإلقليمي تنفيذ الفعال لالتفاقية على الُصعُ ال

تشججعيو وتعز جججز العالقججات مجججو ااتفاقيججات والمنامجججات والمؤ  جججات 
 والوكاات الدولية األخرى ذات الصلة

العواصججج  مشجججروط  طجججر  يا جججات الجججدعوة  اجججوط العجججن   والعفجججاف  و   
 الرملية والترابية

مذكرة من األمااة  

 موجز  
إىل األمينببا التنذيةيببا وطبب  إطببار إطبباه  ١٠-/م أ9طلببم مببؤألط األطببطار ه م ببطر   

املت ل ببا  ااذببار،  التابباور مبب  جسبباا التنسببي  لسياسبباا الببدعوأ  اببأل املسببألا املواطببي يا 
الوطنيا، م  مطاعاأ النسج املطاعيا لنوع اابن؛  وإسبداا املابورأ  ابأل ال  بايا الناابنا والبنسج 

لسياسبباا الببدعوأ  والت بباول مبب  املؤسسبباا ماا الصببلا مببن اً االسببتاجيةيا الببط جتإلببم إطببار 
 م  األططار. أجل إعداد املااري   واالطإالع  أناإا الدعوأ

علبببببد  يبببببادأ جسود بببببا ه  بببببال  ١١-/م أ9وحبببببمتر مبببببؤألط األطبببببطار األمانبببببا ه م بببببطر   
مببب  اً السياسببباا، وملبببن ل بببمال اجسببباا وجوارببب  وج اطبببد أطبببط سياسببباا البببدعوأ املواطبببي يا ألابببي

 أ دار ومبادئ اجذاقيا األمم املتحدأ ملكارحا التصحط، وجيسرياً لت ميم مطاعاأ املنظور اانساين.
واسببتةا ًا ملببا سببب ، ج ببتو  ببة  الومي ببا نإببا عمببل جنسببانيا لببدعم ج مببيم املنظببور  

اً (. وج بط  إطبار ٢٠٣٠-٢٠١8اانساين أمناا التنذية ه سياا اإلطار االستاجيةي امل بل )
لسياسببباا البببدعوأ  ابببأل املسبببألا اً لسياسببباا البببدعوأ املت ل بببا  ااذبببار، وج بببتو إطبببار اً من حببب

تبببتم الت طيبببط  توصبببياا ال بببام إجبببطاااا لكبببي النااببنا املت ل بببا   ال واصبببل الطمليبببا والتا يبببا. وقر
 جنظط ريسا األططار ه الدورأ الثالثا عاطأ ملؤألط األططار.
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 معلومات   ا ية - واا  
إىل األمانا وط  أطط سياسباا البدعوأ  ابأل  9-/م أ8طلم مؤألط األططار ه م طر   -١

ال  ايا املواطي يا من أجل التصدي لآلمبار السبلبيا للتصبحط/جد ور األراطبي وااذبار، وج بد  
التوجيببه  صببورأ منتظمببا إىل البلببدال املتببأمطأ وهري ببا مببن ااسبباا امل نيببا الطئيسببيا  اببأل اإلجببطاااا 

 د جكول مذيدأ ه جنذية  طامج ال مل. الط ق
االطببببإالع  ‘١‘إىل األمانببببا مببببا يلببببي   ١٠-/م أ9وطلببببم مببببؤألط األطببببطار ه م ببببطر   -٢

 الببدعوأ مبب  األطببطار  زيببا ج زيببز مطونببا الببنظم اإليكولوجيببا ه األراطببي ااارببا، و سببني  ببطور 
اعتمباد جبج وعمليبا  ‘٢‘ عيش السكال املتأمطين، م  مالحظبا أل إعبداد اإلطبار عمليبا جكطاريبا 

إسبداا املابورأ  ابأل سبائط ال  بايا الناابنا  ‘٣‘م ياريني لكذالا اجسباا أطبط سياسباا البدعوأ  
الت بببباول الوميبببب  مبببب  سببببائط  ‘4‘لسياسبببباا الببببدعوأ  واً والببببنسج االسببببتاجيةيا الببببط جتإلببببم إطببببار 

 املؤسساا امل نيا عند إعداد ماطوع أطط سياساا الدعوأ.
  مليببا صببياها أطببط سياسبباا الببدعوأ ه  ١١-/م أ9ورحببم مببؤألط األطببطار ه م ببطر   -٣

املسببت بل وإطببار سياسبباا الببدعوأ  اببأل املسببألا املواطببي يا املت ل ببا  ااذببار،  ببا ه ملببن ابب  
 ديبد وصبياها أطبط إطباريا لسياسباا البدعوأ، حسبم  ‘١‘امليا . واة  األمانا علد ما يلبي  

 يببادأ ااسببود املبةولببا لالطببإالع  ‘٢‘وارد املتاحببا،  التابباور مبب  األطببطار   بباملاً االقت بباا ور نبب
 أناببإا سياسبباا الببدعوأ، وطببمال مواامببا واجسبباا وج اطببد أطببط سياسبباا الببدعوأ املواطببي يا 

ج زيبببز اربببوار  بببني  ‘٣‘مببب  أ بببدار ومببببادئ اجذاقيبببا األمبببم املتحبببدأ ملكارحبببا التصبببحط  واً ألابببي
 ااساا امل نيا. 

املابببببار ا، ه إطبببببار واليبببببا  ١٢-/م أ9مبببببؤألط األطبببببطار إىل األمانبببببا ه م بببببطر   وطلبببببم -4
جإببويط ال ببدرأ علببد مواجسببا الذي بباناا وال واصببل الطمليببا  االجذاقيببا ونإاقسببا، ه اببطا اا ج ببز 

والتا يا.  ما طلم إىل األمانا مواصلا  سني الاطا اا الط ج ز  جإبويط ال بدراا الوطنيبا علبد 
 للةذببار وعلببد اإلنببةار املبكببط  ااذببار وج يببيم األنإببار وقا ليببا التببأمط و سببني التخإببيت جأ ببباً 

  .جدا ري التخذيل من خماطط ااذار
و ناا علد  ة  اإلجطاااا، ي تو  ةا الت طيط ما يلي  عناصط ال ام مزيد مبن اإلجبطاااا  -5

إطار سياساا الدعوأ املت ل ا لدعم جنذية إطار سياساا الدعوأ  األ املسائل اانسانيا  وعناصط 
 ااذبببببار واإلجببببببطاااا الداعمبببببا  وعناصببببببط وإجببببببطاااا إطبببببار سياسبببببباا البببببدعوأ  اببببببأل املسببببببألا 

املت ل بببا  ال واصبببل الطمليبببا والتا يبببا. وج بببتو األمانبببا ال امبببا النظبببط ه أطبببط السياسبببا ال امبببا  الناابببنا
  ٢٠٣٠-٢٠١8هلبببا للذبببتأ  اعتمببباد ا إبببا االسبببتاجيةيا جديبببدأ املخإبببت ‘١‘يلبببي   طبببوا مبببا ه
 .٢٠٣٠االلتزاماا ااماعيا لألططار ه نإا عام  ‘٢‘

 خطة العمل العن ااية -ثااياا  
 ال ياق - ل  

ملابببار تسا  ج بببتر االجذاقيبببا  أريبببا املبببطأأ ه جنذيبببة االجذاقيبببا، و بببدد ا ببباالا األساسبببيا -٦
عمليباا صبن  ال بطار البط ي تمبد ا  ‘٢‘التوعيا واملابار ا ه جصبميم وجنذيبة البربامج   ‘١‘و ي  
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طامج ال مببل الطجببال والنسبباا علببد املسببتوي احمللببي ريمببا يت لبب   ببتدارأ التنميببا، وجنذيببة واسببت طا   بب
 ناا ال دراا والتث يبل والتوعيبا ال امبا، وال سبيما علبد املسبتوي احمللبي  ‘٣‘اإلقليميا والوطنيا  و

 من نالل دعم املنظماا احملليا.
، ا ببببةا األطببببطار ه االجذاقيببببا وااسبببباا امل نيببببا إجببببطاااا  اببببأل ١998ومنببببة عببببام  -٧

املسائل اانسانيا. ودعت األططار  انتظام إىل  سني التبوا ل اانسباين ل ائمبا ا برباا املسبت لني 
 صورأ أساسبيا علبد  ٢٠١٣ومنظماا ا تم  املدين املاار ا. ور ز إطار سياساا الدعوأ ل ام 

 ،ا. ور زا األططار  صبورأ  ببريأ علبد األنابإا امليدانيبا  ابار ا النسبااعمليا صياها السياسا
 يببد أل الببدعوأ  .(١)هإببت املسببائل اانسببانيااً ج طيببط  ٣٣5مببن  مببوع  8٠علببد  ببو مببا اج بب  ه

  .(٢)املطأأ ه سياا جنذية االجذاقيا جزال قائما  األ ج ميم املنظور اانساين وألكني ال
( لتنذيبببببة االجذاقيبببببا رطصبببببا ٢٠٣٠-٢٠١8اجيةي مسبببببت بلي )وي بببببدر وطببببب  إطبببببار اسبببببت  -8

أوجه ال  ل الط ج تي إطار سياسباا البدعوأ مبن أجبل ج مبيم املنظبور اانسباين. ومبن  مل ااا
املمكببن ج زيببز   يبب  أ ببدار  ييببد جببد ور األراطببي عببن ططيبب  نإببا عمببل جاببتمل علببد جببدول 

مببيم املنظببور اانسبباين ا الببدعوأ إىل ج أعمببال مط ببز لتمكببني املببطأأ  زيببا اسببتكمال إطببار سياسببا
(، ومل اابا أوجبه عببدم املسباواأ اانسبانيا البط ج ببور  علبد  بو هبري متناسببم ١١-م أ/9)امل بطر 

  .(٣)ا عامل جزيري ه جنذية االجذاقيار اليا املطأأ  وصذس
البببدروس املسبببتذادأ مبببن األنابببإا البببط ج بببإل   بببا  ‘١‘وجسبببتمد امل تحببباا مبببن ا     -9
الببببدروس املسببببتذادأ عنببببد وطبببب   ‘٣‘اسببببت طا  املناببببوراا ماا الصببببلا   ‘٢‘ألطببببطار املتببببأمطأ  ا

ذاقيبا اإلطاريبا  ابأل جزبري نإت جنسانيا ه إطار اجذاقيا التنوع البيولوجي والتإبويط املسبتمط لالج
واسببببتذادا نإببببا ال مببببل  .(5)اوراا مبببب  نببببرباا الاببببؤول اانسببببانياإجببببطاا مابببب ‘4‘و  (4)املنببببا 

اانسبببانيا مبببن الت لي ببباا الذنيبببا البببواردأ مبببن سبببب ا أطبببطار ومبببال  منظمببباا دوليبببا وامنتبببني مبببن 
 منظماا ا تم  املدين.

 األ اس المنطقي -باء 
وي ببإل ن  ببدور مط ببزي ه اسببتخدام مببوارد  (٦)جاببكل النسبباا عوامببل اسببتاجيةيا للتزيببري -١٠

ا ه ا تم باا البط ج تمبد علبد األراطبي. وي تمبدل علبد مبوارد األراطبي واالعتنباا  با، وال سبيم
اً األراطببي لتببورري احتياجبباا األسببط امل ياببيا مببن الزببةاا وامليببا  والإاقببا، مببا   لسببن أ ثببط اعتمبباد
علببببد املببببوارد الإبي يببببا م ارنببببا  الطجببببال  ومبببب  ملببببن رببببتل م ظببببم النسبببباا ال  ببببتلكن  ببببة  املببببوارد 

__________ 

    األ ج ميم مطاعاأ املنظور اانساين نالل  ة  الذتأ. مذصالً اً ج طيط  ICCD/COP(13)/CRP.1جت من الومي ا  (١)
 انظط خمتلل اإلعالناا الصادرأ عن  طملانيني ومنظماا  تم  مدين وو راا نالل مؤألطاا األططار.  (٢)
 .UNEP/CBD/COP/12/17انظط الومي ا  (٣)
(4) Nelson, V., L. Forsythe and J. Morton, Thematic Papers 1, 2 and 3 and Synthesis, in the series 

Women‘s empowerment in drylands (Natural Resources Institute, University of Greenwich, 

Chatham, UK, 2015). Atieno Samandari, Working Paper on Gender-Responsive Land 

Degradation Neutrality (2016). 

 طنبببامج األمببم املتحببدأ اإل بببائي   ينببا األمببم املتحبببدأ للمببطأأ، الاببطا ا اانسبببانيا ا اصببا  طربب  البينبببا ال امليببا ومط ببز (5)
   للسياساا ال امليا املت ل ا  طونا النظام اإليكولوجي.

(٦) Orr, B.J, et al. Scientific Conceptual Framework for Land Degradation Neutrality (2017), p. 52. 
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ه املائبا مبن النسباا البال   بتلكن أرا  ه حنيب  أ باا  ٢٠ل مبن يسيإطل عليسبا. و نباأ أقب وال
ه املائا ر بت  بني مسبتخدمي األراطبي البةين يتخبةول قبطاراا  ١٣، وجبلغ نسبا النساا (٧)ال امل

ومبببن ناحيبببا أنبببطي، جابببكل النسببباا قبببوأ عاملبببا  ببببريأ و بببن  .(8)رئيسبببيا  ابببأل األراطبببي الزراعيبببا
يني ريمببا يت لبب   اسببتخدام ال يرمبباا علببد امل ببارر الت ليديببا وا اصببا  ةتم بباا السببكال األصببل

ه  4٣ولكبنسن ال يسبتذدل مبن  بة  املزايبا. وعلبد الصب يد ال باملي، جابكل النسباا  .(9)األراطي
 ال ديبد مبن البلبدال الذ بريأ، ج مبل ه  بال الزراعبا أ ثببط وه .(١٠)ملائبا مبن ال بوأ ال املبا الزراعيباا

لبد وه أرطي يا جنبو  الصبحطاا الكبربي، ع .(١١)ائا من النساا النااإاا اقتصادياً ه امل 95من 
، و املثبل .(١٢)ئتمانباا املتاحبا لصبزار املبزارعنيه املائا من اال ١٠سبيل املثال،  صل النساا علد 

ه  ١5ج مببل نسبببا ه املائببا مببن حنيبب  نببدماا اإلرابباد الزراعببي، و  5 ال جتل ببد املزارعبباا سببوي
 . (١٣)النساا ه  ال اإلرااد الزراعي املائا ر ت من

إل التذاوجاا اهليكليا الطاسخا ه املؤسساا وال واعد واملمارساا االجتماعيبا والسياسبيا  -١١
واالقتصاديا والث اريا  د من قدرأ املبطأأ، مبا ي بور  التنذيبة الذ بال لالجذاقيبا. ومبن ابأل ا بام جبج 

رهتببا أل يببؤدي إىل مط ببز مل ااببا أوجببه عببدم املسبباواأ اانسببانيا املطجبإببا  اسببتخدام املببطأأ لألراطببي وإدا
 سني سبل  سم ال بيش للنسباا والذتيباا وأسبط ن و سبني  بطور البنظم اإليكولوجيبا البط جلب  
 ة  االحتياجاا، وج زيز قبدرهتن علبد مواجسبا ااذبار. وج ططبسن  صبورأ متزايبدأ للظبوا ط ااويبا 

 ن علبد  مبل قبدر يذاقم ط ذسن و رب  -ااذار وعدم إمكانيا التنبؤ  إول األمإار  -ال اسيا 
أ رب من املخاطط ه سببيل جلبيبا احتياجباهتن. والنسباا ه ا تم باا امل تمبدأ علبد األراطبي املتبأمطأ 
 تببد ور األراطببي والتصببحط  ببنر ااجببا إىل ا تمببام نببان لكببي يببتمكنر مببن ارصببول علببد املببوارد 

 .(١4)ر االال ما لتلبيا احتياجاا أسط ن وطمال جكيل ا تم اا احملليا واست طا
ويابببري اإلطبببار املذبببا يمي ال لمبببي  ابببأل  ييبببد جبببد ور األراطبببي إىل أل أسببببا  جبببد ور ا  -١٢

ليست حمايبدأ مبن حيبمت املنظبور اانسباين. ويابدد علبد أل الذ بط  بو السببم ه جبد ور األراطبي 
يذبباقم ونتيةببا لببه ه الوقببت ماجببه، وأل عببدم املسبباواأ اانسببانيا يل ببم دوراً  امبباً ه  ببة  ال مليببا، و 

ا مببار الواق ببا علبببد املببطأأ. وجوصبببي  ينببا التذاعبببل  ببني ال لبببوم والسياسبباا التا  بببا لالجذاقيببا  تدمبببا  

__________ 

(٧) Women State of Food and Agriculture. Food and Agriculture Organization of the United Nations, 

(2011) in Agriculture: Closing the gender gap for development. 

(8) Food and Agriculture Organization of the United Nations, Gender and Land Statistics: Recent 

Developments in FAO‘s Gender and Land Rights Database (2015). 

(9) Atieno Samandari (2016), cited. V. Nelson, L Forsythe and J. Morton, University of Greenwich, 

Chatham (2015), cited. 

(١٠) Women . State of Food and AgricultureFood and Agriculture Organization of the United Nations, 

(2011), p. 5 gap for developmentin Agriculture: Closing the gender . 

(١١) International Organization for Migration, Barriers to Women‘s Land and Property Access and 

Ownership in Nepal (2016). <www.iom.int/sites/default/files/our_work/DOE/LPR/Barriers-to-

Womens-Land-Property-Access-Ownership-in-Nepal.pdf>, accessed 21 December 2016. 
األمببببم املتحببببدأ، ج طيببببط األمببببني ال ببببام. ألكببببني املببببطأأ الطيذيببببا ودور ببببا ه ال  بببباا علببببد الذ ببببط وااببببوع وه التنميببببا  (١٢)

   .9(، صذحا ٢٠١٢والتحدياا الطا نا )
(١٣) Food and Agriculture Organization of the United Nations, Agricultural Support System (undated) 

<www.fao.org/docrep/005/y3969e/y3969e05.htm>. 

(١4) Nelson, V., L. Forsythe and J. Morton, Achieving Dryland Women‘s Empowerment: 

Environmental resilience and social transformation imperatives (2015). 
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االعتببباراا اانسببانيا ه جنذيببة االجذاقيببا،  ببا ه ملببن مببن نببالل التخإببيت املت لبب   تحييببد جببد ور 
حييبد جبد ور األراطبي. األراطي والتنذية وصن  ال طار، وإاطاأ أصحا  املصبلحا والت يبيم األول لت

و صذا ناصا، جبطي  ينبا التذاعبل  بني ال لبوم والسياسباا أل اسبتب اد املسبائل اانسبانيا مبن  ليبل 
 .(١5)ي إىل نتائج هري مكتملا أو م للا ياناا الت ييم األول ألناإا  ييد جد ور األراطي سيؤد

ر تسا واطببإالعسا  ببأدوار قياديببا وجبببني األدلببا أل املسبباواأ اانسببانيا، وألكببني املببطأأ، وماببا -١٣
 صورأ جاما ومتكارنا ه امليدال االقتصادي جكتسبي أريبا  الزبا ه   يب  التنميبا املسبتداما، وج زيبز 

وسببد الذةببوأ اانسببانيا  كببن أل يببؤدي، علببد  .(١٦)قتصببادي واإلنتاجيببا  صببورأ ملحو بباالنمببو اال
جطليبول دوالر  ٢8طارا إو  ٢٠٢5عام  مليول رطصا عمل الول ٢4٠سبيل املثال، إىل استحدا  

وقبببد أدا نإبببا التنميبببا  .(١٧)ه املائبببا( إىل النمبببو ال ببباملي السبببنوي )النببباجج احمللبببي اإلحنبببال( ٢٦)
انسبببانيا وألكبببني إىل جنابببيت البببزنم السياسبببي الطامبببي إىل   يببب  املسببباواأ ا ٢٠٣٠املسبببتداما ل بببام 
ا  تح ي   بة  األ بدار و بي جتحمبل املسبؤوليا والتزمت األططار ه االجذاقي .(١8)النساا والذتياا

ر  به ه امل بطر  ، و تبا   التبال إىل وطب  ١٢-/م أ٣عن احتام ودعبم   ي سبا، علبد  بو مبا اعبتر
السياسبباا وا ببام اإلجببطاااا اهلادرببا إىل ارببد مببن أوجببه عببدم املسبباواأ اانسببانيا واالجذبباا  اببأجا، 

لتمويبل اً أساسبياً . و بالنظط إىل أل املسبائل اانسبانيا  اجبت  بدروج زيز  ذااأ ور اليا جنذية االجذاقيبا
التنميببببا،  ببببا ه ملببببن ه إطببببار آليبببباا التمويببببل الطئيسببببيا ال امببببا املت ل ببببا  البينببببا وجزببببري املنببببا  مثببببل 
الصندوا األن ط للمنا  ومطرب  البينبا ال امليبا، ربتل وجبود نإبا عمبل واطبحا يبورط وسبيلا سبليما 

 املسائل اانسانيا ه سياا اإلجطاااا املتخةأ لتنذية االجذاقيا.لت ييم مطاعاأ 

 تدابير التدخل المحتملة -جيم 
 الهدف -١ 

 در نإا ال مل اانسبانيا  بو ج بل جنذيبة االجذاقيبا واإلطبار االسبتاجيةي املسبت بلي  -١4
ط ر اليا و ذبااأ مطاعيني للمنظور اانساين ويؤديال إىل إحدا   ول، ريصب  اهلدرال  التال أ ث

وجناحاً، وملن  ت د  التوجيه إىل األططار وااساا الذاعلا األنبطي  ابأل السياسباا والتبدا ري 
 الطاميا إىل ج ميم املنظور اانساين و  ي  املساواأ اانسانيا وألكني النساا والذتياا. 

 الغا ات -٢ 
   يالغا ات  -١5

يبري، وملبن عبن ططيبب  م اابا أوجبه عببدم ج زيبز دور النسباا  وصبذسن عوامببل جز )أ( 
 املساواأ اانسانيا 

__________ 

(١5) Orr, B.J, et al. Scientific Conceptual Framework for Land Degradation Neutrality (2017). 

<www2.unccd.int/sites/default/files/documents/LDN%20Scientific%20Conceptual%20Framewor

k_FINAL.pdf>. 

 (.٢٠١4) ٧-٦األمم املتحدأ، نإا عمل أدي؛ أ ا ا، الصذحتال  (١٦)
(١٧) McKinsey and Company, The Power of Parity: How Advancing Women‘s Equality can add $12 

trillion to global growth (2015). 

وأ ببدار التنميببا املسبببتداما  ٢٠٣٠( ونإبببا التنميببا املسببتداما ل ببام A/RES/69/313جاببمل نإببا عمببل أديبب؛ أ ا ببا ) (١8)
(A/RES/70/1.) 
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 نبباا قببدراا النسبباا والذتيبباا علببد الوصببول إىل املببوارد الببط  تةنسببا لتحسببني  ) ( 
 سبل  سم ال يش، وإدارأ األراطي  اكل مستدام وألكينسن من التصدي للةذار 

حنيب  املسبتوياا لتمكينسبا  ناا ال دراا الت نيا للةساا امل نيا  االجذاقيا علد  ) ( 
مببن وطبب  وجنذيببة نإببت و ببطامج مطاعيببا لالعتببباراا اانسببانيا،  ببا ه ملببن التببدنالا املت ل ببا 

  تحييد جد ور األراطي 
وط  نت أساس  األ املسائل اانسانيا ه  ال جد ور األراطي والتصحط،  )د( 

 ة و  ي  األ دار والطصد واإل الغ واالست طا  املنتظم للت دم احملط  ه جنذي
 حاد املوارد الكاريا لتح ي   ة  األ دار. ) ب( 

 مبادئ -٣ 
 املبادئ األساسيا الال ما لتوجيه ال مل امليداين  ي  -١٦

 ال جؤدي التدنالا إىل  يادأ األعباا املل اأ علد عاج  املطأأ،  ل  د منسا  أ )أ( 
 دل منسا  ةلن.النساا ه التدنالا رحسم،  ل يستذأال جاارأ  ) ( 

  ولو ات العمل -دال 
إل   بببل ال  بببباا الطئيسبببيا املطجبإبببا  التصبببحط وجبببد ور األراطبببي وااذبببار البببط جواجبببه  -١٧

النساا والذتياا علد حد سبواا ه البلبدال الناميبا املت بطرأ، جابكل ن إبا مابت ا لل مبل املط بز. 
لكنسببببا ال  ببببد اجسبببباا النتببببائج  وقببببد جتببببباين اإلجببببطاااا ماا األولويببببا حسببببم البلببببدال واملنبببباط ،

 املتوق ا. وا االا املواطي يا ماا األولويا لسد الذةوأ اانسانيا  ي 
المشجججاركة فجججي القجججرارات المت جججذة  ثنجججاء تصجججميم وت طجججي  وتنفيجججذ وتقيجججيم  )أ( 

. للنسباا جبأمري قبوي ه م ظبم نظبم  سبم ال بيش امل تمببدأ المبجادرات الراميجة ىلجى تنفيجذ ااتفاقيجة
راطبببي. ومابببار تسن ه املؤسسببباا احملليبببا امل نيبببا  بببتدارأ املبببوارد الإبي يبببا أمبببط  بببالغ األريبببا علبببد األ

وستسببب د األطبببطار لزيبببادأ وج زيبببز مابببار ا املبببطأأ  .(١9)لبببردارأ املسبببتداما لألراطبببي وامليبببا  والزا ببباا
ومنحسبببا دوراً قياديببباً علبببد حنيببب  املسبببتوياا ه عمليبببا صبببن  ال بببطار وجنذيبببة االجذاقيبببا علبببد الصببب يد 
احمللبببي،  بببا ه ملبببن التصبببدي للةذبببار وال واصبببل الطمليبببا والتا يبببا والتبببدنالا املت ل بببا  تحييبببد 

التكببببارؤ اانسببببباين البببببول عبببببام ول إىل   يببببب  جببببد ور األراطبببببي، وسبببببت مل األطببببطار علبببببد الوصببببب
(٢٠)٢٠٣٠  

__________ 

جنذيبة إعبالل ومنسبا  عمبل  يةبني ونتبائج البدورأ االسبتثنائيا  است طا  وج يبيمج طيط األمني ال ام لألمم املتحدأ،  (١9)
   (.٢٠١5) 85، صذحا ال اطين للةم يا ال اماالثالثا و 

من أ دار التنميا املسبتداما   ذالبا مابار ا املبطأأ مابار ا  املبا ور البا وجكبارؤ الذبطن املتاحبا هلبا  5-5الزايا  (٢٠)
مسبتوياا صبن  ال بطار ه اريباأ السياسبيا واالقتصباديا وال امبا. لل يادأ علد قدم املسباواأ مب  الطجبل علبد حنيب  

ه املائببا. واقببتو أحببد األطببطار أل  5٠وانبو  أرطي يببا، علببد سبببيل املثببال، قببانول  درببه  لببوغ ألثيببل املببطأأ نسبببا 
 5٠ا ه املائا. و ناأ   ل البلدال، مثل أوهندا، جإلبم ا ل أل جكبول نسببا املابار  4٠جكول نسبا املاار ا 

 ه املائا حني  التدنالا املت ل ا خبإت التكيل الوطنيا )التدنالا الاخصيا(. 
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ىدماج التمكين ااقتصادي للمر ة في  اشطة تنفيجذ ااتفاقيجة بغيجة الق جاء  ) ( 
مببن حبباالا جببد ور األراطببي ه منبباط  اً ه املائببا ج طيببب 4٠. جوجببد نسبببا علججى الفقججر المججدقو

جارقيبا، وحمدوديبا البدنل واالرت بار ما يكول ملن  سبم قيود  يكليا اً ، وهالب(٢١)اديدأ الذ ط
 حتياجبااإىل ابكاا األمال االجتماعي، مبا يابكل طبزإاً  بائالً علبد األراطبي مبن أجبل جلبيبا اال

والذ ط املدق  الةي ج اين منه املطأأ يطج  إىل عوامل مت بددأ جابمل  .(٢٢)امل يايا اليوميا للسكال
عدم طمال ار  ه األراطي، وعدم ارصول علد التمويل والتكنولوجيا، وسوا  طور السوا، 

مثل جدين األجور أو ال مل دول أجبط. وستسب د األطبطار إىل ج زيبز  (٢٣)واملمارساا االجتماعيا
مبببن نبببالل  سبببط اربببواجز اانسبببانيا وهتينبببا ربببطن جيبببدأ إلدرار  (٢4)التمكبببني االقتصبببادي للمبببطأأ

 الدنل للمطأأ الطيذيا املاار ا ه أناإا التنذية 
. جبلببغ نسبببا الزببةاا تعز ججز وقججوق الن ججاء فججي األرل والوصججول ىلججى المججوارد ) ( 
ميببببا جنتةببببه النسبببباا ه املنبببباط  املتببببأمطأ  التصبببحط وجببببد ور األراطببببي وااذببببار ه البلببببدال النا البببةي
.  يببد أل هالبيببا النسبباا ه أرطي يببا والاببطا األوسببت يذت ببطل  اببدأ إىل (٢5)ه املائببا 8٠إىل  ٦٠  ببني

ال جابكل النسباا ااسبا  ‘٢‘ صص هلبن أقبل أراطبي األسبطأ نصبو ا   ‘١‘  (٢٦)ار  ه األراطي
الببببط   ببببتلكن األراطببببي ال ‘٣‘الطئيسببببيا الببببط جتخببببة ال ببببطاراا  اببببأل األراطببببي الببببط يسببببتخدمنسا  

ومببن أجببل إدارأ األراطببي و  يبب   ييببد جببد ور األراطببي واسببتداما سبببل  سببم  .(٢٧)يسببتخدمنسا
. وسببتسدر (٢8)ومببن األريببا  كببال طببمال اريببا أ ال ببيش، ال  ببد مببن  ذالببا ملكيببا املببطأأ لألراطببي،

                     ج متنوعببببببببا ومبتكببببببببطأ الببببببببولاألطببببببببطار إىل  يببببببببادأ ح ببببببببوا املببببببببطأأ ه األراطببببببببي عببببببببن ططيبببببببب  جبببببببب
   (٢9)٢٠٣٠عام 

تعز ز وصول المر ة على المعارف والتكنولوجيجات المح جنة ذات الصجلة  )د( 
النسببباا املنتميببباا إىل السبببكال األصبببليني والنسببباا الطيذيببباا لبببديسن  التفاقيجججة لفعلجججي لتنفيجججذ االب

م ارر قيرما لزيبادأ إنتبا  األهةيبا، ومب  ملبن  نباأ عبدد طبنيل مبن النسباا البال  يسبتذدل مبن 
التكنولوجيبباا ال ائمببا علببد  ببة  امل ببارر م ارنببا  الطجببال. وجبببني الدراسبباا أل جببدريم النسبباا 

__________ 

(٢١) Undated briefing note. Issues Brief on Desertification, Land Degradation and Drought 

<www.fao.org/fileadmin/user_upload/GSP/docs/ITPS/Annex2.pdf>, accessed 21 December 2016. 

(٢٢) Nelson, V., L. Forsythe and J. Morton, Empowering Dryland Women, cited (2015). 

(٢٣) McKinsey and Company, The Power of Parity (2015), p. 10. 
، ٢٠٣٠مببن األ ببدار اإل ائيببا لأللذيببا  ال  بباا علببد الذ ببط املببدق  للنبباس أحن ببني أينمببا  ببانوا الببول عببام  ١-١الزايببا  (٢4)

 دوالر ه اليوم. ١.٢5  دد األاخان الةين ي ياول  أقل من اً و و ير اس حالي
(٢5) Food and Agriculture Organization of the United Nations, ESA Working Paper No. 11-02, March 

2011. The Role of Women in Agriculture (2011), p. 11. 

(٢٦) World Bank, Women, Business and the Law (2015). 

(٢٧) International Food Policy Research Institute, Gender Inequalities in Land Ownership and Control 

of Land in Africa. Myths versus reality, IFPRI Discussion Paper 01308 (2013). 

إعبالل ومنسبا  عمبل  يةبني ونتبائج البدورأ االسبتثنائيا  ج طيط األمني ال ام لألمم املتحدأ، است طا  وج يبيم جنذيبة (٢8)
. ٢٠(. املاببار إليسببا ريمببا   ببد  وصببذسا ج طيببط  يةببني  ٢٠١5) 8٣ال اببطين للةم يببا ال امببا، صببذحا الثالثببا و 

www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/CN.6/2015/3.   
متسببباويا ه املبببوارد االقتصببباديا، اً أ مبببن أ بببدار التنميبببا املسبببتداما  ال يبببام  تصبببالحاا لتخويبببل املبببطأأ ح وقببب-5الزايبببا  (٢9)

و بببةلن إمكانيبببا حصبببوهلا علبببد حببب  امللكيبببا والتصبببطرر ه األراطبببي وهري بببا مبببن املمتلكببباا، وعلبببد ا بببدماا املاليبببا، 
 لل وانني الوطنيا.ور اً واملريا  واملوارد الإبي يا، 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/CN.6/2015/3
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/CN.6/2015/3
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هةيبا الال مبا لتبورري اربد األدا مبن ال بيش، وأل اسبتذادأ النسباا  واسإا نساا قد ي ز  إنتا  األ
ه املائبا مبن نبالل إيصبال  بة  ا بدماا  ٦٠٠مبن نبدماا اإلراباد الزراعبي قبد  ادا  نسببا 

. وستسببب د األطبببطار إىل  نببباا ال بببدراا امل طريبببا للنسببباا املسبببتخدماا (٣٠) صبببورأ حمبببددأ اهلبببدر
دارأ املسبتداما لألراطبي،  زيبا جبورري املبوارد التكنولوجيبا لألراطي ه  باالا جسبتسدر   يب  اإل

، والتببدريم، (٣٢)،  ببا ه ملببن جكنولوجيبباا امل لومبباا، واإلدارأ املسببتداما لألراطببي(٣١)املناسبببا
 وندماا اإلرااد وج ليم الذتياا. 

 آليات التنفيذ -هاء 
 مو المنامات الن ائية ومن خاللهاالعمل  -١ 

ا )الطا إببباا والت اونيببباا، وحناعببباا املسببباعدأ الةاجيبببا، ومبببا إىل ملبببن( املنظمببباا النسبببائي -١8
 ي آليباا قويبا لتصبحي  التذاوجباا اانسبانيا. و بي قا لبا لالسبتداما. وجسبتذيد منسبا املبطأأ  صبورأ 

 .(٣٣)ر م حلذبببباا ه  ببببال إحببببدا  التزيببببريمبااببببطأ. و ثببببرياً مببببا ج ببببم ه ع ببببويتسا الطجببببال  اعتبببببا
 وستس د األططار إىل ال مل م  املنظماا النسائيا احملليا و ناا قدراهتا من أجل جنذية االجذاقيا.

 شراكات ا تراتيعية لدعم التنفيذ ىقامة -٢ 
مبببا جكبببول عبببن ططيببب  اركومببباا اإلقليميبببا اً التبببدنالا لذائبببدأ السبببكال احملليبببني هالبببب -١9

أريبببا  الزبببا مبببن أجبببل ج بنبببا النسببباا علبببد  ومنظمببباا ا تمببب  املبببدين، وجكتسبببي الابببطا اا م سبببا
إقامببا اببطا اا مبب  اركومبباا الوطنيببا واإلقليميببا الببط ج بب  اً املسببتوي امليببداين. ومببن املسببم أي بب

السياسببباا وجصبببممسا. وستسببب د األطبببطار إىل إقامبببا ابببطا اا مببب  ا بببرباا والابببط اا اإل بببائيني، 
 ساا والذتياا من ارصول علد املوارد. والو االا اركوميا وا اصا ماا الصلا الط ألكن الن

تعبئة الموارد المالية الالزمة لمعالعة عدم الم اواة العن ااية فجي تنفيجذ ااتفاقيجة  بمجا فجي  -٣ 
 مل الوطنية وتحييد تدهور األراضيذلك برامج الع

امليزنا  وار ت اركوماا علد  يادأ الاذاريا واملاار ا املتساويا ه عمليا امليزنا، وج زيز -٢٠
املطاعيا للمنظور اانساين، وملن عن ططي  جتب  رصد املوارد املخصصا ملسبألا املسباواأ اانسبانيا 

. والبببدول األطبببطار ه االجذاقيبببا البببط جكذلبببت  تمويبببل (٣4)وألكبببني املبببطأأ وإعبببداد الت ببباريط  ابببأجا
ح  ببت الكثببري مببن  ماببار ا املببطأأ أو اهطاطسببا ه أناببإا التنذيببة أرببادا  ببأل  ببةا االسببتثمار قببد

__________ 

   (.٢٠١٢) ١٠ني ال ام لألمم املتحدأ، صذحا ج طيط األم (٣٠)
دار التنميا املستداما  طمال أل يكتسم حنيب  املت لرمبني امل بارر واملسباراا الال مبا لبدعم من أ  ٧-4الزايا  (٣١)

  .٢٠٣٠التنميا املستداما الول عام 
  مبببن أ بببدار التنميبببا املسبببتداما  ج زيبببز اسبببتخدام التكنولوجيبببا التمكينيبببا، وخباصبببا جكنولوجيبببا امل لومببباا -5الزايبببا  (٣٢)

 املطأأ. واالجصاالا، من أجل ج زيز ألكني
(٣٣) World Bank, Gender and Economic Growth in Kenya. Unleashing the power of women (2007). 

 /www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2015/08 ،١4األمم املتحدأ، نإا عمل أدي؛ أ ا ا، الصذحا  (٣4)

AAAA_Outcome.pdf> (2015). 
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. وستس د األططار إىل رصد املوارد الال ما لدعم املبادراا اانسانيا والتأ د مبن أل (٣5)الذوائد
 .(٣٦)اانسانيا و/أو ألكني املطأأ خمصصاا امليزانيا ج ز  املساواأ

 الرصد واإلبالغ -٤ 
والثزبطاا والتحبدياا، اإل الغ املنتظم عبن جبدنالا األطبطار  زيبا ج يبيم الت بدم احملبط   -٢١
ملبا لبديسن مبن اً عن استخالن الدروس من اأنه أل يكذل   ي  نتائج  ديا للنساا ور ب ر الً 

احتياجاا وأولوياا،  ما يسا م ه اإلدارأ املستداما لألراطي، وال يؤدي إىل جذاقم أوجه عدم 
لت بباريط الوطنيببا، سببور . ولببدي ج ببد  ا(٣٧)املسبباواأ اانسببانيا أو رببط  أعببباا مط  ببا علببد النسبباا

جتناول األططار ااسود الطاميا إىل م اابا مسبألا املسباواأ اانسبانيا وألكبني املبطأأ ه سبياا جنذيبة 
 االجذاقيا والدروس املستخلصا من ملن.

 (٣8)تهىدار معه و  ىطار  يا ات مواجهة العفاف والتكي  -ثالثاا  
 د باجة - ل  

مبببار ااذبببار يابببمل األنبببة  اسبببتاجيةياا متكاملبببا جببببنير االجذاقيبببا أل  بببدر  ذيبببل آ -٢٢
وامليببا  وارذبباي عليسببا  األراطبيطويلبا األجببل جط ببز علبد حنلببا أمببور منسببا إعبادأ جأ يببل املببوارد مببن 

سبببببيما علبببببد مسبببببتوي  والوإدارهتبببببا إدارأ مسبببببتداما، مبببببا يبببببؤدي إىل  سبببببني األحبببببوال امل يابببببيا، 
، (4٠)طرأ م ااببا األسبببا  الكامنببا وراا التصببحط. ويتوقبب  مببن األطببطار املت بب(٣9)ا تم بباا احملليببا

ال يبام حسبم االقت باا  تناباا و/أو ج زيبز  ‘١‘وقد جامل  طامج ال مل الوطنيا حنلا أمور منسا 
ا ااذبار الج زيز التأ م ملواجسبا حبا ‘٢‘نةار املبكط، ملساعدأ النا حني ل وامل  ينيا  إلنظم ا

عتبببار التنبببؤاا املنانيببا الذصببليا الااذببار ج بب  ه اه ملببن وطبب  نإببت لإببوارئ  وإدارهتببا،  ببا
 أل  كببن ال ببيش لكسببم  ديلببا مابباري  إقامببا ‘٣‘  والتنبببؤاا مببن سببنا إىل أنببطي علببد السببواا 

  . للةذار امل ططا املناط  ه الدنل جورط
وأدا املببببادراا الدوليبببا واإلقليميبببا األنبببريأ إىل جزيببببري ططي بببا جصبببور ااذبببار وإدارجببببه.  -٢٣
مل ملن ما يلي  االجتماع الطري  املستوي  األ السياساا الوطنيا ملكارحا ااذار الةي ويا

بببج "اسبببتباقيا" )آمار/مبببارس  (  واملببببادرأ ٢٠١٣دعبببا إىل التحبببول مبببن "رد الذ بببل" إىل اعتمببباد نبرسر
( ٢٠١5أيار/مببايو  - ٢٠١٣الت اونيببا للةنببا األمببم املتحببدأ امل نيببا  بباملوارد املائيببا )آمار/مببارس 

__________ 

(٣5) Case studies of Morocco and India. See UNCCD and World Bank, Land for Life: Create Wealth, 

Transform Life (2016). 

املسبتداما  اعتمباد سياسباا، وال سبيما السياسباا املاليبا وسياسباا األجبور  التنميبامن أ بدار  4-١٠الزايا  (٣٦)
 اً.وارمايا االجتماعيا، و  ي  قدر أ رب من املساواأ جدر ي

 لبدال ج بوم  طصبد  ١٠5(. و ناأ حوال ٢٠١٢) ١٠، صذحا ٢٠أ،  يةني  ج طيط األمني ال ام لألمم املتحد (٣٧)
 (.٢٠١5)اً جنسانياً مؤاط  5٢ لداً ج مل علد استخدام  ٦٠وحن  إحصاااا جنسانيا وطنيا،  ينسا

أعدا الومي با  بدعم مبن نيذيبل  طوكبال  خببري نبارجي هلينبا التذاعبل  بني ال لبوم والسياسباا. وو عبت علبد حنيب   (٣8)
مطا ببز التنسببي  الوطنيببا لالجذاقيببا وعلببد عببدد مببن و بباالا األمببم املتحببدأ )املنظمببا ال امليببا لألرصبباد ااويببا، ومنظمببا 

 استذادا الومي ا من ج لي اا البلدال األططار امل نيا. األهةيا والزراعا، وأمانا اجذاقيا التنوع البيولوجي( و 
   .٢املادأ  (٣9)
   .5املادأ  (4٠)
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دعم البلدال ه وط  سياساا وطنيا إلدارأ ااذار  وإطار سنداي للحد من خماطط الكوار  ل
 األرطي ببي املببؤألط ونتببائج  (٢٠١5 سبببتمرب/أيلببول)    وأ ببدار التنميببا املسببتداما٢٠٣٠-٢٠١5للذببتأ 
 (. ٢٠١٦ار )آ /أهسإ؛ للةذ
"إطبببار سياسببباا  ويسببتند مابببطوع إطبببار السياسببباا البببواردأ أدنبببا  إىل جإبببوراا جت بببمن -٢4

الببدعوأ  اببأل املسببألا املواطببي يا املت ل ببا  ااذببار،  ببا ه ملببن ابب  امليببا " الببط عرططببت علببد 
، واملابباوراا مبب  األطببطار و ببةلن الت بباول مبب  (4١)للةنببا اسببت طا  جنذيببة االجذاقيببا ١١الببدورأ 

األهةيبا والزراعبا، املنظماا األنطي ماا الصلا، ومنسا املنظما ال امليا لألرصاد ااويا، ومنظما 
 واجذاقيا التنوع البيولوجي. 

 األ اس المنطقي -باء 
 ١٠-/م أ9و 9-/م أ8ور اً  نبط التإبوراا والبنسج ااديبدأ والواليبا البواردأ ه امل بطراا  -٢5
إطار سياسباا مواجسبا ااذبار ، ج تو أمانا االجذاقيا ١٢-/م أ9و ١٢-/م أ٣و ١١-/م أ9و

جسببتخدمسا األطببطار للتأ ببم   ببأداأ  ر سياسبباا مكارحببا ااذببار()إطببا والتكيببل م ببه وإدارجببه
  اببأل ١٢-/م أ9و 9-/م أ8و 8-/م أ4مبب  امل ببطراا اً ملواجسببا ااذببار و ذيببل آمببار . وألاببي

جابةي  وج زيبز ال القباا مب  االجذاقيباا واملنظمباا الدوليبا األنبطي ماا الصبلا، ج مبل األمانبا 
ومنسببببا املنظمببببا ال امليببببا لألرصبببباد ااويببببا، ومنظمببببا  اببببكل وميبببب  مبببب  منظمبببباا األمببببم املتحببببدأ، 

 األهةيا والزراعا، واجذاقيا التنوع البيولوجي، ومكتم األمم املتحدأ لاؤول الذ اا ا ارجي.

 تدابير التدخل المحتملة -جيم 
 الهدف -١ 

إطار سياساا مكارحا ااذار يأنة  نسج متكامل ومت دد ااوانم للحد من خماطط  -٢٦
ذببار علببد الصبب يدين الببوطو ودول الببوطو. و ببدر اإلطببار  ببو جنظببيم خمتلببل الببنسج وآمببار اا

واإلجطاااا احملتملا ور   موعاا منإ يا من أجل ارد من خمباطط ااذبار و يبادأ ال بدرأ علبد 
التكيل. ويسلم اإلطار  تدانل وجكامل خماطط وآمبار ااذبار ه ال ديبد مبن ال إاعباا،  با ه 

 يا  والإاقا والبينا والزراعا. ملن األراطي وامل
 الغا ات -٢ 

هايبببباا إطببببار سياسبببباا مكارحببببا ااذببببار ال يسببببتب د أحببببد ا ا نببببط. وال ديببببد مببببن  -٢٧
و(  كبن -إجطاااا إدارأ ااذار والتكيل م ه جنإب  علبد أ ثبط مبن هايبا. و  بل الزايباا )د

 أل جكول  ثا ا  موعا استاجيةياا لتح ي سا اً أي 
  الت ليبببل مبببن احتمبببال ر بببدال األرواو، وسببببل التعجججرل للعفجججاف الحجججد مجججن )أ( 

ال بببببيش، ونبببببدماا النظبببببام اإليكولبببببوجي، واملبببببوارد، واهليا بببببل األساسبببببيا واألصبببببول االقتصببببباديا 
االجتماعيببا أو الث اريببا ه األمببا ن الببط  كببن أل جت ببطر مببن ااذببار. و مثببال علببد ملببن   أو

ظببام احملصببول الواحببد إىل مببزيج مببن احملاصببيل جاببمل  تنويبب  احملاصببيل مببن ناً عامبب ٣٠ال يببام قبببل

__________ 

(4١) ICCD/CRIC(11)/17. 
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البإباط؛ والبةرأ امل باومني للةذبار، أدي إىل نذبل وقبوع ا سبائط الزراعيبا  سببم  يبادأ جببواجط 
  (4٢)ر ه منزوليا الدانليا، ه الصنيموجاا ااذا

  اربببد مبببن ال ا ليبببا أو االسبببت داد للتبببأمط الحجججد مجججن قابليجججة التججج ثر بالعفجججاف ) ( 
 ااذببار. و مثببال علببد ملببن  يصببب  املزارعببول أ ثببط قببدرأ علببد التكيببل مبب  ااذببار السببل  

عنببدما جكببول لببديسم نببربأ وجث يببل أر ببل، وعنببد طببمال حيببا أ األراطببي و سببني وصببوهلم إىل 
   (4٣)و يادأ وعيسم  املخاطط املنانيا الكسط اا
 اا احملليا   ج زيز قدرأ ا تمز ادة القدرة على التكي  مو م اطر العفاف ) ( 

والنظم اإليكولوجيا واالقتصاداا علد التحسم  مار ااذار و ملسبا والت باه منسبا ه الوقبت 
املناسم و إطي ا ر الا،  ا ه ملن من نالل طبمال احملارظبا علبد رأس املبال الإبي بي وصبيانته 

البيولببببوجي  أو  سببببينه. و مثببببال علببببد ملببببن  جببببؤدي الزراعببببا ارارظببببا للمببببوارد إىل ج زيببببز التنببببوع
وخمزونباا الكط ببول ه الت با، وجببنظم دوراا األو سبةني واملزببةياا و  بل الت ببا واحملاصبيل أ ثببط 

   (44)والتةذيل املذطط ه رتاا ااذارللحطارأ   مالً 

  جزيبببببببري ا صبببببببائص األساسبببببببيا للبببببببنظم االجتماعيبببببببا واالقتصببببببباديا التحو جججججججل )د( 
ظمبببا ال بببوانني والتابببطي اا أو اإلدارأ  واملؤسسببباا واإليكولوجيبببا،  بببا ه ملبببن نظبببم ال بببيم  وأن

املاليا  والبنظم التكنولوجيبا أو البيولوجيبا. و مثبال علبد ملبن  وطب  ا تم باا احملليبا ه صبميم 
عمليببباا صبببن  ال بببطاراا املت ل بببا  ااذبببار ورسبببم السياسببباا والتخإبببيت، ألل التصبببدي لآلمبببار 

أ النباس علبد ال بيش   بدر أقبل مبن امليبا  نبالل االجتماعيا الناحنا عن ااذار يتوقل علد قدر 
  (45)رتأ ااذار، واست داد م وقدرهتم علد التكيل

ال مبببود ملبببن   يابببكل الت هجججث رثجججار العفجججاف ومواجهتهجججا والتعجججافي منهجججا ) ب( 
الذ ببطي لببنبرسرج إدارأ خمبباطط ااذببار والتخإببيت ملواجستسببا وارببد منسببا، وياببمل ملببن جإببويط نظببم 

ااذار واإلنةار املبكط ادومه. و مثال علد ملن  استحدا  نظم لطصد ااذار ااملا لطصد 
واإلنبببةار املبكبببط ادومبببه )جابببتمل علبببد مؤابببطاا مت بببددأ النإاقببباا  ابببأل املنبببا  والت بببا وامليبببا  

ذوريببا لت يبيم آمببار والنبواجج ال، وأدواا لبدعم ا ببام ال بطار، (4٦)وااوانبم االجتماعيبا واالقتصبباديا(
 جورط م لوماا أساسيا وه الوقت املناسم لدعم ال طاراا  ،(4٧)ااذار
__________ 

(4٢) Lei, Y., H. Zhang, F. Chen and L. Zhang, How rural land use management facilitates drought risk 

adaptation in a changing climate - A case study in arid northern China. Science of the Total 

Environment 550:192-199 (2016). 

(4٣) Alam, K., Farmers‘ adaptation to water scarcity in drought-prone environments: A case study of 

Rajshahi District, Bangladesh. Agricultural Water Management 148:196-206 (2015). 

(44) Lal, R., Soil carbon sequestration to mitigate climate change. Geoderma 123:1-22 (2004).  
Lipper, L., P. Thornton, B. M. Campbell, T. Baedeker, A. Braimoh, M. Bwalya, P. Caron, A. Cattaneo, 

D. Garrity, K. Henry, R. Hottle, L. Jackson, A. Jarvis, F. Kossam, W. Mann, N. McCarthy, A. Meybeck, 

H. Neufeldt, T. Remington, P. T. Sen, R. Sessa, R. Shula, A. Tibu, and E. F. Torquebiau, Climate-smart 

agriculture for food security. Nature Climate Change 4:1068-1072 (2014). 

(45) Logar, I., and J. C. J. M. van den Bergh, Methods to Assess Costs of Drought Damages and 

Policies for Drought Mitigation and Adaptation: Review and Recommendations. Water Resources 

Management 27:1707-1720 (2013). 

 (.  ٢٠١5) ٢٠٣٠-٢٠١5إطار ِسنداي للحد من خماطط الكوار  للذتأ  (4٦)
(4٧) UNCCD, FAO, and WMO, High-Level Meeting on National Drought Policy (HMNDP), Science 

Document: Best Practices on National Drought Management Policy. UNCCD, FAO, WMO, Geneva 

(2013). Tadesse, T., Strategic Framework for Drought Management and Enhancing Resilience in 

Africa. Draft White Paper. National Drought Mitigation Center, Nebraska, USA (2016)..  
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  ناببط امل لومبباا املت ل ببا اقججل وتقا ججم المعلومججات بشجج ن م ججاطر العفججاف )و( 
ني اببطائ  ا تمبب  علببد نإبباا أوسبب  ياببمل حنيبب  املسببتذيدين  صببورأ مبااببطأ أو هببري  املخبباطط  بب

مبااطأ مبن وجبود إدارأ قويبا ملخباطط ااذبار. و مثبال علبد ملبن  جصبميم وجنذيبة اسبتاجيةياا 
ماليا م يا للحد من املخاطط  زيا ألويبل اإلهامبا وإعبادأ اإلعمبار واسبت ادأ سببل  سبم ال بيش، 

ط والتبببأمني وإعبببادأ التبببأمني وإناببباا  مر ببباا وطنيبببا وإقليميبببا وعامليبببا إلدارأ مثبببل التبببأمني األصبببز
 .(48)ال ائم علد الإ ؛ وابكاا األمال املخاطط. ومن األمثلا علد ملن، مؤاط التأمني

 المبادئ -٣ 
ينبزببببي أل جوجببببه املبببببادئ الطئيسببببيا أ ببببدار واسببببتاجيةياا جنذيببببة إطببببار سياسبببباا مكارحببببا  -٢8

 ذالبببا اجسببباا ووطبببوو وطببب  سياسببباا ونإبببت إدارأ ااذبببار. وجسبببتند املببببادئ ااذبببار مبببن أجبببل  
الببواردأ أدنببا  إىل إطببار سببينداي، ونتببائج االجتمبباع الطريبب  املسببتوي  اببأل السياسبباا الوطنيببا ملكارحببا 
ااذبببار، وحل ببباا ال مبببل اإلقليميبببا املت ل بببا  بنببباا ال بببدراا البببط نظمتسبببا الح ببباً انبببا األمبببم املتحبببدأ 

املوارد املائيببا، واإلطببار االسببتاجيةي ااديببد املت لبب   أرطي يببا ال ببادرأ علببد التكيببل مبب  ااذببار امل نيببا  بب
 (49)واملتأ با ملواجستبه،  اإلطبارا إىل مصبادر أنبطي ماا صبلا )البو ارأ النيو يالنديبا للصبناعاا األوليبا

  . واملبادئ الطئيسيا إلطار سياساا مكارحا ااذار  ي(5٠)والزراعا، ريكتوريا(
يتحمل  ل  لد املسؤوليا الطئيسيا عن التأ بم ملواجسبا آمبار ااذبار و ذيذسبا  )أ( 

وارد منسا. و ة  مسؤوليا مات ا جتإلبم إقامبا ابطا اا وجنسبي  وج باول  بني حنيب  مسبتوياا 
 اركوما واألرطاد وا تم اا احملليا وال إاع ا ان وااساا امل نيا األنطي 

إدارأ خماطط آمار ااذار  و محايا األصول الباطيا واالجتماعيبا   دريكول  ) ( 
 والث اريا والبينيا واالقتصاديا 

ال وامببل الكامنببا وراا خمبباطط ااذببار أ ثببط ر اليببا مببن حيببمت إدراأ أل م ااببا  ) ( 
 إدارأ األ ما   د وقوع ااذار   مليا  م ارناالتكلذا 
إاا احملليبا، واألقليباا االجتماعيبا والث اريبا، ا تم باا والسبلططورأ ألكبني حنيب   )د( 

)النسبباا والذ ببطاا وموو اإلعاقبباا والابببا  و بببار السببن( ه  ببال ارببد مببن اً والذنبباا املسماببا ج ليببدي
 خماطط ااذار 

التث يببببل وناببببط امل لومبببباا واالجصببببال والتوعيببببا  خبببباطط ااذببببار مببببن األمببببور  ) ب( 
 األساسيا للحد من املخاطط 

 مل  صورأ مطاعيا للإبي ا  ثل أداأ رئيسيا للحد من خماطط ااذار ال  )و( 

__________ 

(48) Shiferaw, B., K. Tesfaye, M. Kassie, T. Abate, B.M. Prasanna and A. Menkir, Managing 

vulnerability to drought and enhancing livelihood resilience in sub-Saharan Africa: 

Technological, institutional and policy options. Weather and Climate Extremes 3:67-79 (2014). 

(49) <www.mpi.govt.nz/document-vault/14623>. 

(5٠) <http://agriculture.vic.gov.au/agriculture/farm-management/drought-preparedness/victorias-drought-

preparedness-and-response-framework>. 
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ارببد مببن خمبباطط ااذببار أمببط  ببالغ األريببا لتح يبب  التنميببا املسببتداما، و ييببد  ) ( 
جد ور األراطي، والتكيل م  جزري املنا  و ذيبل آمبار ، و  يب  األمبن الزبةائي واملبائي، وصبحا 

 اإلنسال وحذظ التنوع البيولوجي 
للةسبباا الببط  ينبزببي إعإبباا األولويببا للت بباه مببن آمببار ااذببار وجببورري الببدعم )و( 

م  ولا للحد من املخباطط، وج بد  املسباعدأ لتمكبني ا تم باا احملليبا مبن اسبت ادأ اً جبةل جسود
 ال درأ علد مساعدأ نذسسا وطمال حدو  الت اه  سطعا أمثل 

التأ يل ينبزبي أل يسبتسدر ا ليباا البط  بد الت اه من آمار ااذار وإعادأ  )ط( 
 من نإط حدو  ااذار ه املست بل 

ينبزي للبلدال امل ططا للةذار وط  وجنذية نإت للتكيل م  آمبار ااذبار  )ي( 
 سببني حو مببا إدارأ خمبباطط ااذببار   ‘١‘وإدارهتببا  اسببتخدام نبرسرببج قائمببا علببد األدلببا مببن أجببل 

إجببطاا ج ييمبباا منسببب ا  ‘٣‘د ااذببار واإلنببةار املبكبببط  ببه   نبباا نظببم أر ببل واببباملا لطصبب ‘٢‘
التخذيببل مببن آمببار ااذببار والتأ ببم والتصببدي هلببا   ‘4‘ومتسبب ا  اببأل قا ليببا التببأمط  ااذببار  

 ارد من ال وامل الكامنا وراا خماطط ااذار. ‘٦‘إم اا الوعي وج اسم امل ارر  األ ااذار  و ‘5‘

  ولو ات العمل -دال 
ائز األساسببيا للحببد مببن خمبباطط ااذببار، الببط هتببدر إىل جوجيببه اإلجببطاااا ال مليببا الط بب -٢9

 للدول ه جنذية سياساا ونإت إدارأ خماطط ااذار  ي علد النحو التال. 
 تنفيذ اام شاملة لرصد العفاف واإلاذار المبكر به والت هث لمواجهته -١ 

رصببد املؤاببطاا واألرقببام ال ياسببيا الطئيسببيا املت ل ببا  إببول األمإببار،  ‘١‘ياببمل ملببن  -٣٠
ودرجا ارطارأ، ورطو ا الت ا، وحالا الزإاا النبا ، وجدر  األجار، وجطا م الثلو ، وامليا  ااوريا  

وطبب  جنبببؤاا موكيببا موموقببا وجإببويط أدواا مالئمببا لببدعم ا ببام ال ببطاراا  اببأل ال إاعبباا  ‘٢‘
رصد جب اا ااذبار، وال سبيما ا مبار البط جلحب  ال إاعباا امل طرطبا مثبل الزراعبا،  ‘٣‘ املتأمطأ 

إرسال  ةيطاا موموقا والتصدي للمخاطط  صورأ حمسو ا وه الوقبت املناسبم. و باالا  ‘5‘و
 ال مل احملددأ للمساعدأ ه جنذية نظم اإلنةار املبكط جامل حنلا أمور منسا  

وابباملا لطصببد ااذببار واإلنببةار اً  يا مصببمما نصيصبباسببتحدا  نظببم جاببار  )أ( 
املبكط  ه )عن ططي   ميب   يانباا مطج يبا عاليبا اابودأ لالسبتبيال املكباين والزمباين  ابأل املنبا  
والت بببا وجبببوارط امليبببا  والإلبببم عليسبببا واملؤابببطاا االجتماعيبببا واالقتصببباديا(، وأدواا لبببدعم ا بببام 

 ذار جتي  م لوماا أساسيا وروريا لدعم ا ام ال طاراا ال طاراا، ونواجج آنيا لت ييم اا
إعبببداد نبببطائت متسببب ا لت يبببيم خمببباطط ااذبببار و يانببباا عبببن األمبببط وا سبببائط،  ) ( 

 وج د   ة  البياناا  صورأ حطأ ومذتوحا للةمسور 
تزري املنبا  مسبت باًل لبدعم وطب  اسبتاجيةيا املت ل ا  نمام  الاستخدام  ياناا  ) ( 
 مد ج ك؛ التحوالا الت ديطيا الناحنا عن جزري املنا  طويلا األ
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حنب  وناببط مؤابطاا أر ببل  اببأل ااذبار،  ببا ه ملببن املؤابطاا املت ل ببا  ا مببار  )د( 
واألطببطار وا سببائط وقا ليببا الت ببط  هلببا. وال يببام،  حببد أدا، اسببا  مؤاببطاا ااذببار ال امببا مثببل 

 والسياساا واملؤاط املوحد  األ جباين الزإاا النبا  املؤاط ا ان  ينا التذاعل  ني ال لوم 
االستذادأ، حيثما أمكن، من امل ارر احملليا وا اصبا  السبكال األصبليني  ابأل  ) ب( 

 نصائص وآمار وخماطط ااذار.
 م اطر العفاف وقابلية الت ثر به تقييم -٢ 

ال  يذا،  ا ه ملن   ديد آمار ااذار علد ال إاعاا االقتصاديا ‘١‘يامل ملن  -٣١
الزراعببا والثببطوأ اريوانيببا، والتنببوع البيولببوجي والببنظم اإليكولوجيببا، والإاقببا، والسببياحا، والصببحا  

ج يببيم ال ببزوط املاديببا واالجتماعيببا واالقتصبباديا والبينيببا علببد ا تم بباا احملليببا قبببل وأمنبباا  ‘٢‘
 ططبا للمخباطط والسببم ه ملبن  ااذار و  د رتأ وجيزأ من وقوعبه  بدر  ديبد ااسباا امل

ج ييم األوطاع أو اراالا الط جزيد م اومبا ااذبار أو قا ليبا الت بط  لبه وقبدرأ ا تم باا  ‘٣‘
 ج يببيم مببدي األطببطار أو ا سببائط احملتملببا ه حالببا وقببوع ‘4‘احملليببا املت ببطرأ علببد التببأقلم م ببه  و

 ا  ااذار. وجامل  االا ال مل احملددأ حنلا أمور منس
جاةي  اال تكاراا ه  االا  ذااأ استخدام امليا  وإدارهتبا وج ييمسبا، ونظبم  )أ( 

 الزراعا والطعي واستخدام األراطي والزإاا األرطي ه املناط  امل ططا للةذار 
  يادأ وجنوي  نياراا سبل  سم ال يش ه املناط  امل ططا للةذار  ) ( 
امل اومبا للةذبار ه املنبباط  امل ططبا لبه مببن جابةي   راعبا األنبواع واألصببنار  ) ( 

 أجل  سني احملاصيل الزةائيا أمناا رتاا ااذار 
 تذاوا ه مستوياا الثطوأ والت ليم واإلعاقا وارالا الصبحيا، ر بالً ارد من ال )د( 

مبن ا صبائص االجتماعيبا عن ااوانم املت ل ا  نوع اان؛ والسن واالنتماا الإب ي وهبري ملبن 
 ه أوساط الذناا السكانيا امل ططا للةذار  ث ارياوال

 ارد من التذاوجاا ه الوصول إىل املوارد الإبي يا، ال سيما ميا  الطي. ) ب( 
 تنفيذ تدابير الت في  من م اطر العفاف -٣ 

يت ببمن ملببن التببدنالا املبااببطأ قبببل أو أمنبباا  ارمببا ااذببار أو   ببد وقوعسببا مبااببطأ.  -٣٢
ل من آمار ااذار أي جدا ري  يكليبا أو ماديبا )مثبل احملاصبيل املناسببا والسبدود ويامل التخذي

واملابباري  اهلندسببيا( والتببدا ري هبببري اهليكليببا )مثببل السياسبباا والتوعيبببا وجإببويط امل ببارر وااللتبببزام 
 مبببا  كبببن أل   .(5١)يبببة( املتخبببةأ للحببد مبببن آمبببار ااذبببارال ببام واألطبببط ال انونيبببا ولارسببباا التنذ

ياببمل اسببتحدا  نيبباراا مبتكببطأ الجتببةا  االسببتثمار والتمويببل ا ببريي وا ببان، وملببن علببد 
سبيل املثال من نالل  وم  لامل لصندوا  ييبد أمبط جبد ور األراطبي. وجابمل  باالا ال مبل 

 احملددأ حنلا أمور منسا 

__________ 

(5١) Tsegai, D., J. Liebe and R. Ardakanian, Capacity Development to Support National Drought 

Management Policies: Synthesis, UNW-DPC: Bonn, Germany (2015).  
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داا اسببببببتحدا  مابببببباري  ري مسببببببتداما للمحاصببببببيل واملوااببببببي ورصببببببد أمببببببدا )أ( 
 واستخداماا امليا  وقياسسا  

 ج زيز إعادأ است مال امليا  وميا  الصطر الصحي   ) ( 
 استكاار إمكانيا  راعا حماصيل جتحمل ااذار  ) ( 
 جوسي  نإت جأمني احملاصيل  )د( 
   .إقاما مااري   ديلا لكسم ال يش جورط الدنل ه املناط  امل ططا للةذار )ه( 

 ا ات المتعلق بالعواص  الرملية والترابيةىطار ال ي -رابعاا  
 د باجة - ل  

إىل األمانا وط  أطط سياسباا البدعوأ  ابأل  9-/م أ8طلم مؤألط األططار ه م طر   -٣٣
ال  ايا املواطي يا من أجل التصدي لآلمار السلبيا للتصحط وجد ور األراطي وااذار، وج بد  

طأ وهري ببا مببن ااسبباا امل نيببا الطئيسببيا  اببأل اإلجببطاااا التوجيببه  صببورأ منتظمببا إىل البلببدال املتببأم
 الط قد جكول مذيدأ ه جنذية  طامج ال مل.

واعتمد اام يا ال اما لألمم املتحدأ قطارين  األ "مكارحا ال واصبل الطمليبا والتا يبا"  -٣4
( علببد التببوال، ويسببلم  ببةال A/RES/71/219) ٢٠١٦( وعببام A/RES/70/195) ٢٠١5ه عببام 

علد التنميا املستداما ه البلدال الناميبا املت بطرأ وعلبد اً ال طارال  أل  ة  ال واصل جاكل نإط 
رربا  ابب و ا. ويابدد ال ببطارال علببد طبطورأ ج زيببز الببدور ال يبادي الببةي ج ببإل   به منظومببا األمببم 
يببا املتحببدأ ه ج زيببز الت بباول الببدول مببن أجببل  ذيببل واحتببواا  ببة  ال واصببل. وقببد أ ببدا اجذاق

مكارحببا التصببحط،  الت بباول مبب  املنظمببا ال امليببا لألرصبباد ااويببا و طنببامج األمببم املتحببدأ للبينببا، 
 .A/RES/70/195الت ييم ال املي لل واصل الطمليا والتا يا، استةا ا ل طار اام يا ال اما 

أ ، أعبدا األمانبا،  االابتا١٢-/م أ9و ١١-/م أ9و ١٠-/م أ9 امل بطرااإىل اً واستناد -٣5
مب   طنبامج األمبم املتحببدأ للبينبا واملنظمبا ال امليببا لألرصباد ااويبا، ماببطوع إطبار سياسباا مكارحببا 

 ال واصل الطمليا والتا يا الوارد أدنا . 
وقببد عرمببم ماببطوع اإلطببار علببد جسبباا التنسببي  الوطنيببا لالجذاقيببا وألببت االسببتذادأ مببن  -٣٦

 ج لي اهتا. 

 األ اس المنطقي -باء 
ه املائبببا( املتبببأمطأ  صبببورأ مباابببطأ  ال واصبببل  ٧٧مبببن البلبببدال األطبببطار ) ١5١ نببباأ  -٣٧

ركثببري  .(5٢)ذت علببد أجببا مصببادر هلببة  ال واصببله املائببا( صرببنر  ٢٣)اً  لببد 45الطمليببا والتا يببا و
مبببن ال واصبببل الطمليبببا والتا يبببا جنابببأ ه منببباط  قاحلبببا واببببه قاحلبببا وجاربببا واببببه رطببببا، وهالبببباً 

 يصل جأمري ا إىل مناط    يدأ عن األراطي ااارا  سبم انت ال الزبار ملساراا   يدأ.  ما

__________ 

(5٢) Middleton, N. and U. Kang, Sand and dust storms: impact mitigation. Sustainability 9, 1053 (2017). 
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وال واصببل الطمليببا والتا يببا ليسببت  ببا طأ جديببدأ إم جت ببط  ا تم بباا ه ال ديببد مببن  -٣8
املناط  منة أمد طويل ملخاطط ا، األمبط البةي يثبري ال لب   ابأل البينبا واالقتصباداا وا تم باا. 

ا قل  متزايبد مبن  يبادأ جبواجط وحبدأ ال واصبل مبؤنطاً ه   بل املنباط ، واحتمبال  يادهتبا ولكن مث
 ه املست بل نتيةا لتزري استخدام األر  ه مناط  املصدر وجزري املنا . 

واألسبا  اهلاما احملتملا للت طيا  ذ ل الطياو مست باًل وحدو  ال واصل الطمليا والتا يا  -٣9
ور األراطببببي وجزببببري املنببببا ، وال سببببيما  سبببببم االسببببتخدام هببببري املسببببتدام جاببببمل التصببببحط وجببببد 

لألراطببي وامليبببا ، و ببببو  الطيببباو  صبببورأ أقبببوي، و يبببادأ ااذبببار ه   بببل املنببباط ، و يبببادأ جبببواجط 
ما يؤدي اً ااذار وادجه ومدجه. وااذار املطجبت عادأ  تد ور الزإاا النبا  والت ا ااارا،  ثري 

ال واصل الطمليا والتا يا. وجؤدي ندرأ الزإباا النببا ،  باالقتال مب  الت با اااربا إىل  يادأ نااط 
 وقا لتسا للتذتيت والتسم، إىل هتينا الظطور ردو  ال واصل الطمليا والتا يا. 

وعبببالوأ علبببد  بببة  ال وامبببل الإبي يبببا املت ل بببا  ناببباط ال واصبببل الطمليبببا والتا يبببا،  نببباأ  -4٠
حببباالا يبببؤدي ريسبببا سبببوا اإلدارأ البابببطيا إىل  يبببادأ حبببدو   بببة  ال واصبببل، وحببباالا أنبببطي 
أحببدمت مصببادر جديببدأ هلببة  ال واصببل جتمثببل ه االسببتخدام هببري املسببتدام للمببوارد. ومببن هببري 

لنسبببيا للمصببادر الإبي يببا علببد الصبب يد ال بباملي الببط أدا إىل  يببادأ جببواجط الواطبب  مببا ي األريببا ا
حدو  الت طيا  ذ ل الطياو م ارنا   مليا استخدام األراطي ولارساا إدارهتبا، ولكبن ال  بد مبن 
التمييبببز  ينسبببا. والتصبببدي ملخببباطط ال واصبببل الطمليبببا والتا يبببا البببط جنابببأ ه منببباط  يابببكل ريسبببا 

د ال وامببل ينبزببي أل يط ببز علببد نذببل إمببارأ الزبببار،  ببا ه ملببن مببن نببالل النابباط الباببطي أحبب
اإلدارأ املسببتداما لألراطببي وامليببا . وعنببدما جإلبب  منبباط  املصببدر  ميبباا  بببريأ مببن الزبببار، قببد 
يكول من ارصارا  كال جط يز ااسود علد م ااا ا مار ا إبطأ لل واصبل الطمليبا والتا يبا أمنباا 

 األجط ا. انت ال وجطسم 
إل طبي ا ال واصل الطمليبا والتا يبا ال با طأ للحبدود الوطنيبا ج بو أل سياسباا التصبدي  -4١

هلببة  ال واصببل علببد الصبب يد الببوطو ااجببا إىل جنسببي  علببد الصبب يدين الببدول واإلقليمببي. ومببن 
رأ ابببأل وطبببب  إطبببار للسياسبببباا جوجيبببه البلببببدال واملسببباعدأ ه ج زيببببز جببب  ر ااسببببود املبةولببببا إلدا

 األراطي  اكل مستدام وااسود املت ل ا  كارحا ال واصل الطمليا والتا يا.

 التدخالت ال يا اتية الرئي ية المحتملة تدابير -جيم 
 تعر   العواص  الرملية والترابية  -١ 

 نببباأ ال ديبببد مبببن املصبببادر لوجبببود ااسبببيمياا ه الزبببالر اابببوي، هبببري أل ال واصبببل  -4٢
الواردأ ه ماطوع إطار السياساا جابري إىل الطمبل امل بدين )يبتاوو حةبم ااسبيم الطمليا والتا يا 

ميكببطول( وجببأ  مبببن  ٦٣-١> )يبلببغ حةببم ااسببيم ٢مليميببت( والزبببار  ٢ميكببطول و ٦٣ ببني 
  . سإ  األر 

و د   ة  ال واصل عندما هتم رياو قويا و ائةا علد أراطي ماا سإحه جبار  -4٣
أو هري موجود. وجوجد اً حبيباا ناعما، ويكول الزإاا النبا  متنامط وهري متماسن و توي علد 

هالبيا  بة  األمبا ن ه أرا  جاربا منخذ با، ولكبن  بد  ال واصبل الطمليبا والتا يبا ه حنيب  
مبا  بد  ملبن  ذ بل جبأمري  ابطي. اً حيثما وعندما جكول الظبطور مواجيبا، وهالبب اً،البيناا ج طيب
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البحبببرياا البببط جذربببت  سببببم ططي بببا اسبببتخدام ا تمببب  للميبببا ، وار بببول ويابببمل ملبببن قي بببال 
الزراعيا الط جط ت عاريا   د ارصاد و/أو ارطاما، والطعبي املكثبل، وقإب  األابةار، واسبتخدام 

 النريال، وقيادأ السياراا علد ططا هري م بدأ، ومااري  التنميا ار طيا.
هلببببببو  ال واصبببببل الطمليبببببا والتا يبببببا. وجكبببببول ا مبببببار ومثبببببا جذببببباوا  ببببببري ه املبببببدي املكببببباين  -44
املسبببتوي احمللببي  سببببم  ببببو  ال واصببل الطمليبببا والزبببار و بببطأ الكثببببال الطمليببا. و كبببن انت بببال  علببد

مببا جكببول اً جسببيماا الزبببار ملسبباراا   يببدأ عببن املصببدر رتصببل سببحم الزبببار إىل أمببا ن نائيببا هالببب
منبباا ا الر اً ه منبباط  ج بباس   اببطاا ا الر وأحيانبب عببرب ارببدود الدوليببا. وجببؤمط سببحم الزبببار

مبببن الكيلبببومتاا املط  بببا. و بببة  املنببباط  ليسبببت ما تبببا ألل الزببببار ينت بببل إىل الزبببالر اابببوي، هبببري أل 
ولبديسا اً   ل املناط  عادأ ما جتأمط  ت زاا هبار نإطأ ألل ال واصل  بد  علبد  بو متكبطر نسببي

ببو  ال واصبل الطمليبا والتا يبا جبتاوو  بني   ب  سباعاا إىل عبدأ أيبام. أ اط موكيبا متميبزأ. ومبدأ  
دد ادهتا حسم جط ز ااسيماا وما ينتج عن ملن من اهذا  ه الطؤيا.  وعادأ ما  ر

 الهدف -٢ 
اهلدر النسبائي  بو اربد مبن قا ليبا ج بط  ا تم باا هلبة  األنإبار املتكبطرأ عبن ططيب   -45

وسبت ز جسبود البدعوأ ه  بال  .(5٣) يبا وال واصبل الطمليبا والتا يباالط التخذيل من آمبار الت طيبا 
إدارأ األ مبا   بد وقبوع ا مبار )مواجسبا  ‘١‘السياساا علد ااسود املبةولا  ت مالمبا عنباوين  

إدارأ ما قبل وقوع ا مار  زيا ج زيز ال درأ علد الصمود وارد من قا ليا  ‘٢‘حاالا الإوارئ(  
 نإت وسياساا التأ م.  ‘٣‘الت ط  و ذيل ا مار  

 الغا ات -٣ 
    ي الغا ات -4٦

إىل رلسبذا اربد اً ال واصل الطمليا والتا يا اسبتناد ملكارحاوط  سياسا وطنيا  )أ( 
ببباا التاببطي يا واالجذاقبباا، واسببتاجيةياا ارببد مببن املخبباطط مببن مببن املخبباطط،  ببا ه ملببن التجي

  أجل الصمود والتأ م هلا 
ج زيببز الت بباول  ببني  لببدال الاببمال واانببو  وريمببا  ببني  لببدال اانببو  ه إدارأ  ) ( 

 ال واصل الطمليا والتا يا واإلنةار ادومسا والتخذيل من آمار ا 
 يادأ جوارط نظم اإلنبةار املبكبط والابامل وامل لومباا املت ل با  املخاطط/واالجصباالا  ) ( 

 والت ييماا، وإجاحا الوصول إليسا وج زيز ا  
 نذل أعداد األاخان املت طرين من ال واصل الطمليا والتا يا   )د( 
 ا يا نذل ا سائط االقتصاديا واألططار الط جسببسا ال واصل الطمليا والت  ) ب( 
ج زيز ال درأ علد الصمود وارد مبن آمبار ال واصبل الطمليبا والتا يبا علبد ا بدماا  )و( 

 األساسيا،  ا ه ملن الن ل  

__________ 

مبا يسببتخدم  إبطا ابج مببن جانبم خمتلبل ا تم بباا احملليبا. وه  ببال اً  ثبري ‘ التخذيببل‘يالحبظ أل مصبإل   (5٣)
الإبي يببا، عبادأ مببا جر ببطرر جبدا ري التخذيببل علبد أجببا اإلجببطاااا املتخبةأ قبببل حبدو  ال اصببذا الطمليببا األنإبار 

 والتا يا  زيا  ذيل ا مار عند حدو  ال اصذا التاليا.
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 ارببد مببن قا ليببا الت ببط  للت طيببا واملصببادر الباببطيا املناببأ لل واصببل الطمليببا والتا يببا ) ( 
 سياا  ييد جد ور األراطي  ه

ل واصبببل الطمليببببا والتا يبببا، وال سببببيما ه  ببباالا مثببببل ج زيبببز الذسبببم ال لمببببي ل )و( 
 ا مار والطصد  

ج زيببز التنسببي /الت اول ريمببا  ببني ااسبباا امل نيببا  تببدا ري التصببدي لل واصببل الطمليببا  )ط( 
 والتا يا علد الص د الوطو واإلقليمي وال املي من أجل ج زيز الت  ر 

 بكط  ال واصل وارد من مصادر ا. يادأ رصد املوارد املاليا لرنةار امل )ي( 
 مبادئ -٤ 

مبببادئ إطببار سياسبباا التصببدي لل واصببل الطمليببا والتا يببا ي ببتو مبببادئ لوطبب  وجنذيببة  -4٧
سياسباا اسببتباقيا إ اا  بة  ال واصببل، وخباصبا  نبباا ال ببدرأ علبد التكيببل واربد مببن مصببادر ا. 

 ما يلي  وينبزي لسياسا التصدي لل واصل الطمليا والتا يا أل    
 ب   موعببا واطببحا مببن املبببادئ أو املبببادئ التنذيةيببا لتنظببيم عمليببا إدارأ أل ج )أ( 

التصبببدي لل واصبببل وآمار بببا. وينبزبببي أل جسبببتسدر  بببة  السياسبببا ج ليبببل خمببباطط ال واصبببل عبببن 
 املخبباطط ورسمسببا وم طرببا األسبببا  األساسببيا الببط   ببل ا تم بباا عرططببا  اوعيببتططيبب   سببني ال

هلبا، إىل جانبم  يبادأ رسبم أل ا بام التبدا ري االسببتباقيا واعتمباد طائذبا واسب ا مبن جبدا ري التأ ببم 
 من اأجما  يادأ قدرأ ا تم  علد التكيل  

يا، مببب  مطاعببباأ أل جكبببول متسببب ا ومنصبببذا اميببب  املنببباط  وا موعببباا السبببكان ) ( 
املسببائل اانسبببانيا، وال إاعببباا االقتصبباديا، وأل جكبببول متسببب ا مبب  أ بببدار التنميبببا املسبببتداما. 

 موعبببا مبببن ج زيبببز والسياسبببا الناجحبببا ه  بببال التصبببدي لل واصبببل الطمليبببا والتا يبببا مبببن ابببأجا 
رببتل  . و املثببل،١5و ١٣و 9و ٧و ٦و ٢و ١أ ببدار التنميببا املسببتداما،  ببا ه ملببن األ ببدار 

  يبب  التنميبببا املسبببتداما علببد النحبببو املببببني ه  ببة  األ بببدار  كبببن أل يسبباعد علبببد اربببد مبببن 
 حدو  وجأمرياا ال واصل الطمليا والتا يا ه املناط  املت طرأ 

،  با ه ملبن األراطبي البينبااه خمتلل  الةي  د  الزبارأل ج اجل مصادر  ) ( 
للإبي ببا ال ببا طأ اً واملنباط  املطجذ ببا. وعببالوأ علبد ملببن، ونظبط  اااربا، وار ببول، واملنباط  السبباحليا

للحببدود الوطنيببا هلببة  ال واصببل، رينبزببي جنسببي  سياسبباا التصببدي هلببا علببد الصبب يدين الببدول 
 واإلقليمي 
اربببد مبببن آمبببار يتإلبببم أل يكبببول دار سبببا الوقايبببا ولبببي؛ الت امبببل مببب  األ مبببا. و  )د( 

،  با يتذبب  مبب  إطببار سببينداي مليبباللسياسبباا وإجببطاااا ع وطبب  إطبارال واصبل الطمليببا والتا يببا 
  .٢٠٣٠-٢٠١5للحد من خماطط الكوار  

  ولو ات العمل -دال 
مل ااا األمط السل  اً استباقياً إطار سياسا التصدي لل واصل الطمليا والتا يا ي تو جة -48

الطصبببد  ‘١‘هلبببة  ال واصبببل ه  بببل  بببال مبببن  ببباالا ال مبببل الطئيسبببيا الثالمبببا املتا إبببا التاليبببا  
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ارببد مببن املصببادر.  ‘٣‘ ذيببل ا مببار وال ا ليببا للتببأمط والتكيببل  و ‘٢‘والتنبببؤ واإلنببةار املبكببط  
 ل ويا.  د من إقاما اطا ا من أجل جنذية  ة  اإلجطاااا الااملا وا وال

 الرصد والتنبؤ واإلاذار المبكر والت هث  -١ 
تحد ججد ال ججكان المعرضججين للعواصجج  الرمليججة والترابيججة و مججاكنهم مججن  جججل تججوفير  -49

.  ديببد أمببا ن الذنبباا السببكانيا اإلاججذار المبكججر  بمججا فججي ذلججك تقججد م اإلرشججادات الصججحية
ا بباا السببيناريو اا املسببت بليا، ي ببدر واهليا ببل األساسببيا/املطار  امل ططببا للخإببط، إىل جانببم ا 

حاسم األريا لت زيز ال درأ االجتماعيا واالقتصاديا علد التكيل. ويستوجم ج زيبز اإلنبةار اً أمط 
املبكبط حنبب  امل لومبباا، إىل جانبم  ديببد مسبباراا ال واصببل الطمليبا والتا يببا، واملنبباط  اازطاريببا 

 مصادر ا علد املستوي احمللي والت يبا امل دنيا لألجط ا.املتأمطأ، وادأ ال واصل وجواجط ا، وم طرا 
. اإلنبةار املبكبط مجيتنفيذ اام شاملة لإلاذار المبكر على الصعيد ن الجوطني واإلقلي -5٠

نإببوأ حاكببا للتخذيببل مببن آمببار ال واصببل الطمليببا والتا يببا. وينبزببي أل ي ببز  قببدرأ البلببدال علببد 
وم لومبببباا وم ببببارر جيببببدأ التوقيببببت والنوعيببببا عببببن جزويببببد املسببببتخدمني  تنبببببؤاا ومالحظبببباا 

ال واصل. ومثا حاجا ل يام حناعاا البحمت والتنذية  بةل جسود مات ا لطصبد ال واصبل  زيبا 
اإلسبببسام ه جبببورري اإلنبببةار املبكبببط، مببب  مطاعببباأ مواامبببا نظبببم املطاقببببا والبيانببباا ريمبببا  بببني ااسببباا 

ااويببا، وحمإبباا رصببد نوعيببا اهلببواا واسببتخدام امل نيببا،  ببا ه ملببن الابببكاا األرطببيا لألرصبباد 
 البياناا الط جورط ا السواجل. 

 ت في  ارثار وقابلية الت ثر والتكي  -٢ 
من  جل توفير الحما جة الماد جة  هاتحد د تقنيات الممار ات العيدة وتو يو اطاق -5١

لترابيججة فججي لألصججول  بمججا فججي ذلججك الهياكججل األ ا ججية والزراعججة  مججن العواصجج  الرمليججة وا
.  نبباأ ال ديببد مببن الت نيبباا املالئمببا للحببد مببن ا مببار السببلبيا هلببة  ال واصببل المنججاطق المتجج ثرة

)قبببل و  ببد حببدومسا( الببط جنذرببة علببد الصبب يدين الببوطو واإلقليمببي. وينبزببي  ميبب  امل ببارر عببن 
سببا الابببكا املمارسبباا والت نيبباا وج ميمسببا علببد أطببطار االجذاقيببا، ويببتم جيسببري ملببن  وسببائل من
 ال امليا لنبرسرج وجكنولوجياا حذظ املوارد ومط ز م ارر االجذاقيا، حسم االقت اا.

بغيججة تقليججل  هججاوتو ججيو اطاق اا ججتراتيعيات المتعلقججة ب ف ججل الممار ججاتتحد ججد  -5٢
ارثار ال لبية للعواص  الرملية والترابية على القطاعات والمعموعات ال كااية الرئي جية  

. جوجببد  الذ ببل ال ديببد مببن االسببتاجيةياا املالئمببا )التذاعليببا واالسببتباقيا( المججر ةذلججك بمججا فججي 
الط  طي جنذية ا للحد من ا مار السلبيا لل واصل. و ي جامل إجطاااا حمليا للتخذيل مبن 
جط يزاا اهلباا ااوي )مثل  راعا مسباحاا ن بطاا ه املنباط  ار بطيا واببه ار بطيا مبن أجبل 

الزبار  ةزا من اإلدارأ املسبتداما للمسبإحاا الإبي يبا، وإناباا نظبم لتصبذيا حب؛ جسيماا 
 اهلواا(، وا ام جدا ري طارئا )علد سبيل املثال، إهالا املإاراا وجو ي  الكماماا(. 

وضجججو وتنفيجججذ تجججدابير وا جججتراتيعيات من جججقة لمواجهجججة الطجججوارئ عبجججر القطاعجججات  -5٣
.  نبباأ حاجببا إىل إجببطاااا واطببحا ربباالا تجج ثرحالتقييمىلججى ارثارحتحد ججد قابليججة الاا ا ججتناد

الإببببوارئ علببببد الصبببب يدين الببببوطو ودول الببببوطو. وجاببببمل عناصببببط ا األساسببببيا  ديببببد الذنبببباا 
السكانيا ال  يذا والسيناريو اا املست بليا، وج ييم األمط االقتصادي لل واصبل الطمليبا والتا يبا، 

 قائيا. ا ه ملن جكاليل/روائد اإلجطاااا الو 
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 الحد من مصادر العواص  -٣ 
. اسببتاجيةياا اربببد مببن منببباط  تحد ججد ورصججد مصجججادر العواصجج  الرمليجججة والترابيججة -54

مصادر ال واصل  م أل جسبتند إىل أحبد  امل لومباا ال لميبا  ابأل نصبائص  بة  املنباط ، 
اا أريبا ناصبا ودرجتسا، إل وجدا. و ة  امل لوماا م وال سيما طبي ا ا مار الباطيا املصدر

من أجل التحديد املناسم لإبي با جو يب  مصبادر الزببار مبن النباحيتني املكانيبا والزمانيبا ه  بام  
 التنبؤ  ال واصل التا يا. 

تحد ججججد تقنيججججات  ف ججججل الممار ججججات وتو ججججيو اطاقهججججا مججججن  جججججل تقليججججل مصججججادر  -55
نذية ا علبد الصب يدين البوطو . جوجد  الذ ل ال ديد من الت نياا املالئما الط  طي جالعواص 

واإلقليمبببي  ةبببزا مبببن اإلدارأ املسبببتداما لألراطبببي )مثبببل ج ليبببل ارطامبببا، وجثبيبببت الكثببببال الطمليبببا( 
وجببج اإلدارأ املتكاملببا لألراطببي وامليببا  )علببد سبببيل املثببال، منبب  حببدو  جزببرياا  يدرولوجيببا ه 

جوسي  نإاا املمارساا اايبدأ علبد مناط  املصادر احملتملا(.  ما ينبزي رسم  يذيا ارمت علد 
املسبببتوي احمللبببي )وإ البببا ال  بببباا البببط ج تطبببسا( مبببن أجبببل  نبببم جكبببطار "انذاقببباا امل ااببباا 

 الت نيا" التارقيا.
ىبججراز  وجججه التججمزر فيمججا بججين اتفاقيججات ر ججو ومججا  تصججل بهججا مججن آليججات ومبججادرات  -5٦

. اإلدارأ املسبتداما لألراطبي/امليا  رابيجةوالتا تراتيعيات الحد من مصادر العواصج  الرمليجة 
واإلدارأ املتكاملبا للمسبإرحاا الإبي يبا، وجبدنالا احملارظبا، ونيباراا التخذيبل مبن آمبار جزبري 
املنا ،  كن أل جسسم حني سا ه ج ليل مناط  مصادر ال واصل الطمليبا والتا يبا البابطيا املنابأ، 

( وه سياا جدا ري التصدي ٢٠٣٠-٢٠١8) لالجذاقيام  مطاعاأ اإلطار االستاجيةي املست بلي 
لل واصببل الطمليببا والتا يببا وامل ببطراا ماا الصببلا. ومببن األمثلببا علببد ملببن، امل ببطراا املتخببةأ ه 

. وجببورط ١5إطبار اجذاقيبا التنبوع البيولبوجي  ابأل صبيانا النظبام اإليكولبوجي و بدر آيتابي رقبم 
مل ااا ال  بايا ماا الصبلا  ال واصبل الطمليبا والتا يبا، اً االجذاقيا اإلطاريا  األ جزري املنا  رطص

 ببا ه ملبببن الزراعبببا وارطاجببا وهريربببا مبببن أوجببه اسبببتخدام األراطبببي وآليببا وارسبببو الدوليبببا امل نيبببا 
 ا سببائط واألطببطار املطجبإببا  تببأمرياا جزببري املنببا . واإلجببطاااا املإلو ببا مل ااببا أسبببا  ال واصببل 

م أل جتس  م  اإلجطاااا املوصد  ا  األ اجذاقياا ريو الثال  وااللتزامباا الطمليا والتا يا  
 األنطي لألمم املتحدأ. 

دمججج الممار ججات المتعلقججة بتقليججل منججاطق مصججادر العواصجج  الرمليججة والترابيججة فججي  -5٧
مججن  هججداف التنميججة الم ججتدامة بشجج ن  ٣-١5تحقيججق الهججدف العهججود الوطنيججة الراميججة ىلججى 

 كببن ر ببت ج ليببل مصببادر ال واصببل الطمليببا والتا يببا   مليببا  ديببد  ر األراضججي" "تحييججد تججدهو 
 أ دار إجطاااا التصدي لل واصل املدرجا  أ دار رطعيا طوعيا لبلدال املصدر. 

 اإلجراءات الشاملة والمتكاملة  -٤ 
 ف ل الممار ات على الم جتوى  بش نتحد د ال يارات وااخفاقات ال يا اتية  -58

. جوجبد علبد الصب يد البوطو ال ديبد مبن السياسباا ماا الصبلا اإلقليميحالوطنيحدون الوطني
  التصدي لل واصل الطمليا والتا يا، ولكن  كن  سني جومي سا وجااطط ا. 

تحد د الفعوات المعرفية الرئي ية للبحوث المركزة في معال التصدي للعواص   -59
.  نباأ ال ديببد مبن التذاصبيل الببط ال يبزال يت بني علينبا رسمسببا ريمبا قبص م طرببا والترابيجةليجة الرم
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عمليببباا وآمبببار ال واصبببل الطمليبببا والتا يبببا. وينبزبببي  ديبببد الثزبببطاا امل طريبببا ماا الصبببلا  نةببباو 
ا يبباراا السياسبباجيا )علببد سبببيل املثببال، عببن ططيبب  حنبب  البيانبباا وإعببداد النمببام   اببأل طبي ببا 

 وحةم مناط  مصادر ال واصل الطمليا والتا يا أو  ليل/ج ييم ا مار(.
تعمججيم تججدابير التصججدي للعواصجج  الرمليججة والترابيججة فججي عمليججة الحججد مججن م ججاطر  -٦٠

. جببدا ري التصببدي لل واصببل الطمليببا والتا يببا ينبزببي إدماجسببا  اببكل  امببل ه ا إببت الكججوارث
 إط الكوار  علد حني  املستوياا وه حني  ال إاعاا.املت ددأ إلدارأ املخاطط املت ل ا خب

مؤ  ججية مججن  جججل صججياتة  يا ججات من ججقة ومت ججقة بشجج ن التصججدي  بنججاء قججدرات -٦١
. جتببوىل الججوطنيللعواصجج  الرمليججة والترابيججة وتنفيججذها علججى الصججعد اإلقليمججي والججوطني ودون 

يببة. وينبزببي التنسببي  عببدأ مؤسسبباا علببد خمتلببل املسببتوياا وطبب   ببة  السياسبباا موطبب  التنذ
 ببني املؤسسببباا وال إاعبباا مبببن أجببل ا بببام إجببطاااا ناجحبببا ومتكاملببا ومتببب  رأ علببد الصببب يد 

 الوطو.
ا تكشاف فرص تمو ل ابتكاري وموارد  خرى إلجراءات التصدي للعواص  الرملية  -٦٢

الصبب يدين الببوطو . جونيبباً لببدعم جنذيببة سياسبباا التصببدي لل واصببل الطمليببا والتا يببا علببد والترابيججة
واإلقليمبببي، مثبببا حاجبببا إىل جبببورري التمويبببل الكببباه،  بببا ه ملبببن عبببن ططيببب  آليببباا التمويبببل ال ائمبببا 
والذبببطن املتاحبببا علبببد سببببيل املثبببال مبببن نبببالل مطرببب  البينبببا ال امليبببا والصبببندوا األن بببط. إل دمبببج 

 ببالتكيل مبب  جزببري املنببا  ج ليببل مصببادر ال واصببل ه  ببطامج ومابباري  ال مببل اراليببا املت ل ببا  عمليببا
و ذيل آمار ، وحذظ التنوع البيولوجي، وارد من خماطط الكوار  وال واصل الطمليا والتا يا سيرب  
 الذوائد املات ا وي ز  جنذية اإلدارأ املتكاملا للمسإحاا الإبي يا، ويزيد الت  ر  ني اجذاقياا ريو.

م المتحججدة ذات الصججلة بغيججة ىر ججاء ىاشججاء آليججة تن ججيق وشججراكة بججين منامججات األمجج -٦٣
 يا ة عالمية للتصدي للعواص  الرملية والترابيجة مجن  ججل تعز جز  وججه التجمزر والتعجاون علجى 

. إل إقامبا إطبار للحبوار ه سبياا الصبكوأ ال ائمبا،  با ه ملبن اجذاقيبا مكارحبا الصعيد العالمي
لألرصببباد ااويبببا واجذاقيبببا التنبببوع البيولبببوجي التصببحط و طنبببامج األمبببم املتحبببدأ للبينبببا واملنظمبببا ال امليببا 

ومنظما الصحا ال امليا واجذاقيا مكارحا التصحط ومكتم اؤول الذ باا ا بارجي ومكتبم  طنبامج 
األمببم املتحببدأ اإل ببائي واسببتاجيةيا األمببم املتحببدأ الدوليببا للحببد مببن الكببوار ، سببيمكن مببن وطبب  

لل  ايا املت ل ا  ال واصل الطمليبا والتا يبا، مب   استاجيةيا مات ا ومنس ا للتصدي  صورأ مبااطأ
مطاعاأ الوالياا واملسؤولياا احملددأ للمنظماا ماا الصلا، ومن أجل ج زيبز إ باد أوجبه جب  ر  بني 

 اجذاقياا ريو ه سياا جنذية السياساا ماا الصلا  التصدي لل واصل الطمليا والتا يا.
.  كببن دعببم التنذيببة علببد حيو ججة وتبججادل ال بججراتىاشججاء منبججر دولججي لنشججر البيااججات ال -٦4

الصب يد ال بباملي عببن ططيبب  إنابباا مط ببز ارتاطببي عبباملي للم ببارر املت ل ببا  ال واصببل الطمليببا والتا يببا 
ياببمل جبببورري اإلنبببةار واالستاببباراا والت يبببيم، وجبببديط  منظمبببا األرصببباد ااويبببا وهري بببا مبببن و ببباالا 

اً منبرب  ‘٢‘مببادرأ علميبا عامليبا،  ‘١‘ستمبا، و كبن أل يابمل  األمم املتحبدأ والبلبدال واملنظمباا امل
 إجاحا منرب عاملي للحوار  األ السياساا والتنسي . ‘٣‘لرنةار املبكط وال درأ علد التكيل، و

. أولويببببا الت بببباول اإلقليمببببي جاببببمل جبببببادل واإلقليمججججيتعز ججججز التعججججاون دون اإلقليمججججي  -٦5
 التكنولوجيا وجنذية املااري  املات ا.امل لوماا واألاا  املات ا ون ل 
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 اا تنتاجات والتوصيات -خام اا  
  ١٢-حم  ٣  و١١-حم  9  و١0-حم  9و 9-حم  8 المقجججججرراتبتنفيجججججذ  عمجججججالا  -٦٦
   قد  ود مؤتمر األطراف في دورته الثالثة عشرة ما  لي ١٢-حم  9و

 فيما  تعلق ب طة العمل العن ااية  )أ( 
العن ااية المقتروجة لجدعم تنفيجذ اإلطجار اا جتراتيعي اعتماد خطة العمل  '١'

( علججى  رل الواقججو  مجن  جججل تعز ججز تنفيججذ ٢0٣0-٢0١8الم جتقبلي  
 ىطار  يا ات الدعوة بش ن الم ائل العن ااية؛

تشججعيو األطججراف وتيرهججا مججن  صججحاع المصججلحة علججى ىدمججاج المناججور  '٢'
ل فتججرة ال ججنتين العن ججااي فججي  اشججطتها الراميججة ىلججى تنفيججذ ااتفاقيججة خججال

 القادمة من  جل ااختبار الميدااي ل طة العمل واإل هام في تعو دها؛
دعوة األمااة والشجركاء الجدوليين ىلجى دعجم البلجدان األطجراف فجي ااختبجار  '٣'

 الميدااي ل طة العمل؛
دعوة األطراف ومنامات األمم المتحجدة والمجراقبين وال بجراء وهيئجة التفاعجل  '٤'

ت والعهججات المعنيججة األخججرى ىلججى التشججاور مججن خججالل بججين العلججوم وال يا ججا
اجتماعات ومنتد ات بش ن فعالية خطة العمل العن ااية علجى   جاس ال بجرة 
الميداايجججة  واطجججالط األمااجججة علجججى آرائهجججا بغيجججة تي جججير ا جججتكمال خطجججة العمجججل 

 العن ااية المنقحة؛
 اليعتمجججدهدعججوة األمااججة ىلججى ا ججتكمال خطجججة العمججل العن ججااية المنقحججة  '5'

 مؤتمر األطراف بصورة اهائية في دورته الرابعة عشرة؛ 
فيمجججججا   جججججا  طجججججر ال يا جججججات المتعلقجججججة العفجججججاف والعواصججججج  الرمليجججججة   ع( 
 والترابية 
 اعتماد مشروط  طر ال يا ات؛ '١'
تشعيو البلدان المت ثرة بالعفافحالعواص  على تعز ز خطة شجاملة لبنجاء  '٢'

القدرة على الصمود تعطي األولو ة للفئات ال عيفة بوصفها عوامل تغييجر 
محتملة  والتي تكون األقل قدرة على التصدي للعفاف والعواص   مجو 

قييم التركيز على  ولو ات العمل الرئي ية  بما في ذلك اإلاذار المبكر وت
 التعرل للم اطر وتدابير الت في ؛ 

وججا األطججراف علججى اتبججاط اهججج ا ججتباقي ىزاء العفججاف عججن طر ججق وضججو  '٣'
ىلجججججى ثججججالث ركجججججائز   ا جججججية  اا  يا ججججات وطنيجججججة إلدارة العفججججاف ا جججججتناد

ا جججتكمال  ‘٢‘ااجججم شجججاملة لرصجججد العفجججاف واإلاجججذار المبكجججر بجججه؛  ‘١‘
ت ال جججكااية والمنجججاطق تقيجججيم القابليجججة للت جججرر بالن جججبة للقطاعجججات والفئجججا

 تنفيذ تدابير ت في  م اطر العفاف؛ ‘٣‘المعرضة للعفاف  و
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لتصجحر و جوء ىدارة تحدث اتيعة لاإلقرار ب ن العواص  الرملية والترابية  '٤'
مصجادر البشجر ة المنشج  للعواصج  الاألراضي  وىبراز  همية تجدابير تقليجل 

األراضجججي وبنجججاء القجججدرة علجججى الصجججمود  كعجججزء مجججن هجججدف تحييجججد تجججدهور 
والحججججد مججججن م ججججاطر   مججججن  هججججداف التنميججججة الم ججججتدامة( ٣-١5 الغا جججة 

ىعطجاء األولو جة و من  هجداف التنميجة الم جتدامة(   ١١الكوارث  الهدف 
هججججداف الوطنيججججة األللحججججد مججججن المصججججادر البشججججر ة المنشجججج  لججججدى تحد ججججد 

 الطوعية لتحييد تدهور األراضي؛
تن ججيق عالميججة لمكافحججة العواصجج  الموافقججة علججى اا ججراا ااتفاقيججة فججي آليججة  '5'

الرمليججة والترابيججة باعتبارهججا مججاهرة متعججددة العوااججث وتحتججاج ىلججى اهججج شججامل 
 دعمججه تح ججين تن ججيق ال يا ججات فيمججا بججين العهججات المعنيججة علججى الصججعيد 
العججالمي  مججو مراعججاة  ن التعججاون اإلقليمججي ضججروري لمعالعججة الشججواتل العججابرة 

 اص ؛للحدود المتعلقة بت ثير العو 
دعججوة األمااججة وارليججة العالميججة لم ججاعدة األطججراف فججي تنفيججذ ال يا ججات  '6'

الوطنيججة لمكافحججة العفججاف والعواصجج  الرمليججة والترابيججة  مججو مراعججاة  طججر 
 ال يا ات؛

دعوة األمااة ىلى  ن تتعاون مجو  جائر هيئجات األمجم المتحجدة والمنامجات  '7'
ال يا جججات المت صصجججة فجججي عمليجججة م جججاعدة األطجججراف علجججى تنفيجججذ  طجججر 

 المتعلقة بالتصدي للعفاف والعواص  الرملية والترابية؛
دعجججوة هيئجججات األمجججم المتحجججدة والمنامجججات المت صصجججة والبجججرامج ذات  '8'

عجججن األطجججراف المعنيجججة األخجججرى  ىلجججى التعجججاون مجججو اتفاقيجججة  الصجججلة  ف جججالا 
وضججججو وتنفيججججذ  علججججىمكافحجججة التصججججحر فججججي م ججججاعدة البلججججدان األطججججراف 

 عفاف والعواص  الرملية والترابية؛ يا ات وطنية بش ن ال
دعججججوة هيئججججة التفاعججججل بججججين العلججججوم وال يا ججججات ىلججججى الناججججر فججججي م جججج لة   ج( 

اإلرشادات التقنية بشج ن العفجاف والعواصج  الترابيجة والرمليجة والعوااجث العن جااية كعجزء 
 ؛٢0١9-٢0١8من براامج عملها للفترة 

دعججوة األمااججة ىلججى  ن ت ججو  و ججث ااقت ججاء  المز ججد مججن  طججر  يا ججات   د( 
األراضجججي  وتجججدهورالجججدعوة بشججج ن الق جججا ا الناشجججئة بغيجججة التصجججدي ل ثجججار ال جججارة للتصجججحر 

  والعفاف  و ن تبلغ بااتاام البلدان المت ثرة وتيرها من العهات المعنية الرئي ية
    


