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  مؤمتر األطراف

 وينـدهوك تقرير مؤمتر األطراف عن دورته احلادية عشرة املعقودة يف            
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: إدراج أنشطة املنظمات غري احلكومية ضمن برنامج العمل الرمسي ملؤمتر األطراف            - ثالثاً  
 ١٢  ٥١-٤١  .....................................................جلسات احلوار املفتوح

 ١٤  ٧٣-٥٢  .......................................جلسات احلوار التفاعلي: زء اخلاصاجل  - رابعاً  
دور اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحُّر      : ١اجتماع املائدة املستديرة     -ألف     

 ١٥  ٦١-٥٩  .....راضي يف سياق التنمية املستدامة تدهور األ حيقّق التعادل يفيف عامل
 ونشر املمارسات   تعزيزالتغلب على عقبات    : ٢اجتماع املائدة املستديرة      -  باء     

 ١٥  ٦٤-٦٢  ................................اجليدة يف سياق عملية تنفيذ االتفاقية
تـدهور  /التـصحر مكافحـة   اقتصاديات  : ٣اجتماع املائدة املستديرة      - جيم     

يف   التكاليف والفوائد لزيادة االستثمار    يف حتليل النظر  : األراضيوإصالح  
 ١٦  ٦٧-٦٥  .......... املتدهورة األراضيوإحياء/واستصالح تدهور األراضي نبجت

االستفادة من اإلجنازات وتعزيز تنفيـذ      : آفاق املستقبل : ةناقشة الوزاري امل  - دال     
 ١٧  ٧٣-٦٨  ..............االتفاقية واالستراتيجية على الصعيدين القطري واإلقليمي

 ١٧  ٨١-٧٤  .............................. مؤمتر األطرافااعتمدهاليت القرارات و املقررات  - خامساً  
 ١٧  ٧٥  ............من رئيس مؤمتر األطرافقررات املتخذة بناء على توصية امل  - ألف     
 ١٨  ٧٦  .........................قررات املتخذة بناء على توصية من املكتبامل  -  باء     
 ١٨  ٧٧  ...................قررات املتخذة بناء على توصية من اللجنة اجلامعةامل  - جيم     
 ١٨  ٧٨  .....قررات املتخذة بناء على توصية من جلنة استعراض تنفيذ االتفاقيةامل  - دال     
 ١٩  ٧٩  ..........ذة بناء على توصية من جلنة العلم والتكنولوجياقررات املتخامل  -  هاء     
 ٢٠  ٨٠  ...........لى توصية من فريق اخلرباء املخصصقررات املتخذة بناء عامل -  واو     
 ٢٠  ٨١  ..........................................القرار الذي اعتمده املؤمتر  - زاي     

 ٢٠  ٨٣-٨٢  ..............................................................اختتام الدورة  - اًسادس  

 ٢٠  ٨٢  ...............طرافموعد ومكان انعقاد الدورة الثانية عشرة ملؤمتر األ  - ألف     
 ٢٠  ٨٣  ..................اعتماد تقرير مؤمتر األطراف عن دورته احلادية عشرة  -  باء     

  املرفقات
  ٢١  .................. رئيس مؤمتر األطراف يف دورته احلادية عشرةأعّده للجزء الرفيع املستوى موجز  - األول  
  ٢٩  ......................................جلسات احلوار التفاعلي: قائمة املتحدثني يف اجلزء اخلاص  - الثاين  
  ٣١  .........................................................اتأعضاء الربملانالصادر عن ن عالاإل  - الثالث  
حيقق التعـادل يف    كافحة التصحر من أجل عامل      األمم املتحدة مل   اتفاقية   املتعلق بتعزيز إعالن ناميب     - الرابع  

  ٣٦  ............................................................................ األراضيتدهور 
  ٣٩  ................................................................إعالن منظمات اجملتمع املدين  - اخلامس  
 ٤١  ..................................ة لألراضيإعالن منتدى قطاع األعمال املعين باإلدارة املستدام  - السادس  

 ٤٤  ...................................الوثائق املعروضة على مؤمتر األطراف يف دورته احلادية عشرة  - السابع  
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  افتتاح الدورة  -أوالً  

  افتتاح الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف  -ألف  
سـعادة  الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف،      رئيس   افتتح،  ٢٠١٣ سبتمرب/أيلول ١٦ يف  -١

 ٢٢عمالً باملادة   و.  احلادية عشرة ملؤمتر األطراف     الدورةَ ،)كوريامجهورية  (السيد دون كو يل     
 ، أدىل رئـيس   )االتفاقيـة  (من النظام الداخلي التفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة التـصحر          

 . ملؤمتر األطراف ببيانالعاشرة الدورة

 انتخاب الرئيس  -باء  
 ) من جدول األعمال١البند (

، انتخب مؤمتر األطراف بالتزكية     ٢٠١٣سبتمرب  /أيلول ١٦  املعقودة يف  األوىليف اجللسة     -٢
 . رئيساً لدورته احلادية عشرةناميبيا، يواهيكوا هريونغا، وزير البيئة والسياحة يف مجهورية معايل

 .بيانبأدىل الرئيس اجلديد و  -٣

 البيانات العامة  -جيم  

 األمني التنفيذي   أيضاً ، أدىل ٢٠١٣سبتمرب  /أيلول ١٦ يف   األوىل املعقودة يف اجللسة     -٤
 .ببيانتفاقية لال

ويف اجللسة نفسها، أدىل ببيانات ممثلو كل من االحتاد األورويب، وبوركينـا فاسـو       -٥
 باسـم (أنتيغوا وبربودا   و،  ) دول آسيا واحمليط اهلادئ    باسم(، واهلند   ) الدول األفريقية  باسم(

رفق املشمولة مب األطراف   باسم(ينيا   وأرم ،)أمريكا الالتينية ودول منطقة البحر الكارييب     دول  
 ).التنفيذ اإلقليمي ألوروبا الوسطى والشرقية

 .ن املنظمات غري احلكوميةعممثل  أيضاًأدىل ببيان و  -٦

 املسائل التنظيمية  -ثانياً  

 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  -ألف  
 ) من جدول األعمال٢البند (

 /أيلول ١٦ املعقودة يف     األوىل األعمال يف اجللسة  نظر املؤمتر يف هذا البند من جدول          -٧
 .٢٠١٣سبتمرب 
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 ICCD/COP(11)/1ويف اجللسة نفسها، اعتمد املؤمتر جدول أعماله الوارد يف الوثيقة             -٨
 :كما يلي

 .انتخاب الرئيس  -١

 .إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  -٢

 :الرئيسغري انتخاب أعضاء املكتب   -٣

 لرئيس؛انتخاب نواب ا )أ(  

 انتخاب رئيس جلنة العلم والتكنولوجيا؛  )ب(  

 .انتخاب رئيس جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية  )ج(  

 .وثائق تفويض الوفود  -٤

 .اعتماد املنظمات احلكومية الدولية ومنظمات اجملتمع املدين والقطاع اخلاص  -٥

 .، حسب االقتضاءإنشاء أفرقة خرباء خمصصةرباء واخل قائمة حتديث  -٦

 للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيـذ        االستراتيجياناخلطة وإطار العمل      -٧
 ):االستراتيجية) (٢٠١٨-٢٠٠٨(االتفاقية 

استعراض تقرير جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، مبا يف ذلك توصياهتا   )أ(  
 إىل مؤمتر األطراف؛

 ؛استعراض التقدم احملرز يف تنفيذ استراتيجية االتصال الشاملة  )ب(  

 منتصف املدة؛يف ستراتيجية الستقل لاملتقييم ال  )ج(  

 حتسني آليات تيسري التنسيق اإلقليمي لتنفيذ االتفاقية؛  )د(  

 مواءمة برامج العمل مع االستراتيجية؛  )ه(  

استعراض تقرير جلنة العلم والتكنولوجيا، مبا يف ذلك توصياهتا إىل            )و(   
 .مؤمتر األطراف

توصـيات بـشأن    الآللية العاملية، مبا يف ذلك      ل املؤسسية   ترتيباتوال اإلدارة  -٨
 .آللية العامليةاالحتضان مقر ديدة  اجلالترتيبات

 :الربنامج وامليزانية  -٩

 ؛٢٠١٥-٢٠١٤ السنتنيميزانية فترة وبرنامج   )أ(  

 . لالتفاقيةاالستئمانيةاألداء املايل للصناديق   )ب(  

 ).٢٠+ريو(للتنمية املستدامة  املتحدة األمممتابعة نتائج مؤمتر   -١٠
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تعديل مذكرة التفاهم بني اتفاقيـة األمـم        :  العاملية البيئةالتعاون مع مرفق      -١١
 . بينهمااملتحدة ملكافحة التصحر ومرفق البيئة العاملية بشأن تعزيز التعاون

 منظمات اجملتمع املدين وممثلي القطاع اخلـاص        العتماداإلجراءات املنقحة     -١٢
يف اجتماعات وعمليات اتفاقية ة هذه اجلهات شاركمل األطراف و مؤمترلدى

 .األمم املتحدة ملكافحة التصحر

 :البنود املعلقة  -١٣

  النظام الداخلي؛من ٤٧املادة   )أ(  

  بالتنفيذ؛املتعلقة املسائل لتسويةاإلجراءات واآلليات املؤسسية   )ب(  

 .توفيق إجراءات التحكيم والاملرفقان اللذان يتضمنان  )ج(  

 ).٢٠٢٠-٢٠١٠(عقد األمم املتحدة للصحارى ومكافحة التصحر   -١٤

إدراج أنشطة املنظمات غري احلكومية ضمن برنامج العمل الرمسي ملـؤمتر             -١٥
 .جلسات احلوار املفتوح: األطراف

 . احلوار التفاعليجلسات: اجلزء اخلاص  -١٦

 .لدورة الثانية عشرة ملؤمتر األطرافابرنامج عمل   -١٧

 .تقرير الدورة  -١٨

لربنـامج   شفوياًتصويباً   ضّمنهويف اجللسة نفسها، عقب بيان أدىل به رئيس املؤمتر،            -٩
جدول األعمال املقتـرح للـدورة،      على  دول األعمال، وافق املؤمتر     جب املؤقت املرفق    العمل

 .بصيغته املصوبة شفوياً

 الرئيسغري انتخاب أعضاء املكتب   -باء  
 ) األعمال من جدول٣البند (

،  جلساته األوىل والثالثة والعاشـرة     نظر املؤمتر يف هذا البند من جدول األعمال يف          -١٠
 .٢٠١٣سبتمرب /أيلول ٢٧سبتمرب، و/أيلول ٢٠سبتمرب، و/أيلول ١٦ املعقودة يف

، انتخب  ٢٠١٣سبتمرب  /أيلول ٢٠ و ١٦ اجللستني األوىل والثالثة املعقودتني يف    يف  و  -١١
 :كتب التالية أمساؤهم لدورته احلادية عشرةاملؤمتر أعضاء امل

 :نواب الرئيس

 )بوركينا فاسو(السيد مامادو هوناديا   

 )مجهورية كوريا(السيد تشوي يونغ تاي   



ICCD/COP(11)/23 

GE.13-64172 6 

 )جزر كوك( لويزا كاريكا  هيماتاالسيدة  

 )أرمينيا(السيد أشوت فارديفانيان   

 )ليتوانيا(غودايتني هوليمان السيدة داليا   

 )الربازيل(كافالكانيت السيد تياجو   

 )كوستاريكا(السيد ماريانو اسبينوزا   

 )أيرلندا(تشيلمان السيد توماس   

 )الواليات املتحدة األمريكية(السيدة كريستني داوسون   

 لـويزا   هيماتاسبتمرب، عني املؤمتر السيدة     /أيلول ٢٠ يف   الثالثة املعقودة ويف اجللسة     -١٢
 .احلادية عشرة للدورة ةًمقرر) جزر كوك(كاريكا 

 رئيس جلنة العلم والتكنولوجيا    

يـل  يسبتمرب، انتخب املؤمتر الـسيد أور     /أيلول ٢٧ العاشرة املعقودة يف  يف اجللسة     -١٣
ا  للدورة الثانية عشرة املقبلة للجنة العلم والتكنولوجيا والجتماعاهت        رئيساً) إسرائيل(سفريئيل  

 .الدوراتيف الفترة الفاصلة بني 

  استعراض تنفيذ االتفاقيةرئيس جلنة    

 فيلـبريت بـراون   سبتمرب، انتخب املـؤمتر     / أيلول ٢٧ العاشرة املعقودة يف  يف اجللسة     -١٤
 . للجنة استعراض تنفيذ االتفاقيةتني والرابعة عشرة املقبلة الثالثة عشرللدورتني رئيساً) جامايكا(

 وثائق تفويض الوفود  -جيم  
 ) من جدول األعمال٤البند (

سبتمرب، نظر املؤمتر يف تقرير وثـائق تفـويض       /أيلول ٢٧ العاشرة املعقودة يف  اجللسة  يف    -١٥
 .االتوصية الواردة فيهيف و ،ICCD/COP/(11)/22 الوارد يف الوثيقة الوفود

 .ويف اجللسة نفسها، اعتمد املؤمتر التقرير  -١٦

 ول املراقبنياعتماد املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية وقب  -دال  
 ) من جدول األعمال٥البند (

سبتمرب، عقب بيان أدىل به الرئيس، قـرر        / أيلول ١٦ األوىل املعقودة يف  يف اجللسة     -١٧
املدرجـة يف   األعمال والصناعة    ي بصفة مراقب، منظمات وكيانات قطاع     ،عتمدياملؤمتر أن   

 .ICCD/COP(11)/20/Rev.1 األول والثاين والثالث من الوثيقة اتاملرفق
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 نة العلم والتكنولوجياجل  -هاء  

قدت الدورة احلادية عشرة للجنة العلم والتكنولوجيا برئاسـة الـسيد انطونيـو             ُع  -١٨
 /أيلول ٢٠ إىل   ١٧من  يف الفترة    جلساتعقدت اللجنة سبع    و). الربازيل(االيس  غما روشا

 .٢٠١٣سبتمرب 

، اعتمدت اللجنة جـدول     ٢٠١٣سبتمرب  /أيلول ١٧ األوىل املعقودة يف  ويف اجللسة     -١٩
 على تنظيم عمل الـدورة  ت، ووافقICCD/COP(11)/CST/1أعماهلا املؤقت الوارد يف الوثيقة   

 .على النحو الوارد يف املرفق الثاين من الوثيقة

 السيد نيكوالس   ت وعين ،ويف اجللسة نفسها، وافقت اللجنة على إنشاء فريق اتصال          -٢٠
 .لفريق االتصالاً ميسر) االحتاد األورويب(هانلي 

سـبتمرب، انتخبـت اللجنـة بالتزكيـة       /أيلول ٢٠ املعقودة يف    السابعةويف اجللسة     -٢١
فـؤاد  شـحات   السيد  : قادمة الثانية عشرة ال   ا لرئيس دورهت  األشخاص التالية أمساؤهم نواباً   

 كوسـتوفيتش ، والسيد حامد    )اليمن( حممد عبد اهللا الشرجيب      عالء الدين ، والسيد   )اجلزائر(
 تعـيني وافقت اللجنة على تأجيـل  و). بريو(، والسيدة سونيا غونزاليس )البوسنة واهلرسك (

  .يجريها املكتبسر إىل موعد الحق، بعد املشاورات اليت املقّر
واختذ املؤمتر إجـراًء بـشأن هـذه        . وقدمت اللجنة تسع توصيات إىل مؤمتر األطراف        -٢٢

، اعتمـاد التوصـيات   وقبل  . ٢٠١٣سبتمرب  / أيلول ٢٠التوصيات يف جلسته الثالثة املعقودة يف       
مـشاريع  اعتماد   علىتفاقية بيانات شفوية عن اآلثار املترتبة يف امليزانية الربناجمية          االممثل أمانة    تال

ICCD/COP(11)/CST/L.2املقــررات الــواردة يف الوثــائق 
ICCD/COP(11)/CST/L.3و، )١(

)٢(، 
ICCD/COP(11)/CST/L.4و

ICCD/COP(11)/CST/L.6 و ،)٣(
ICCD/COP(11)/CST/L.7 و ،)٤(

)٥(، 
ICCD/COP(11)/CST/L.8و

)٦(. 

 جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية -واو  

قدت الدورة الثانية عشرة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية برئاسة السيدة ماري روين            ُع  -٢٣
 /أيلول ٢٧إىل   ١٨ يف الفترة من     مخس جلسات عقدت اللجنة   و). الواليات املتحدة األمريكية  (

 .٢٠١٣ سبتمرب
__________ 

 .١١-م أ/٢٦املقرر  )١(
 .١١-م أ/٢٣املقرر  )٢(
 .١١-م أ/٢٤املقرر  )٣(
 .١١-م أ/٢٢املقرر  )٤(
 .١١-م أ/٢١املقرر  )٥(
 .١١-م أ/٢٨املقرر  )٦(



ICCD/COP(11)/23 

GE.13-64172 8 

، اعتمدت اللجنة جـدول     ٢٠١٣ سبتمرب/ أيلول ١٧يف  األوىل املعقودة   ويف اجللسة     -٢٤
 على تنظيم عمل الدورة على      ت، ووافق ICCD/CRIC(12)/1أعماهلا املؤقت الوارد يف الوثيقة      

  .النحو الوارد يف املرفق الثاين من الوثيقة
 الـسيد لـويس     تلجنة على إنشاء فريق اتصال وعين     ويف اجللسة نفسها، وافقت ال      -٢٥

  .لفريق االتصالاً ميسر) غواتيماال(استواردو ريوس غونزاليس 
، انتخبت اللجنة بالتزكية    ٢٠١٣سبتمرب  / أيلول ٢٧ويف اجللسة اخلامسة املعقودة يف        -٢٦

وري كوملاز  ، والسيد ي  )تايلند(، والسيد وارابونغ واراميت     )كينيا(السيد ريتشارد موينيداندو    
 لرئيس الدورتني الثالثة عـشرة      نواباً) االحتاد األورويب (، والسيد باتريك فيغريت     )أوكرانيا(

 .والرابعة عشرة للجنة

 بـشأن هـذه     واختذ املؤمتر إجـراءً   .  إىل مؤمتر األطراف   توصية ١٢ قدمت اللجنة و  -٢٧
 ٢٧ و ٢٠١٣مرب  سـبت /أيلـول  ٢٦يف  املعقـودتني    جلستيه التاسعة والعاشـرة   التوصيات يف   

 وقبل اعتماد التوصيات، تال ممثل أمانة االتفاقية بيانات شـفوية بـشأن        .٢٠١٣سبتمرب  /أيلول
اآلثــار املترتبــة يف امليزانيــة علــى اعتمــاد مــشاريع املقــررات الــواردة يف الوثــائق 

ICCD/COP(11)/CST/L.1
ICCD/COP(11)/CST/L.2، و )٧(

ICCD/COP(11)/CST/L.5، و )٨(
)٩( ،

ICCD/COP(11)/CST/L.7و
ICCD/COP(11)/CST/L.9، و)١٠(

ICCD/COP(11)/CST/L.10، و)١١(
)١٢(.   

تفهـم  ): ج(و) ب(٢وأدىل ممثل الربازيل بالبيان التايل املتعلق ببند جدول األعمال            -٢٨
 تـدهور األراضـي واجلفـاف يف الوثيقـة        /الربازيل أن أي سياق ترد فيه عبارة التـصحر        

ICCD/CRIC(12)/L.12
يع املقررات األخرى للـدورة احلاديـة عـشرة ملـؤمتر     ، ويف مج  )١٣(

والية اليت تنص عليها االتفاقية وللتعاريف الواردة       لل  بالتنفيذ وفقاً  األطراف، سيكون مشموالً  
، مبا أنه ليس من املمكن حتديد أهداف ووضع توصيات يف إطار االتفاقية تتنـاىف             ١يف مادهتا   

نه ال داعي لتعديل العبارة أينما ذكرت لتوضـيح كـون        لذا تعترب الربازيل أ   . مع هذه الوالية  
، الفـصل ألـف،     ICCD/CRIC(12)/L.12سياقها هو االتفاقية، على النحو الوارد يف الوثيقة         

 .٢٠١٥هدف عام ، )ج(١، النقطة الدعوة وإذكاء الوعي والتثقيف -١اهلدف التنفيذي 

__________ 

 .١١-م أ/٢املقرر  )٧(
 .١١-م أ/٩املقرر  )٨(
 .١١-م أ/١٩املقرر  )٩(
 .١١-م أ/١٦املقرر  )١٠(
 .١١-م أ/١٧املقرر  )١١(
 .١١-م أ/١٤املقرر  )١٢(
 .١١-م أ/١املقرر  )١٣(
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 ةاللجنة اجلامع  -زاي  

 إنـشاء جلنـة     ، قرر املؤمتر  ٢٠١٣سبتمرب  /أيلول ١٧  األوىل املعقودة يف   يف اجللسة   -٢٩
الـدورة   من جدول أعمال     ١١ يف الفقرة    املسائل الواردة هذه اللجنة   يل إىل   وأن حي ،  جامعة

 وأسند النظـر  . من جدول األعمال ١٢وكذلك النظر يف البند      ؤمتر األطراف احلادية عشرة مل  
 .نفيذ االتفاقية من جدول األعمال إىل جلنة استعراض ت)ه(٧يف البند 

. رئيساً للجنة اجلامعـة   ) بوتان(نوربو   شينشوويف اجللسة نفسها، عني املؤمتر السيد         -٣٠
 .سبتمرب/أيلول ٢٧ و٢٦و ١٩و ١٧ات يف مخس جلسعقدت اللجنة و

املـسائل  ب معـين فريق اتصال ) أ: (اتصالفريقي  أنشأت اللجنة األوىل،ويف اجللسة     -٣١
 اتصال  فريق) ب( و  له؛ ميسراً) ناميبيا (شيكونغو السيد سيم    وُعيِّننية،  املتعلقة بالربامج وامليزا  

 .ميسراً) فنلندا( آهوماركو  السيد وُعيِّن وامليزانية، بالربامج غري املتعلقةسائل معين بامل

 بشأن هـذه    واختذ املؤمتر إجراءً  .  توصيات إىل مؤمتر األطراف     عشر قدمت اللجنة و  -٣٢
  .٢٠١٣سبتمرب /أيلول ٢٧ و٢٦ يف املعقودتني واخلامسة ابعةالر جلستيهالتوصيات يف 

، أدىل ممثـل    ICCD/COP(11)/L.19وعقب اعتماد مشروع املقرر الوارد يف الوثيقة          -٣٣
ببيان ذكر فيـه أن هـذا       ) باسم البلدان األطراف املشمولة باملرفق اخلامس     (مجهورية أرمينيا   

 لة باملرفق اخلامس، وهي بلدان تواجه ظروفـاً       املقرر ال يراعي مصاحل الدول األعضاء املشمو      
  .خاصة خارج نطاق املناطق القاحلة

 متابعة نتائج مؤمتر األمـم    " املعنون   ١١-م أ /٨ورحب ممثل مجهورية كوريا باملقرر        -٣٤
وبإنشاء الفريق العامل احلكومي الدويل املعين بتعريـف   )" ٢٠+ريو(املتحدة للتنمية املستدامة    

بيد أنه أعرب عن خيبة أمله إزاء غياب        .  األراضي وبلورة خيارات حتقيقه    التعادل يف تدهور  
وعالوة علـى ذلـك، أعـرب       . عنصر حاسم عن هذا املقرر يشري إىل هنج حتديد األهداف         

املتحدث عن اعتقاده أن تنفيذ االتفاقية ميكن أن يتعزز أكثر بتحديد األهداف، ووجه نـداء               
 .ج حتديد األهداف يف سياق أعمال االتفاقية مستقبالًيطلب فيه العودة إىل تناول مسألة هن

 فريق اخلرباء املخصص  -حاء  

وجه الفريق توصيتني إىل مؤمتر األطراف الذي اختذ إجـراء بـشأهنما يف جلـسته                 -٣٥
 .٢٠١٣سبتمرب / أيلول٢٧العاشرة املعقودة يف 
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 احلضور  -طاء  

 التاليـة   ١٤٤    لااألطـراف     احلادية عشرة ملؤمتر األطـراف ممثلـو       حضر الدورةَ   -٣٦
  :االتفاقية يف

  االحتاد األورويب
  الحتاد الروسيا

  إثيوبيا
  أذربيجان
  األرجنتني
  األردن
  أرمينيا
  إريتريا
  إسبانيا
  أستراليا
  إسرائيل
  إكوادور
  ألبانيا
  أملانيا

  أنتيغوا وبربودا
  إندونيسيا
  أنغوال

  أوروغواي
  أوزبكستان

  أوغندا
  أوكرانيا

 -مجهورية (إيران 
  )إلسالميةا

  أيرلندا
  إيطاليا

  باكستان
  الربازيل

  الربتغال
  بلجيكا

  بنغالديش
  بنما
  بنن

  بوتان
  بوتسوانا

  بوركينا فاسو
  بوروندي

  البوسنة واهلرسك
 املتعددة -دولة (بوليفيا 

  )القوميات
  بريو

  بيالروس
  تايلند

  تركمانستان
  تركيا

 ترينيداد وتوباغو
  تشاد
  توغو
  تونس
   ليشيت-تيمور 
  جامايكا

  جلزائرا
  جزر القمر
  جزر كوك

  جزر مارشال

  اجلمهورية التشيكية
  مجهورية ترتانيا املتحدة

  مجهورية كوريا
  مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

  مجهورية الكونغو الدميقراطية
  مجهورية الو الدميقراطية الشعبية
  سابقاًمجهورية مقدونيا اليوغوسالفية 

  مجهورية مولدوفا
  جنوب أفريقيا

   السودانجنوب
  جورجيا
  جيبويت
  الدامنرك
  دومينيكا
  رواندا
  رومانيا
  زامبيا

  زمبابوي
  ساموا

  سان تومي وبرينسييب
  سانت لوسيا
  سري النكا
  سلوفاكيا
  السنغال
  سوازيلند
  السودان
  سويسرا
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  سيشيل
  الصني

  طاجيكستان
  العراق
  عمان
  غابون
  غامبيا
  غانا

  غرينادا
  غواتيماال

  غينيا
   بيساو-غينيا 
  فانواتو
  فرنسا
  الفلبني

 -مجهورية (فرتويال 
  )البوليفارية

  فنلندا
  فيجي

  فييت نام
  قريغيزستان
  كابو فريدي

  الكامريون
  كمبوديا
  كوبا

  كوت ديفوار
  كوستاريكا
  كولومبيا
  الكونغو
  الكويت
  كرييباس
  كينيا
  التفيا
  لبنان
  ياريليب
  ليبيا

  ليتوانيا
  ليسوتو
  مايل

  ماليزيا
  مدغشقر

  مصر
  املغرب

  املكسيك

  ويمال
  اململكة العربية السعودية

  منغوليا
  موريتانيا
  موزامبيق
  ميامنار

  ) املوحدة-واليات (ميكرونيزيا 
  ناميبيا
  ناورو
  النرويج
  النمسا
  نيبال
  النيجر
  نيجرييا
  نيوي
  هاييت
  اهلند

  هندوراس
  هولندا

  الواليات املتحدة األمريكية
  اليابان
  اليمن

  :ية غري الطرف يف االتفاقيةوحضر الدورة مراقبون من الدولة التال  -٣٧
  الكرسي الرسويل  

وحضر الدورة ممثلون عن اهليئات واملنظمات والـربامج واملكاتـب والوكـاالت              -٣٨
  :التابعة لألمم املتحدة التاليةاملتخصصة 

 أمانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ  

 أمانة اتفاقية التنوُّع األحيائي  

  املتحدة اإلمنائيبرنامج األمم  
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 برنامج األمم املتحدة للبيئة  

 املكتب اإلقليمي لغرب آسيا/برنامج األمم املتحدة للبيئة  

 البنك الدويل  

 الصندوق الدويل للتنمية الزراعية  

 مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع  

الـساحلية  مكتب ممثل األمم املتحدة السامي ألقل البلدان منواً والبلدان النامية غري            
 والدول اجلزرية الصغرية النامية

 منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة  

 منظمة األمم املتحدة للطفولة  

 املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية  

  الوكالة الدولية للطاقة الذرية  
 منظمة مـن منظمـات      ٤٦ منظمة حكومية دولية و    ١٤ ممثلو   وحضر الدورة أيضاً    -٣٩

 .اجملتمع املدين

 الوثائق  -ياء  

ترد يف املرفق السابع هلذا التقرير الوثائق اليت ُعرضت على مؤمتر األطراف يف دورته                -٤٠
 .احلادية عشرة لينظر فيها

إدراج أنشطة املنظمات غري احلكومية ضمن برنامج العمـل الرمسـي             -ثالثاً  
 جلسات احلوار املفتوح: ملؤمتر األطراف

 ) من جدول األعمال١٥البند (

 هذا البند مـن جـدول األعمـال، يف          يف إطار  حوار مفتوح    اجتماعيعقد املؤمتر     -٤١
 .٢٠١٣سبتمرب /أيلول ٢٥ و٢٠ يف تني املعقودالثانية والثامنةجلستيه 

ل  حـوار أو   اجتماع املؤمتر   عقدسبتمرب،  /أيلول ٢٠ املعقودة يف    الثانيةفي اجللسة   ف  -٤٢
 عن طريق بناء شراكات فعالة بني اجلهات الفاعلـة          تعبئة املوارد لدعم تنفيذ االتفاقية     "بشأن

مركز العمـل   (السيد باتريس برغر     وأداره) أيرلندا(نائب الرئيس    ، افتتحه "الوطنية والدولية 
  ).فرنساواإلجنازات الدولية، 
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قـدم  بيان  النقاش ب مدير  تفاقية ورئيس املؤمتر، أدىل     لالالتنفيذي   األمني بياينوعقب    -٤٣
 سانتيفانيزسانشيز  ماريولدي  السيدة  :  عروضاً  التالية أمساؤهم  كون يف النقاش  املشار من   هبعد

، لتنمية وتطـوير املـرأة     زينب   منظمة(، والسيدة فاطمة أمحد     )، بريو مجعية التنمية الشاملة  (
 برنـامج األمـم املتحـدة       ،مبادرة خـط االسـتواء    (يلني دي رافني    إ، والسيدة   )السودان
 ).ةللشعوب األصليالشبكة العاملية /اإلمنائي

 التعليقات املقدمـة    لىعيف النقاش    املناقشة اليت تلت ذلك، أجاب املشاركون        وأثناء  -٤٤
سيـشيل،  والصني، والسودان، وبريو، و واالحتاد األورويب،    ،واألسئلة اليت طرحها ممثلو مصر    

نـامج األمـم    والواليات املتحدة، والفلبني، وإندونيسيا، فضالً عن ممثلي اآللية العامليـة وبر          
  .للبيئة املتحدة

النقـاش  املشاركون يف   ، قدم   النقاشأدىل به مدير    ، بعد بيان    الثانية أيضاً  اجللسةيف  و  -٤٥
، )غابة املستقبل، مجهورية كوريـا    منظمة  (يل  جيل   - السيد سونغ : اًالتالية أمساؤهم عروض  

تصحر يف منطقـة  مبادرة مكافحة ال و)Drynet(برنامج دراينت ( هودوس  والسيد كريستوف 
 ).العاملية مرفق البيئة(سيناسامي ، والسيد جان مارك ))Resad(الساحل 

 التعليقات املقدمـة    لىعيف النقاش    املناقشة اليت تلت ذلك، أجاب املشاركون        وأثناء  -٤٦
 . والواليات املتحدة،تركياوالصني، وإسرائيل، وواألسئلة اليت طرحها ممثلو كل من سويسرا، 

  حـوار ثـان    اجتماع املؤمترعقد  سبتمرب،  /أيلول ٢٥يف  الثامنة املعقودة   لسة  ويف اجل   -٤٧
 ماري  ةالدكتورته  ، أدار "تفاقيةاالبناء قدرات منظمات اجملتمع املدين لتنفيذ       " موضوع   بشأن

 ).مؤسسة حبوث الصحراء يف ناميبيا(سيلي 

بيان ب النقاش مدير   ، أدىل تفاقية لال التنفيذي واألمني) أيرلندا( نائب الرئيس    بياينعقب  و  -٤٨
مؤسسة حبـوث   ( كنيف غانيب    السيد: اً التالية أمساؤهم عروض   املشاركون يف النقاش  بعده  قدم  

، والـسيدة   )مؤسسة حبوث الصحراء يف ناميبيا     (كينياغا، والسيدة فيفيان    )الصحراء يف ناميبيا  
 ). جنوب أفريقيا، ناميبيا يفاألصلية الشعوب األقليات مناملعين بالفريق العامل  (تاراكيماريا 

 التعليقات املقدمـة    لىعيف النقاش    املناقشة اليت تلت ذلك، أجاب املشاركون        وأثناء  -٤٩
 . وكينيا، وبوركينا فاسو، والفلبني،واألسئلة اليت طرحها ممثلو تركيا

املـشاركون يف   ، قـدم    النقاشأدىل به مدير    ، وبعد بيان    الثامنة أيضاً  اجللسة   أثناءو  -٥٠
، مركز التنمية املـستدامة والبيئـة     ( ناهيده ناغيزاده    السيدة: عروضاً التالية أمساؤهم    نقاشال

، منظمة البيئة والتنمية يف العـامل الثالـث       (، والسيدة فاطمة كابا     )مجهورية إيران اإلسالمية  
منظمة (، والسيدة ناتايل فني هارين      )، الصني Elionجمموعة   (وينبياو، والسيد وانغ    )السنغال

Both ENDSهولندا ،.( 



ICCD/COP(11)/23 

GE.13-64172 14 

 التعليقـات املقدمـة   لى ع املشاركون يف النقاش   املناقشة اليت تلت ذلك، أجاب       وأثناء  -٥١
الـصني،  واهلنـد،   وليبيـا،   وواألسئلة اليت طرحها ممثلو الواليات املتحدة، والسنغال، وبريو،         

  . منظمات اجملتمع املدينن من ممثليا واثن، وكينيا، وممثل املنظمة الدولية للفرانكفونية،الربازيلو

 جلسات احلوار التفاعلي: اجلزء اخلاص  -رابعاً  
 ) من جدول األعمال١٦البند (

حوار تفاعلي يف إطار    اجتماعات    أربع تضمنستوى  امل رفيععقد املؤمتر جزءاً خاصاً       -٥٢
 ٢٣ يـومي املعقودتني  تني الرابعة والسابعةلساجل خالل ، وذلك البند من جدول األعمال   هذا  
 .٢٠١٣سبتمرب /أيلول ٢٤و

سبتمرب، افتتح رئيس املؤمتر اجلزء اخلـاص     /أيلول ٢٣ يف   املعقودة الرابعةفي اجللسة   ف  -٥٣
 .الرفيع املستوى وأدىل ببيان

 معايل نائب رئيس وزراء ناميبيا، مـاركو هوسـيكو،          خاطبويف اجللسة نفسها،      -٥٤
 .املؤمتر نيابة عن رئيس وزراء ناميبيا

 .ترحيبكلمة تفاقية لال األمني التنفيذيألقى سة نفسها، ويف اجلل  -٥٥

برنامج األمـم املتحـدة      يفالبيئة والطاقة   جمموعة   ة مدير ألقتويف اجللسة نفسها،      -٥٦
 .، بياناً نيابة عن األمني العام لألمم املتحدةفندرفريد فريل ةاإلمنائي، الدكتور

 كـل   مجاعات املصاحل عات اإلقليمية و  باسم اجملمو ويف اجللسة نفسها، أدىل ببيانات        -٥٧
 جمموعـة   باسم (سلكاكوجنوب أفريقيا، بنيامينو    لدى  فيجي  السامي ل فوض  سعادة امل : من
 االحتاد األورويب   باسم(فالنتيناس مازورونيس   زير البيئة يف ليتوانيا،     معايل و ، و ) والصني ٧٧  لا

 بوركينـا فاسـو، سـاليفو       يفامة  زير البيئة والتنمية املستد   معايل و ، و )والدول األعضاء فيه  
 ، الـسيد   اهلند  يف وزارة البيئة والغابات  ووكيل   ،) جمموعة الدول األفريقية   باسم( يدراوغوو

نائب وزير البيئة يف بنما،     سعادة  ، و ) جمموعة دول آسيا واحمليط اهلادئ     باسم (سوشيل كومار 
نائب سعادة  ، و )ية والكارييب  الالتين ا جمموعة الدول الكاريبية وأمريك    باسم(جريميياس أغيالر   

 املشمولة  الدول باسم (كاشنوفيسكي إيغور ،بيالروسوزير املوارد الطبيعية ومحاية البيئة يف       
ين لبحوث الصحراء   ا، ومدير معهد بلوشت   )رفق التنفيذ اإلقليمي ألوروبا الوسطى والشرقية     مب

رفق التنفيذ اإلقليمي لشمال    املشمولة مب  الدولباسم  (يل سفريئيل   ييف إسرائيل، الربوفيسور أور   
 ).البحر األبيض املتوسط

منظمـة   اجملتمع املدين، السيدة ناتايل فان هارين مـن          ة عن وأدىل ببيانات أيضاً ممثل     -٥٨
Both ENDS،    جمللس الوطين للشباب   ا من فيكاميين السيد ماتياس    ،الشبابعن   هولندا، وممثل

 .يف ناميبيا
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 عاملدور اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحُّر يف        : ١ة  اجتماع املائدة املستدير   -ألف  
  تدهور األراضي يف سياق التنمية املستدامة حيقّق التعادل يف

املائدة اجتماع  ؤمتر  املسبتمرب، افتتح رئيس    /أيلول ٢٣ يف   الرابعة املعقودة  اجللسة   أثناء  -٥٩
سـة   يف رئا  وتشاركرفيع املستوى،   اجلزء اخلاص ال  يف إطار   لحوار التفاعلي   لاملستديرة األول   

أديكـو   بـرنيس    السيد غانا،   يف نائب وزير البيئة والعلوم والتكنولوجيا واالبتكار        االجتماع
 ةزيروأدارت النقاش و  .  كومار سوشيل وزارة البيئة والغابات يف اهلند، السيد        وكيل، و هيلو

 السيدة كلري شـورت، وكـان       لتنمية الدولية يف اململكة املتحدة،    يف وزارة ا   الدولة السابقة 
يل يين لبحوث الصحراء يف إسرائيل، الربوفيسور أور      امدير معهد بلوشت  هو  املتحدث الرئيسي   

 مدير املديرية العامة للبيئة التابعـة للمفوضـية         عروضاً أثناء اجللسة كل من    وقدم  . سفريئيل
الـسيد   جنوب أفريقيا،     شؤون املياه والبيئة يف    ةوزيرمعايل  األوروبية، السيد تيمو ماكيال، و    

 .موليواإدنا 

ائـدة  املاملؤمتر اجتماع   واصل   سبتمرب،/ أيلول ٢٣ يف   اخلامسة املعقودة  اجللسة   أثناءو  -٦٠
بري اخل: التالية أمساؤهم شاركني يف النقاش    من امل املقّدمة  عروض  المع إىل   واسُتاألول  ستديرة  امل
صغر هتماسـييب،   أ إيران، الدكتور    يفتصحر   األمانة العامة للجنة الوطنية ملكافحة ال       يف ولاأل

 علي  السيد إيران،   يف ائيةستجمعات امل املالغابات واملراعي و  إدارة  وزير ورئيس   ال نائب   باسم
ة مور نغوم، ومـدير   السيد   السنغال،   يفزير البيئة والتنمية املستدامة     سعادة و ، و أورانغي رضا

 .فندرفريد فريل الدكتورة، اإلمنائياملتحدة  برنامج األمم يفالطاقة و البيئة جمموعة

 لـى عيف النقـاش    ش التفاعلي الذي أعقب ذلك، أجاب املـشاركون         ا النق وأثناء  -٦١
 ، وزامبيـا  ، وليـسوتو  ، وغامبيـا  ،التعليقات املقدمة واألسئلة اليت طرحها ممثلـو الـصني        

 ، واهلند ،تحدة والواليات امل  وتايلند، ، ورواندا ، وإريتريا ، والربازيل ، ومالوي ،وتركمانستان
 .ممثل منظمات اجملتمع املدينو ، وأنغوال،ومجهورية كوريا

 ونـشر املمارسـات     تعزيزالتغلب على عقبات    : ٢اجتماع املائدة املستديرة      -باء  
 اجليدة يف سياق عملية تنفيذ االتفاقية

مائـدة  اجتماع  ؤمتر  امل عقد ،سبتمرب/ أيلول ٢٣ يف   اً املعقودة  أيض اخلامسة اجللسة   أثناء  -٦٢
 يف رئاسـته    وتـشارك  اجلزء اخلاص الرفيع املستوى،   يف إطار   لحوار التفاعلي   ل الثاين ستديرةامل

، واملدير العام املساعد للوكالـة      غريتزينيفيل  السيد   أملانيا،   لدىسفري مجهورية ناميبيا    سعادة  
 اتفاقيـة    أمانـة  سـفري  النقـاش  وأدار .موردازيينالسويسرية للتنمية والتعاون، السيد ميشيل      

للحراجـة   لمركز العـاملي  لألراضي اجلافة واملدير التنفيذي السابق      لقضايا ا  التصحر مكافحة
كبري باحثني   مها السيد كريس رجيي،   ن  ان الرئيسي اوكان املتحدث . ارييتغ، السيد دينيس    الزراعية

 سـافادوغو،   امعة أمستردام، والسيد ياكوبـا    جلمركز التعاون الدويل    و معهد املوارد العاملية  يف  
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وزيـر البيئـة والتنميـة الريفيـة يف         معـايل    عرض من قبل  دم  وقُ.  من بوركينا فاسو   مزارع
 .يدراوغووساليف السيد فاسو،  بوركينا

اجتماع املائـدة    املؤمتر   عقدسبتمرب،  /أيلول ٢٤ السادسة املعقودة يف   اجللسة   أثناءو  -٦٣
نائب وزير  :  التالية أمساؤهم  يف النقاش املشاركون   قدمهاالثاين واستمع إىل عروض     املستديرة  

األمـني الـدائم    و؛  كاشانوفيسكييغور  إ  اسيد ،يف بيالروس وزارة املوارد الوطنية ومحاية البيئة      
؛  السيد موديانسالغي أوتباال داياناندا باسناياكي     سري النكا، يف  لوزارة البيئة والطاقة املتجددة     

 .كارلوس مانويل روخاس الغوالسيد ، كوبايف والسفري يف وزارة الشؤون الزراعية 

يف  نائب املدير املساعد ملكتـب أفريقيـا         هعقب بيان أدىل ب   وويف اجللسة نفسها،      -٦٤
 مناقشة تفاعلية وأجاب    أجريت مور،.  س  للتنمية الدولية، السيد فرانكلني    مريكيةوكالة األ ال

 ،سـوازيلند و ،ا ممثلو مايل   التعليقات املقدمة واألسئلة اليت طرحه     يف النقاش على  املشاركون  
 . ومصر، وسويسرا،أوزبكستانو

وإصـالح  تـدهور   /التصحرمكافحة  اقتصاديات  : ٣اجتماع املائدة املستديرة      -جيم  
 تدهور  نبيف جت   التكاليف والفوائد لزيادة االستثمار    حتليليف  النظر  : األراضي

  املتدهورة  األراضيوإحياء/واستصالحاألراضي 

 املائـدة    اجتمـاع  ؤمترعقد امل  ،سبتمرب/ أيلول ٢٤يف  املعقودة   السادسة اجللسة   أثناء  -٦٥
 وتشاركاجلزء اخلاص الرفيع املستوى،     يف إطار   جلسات احلوار التفاعلي    من   املستديرة الثالث 

،  هوكمـان  أونو ادالربت السيد  سفري مجهورية أملانيا االحتادية لدى ناميبيا،       سعادة  يف رئاسته   
مدير مساعد  املناقشة   وأدار. سليمان - قايدحلسن    السيد  ناميبيا، لدى سفري اجلزائر سعادة  و

 الـذي ألقـى     ، توماس .جي، السيد ريتشارد    جامعة األمم املتحدة   يفبرنامج األراضي اجلافة    
رفق البيئة العاملية، الـسيدة     مل ة التنفيذي ة الرئيس الثاين هو وكان املتحدث الرئيسي    . رئيسية كلمة

 اإلدارة العامة للشؤون البيئية يف وزارة العالقات        ةعروض من قبل وزير    توقدم. ناوكو إيشي 
لبيئـة يف وزارة    عين بشؤون ا  ملاسفري  ال و كارليكاس،اخلارجية يف األرجنتني، السيدة ماريا ترييزا       

 .تيبوبيري  - الشؤون اخلارجية يف فرنسا، جان

العاملي للتنمية املستدامة،   جملس األعمال   ممثل  ويف اجللسة نفسها، عقب بيان أدىل به          -٦٦
 .مبابوي أسئلة من قبل ممثلي الصني وزترحتعليقات وطُقُدمت السيد مايكل ماك، 

تفاعليـة  الناقـشة   امل تواصـل تسبتمرب،  /أيلول ٢٤ السابعة املعقودة يف  ويف اجللسة     -٦٧
 ،ي زامبيا بل ممثل  التعليقات املقدمة واألسئلة املطروحة من قِ      لىعالنقاش  يف  وأجاب املشاركون   

 . والبوسنة واهلرسك،اجلزائرو ،النيجرو ،الفلبنيو ،إثيوبياو ،اهلندو ،املغربو
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االستفادة من اإلجنـازات وتعزيـز تنفيـذ        : آفاق املستقبل : ةناقشة الوزاري امل  -دال  
 االتفاقية واالستراتيجية على الصعيدين القطري واإلقليمي

 املـؤمتر مناقـشة     أجرى ،سبتمرب/ أيلول ٢٤ يفاملعقودة   أيضاً   السابعة اجللسة   أثناء  -٦٨
 .الرفيع املستوى برئاسة رئيس املؤمتر الذي أدىل ببياناخلاص  اجلزء يف إطار ةوزاري

املدير العام للمديرية العامة ملكافحة التصحر      من قبل    ن بيانا قُدمويف اجللسة نفسها،      -٦٩
 ةن املعّية التنفيذية أفشي، واألمين مهييت  تركيا، السيد  يفوزارة الغابات وشؤون املياه     يف  والتعرية  

 .تفاقية، السيدة مونيك باربولال

 ، وسـلطنة عمـان    ،، أدىل ببيانات ممثلو كل من السودان      ويف اجللسة نفسها أيضاً     -٧٠
 ،ندونيـسيا وإ ،كينيـا و ، ليشيت - تيمورو ،الفلبنيو ،العراقو ،مالويو ،مصرو ،نام وفييت

 . وبنغالديش،الربازيلو

ألغذيـة والزراعـة،    ل  األمم املتحدة  ىل ببيانات أيضاً األمني العام املساعد ملنظمة      وأد  -٧١
 .ةي وممثل عن الكيانات التجارية والصناع،فضالً عن اثنني من ممثلي منظمات اجملتمع املدين

ويف اجللسة نفسها، أدىل رئيس املؤمتر ببيان ختامي وقدم موجزاً لوقائع اجلـزء الرفيـع                 -٧٢
 ).األولانظر املرفق (تفاعلية الستديرة املائدة امل اجتماعاتا يف ذلك نتائج املستوى، مب

 .تفاقية مبالحظات ختاميةاالألمانة  التنفيذي وأدىل األمني  -٧٣

  مؤمتر األطرافااعتمدهاليت القرارات و املقررات  -خامساً  

 ٢٧ و ٢٦ و ٢٠ املعقـودة يف   جلساته الثالثة والتاسعة والعاشـرة،    اعتمد املؤمتر يف      -٧٤
 . واحداًقراراً وقرراً م٤٠سبتمرب /أيلول

  على توصية من رئيس مؤمتر األطرافقررات املتخذة بناًءامل  -ألف  

 :قررات التالية احلادية عشرة، اعتمد املؤمتر املةدورال على توصية من رئيس بناًء  -٧٥

  جلسات احلوار التفاعلي: اجلزء اخلاص من الدورة  ١١-م أ/٣٤
  تقرير عن اجتماع املائدة املستديرة العاشر ألعضاء الربملانات  ١١-م أ/٣٥
إعالن ناميب بشأن تعزيز اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر من            ١١-م أ/٣٦

  األراضي أجل عامل ُيحقق التعادل يف تدهور
إعالن منظمات اجملتمع املدين اليت حضرت الدورة احلادية عـشرة            ١١-م أ/٣٧

  األطراف ملؤمتر
  إعالن منتدى قطاع األعمال املعين باإلدارة املستدامة لألراضي  ١١-م أ/٣٨
  موعد ومكان عقد الدورة الثانية عشرة ملؤمتر األطراف  ١١-م أ/٤٠
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  على توصية من املكتبقررات املتخذة بناًءامل  -باء  

 :التايل قرر، اعتمد املؤمتر املاحلادية عشرة ةدورال على توصية من مكتب بناًء  -٧٦

 وثائق تفويض الوفود  ١١-م أ/٣٣

  على توصية من اللجنة اجلامعةقررات املتخذة بناًءامل  -جيم  

 :قررات التالية على توصية من اللجنة اجلامعة، اعتمد املؤمتر املبناًء  -٧٧

  حتسني آليات تيسري التنسيق اإلقليمي لتنفيذ االتفاقية  ١١-م أ/٣
  ذ استراتيجية االتصال الشاملةاستعراض التقدم احملرز يف تنفي  ١١-م أ/٤
اإلجراءات املنقحة العتماد منظمات اجملتمع املدين وممثلي القطـاع           ١١-م أ/٥

لدى مؤمتر األطراف وملشاركة هذه اجلهات يف اجتماعات         اخلاص
  اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر وعمليات

   وترتيباهتا املؤسسيةآللية العامليةاإدارة   ١١-م أ/٦
  )٢٠٢٠-٢٠١٠(عقد األمم املتحدة للصحارى ومكافحة التصحر   ١١-أم /٧
  )٢٠+ريو(متابعة نتائج مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة   ١١-م أ/٨

  ٢٠١٥-٢٠١٤برنامج وميزانية فترة السنتني   ١١-م أ/١٠
 استعراض التقييم املستقل يف منتصف املدة للخطة وإطـار العمـل            ١١-م أ/١٢

 للسنوات العشر من أجل تعزيـز تنفيـذ االتفاقيـة           االستراتيجيني
وإنشاء عملية ترمي إىل وضع استراتيجية وخطط ) ٢٠١٨-٢٠٠٨(

  جديدة من أجل مواصلة حتسني تنفيذ االتفاقية
   من النظام الداخلي٤٧املادة   ١١-م أ/٣٠
  برنامج عمل الدورة الثانية عشرة ملؤمتر األطراف  ١١-م أ/٣٩

  على توصية من جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية بناًءقررات املتخذةامل  -دال  

 :قررات التالية على توصية من جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، اعتمد املؤمتر املبناًء  -٧٨

  خطط العمل املتعددة السنوات ملؤسسات االتفاقية وهيئاهتا الفرعية  ١١-م أ/١
الستراتيجية وتنفيـذ   تعزيز وحتسني عملية مواءمة برامج العمل مع ا         ١١-م أ/٢

  الربامج هذه
ُسبل تشجيع وتعزيز العالقات مع االتفاقيات األخرى ذات الـصلة            ١١-م أ/٩

  ومع املنظمات واملؤسسات والوكاالت الدولية املختصة
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  التعاون مع مرفق البيئة العاملية  ١١-م أ/١١
  يجيةتقييم تنفيذ االتفاقية على أساس األهداف التنفيذية لالسترات  ١١-م أ/١٣
  تقييم التدفقات املالية لتنفيذ االتفاقية  ١١-م أ/١٤
  ٣ و٢ و١األهداف االستراتيجية تقييم تنفيذ االتفاقية استناداً إىل   ١١-م أ/١٥
اإلجراء املتكرر املتعلق بتقييم التنفيذ، مبا يف ذلك مؤشـرات األداء             ١١-م أ/١٦

  والتقدم واملنهجية وإجراءات اإلبالغ
   أفضل املمارسات املتبعة يف تنفيذ االتفاقيةالنظر يف  ١١-م أ/١٧
أو اآلليات املؤسسية ملساعدة مؤمتر األطراف يف اإلضافية اإلجراءات    ١١-م أ/١٨

  منتظماً استعراض تنفيذ االتفاقية استعراضاً
  برنامج عمل الدورة الثالثة عشرة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية  ١١-م أ/١٩
   عشرة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية الثالثةاد الدورةموعد ومكان انعق  ١١-م أ/٢٠

  على توصية من جلنة العلم والتكنولوجياقررات املتخذة بناًءامل  -هاء  

 :قررات التالية على توصية من جلنة العلم والتكنولوجيا، اعتمد املؤمتر املبناًء  -٧٩

لخطـة وإطـار    إعادة صياغة عمل جلنة العلم والتكنولوجيا وفقاً ل         ١١-م أ/٢١
االستراتيجيني للسنوات العشر مـن أجـل تعزيـز تنفيـذ            العمل

  )٢٠١٨-٢٠٠٨( االتفاقية
املشورة املقدَّمة بشأن أفضل الطرق لقياس التقدم املُحرز يف تنفيـذ             ١١-م أ/٢٢

  االستراتيجية  من٣ و٢ و١االستراتيجية  األهداف
حة التصحر من أن تـصبح  تدابري لتمكني اتفاقية األمم املتحدة ملكاف    ١١-م أ/٢٣

مرجعاً عاملياً يف جمال املعرفة العلمية والتقنيـة املتعلقـة بالتـصحر            
  وتدهور األراضي والتخفيف من آثار اجلفاف

حتسني إدارة املعارف، مبا يف ذلك املعـارف التقليديـة وأفـضل              ١١-م أ/٢٤
  املمارسات والتجارب الناجحة

  املتحدة ملكافحة التصحربرنامج زماالت اتفاقية األمم   ١١-م أ/٢٥
  قائمة اخلرباء املستقلني  ١١-م أ/٢٦
  برنامج عمل الدورة االستثنائية الرابعة للجنة العلم والتكنولوجيا  ١١-م أ/٢٧
تاريخ الدورة االستثنائية الرابعة للجنة العلم والتكنولوجيا ومكـان           ١١-م أ/٢٨

  انعقادها
  جنة العلم والتكنولوجيابرنامج عمل الدورة الثانية عشرة لل  ١١-م أ/٢٩
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 قررات املتخذة بناء على توصية من فريق اخلرباء املخصص امل -واو  

 :املقررين التاليني   على توصية من فريق اخلرباء املخصص، اعتمد املؤمتربناًء  -٨٠

  املسائل املتصلة بالتنفيذلتسوية اإلجراءات واآلليات املؤسسية   ١١-م أ/٣١
  ان يتضمنان إجراءات التحكيم والتوفيقاملرفقان اللذ  ١١-م أ/٣٢

 القرار الذي اعتمده املؤمتر  -زاي  

 سبتمرب القرار التايل بناءً   / أيلول ٢٧ يف جلسته العاشرة املعقودة يف       اعتمد املؤمتر أيضاً    -٨١
  :على توصية من مجهورية كوريا

  اإلعراب عن االمتنان حلكومة وشعب مجهورية ناميبيا  ١١-م أ/١

 ام الدورةاختت  -اًسادس  

 موعد ومكان انعقاد الدورة الثانية عشرة ملؤمتر األطراف  -ألف  
 ) من جدول األعمال١٧البند (

                      ، اعتمـد املـؤمتر    ٢٠١٣سـبتمرب   /أيلـول  ٢٧ املعقـودة يف     العاشرةيف اجللسة     -٨٢
 .طرافبشأن موعد ومكان انعقاد الدورة الثانية عشرة ملؤمتر األ ١١-م أ/٤٠املقرر 

 اعتماد تقرير مؤمتر األطراف عن دورته احلادية عشرة  -باء  
 ) من جدول األعمال١٨البند (

، اعتمد املـؤمتر مـشروع      ٢٠١٣سبتمرب  / أيلول ٢٧ املعقودة يف    العاشرة يف اجللسة   -٨٣
 باستكمال التقريـر،    ةوأذن للمقرر ) ICCD/COP(11)/L.11 (تقرير عن دورته احلادية عشرة    

 .حسب االقتضاءألمانة، مبساعدة من ا
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   األولاملرفق

 رئيس مؤمتر األطراف يف دورتـه       أعّده للجزء الرفيع املستوى     موجز    
  احلادية عشرة

  مقدمة    
 اجلزء الرفيع املستوى من الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم             أتاح  -١

 يف وينـدهوك،    ٢٠١٣رب  سـبتم /أيلول ٢٤ و ٢٣ يفاملتحدة ملكافحة التصحر، الذي عقد      
 أفضل اخليارات املتاحة لتنفيـذ      بشأناألطراف  البلدان  داوالت  مل زخم سياسي    إعطاءناميبيا،  

 رؤية األطراف اليت جيب أن      وتتلخص .٢٠١٨-٢٠٠٨  للفترة االتفاقية وخطتها االستراتيجية  
 وخى حتقيقه يف  املتإن اهلدف   ": فيما يلي  حتقيقها من خالل تنفيذ هذه االستراتيجية        إىلنسعى  

ومنـع حدوثـه    تـدهور األراضـي     / التصحر لعكس اجتاه املستقبل هو إقامة شراكة عاملية      
  ".الستدامة البيئيةللحد من الفقر ول اً دعماملتأثرةلتخفيف من آثار اجلفاف يف املناطق لو
 سعادة السيد    ناميبيا،  نائب رئيس وزراء    ألقى  اجلزء الرفيع املستوى،    انعقاد مبناسبةو  -٢

ـ    بيانا باسم رئيس وزراء ناميبيا رحب        ،ماركو هوسيكو  الوزراء ورؤسـاء الوفـود     فيـه ب
 ،، السيد لـوك غناكادجـا     أدىل األمني التنفيذي لالتفاقية    ،وعقب ذلك . واملنظمات الدولية 

، فنـدرفريد  فريل   ة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، الدكتور     ت ممثلة ألقو. استهالليةالحظات  مب
بيانات خاصة باسـم اجملموعـات      كما ألقيت    عن األمني العام لألمم املتحدة،       نيابةبال كلمة

 اجتماعـات مائـدة    ةقد اجلزء الرفيع املستوى يف شكل ثالث      ُعو. اجلهات املهتمة اإلقليمية و 
امات هستلقي إ  حلقات نقاش، و   ، وختللها تنظيم   متحدثني رئيسيني  مبشاركةمستديرة وزارية   

ـ  الناقش  و. املطروحةة املسألة   عاجلملمن البلدان األطراف      و اجلهـات املـشاركة    وزراء وممثل
 بالتـصحر وتـدهور األراضـي       فيما يتصل استجابات عملية وملموسة للتحديات الناشئة      

  : الثالثة اليت عقدتستديرةاملائدة امل وفيما يلي اجتماعات. واجلفاف
تـدهور  خال من   حتقيق عامل   دور االتفاقية يف    : ١اجتماع املائدة املستديرة      )أ(  
   يف سياق التنمية املستدامة؛]حتقيق التعادل يف تدهور األراضي [األراضي
جتاوز العقبات اليت حتول دون تعزيز ونشر املمارسـات          :٢املائدة املستديرة     )ب(  

  ؛اجليدة يف سياق عملية تنفيذ االتفاقية
حتليل : الستصالحاقتصاديات التصحُّر وتدهور األراضي وا     :٣املائدة املستديرة     )ج(  

  .التكاليف واملنافع املتعلقة بتعزيز االستثمار يف جتنب تدهور األراضي ويف استصالحها وإحيائها
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اجل اجلوانـب   الذي يع  الطبيعية املتكاملة    اجملاالت هذه املناقشات على هنج      تركزو  -٣
احلاجة إىل  ب اجلافة و  ألراضياملتعلقة با  احليوية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية      - الفيزيائية
تفاقيـة  اال كون على   يف املناقشات الضوء  وُسلط  .  ممارسات اإلدارة املستدامة لألراضي    تعزيز
 األبعـاد  ، وتراعي ألراضي اجلافة حيال مسألة ا   التضامن العاملي    تقوم على  أداة فريدة    تشكِّل

فقـر وحتقيـق التنميـة       يف سياق القضاء على ال      املرتبطة هبا  البيئية واالجتماعية واالقتصادية  
لجهود املبذولـة   ل اً دعم وتقويته على ضرورة استمرار التعاون العلمي       د أيضاً دِّوُش. املستدامة

  . العشر سنواتتنفيذ االتفاقية واستراتيجية يف

حتقيق عامل خـال مـن      دور االتفاقية يف    : ١اجتماع املائدة املستديرة      -أوالً  
 يف سياق التنمية    ]هور األراضي حتقيق التعادل يف تد    [تدهور األراضي 

  املستدامة 
الـذي  املائدة املستديرة األول،    اجتماع   غانا واهلند يف رئاسة      تشارك ممثال كل من     -٤

ماذا يعـين   ) ١: (املسائل املطروحة للمناقشة كما يلي     من اململكة املتحدة عرض      أداره ميسر 
لغايات على املستوى الـوطين؟  ما هي األهداف وا) ٢ (؟"األراضيحتقيق التعادل يف تدهور     "
يف ذلـك   ، مبا    يف العامل  تدهور األراضي املطلوب لتحقيق التعادل يف     ما هو نوع التوجيه     ) ٣(

املتعلقـة بالتـصحر وتـدهور      لتزامات  االترمجة  وحتديد األهداف   قائم على   هنج  عن طريق   
   االتفاقية؟ إطاريفإىل أنشطة ملموسة  ٢٠+ريوانبثقت عن مؤمتر اليت األراضي واجلفاف 

 ، يف الكلمة الرئيسية اليت ألقاهـا، إىل وصـف         يل سفريئيل ي الربوفيسور أور  وذهب  -٥
ويعـين  .  فقدان اإلنتاجية البيولوجية   سببهما بأنه حالة وعملية يف آن واحد     تدهور األراضي   

الـيت   األراضي   استصالحمن الناحية العملية االستثمار يف      حتقيق التعادل يف تدهور األراضي      
كضرب من  لكن ينبغي أال ُينظر إىل ذلك     .  بالفعل ومنع املزيد من التدهور     ل فيها تدهور  حص
 فقط يف    تكمن إىل أن نتائج تدهور األراضي ال     املتحدث  وأشار  . املعاوضةو  أتعويض  ال طخط

ميـع خـدمات الـنظم      جل فقـدان إىل  بل تؤدي إضافة إىل ذلك      تراجع اإلنتاجية الزراعية    
وخلص إىل أن تدهور األراضـي      . بصفة عامة احلياة  م عليها نظام دعم     يقواإليكولوجية اليت   

ـ    إنتاجية  تكثيف  أن   مبا ال بد من التصدي له،        خطرياً يشكل حتدياً   عيالنظم الزراعيـة وتوس
 ميكـن و. ستدام يف األجل الطويل   امل ليسا باحلل ) البكر األنظمة اإليكولوجية    حتويل (نطاقها
حتفـز لـدى     الوعي وتوليد    إذكاء يف هذا الصدد من خالل       اً رئيسي دوراًتؤدي   أن   لالتفاقية

  .مبتكرةاألطراف حيال حلول ملموسة و
تطـرح   على كون التصحر وتدهور األراضي واجلفاف ظـاهرة       اتفق املشاركون   و  -٦

جتماعية االمهية األ على وا حتقيق التنمية املستدامة يف مجيع البلدان، وشددتعيق خطرية   حتديات
 مبا يف ذلـك     املتعددة، املشتركة   هاإلدارة املستدامة لألراضي ومنافع   مارسات ا قتصادية مل االو
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وأكـد العديـد مـن    . األمن الغذائي ومتكني املرأة والتصدي آلثار تغري املنـاخ على صعيد  
إلدارة املستدامة لألراضي يف    ا املتزايدة اليت تطرح على صعيد    التحديات املستقبلية   املشاركني  

د آخرون على ضرورة شّدو. طلب أجيال القادمة على الغذاء واألليافلتوقع  املاالرتفاعضوء 
 مـسار  تكريسإدارة األراضي ونظم  نقلة نوعية يف    والسعي إىل بلورة    تبين االقتصاد األخضر    

 خمتلفة تـضطلع   يف مبادرات وبرامج     وجتلّت هذه األهداف  . ستدامجديد على درب النمو امل    
 البيئـي   البعد(للتنمية املستدامة    كلها    تناول األبعاد الثالثة    فيها ريجياليت  هبا البلدان املمثلة،    

  .)واالجتماعي واالقتصادي
مشاركون آخرون الضوء على احلاجة إىل شراكات ملواجهـة التحـديات           سلط  و  -٧

 أن هذه اإلجراءات تتطلب     ين، مؤكد النامجة عن التصحر وتدهور األراضي واجلفاف     العاملية  
، دور منظمات اجملتمع املـدين    ب أُشيداملستوى احمللي،   وفيما يتصل ب  . امة ه استثمارات دولية 

اإلدارة ممارسـات     املعارف التقليدية لتوسـيع نطـاق      االستفادة من فعالية تكلفة   سيما ب  ال
ستكون مساحة تعـادل    ،  ٢٠٢٥ أنه حبلول عام     املشاركنيوأبرز أحد   . املستدامة لألراضي 

هذا التاريخ  إىل اقتراب    ونظراً. منتجة اقتصادياً غري  أفريقيا  األراضي الصاحلة للزراعة يف     ثلث  
 ةج استراتيجيُهُناعتماد  بسرعة، دعا العديد من األطراف إىل اختاذ إجراءات ملموسة وفورية و          

  . اإلقليميةالفوارق تراعي
 رصـد   على،تفاقيةاملشاركني يف النقاش إىل وجود تصميم، جتسده اال     وأشار معظم     -٨

 واستصالح األراضي املتدهورة يف املناطق القاحلة وشبه القاحلـة ويف           ضي عاملياً تدهور األرا 
اجملتمع الدويل  مبا التزم     املشاركني إضافة إىل ذلك، رحبت غالبية    و .املناطق اجلافة شبه الرطبة   

، مبا يف ذلك اجلهود الرامية إىل تعبئة        العشر سنوات التفاقية واستراتيجية   بتقدميه من دعم إىل ا    
وإىل ،  أجنـزت يف العـامل    بالنظر إىل النتائج املستخلصة من تقييمات علمية رئيسية         و. واردامل
 اعتربت األطراف أنه حـان    ،  واألخصائيوناألوساط العلمية   على نطاق أوسع      أجنزهتا ثوحب

  .الوقت لترمجة هذه االلتزامات إىل أفعال
 خطـة   سـياق  التفاقية يف د املتحدثني إىل أن دور ا     أشار أح على الصعيد العاملي،    و  -٩

 يضا األر يف جمال  تصميم أهداف    أن يتيح  و اًكون استباقي ي جيب أن    ٢٠١٥التنمية ملا بعد عام     
وشّددت عدة .  الفقرمكافحة واملياه وغذية األهداف الرئيسية املتعلقة باألتندرج ضمنوالتربة 

يف حني سلط الـضوء     ،   احليوي أنواع بديلة من الوقود   وبديلة  احلاجة إىل موارد    أطراف على   
آلية مفيدة إلحراز تقدم    باعتبارها  " توحيد جهود األمم املتحدة   "أمهية التنسيق يف إطار مبادرة      

 إىل احلاجة إىل هنج علمـي أقـوى          األطراف أيضاً   معظم وأشار. كبري على املستوى احمللي   
  .لوطنيةحتديد أولويات االحتياجات اعملية لتعزيزا حلقائق العلمية إىل اأسهل وصول و

 الـدول   جانـب  لالتفاقيـة مـن      خّولالدور الفريد امل  إىل  وأشار بعض األطراف      -١٠
عاجلـة قـضايا     مل - ")٢٠+ريو("املتحدة للتنمية املستدامة     مؤمتر األمم     سياق يف - األعضاء

  الوثيقـة املعنونـة     من ٢٠٩-٢٠٥الواردة يف الفقرات    التصحر وتدهور األراضي واجلفاف     
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يف الرأي فيمـا يتـصل بأمهيـة      الف  تخاالبعض  عن   لكن أُعرب  ،"بو إليه نصاملستقبل الذي   "
.  املذكورة يف الوثيقة للتعبري املصطلح عليه     وفقاً" تدهور األراضي عامل خال من    "ونطاق حتقيق   

 األراضـي   مسألة استصالح  على   متدخالهت يف   الوزراء وكبار املسؤولني اآلخرين   ركّز   عموماًو
  .معاجلة مشكلة تدهور األراضييف ج متعدد القطاعات هناتباع  علىاملتدهورة و

جتاوز العقبات اليت حتـول دون تعزيـز ونـشر           :٢املائدة املستديرة     -ثانياً  
  املمارسات اجليدة يف سياق عملية تنفيذ االتفاقية

، ناميبيـا ممثل سويـسرا و   تشارك يف رئاسة اجتماع املائدة املستديرة الثاين كل من            -١١
 دينيس غارييت، سفري أمانة اتفاقية مكافحة التصحر لألراضي اجلافـة، الـذي      وأدارها السيد 

اتـساع  تسليط الضوء على التقدم احملرز يف اجملتمعات احمللية يف مواجهة           ب النقاشباب  افتتح  
 تعزيزأشار مع ذلك إىل أن      و. العامليةهبذه املسألة   األراضي املتدهورة واخلسائر املرتبطة     رقعة  

يف ، ال سـيما      رئيـسياً   املستوى الوطين ال يزال يشكل حتدياً      علىملمارسات  أفضل ا تطبيق  
وارد دون  تقوم على استخدام امل   رد فعل   بطريقة  عمل  ي  كثري منها  زالي اليت ال لبلدان النامية،   ا

  .ختطيط استراتيجي
فضل املمارسات  أل كانغم هذه التحديات،    رأنه  على    يف النقاش  اتفق املشاركون و  -١٢

ـ      وذُكرت   األراضي املتدهورة،    إحياء يف   دور هام  ا أمثلة من النيجر، وبوركينا فاسو، وغريمه
عزز األخذ  تتيسر و  العديد من األنشطة احلكومية اليت ميكن أن         برز املشاركون أو. من البلدان 

إصـالحات تـشريعية    ما يتخذ على الصعيد الوطين من       مهية  أل وتطرقواأفضل املمارسات،   ب
  أيـضاً  املشاركني هذه املناقشات، أكد العديد من       وأثناء. ات اتصال وسياسات واستراتيجي 

 وقد ثبت .  عامليا تدهور األراضي وندرة الغذاء   مكافحة    سياق عادة التحريج يف  إل القيمدور  ال
  يف  مـستقبالً  ستدامةيف حتقيق اال   عامل رئيسي  األراضي الزراعية    يفاألشجار  االستعانة ب  أن

السياسات الوطنية  يف   احلراجة الزراعية    إىل تناول مسألة   ماسةاجة   ح لذا مثة . األراضي اجلافة 
وقـدمت حجـج    .  األمن الغذائي والقضاء على الفقر     هتدف إىل حتقيق  التشريعات اليت   يف  و

 بأن مكافحة تدهور األراضي أمر أساسي ملعاجلة        أثناء املناقشة تصب يف اجتاه التسليم      ةمدوي
  .لالعمفرص ئي وسوء التغذية ونقص  األمن الغذامن قبيلقضايا عاملية 

فوائـد  ال احلـضور  مـن    واملتدخلون  يف النقاش  نواملشاركأكد  إضافة إىل ذلك،    و  -١٣
نشر أفضل  من حيث   تقاسم املعرفة    اإلقليمية يف جمال     لشراكاتاليت تنطوي عليها ا   لموسة  امل

 البيانـات    دور قواعـد   وأبرزوا بوجه خاص  املستوى احمللي،   على نطاق يتجاوز    املمارسات  
أمثلـة  أشـري إىل    و. أخرىلتستفيد منها بلدان    ق أفضل املمارسات    يتوثيف  وبوابات املعرفة   

قدم معظـم   و. يف غرب أفريقيا، والقرن األفريقي    ولشراكات اإلقليمية بني الربازيل وكوبا،      ل
يف واإلصـالحات الـسياسية     الوطنية   مسامهة الربامج  أمثلة عن كيفية     احلضور من   دخلنياملت
املـزارعني  تقر بـدور     وطنية مرموقة    برامُجمن ذلك   و. أفضل املمارسات لداهنم يف تعزيز    ب
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 املعرفـة يف كوبـا، وبـرامج    تقاسم تسهل بني املزارعني برامج شراكة    إبراُم، و بيالروس يف
امليـاه واألراضـي    مـسألة   دراج  مبادرات إل   عن فضالً ،تجميع مياه األمطار يف سوازيلند    ل

  . األطر القانونية الوطنيةومكونات الغابات يف
 املـوارد   إتاحـة  إىل أمهية خطط االتصال االسـتراتيجية و       وأشار املشاركون أيضاً    -١٤

ويف هـذا   . القطاع العمر أو     مسألة  النظر عن  بصرف،  احملليةالتعليمية للمزارعني واجملتمعات    
 إىل أن   ينري احلاجة إىل إعادة النظر يف تعريف ودور املـزارعني، مـش           كثريون، أكد   الصدد

كثرية أخرى تتعلق     حيوية  خدمات بل هم يقدمون  منتجي مواد غذائية،    فقط  املزارعني ليسوا   
أصحاب مصلحة رئيسيني من خالل     اعتبارهم  ، جيب   ومن هذا املنطلق  . ةالنظم اإليكولوجي ب

 العديد من وسلم  .  والتشريع ، وحقوق املوارد  ،يازة األراضي املتعلقة حب قضايا  منصفة لل معاجلة  
لقطاع اخلاص ومنظمات اجملتمع املدين     الذي ينبغي أن يضطلع به ا     الدور اهلام   ب املندوبني أيضاً 

 علـى أن احلكومـات      ينأفضل املمارسات، مشدد  تعزيز   املساعدة على    يفالشركاء  سائر  و
  .وحدها ال تستطيع القيام هبذه املهمة احلامسة

ـ  تعزيزوعلق املشاركون على دور االتفاقية يف         -١٥ وذهبـوا يف   . ضل املمارسـات   أف
إلدارة املستدامة لألراضـي مـن   معرفية ل بوابة استحداثدور األمانة يف    إىل دعم   اقتراحاهتم  
 قواعـد البيانـات     املدرجة يف رف العلمية وأفضل املمارسات     ا املع تسهم يف حشد  شأهنا أن   

القـرارات الـيت    تنفيذ  ب األمانة   إىل اضطالع   عن تطلعهم  نومندوبوعرب  . اإلقليمية والوطنية 
  .اختذها مؤمتر األطراف يف هذا الصدد

اقتـصاديات التـصحُّر وتـدهور األراضـي         :٣املائدة املـستديرة      -ثالثاً  
حتليل التكاليف واملنافع املتعلقة بتعزيـز االسـتثمار يف         : واالستصالح

  جتنب تدهور األراضي ويف استصالحها وإحيائها
ان م عرض دِّقُو . أملانيا واجلزائر  ممثالستديرة الثالث   تشارك يف رئاسة اجتماع املائدة امل       -١٦

 ،وقدم السيد ريتشارد توماس   . قتصاديات تدهور األراضي  الختلفة  امل تناوال األبعاد  رئيسيان
وشدد . ة عن اقتصاديات تدهور األراضي     وشامل ة واضح نبذة ،نيابة عن جامعة األمم املتحدة    

  وإىل  اقتـصادي،  منظـور تدهور األراضي من    ة  جل إىل معا   املاسة ملشكلة واحلاجة ا حدةعلى  
 االسـتعانة   وأشـار إىل أن   . لصانعي القرار موجهة   اتيةترمجة اخلطاب العلمي إىل لغة سياس     

تسهم يف   ميكن أن     برمتها خدمات النظم اإليكولوجية  تراعي  لتكاليف واملنافع   لأدوات حتليل   ب
 يف حتقيق اهلدف الـشامل      تصببالتايل  األمن الغذائي واملائي، و   تعزز  األنشطة اليت   ب النهوض

  .املتمثل يف القضاء على الفقر
 على ضـرورة    ،رفق البيئة العاملية  مل ة التنفيذي ةالسيدة ناوكو إيشي، الرئيس   وركزت    -١٧

اقتـصاديات  موضوع  منوهة حبسن توقيت إدراج     ،  دائرة اآلفاق التقليدية الضيقة    من   اخلروج
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 أن العديد من النظم اإليكولوجية تقترب       شددت على و. تدهور األراضي يف سياق االجتماع    
وقالت املتحدثة إن   . اليت متثل مستوى سيتعذر بعده تدارك الوضع      نقطة الالعودة،   من  بسرعة  

 يف ضوء االجتاهات السكانية واالسـتهالكية        ممكناً خيار إبقاء األمور على حاهلا مل يعد حالً       
 الختـاذ إجـراءات منـسقة       حـافزاً يكون  أن  تدهور األراضي   لميكن  و. واحلضرية الكربى 

 اسـتراتيجيات    إىل تنفيـذ   بنشاطيسعى  مرفق البيئة العاملية    وذكرت املتحدثة أن    . ومتضافرة
  . صنع القرار يف حتقيق نقلة نوعية يفإسهاماً الطبيعي الرصيدجديدة تركز على قيمة 

أكثـر  اثـنني مـن      ميثالن أن األمن الغذائي والقضاء على الفقر        املشاركونوأكد    -١٨
ستتطلب ترتيبات مؤسسية ملكافحـة تـدهور   التغلب عليهما ، وأن جهود  إحلاحاًالتحديات  
ـ     حيازة األراضي و  مسألة   يشمل يف مجلة أمور    مبا يف    ،األراضي املوارد احلقـوق املتعلقـة ب

ض  القيمة الكاملة لألر   ومن شأن تقدمي الربهان على    . اجملتمعات احمللية و متكني املرأة    ضرورةو
يف  املؤسـسات  و  احمللية  األراضي واجملتمعات  املشرفني على إدارة   أن يساعد وفوائدها للناس   

تحليل التكاليف واملنـافع    وميكن ل . ة اإليكولوجي النظمدمات  املرتبطة خب  أوجه املعاوضة تقييم  
  .استصالحهاواالستثمار يف تدهور األراضي واعية لتجنب ختاذ قرارات  الاًأساسيكون  أن
 فعالية وسائل االتصال واسـتهداف     تعزيزشدد العديد من املشاركني على ضرورة       و  -١٩
ومن الالزم إيصال املضامني الـيت      . الربح على هوامش    ونركزي الذين ني االقتصادي اعلنيالف

ىل صانعي القرار يف القطاع     إ وفوائد املمارسات املستدامة      يف هذا الصدد    التقاعس ةتكلفتبني  
تنفيذ أفضل املمارسات   على   أمثلة    يف النقاش واملتدخلني   د من املشاركني  وأبرز العدي . اخلاص

  .تأثري أقل على األرضاملردود بيف بلداهنم حتقق نفس 
يف إطـار   املضطلع به    إىل أن نوعية العمل العلمي        يف املناقشة  وأشار أحد املشاركني    -٢٠

 العلـوم  لتفاعـل بـني  أضاف أن وجود إطار واقعـي ل  و.  من األمل   بصيصاً حيملاالتفاقية  
 أعمـال   بـصورة تامـة يف     منظمات اجملتمع املدين     إشراك أمر مطلوب لضمان  والسياسات  

، وميكنها أن تديل بشهاداهتا    هلا جتربة صلحة  جهات أساسية من أصحاب امل      باعتبارها االتفاقية
 مـن أوسـاط   وعلق ممثـل    .  على أرض الواقع   صاحبة املبادرة  ما تكون    كثرياًال سيما وأهنا    

يستند إىل احلقائق ويكتسي أمهية      عنصر   دراسة اقتصاديات تدهور األراضي    قائال إن األعمال  
اختاذ القرارات على أساس علمي يف القطاع       وذكر أن   . يف سياق وضع سياسات عامة سليمة     

وأشار إىل أن العديد من املـزارعني       . الطويلة األجل اخلاص هو أساس االستثمارات السليمة      
ضيق أفق املؤسسات الكـربى  أن يودون ذلك، وإىل    هم القطاع اخلاص ولكن   من وا جزءاً ليس

  .البعض صوره الذي بالتكلس ليس يف كثري من احلاالت
 على الطرق اليت    ة املستديرة الثالث  املائدة اجتماعات املناقشة العامة اليت تلت       يف زكُِّرو  -٢١

 ،وعموماً. يف جمال مكافحة التصحراألطراف البلدان أن تواصل دعم من خالهلا  ميكن لألمانة   
تـشتمل   اليت   التثقيفيةدعم بناء القدرات واملبادرات     : يف هذا الصدد ما يلي    مشلت األولويات   

 معـايري   ووضـع ،  ه وأسـباب  عواملهتأثري وتكاليف تدهور األراضي، وحتديد      على توضيح   
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طنة عمـان    مصر وسـل   وأوىل ممثال .  أفضل املمارسات  تعزيز، و  الرصد ومنهجيات مؤشرات 
 لمساعدةلفضل املمارسات واالبتكارات التكنولوجية     ألجرد مجاعي   إجناز  ضرورة  ل األولوية

وأكد معظم األطراف أن تدهور األراضـي مـرتبط         .  نقل االبتكار بني البلدان األطراف     يف
ر جتاهل تدهو و حتديد أهداف لتغري املناخ      أنارتباطا وثيقا باألمن الغذائي واالستقرار البيئي، و      

، مما يؤكد احلاجة إىل زيادة التـآزر        حمدودجناح  يف الوقت نفسه لن يؤدي إال إىل        األراضي  
  .اتفاقيات ريو بني
ناجحة مـن    على احلاجة إىل نشر مناذج       إضافة إىل ذلك، أعرب املشاركون أيضاً     و  -٢٢

إىل  ممارسات اإلدارة املستدامة لألراضـي       يف حتويل  أفلح أصحاهبا  وجتارباألعمال  قطاعات  
صـدى لـدى    شراكات بني القطاعني العام واخلاص      إبرام  الدعوة إىل   ولقيت  . قيمة نقدية 
مـن   القطاع اخلـاص      أن يتمكن   احلاجة إىل  جمددااألطراف  البلدان  ، كما أكدت    احلاضرين

 تقليل  من أجل املوارد املتاحة   ، يستفاد فيها من      املعوقات البيئية وتطوير منتجات جديدة     جتنب
  .ولزيادة فرص العمللتخفيف من حدة الفقر وإجياد حلول ل ،راضيالضغط على األ

  االستنتاجات  -رابعاً  
تعزيـز  مواصلة   ضرورة  على  اجلزء الرفيع املستوى   يفاتفق املتحدثون واملشاركون      -٢٣

تدهور األراضي ظاهرة عاملية تؤثر     وإذا كان   . العشر سنوات ستراتيجية  ال تنفيذ االتفاقية وفقاً  
 لضمان األمن الغذائي    سبلأهم ال ته متثل إحدى    معاجلف ، املستدامة يف مجيع البلدان    على التنمية 

ذه هب االعتراف الكامل    من شأن و. تحقيق اهلدف العام املتمثل يف القضاء على الفقر       لواملائي و 
 تعزيـز تعبئة املوارد الالزمـة و    يف سعيها إىل     زخم للبلدان واجملتمعات احمللية      إعطاء املعضلة
  .ت اإلدارة اجليدةممارسا
 التـصحر وتـدهور     قضاياجعل  نجاح يف   بال "٢٠+ريو"مؤمتر   نتائج   وقد تكلّلت   -٢٤

حتقيق عامل خـال مـن تـدهور        " أن عبارة    ومع. حتظى بالتركيز الالزم   األراضي واجلفاف 
أتاحـت  قـد   ف،  ال تتسم بوضوح كلي    ]"األراضيحيقق التعادل يف تدهور     عامل  [األراضي  

 واستـصالح األراضـي   احلاجة إىل عكس اجتاهات تدهور األراضـي        تسليط الضوء على    
سيتطلب جنـاح   و. اجلافةوواألراضي شبه الرطبة    وشبه القاحلة   املتدهورة يف املناطق القاحلة     

االعتماد نا استمرار   يضاوإنتاجية أر سالمة  منع املزيد من التدهور واستعادة      الرامية إىل   هود  اجل
  . الوجيهة التخصصات العلمية واالجتماعية واالقتصاديةة عنالناشئربات اخلدخالت وعلى امل
رئيـسية  الإحدى املسارات   سياسات وممارسات اإلدارة املستدامة لألراضي      وتشكل    -٢٥

.  وقف وعكس اجتاه تدهور األراضـي      يف سعيها إىل  لبلدان واجملتمعات احمللية    ل املتاحةللعمل  
تعزيز األخـذ بأفـضل     لبلدان النامية،   ا يف ا  ال سيم ،   يف هذا الصدد    التحديات الرئيسية  منو

  حاجـة  ومثة.  اجملاالت الطبيعية   املزرعة إىل مستوى   على نطاقات متتد من مستوى    املمارسات  
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 على الوقاية والتخطيط علـى      يقوم استباقاًأكثر  موقف   موقف رد الفعل إىل      إىل االنتقال من  
  .املستوى الوطين

 اإلدارة   يسلط الضوء علـى قيمـة      اً عاملي بحثاًمتثل اقتصاديات تدهور األراضي م    و  -٢٦
 هو مبحث ميكنه  و.  تدهور األراضي  تكاليفب ويهدف إىل زيادة الوعي      املستدامة لألراضي، 

أن يتيح ملختلف قطاعات األعمال اختاذ قرارات مستنرية بفضل طرح تكلفة التقـاعس              أيضاً
 االسـتثمار يف    ومن شـأن   .ءاتعن اختاذ اإلجراءات الالزمة مقابل منافع اختاذ هذه اإلجرا        

عنـد   أن يتعزز  استعادة وظائفها  األراضي و  صالحممارسات اإلدارة املستدامة لألراضي واست    
  . هلافوائد استخدام األراضي والتخطيطحصر مجيع 

دور األمانـة يف دعـم      ل هاتصورعن   البلدان األطراف صراحة     عربتباختصار،  و  -٢٧
 أفـضل املمارسـات،     يف هذا الصدد تعزيز   ويات  أولت ك حددوالعديد من هذه األهداف،     

أساس علمـي   إجياد   ضرورة، و  التصحر وتدهور األراضي واجلفاف    وتوحيد ممارسات رصد  
  . السياساتصنع القرار يف جمالوتكنولوجي أقوى لدعم 
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  املرفق الثاين

  جلسات احلوار التفاعلي: قائمة املتحدثني يف اجلزء اخلاص    
   [English only] 

  Round table 1: Role of the UNCCD in achieving a land-degradation neutral world in 
the context of sustainable development 

1. Honourable Bernice Adiku Heloo (Ghana), Deputy Minister for Environment, 
Science, Technology and Innovation 

2. Mr. Susheel Kumar (India), Additional Secretary, Ministry of Environment and 
Forests 

3. Ms. Clare Short (United Kingdom), former Secretary of State for International 
Development  

4. Prof. Uriel Safriel (Israel), Director of Blaustein Institute for Desert Research 

5. Mr. Timo Makela (European Commission), Director, Directorate-General for 
Environment 

6. H. E. Edna Molewa (South Africa), Minister for Water and Environmental Affairs 

7. Dr. Asghar Tahmasebi (Iran), Senior Expert, Secretariat of the National Committee 
to Combat Desertification (NCCD), on behalf of the Vice Minister and Head of 
Forest, Rangeland and Watershed Management Organization 

8. H. E. Alireza Owrangi (Iran), Minister of Environment and Sustainable 
Development 

9. H. E. Mor Ngom (Senegal), Minister of Environment and Sustainable Development  

10. Dr. Veerle Vandeweerd (United Nations Development Programme), Director of the 
Environment and Energy Group 

  Round table 2: Overcoming the hurdles of scaling up and disseminating good 
practices in the context of the UNCCD implementation process 

1. H.E. Neville Gertze (Namibia), Ambassador of the Republic of Namibia to Germany 

2. Mr. Michel Mordasini, Assistant Director-General of the Swiss Agency for 
Development and Cooperation 

3. Mr. Dennis Garrity, Drylands Ambassador and former Executive Director of the 
World Agroforestry Centre 

4. Mr. Chris Reij, World Resources Institute Senior Fellow from the Centre for 
International Cooperation of the VU University Amsterdam 

5. Mr. Yacouba Savadogo, farmer (Burkina Faso) 

6. H.E. Salif Ouédraogo (Burkina Faso), Minister of Environment and Rural 
Development 
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7. H.E. Igor Kachanovskiy (Belarus), Deputy Minister of the Ministry of National 
Resources and Environmental Protection 

8. H.E. Mudiyanselage Uthpala Dayananda Basnayake (Sri Lanka), Permanent 
Secretary of the Ministry of Environment and Renewable Energy 

9. H.E. Carlos Manuel Rojas Lago (Cuba), Ambassador in the Ministry of Agricultural 
Affairs 

10. Mr. Franklin C. Moore (United States of America), Deputy Assistant Administrator 
of the Bureau for Africa of the United States Agency for International Development 

  Round table 3: Economics of desertification/land degradation and restoration: 
considering cost-benefit analyses for scaling up investments in avoiding land 
degradation and restoring/regenerating degraded land 

1. H.E. Onno Adalbert Hückmann (Germany), Ambassador of the Federal Republic of 
Germany to Namibia 

2. H.E. Lahcene Kaid-Slimane (Algeria), Ambassador of Algeria to Namibia 

3. Mr. Richard J. Thomas (Canada), Assistant Director of the Drylands Programme of 
the Institute for Water Environment and Health 

4. Ms. Naoko Ishii (Global Environment Facility), Chief Executive Officer and 
Chairperson 

5. Ms. Maria Teresa Kralikas (Argentina), Minister for General Direction of 
Environmental Matters in the Ministry of Foreign Relations 

6. H.E. Jean-Pierre Thebault (France), Ambassador for the Environment in the 
Ministry of Foreign Affairs 

7. Mr. Michael Mack, Representative of the World Business Council for Sustainable 
Development 
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  املرفق الثالث

  اتأعضاء الربملانالصادر عن عالن اإل    

 ٢١ و ٢٠  يـومي  ،وينـدهوك ات املعقود يف    عضاء الربملان ألاملائدة املستديرة العاشر    اجتماع      
اتفاقيـة األمـم      مع الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف يف       ، بتزامن ٢٠١٣ سبتمرب/أيلول

  املتحدة ملكافحة التصحر

ود املبذولة ملكافحة التـصحر وتـدهور        يف اجله  اتدور أعضاء الربملان      
حيقـق  عـامل   الرامية إىل بلوغ    املسامهات الربملانية    :األراضي واجلفاف 

  ٢٠١٥ التنمية ملا بعد عام خطةتدهور األراضي يف سياق التعادل يف 
تنفيـذ االتفاقيـة    املتعلقة ب قضايا  ال  لبحث - قد اجتمعنا  و ،اتحنن، أعضاء الربملان    

يف  - ٢٠١٥التنمية ملا بعد عام خطة  تدهور األراضي يف سياق   لتعادل يف حيقق ا عامل  ببلوغ  و
 املائدة  عقد اجتماع  مبناسبة   ،٢٠١٣سبتمرب  /أيلول ٢١ و ٢٠ويندهوك، مجهورية ناميبيا، يف     

 الدورة احلادية عشرة للمؤمتر األطراف، بدعوة من أمانة اتفاقية          على هامش   العاشر املستديرة
  بدعم من االحتاد الربملاين الدويل؛والتصحر وبرملان مجهورية ناميبيا، األمم املتحدة ملكافحة 

 حاليـا ناميبيـا،   هشهدمثلما ت تواتر موجات اجلفاف،     تزايد إزاء   جزعناعرب عن   ن  
   التصحر وتدهور األراضي؛اجتاهات واستمرار
تدهور األراضي واجلفاف هي اتفاقية /لتصحرل للتصدي أن أهم أداة نؤكد من جديد   

ني للـسنوات  االسـتراتيجي وإطار عملها  مبا يف ذلك خطتها ،مم املتحدة ملكافحة التصحر األ
  ؛)االستراتيجية) (٢٠١٨-٢٠٠٨(تنفيذ االتفاقية العشر من أجل تعزيز 

ال تـزال  أنه على الرغم من التقدم احملرز يف تنفيذ االتفاقيـة واالسـتراتيجية،            ب نقر  
  ؛أقل مما كان متوقعاًة وت اليت حتققت حىت اآلن متفاوتاإلجنازا

 وإعالن األلفيـة    ،، واألهداف اإلمنائية لأللفية   ١٩٩٢ التزامنا بإعالن ريو لعام      نكرر  
 والقضاء على الفقر، والـسالم      ،خاصة إىل التنمية املستدامة   بصفة   مع اإلشارة ،  ٢٠١٠عام  ل

   والدميقراطية؛،واألمن، وحقوق اإلنسان
 ٢٠١٢ لعـام     للتنميـة املـستدامة     األمم املتحـدة    بأن الوثيقة اخلتامية ملؤمتر    نذكر  

تدهور األراضـي واجلفـاف     /أن التصحر قد أقرت ب  ،  "نصبو إليه املستقبل الذي   "،  )٢٠+ريو(
  مجيع البلدان؛يف  للتنمية املستدامة ة خطريت هتديداتنطوي على حتديات مشتركة ال تزال ميثلون
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قليمي ودون  اإلوطين و العاملي و د ال املبذولة على الصعي   بأن اجلهود     عن اقتناعنا  نعرب  
 تشكل شروطا أساسية إلعتاق مئـات       وقف وعكس اجتاه تدهور األراضي    لاإلقليمي واحمللي   

 الغذاء والصرف الـصحي وامليـاه        قضايا معاجلةالفقر عن طريق    ن  املاليني من األشخاص م   
 مواجهـة ة علـى    ، وبناء القدر  هالتخفيف من آثار  و مع تغري املناخ  ، والتكيف   يمن الطاق األو

   عن حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية وأهداف التنمية املستدامة؛اجلفاف، فضالً
 تـدهور   حيقق التعادل يف   منوذج جديد لعامل     شهد ميالد  ٢٠+ ريو  مؤمتر  بأن نسلم  

 فرصة غري مـسبوقة     يتيح يشكل واحدا من أهم أهداف التنمية املستدامة، و        الذياألراضي،  
   وجتديد اجلهود الربملانية يف هذا السياق؛٢٠١٥ة ملا بعد عام  التنميخطة لبلورة

 وسيادة  ، واحلكم الرشيد  ، أن الدميقراطية  ٢٠+ للوثيقة اخلتامية ملؤمتر ريو     وفقاً نؤكد  
   أساسية للتنمية املستدامة؛، أمورالقانون على مجيع املستويات

 االضـطالع من خـالل    تنفيذ االتفاقية   لشد دعم برملاين أقوى     حب  عن التزامنا  نعرب  
سـن  ) أ: (، وهـي  )"الستة الربملانية   احملاور"(ملشرعني  املنوطة با   الستة التالية  رئيسيةالدوار  باأل

تعزيز ) د(؛  يةجراءات احلكوم اإلاإلشراف والرقابة على    ) ج(؛  رصد االعتمادات ) ب (؛قوانني
 يفالتـأثري   ) و (؛املناسـبة هليئـات   اشخصيات و ال انتخاب   )ه(وعي؛  ل ا إذكاءاخلطاب العام و  

  . اخلارجية والتعاون الدويلاتالسياس

  :ا يليينبغي أن يضطلعوا مبالربملانات نعلن أن الربملانيني و    
تفاقية الا مع أحكام ا   م، ومواءمته القواعدتمكينية وحتديد   التشريعات  السن    -١  

، من  "ضيتدهور األرا حتقيق التعادل يف    "، وكذلك مع هدف      للسنوات العشر  واستراتيجيتها
  .خالل خارطة طريق واضحة

ول اتدهور األراضي واجلفاف يف جد    /قضايا التصحر مراعاة  تشجيع تعميم     -٢  
  . التعاون اإلمنائيجداول أعمالاألعمال احمللية و

العمل من أجل حتسني نوعية التعاون اإلمنائي وزيادة حجم املساعدة اإلمنائية     -٣  
  يف املائـة ٠,٧  ل حتقيق هدف اة النمو اليت مل تصل بعد إىلسيما يف البلدان املتقدم الرمسية، ال 

 علـى أبعـد     ٢٠١٨ يف أسرع وقت ممكن، حبلول عام        الذي ينبغي بلوغه   -يف هذا الصدد    
  ).التفاقيةاستراتيجية العشر سنوات يف إطار اتعزيز تنفيذ املسامهة يف من أجل (تقدير 

شاكل ندرة املياه للتغلب على     قضايا تدهور األراضي وم    أعلى ل  أولويةإيالء    -٤  
 إىل إجيـاد     أيضاً سعياً - اجلافة، وزيادة االستثمار يف املناطق الريفية         املناطق هتميش جمتمعات 

يف اجملـال   ية  ئحلمااملتعلقة باإلجراءات ا  كارثية  الترتيبات  ل ووضع حد ل   ،فرص جديدة للدخل  
  .الصادرات الزراعيةلدعم و الزراعي
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 وميكن التنبؤ هبا يف الوقت املناسب لـدعم         ومناسبة هامة موارد مالية    قدميت  -٥  
تدهور األراضي وختفيف آثار اجلفاف، مـع       / التصحر اجتاه ومنع عكس   املبادرات الرامية إىل  

  .والنهوض بهرأس املال الطبيعي الج مراعاة هن
لربملانـات  ل  الدعم املوجه   مبا يف ذلك   ،بناء القدرات إىل  لدعم املوجه   زيادة ا   -٦  

  .ربامج التدريب ومتكني املرأةلملانيني، ووالرب
تـدهور  / التصحر يف جمال  ةنتائج البحوث العلمية والتكنولوجي   تطبيق  تعزيز    -٧  
تسخري املعـارف   و والطاقات املتجددة؛     املياه  يف جماالت حتلية   وذلك مثالً واجلفاف،  األراضي  
واستخدام ؛  املعلومات واالتصاالت يف جمال   تكنولوجيا احلديثة   الاالستفادة من منافع    والتقليدية،  

 القطـاعني  صنع القرار مبا يعـود بالفائـدة علـى        العلمية يف السياسات و    تلك األنشطة نتائج  
تـدهور  / الرامية إىل التـصدي للتـصحر      مواخلاص ومنظمات اجملتمع املدين يف جهوده      العام

  .األراضي واجلفاف
 تـدابري مكافحـة     تنرصد اإلجراءات التنفيذية واالستفسار عما إذا كا        -٨  
املوجهـة  من خالل األسئلة الشفوية والكتابية      (لحكومة  الربامج العامة ل  يف  مدرجة  التصحر  

خصصة، وجلسات االسـتماع،    املاصة أو   اخللجان  ال، وإنشاء   وامللتمساتللسلطة التنفيذية،   
  ).والزيارات امليدانية

ية املتعددة األطراف،    وضع وتنفيذ االتفاقات البيئ    يفشاركة أقوى   مب املطالبة  -٩  
خطـط  /بـرامج  و ، القطرية ات االستراتيجي وورقات احلد من الفقر،     اتوورقات استراتيجي 

  .الوكاالت واملنظمات اإلمنائية الثنائية واملتعددة األطرافها دعماليت تالعمل الوطنية، 
، مثـل املناقـشات   ذات الصلة باملوضوع  السنوية   املناسباتتشجيع ودعم     -١٠  
 مـع   يونيه،/ حزيران ١٧ يف    الذي حيتفى به    واليوم العاملي ملكافحة التصحر    ،ية اخلاصة الربملان
 ومـنح ، وإصدار طوابع بريدية تذكاريـة،  على صعيد اجلهات املعنية   األنشطة املناسبة   تنظيم  
 التعلـيم   تقـدمي  و ،تدهور األراضي واجلفاف  / التصحر تكافئ األنشطة اجليدة يف جمال    جوائز  

  .ملدارس واجلامعيني والفنانني ووسائل اإلعالمالبيئي، وإشراك ا
 ٢٠٣٠تدهور األراضي حبلول عـام      حيقق التعادل يف    عامل  بلوغ  من أجل     -١١  

 بني واضعي السياسات وصناع القرار وقطاع األعمال        اتعلى أبعد تقدير، تعزيز بناء شراك     
ائية واألوسـاط   واملنظمات غري احلكومية واملنظمات اجملتمعية والشباب واجلمعيـات النـس         

  .األكادميية
تنفيذ إدراج مسألة    األحزاب السياسية املمثلة يف الربملانات       تتوىلضمان أن     -١٢  

 ية الـسياسات هاتدهور األراضي يف بياناهتا ووثائق   هدف بلوغ عامل حيقق التعادل يف       االتفاقية و 
  .األخرى باعتبارها مسألة ذات أولوية



ICCD/COP(11)/23 

GE.13-64172 34 

اللجان لعضوية ة ويقيادملناصب الربملانية الملتزمة لشغل ا  شخصيات   انتخاب  -١٣  
  .املقررينأدوار لالضطالع بذات الصلة و

 برملانيـة تنـسيق    حتديد جهة ربملان و يف ال أعضاء  تضم  إنشاء شبكة وطنية      -١٤  
  .تعنيان بشؤون االتفاقية، يف حال عدم وجودمها

  . اتفاقيات ريو الثالثيف تناول قضايااتباع هنج تكاملي   -١٥  
التربـة  و  جمـال األراضـي     يف ا رائد ا عاملي مرجعااملسامهة يف جعل االتفاقية       -١٦  
يعـىن    دويل حكـومي منـرب   /فريق إنشاء   املساعدة يف تدهور األراضي واجلفاف، و   /والتصحر

 بروتوكـول   من قبيل  اتفاق بشأن صك قانوين جديد،       التوصل إىل  وتشجيع   ، والتربة يضااألرب
تركيز اجلهود ومتكني   يتيح  لرصد العاملي   لإطار  ب االتفاقية   ملد تدهور األراضي،    بشأن التعادل يف  

  . النطاق املطلوب ملعاجلة هذه املسألةضمن و املطلوبةالسرعةبلعمل من ااجملتمع الدويل 
األهداف  ، ال سيما  ٢٠١٥ عملية ما بعد عام       تكون  ضمان أن  املساعدة يف   -١٧  

وتعمـيم التنميـة    راضي، مبثابة دافع لتنفيذ     هدف التعادلية يف تدهور األ    اإلمنائية املستدامة و  
تعبئة املوارد الالزمة لتيسري    ل عامال داعما  و ،البشرية املستدامة يف منظومة األمم املتحدة ككل      

  .تنفيذ االتفاقية عن طريق بناء شراكات فعالة بني اجلهات الفاعلة الوطنية والدولية
تدهور األراضـي   / قضايا التصحر  القارية يف / الربملانات اإلقليمية  دورتعزيز    -١٨  
  . واالستفادة منها يف هذا الصددواجلفاف
 مـصارف  مرفق البيئة العامليـة، و      حيال مثالًلرقابة الربملانية،   ل آليات   إجياد  -١٩  

  .لمناخلصندوق األخضر ال و،التنمية اإلقليمية
  .تشجيع إنشاء مجعية برملانية لألمم املتحدة  -٢٠  

  :لى ما يلينشدد ع، نوالربملاني حننإننا،     
 يعيشون حتـت   ملصلحة أولئك الذين   ستحق املزيد من النجاح   تتفاقية  أن اال   -٢١  

عل التصحر وتدهور األراضي حجر زاوية يف البنـاء  الربوز جلزيد من  واملالتصحر،  آثار  وطأة  
  .على الصعيد العاملي البيئية إلدارة الشؤونالعام 

 تـها  جلن وأن أفـضل؛     حنو  جيب أن تستخدم   تفاقيةلال الشبكة الربملانية    أن  -٢٢  
 ةائداملاجتماعات  ن  ع  املنبثقة إلعالناتلالتوجيهية مدعوة إىل النظر يف خيارات ملتابعة أفضل         

  .لدليل العمل الربملاين املرتبط باالتفاقيةاملستديرة واستخدام فعال 
 املتعلقة  نشطةتفاقية املشاركة بنشاط يف املشاورات واأل     االأن تواصل أمانة      -٢٣  

  .أهداف التنمية املستدامةيف بلورة  و٢٠١٥ التنمية ملا بعد عام خبطة
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اجتماعـات   خدمات عاليـة اجلـودة إىل        تقدميأن تواصل أمانة االتفاقية       -٢٤  
سري تنظـيم   إىل تي  وندعو كذلك األمانة     ؛الربملانية هبدف تعزيز وإبراز أنشطتنا    املستديرة   ةائدامل

 مع الدورة الثانيـة عـشرة ملـؤمتر         باالقترانرة احلادي عشر للربملانيني     اجتماع املائدة املستدي  
  .األطراف يف االتفاقية

 بالتعاون مع أعضاء اللجنـة       إىل أن يتخذ،   رئيس اللجنة التوجيهية  ويدعى    -٢٥  
وتقدمي تقريـر إىل اجتمـاع      احلايل  تابعة نتائج اجتماع املائدة     ملمناسبة    إجراءات ،التوجيهية
  .ستديرة املقبلاملائدة امل
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  املرفق الرابع

كافحة التصحر من   األمم املتحدة مل   اتفاقية   املتعلق بتعزيز إعالن ناميب       
  األراضيحيقق التعادل يف تدهور أجل عامل 

 األطراف يف اتفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة          الدورة احلادية عشرة ملؤمتر   مبناسبة    
 واملنظمـات احلكوميـة     ، الدول األعضاء  تدعي يف ويندهوك، ناميبيا،      اليت عقدت  التصحر

 إىل االلتـزام  ) بصفة مراقب املعتمدة  ( واملنظمات األخرى    ،الدولية، ومنظمات اجملتمع املدين   
على الـصعيد العـاملي واإلقليمـي       لعيش  تعزيز اإلدارة املستدامة لألراضي وحتسني سبل ا      ب

  . احملليعلى الصعيداصة وخب ،والوطين
املستقبل الذي   "علىتفاق  التفاقية منذ ا  لألطراف يف اال  أول مؤمتر   ب ومبا أن األمر يتعلق     
 ملواجهـة  متجدد أمـر مطلـوب  زخم جديد و إىل أن حصول     خلصت األطراف ،  "نصبو إليه 

  .اجلفافلتصحر وتدهور األراضي ووكبنا فيما يتصل باكلالتحديات البيئية واالجتماعية 
أثناء الدورة  قرارات حامسة  زم اختاذ  من الال  يف سياق اتفاقية مكافحة التصحر، كان     و  

سـنوات بعـد تقيـيم      العشر   بشأن مواصلة تنفيذ استراتيجية      احلادية عشرة ملؤمتر األطراف   
  إىل اسـتناداً  العلوم والسياسات لتحسني صنع القرار       حيز للتفاعل بني  منتصف املدة، وإنشاء    

تـدهور األراضـي    /التصحرتصلة ب امل تناول اجلوانب تعزيز  و االتفاقية،   إطار عملية املعرفة يف   
عن  عن حتسني وظائف اآللية العاملية  أهداف التنمية املستدامة، فضالًيف سياق بلورة  واجلفاف  

  . ملقرها األمانةاحتضان طريق
مرة األوىل يف التاريخ يف     لل يفتاستضوقد بذلت دورة مؤمتر األطراف احلالية، اليت          

  آثـار   من ضرراًاحلوار مع اجملتمعات احمللية األكثر ت     تسهيل  ل  خاصاً جهداًفريقي،  األنوب  اجل
.  عمليات صنع القرارإىلهذه األصوات ضم  يف ناميبيا، والتصحر وتدهور األراضي واجلفاف  

ن من الشعوب األصلية من مجيع أحناء       وعالوة على ذلك، حضر ممثلو اجملتمع املدين ومشارك       و
وحمفزة على الصعيد   ة جانبية ملهم  نشطةأل  وأدرجت يف جدول األعما   . العامل مؤمتر األطراف  

 حياة الناس يف    واقعفهم    تعزيز يف ميدانية، األمر الذي أسهم       رحالت  عن تنظيم  فضالً،  التقين
  .يف اجملتمعات احملليةالتصحر وتدهور األراضي واجلفاف  ظل

  :تايلاإلعالن التديل ب حكومة مجهورية ناميبيا هنا أن ، توّدداوالتامل إىل استناداًو  
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  إعالن    

  الذي نصبو إليهملستقبل ا يف سياق السعي إىلتفاقية لال يقيادالدور التعزيز   -١  
 زخم خمتلف   إىل حدوث  اإلشارة  تقتضي  مسؤولية تقع علينا  البلد املضيف،    نابوصف  -١

ـ وإننا إذ نشهد    . تفاقيةاال يف سياق    ٢٠+ ريو  مؤمتر  نتائج لتناول األطراف   يف استعداد   اًيومي
ملشاكل تتعلق بفقدان وتدهور األراضي القابلـة        استفحال غري مسبوق   من العامل   جههيوا ما

 باألمن الغذائي،   وهو أمر يرتبط  ،  األساسية املتصلة هبا  دمات النظم اإليكولوجية    للزراعة، وخب 
 أكثر تفانياً  أقوى بكثري و   وجود حاجة إىل دور قيادي    شعر  نست  فنحن  والفقر، ،وسبل العيش 
 أوليةعملية حكومية دولية    أسس   أننا جنحنا يف وضع      ورغم. نصبو إليه بل الذي   لتأمني املستق 

  مـن   كنا نود  ، فقد  على مدى العامني القادمني    ٢٠+ريومبؤمتر  حبث القضايا املتصلة    ستتوىل  
 مؤمترتدهور األراضي يف  من قبيل   مشكلة عاملية   لتناول  املؤمتر وضع جدول أعمال أكثر جرأة       

خطـوة   يـشكل  ICCD/COP(11)/L.20أن املقرر   نعترب  و.  ويندهوك الذي عقد يف  األطراف  
  . من التفكريحنو تناول هذه املسائل مبزيد بارزة
تنفيذ يف  مضينا قدما ، فقد بالتصحر وتدهور األراضي واجلفاف    اً متأثر وباعتبارنا بلداً   -٢

 يف ضوء جتاربنا    دنوو.  بداية استقاللنا  يعود تارخيها إىل  االتفاقية من خالل برامج عمل وطنية       
 يف دفع عجلة احللول العملية  وشركائها االتفاقيةيف مجيع األطراف إىل جانب املشاركة الذاتية

  . على أرض الواقع ووقفهتدهور األراضياجتاه اليت سيكون هلا تأثريات إجيابية يف عكس 
 حيقـق   امل االتفاقية من أجل ع    لزيادة تعزيز ل على دعم مجيع األطراف      وبالتايل، نعوّ   -٣

يتعلق   تدهور األراضي، ونرحب بنتائج مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة فيما          التعادل يف 
  .التصحر وتدهور األراضي واجلفافب

  التخفيف من آثار اجلفاف على سبيل األولويةتناول مسألة   -٢  
ؤدي إىل  أن ت ؤثر بشدة على اإلدارة املستدامة لألراضي و      أن ت جلفاف  حلاالت ا ميكن    -٤

.  اجليـدة  لمراعي واملمارسات الزراعيـة   لدارة اجليدة   اإلإلجنازات اليت حتققت يف     ل انتكاس
 بلـورة  زخـم جيب تعزيـز    و. لذلك، جيب زيادة التركيز على التخفيف من آثار اجلفاف        

وتعزيز   املزارعني واجملتمعات احمللية   زيادة تأهب تركز على   لجفاف  ل للتصديسياسات وطنية   
هذا األمر من منظور صلته احلامسة      وحنن نفهم   .  حاالت اجلفاف   البعيد مع  األجل تأقلمهم يف 
، مبا يف ذلك يف املناطق وجودة أصالً مشاكل تدهور األراضي املوبتفاقمتغري املناخ،   بتحديات  

  . جافة غرياليت كانت يف السابق أراض

   العلوم والسياساتفيما يتصل هبيئة التفاعل بني حتقيق تقدم  -٣  
من أجـل   والبحث  نتفق على احلاجة إىل زيادة استخدام احللول القائمة على العلوم             -٥

هذه العلـوم   ونعترب أن   . حتسني عملية صنع القرار على أرض الواقع والتنفيذ الفعال لالتفاقية         
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لمجتمعات الريفيـة، والعلـوم     املمارسات املبتكرة ل  املعارف التقليدية و  ينبغي أن تستوعب    
 ونؤيد. واالقتصاديةاملستند إىل احلقائق البيوفيزيائية     فهم  ال وأن تكمل جتماعية،   واال نسانيةاإل

ـ  اليت أنشئت يف     اتالتفاعل بني العلوم والسياس   املقترح املتعلق هبيئة    بقوة   ؤمتر الدورة احلالية مل
  . االتفاقيةيف إطار اتيةتوجيهات السياسال واليت من شأهنا أن تعززاألطراف 

   اجملتمعات احملليةالتركيز على  -٤  
التـصحر  مـن    املتـضررة ندرك الدور اهلام للمجتمعات احمللية والريفية يف املناطق           -٦

 هلـا دوراً  بـل ألن  ، األكثر تضرراًوال يعزى ذلك فقط لكوهنا   . وتدهور األراضي واجلفاف  
ـ  يف املعارف التقليدية واالبتكارات واملمارسـات ذات الـصلة          ةسامه يف امل  أساسياً رة اإلداب

.  وعكس اجتاهـه    عن مكافحة تدهور األراضي    املستدامة لألراضي واستخدام التربة، فضالً    
توجيه املـوارد واجلهـود إىل      على  املؤسسات ذات الصلة    حتث ناميبيا مجيع األطراف و     لذا،

  .سبل العيش واألمن الغذائياستدامة لضمان  أكثر جدوى وتركيزاًإجراءات 

   القطاع اخلاصإشراك  -٥  
سـتراتيجيات  سـياق اال   يف هدورب قراراًإب تعزيز الشراكات مع القطاع اخلاص       جي  -٧
 لعكس اجتاه تدهور األراضـي      إطار مرجعي  ويف بلورة بتكرة والتكنولوجيات ذات الصلة     امل

  . األراضيصالحوتعزيز است

   اإلدارة املستدامة لألراضيسياقمتكني املرأة يف   -٦  
نتائج وقد بينت   . األهداف االستراتيجية لالتفاقية   يف حتقيق    دور املرأة ركن أساسي     -٨
، وسائل   مؤمتر األطراف  ، وهي مناسبة نظمت ألول مرة يف إطار       "يوم االعتبارات اجلنسانية  "

النساء املتضررات من التـصحر وتـدهور األراضـي          متكني   ميكن االعتماد عليها يف تعزيز    
 وتـشكل . املوارد املادية واملعرفـة  إىل نوصوهلإتاحة   صنع القرار، و   واجلفاف إلشراكهن يف  

خـالل  فيه   تقدم   ستعمل ناميبيا على إحراز     رئيسياً  عنصراً "تمكني املرأة لمبادرة ويندهوك   "
  .رئاستها ملؤمتر األطراف
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  املرفق اخلامس

  إعالن منظمات اجملتمع املدين    
ا يف ويندهوك مبناسـبة الـدورة       ن اجتمع وقد ،حنن، منظمات اجملتمع املدين     -١  

 نا إىل شكرتوجيهاتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، نود يف حلادية عشرة ملؤمتر األطراف ا
  .األمانة على التنظيم الناجح ملؤمتر األطرافإىل حكومة وشعب ناميبيا و

 مـؤمتر األطـراف، يف      وقد شاركنا كمنظمات من اجملتمع املدين، أثنـاء         -٢  
  .ال تزال مل تعاجل اليت تشغلنا من القضايا داًأن عدب مداوالت املؤمتر وأحطنا علماً

 من القاعدة إىل القمة    هنج   على اعتماد ث اجملتمع املدين البلدان األطراف      وحي  -٣  
 لضمان أن تسهم هذه  عاملياً تدهور األراضيحتقيق التعادل يفمفهوم يف تناول حموره اإلنسان 

  .شون يف األراضي اجلافةاملبادرة يف حتسني الظروف املعيشية للناس الذين يعي
 القطـاع اخلـاص   ضد ختويل   منظمات اجملتمع املدين    وبصفة عامة، ليست      -٤  

 لزراعيالقطاع ا شركات إشراك على بقوة تعترضمنظمات اجملتمع املدين لكن . وضع مراقب 
 حاجـة   ومثة. كائنات حية ب تتعلقبراءات اختراع   اليت هلا    و  احملورة وراثياً  السالالت اليت تنتج 

ينبغي أن تكـون  و. مبادئ االستدامة احترام    عمادها  صفة مراقب   ملنح معايري قوية إعمال  ىل  إ
 وأن تتجنب  العشر سنوات  مع أهداف االتفاقية واستراتيجية      منسجمةأنشطة القطاع اخلاص    

  .تضارب املصاحل
تدهور اليت تتسبب يف    الرئيسية   العواملوحنن نعترب أن التعدين هو واحد من          -٥  
ويف   احملميـة   الوطنية واملنـاطق   املنتزهات التعدين يف     بأنشطة يجب عدم السماح  ف. ياألراض

تشهد يف اجملتمعات اليت و.  إيكولوجية حساسة  اًنظماألخرى اليت تضم    ألراضي اجلافة   مناطق ا 
 ، جلميع األشـخاص املتـضررين  يضاتعدين، جيب دفع تعويض عن فقدان األر أنشطة  أصالً

 أمـوال   رصدغالق املناجم و  إل خطط   تنفيذجيب  و. األصلية والتقليدية  اجملتمعات    ذلك يف امب
  . مواقع التعدينإصالحإلعادة 

مجيـع  هذه القائمـة   قائمة اخلرباء املستقلني، جيب أن تشمل       وفيما يتصل ب    -٦  
ـ و. مكونات اجملتمع املدين وخربات اجملتمعات األصلية واحمللية       لبريوقراطيـة، ينبغـي    ل اجتنب

. لكـي يـدرجوا يف القائمـة      وطنية  جهة التنسيق ال   عرب   إىل املرور ء اخلرباء    هؤال يضطر الأ
  .جعل القائمة أداة عملية  علىنشجع األطراف وأمانة االتفاقية حننو

 .لألراضـي مناسبة  لمجتمعات األصلية والتقليدية حيازة     لنح  أن مت ينبغي  و  -٧  
جيب على و. زمن سحيقمنذ  يهااليت احتكمت إل العرفية ها قوانين تطبيقاحلق يف   ذلك  ويشمل  

  .احملليةاألراضي على حساب اجملتمعات على على منع االستيالء أن تكون قادرة احلكومات 
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منظمات اجملتمع املدين حلقة وصل هامة بني املـستوى الـدويل           وتشكل    -٨  
 نشر املمارسات اجليـدة يف جمـال         يف  أن تساعد بكفاءة   ها، وميكن واعد الشعبية ومستوى الق 

لذا نطلب من األطراف تقدمي املزيد من الدعم املـايل          . صحر وتدهور األراضي واجلفاف   الت
توثيق هذه املمارسـات  يف جمال   بناء قدرات اجملتمعات احمللية     من أجل   ملنظمات اجملتمع املدين    

زيز تعمن أجل    ني للسنوات العشر   االستراتيجي  وإطار العمل   لتنفيذ فعال للخطة   توخياًاجليدة  
  .)٢٠١٨-٢٠٠٨(التفاقية تنفيذ ا

 خدمات أساسية مثل     إتاحة متكني املرأة والشباب من خالل    وتشكّل مسألة     -٩  
 جمتمعـات قـدرة    لتعزيـز    اً أساسي  مكوناً ، وإنتاج األغذية  ،التعليم، واملياه النظيفة، والطاقة   

ـ    حاجة  ومثة  . التأقلم احمللية على    اجملتمعات األصلية و  الشعوب شعوب إىل تعزيز االعتراف بال
  .تفاقيةاال بعملية كجهات معنية ةاألصلي

ـ  الـدورة  نرحب بعرض احلكومة التركية استضافة       وإننا  -١٠   ملـؤمتر   ة القادم
  .٢٠١٥، يف عام األطراف، أي الدورة الثانية عشرة

على لى إعادة النظر يف قرارها االنسحاب من االتفاقية و        عحنث بقوة كندا    و  -١١  
  .خدمة ألهداف االستدامة على الصعيد العامليكن يف أقرب وقت ممإليها عود تأن 

 على  ،التفاقية املنتهية واليته  لا، األمني التنفيذي    ج لوك غناكاد   السيد هننئو  -١٢  
الـسيدة   ة اجلديدة،  التنفيذي ةاألمينب، ونرحب   فترة واليته  خالل   الذي اضطلع به  العمل اهلائل   
ن تدعم بقوة إشـراك منظمـات       أها  منقع  نتوو. يف مهامها نجاح  المىن هلا    ونت مونيك باربو، 

 املتصلة  الدوليةواملناسبات  ، وخباصة يف حضور االجتماعات      االتفاقيةاجملتمع املدين يف أنشطة     
 األمانة يف   معوحنن نتطلع إىل تعاون مثمر معها و      . مبسألة التصحر وتدهور األراضي واجلفاف    

  .املستويات مجيع
نجاح االتفاقية ملصلحة اجملتمعات، وخاصـة  ب من جديد التزامنا     وإننا نؤكد   -١٣  

  .تلك املتأثرة بالتصحر وتدهور األراضي واجلفاف
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 املرفق السادس

 إعالن منتدى قطاع األعمال املعين باإلدارة املستدامة لألراضي    

 "إعالن ويندهوك"    

 نتدى قطاع األعمال املعين بـاإلدارة املـستدامة       ملالثاين  االجتماع  املشاركني يف   إن    
 لألراضي يف ويندهوك، ناميبيا،

أمام  ومتصاعدة   كبريةحتديات  هي  تدهور األراضي واجلفاف    /التصحر بأن   إذ يقرون   
جتمـاعي  اال وتنطوي على آثار سلبية كبرية على الـصعيد        ،األعمالتنمية  لتنمية البشرية و  ا
 ،ةاإليكولوجي م النظعلى صعيد ويناخاملسياسي والقتصادي واالو

ن اجملتمعات تتكون من القطاع العام والقطاع اخلاص واجملتمع املدين،           بأ ونسلميوإذ    
ـ  ن ومنظماهتم غري احلكومية، وأن هناك حاجة إىل أنشطة حم         ومبا يف ذلك املواطن    دف ددة اهل

 لوصول إىل أصحاب املصلحة الفقراء،بغية ارمي إىل حتقيق التنمية االجتماعية املستدامة ت

ملعاجلة االضطالع به تمع األعمال ي ميكن، بل وينبغي جملالذالدور اهلام  وإذ يؤكدون  
 تدهور األراضي واجلفاف،/التصحر

دارة  إىل الفوائد اليت ميكن جنيها يف جمال األنشطة التجاريـة مـن اإل             وإذ يشريون   
، واالمتثال  يةفرص السوق ال و ،األداء املايل والتشغيلي  ب فيما يتصل  ، ال سيما  املستدامة لألراضي 

 لقيم واملسؤوليات االجتماعية والبيئية األخالقية،لت وللتشريعا

 عزز مناذج األعمال والفرص،ت أن إدارة املوارد الطبيعية  أيضاًونالحظيوإذ   

 :يتعهدون مبا يلي    

اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر ودعـم تنفيـذ         عملية   يف   املشاركة  -١  
للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقيـة        اخلطة وإطار العمل االستراتيجيني     واالتفاقية  

 ؛)٢٠١٨-٢٠٠٨(

ألنشطة التجاريـة   ل البيئية واالجتماعية واالقتصادية     التأثريات رصد وقياس   -٢  
 ؛ها السلبية أو التقليل منالتأثريات علىلقضاء ا إىل السعي و هبا،والتعريفاألراضي، على 

  االستراتيجيات ويفليات التجارية    اإلدارة املستدامة لألراضي يف العم     إدماج  -٣  
  االستدامة؛تلك املتعلقة باالجتماعية والبيئية واملؤسسية و واملمارسات والسياسات



ICCD/COP(11)/23 

GE.13-64172 42 

 هنجنا    

أو آليات لتحديد املعلومات واألنظمة واملـوارد       / إجراءات و   وتطبيق بلورة  -٤  
 تدهور األراضي؛ال يفضي إىل  كل شركة لتحقيق أداء يفالالزمة 

إدارة األراضي مـع مؤشـرات      يف جمال   أهداف حمددة قابلة للقياس      حتديد  -٥  
 ؛حيرز من تقدم فيها عما واإلبالغوجيهة 

  هنـج وقـائي    وتبينمنتجات،  ومن   مبادرات األعمال ما يستجد من     تقييم  -٦  
  أو ال رجعة فيها؛ةخطريبصورة ألراضي ا تدهور حيول دون

خلية وعمليات صنع القرار ونظم      قضايا األراضي يف نظم اإلدارة الدا      إدراج  -٧  
  واملعايري؛ احملاسبة

يف تلـك  صدار الشهادات الطوعيـة واملـشاركة   إل خطط  بلورة يف   النظر  -٨  
 ؛وحتقيق التعادل يف تدهور األراضي ز اإلدارة املستدامة لألراضييتعزاخلطط بغية 

 الشبكات والشراكات    

واخلـاص لتعزيـز اإلدارة      بني القطاعني العام     مناسبة  يف شراكات  الدخول  -٩  
 األراضي؛استصالح  مبادراتواالضطالع بدور رائد يف  املستدامة لألراضي

 مبادرات األمم املتحدة األخرى اليت هتدف إىل         مع  تآزر جياد تدابري إل  اختاذ  -١٠  
 ؛تصلة بإدارة الشركاتاملتلك  البيئية واالجتماعية واقضايالتعزيز 

جملـس  استراتيجية  املدرجة يف   امللحة  اجملتمعية  امات  االلتز يف حتقيق    املسامهة  -١١  
تغري املناخ،  ب  فيما يتعلق  ٢٠٢٠لعام   معهد املوارد العاملية     -تنمية املستدامة   األعمال العاملي لل  

إىل  اليت ميكـن أن تـؤدي        ،والنظم اإليكولوجية، واملياه وحلول اإلدارة املستدامة لألراضي      
اإلمكانـات   حدود   يفالوقود احليوي   واألعالف واأللياف   األغذية و القدر الكايف من     توفري

 اإليكولوجية؛

 أصـحاب   ودعوةتفاقية مكافحة التصحر،    التابعة ال  "أكادميية التربة " دعم  -١٢  
 ؛املصلحة من القطاعني اخلاص والعام إىل االنضمام إىل املبادرة

ت  تـوفري املـدخال    عن طريق  "اقتصاديات تدهور األراضي  "مبادرة   دعم  -١٣  
 ؛والتعليق عليها النتائج والتوصيات العلمية يفوالنظر 

األمثلـة  أفضل  باقتصاديات تدهور األراضي    مبادرة   عملية االتفاقية و   تزويد  -١٤  
 االبتكار واإلدارة املـستدامة     بغية تعميم  اإلدارة املستدامة لألراضي     يف جمال القائمة واجلديدة   

  األعمال؛اتقطاعكل لألراضي يف 
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 مثل (سياسايت لضمان تنفيذ إطار التجارية  ل  اعماألتأثري قطاع    وحشد دعم  -١٥  
ويف تدهور األراضـي    بلوغ تعادل صاف يف      ساعد على ي) ٢٠١٥عام  خطة التنمية ملا بعد     

مجيع البلدان املعرضة للجفاف سياسات   تضع  ، وضمان أن    ٢٠٣٠تدهور الغابات حبلول عام     
 ؛٢٠٢٠م لتأهب حبلول عالاجلفاف وتدابري ملعاجلة 

 االتصال والتوعية    

 ات مواقع الشرك  عربسياسات املتعلقة باألراضي واملمارسات اجليدة      ال نشر  -١٦  
  املعارف؛وتقاسم تعزيزهابغية  مع عملية اتفاقية مكافحة التصحر وتقامسها

 املمارسات واالبتكارات املستدامة    بشأن ث وعرض املعلومات  والبحإجراء    -١٧  
  اخلاصة؛اتأو اجلديدة لتحسني أداء الشرك/ البحوث القائمة وعمودإلدارة األراضي، 

 منتدى قطاع األعمال املعين باإلدارة املستدامة       بروز تعزيزإىل   احلاجة   تلبية  -١٨  
  خمصص؛ي موقع شبك عرب مؤمترات األطرافخالل الفترة الفاصلة بنيلألراضي 

 اليت   والنتائج  األعمال قطاع  على احلاجة إىل تسخري وإدارة خربات      التركيز  -١٩  
رف اجلديدة عـرب  ا املعوعرض ونشر حفظ مجع ويشمل من خالل إدارة املعارف، مبا    حيققها  
 ؛الشبكياملوقع 

 للمساعدة يف تسخري املهارات      افتراضي  فكرة إنشاء مركز موارد    استكشاف  -٢٠  
  .التجارية
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arrangements of the Global Mechanism. Report by the 
Executive Secretary 

ICCD/COP(11)/4 Revised procedures for the accreditation of civil society 
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PricewaterhouseCoopers as at 31 December 2012 for the 
Global Mechanism 

ICCD/COP(11)/14 Improving mechanisms to facilitate regional coordination of 
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the Review of the Implementation of the Convention and 
the Committee on Science and Technology 

ICCD/CRIC(12)/4/Corr.1- 
ICCD/COP(11)/CST/7/Corr.1 

Promoting the analysis and dissemination of best 
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advice to support the Convention process. Conclusions 
and recommendations of the Ad Hoc Working Group to 
Further Discuss the Options for the Provision of 
Scientific Advice Focusing on Desertification/Land 
Degradation and Drought Issues. Note by the secretariat 

ICCD/COP(11)/CST/4 Review of the preliminary outcome of the UNCCD 2nd 
Scientific Conference and assessment of UNCCD 
scientific conferences. Report by the Bureau of the 
Committee on Science and Technology 

ICCD/COP(11)/CST/5 Progress report on the preparation of the UNCCD 3rd 
Scientific Conference. Note by the secretariat 
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Document symbol Title 

ICCD/COP(11)/CST/6 Improving knowledge management in the UNCCD. Note 
by the secretariat 

ICCD/CRIC(12)/4- 
ICCD/COP(11)/CST/7 

Promoting the analysis and dissemination of best 
practices. Report by the Bureaux of the Committee for 
the Review of the Implementation of the Convention and 
the Committee on Science and Technology 

ICCD/CRIC(12)/4/Corr.1- 
ICCD/COP(11)/CST/7/Corr.1 

Promoting the analysis and dissemination of best 
practices. Report by the Bureaux of the Committee for 
the Review of the Implementation of the Convention and 
the Committee on Science and Technology. 
Corrigendum 

ICCD/COP(11)/CST/8 Progress report on the UNCCD fellowship programme. 
Note by the secretariat 

ICCD/COP(11)/CST/8/Corr.1 Progress report on the UNCCD fellowship programme. 
Note by the secretariat. Corrigendum 

ICCD/CRIC(12)/2- 
ICCD/COP(11)/CST/9 

Comprehensive multi-year workplan for the Convention 
(2014–2017). Note by the secretariat 

ICCD/COP(11)/CST/INF.1 Final report on the e-survey to support the assessment of 
how to organize international, interdisciplinary scientific 
advice. Note by the secretariat 

ICCD/COP(11)/CST/INF.2 Organization of international, interdisciplinary scientific 
advice to support the Convention process. Report by the 
ad hoc working group to further discuss the options for 
the provision of scientific advice focusing on 
desertification/land degradation and drought issues. Note 
by the secretariat 

ICCD/COP(11)/CST/INF.3 Final outcome of the UNCCD 2nd Scientific Conference. 
Note by the secretariat 

ICCD/COP(11)/CST/INF.3/ 
Corr.1 

Final outcome of the UNCCD 2nd Scientific Conference. 
Note by the secretariat. Corrigendum 

ICCD/COP(11)/CST/INF.4 Progress report on the Scientific Knowledge Brokering 
Portal. Note by the secretariat 

ICCD/COP(11)/CST/INF.5 Assessment of the organization of the UNCCD 2nd 
Scientific Conference. Note by the secretariat 

ICCD/COP(11)/CST/CRP.1 Contribution of the United Nations Convention to 
Combat Desertification to the Intergovernmental 
Platform on Biodiversity and Ecosystem Services 
process 
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  Other documents available at the session 

Document symbol Title 

ICCD/CST(S-3)/7 Report of the third special session of the Committee on Science 
and Technology. Note by the secretariat 

ICCD/COP(10)/31 Report of the Conference of the Parties on its tenth session: 
proceedings 

ICCD/COP(10)/31/ 
Add.1 

Report of the Conference of the Parties on its tenth session: 
action taken 

ICCD/COP(9)/18 Report of the Conference of the Parties on its ninth session: 
proceedings 

ICCD/COP(9)/18/ 
Add.1 

Report of the Conference of the Parties on its ninth session: 
action taken 

ICCD/COP(8)/16 Report of the Conference of the Parties on its eighth session: 
proceedings 

ICCD/COP(8)/16/ 
Add.1 

Report of the Conference of the Parties on its eighth session: 
action taken 

ICCD/COP(7)/16 Report of the Conference of the Parties on its seventh session: 
proceedings 

ICCD/COP(7)/16/ 
Add.1 

Report of the Conference of the Parties on its seventh session: 
action taken 

ICCD/COP(6)/11 Report of the Conference of the Parties on its sixth session: 
proceedings 

ICCD/COP(6)/11/ 
Add.1 

Report of the Conference of the Parties on its sixth session: 
action taken 

ICCD/COP(5)/11 Report of the Conference of the Parties on its fifth session: 
proceedings 

ICCD/COP(5)/11/ 
Add.1 

Report of the Conference of the Parties on its fifth session: 
action taken 

ICCD/COP(4)/11/ 
Add.1 

Report of the Conference of the Parties on its fourth session: 
action taken 

ICCD/COP(3)/20/ 
Add.1 

Report of the Conference of the Parties on its third session: 
action taken 

ICCD/COP(2)/14/ 
Add.1 

Report of the Conference of the Parties on its second session: 
action taken 

ICCD/COP(1)/11/ 
Add.1 

Report of the Conference of the Parties on its first session: 
action taken 

       


