
مشروع خطة دعم الدول العربية

 – 2018في تنفيذ اإلطار االستراتيجي المستقبلي  

إلتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر  2030
والتخفيف من أثار الجفاف 

المستدامةوالهدف الخامس عشر من أهداف التنمية 

منه)  3(  والفقرة 

   

المنظمة العربية للتنمية الزراعية



:مقدمة : أوالً 
 والجفاف ربالتصح تأثرا العالم بلدان أكثر من العربية الدول تعتبر�

  وظاهرة   ، القارات لغرب الصحراوي الحزام في لوقوعهما
  ريةبش ونشاطات الجفاف مثل طبيعية عوامل عن ناتجة التصحر

 الحضري العشوائي والتوسع واالحتطاب الجائر الرعي مثل
 نهاع نتج وقد الخ... والسياحي والتعديني والصناعي والزراعي

 لعربية،ا البالد غالبية في النباتي والغطاء والمياه  للتربة تدهور
 شيةالمعي الظروف تراجع وبالتالي والنوعية، اإلنتاجية وتراجع
 تتأثر التي الريفية المناطق في سيما ال الساكن، من كبيرة ألعداد
 ذلك إلى إضافة المناخية، باألزمات تلقائي وبشكل فيها الحياة
 ردالموا على الضغط من يزيد الذي المتسارع الديمغرافي النمو

.التصحر ظاهرة تفاقم إلى ويؤدي أدى مما الطبيعية



 حدةالمت األمم اتفاقية أن  على الدولي المجتمع أتفق وقد�
 يف المقرة الجفاف آثار من والتخفيف التصحر لمكافحة
 أن يجب الذي األمثل اإلطار هي 1994 سنة في باريس
 ميةواإلقلي اإلقليمية وشبه الوطنية الجهود فيه تنصهر

 من ف،الجفا آثار من والتخفيف التصحر لمكافحة والدولية
 يميةإقل وشبه وطنية وبرامج إستراتيجيات تنفيذ خالل

.المجال هذا في ودولية وإقليمية



 إلعداد التفاوض عملية في مهما دورا العربية المجموعة لعبت�
 عليها المصدقة الدول أوائل من وكانت االتفاقية هذه وإقرار
 الوطنية وبرامجها استراتيجياتها العربية الدول وأعدت

 حرالتص أن إلى وبالنظر أن إال االتفاقية، في عليها المنصوص
 يستوجب مما القطرية الحدود تتعدى تآثيرات لهما والجفاف

 من  ةواإلقليمي االقليمية شبه المستويات على والتكامل التآزر
 ةخاص المتخصصة ومنظماتها العربية الدول وجامعة  الدول قبل

 القاحلة واألراضي الجافة المناطق لدراسات العربي المركز
 و ةالدولي المنظمات وكذلك الزراعية، للتنمية العربية والمنظمة
.  العالقة ذات اإلقليمية



� ً  شبه خطة لوضع ملحة حاجة هناك فإن االعتبارات هذه من وانطالقا
 األمم فاقيةإت عن الناتجة اإللتزامات بتنفيذ معنية عربية وإقليمية إقليمية
 سالخام والهدف ، الجفاف آثار من والتخفيف التصحر لمكافحة المتحدة

 النظم حماية"على ينص والذي2030 المستدامة التنمية أهداف من عشر
 تدام،مس نحو على استخدامها وتعزيز تأهيلها وإعادة البحرية اإليكولوجية

 فقدان من كل  ووقف التصحر، ومكافحة للغابات المستدامة  واإلدارة
 3 فقرةال تنفيذ وكذلك  مساره وعكس األراضي وتدهور البيولوجي التنوع

 تأهيل وإعادة التصحر، مكافحة"  على تنص التي 15 الهدف من
 حرالتص من المتضررة األراضي ذلك في بما المتدهورة، والترب األراضي
  رتدهو ظاهرة من خال عالم تحقيق إلى والسعي والفيضانات، والجفاف
 التفاقية 2030-2018 المستقبلي اإلستراتيجي اإلطار ،وتنفيذ"األراضي

 يةإستراتيج أهداف خمسة له حددت الذي التصحر لمكافحة المتحدة األمم
: هي



 المتأثرة االيكولوجية النظم حالة تحسين : 1 اإلستراتيجي الهدف�
 يلألراض المستدامة اإلدارة وتعزيز األراضي تدهور/ التصحر ومكافحة
.األراضي تدهور وقف في واالسهام

المتأثرين السكان معيشة ظروف تحسين : 2 اإلستراتيجي الهدف�

 وإدارتها معها والتكيف الجفاف آثار تخفيف : 3 اإلستراتيجي الهدف.�
لتأقلما على االيكولوجية والنظم المتأثرين السكان قدرة تحسين أجل من

 خالل من عالمية  بيئية  منافع على الحصول : 4 اإلستراتيجي الهدف�
.التصحر لمكافحة المتحدة األمم التفاقية الفعال التطبيق

  يةالمال وغير المالية الموارد من كبير قدر تعبئة :5 اإلستراتيجي الهدف�
 ينالصعيد على فعالة شراكات إقامة خالل من االتفاقية تنفيذ  لدعم

.والوطني العالمي



 والمركز العربية الدول لجامعة العامة اآلمانة قامت وقد�
 القاحلة واألراضي الجافة المناطق لدراسات العربي

 مع وبالتعاون الزراعية للتنمية العربية والمنظمة
 مشروع بإعداد العربية الدول من الخبراء من مجموعة

 جاتومخر  االتفاقية وثيقة على تستند التي الخطة  هذه
  ئيةالبي باالتفاقيات المعني العربي الفريق إجتماعات

 قرار من )5( الفقرة ذلك في بما األطراف ،ومؤتمرات
COP(13)  رقم  عشر الثالث األطراف مؤتمر L.18  
ً  والبند   2030-2018 االستراتيجي اإلطار من رابعا

.الصلة ذات القرارات من وغيرها



:ثانياً اإلطار االسترتيجي للخطة 

:  الرؤية �

 ماتهاالتزا تنفيذ في العربية الدول جهود دعم في اإلسهام�
 التصحر لمكافحة المتحدة األمم أتفاقية عن الناتجة

  .  الجفاف آثار من والتخيف



 العربية الدول لجامعة العامة اآلمانة  قيام : الرسالة -�2
 العربي المركز( لها التابعة المتخصصة والمنظمات

 والمنظمة القاحلة واألراضي الجافة المناطق لدراسات
 المنظمات مع وبالشراكة ) الزراعية للتنمية العربية

 الدعم بتقديم المدني المجتمع ومنظمات  والدولية اإلقليمية
 قيةباالتفا الواردة التزاماتها تنفيذ في العربية للدول

 ،واإلطار األراضي تدهور لتحييد الطوعية واألهداف
 من عشر الخامس والهدف 2030-2018 اإلستراتيجي

 والقرارات منه )3( والفقرة  المستدامة التنمية أهداف
 الصلة ذات األخرى



:   الخطة مشروع  أهداف-�3

 وموائمة تحديث في العربية األقطار مساعدة : )1( الهدف�
 من يفوالتخف التصحر لمكافحة الوطنية برامجها/وخططها إستراتيجياتها

 تجاه االتزاماته وتنفيذ االتفاقية في عليها المنصوصة  الجفاف آثار
  يجياإلسترات ،واإلطار األراضي تدهور لتحييد الطوعية األهداف تحقيق
  المستدامة التنمية أهداف من عشر الخامس والهدف 2018-2030
 يةواالجتماع االقتصادية التنمية سياسات في ودمجها منه )3( والفقرة

 تدهور/ التصحر  وإدماج البارزة الوطنية األولويات كإحدى للدول
: مثل العالقة ذات الوطنية السياسات في األراضي

.الفني الدعم تقديم�

  .العربية الدول بين الخبرات تبادل تعزيز�



  : 1 الهدف من المتوقعة اآلثار�

 في لها المشار بإلتزاماتها العربية الدول  معظم وفاء�
  )1( رقم الهدف

.العربية الدول بين والتجارب الخبرات تبادل زيادة�

 نيالوط االقتصاد على األراضي تدهور وأثر كلفة تحليل�
 فوالتخفي التصحر مكافحة برامج وثائق ضمن وإدراجها

  الجفاف آثار من



مساعدة الدول العربية على بناء قدرات المفاوضين العرب و ) : 2(الهدف �
:إعداد تقاريرها الوطنية من خالل  

.تنظيم دورات تدريبية للمفاوضين العرب حول التفاوض الدولي�

.لتصحرتنظيم لقاءات تشاورية دورية بين المسؤولين العرب المعنيين بملف ا�

.تقديم المساعدة الفنية  إلعداد التقارير الوطنية �

التدريب وبناء القدرات للكوادر المسؤولة عن إعداد التقارير    �

:  2المتوقعة من الهدف اآلثار �

الدولية  مواقف الدول العربية أكثر إنسجاماً  وقدرة على التأثير في المفاوضات�
حول مكافحة تصحر  والتخفيف من آثار الجفاف  

 توفر كوادر وطنية مؤهلة  قادرة على إعداد التقارير الوطنية وفق للنماذج�
المعتمده 

.وفاء األقطار العربية بتسليم تقاريرها الوطنية في الوقت المحدد�



 مكافحة أنشطة لتمويل وإضافية جديدة  مالية موارد توفير : )3( الهدف�
 من بةوالمناس  الجديدة التكنولوجيا ونقل الجفاف آثار من والتخفيف التصحر

: مثل بأنشطة القيام خالل

 المزيد صتخصي على والدولية واإلقليمية الوطنية التمويل وهيئات صناديق حث�
 دهورت وتحييد التصحر مكافحة اٌنشطة بتنفيذ الخاصة  المالية الموارد من

.المناسبة التكنولوجيا ونقل الجفاف آثار من والتخفيف األراضي

  ودراسات وثائق إعداد مجال في العربية والمنظمات الدول  كوادر تدريب�
   والدولية اإلقليمية التمويلية  للجهات لتقديمها  المشاريع

 : 3 الهدف من المتوقعة اآلثار   �

 كذلكو اإلتفاقية إطار في العربية الدول عليه تحصل الذي التمويل حجم زيادة�
.الدول هذه إلى المناسبة التكنولوجيا نقل لتحفيز

 للجهات الموجهة  المشاريع وثائق إعداد على العربية الدول قدرة زيادة�
.التمولية



 وتوطين  ونقل التقليدية المعارف وتوثيق تطوير : )4( الهدف�
 آثار من والتخفيف التصحر بمكافحة المتعلقة  الحديثة التقنيات
:خالل من الجفاف

. بيانات قواعد وإنشاء وتوثيقها المعلومات جمع�

.حديثة تقنيات تطوير / وتوطين نقل�

 : 4 الهدف من المتوقعة اآلثار�

 وسبل والجفاف التصحر بظاهرة والمعرفة المعلومات من المزيد�
. معها التعامل

. منها ادةلالستف وتعزيزها التقليدية المعارف  إستخدام وزيادة توثيق�

  المعلومات قواعد من عدد وجود�



 يةالبحث والجهات المدني المجتمع منظمات وتحفيز تعزيز : )5( الهدف�
:خالل من  االتفاقية تنفيذ  في الخاص  والقطاع والعلمية

 العربية الدول في المسؤولين بين تشاورية لقاءات لتنظيم الدعم تقديم�
  الخاص  والقطاع والعلمية البحثية والجهات المدني المجتمع ومنظمات
 دانيةالمي األنشطة تنفيذ في  والمسؤوليات األدوار وتحديد للمشاركة
 الجفاف آثار من والتخفيف التصحر لمكافحة

 من فيفوالتخ بالتصحر المهتمة العربية المدني المجتمع منظمات تحفيز�
 مراقب بصفة لالتفاقية االنضمام إلى الجفاف آثار

 تصحربال المهتمة العربية الدول في والعلمية البحثية الجهات تشجيع�
 علميةال اللقاءات في الفعالة المشاركة على الجفاف آثار من والتخفيف

 ذات األخرى واللقاءات األطراف مؤتمرات هامش على تنظم التي
.    العالقة



 : 5 الهدف من المتوقعة اآلثار�

 ةالبحثي والجهات المدني المجتمع لمنظمات الفعالة المشاركة �
 كافحةلم الميدانية األنشطة تنفيذ في  الخاص  والقطاع والعلمية
  الجفاف آثار من والتخفيف التصحر

 يف األهلية والمنظمات المدني المجتمع لهيئات إيجابية مشاركة�
 والدولية اإلقليمية والمؤتمرات اللقاءات في العربي الوطن

. الجفاف آثار من والتخفيف بالتصحر المتعلقة

 لعلوما لجنة إجتماعات في  العرب والباحثين للعلماء أكثر حضور�
. العالقة ذات الفعاليات من وغيرها والتكنولوجيا



يلية االنفتاح على آمانة االتفاقية و المؤسسات التمو) : 6(الهدف �
ن خالل والمنظمات  الدولية واإلقليمية ال سيما في إفريقيا وآسيا م

:

ات الدفع بالمزيد من الكوادر والخبراء العرب للعمل في المؤسس�
يات التمويلية اإلقليمية والدولية وفي المنظمات وآمانات االتفاق

.الدولية ذات العالقة

تبادل الزيارات بين مسؤولي وخبراء الجهات المشار لها أعاله  �
.ومسؤولي وخبراء المنظمات العربية

ة تبادل التجارب بين الجهات المشار لها أعاله  والمنظمات العربي�
.المتخصصة



  : 6 الهدف من المتوقعة اآلثار�

 تفاوضال مجريات على التأثير على العربية للدول أكبر قدرة�
  العربية التوجهات يخدم فيما

 و يةاالتفاق وآمانة العربية المنطقة بين مثمر تعاون وجود�
 يف واإلقليمية الدولية  والمنظمات التمويلية المؤسسات

 ارآث من والتخفيف التصحر مكافحة أنشطة تنفيذ مجال
.  الجفاف

 ياوأس إفريقيا مع العربية الدول بين أكثر تعاون وجود�
 التصحر مكافحة مجال في ، منظمات أو دوالً  كانت سواء

.  الجفاف آثار من والتخفيف



:ثالثاً آلية التنفيذ
: المؤسسي األشراف�

 امعةلج العامة األمانة من كل  في المختصين  المسؤولين من تتكون : توجيهية لجنة�
 )ادأكس( القاحلة واألراضي الجافة المناطق لدراسات العربي المركز ،و العربية الدول

 عةبمتاب المختص العربي الفريق ورئيس  ، الزراعية للتنمية العربية ،والمنظمة
.  الحيوي والتنوع التصحر بمكافحة المعنية البيئية االتفاقيات

 الجافة المناطق لدراسات العربي المركز  من كل من خبراء من تتكون : فنية لجنة�
 يقالفر ورئيس  ، الزراعية للتنمية العربية ،والمنظمة )أكساد( القاحلة واألراضي

  الحيوي تنوعوال التصحر بمكافحة المعنية البيئية االتفاقيات بمتابعة المختص العربي
 اعالذر وتكون ، الجغرافي التمثيل حسب موزعين العربية الدول من خبراء ،وأربعة

: على المشرفة  الفني

، وتقييمها الخطة أنشطة وتنفيذ إعداد�

 على فيذهاتن سيتم التي األنشطة  بإقتراح أطراف مؤتمر كل بعد الفنية اللجنة  وتقوم �
 ضاءاالقت عند الخطة تعديل يتم و األطراف، مؤتمري بين الفاصلتين السنتين مدى

.العتمادها التوجيهية اللجنة على وعرضها



: آلية تمويل   الخطة  

 الدول لجامعة العامة األمانة( الثالثة الجهات توجه�
 الجافة المناطق لدراسات العربي المركز ،و العربية

 ةللتنمي العربية ،والمنظمة -أكساد- القاحلة واألراضي
 لبرامج المخصصة المبالغ من كل أو جزء  )الزراعية
 يتمو  الخطة هذه أنشطة لتنفيذ التصحر مكافحة وأنشطة

 المتاحة الفرص من  وإضافيه جديدة مبالغ عن البحث
 ةالعربي التمويل الجهات ومن االتفاقية أنشطة لتمويل

.والدولية واإلسالمية



: رابعاً اإلطار الزمني والمؤشرات

  يتم أعداد خطط تنفيذية لكل سنتين  وذلك للفترة�
.االقتضاءوتتم مراجعتها عند )  2018-2030(

: مؤشرات تنفيذ أهداف الخطة لكل سنتين�



المؤشراتاألهداف

مسccاعدة األقطccار العربيccة فccي ) : 1(الهccدف 

تحccccccccccccديث وموائمccccccccccccة إسccccccccccccتراتيجياتها 

ر برامجها الوطنية لمكافحcة التصcح/وخططها

 والتخفيcccف مcccن آثcccار الجفcccاف  المنصوصcccة

ccذ التزاماتهccة وتنفيccي االتفاقيccا فccاه عليهccا تج

تحقيcccق األهcccداف الطوعيcccة لتحييcccد تcccدهور 

-2018األراضccccي ،واإلطccccار اإلسccccتراتيجي 

والهccدف الخccامس عشccر مccن أهccداف  2030

منccccccه ) 3(التنميccccccة المسccccccتدامة  والفقccccccرة 

ة ودمجهcccا فcccي سياسcccات التنميcccة االقتصcccادي

واالجتماعيcccccة للcccccدول كإحcccccدى األولويcccccات 

تccدهور /الوطنيccة البccارزة وإدمccاج  التصccحر 

القة األراضي في السياسات الوطنية ذات الع

من  الدول العربية أوفت % 60أكثر من -

) 1(بإلتزاماتها المشار إليها  في الهدف رقم 

 تبادل الخبرات والتجارب بين عشر دول-

.عربية على األقل

 خمس دول عربية على األقل  أنجزت دراسات-

تحليل لكلفة وأثر تدهور األراضي على 

االقتصاد الوطني 

من الدول العربية  أدرجت % 60على األقل -  

 برامج مكافحة التصحر والتخفيف من آثار

الجفاف في خططها للتنمية االقتصادية 

واالجتماعية 



المؤشراتاألهداف

مسcccccccاعدة ) : 2(الهcccccccدف 

الcccدول العربيcccة علcccى بنcccاء 

و  قدرات المفاوضين العرب

إعداد تقاريرها الوطنية

ر  ف<ي عشر دول عربي<ة عل<ى األق<ل ل<ديها فري<ق تفاوض<ي ي<ؤث-

آث<ار  المفاوضات الدولية حول مكافح<ة تص<حر  والتخفي<ف م<ن

الجفاف  

من الدول العربية لديها ك<وادر وطني<ة مؤهل<ة  %  60أكثر من -

ه قادرة على إعداد التقارير الوطنية وفق للنماذج المعتمد

وق<ت من ال<دول العربي<ة  تس<لم تقاريره<ا الوطني<ة ف<ي ال% 80-

.المحدد

تcccوفير مcccوارد ) 3(الهcccدف 

ماليcccccة  جديcccccدة وإضcccccافية 

لتمويcccccل أنشcccccطة مكافحcccccة 

ثcار التصحر والتخفيف من آ

يcccا الجفcccاف ونقcccل التكنولوج

الجديدة  والمناسبة

ف<ي حج<م التموي<ل المخص<ص % 10تحقيق زي<ادة ال تق<ل ع<ن -
 لمكافح<<<ة التص<<<حر والتخفي<<<ف م<<<ن آث<<<ار الجف<<<اف المق<<<دم م<<<ن

.ة  الصناديق وهيئات التمويل الوطنية واإلقليمية والدولي

العربي<ة ف<ي  دورتين تدريبيتين لكوادر  الدول والمنظماتتنفيذ    -

ى مجال إع<داد وث<ائق ودراس<ات  المش<اريع  ليكون<وا  ق<ادرين عل<

تقديمها للجهات  التمويلية اإلقليمية والدولية   



المؤشراتاألهداف
تطوير ) : 4(الهدف 

وتوثيcccccق المعcccccارف 

التقليديccccccccة ونقccccccccل  

 وتcccccوطين التقنيcccccات

 الحديثccccة  المتعلقcccccة

بمكافحcccccة التصcccccحر 

 والتخفيccف مccن آثccار

الجفاف

ل خاص<ة إنشاء قاعدتي معلومات جديدة في دولتين عربيتين على األق< -

بمكافحة التصحر والتخفيف من آثار الجفاف

دول عربي<<<ة  عل<<<ى االق<<<ل قام<<<ت بتوثي<<<ق وإس<<<تخدام  المع<<<ارف  10-

.التقليدية وتعزيزها لالستفادة منها 

تعزيcز ) : 5(الهدف 

وتحفيcccccز منظمcccccات 

المجتمccccccع المccccccدني 

والجهcccccات البحثيcccccة 

والعلميccccة والقطccccاع  

cccي  تنفيcccاص فcccذ الخ

االتفاقية  

ث<<الث  عل<<ى األق<<ل م<<ن منظم<<ات المجتم<<ع الم<<دني والجه<<ات البحثي<<ة =

تنفي<ذ  والعلمية والقطاع  الخاص  في الدول العربية  مؤهله للمش<اركة ف<ي

و ك<ذلك   األنشطة الميدانية لمكافح<ة التص<حر والتخفي<ف م<ن آث<ار الجف<اف

ر والتخفي<ف في اللقاءات والمؤتمرات اإلقليمي<ة والدولي<ة المتعلق<ة بالتص<ح

.من آثار الجفاف 



المؤشراتاألهداف

االنفتccاح ) : 6(الهccدف 

 علccى آمانccة االتفاقيccة و

ccccات التمويليccccة المؤسس

والمنظمcccccات  الدوليcccccة 

ccيما فccة ال سccي واإلقليمي

إفريقيا وآسيا

لمؤسس<ات تفعيل التعاون  ب<ين المنطق<ة العربي<ة وآمان<ة االتفاقي<ة و ا-

نش<<طة  التمويلي<<ة والمنظم<<ات  الدولي<<ة واإلقليمي<<ة ف<<ي مج<<ال تنفي<<ذ أ

م تص<ور الخطة لمكافحة التصحر والتخفيف من آثار الجف<اف وتق<دي

.عن ذلك بنهاية أول مرحلة  

ه  قي<ام األمان<ة العام<ة لجامع<<ة ال<دول العربي<ة ومنظماته<ا المتخصص<<-

ن آث<<ار بتفعي<<ل التع<<اون  ف<<ي مج<<ال مكافح<<ة التص<<حر والتخفي<<ف م<<

 م<<ع منظم<<ات الجف<<اف  ب<<ين ال<<دول العربي<<ة س<<واء كان<<ت دوالً أو 

.أفريقيا وآسيا


