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  مؤمتر األطراف
  الدورة العاشرة

  ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٢١-١٠تشانغوون، مجهورية كوريا، 
   من جدول األعمال املؤقت٩البند 

  متر القمة العاملي للتنمية املستدامةالنظر يف متابعة ما انتهى إليه مؤ
  جـمن نتائج تتصل باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر ونتائ

  الدورتني الثامنة عشرة والتاسعة عشرة للجنة التنمية املستدامة

مـن   النظر يف متابعة ما انتهى إليه مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة              
الدورتني  جـملتحدة ملكافحة التصحر ونتائ   نتائج تتصل باتفاقية األمم ا    

  ةـالثامنة عشرة والتاسعة عشرة للجنة التنمية املستدام

  مذكرة مقدمة من األمانة    

  موجز    
منذ تأكيد مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة على دور اتفاقية األمـم املتحـدة                 

ابعـةً للنظـر يف مـسألة       ملكافحة التصحر بوصفها أداة هامة للقضاء علـى الفقـر، ومت          
تردي األراضي واجلفاف يف إطار الدورتني السادسة عشرة والسابعة عشرة للجنـة            /التصحر

التنمية املستدامة، يواصل مؤمتر األطراف تعليق أمهية كبرية يف مقرراته على العالقة بني الفقر              
عشرة للجنـة   وخالل الدورتني الثامنة عشرة والتاسعة      . تردي األراضي واجلفاف  /والتصحر

 ١٣ إىل   ٢ ومـن    ٢٠١٠مـايو   / أيـار  ١٤ إىل   ٣التنمية املستدامة املعقودتني يف الفترة من       
النقـل، واملـواد    :  على التوايل، ركزت اللجنة على أربعة مواضيع هـي         ٢٠١١مايو  /أيار

إطار برامج العـشر سـنوات      ، و )النفايات اخلطرة والصلبة  (الكيميائية، وتصريف النفايات    
وبالنظر إىل الصلة غري املباشرة إىل حد ما بني هذه املسائل           . اإلنتاج املستدامني لالستهالك و 

ووالية اتفاقية مكافحة التصحر، سريكز هذا التقرير على املواضيع السابقة اليت تناولتها جلنة             
التنمية املستدامة، وهي حتديداً التصحر، واألراضي واجلفاف، وصلتهما بنتائج مؤمتر القمـة            

  . للتنمية املستدامة بشأن التنمية املستدامة والقضاء على الفقرالعاملي
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          ويزيد من تعزيز هذا النهج اعتماد مؤمتر األطراف يف دورتـه الثامنـة عـشرة                
  للسنوات العشر من أجـل تعزيـز تنفيـذ االتفاقيـة           نيلخطة وإطار العمل االستراتيجي   ل
ول هو حتسني الظروف املعيـشية      ، الذي جعل هدفه االستراتيجي األ     )٢٠١٨-٢٠٠٨(

ودعا مؤمتر األطراف األمني التنفيذي إىل إجراء حوار سياسات عامـة           . للسكان املتأثرين 
بشأن اعتماد استراتيجية لزيادة توعية صانعي القرارات املعنيني وتعزيـز تبنـيهم هلـذه              

ن السادسة عشرة   االستراتيجية واالستفادة، يف مجلة أمور، من الفرص اليت أتاحتها الدورتا         
ويف هذا الصدد، واصل األمني التنفيـذي تقـدمي   . والسابعة عشرة للجنة التنمية املستدامة   

املبادرات لسد الفجوة يف املعلومات املتعلقة بالضرورة امللحة لقيام اجملتمع الدويل بتحديـد     
عن طريق  تردي األراضي واجلفاف، وتعزيز االلتزام باالستراتيجية       /أولويات قضايا التصحر  

تردي األراضي واجلفاف والقضاء على الفقـر وحتقيـق        /التركيز على العالقة بني التصحر    
وهلذه الغاية، سعى األمني التنفيذي إىل التمهيد لعقد اجتمـاع رفيـع            . التنمية املستدامة 

وستعقد اجلمعيـة   . املستوى للجمعية العامة لألمم املتحدة يركز حصراً على هذه العالقة         
التصدي للتصحر وتردي   " حتت عنوان    ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ٢٠ا االجتماع يف    العامة هذ 

وسـُتحال الوثيقـة    ". األراضي واجلفاف يف سياق التنمية املستدامة والقضاء على الفقر        
  .اخلتامية إىل الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف الختاذ املزيد من اإلجراءات

بنتيجة االجتماع الرفيـع املـستوى      وقد يرغب مؤمتر األطراف يف إحاطته علماً          
للجمعية العامة، ويف تقدمي توجيهات بشأن كيفية ترمجة اخليارات السياساتية املعتمدة إىل            

  .أنشطة ملموسة
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  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 

  ٤  ٧-١  .....................................................................لواليةا  - أوالً  
  ٤  ٢  .............................نتائج مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة  - ألف     
   وإطار العمل االستراتيجيان للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيـذاخلطة  -  باء     
  ٤  ٤-٣  .................، ومقررات مؤمتر األطراف)٢٠١٨-٢٠٠٨(االتفاقية          
  ٥  ٥  ...نتائج الدورتني السادسة عشرة والسابعة عشرة للجنة التنمية املستدامة  - جيم     
  ٥  ٧-٦  ................................الدورة التاسعة ملكتب مؤمتر األطراف  - دال     

   األراضي واجلفافيمتابعة وتنفيذ الواليات املتصلة بالعالقة بني قضايا التصحر وترد  - ثانياً  
  ٥  ٢٢-٨  ...................................وقضايا التنمية املستدامة والقضاء على الفقر     
  ٥  ٩-٨  ..................تقرير األمني العام لألمم املتحدة بشأن تنفيذ االتفاقية  - ألف     
  ٦  ١٠  ...................................مؤمتر قمة األهداف اإلمنائية لأللفية  -  باء     
  -التقرير املشترك التفاقية مكافحة التصحر وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي   - جيم     
  ٦  ١٣-١١  ....."حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية يف املناطق القاحلة: البليون املنسي"         
  ٧  ١٤  ...... بشأن تنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر٦٥/١٦٠قرار اجلمعية العامة   - دال     
  ٧  ١٦-١٥  ................................... لالجتماع الرفيع املستوىالتحضري  -  هاء     
  ٨  ٢٢-١٧  ..............إعداد املسامهات يف ورقة املعلومات األساسية لألمني العام  -  واو     

  ٩  ٢٦-٢٣  .....................................................اخلالصة واالستنتاجات  - ثالثاً  
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  الوالية  - أوالً
والية األمني التنفيذي فيما يتعلق مبواصلة اختاذ هذه املبادرات مستمدة يف األسـاس               -١

ؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة، ونتائج الدورتني السادسة عـشرة والـسابعة            من نتائج م  
عشرة للجنة التنمية املستدامة، ومن االستراتيجية، ومقررات مؤمتر األطراف والتوجيهـات           

  . املقدمة من مكتب مؤمتر األطراف

  نتائج مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة  - ألف  
الضوء على العالقة بني التصحر والفقر، مؤكـدة         نسربغ للتنفيذ خطة جوها سلطت    -٢

وتدعو اخلطة إىل اختاذ إجـراءات      . دور اتفاقية مكافحة التصحر كأداة هامة ملكافحة الفقر       
مكافحة التصحر والتخفيف من آثار اجلفاف والفيضانات عن "على كافة املستويات من أجل 

ادة من املعلومات املتعلقة باملناخ والتنبؤات اجلويـة،        طريق اختاذ تدابري من قبيل حتسني االستف      
وأنظمة اإلنذار املبكر، وإدارة األراضي واملوارد الطبيعية، واملمارسات الزراعية، واحملافظة على 
النظم اإليكولوجية، من أجل عكس االجتاهات احلالية واحلد من تردي األراضـي واملـوارد              

 موارد مالية مالئمة وميكن التنبؤ هبا لتنفيذ اتفاقية األمـم           املائية، مبا يف ذلك عن طريق توفري      
أو تصحر خطرية، وخباصة    /املتحدة ملكافحة التصحر يف البلدان اليت تشهد موجات جفاف و         

  ". يف أفريقيا، بوصف ذلك أحد األدوات للقضاء على الفقر

تنفيـذ  اخلطة وإطار العمل االستراتيجيان للسنوات العشر من أجـل تعزيـز              - باء  
  ، ومقررات مؤمتر األطراف)٢٠١٨-٢٠٠٨(االتفاقية 

تـردي  /الوالية املمنوحة لألمانة من أجل اختاذ مبادرات تتناول العالقة بني التصحر            -٣
أمهيـة  "األراضي واجلفاف والقضاء على الفقر، مستمدة أيضاً من االستراتيجية اليت تؤكـد             

 األراضي والسيطرة عليه تردي/اة ملنع حدوث التصحرتنفيذ االتفاقية تنفيذاً فعاالً، باعتبارها أد
إن ".  الفقر مع تشجيع التنمية املـستدامة      القضاء على وعكس اجتاهه، وكذلك للمسامهة يف      

اهلدف االستراتيجي األساسي لالتفاقية هو حتسني األحوال املعيشية للسكان املتأثرين، بيد أن            
 يف زيادة معدالت السكان الذين يتمتعـون        مؤشر التأثري األول الذي حدده األطراف يتمثل      

  .مبستوى معيشي أعلى من خط الفقر يف املناطق املتأثرة
، ٩/م أ -٧، ويف مقـرره     ٨/م أ -٣ من مقرره    ٢٢وطلب مؤمتر األطراف يف الفقرة        -٤

االستراتيجية من أجل إذكاء الـوعي  أن ينظر األمني التنفيذي يف إجراء حوار سياسايت بشأن      
واضعي قرارات السياسة العامة ذوي الصلة وتشجيعهم على تبنيها، وذلـك           هبا يف صفوف    

بوسائل منها االستفادة من الفرص اليت تتيحها الدورتان السادسة عشرة والـسابعة عـشرة              
 أن هذا التوجيه شجع بوضوح األمني التنفيذي علـى          الواضحومن  . للجنة التنمية املستدامة  
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الدورتان السادسة عشرة والسابعة عشرة، بيد أنه انطـوى  االستفادة من الفرص اليت أتاحتها     
  . أيضاً على ضرورة استكشاف اإلمكانيات اليت تقدمها حمافل أخرى ذات صلة

  نتائج الدورتني السادسة عشرة والسابعة عشرة للجنة التنمية املستدامة  - جيم  
دامة أكدت أيضاً   نتائج الدورتني السادسة عشرة والسابعة عشرة للجنة التنمية املست          -٥

ويف هذا الصدد، شـجعت الـدورة       ". لألراضي دور كبري يف حتقيق القضاء على الفقر       "أن  
السابعة عشر للجنة بشدة على اختاذ إجراءات لوضع تدابري سياساتية حتد من تردي األراضي              

  .وتساهم أيضاً يف القضاء على الفقر

  الدورة التاسعة ملكتب مؤمتر األطراف  - دال  
       / حزيـران  ٢٤ و ٢٣تب مؤمتر األطراف التاسع الذي اجتمع يف بـون يـومي             مك  -٦

، قدم توجيهات أيضاً عـن      ٢٠١١مايو  / أيار ٢٤ و ٢٣، ويف بوينس آيرس يومي      ٢٠٠١يونيه  
         /طريق دعم فكرة تنظيم اجتماع رفيع املستوى ملدة يوم واحد للجمعيـة العامـة يف أيلـول                

  .تردي األراضي واجلفاف يف سياق االستدامة العاملية/ألة التصحر بغية تناول مس٢٠١١سبتمرب 
 أعاله، قدم األمـني التنفيـذي عـدة         ٦واستناداً إىل التوجيه املشار إليه يف الفقرة          -٧

 ٦٦ يف إطار الدورة     ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ٢٠مبادرات لالجتماع الرفيع املستوى املعقود يف       
ت مجلة أمور منها املسامهة يف خمتلف التقارير والنتـائج          ومشلت هذه املبادرا  . للجمعية العامة 

اليت متخضت عنها االجتماعات، مبا يف ذلك نتائج مؤمتر األهداف اإلمنائية لأللفية، وال سيما              
  . الذي أُِعد بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي" البليون املنسي"تقرير 

لة بالعالقة بني قضايا التـصحر وتـردي        متابعة وتنفيذ الواليات املتص     - ثانياً  
  األراضي واجلفاف وقضايا التنمية املستدامة والقضاء على الفقر

  تقرير األمني العام لألمم املتحدة بشأن تنفيذ االتفاقية  - ألف  
مواصلةً للمتابعة الفعالة للترتيبات املتصلة بالعالقة بني التصحر والقضاء على الفقر،             -٨

 ٦٥ لألمم املتحدة يف تقريره السنوي بشأن تنفيذ االتفاقية املقدم إىل الدورة             أكد األمني العام  
 األراضي واجلفاف من بني التحديات البيئية العاملية األكثر         ترديالتصحر و للجمعية العامة أن    

 يف عصرنا، إذ هتدد بتقويض مكاسب التنمية املستدامة وتتسبب يف انعـدام األمـن               إحلاحاً
واألشخاص الـذين  .  استقرار اجملتمعات، وترسيخ الفقر، وتفاقم تغري املناخ     الغذائي، وزعزعة 

 مـن   أيضاً هم    نسمة  يف العامل، الذين يزيد عددهم على البليون       القاحلة األراضي   يفيعيشون  
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أفقر الناس وأضعفهم ويتحملون وطأة الصدمات الناجتة عن تغري املناخ وهم أقل قدرة علـى               
وأضاف التقرير أن علـى     . ركب يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية     التأقلم، وال يسايرون ال   

أن يلتزمـوا مـن   اجملتمع الدويل معاجلة هذا الوضع على سبيل األولوية، ودعا قادة العامل إىل       
  . القضاياجديد بالتركيز السياسي على هذه 

         لعامـة  وعليه، ذكر األمني العام أن اجلمعية العامة قد ترغـب، عـشية املناقـشة ا                -٩
، يف عقد اجتماع رفيع املستوى ملدة يوم واحد يتناول مسألة التصحر وتـردي              ٦٦للدورة  

  . األراضي واجلفاف يف سياق االستدامة العاملية

  مؤمتر قمة األهداف اإلمنائية لأللفية  - باء  
ز هـذه   دعماً ملسألة العالقة بني الفقر والتصحر، سعى األمني العام أيضاً إىل إبـرا              -١٠

 ٢٢ إىل   ٢٠القضية يف إطار مؤمتر قمة األهداف اإلمنائية لأللفية املنعقـد يف الفتـرة مـن                
.  للجمعية العامة، وخباصة يف الوثيقـة اخلتاميـة        ٦٥ قبل بدء الدورة     ٢٠١٠سبتمرب  /أيلول

ونتيجة هلذه اجلهود، تضمنت الوثيقة اخلتامية الكثري من الدعم لتنفيذ االتفاقية مـن جانـب               
كما دعت إىل إجراءات    . ء الدول واحلكومات املشاركني يف اجتماعات اجلمعية العامة       رؤسا

  . مجاعية من اجملتمع الدويل ملعاجلة أسباب التصحر وتردي األراضي وتأثريمها على الفقر

 -افحة التصحر وبرنامج األمم املتحدة اإلمنـائي        التقرير املشترك التفاقية مك     -جيم   
  "حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية يف املناطق القاحلة: البليون املنسي"

تـردي األراضـي وحتقيـق      /ركز التقرير على العالقة الوثيقة والفعلية بني التصحر         -١١
ه املناطق هم من بـني      وأشار إىل أن سكان هذ    . األهداف اإلمنائية لأللفية يف املناطق القاحلة     

وتبني الدراسة أن املوارد    .  باجلوع وسوء الصحة والتهميش    أفقر الناس يف العامل وأشدهم تأثراً     
الطبيعية اليت يعتمد عليها الفقراء يف كسب عيشهم يف العديد من هذه املناطق قـد تـردت                 

ر أن النجاح   كما يوضح التقري  . بشكل يساهم مباشرة يف تدين مستويات رفاه هؤالء السكان        
يف التصدي ملشكلة الفقر يف املناطق القاحلة يعود إىل تعزيز االلتزام السياسي واالسـتثمارات              

وذكر التقرير أن األهداف اإلمنائية لأللفية، وخباصة احلد من الفقر، ال تتحقق            . اجليدة التوجيه 
 سياسات تعاجل   بصورة منفردة، فمساعدة الناس على االنعتاق من ربقة الفقر تتطلب انتهاج          

 كالتغذية واالفتقار إىل التعليم، واملرض وعدم املساواة اجلنسانية، وقبل ذلك           - مسبباته كافة 
  .مكافحة التصحر وتردي األراضي، وال سيما يف املناطق القاحلة

وشددت الدراسة على أن املناطق القاحلة قد أُِمهلت لزمن طويل من جانب القـادة                -١٢
وحثتهم على وقف هذا التجاهل ألن املناطق القاحلـة         . عمال يف العامل  السياسيني ورجال األ  
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تذخر بإمكانيات كبرية مل ُتستغل لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، وألهنا تشكل أيضاً آخر             
  . اجملاالت الكبرية للتنمية االقتصادية

 اجتماعـاًً   ونظمت أمانة اتفاقية مكافحة التصحر وبرنامج األمم املتحدة اإلمنـائي           -١٣
جانبياً رفيع املستوى لعرض نتائج التقرير املشترك أثناء انعقاد مؤمتر قمة األهداف اإلمنائيـة              

ومت على نطاق واسع تعميم النتائج الواردة يف تقريـر          . ٢٠١٠سبتمرب  / أيلول ٢٢لأللفية يف   
أدى إىل زيادة الوعي    ، مما   "حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية يف املناطق القاحلة      : البليون املنسي "

تردي األراضي واجلفاف والقضاء على الفقر إذا أُريـد         /بضرورة معاجلة العالقة بني التصحر    
 ملناقشات اجلمعية العامة بـشأن       هاماً وكان التقرير مرجعاً  . حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية   

  .٦٥/١٦٠تنفيذ االتفاقية، وال سيما بالنسبة إلصدار قرار اجلمعية العامة 

   بشأن تنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر٦٥/١٦٠قرار اجلمعية العامة   - دال  
 إىل عقد اجتماع رفيع املستوى ملدة يوم واحد عن موضـوع            ٦٥/١٦٠دعا القرار     -١٤

"  األراضي واجلفاف يف سياق التنمية املستدامة والقضاء على الفقر         ترديالتصدي للتصحر و  "
وكلفـت  .  للجمعية العامـة   ٦٦ناقشة العامة للدورة    ، قبل امل  ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ٢٠يف  

أن كما نص القرار على     . اجلمعية العامة األمني التنفيذي باالضطالع بدور املنسق لالجتماع       
 تليها حلقة نقاش واحـدة يف الـصباح  ينظم االجتماع حبيث يبدأ بعقد جلسة عامة افتتاحية    

 أن  أيـضاً تقـرر   و. يها جلسة عامة ختامية   تعقبها حلقة نقاش ثانية يف فترة ما بعد الظهر تل         
يشترك يف رئاسة حلقيت النقاش رؤساء الدول أو احلكومات، رئيس مـن بلـدان الـشمال                
ورئيس من بلدان اجلنوب لكل حلقة نقاش، يقوم رئيس اجلمعية العامة بتعيينهم بالتشاور مع              

  .اجملموعات اإلقليمية، مع املراعاة الواجبة للتوازن اجلغرايف

  التحضري لالجتماع الرفيع املستوى  - ءها  
. بدأ األمني التنفيذي التحضري يف وقت مبكر توخياً إلجناح االجتماع الرفيع املستوى         -١٥

 للجمعية العامـة إلحاطتـه علمـاً        ٦٥ برئيس الدورة    ٢٠١١فرباير  / شباط ٢فاجتمع يف   
 االجتمـاع الرفيـع     بالتحضريات اليت يضطلع هبا األمني التنفيذي يف سياق تكليفه بتنـسيق          

  . املستوى، وملناقشة التعاون الالزم لضمان جناح االجتماع
، مبخاطبة اجتماع للدبلوماسيني    ٢٠١١مايو  / أيار ٢٦وقام األمني التنفيذي الحقاً، يف        -١٦

نظمته اليابان بالتعاون مع أمانة اتفاقية مكافحة التصحر وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي بعنـوان              
، وكان الغرض إحاطة اجملتمعني علماً باالجتمـاع        "الدروس اجلديدة : افحة التصحر تعزيز مك "

وأشـار يف   . الرفيع املستوى وبضرورة معاجلة العالقة بني التصحر والفقر على سبيل األولويـة           
العرض الذي قدمه إىل أن مكافحة التصحر مل ُتفهم دائماً على أهنا من التحديات اليت ينبغـي                 
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وأوضح أن املشكلة تكمن يف فقدان األراضي الزراعية وقدرهتا         .  الصعيد العاملي  التصدي هلا على  
على إنتاج احملاصيل ودعم النظم اإليكولوجية، وأشار إىل أن حتقيق متطلبات األمـن الغـذائي               

 ٢٠٥٠ يف املائة على أقل تقدير حبلـول عـام   ٧٠العاملي املتمثلة يف زيادة إنتاج األغذية بنسبة       
وأضاف أن األراضي القاحلة هي     . دي ملشكلة التصحر وتردي األراضي واجلفاف     يستلزم التص 

مفتاح األمن الغذائي املستقبلي ألن الكثري من احملاصيل الغذائية كالبطاطس والـذرة والقمـح              
 ٤٤والشعري، الثابتة عاملياً يف الوقت الراهن، ُتنتج يف هذه املناطق اليت تشكل يف الوقت الراهن                

          وأبلـغ األمـني    .  يف املائة من املواشـي يف العـامل        ٥٠ن النظم الزراعية العاملية وهبا      يف املائة م  
التنفيذي اجملتمعني بأن فقدان األراضي الزراعية يف الوقت الراهن يفوق املعدالت التارخيية بأكثر             

 املائة   يف ٧٨ مرة تقريباً، وأن تردي األراضي خارج نطاق املناطق القاحلة يشكل            ٣٥-٣٠من  
من املساحة اإلمجالية املفقودة، ولذا ينبغي وقف هذا التردي مع التركيـز علـى استـصالح                

وخلص إىل أن حتقيق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة،          . األراضي اليت تأثرت يف املناطق القاحلة     
  . وخباصة القضاء على الفقر واجلوع، يتوقف على املناطق القاحلة

   ورقة املعلومات األساسية لألمني العامإعداد املسامهات يف  - واو  
توىل األمني التنفيذي أيضاً، بوصفه اجلهة املكلفة بالتنسيق، إعداد املسامهات يف ورقة         -١٧

املعلومات األساسية اليت يعرضها األمني العام خالل االجتماع الرفيع املستوى الذي دعت إليه   
  . ٦٥/١٦٠اجلمعية العامة يف قرارها 

تردي األراضي واجلفاف والقـضاء     /املسودة على العالقة القوية بني التصحر     وتركز    -١٨
 مليار نسمة   ١,٥وتبّين أن تردي األراضي يطال      . على الفقر وحتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية     

يف العامل تعتمد سبل كسب عيشهم اعتماداً مباشراً على استغالل األراضي املتردية، ويـرتبط     
.  يف املائة من الفقراء يف هذه املنـاطق        ٤٢ باملعاناة من الفقر حيث يعيش       ذلك ارتباطاً وثيقاً  

وتكرر الوثيقة تأكيد أن كثريين من السكان يف املناطق الريفية يعتمدون بشكل مباشر علـى               
أو /املوارد الطبيعية لكسب قوهتم، وأن تردي هذه املوارد، بسبب التصحر وتردي األراضي و            

  .باشر على رفاه البشراجلفاف يكون له تأثري م
وتؤكد مسودة الوثيقة عدم وجود صلة حتمية بني الفقر واألراضي القاحلة، فقـد               -١٩

استوطن البشر بنجاح يف هذه املناطق آلالف السنني، كما أن هذه املناطق توفر الكثري مـن                
          وهناك مناطق كبرية إلنتاج احلبوب يف مناطق شبه قاحلـة،         . الغذاء يف شكل حبوب وماشية    

مبا يف ذلك يف السهول الكربى ألمريكا الشمالية، وسهول البامباس يف األرجنـتني وحـزام               
  . القمح يف االحتاد الروسي وأوكرانيا وكازاخستان

وسعت مسودة الوثيقة إىل تبديد أسطورة أن املناطق القاحلة هي أماكن خالية وجرداء               -٢٠
وتشري الوثيقة أيضاً إىل أن لـألرض       . قيق التنمية املستدامة  وقليلة القيمة االقتصادية وأهنا تعيق حت     

وترى الوثيقة أن   . قيمة بوصفها رأس مال طبيعي، ومثة تكلفة لعدم استخدامها بصورة مستدامة          
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 يف املائة   ١٦باإلمكان حتسني األراضي ومنع ترديها، وتلفت االنتباه إىل التحسن الذي تشهده            
 املناطق اجلافة والرعوية على وجه اخلصوص، بالرغم مـن          من مساحات األراضي يف العامل، يف     

  .  يف املائة من مساحات األراضي يف العامل تزداد ترديا٢٤ًأن 
تردي األراضي واجلفاف وعالقتـه بالتحـديات       /وتورد الوثيقة أن انتشار التصحر      -٢١

بغي أن تكون شاملة    اإلمنائية العاملية األخرى يعين أن استراتيجيات التعامل مع هذه املشاكل ين          
وتـرى أن  . القضاء على الفقر وحتقيق التنمية املستدامة     إذا ما أريد هلا أن تفضي إىل        ومتآزرة  

تردي األراضي واجلفـاف    /اهلدف املنشود ألي هنج متكامل من هذا القبيل ملكافحة التصحر         
مجتمعـات   تعزيز الرفاه االقتصادي واالجتماعي لل‘١‘: ينبغي أن ينطوي على ثالثة جوانب    

 تعزيز قابليتـها للتكيـف      ‘٣‘ متكني هذه اجملتمعات من استدامة النظم البيئية؛         ‘٢‘املتأثرة؛  
  ).مبا يف ذلك تغري املناخ(وإدارة التغري املناخي 

 ،٢٠١١مايو  / أيار ١٢وخالل املشاورات اليت نظمتها األمانة العامة لألمم املتحدة يف            -٢٢
يرها ملسامهة أمانة اتفاقية مكافحة التـصحر يف ورقـة          أعربت الدول األعضاء عن فائق تقد     

وقد أُخذت التعليقات يف االعتبار إلعداد الصيغة       . املعلومات األساسية اليت قدمها األمني العام     
  . النهائية للورقة

  اخلالصة والتوصيات  - ثالثاً  
يجية، حتت توجيه مؤمتر األطراف ومكتبه، وعمالً بالتكليف املستمد من االسترات           -٢٣
 للجنة التنمية املستدامة،    ١٧ و ١٦ ونتائج الدورتني    مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة    و

 حثيثة إلبراز وتأكيد األولوية العالية اليت يعطيهـا اجملتمـع           بذل األمني التنفيذي جهوداً   
توى الدويل للقضايا املتعلقة باألراضي، وذلك عن طريق املسامهة يف االجتماع الرفيع املس           

  .الذي خصصته اجلمعية العامة لقضايا التصحر وتردي األراضي واجلفاف
تـردي األراضـي    /لقد طرأ كثري من التغيري فيما يتعلق بفهم مشكلة التـصحر            -٢٤

واجلفاف، مبا يف ذلك نطاق املساحات املتأثرة، منـذ انعقـاد قمـة األرض يف ريـو يف                  
ة اخلـصبة يف املنـاطق القاحلـة        الترب/ األرض افاسترتويشكل  . ١٩٩٢يونيه  /حزيران

ومثة فهم متزايـد بـأن      . وخارجها أحد التهديدات الرئيسية اليت تواجه اجلنس البشري       
األراضي تشكل منفعة عامة مشتركة يف نظام حياتنا، غري أن هذا الفهم مل يرسخ بعـد يف                 

تردي األراضي واجلفاف ليست مشكلة حمليـة،       /أذهان صانعي القرار، فمشكلة التصحر    
فهي ترتبط مبشاكل أخرى كالتنوع األحيائي وتغري املناخ واألمن الغذائي واجلوع والفقر            

  .وما إىل ذلك
إمكانية مسامهة مكافحة التصحر يف حتقيق     " اتفاقية مكافحة التصحر    ديباجة وتربز  -٢٥

ر أهداف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، واتفاقية التنوع األحيائي وسـائ            
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ستكون استراتيجيات مكافحة الفقر والتخفيف من آثار       "و" االتفاقيات البيئية ذات الصلة   
اجلفاف أكثر فعالية إذا استندت إىل مالحظات منهجية سليمة ومعارف علمية راسخة وإذ   

بيد أن االستجابة السياساتية اقتصرت حـىت اآلن علـى          ". أُعيد تقييمها بشكل مستمر   
ة على ذلك، فإن الكثري من البلدان املتأثرة هبـا منـاطق قاحلـة              وعالو. املستوى احمللي 

وأخرى غري قاحلة على السواء، والتقييم االجتماعي واالقتصادي، مبا يف ذلك من حيث             
وينطبق ذلك أيضاً على الـُصُعد      . قابلية التأثر، لن يكون فعاالً ما مل يتم على نطاق البلد          

  .واإلقليمي والعاملي) الفرعي(
 يود مؤمتر األطراف أن يضع يف اعتباره آراء الدول األعضاء والتوجيهـات             وقد  -٢٦

وقـد يـود    . املقدمة يف االجتماع الرفيع املستوى وصياغة ذلك يف نتائج ملؤمتر األطراف          
بالتايل اإلحاطة علماً بنتيجة االجتماع الرفيع املستوى للجمعية العامة وتقدمي توجيهـات            

  .رات السياساتية املعتمدة إىل أنشطة ملموسةعن كيفية متابعة ترمجة اخليا

        


