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 )تابع (احملتويات
 الصفحة ـراتـالفق 

 ٧ ٢٨-٢٦ .................................................فريق اخلرباء املخصص -زاي 

 اعتماد املنظمات احلكومية الدولية واملنظمـات غري احلكومية، وقبول -حاء 
 ٨ ٣٠-٢٩ ...............................................................املراقبني  

 ٨ ٣٥-٣١ ...............................................................احلضور -طاء 

 ١٠ ٣٦ ................................................................الوثائق -ياء 

 ١٠ ٤٠-٣٧ .................................................................اجلزء اخلاص -ثالثاً

 العمـل الرمسي ملؤمتـرإدراج أنشطة املنظمات غري احلكومية ضمـن برنامج  -رابعاً
 ١١ ٤٢-٤١ ............................................جلسات احلوار املفتوح: األطراف 

 ١١ ٤٩-٤٣ ........................................املقررات اليت اعتمدها مؤمتر األطراف -خامساً

 ١١ ٤٣ .............................ى توصية الرئيساملقررات املعتمدة بناء عل -ألف 

 ١٢ ٤٤ .............................املقررات املعتمدة بناء على توصية املكتب -باء 

 ١٢ ٤٥ .....................املقررات املعتمدة بناء على توصية اللجنة اجلامعة -جيم 

 ١٣ ٤٦ ......املقررات املعتمدة بناء على توصية جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية -دال 

 ١٣ ٤٧ ............لعلم والتكنولوجيااملقررات املعتمدة بناء على توصية جلنة ا -هاء 

 ١٣ ٤٨ ..............املقررات املعتمدة بناء على توصية فريق اخلرباء املخصص -واو 

 ١٤ ٤٩ .................................................................القرار -زاء 

 ١٤ ٥٦-٥٣ ........................................اعتماد التقرير املتعلق بوثائق التفويض -سادساً

 ١٤ ٥٠ .................................اعتماد التقرير املتعلق بوثائق التفويض -ألف 

 ١٤ ٥١ .................اف ومكان انعقادهاموعد الدورة السابعة ملؤمتر األطر -باء 

 ١٤ ٥٢ ......................اعتماد تقرير مؤمتر األطراف عن دورته السادسة -جيم 

 ١٤ ٥٦-٥٣ .........................................................اختتام الدورة -دال 
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 )تابع (احملتويات

 املرفقات

 لصفحةا  

 إعالن هافانا الذي أصدره رؤساء الدول واحلكومات بشأن تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة -األول

 ١٥ ......................................................................ملكافحة التصحر 

 ٢٠ ...امللخص الذي أعده الرئيس عن البيانات اليت أديل هبا خالل اجتماع اجلزء الرفيع املستوى ثاينال

 ٢٣ ................................................قائمة بأمساء املتكلمني يف اجلزء اخلاص الثالث

 ٣٠ ...اإلعالن الصادر عن املنظمات غري احلكومية اليت حضرت الدورة السادسة ملؤمتر األطراف -الرابع

 ٣٣ ........................ه الرئيس بشأن عمل فريق اخلرباء املخصصامللخص الذي أعد -اخلامس

 ٣٤ ..................................................................إعالن أعضاء الربملان -السادس

 ٤٢ ............................................................نداء الثقافة وبرنامج العمل -السابع

 ٥١ ............البيانان اللذان أديل هبما لدى انتخاب رئيس جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية الثامن

 ٥٢ ..............................الوثائق املعروضة على مؤمتر األطراف يف دورته السادسة التاسع
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 افتتاح الدورة -أوالً 

 حفل الترحيب -ألف

، ألقى سعادة السيد ريكاردو آالركون دي كيسادا، رئيس اجلمعية الوطنية      ٢٠٠٣أغسطس  / آب ٢٥يف   -١
 .جبمهورية كوبا، بياناً رّحب فيه باحلاضرين

فحة التصحر، باملشاركني ورّحب السيد هاما أربا ديالو، األمني التنفيذي ألمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكا -٢
 .يف مؤمتر األطراف وأدىل ببيان

 االفتتاح الرمسي للدورة -باء

، رئيس الدورة اخلامسة ملؤمتر األطراف، رمسياً الدورة السادسة ملؤمتر        )كندا(افتـتح السـيد شـارل باسيت         -٣
أغسطس / آب٢٥ يف هافانا بكوبا يف  من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر،٢٢األطراف اليت ُعقدت عمالً باملادة    

٢٠٠٣. 

والتزم مؤمتر األطراف الصمت دقيقة حداداً على السيد سرجيو فيريا دي ميلو، املمثل اخلاص لألمني العام  -٤
 .لألمم املتحدة يف العراق وزمالئه الذين لقوا حتفهم يف خدمة األمم املتحدة

 .ي التفاقية مكافحة التصحر، ببيانوأدىل السيد هاما أربا ديالو، األمني التنفيذ -٥

 انتخاب الرئيس -جيم
 ) من جدول األعمال١البند (

أغسطس، انتخب املؤمتر بالتزكية معايل السيدة روزا إلينا / آب٢٥يف اجللسة العامة األوىل اليت عقدت يف  -٦
دلت السيدة روزا إلينا    وأ. سـيميون نـيغرين، وزيرة العلم والتكنولوجيا والبيئة بكوبا رئيسة لدورته السادسة           

 .سيميون نيغرين ببيان

 البيانات االفتتاحية والبيانات العامة -دال

 ٧٧باسم جمموعة ال  (أغسطس، أدىل ببيانات ممثلو املغرب / آب٢٦يف اجللسـة العامـة الثانـية اليت عقدت يف       -٧
واجلمهورية العربية السورية   ) لوسطى والشرقية باسم جمموعة أوروبا ا   (وأرمينيا  ) باسم االحتاد األورويب  (وإيطاليا  ) والصني

 ).باسم جمموعة أمريكا الالتينية والكارييب(وشيلي ) باسم اجملموعة األفريقية(وسوازيلند ) باسم اجملموعة اآلسيوية(

كمـا أدىل ببـيانات ممـثلو منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة ومنظمة األمم املتحدة لألغذية                  -٨
 .اعة وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي وبرنامج األغذية العامليوالزر

 .وأدىل ممثل اجلمعية الكوبية لألمم املتحدة ببيان باسم املنظمات غري احلكومية -٩
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  املسائل التنظيمية-ثانياً
 إقرار جدول األعمال -ألف

 ) من جدول األعمال٣البند     (

أغسطس، أقر املؤمتر جدول أعماله كما ورد يف الوثيقة         / آب ٢٥يف  يف اجللسة العامة األوىل اليت عقدت        -١٠
ICCD/COP(6)/1 احلاجة إىل وجود وحدات التنسيق اإلقليمي "املعنون ) أ(٦، ونقحه شفويا بإدراج البند الفرعي

توىل يف جدول األعمال، بصفته بنداً مستقالً على أن         " وطرائق عملها وتكاليفها وجدواها واختصاصاهتا احملتملة     
 .لـه العناية املالئمة عند النظر يف البند املتعلق بالربنامج وامليزانية

  انتخاب أعضاء املكتب-باء
 ) من جدول األعمال٢البند (

 ٢٧ و ٢٥انتخـب املؤمتـر، يف جلسـاته العامـة األوىل والثالثة والسابعة واحلادية عشرة املعقودة يف                  -١١
 :ملكتب التالية أمساؤهم لدورته السادسةسبتمرب، أعضاء ا/ أيلول٥ و٢أغسطس و/آب

 :نواب الرئيس

 )اإلمارات العربية املتحدة(السيد سعد النمريي 
 )بلجيكا(السيد جوزيف بايس 

 )بيالروس(السيد فالدميري سافشينكو 
 )سوازيلند(السيد بونغاين ماسوكو 

 )الصني(السيد يي كسيانالنغ 
 )كولومبيا(السيدة آنا ماريا هرنندس سالغار 

 )املغرب(السيد حممد عروشي 
 )هنغاريا(السيدة دورا كولوزوف 

 :نائبة الرئيس واملقررة

 )النرويج(السيدة آن ماري أسكيولد  

 :رئيس جلنة العلم والتكنولوجيا

 )إيطاليا(السيد ريكاردو فالنتيين  

 :رئيس جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية

 )موريتانيا(السيد حممد حممود ولد الغوث  
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يف اجللسـة العامة احلادية عشرة، لدى انتخاب رئيس جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، أدىل ببيان كل من                  -١٢
 .ويرد نص البيانني يف املرفق الثامن. ببيانني) باسم االحتاد األورويب(الرئيس وممثل إيطاليا 

 تنظيم العمل -جيم 

 .ICCD/COP(6)/1ورة كما ورد يف املرفق الثاين للوثيقة أقر املؤمتر يف اجللسة العامة األوىل تنظيم عمله للد -١٣

 إنشاء جلنة جامعة وتعيني رئيسها

قرر املؤمتر، يف جلسته العامة األوىل، إنشاء جلنة جامعة يف دورته السادسة للنظر يف بنود جدول األعمال                  -١٤
 .اليت حددها هلا املؤمتر وتقدمي توصيات بشأهنا إىل املؤمتر

، رئيساً للجنة )نيجرييا( نفسها، عني املؤمتر بناء على اقتراح الرئيس، السيد أوسيتادينما أنيادو ويف اجللسة -١٥
 .اجلامعة، ليعمل أيضاً عضواً يف املكتب حبكم املنصب

 رئيس جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف دورهتا الثانية

إليه من وزير الشؤون اخلارجية لبنن تفيد أنه أحاط املؤمتر علماً، يف جلسته العامة األوىل، برسالة موجهة        -١٦
يف رئاسة ) بنن(ليحل حمل معايل السيد روغاتيان بياو ) موريتانيا(وقع االختيار على السيد حممد حممود ولد الغوث 

 .اللجنة خالل الفترة املتبقية من واليته

 جلنة العلم والتكنولوجيا -دال

وعقدت اللجنة مثاين جلسات ). إيطاليا(سة السيد ريكاردو فالنتيين اجتمعت جلنة العلم والتكنولوجيا برئا -١٧
 .٢٠٠٣أغسطس / آب٢٩ إىل ٢٦يف الفترة من 

، )تايلند(أغسطس، انتخبت اللجنة السيد سوبون شومشان       / آب ٢٦ويف اجللسـة األوىل املعقـودة يف         -١٨
، والسيد موسى   )غواتيماال(يس  ، والسيد خوليو روبريتو كوروتشيشي غوم     )سلوفاكيا(والسـيد بـافول بييليك      

، نائب الرئيس ليعمل )سلوفاكيا(ويف اجللسة نفسها، عينت اللجنة السيد بييليك        . نواباً للرئيس ) النيجر(حسـن   
حمل السيد موسى حسن كنائب لرئيس ) غابون(ويف اجللسة الثالثة حل السيد جورج ريغوندجا     . أيضـاً مقـرراً   

 . اللجنة

لتكنولوجيا عدداً من التوصيات إىل مؤمتر األطراف الذي اختذ إجراًء بشأهنا يف            وقدمـت جلـنة العلم وا      -١٩
 .٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٣جلسته التاسعة املعقودة يف 
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 جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية -هاء

وعقدت اللجنة ). موريتانيا(اجتمعت جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية برئاسة السيد حممد حممود ولد الغوث  -٢٠
 .٢٠٠٣أغسطس / آب٢٩ إىل ٢٦ربع جلسات يف الفترة من أ

االحتاد (أغسطس، انتخبت اللجنة السيد إيفغيين غورشكوف       / آب ٢٩ويف اجللسـة الرابعة املعقودة يف        -٢١
نواباً ) املكسيك(والسيد فيكتور ديل أخنل غونسالس      ) اجلمهورية العربية السورية  (والسيد خالد الشرع    ) الروسي

 .لرئيس اللجنة

سبتمرب، انتخب مؤمتر األطراف السيدة آمناري وات / أيلول٥ويف اجللسة العامة احلادية عشرة املعقودة يف  -٢٢
 .نائبة لرئيس اللجنة) أستراليا(

وقدمت جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية عدداً من التوصيات إىل مؤمتر األطراف، الذي اختذ إجراًء بشأهنا يف  -٢٣
 . ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٣دة يف جلسته التاسعة املعقو

 اللجنة اجلامعة -واو

وعقدت اللجنة ست جلسات يف     ). نيجرييا(اجتمعـت اللجنة اجلامعة برئاسة السيد أوسيتادينما أنايدو          -٢٤
 .٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٥أغسطس إىل / آب٢٦الفترة من 

اًء بشأهنا يف جلسته احلادية عشرة  وقدمت اللجنة عدداً من التوصيات إىل مؤمتر األطراف، الذي اختذ إجر           -٢٥
 .٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٥املعقودة يف 

 فريق اخلرباء املخصص -زاي

وعقد الفريق  ). مجهورية إيران اإلسالمية  (اجتمع فريق اخلرباء املخصص برئاسة السيد جواد أمني منصور           -٢٦
 .٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٤ و٣ثالث جلسات، يومي 

لتوصيات إىل مؤمتر األطراف، الذي اختذ إجراًء بشأهنا يف جلسته احلادية عشرة            وقـدم الفريق عدداً من ا      -٢٧
 .٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٥املعقودة يف 

 .ويرد يف املرفق اخلامس امللخص الذي أعده الرئيس عن عمل فريق اخلرباء املخصص -٢٨
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 راقبنياعتماد املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية، وقبول امل -حاء
 ) من جدول األعمال٥البند (

 اعتماد املنظمات الوطنية والدولية واحلكومية واحلكومية الدولية

أغسطس، منح مركز املراقب للمنظمات الوطنية / آب٢٥قرر املؤمتر، يف جلسته العامة األوىل املعقودة يف    -٢٩
، وكذلك ملعهد ICCD/COP(6)/9/Add.1وثيقة والدولية واحلكومية واحلكومية الدولية املدرجة يف املرفق األول لل

 .البلدان األمريكية للتعاون يف ميدان الزراعة

 اعتماد املنظمات غري احلكومية

قـرر املؤمتـر يف جلسـته العامة األوىل اعتماد املنظمات غري احلكومية املدرجة يف املرفق األول للوثيقة                   -٣٠
ICCD/COP(6)/9 واملرفق الثاين للوثيقة ،ICCD/COP(6)/9/Add.1. 

 احلضور -طاء

 التالية يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة       ١٧٠حضـر الدورة السادسة ملؤمتر األطراف ممثلو األطراف ال             -٣١
 :التصحر

 االحتاد الروسي
 إثيوبيا

 أذربيجان
 األرجنتني
 األردن
 أرمينيا
 إريتريا
 إسبانيا
 أستراليا
 إسرائيل

 أفغانستان
 إكوادور
 ألبانيا
 انياأمل

 اإلمارات العربية املتحدة
 أنتيغوا وبربودا

 إندونيسيا
 أنغوال

 أوروغواي
 أوزبكستان

 أوغندا

 أوكرانيا
 ) اإلسالمية-مجهورية(إيران 
 آيرلندا
 آيسلندا
 إيطاليا

 بابوا غينيا اجلديدة
 باراغواي
 باكستان

 باالو
 البحرين
 الربازيل
 بربادوس
 الربتغال
 بلجيكا
 بلغاريا
 بليز

 بنغالديش
 نماب

 بنن
 بوتسوانا

 وسبوركينا فا

 بوروندي
 البوسنة واهلرسك

 بولندا
 بوليفيا
 بريو

 بيالروس
 تايلند

 تركمانستان
 تركيا

 ترينيداد وتوباغو
 تشاد
 توغو
 توفالو
 تونس
 تونغا

 جامايكا
 اجلزائر

 جزر البهاما
 جزر القمر
 جزر كوك

 جزر مارشال
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 اجلماعة األوروبية
 اجلماهريية العربية الليبية

 ورية أفريقيا الوسطىمجه
 اجلمهورية التشيكية

 مجهورية ترتانيا املتحدة
 اجلمهورية الدومينيكية

 اجلمهورية العربية السورية
 مجهورية كوريا

 مجهورية الكونغو الدميقراطية
 مجهورية الو الدميقراطية الشعبية

 مجهورية مولدوفا
 جنوب أفريقيا

 جورجيا
 جيبويت
 الدامنرك
 دومينيكا

 ضرالرأس األخ
 رواندا
 رومانيا
 زامبيا

 زمبابوي
 ساموا

 سان تومي وبرينسييب
 سانت فنسنت وجزر غرينادين

 سانت كيتس ونيفس
 سانت لوسيا
 سري النكا

 لوفاكياس
 السنغال
 سوازيلند
 السودان
 سورينام
 السويد
 سويسرا
 سرياليون
 سيشيل
 شيلي

 الصومال
 الصني

 طاجيكستان
 غابون
 غامبيا
 غانا

 غرينادا
 غواتيماال

 غيانا
 غينيا

 غينيا االستوائية
  بيساو-غينيا 
 فانواتو
 فرنسا
 الفلبني
 فرتويال
 فنلندا
 فيجي

 فييت نام
 قربص
 قطر

 قريغيزستان
 كازاخستان
 الكامريون
 كمبوديا
 كندا
 كوبا

 كوت ديفوار
 كوستاريكا
 كولومبيا
 الكونغو
 الكويت
 كرييبايت
 كينيا
 التفيا
 لبنان
 ليبرييا

 ليسوتو
 مايل

 ماليزيا
 شقرمدغ
 مصر

 املغرب
 املكسيك
 مالوي
 ملديف

 اململكة العربية السعودية
 اــاململكة املتحدة لربيطاني

 العظمى وآيرلندا الشمالية    
 منغوليا
 موريتانيا

 موريشيوس
 موزامبيق
 ميامنار
 ناميبيا
 ناورو
 النرويج
 النمسا
 نيبال
 النيجر
 نيجرييا

 نيكاراغوا
 نيوي
 هاييت
 اهلند

 هندوراس
 هنغاريا

 لنداهو
 الواليات املتحدة األمريكية

 اليابان
 اليمن
 اليونان

 

 :وحضر الدورة أيضاً مراقبون من الدول األربع التالية غري األطراف يف االتفاقية -٣٢

 صربيا واجلبل األسود بوتان
  ليشيت-تيمور  الكرسي الرسويل
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 .وحضر الدورة كذلك مراقبون من فلسطني -٣٣

ات والربامج واملكاتب والوكاالت املتخصصة التالية التابعة لألمم املتحدة ممثلة يف     وكانت اهليئات واملنظم   -٣٤
 :الدورة

 اتفاقية حفظ أنواع احليوانات الربية املهاجرة 
 منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة  
 مرفق البيئة العاملية 
 الصندوق الدويل للتنمية الزراعية 
 يأمانة اتفاقية التنوع البيولوج 
 أمانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ 
 )اليونيسيف(منظمة األمم املتحدة للطفولة  
 برنامج األمم املتحدة اإلمنائي 
 اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب 
 )اليونسكو(منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة  
 م املتحدة للبيئةبرنامج األم 
 منتدى األمم املتحدة املعين بالغابات 
 )اليونيدو(منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية  
 البنك الدويل 
 برنامج األغذية العاملي 
 منظمة الصحة العاملية 
 املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية 

 .ة يف الدورة منظمة غري حكومية ممثل٧٩ منظمة حكومية دولية و١٨كما كانت  -٣٥

 الوثائق -ياء

 .ترد يف املرفق التاسع الوثائق املعروضة على مؤمتر األطراف للنظر فيها يف دورته السادسة -٣٦

  اجلزء اخلاص-ثالثاً 

 ) من جدول األعمال١٣البند (

 .٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٣ إىل ١عقد مؤمتر األطراف جزءاً خاصاً بتنفيذ االتفاقية من  -٣٧



ICCD/COP(6)/11 
11Page  

 ٢ويف  . سبتمرب/ أيلول ٢ و ١ماع مـائدة مسـتديرة بـني رؤساء الدول واحلكومات يف            وعقـد اجـت    -٣٨
، اعتمد رؤساء الدول واحلكومات إعالن هافانا بشأن تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة             ٢٠٠٣سبتمرب  /أيلول

 .ويرد هذا اإلعالن يف املرفق األول. التصحر

 اجتماع الفريق املشترك    ٢٠٠٣سبتمرب  / أيلول ٣ و ٢السابعة يف   وانعقد يف اجللستني العامتني السادسة و      -٣٩
بـني الوكاالت الذي يضم رؤساء وكاالت األمم املتحدة واملنظمات الدولية وجلسة حوار وزاري تفاعلي بشأن        

زيز اتفاقية مكافحة التصحر إلتاحة فرصة جديدة لتدعيم إطار التعاون على متويل املساعدة اإلمنائية الرمسية بغية تع               
ويرد يف املرفق الثاين امللخص الذي أعده الرئيس للبيانات اليت أدىل هبا            . التنمية املستدامة يف النظم البيئية القاحلة     

 .أثناء اجتماع الفريق املشترك بني الوكاالت وجلسة احلوار الوزاري التفاعلي

 .اخلامسة والثامنة والتاسعةويرد يف املرفق الثالث قائمة بأمساء املتكلمني يف اجللسات العامة  -٤٠

  إدراج أنشطة املنظمـات غري احلكوميـة ضمن برنامج-رابعاً 
 جلسات احلوار املفتوح: العمل الرمسي ملؤمتر األطراف

 ) من جدول األعمال١١البند (

ة أغسطس ويف جلسته العامة العاشرة املعقود     / آب ٢٩عقد مؤمتر األطراف، يف جلسته الرابعة املعقودة يف          -٤١
سـبتمرب، حواراً مفتوحاً بشأن إدراج أنشطة املنظمات غري احلكومية ضمن برنامج العمل الرمسي              / أيلـول  ٤يف  

 .للمؤمتر

 .ويرد يف املرفق الرابع إعالن املنظمات غري احلكومية اليت حضرت الدورة السادسة ملؤمتر األطراف -٤٢

  املقررات اليت اعتمدها مؤمتر األطراف-خامساً 

 قررات املعتمدة بناء على توصية الرئيسامل -ألف

سبتمرب، املقررات التالية بناء على  / أيلول ٥اعـتمد مؤمتر األطراف، يف جلسته احلادية عشرة املعقودة يف            -٤٣
 :توصية الرئيس

 تاريخ ومكان انعقاد الدورة الثالثة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية ٦-م أ/١٠ 
اء الدول واحلكومات بشأن تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اإلعالن الصادر عن رؤس ٦-م أ/٢٥

 التصحر
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اإلعـالن الصـادر عـن املنظمات غري احلكومية اليت حضرت الدورة السادسة ملؤمتر               ٦-م أ/٢٦
 األطراف

 تقرير عن اجتماع املائدة املستديرة اخلامس للربملانيني ٦-م أ/٢٧
 ةتقرير عن منتدى الفنون والثقاف ٦-م أ/٢٨
 موعد الدورة السابعة ملؤمتر األطراف ومكان انعقادها ٦-م أ/٣٠

 املقررات املعتمدة بناء على توصية املكتب -باء 

سبتمرب، املقرر التايل بناء على توصية / أيلول٥اعتمد مؤمتر األطراف، يف جلسته احلادية عشرة املعقودة يف  -٤٤
 :مكتبه

 حضرت الدورة السادسة ملؤمتر األطراف يف اتفاقية        وثـائق تفويض ممثلي األطراف اليت      ٦-م أ/٢٤
 األمم املتحدة ملكافحة التصحر

 املقررات املعتمدة بناء على توصية اللجنة اجلامعة -جيم 

سبتمرب، املقررات التالية بناء على  / أيلول ٥اعـتمد مؤمتر األطراف، يف جلسته احلادية عشرة املعقودة يف            -٤٥
 :توصية اللجنة اجلامعة

النظر فيما انتهى إليه مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة من نتائج تتصل باتفاقية األمم  ٦-م أ/٢
 املتحدة ملكافحة التصحر

الـنظر يف وضع إجراءات أو إنشاء آليات مؤسسية إضافية ملساعدة مؤمتر األطراف يف               ٦-م أ/٧
 استعراض تنفيذ االتفاقية بصورة منتظمة

 جتماعات اإلقليمية املعقودة حتضرياً للدورة السادسة ملؤمتر األطرافمتابعة اال ٦-م أ/٨
مدى احلاجة إىل إنشاء وحدات التنسيق اإلقليمية وطرائق إنشائها والتكاليف اليت تترتب  ٦-م أ/١١

 على ذلك، وما ميكن أن يسند إليها من اختصاصات
ت األخرى ذات الصلة ومع     اسـتعراض أنشـطة تشجيع وتعزيز العالقات مع االتفاقيا         ٦-م أ/١٢

 املنظمات واملؤسسات والوكاالت الدولية ذات الصلة
  من النظام الداخلي٤٧النظر يف املادة  ٦-م أ/٢١
 ٢٠٠٥-٢٠٠٤الربنامج وامليزانية لفترة السنتني  ٦-م أ/٢٣
 برنامج عمل مؤمتر األطراف ٦-م أ/٢٩
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 نفيذ االتفاقيةاملقررات املعتمدة بناء على توصية جلنة استعراض ت -دال 

سبتمرب، املقررات التالية بناء على توصية      / أيلول ٣اعتمد مؤمتر األطراف، يف جلسته التاسعة املعقودة يف          -٤٦
 :جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية

 خطوات أخرى يف اجتاه تنفيذ االتفاقية ٦-م أ/١ 
األطراف املتأثرة يف تنفيذ استعراض شامل ألنشطة األمانة وللتقدم الذي أحرزته البلدان         ٦-م أ/٣

 االتفاقية
 تنفيذ اإلعالن بشأن التعهدات املتصلة بتعزيز الوفاء بااللتزامات مبوجب االتفاقية ٦-م أ/٤
 استعراض سياسات اآللية العاملية وأساليبها التنفيذية وأنشطتها ٦-م أ/٥
 التعاون مع مرفق البيئة العاملية ٦-م أ/٦
 الثالثة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقيةبرنامج عمل الدورة  ٦-م أ/٩

 املقررات املعتمدة بناء على توصية جلنة العلم والتكنولوجيا -هاء 

سبتمرب، املقررات التالية بناء على توصية      / أيلول ٣اعتمد مؤمتر األطراف، يف جلسته التاسعة املعقودة يف          -٤٧
 :جلنة العلم والتكنولوجيا

 تقلنيقائمة اخلرباء املس ٦-م أ/١٣ 
 استقصاء وتقييم الشبكات واملؤسسات والوكاالت واهليئات القائمة ٦-م أ/١٤ 
 حتسني كفاءة وفعالية جلنة العلم والتكنولوجيا ٦-م أ/١٥ 
 املعارف التقليدية ٦-م أ/١٦ 
 املعايري واملؤشرات ٦-م أ/١٧ 
 نظم اإلنذار املبكر ٦-م أ/١٨ 
 ييم النظم اإليكولوجية يف األلفيةتقييم تدهور األراضي اجلافة وتق ٦-م أ/١٩ 
 برنامج عمل جلنة العلم والتكنولوجيا ٦-م أ/٢٠ 

 املقررات املعتمدة بناء على توصية فريق اخلرباء املخصص -واو 

سبتمرب، املقرر التايل بناء على توصية / أيلول٥اعتمد مؤمتر األطراف، يف جلسته احلادية عشرة املعقودة يف  -٤٨
 :خصصفريق اخلرباء امل

 حل مسائل التنفيذ وإجراءات التحكيم والتوفيق ٦-م أ/٢٢ 
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 القرار -زاي 

 :سبتمرب القرار التايل/ أيلول٥اعتمد مؤمتر األطراف يف جلسته احلادية عشرة املعقودة يف  -٤٩

 اإلعراب عن االمتنان حلكومة كوبا وشعبها ٦-م أ/١ 

  اختتام الدورة-سادساً 
 علق بوثائق التفويضاعتماد التقرير املت -ألف 

 ) من جدول األعمال٤البند (

سبتمرب، بعد النظر يف التقري راملتعلق      / أيلول ٥وافق مؤمتر األطراف يف جلسته احلادية عشرة املعقودة يف           -٥٠
ويف التوصية الواردة فيه، على التقرير املتعلق بوثائق        ) ICCD/COP(6)/10(بوثـائق التفويض الذي قدمه املكتب       

 . بصيغته املصوبة شفوياًالتفويض،

 موعد الدورة السابعة ملؤمتر األطراف ومكان انعقادها -باء 

 بشأن موعد ٦-م أ/٣٠سبتمرب املقرر / أيلول٥اعتمد مؤمتر األطراف يف جلسته احلادية عشرة املعقودة يف  -٥١
 .الدورة السابعة ملؤمتر األطراف ومكان انعقادها

 ف عن دورته السادسةاعتماد تقرير مؤمتر األطرا -جيم 

 ) من جدول األعمال١٥البند (

سبتمرب مشروع التقرير عن دورته     / أيلول ٥اعـتمد مؤمتر األطراف يف جلسته احلادية عشرة املعقودة يف            -٥٢
 .وأذن للمقرر أن يستكمل هذا التقرير عند االقتضاء، مبساعدة األمانة) ICCD/COP(6)L.28(السادسة 

 اختتام الدولة -دال 

 .أدىل األمني التنفيذي التفاقية مكافحة التصحر ببيان -٥٣

باسم جمموعة أمريكا الالتينية    (وكولومبيا  )  الصني ٧٧باسم جمموعة ال      (وأدىل ببـيانات ممـثلو املغرب        -٥٤
) باسم األطراف املدرجة يف مرفق التنفيذ اإلقليمي اخلاص بأوروبا الوسطى والشرقية          (وبـيالروس   ) والكـارييب 
باسم (وجامايكا وغواتيماال وباكستان    ) باسم االحتاد األورويب  (وإيطاليا  ) باسـم اجملموعة األفريقية   (وأوغـندا   

 .ومجهورية إيران اإلسالمية) اجملموعة اآلسيوية

وأدىل ممـثل املعهـد الـدويل للتنوع البيولوجي يف وسط آسيا، أوزبكستان، ببيان باسم املنظمات غري                  -٥٥
 .احلكومية

 .ئيس ببيان ختامي وأعلن اختتام الدورة السادسة ملؤمتر األطرافوأدىل الر -٥٦
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 املرفق األول

 إعالن هافانا الذي أصدره رؤساء الدول واحلكومات بشأن
 تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر

 التصحر يف   إننا، حنن رؤساء الدول واحلكومات وممثلو البلدان األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة             
، املفوضني  )اتفاقية مكافحة التصحر  (أو التصحر، وخباصة يف أفريقيا      /الـبلدان الـيت تعاين من اجلفاف الشديد و        

رمسياً، املشاركني يف اجلزء الرفيع املستوى من الدورة السادسة ملؤمتر األطـراف املعقود يف هافانا، يف كوبا، من                 
 ،٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٥أغسطس إىل / آب٢٥

 قرارنا بالعمل معاً على إجناز خطة التنفيذ اليت اعتمدت يف مؤمتر القمة العاملي للتنمية               إذ نعـيد تأكـيد     
املستدامة، الذي يعترف باتفاقية مكافحة التصحر بوصفها إحدى األدوات اهلامة للقضاء على الفقر وخيوهلا دوراً               

 أساسياً يف بلوغ هذا اهلدف،

 الذي يعترف بأن الدول اجلزرية الصغرية النامية تعاين ٢١ل أعمال القرن  من جدو١٧ بالفصل وإذ نذكّر 
 وضعاً بيئياً ضعيفاً وهشاً بشكل خاص، وبأهنا متثل حالة خاصة يف جمال التنمية املستدامة، 

 التزامنا بالسلم والتنمية املستدامة ومببـدأ تعـدد األطـراف وبتطبيق مبادئ القانون الدويل،            وإذ نكرر  
سـيما السيادة وتقرير املصري واالستقالل وعدم استخدام القوة أو التهديد باستخدامها يف العالقات الدولية               وال  

وعـدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول، وكلها مبادئ تشكل أركاناً لالحترام يف العامل وهي شروط مسبقة                 
 أساسية للقضاء على الفقر وضمان التنمية املستدامة،

 إزاء تزايد مشكليت التصحر واجلفـاف، اللتني تضران مباشرة بسدس سكان العـامل بالغ قلقوإذ نشعر ب 
  بلد، ١٠٠ يف املائة من مجيع األراضي اجلافة يف أكثر من ٧٠وب  

 إزاء التخلف والفقر املدقع واجلوع وسوء التغذية واملرض واألمية اليت تتفشى يف وإذ نشعر بقلق بالغ أيضاً 
 بلدان املتخلفة، وباخلصوص يف املناطق الريفية،العديد من ال

 أن التدهور البيئي اخلطر هذا، وال سيما التصحر واجلفاف، هو أحد أسباب التباين االقتصادي وإذ ندرك 
 واالجتماعي الذي يعاين منه عاملنا، والبلدان النامية أساساً، والذي يؤدي إىل تفاقم هذه احلالة،

  جمتمع عاملي منصف اقتصادياً ومتكافئ اجتماعياً، التزامنا ببناءوإذ نكرر 
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 احلاجة املاسة إىل حتقيق الكرامة اإلنسانية احلقيقية للناس كافة، يف عامل خيلو من التفاوت الناجم وإذ ندرك 
 عن الفقر والتدهور البيئي وأمناط التنمية غري املستدامة،

ة مكافحة التصحر وآثار اجلفاف، فإنه ينبغي        أنه رغم اشتراك مجيع األمم يف حتمل مسؤولي        وإذ نـدرك   
 من إعالن ريو الذي يعكس حتملها اجلانب        ٧للبلدان املتقدمة أن تفي بالتزاماهتا اخلاصة وفقاً ملا ينص عليه املبدأ            

 األكرب من املسؤولية عن التدهور البيئي احلايل وتفوقها يف القدرة املالية الالزمة ملواجهة التحديات الراهنة،

 على الضرورة امللحة للمسؤولية اجلماعية يف حتسني التعاون الدويل بني الشمال واجلنوب وفيما إذ نشددو 
 بني بلدان اجلنوب على السواء هبدف مكافحة التصحر يف سياق خمتلف االستراتيجيات الرامية إىل احلد من الفقر،

ن الصناعية كمسامهة يف حل املشاكل البيئية        على اقتناعنا بأن املوارد اليت توفرها البلدا       وإذ نشـدد أيضاً    
الضـخمة اليت يواجهها العامل الثالث ليست منحة وإمنا قضـاء للدين البيئي اهلائل الذي تتحمله تلك البـلدان،            
نظـراً ألن أنـماط عيشها واستهالكها كانت السبب الرئيسي للتدهور البيئي الذي يعاين منه عاملنا يف الوقت                 

 احلايل،

 ضرورة اعتماد تدابري عاجلة ملعاجلة املشاكل اليت تعاين منها البلدان املتخلفة نتيجة لعبء الدين ؤكدوإذ ن 
اخلـارجي والتجارة غري املتكافئة واالنكماش الناجم عن التشبث بسياسات غري منصفة وعن التقلبات املالية يف                

وقد جنم عن   . يت تسببت يف هذا الوضع اخلطري     العالقـات الدولية، على سبيل املثال ال حصر العوامل األساسية ال          
ذلك ازدياد حدة الفقر وانعدام األمن الغذائي وسوء الصحة الوقائية والصحة العامة واألمية وفقدان القيم الثقافية                

 .وتزايد الفجوة بني العامل الثالث والبلدان الصناعية

 :نعلن 

شخاص الذين يعيشون يف املناطق املتضررة أو        بضرورة توجيه االهتمام الرئيسي إىل األ      اقتناعـنا  -١ 
وبغية حتقيق هذا اهلدف، جيب حتسني الظروف       . املهـددة يف مجيع الربامج الرامية إىل مكافحة التصحر واجلفاف         

 االقتصادية واالجتماعية والبيئية لسكان هذه املناطق على وجه االستعجال؛

فقر وانعدام األمن الغذائي وتعزيز تنمية أمم العامل  ببذل مجيع جهودنا يف سبيل مكافحة الالتزامنا -٢ 
 قاطبة وتقدمها؛

 على مضاعفة جهودنا سعياً إىل حتقيق السلم وإنشاء عالقات دولية منصفة ومتكافئة،             تصميمنا -٣ 
ن ومناهضة احلرب والترهيب والتهديد، وإقامة نظام دويل يؤّمن معاملة البلدان املتخلفة معاملة خاصة وتفضيلية وم
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شـأنه املسـامهة يف التغلب على املشاكل اخلطرية اليت جتاهبها هذه البلدان يف التصدي لتحدي مكافحة التصحر                  
 واستئصال شأفة الفقر؛

  على الوفاء بالتزاماتنا مبوجب االتفاقية، وعلى الدعم التام لتنفيذها تنفيذاً كامالً وفعاالً؛عزمنا -٤ 

صوص عليها يف االتفاقية يتطلب تنفيذ األهداف املتعلقة باملساعدة  بأن بلوغ األهداف املناقتناعنا -٥ 
 .اإلمنائية الرمسية واملتفق عليها دولياً

 :كما نتفق على أن 

 مجيع األطراف املتضررة إىل إدراج التصحر ضمن استراتيجياهتا املستدامة وإدخال برامج           ندعـو  -٦ 
راضي واملياه والتنمية الريفية واحلراجة والطاقة والتعليم       مكافحـة التصـحر واجلفـاف يف سياساهتا املتعلقة باأل         

 والثقافة؛

 حشد موارد مالية جديدة وإضافية من املصادر العامة واخلاصة، وحنث هلذا الغرض منظمة نشجع -٧ 
مة لتنفيذ ، وال سيما صندوق األوبك للتنمية الدولية، على توفري املوارد املالية الالز)األوبك(البلدان املصدرة للنفط 

خطة التعاون األقاليمية بني أفريقيا وآسيا ومنطقة أمريكا الالتينية والبـحر          األنشـطة واملشاريع احملددة يف إطار       
 الكارييب؛

 باسـتعداد مرفق البيئة العاملية للقيام بدور اآللية املالية لالتفاقية وقراره اعتبار تدهور              نرحـب  -٨ 
 ال تركيز جديداً؛جم) إزالة األحراج والتصحر(األراضي 

 مرفق البيئة العاملية وضع مبادئ توجيهية حمددة لتيسري حصول الدول اجلزرية الصغرية            نطلب إىل  -٩ 
 النامية على التمويل بسهولة ويف الوقت املناسب؛

 التعاون بني الشمال واجلنوب وفيما بني بلدان اجلنوب بغية املسامهة يف وضع مضمون هذا               نعزز -١٠ 
 وضع التنفيذ؛اإلعالن م

 إىل وزراء التجارة املشتركني يف االجتماع الوزاري اخلامس ملنظمة التجارة العاملية يف             نطلـب  -١١ 
كانكون باملكسيك أن يالحظوا ما حتدثه اإلعانات الزراعية والتجارية وغريها من اإلعانات من آثار على التنمية                

لى تصحرها، وينظروا يف إمكانية تعجيل إلغـاء تلك اإلعانات         الزراعـية والريفية يف البلـدان النامية وبالتايل ع       
 على مراحل؛
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 من املؤمتر العاملي للحدائق العامة الذي سيعقد يف دربان جبنوب أفريقيا أن يالحظ الدور               نطلب -١٢ 
 .املهم الذي تؤديه حفظ الطبيعة يف معاجلة مشاكل التصحر

يرنا حلكومة مجهورية كوبا وشعبها على استضافتها هذا        ، نعرب عن عظيم امتناننا وتقد     ويف الوقت ذاته   
 .املؤمتر وكرمهما وحسن ضيافتهما وعلى التنظيم املمتاز

 ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٢هافانا، 

 :قائمة بأمساء املوقعني
 

 فخامة السيد فيديل كاسترو روس
 رئيس جملس الدولة وجملس وزراء مجهورية كوبا،

 
 فخامة السيد بليز كومباوري

 س مجهورية بوركينا فاسورئي
 

 فخامة الدكتور احلاجي حيىي جيموس جونكونغ جاميه 
 رئيس مجهورية غامبيا

 
  جيمس باترسونالرايت أونرابل

 رئيس وزراء جامايكا
 

 الرايت أونرابل باكاليتا بيتويل موسيسيلي
 رئيس وزراء مملكة ليسوتو

 
 فخامة الرئيس أمادو توماين تورى

 رئيس مجهورية مايل
 
 خامة الدكتور سام نوجوماف

 رئيس مجهورية ناميبيا
 

 األونرابل كيث ميتشل
 رئيس وزراء غرينادا

 
 األونرابل الدكتور رالف غونسالفس

 رئيس وزراء سانت فنسنت وغرينادين
 

 فخامة السيد هوغو شافيز فرياس
 رئيس مجهورية فنـزويال البوليفارية
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 فخامة السيد روبرت جربيل موغايب
 ة زمبابويرئيس مجهوري

 
 فخامة السيد يعقوب زوما

 نائب رئيس مجهورية جنوب أفريقيا
 

 سعادة السيد بيري أوشو
 وزير الدولة يف مجهورية بنن

 بالنيابة عن فخامة السيد ماتيو كرييكو، رئيس مجهورية بنن
 

 سعادة الدكتور أريستيد رميوندو ليما
 رئيس اجلمعية الوطنية يف الرأس األخضر

 خامة السيد بيدرو بريس، رئيس مجهورية الرأس األخضربالنيابة عن ف
 

 الكولونيل باال ماندي
 وزير البيئة يف نيجرييا

 بالنيابة عن فخامة السيد أولوسيغون أوبانساجنو، رئيس مجهورية نيجرييا االحتادية
 

 سعادة السيد أمارا إيسي
 رئيس االحتاد األفريقي بالنيابة

 
 سعادة السيدة جانيت مادريز

 سة برملان األنديز رئي
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 املرفق الثاين

 امللخص الذي أعده الرئيس عن البيانات اليت أديل هبا 
 خالل اجتماع اجلزء الرفيع املستوى

 )اجتماع الفريق املشترك بني الوكاالت واحلوار الوزاري التفاعلي(

 مقدمة

سات الرمسية للجزء الرفيع    نظم حوار وزاري تفاعلي خالل الدورة السادسة ملؤمتر األطراف يف إطار اجلل            
وكان اهلدف من احلوار تشجيع مشاركة السلطات السياسية يف عملية االتفاقية بغية استثارة             . املستوى من املؤمتر  

األفكار اهلامة وضمان إتاحة الفرصة للممثلني الوزاريني لإلعراب عن آرائهم فيما يتعلق مبكافحة التصحر عقب               
 جرت مؤخراً، وال سيما مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة ومؤمتر مونتريي الدويل             األحداث الدولية اهلامة اليت   

 .لتمويل التنمية

فرصة : اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر    "وكـان املوضـوع الذي اقترح أن يدور عليه احلوار هو             
أجل تشجيع التنمية املستدامة يف النظم البيئية       جديدة لتعزيز إطار التعاون على متويل املساعدة اإلمنائية الرمسية من           

 ".القاحلة

 الفريق املشترك بني الوكاالت

سبق احلوار اجتماع للفريق املشترك بني الوكاالت يركز على املوضوع اآلنف الذكر، وهو يرمي إىل إثارة  
وكان يديره السيد أيان    وكان االجتماع يضم ممثلني رفيعي املستوى لعشر منظمات دولية          . الـنقاش بني الوزراء   

وركزت عروض أعضاء الفريق على قضايا مكافحة التصحر وحتدياهتا بدالً          . جونسون، نائب رئيس البنك الدويل    
 .من تعزيز عمل كل منظمة

 :ومشلت القضايا الرئيسية اليت أبرزها أعضاء الفريق ما يلي 

اخ والتصحر ضمن اخلطط والربامج،     وسـائل إدراج القضايا املتعلقة بالتنوع اإلحيائي وتغري املن         �
 وكذا ضمن التمويل؛

 وسائل تقييم نتائج متويل أنشطة مكافحة التصحر؛  � 
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وسـائل  ضمان ترتيب األولويات ترتيباً مناسباً داخل الوكاالت نفسها ومن طرف احلكومات           �
 .الوطنية يف املعامالت العادية للوكاالت مع هذه احلكومات

إلعراب عن رغبتهم يف العمل معاً كمجموعة تتلخص مهمتها يف تيسري تنفيذ اتفاقية وكرر أعضاء الفريق ا 
مكافحـة التصحر، وباخلصوص يف إطار اهلدف اإلمنائي لأللفية املتمثل يف احلد من الفقر، وحتديد االتفاقية كأداة                

 .لبلوغ هذا اهلدف

 احلوار الوزاري التفاعلي

وأدىل ممثلون رفيعو املستوى لباكستان     . سبتمرب/ أيلول ٣ و ٢جـرى احلـوار يف جلسـتني، عقدتا يف           
كما . وبربادوس والواليات املتحدة األمريكية بثالثة بيانات استهاللية تعكس عمل الفريق املشترك بني الوكاالت            

قدمت عروض عن املواضيع الفرعية األربعة أمام الوزراء وغريهم من املمثلني الرفيعي املستوى الذين شاركوا يف                
 :وتتلخص تلك املواضيع يف اآليت. احلوار

 ممثل بوركينا فاسو الرفيع املستوى: توجيه املساعدة اإلمنائية الرمسية إىل التنمية الريفية -١ 

 املمثل الرفيع املستوى لكل من إندونيسيا وجنوب أفريقيا: التخفيف من حدة الفقر -٢ 

 رفيع املستوى لكل من جورجيا وغواتيماالاملمثل ال: مرفق البيئة العاملية وأوجه التآزر -٣ 

ممثل إيطاليا الرفيع   : إمكانـات اتفاقية مكافحة التصحر يف جمال حتديد األولويات االستراتيجية          -٤ 
 ).املستوى باسم االحتاد األورويب

وركـزت عـروض ممثلي البلدان النامية عموماً على عكس االجتاه السليب ملخصصات املساعدة اإلمنائية                
وألقوا الضوء على اجلهود املبذولة لتحديد األولويات يف . مسية صوب املناطق الريفية بغية احلد من الفقر بفعالية     الر

وأشاروا إىل الصعوبات اليت    . جمال التصحر، وال سيما من خالل برامج العمل الوطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية           
 . فيما يتصل بوضع املشاريعتثريها طلبات املنظمات الدولية واملؤسسات املالية

وركـزت عروض أخرى على أمهية إدراج أنشطة مكافحة التصحر يف صميم إطاري التخطيط والربجمة                
الوطنيني؛ وأشارت إىل العمليات العلمية ذات الصلة، ونظرت يف إمكانات التآزر على تنفيذ اتفاقيات ريو الثالث، 

 .ة على املشاريع يف ميدان مكافحة التصحروباخلصوص يف ضوء انفتاح مرفق البيئة العاملي

 .وأدار احلوار التفاعلي السيد بيري مارك جونسون 
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وأكد عدة وزراء من البلدان النامية األطراف يف مداخالهتم على أمهية اإلرادة السياسية يف املضي بتنفيذ                 
صحر، مع إيالء اهتمام خاص للجهود وعرضوا السياسات واإلجراءات الوطنية املتخذة ملكافحة الت. االتفاقية قدماً

واعترفوا . املـبذولة يف سبيل تعزيز التآزر بني خمتلف أصحاب املصاحل الوطنيني وخمتلف األدوات يف جمال الربجمة               
بأمهـية إشـراك اجملتمعات احمللية يف تنفيذ االتفاقية، ورجوا األوساط املاحنة أن تدّعم توزيع املوارد على املشاريع       

 .حملليةامليدانية ا

وأثار عدة وزراء من البلدان النامية األطراف مسألة ضرورة حتسني تنسيق ومواءمة اإلجراءات فيما بني                
واعتربوا اتفاقية مكافحة التصحر أهم أداة للتعاون يف        . الـبلدان املاحنة وفيما بني الوكاالت واملؤسسات الدولية       

طة الواردة يف برامج العمل الوطنية بشكل أفضل ضمن أطر اجملـاالت املـتعلقة باألراضي ودعوا إىل إدراج األنش      
 .التعاون املتنوعة، مبا يف ذلك استراتيجيات احلد من الفقر

وطلـب ممـثلو الـبلدان املـتقدمة األطراف رفيعو املستوى من شركائهم من البلدان النامية ليس فقط          
افحة التصحر، بل أيضاً مؤشرات واضحة من       املعلومـات املـتعلقة بأولويات كل بلد يف جمال تنفيذ اتفاقية مك           

وأعربوا عن قلقهم إزاء مدى     . احلكومات على أن مكافحة التصحر حتتل أمهية كبرية على جدول أعماهلا الوطين           
إدراج سياسات اإلدارات ضمن األنشطة الوطنية وباخلصوص احمللية، وشددوا على أمهية معاجلة جمموعة كبرية من        

ويف جمال متويل  . ت الزراعية القائمة على العلم، بالتعاون مع خمتلف املؤسسات الدولية         القضـايا مـثل التقيـيما     
مكافحـة التصحر، أمجع ممثلو البلدان املتقدمة األطراف، على تأكيد أمهية إجياد آليات متويل بديلة مثل القطاع                 

 .اخلاص واملؤسسات

 خامتة

صحر حالة معقدة من بني الصكوك الدولية، فهي ال         ميكـن اإلشارة يف اخلتام إىل أن اتفاقية مكافحة الت          
 .تركز على هنج للحفظ وإمنا متثل أداة حقيقية للتنمية املستدامة

تتوقع صواباً أن تفي البلدان املتقدمة األطراف بااللتزامات اليت         وبّين احلوار التفاعلي أن البلدان النامية،        
ومن . اق البيانات اليت أديل هبا يف املؤمتر العاملي للتنمية املستدامة         أعلنـتها يف مؤمتر مونتريي لتمويل التنمية يف سي        

البديهي أيضاً أن البلدان املتقدمة األطراف لن متول مشاريع مكافحة التصحر ما مل يكن هناك مؤشر قوي على أن 
ت واملنظمات  كما ينبغي للوكاال  . هـذه املشـاريع تدخل ضمن األولويات الوطنية لشركائها من البلدان النامية           

 .واملؤسسات املالية أن تضمن زيادة مالزمة معامالهتا للزبون واملستخدم
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 املرفق الرابع

 إعالن املنظمات غري احلكومية املشتركة يف الدورة السادسة ملؤمتر األطراف

يود ممثلو املنظمات غري احلكومية من مجيع أحناء العامل، اجملتمعون يف هافانا، بكوبا، مبناسبة انعقاد الدورة          
األمم املتحدة ملكافحة التصحر، أن يعربوا عن شكرهم ألمانة االتفاقية ومكتب السادسة ملؤمتر األطراف يف اتفاقية 

املؤمتر واألطراف والوكاالت الراعية على الفرصة اليت أتاحتها هلم للمشاركة يف هذه الدورة اهلامة ملؤمتر األطراف           
 .يف االتفاقية

طرداً حنو التنفيذ الكامل على      وتشهد اتفاقية مكافحة التصحر منذ أن مت التصديق عليها، تقدماً م             
وتعززت . الصعيدين العاملي واإلقليمي، مبا يف ذلك العدد املتزايد من خطط العمل الوطنية اليت استكملت وأجيزت

 يف جوهانسربغ، جبنوب أفريقيا، ٢٠٠٢هذه االلتزامات خالل مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة املعقود يف عام 
 بأن اتفاقية مكافحة التصحر ليست جمرد اتفاقية بيئية وإمنا اتفاقية للتنمية املستدامة تركز على مما يعكس االعتراف

كما أصبح من املفهوم بصورة متزايدة بأن االتفاقية أداة          . الفقر واألمن الغذائي على مستوى القاعدة الشعبية      
 ).٢٠١٥ر إىل النصف حبلول عام الرامي إىل خفض مستويات الفق(أساسية لتحقيق هدف األلفية اإلمنائي 

وبغية تدعيم تنفيذ االتفاقية، حتث املنظمات غري احلكومية مندويب احلكومات املشتركني يف الدورة                 
 :السادسة ملؤمتر األطراف على اعتماد املقررات اليت تسهم يف الدعم املؤسسي لالتفاقية، مبا يف ذلك

وال يزال عدد البلدان اليت وضعت برامج       .  وتوصيات االتفاقية  االلتزام بتنسيق السياسات اإلمنائية الوطنية     •
عملها الوطنية قليالً، وحتث البلدان املتقدمة والنامية األطراف على إيالء أولوية أعلى لتخصيص املوارد               

 لتنفيذ خطط العمل الوطنية؛

 مشاركة املرأة يف    املنظمات اجملتمعية وتأمني املساواة يف    /رفع مستوى مشاركة املنظمات غري احلكومية      •
. برامج العمل الوطنية وبرامج العمل دون اإلقليمية وبرامج العمل اإلقليمية وغريها من عمليات االتفاقية             

 وحىت اآلن، ال تزال مشاركة اجملتمعات احمللية يف هذه العمليات متدنية؛

الدول اجلزرية  تدعـيم احلكـم الـذي يتناول احتياجات السكان األصليني اخلاصة واحتياجات سكان               •
 الصغرية؛

إن تأيـيد قرار جيعل مرفق البيئة العاملية آلية لتمويل االتفاقية يبعث األمل يف زيادة املوارد الالزمة لتنفيذ                   •
 االتفاقية؛
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تدعيم اآللية العاملية بصفتها أداة حلشد املوارد بغرض إحداث تآزر استناداً إىل الدور اجلديد املنوط مبرفق                 •
 ، وحتقيق مشاركة املنظمات غري احلكومية يف جلنة التيسري التابعة له؛البيئة العاملية

تعزيـز جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية بواسطة أمور منها وضع معايري ومؤشرات لتقييم التقارير الوطنية                •
 الالحقة؛

 .تعزيز أمانة االتفاقية حبيث تفي بالتزاماهتا وتدعم عملية تنفيذ االتفاقية •

 احلكومات يف الوفاء بالتزاماهتا التعاقدية مبوجب االتفاقية، وخباصة يف جمال إدراج مبادئ             إن تقيـيم أداء    
 .االتفاقية ضمن السياسات الوطنية، يكشف عن نتائج مثبطة للهمة

ويدعو الشباب، باعتبارهم شرحية من السكان املعرضني آلثار التصحر، إىل تضمني خطط العمل الوطنية               
 .وافقتهم املسبقة ومشاركتهم الفعالة يف حتسني مستويات املعيشة ألجيال احلاضر واملستقبلاستراتيجيات تسمح مب

ونشـعر أيضاً، حنن ممثلي املنظمات غري احلكومية واملنظمات اجملتمعية، بأنه ينبغي للحكومات أن متتثل                
ألن التنفيذ يتطلب منح اهليئات  اللـتزاماهتا بوضع برامج عملها الوطنية يف صميم استراتيجياهتا وخططها اإلمنائية            

كما نطلب إىل . املـنفِّذة القـدرة القانونـية والتقنية للتنسيق املالئم الشامل والالمركزي والقائم على املشاركة     
احلكومـات، وال سيما حكومات البلدان املستفيدة، أن متارس الشفافية التامة وتزيد من فعالية ختصيص املوارد                 

ملوارد الالزمة لتأمني مشاركة اجملتمع املدين الفعالة يف العملية برمتها، مبا يف ذلك حتسني              واسـتعماهلا وأن توجه ا    
 .إمكانية احلصول على املوارد املالية للمشاريع والربامج

ونعلـن، حنن ممثلي منظمات اجملتمع املدين، التزامنا القوي بإعادة توجيه أنشطتنا صوب تنفيذ السياسات          
قد أن الشراكات بني مجيع أصحاب املصلحة ستكون حيوية يف زيادة فعالية عملية التنفيذ على            ونعت. تنفيذاً أفضل 

 .مجيع املستويات

ونعـترف، بصـفتنا مـنظمات غـري حكومية، بأن النظام االقتصادي الدويل الراهن ال يسهم يف تلبية                   
بالتايل فإن من األساسي أن يلتزم      و. االحتـياجات البيئـية واالقتصـادية واالجتماعية املاسة للسكان املتضررين         

ويف هذا . أصحاب املصلحة بتشجيع تعزيز االتفاقية بصفتها عنصراً مهماً يف األمم املتحدة والنظام املتعدد األطراف
املضمار، ينبغي أن تراعي قواعد النظام التجاري الدويل األثر السليب الذي حتدثه على السياسات اليت تعاجل قضايا                 

 .ر األراضيالفقر وتدهو

وحتـث املـنظمات غري احلكومية حكومات البلدان املتقدمة، اليت تساهم أمناط إنتاجها واستهالكها يف                
تدهـور البيئة الطبيعية، على توفري التمويل الالزم لتنفيذ االتفاقية، كجزء من التزاماهتا وفقاً ملا سبق االتفاق عليه     
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وبعد مرور . ائة من ناجتها احمللي اإلمجايل للمساعدة اإلمنائية يف امل٠,٧مـنذ السـبعينات عندما قبلت بتخصيص       
 .ثالثني عاماً، ال يتعدى املستوى احلايل ثلث املستوى املتفق عليه

كمـا أننا مقتنعون بأن أحد العوامل الرئيسية لوقف التدهور املتزايد يف القدرة اإلنتاجية للتربة يكمن يف     
 عدة، وذلك لتأمني محاية كافية للبيئة، بالتقليل مثالً من األثر السليب ألنشطة             التشـريعات اليت تفتقر إليها بلدان     

الشركات املتعددة اجلنسيات يف جمال استغالل املوارد املعدنية والنباتية، والزراعة الكثيفة اليت ال توجد محاية دولية 
 .منها، وتزايد هتميش سكان األرياف نتيجة لتنامي الفقر

 اجملتمع املدين، أن الدورة السادسة ملؤمتر األطراف متثل فرصة أمام البلدان األطراف         ونـرى، حنـن ممثلي     
 .العتماد املقررات اليت تسمح بالتقدم خبطى واسعة وحامسة، بغية ختطي الوضع املزدوج املذكور آنفاً

احملرز والصعوبات كما نقترح أن تعتمد الدورة السادسة ملؤمتر األطراف مقرراً إلجراء تقييم شامل للتقدم  
اليت يتعرض هلا تنفيذ االتفاقية، مبناسبة الذكرى العاشرة لدخوهلا حيز النفاذ، وأن جترى حتاليل وتقييمات وطنية،                

 .يف العملية التمهيدية، مع مشاركة اجملتمع املدين بفعالية

احمللية وشعوبنا، نوجه   املنظمات اجملتمعية، عن مشاعر جمتمعاتنا      /وإذ نعرب، حنن املنظمات غري احلكومية      
 .نداًء قوياً إىل مجيع احلكومات واجملتمع الدويل لالنضمام إلينا والعمل من أجل السلم ورفض احلرب

 ٢٠٠٣أغسطس / آب٢٤هافانا، 
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 املرفق اخلامس

 امللخص الذي أعده الرئيس بشأن عمل فريق اخلرباء املخصص

ونظر نظرة أولية يف املسائل     . ٢٠٠٣سبتمرب  /ول أيل ٤ و ٣اجتمع فريق اخلرباء املخصص ثالث مرات يف         
 ).ICCD/COP(6)/7( من االتفاقية ويف الوثيقة اليت أعدهتا األمانة ٢٨ و٢٧اليت تثريها املادتان 

ونظراً إىل الطبيعة املعقدة للقضايا املطروحة، رأى الفريق أنه ينبغي مواصلة النظر يف تلك املسائل خالل                 
 .ألطرافالدورة السابعة ملؤمتر ا

، ومالحظات األطراف   ٢٧وشـدد الفـريق على احلاجة إىل املزيد من مالحظات األطراف على املادة               
وأعرب الفريق عن أمله أن تساعد جمموعة املالحظات احلالية         . ٢٨واملؤسسـات واملـنظمات املهتمة على املادة        

 .واملتوقعة يف دعم املفاوضات مستقبالً

) ٢٨ واألخرى عن املادة     ٢٧إحدامها عن املادة    ( أن تعد وثيقتني منفصلتني      كما طلب الفريق إىل األمانة     
 .من أجل النظر فيهما خالل الدورة القادمة ملؤمتر األطراف
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 املرفق السادس

 إعالن أعضاء الربملان
 الذي اعتمده املشاركون يف اجتماع املائدة املستديرة اخلامس للربملانيني املعقود يف

 ـادسة ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحرأثناء الدورة الس
 ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٤-٣هافانا، 

 دور الربملانيني يف تعزيز التنمية البشرية املستدامة على الصعيد الوطين يف إطار التنفيذ
 الناجح التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر

 اجتماع املائدة املستديرة اخلامس     ٢٠٠٣سبتمرب  / أيلول ٤ و ٣ هافانا يومي    ، وقد عقدنا يف   حنن الربملانيني  -أوالً
بـناء عـلى دعوة من أمانة االتفاقية، وبدعم كامل من االحتاد الربملاين الدويل ومساعدة حكومة كوبا، يف إطار                   

تعاين اجلفاف الشديد   الـدورة السادسة ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف البلدان اليت               
 أو التصحر، وخباصة يف أفريقيا،/و

 تأكـيد التزامنا بالتنمية البشرية املستدامة باعتبارها مفهوماً شامالً يتضمن األركان املترابطة             وإذ نعـيد  
حمللي واملـتداعمة للتنمية املستدامة، أال وهي التنمية االقتصادية والتنمية االجتماعية ومحاية البيئة، على الصعيد ا              

والوطـين واإلقليمي والعاملي، مع التزامنا بالكرامة اإلنسانية للجميع باعتبارها كالً ال يتجزأ وبالنظم الدميقراطية               
وبإدارة الشؤون العاملية إدارة دميقراطية مع زيادة فعالية املؤسسات الدولية واملتعددة األطراف وإمكانية مساءلتها، 

ار ظاهرة التدهور البيئي وتنامي الفقر، وخباصة يف النظم البيئية اهلشة  بقلـق بالغ إزاء استمر    وإذ نشـعر     
 واألراضي القاحلة يف البلدان النامية،

 من تدهور األراضي وفقدان األحراج والتربة السطحية والتنوع األحيائي نتيجة اشتداد            وملا كنا على بينة   
ملباشرة على التوازن العاملي، وخباصة تأثريها على إنتاج        التصـحر واآلثار اليت حتدثها التقلبات املناخية وعواقبها ا        

 الغذاء وتوافره، واضطراب تدفقات اهلجرة التقليدية واألمن البشري،

  اخلطر الشامل الذي يكمن يف استمرار تدهور األراضي اليت متدنا بأسباب احلياة،وإذ نعي

ضي والفقر واليت تنشئ حلقات مفرغة من     العالقـة السببية املباشرة القائمة بني تدهور األرا        وإذ نـدرك  
 إفراط يف استغالل األرض، تلجأ إليه جمتمعات يتزايد حرماهنا،
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 احلـرمان املتزايد الذي يعانيه الفقراء من حيث اخلدمات والفرص االجتماعية            وإذ نضـع يف اعتـبارنا     
 والتعليمية واالقتصادية والبيئية والثقافية،

 واجلفاف آثاراً خاصة وسلبية على الظروف املعيشية، مبا فيها األمن            أن للتصحر  وإذ نضـع يف اعتبارنا    
 الغذائي والصحة ونوعية املياه،

 ونتائج املؤمترات الرئيسية ومؤمترات     )١( باألهداف اإلمنائية لأللفية اليت حددهتا األمم املتحدة       وإذ نذكّـر  
 وتوافق آراء مونتريي بشأن متويل )٢( للتنمية املستدامةالقمة اليت عقدهتا األمم املتحدة، وال سيما مؤمتر القمة العاملي

، الـيت تضع رؤية متكاملة ملستقبل البشرية وتوفر أساساً شامالً للعمل على الصعيد الوطين واإلقليمي       )٣(التنمـية 
ملستمر والـدويل، واليت ترمي إىل بلوغ األهداف الرئيسية املتمثلة يف القضاء على الفقر وحتقيق النمو االقتصادي ا         

 والتنمية املستدامة وحتسني ظروف معيشة الناس يف كل مكان،

 على أمهية املياه واحلصول عليها يف مكافحة التصحر، ونرحب مبا انتهى إليه املنتدى العاملي               وإذ نؤكـد  
افحة ، الذي أوصى باختاذ إجراءات إلدارة موارد املياه إدارة مستدامة، وهي إجراءات حيوية ملك             )٤(الثالث للمياه 

 التصحر،

 بأن القضاء على الفقر والتغيريات يف أمناط االستهالك واإلنتاج ومحاية املوارد الطبيعية عوامل      وإذ نعترف 
 أساسية يف التنمية املستدامة،

  أن الفجوة القائمة بني األغنياء والفقراء متثل هتديداً لألمن العاملي،وإذ ندرك

 :نعلن ما يلي

ء تزايد تردي البيئة، وال سيما التصحر، الذي بلغ من الضخامة حداً يهدد             نشعر ببالغ اجلزع إزا    -١ 
معه أساس احلياة على األرض ذاته، وقد عقدنا العزم على تصحيح هذا املسار اخلطري؛ وبالتايل، فإن من واجبنا،                  

املتمثل يف االستدامة حنن الربملانيني وممثلي شعوبنا، أكثر من أي وقت مضى، العمل معاً على حتقيق اهلدف املشترك 
 االجتماعية واالقتصادية والبيئية والسياسية؛

نشعر ببالغ القلق إزاء استمرار االخنفاض يف إنتاجية قطاع الزراعة الذي ال يزال املصدر الرئيسي  -٢ 
 للدخل يف اقتصادات أغلبية البلدان النامية؛
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ن عمليات التصحر تقوض بشدة النمو      نشـعر بـبالغ القلـق إزاء البيانات املوثقة اليت تفيد بأ            -٣ 
االقتصـادي املستدام، وحتد من األمن الغذائي، وتزيد من درجة التعرض للمجاعة، وأهنا تقترن أحياناً بعمليات                

 نزوح واسعة النطاق وبرتاعات مسلحة؛

اط نـدرك أن االجتاهات السائدة يف جمال استغالل املوارد الطبيعية املتجددة وغري املتجددة وأمن              -٤ 
 االستهالك الراهنة قد جتاوزت إىل حد كبري قدرة األرض على التحمل؛

إنـنا مقتنعون بأن التصدي ملسألة القضاء على الفقر، وال سيما الفقر املنتشر الناجم عن عوامل          -٥ 
، وعواقبه املأساوية من حيث     )والـذي يتسـبب فيه نقص املياه اآلخذ يف االنتشار، ضمن عوامل أخرى            (بيئـية   

ضطرابات االجتماعية الكلية، جيب أن ينظر إليه كأولوية كلّية ملخططات السياسة الدولية املتكاملة اهلادفة إىل               اال
 تعزيز التنمية البشرية املستدامة؛

إننا مقتنعون بضرورة االعتراف بأن األرض اليت تطعمنا، وال سيما ما يعرف بطبقتها السطحية،               -٦ 
  وعاجلة ومتسقة وعاملية؛مورد نفيس يتطلب محاية أساسية

نعـتقد اعتقاداً راسخاً بوجوب توجيه السياسات العامة بوضوح حنو اجتثاث جذور الفقر من               -٧ 
خالل عمليات تشاركية ودميقراطية تفضي إىل متكني اجملتمعات، وال سيما املرأة والشباب، متكيناً حقيقياً وناجعاً               

 على جبهة النضال من أجل التنمية املستدامة؛

نؤكد اقتناعنا بأن النمو ال ميكن أن يشكل هدفاً يف حد ذاته وال مربراً لتدهور البيئة، وأنه ينبغي  -٨ 
بالتايل أن ترافقه سياسات اجتماعية تكفل إعادة توزيع عادلة للثروات بني اجلميع، وتعاجل مسألة حيازة األرض،                

لقوة ومتكينهم من حتقيق ما لديهم من إمكانات، ومن وتضمن إمكانية حتصيل التعليم من أجل مد الفقراء بوسائل ا
 أجل التقليل من شدة تعرضهم للضغوط الدافعة إىل اهلجرة؛

نعيد تأكيدنا على مجيع تدابري مكافحة التصحر اليت شجعت عليها اجتماعات املائدة املستديرة              -٩ 
كافحة التحات، وإصالح األراضي السـابقة للـربملانيني، مبـا يف ذلـك استعمال األراضي على حنو مستدام وم        

املتدهورة، ووضع برامج فعالة إلعادة التحريج، واإلدارة املستدامة لألحراج واملياه واألراضي، واستعمال مصادر             
 الطاقة املتجددة، وبناء القدرات، وبرامج التثقيف البيئي؛

مت إىل اتفاقية مكافحة     تقريراً وطنياً قد   ١٥١ ونعـترف مبؤشرات التقدم املشجعة الواردة يف         -١٠ 
؛ بيد أننا نأسف ألن     ٢٠٠٢نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٢ إىل   ١١التصحر للنظر فيها يف روما بإيطاليا، يف الفترة من          

 الربامج الوطنية للقضاء على الفقر، اليت تدعمها اجلهات املاحنة، ال تأخذ غالباً قضايا التصحر يف احلسبان مبا يكفي؛
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ت االقتصاد الكلي السائدة قد تؤثر تأثرياً كبرياً على عملية اإلفقار، ونطلب            نسـلّم بأن سياسا    -١١ 
بالتايل إىل البلدان املتقدمة عمالً بنص االتفاقية وروحها، أن تتخذ اإلجراءات املناسبة للتخفيف من العبء الذي                

ادفة إىل اجلمع بني النمو     تـرزح حتـته البلدان النامية حالياً، وخاصة من خالل تعزيز اإلصالحات االقتصادية اهل             
 :والتنمية البشرية واإلنصاف والعدالة االجتماعية، وذلك بوسائل منها

 ختفيف الدين اخلارجي � 

 خفض معدالت الفائدة � 

 إزالة احلواجز أمام جتارة أكثر حرية وإنصافاً � 

 .تيسري احلصول على األدوية األساسية ملكافحة األوبئة � 

، كربملانيني، بدعم التنمية البشرية املستدامة، حنيط علماً مع التقدير بالنتائج اليت            كد التزامنا إنـنا، إذ نؤ    -ثانياً
انتهى إليها مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة واليت ترمي إىل تعزيز تنفيذ االتفاقية يف البلدان اليت تعاين اجلفاف                  

ألسباب التصحر وتدهور األراضي بغية احلفاظ على األراضي أو التصحر الشديد، وخباصة يف أفريقيا، والتصدي /و
وندعو مجيع األطراف املعنية إىل بذل كل اجلهود لضمان . وإصالحها، والتصدي للفقر الناجم عن تدهور األراضي

 .متابعة إعالنات النوايا الصادرة عن مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة باختاذ إجراءات حمددة

 :لشأنويف هذا ا

نؤيد كلياً الدعوة اليت وجهها مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة إىل اجلمعية الثانية ملرفق البيئة                -١٢ 
جماالً ألنشطة املرفق كوسيلة يدعم هبا املرفق التنفيذ        ) إزالة احلراج والتصحر  (العاملـية الختـيار تدهور األراضي       

وبناء عليه، فإننا نرحب بقرار مجعية مرفق  . ل املرفق آلية مالية لالتفاقية    الـناجح لالتفاقية، والنظر بالتايل، يف جع      
) إزالة احلراج (، باملوافقة على هذا الطلب جبعل تدهور األراضي         ٢٠٠٢البيئة العاملية يف بيجني، بالصني، يف عام        

ألوزون واملياه الدولية، على    جمـاالً حقيقياً لنشاط املرفق عالوة على التنوع األحيائي وتغري املناخ ومحاية طبقة ا             
 ؛٢٠٠٣مايو /النحو املعتمد من جملس مرفق البيئة العاملية يف أيار

وندعـم بقوة املقرر الذي اختذه مؤمتر األطراف يف اتفاقية مكافحة التصحر يف دورته السادسة                -١٣ 
لية تشغيلية التفاقية األمم املتحدة     ، الختيار مرفق البيئة العاملية آلية ما      ٢٠٠٣املعقـودة يف هافانا، بكوبا، يف عام        

ملكافحة التصحر، من أجل تزويدها مبوارد مالية كبرية و ميكن التنبؤ هبا متكنها من حتقيق أهدافها بصورة ناجعة                  
 ويف الوقت املناسب؛
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نوجـه نداًء عاجالً إىل مجيع املشاركني من اجملتمع املدين إىل دعم حشد املوارد املالية ملكافحة                 -١٤ 
 تصحر؛ال

نوافق أيضاً على قرار مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة بدعم الشراكة اجلديدة من أجل تنمية         -١٥ 
أفريقـيا بغية تعزيز التعاون اإلقليمي والتنمية املستدامة، كما نؤيد إنشاء الربملان األفريقي التابع لالحتاد األفريقي                

  اإلشراف الربملانية ملصرف التنمية األفريقي؛الذي ميكنه، يف مجلة أمور، أداء دور آلية

 ونقترح إنشاء آلية إشراف برملانية ملرفق البيئة العاملية؛ -١٦ 

وإننا نعتقد اعتقاداً راسخاً بأن مجيع القضايا البيئية الرئيسية مرتبطة ارتباطاً ال ينفصم وتتطلب               -١٧ 
وينبغي التأكيد على بناء ثقافة تآزر يف تنفيذ        . آزرتضـافر اجلهـود الدولية للتصدي هلا بأسلوب معتمد على الت          

 اتفاقيات ريو، وال سيما على الصعيد الوطين؛

نؤيد متاماً مجيع املبادرات اهلادفة إىل تشجيع تعزيز التنمية املستدامة من أجل ضمان االستخدام               -١٨ 
نسبية املتوافرة، مبا يف ذلك املعارف التقليدية، األمثل للموارد املالية والبشرية واالستخدام الناجع للخربات واملزايا ال

 يف القطاعني العام واخلاص يف البلدان املتقدمة والنامية؛

 جندد التأكيد على الدور احليوي للمشاركة احمللية يف التنمية املستدامة؛ -١٩ 

ستويات نكرر دعمنا للعمل املتعدد األطراف واحلكومي وغري احلكومي والتطوعي على مجيع امل            -٢٠ 
للنهوض بعمليات التحريج وإعادة التحريج والتنمية الزراعية الريفية والتنمية املستدامة ألسباب الرزق البديلة يف              

 إطار تنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر؛

نطلـب إىل مجيع رؤساء الربملانات اختاذ اإلجراءات الالزمة لتعميم هذا اإلعالن بإدراجه على               -٢١ 
 ناهتم الوطنية أو بإطالع مجيع أعضاء برملاناهتم عليه بطريقة مناسبة أخرى؛جدول أعمال برملا

 تأخذ يف احلسبان اإلعالن الربملاين الصادر مبناسبة مؤمتر القمة العاملي للتنمية            نقر وضع خطة عمل برملانية     -ثالثاً
كل من االحتاد الربملاين الدويل     املسـتدامة والـذي اعُتمد باإلمجاع يف االجتماع الربملاين الذي اشترك يف تنظيمه              

ونعترف بالدور الفريد للربملانيني يف مراقبة ). ٢٠٠٢أغسطس / آب٣٠ و٢٩جوهانسربغ، (وبرملان جنوب أفريقيا 
 :ورصد ومساءلة احلكومات الوطنية يف جمال تنفيذ االتفاقات الدولية، وسنعمل على وضع ما يلي

 املتكامل للتنمية املستدامة نافذاً يف كل تصرف من         أسـس تنظيمية وإدارية جديدة جلعل النهج       )أ(
 تصرفات احلكومة؛
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استراتيجيات وطنية للتنمية املستدامة تشمل قدراً من الالمركزية يف املؤسسات العامة واخلاصة             )ب(
 الختاذ القرارات احمللية املناسبة بغية توفري إطار متسق للسياسات وأهداف قابلة للقياس؛

  اآلثار البيئية واالجتماعية تقييماً شامالً؛شروط لتقييم )ج(

نظـم تسـمح باحلصول يف الوقت املناسب على املعلومات املناسبة للناس ومتخذي القرارات               )د(
 وغريهم؛

 لوائح لتنفيذ أساليب جديدة وصارمة يف جمال احملاسبة اخلضراء يف كل من القطاع العام واخلاص؛  )ه(

 ختضع للمساءلة، وتسمح بالتشاور مع اجملتمع املدين ومبسامهته،   مؤسسـات وعمليات دميقراطية    )و(
 وتلتزم بسيادة القانون وحتترم حقوق اإلنسان األساسية والكرامة اإلنسانية؛

بإمكانية مسامهة الربملانات مسامهة حامسة يف احلكم السديد استناداً إىل مؤسسات دميقراطية تليب             ونسلم  
 ؛)٥(كافحة الفساد واملساواة اجلنسانية ومناخ وبيئة مناسبني لالستثماراحتياجات الناس وإىل تدابري م

نقترح أن يرعى االحتاد الربملاين الدويل إنشاء شبكة برملانية خاصة باتفاقية األمم املتحدة اإلطارية  -٢٢ 
 والفعالية يف   ملكافحة التصحر، تكون مبثابة شبكة معلومات وتفاعل ونفوذ ترمي إىل زيادة املشاركة الربملانية              

ميادين مكافحة التصحر وحتات التربة وتدهور األراضي، وإىل مجع املعلومات وضمان مشاركة برملانية أكرب يف                
املفاوضات واملنظمات الدولية، وأن تقوم جلنة توجيهية برملانية بتيسري ذلك بدعم تقين من أمانة اتفاقية مكافحة                 

 التصحر؛

بني مشاركة فعالة على املستوى اإلقليمي ودون اإلقليمي والوطين         نرجو مشاركة النواب املنتخَ    -٢٣ 
ونألو على أنفسنا أن    . واحمللي وتعزيز قدرة الربملانات وأعضائها على التأثري يف اإلجراءات احلكومية ورصدها           

 :يشجع كل منا، يف الربملان الذي هو عضو فيه، ما يلي، عند االقتضاء

تنسيقها مع أحكام اتفاقية مكافحة التصحر، وإدراج قضايا التصحر         تعزيز التشريعات الوطنية و    )أ(
 يف صميم برامج العمل الوطنية، وورقات استراتيجية احلد من الفقر والربامج القطرية اليت تدعمها اجلهات املاحنة؛

اتباع سياسات متسقة وأفضل تنسيقاً يف جمال مكافحة الفقر واستراتيجيات للتنمية البشرية               )ب(
ستدامة تشمل مكافحة التصحر وتعزيز التآزر بني اتفاقيات ريو وهتيئة مناخ لتنسيق برامج العمل الوطنية مع                 امل

 األولويات اإلمنائية الوطنية األخرى؛
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إنشاء أبواب ميزانية حمددة ملكافحة تدهور األراضي والتقيد باستراتيجياِت ميزنة متسقة تدرج             )ج(
 ة ضمن خطط البلد اإلمنائية؛على حنو مناسب املساعدة األجنبي

رصد اإلجراءات التنفيذية والتحقق مما إذا كانت قضايا التصحر مدرجة يف جداول األعمال               )د(
عن طريق األسئلة الشفوية واخلطية املوجهة إىل الوزراء، واالقتراحات اإلجرائية، وجلسات            (احلكومية الكلية   

 ؛)استماع اللجان وغري ذلك

بصورة منتظمة عن حالة مكافحة الفقر، وتدهور األراضي         " احملاسبة اخلضراء "تقدمي تقارير     )ه(
، مما يوفر للمواطنني    )بواسطة مفوض برملاين أو حكومي ألجيال املستقبل       (واملوارد الطبيعية والتقدم احملرز      

م املتعلق  املعلومات الالزمة ملساءلة احلكومات وضمان وجود عملية فعالة داخل الربملانات الستعراض التقد              
بالنواحي االقتصادية واالجتماعية والبيئية والسياسية للتنمية املستدامة على الصعيد الوطين، وأيضاً بغية رصد               

 جدول األعمال الدويل للتنمية املستدامة؛

استنهاض الرأي العام وإذكاء الوعي بقضايا التنمية البشرية املستدامة وقضايا التصحر عرب               )و(
، والنقاشات الربملانية )يونيه/ حزيران١٧اليوم العاملي ملكافحة التصحر واجلفاف يف (رات السنوية احلمالت والتظاه

 اخلاصة، والتثقيف البيئي، ومشاركة املدارس واجلامعيني والفنانني، والطوابع الربيدية التذكارية؛

ملنظمات غري  إقامة الشراكات بني واضعي السياسات واألوساط اجلامعية وقطاع األعمال وا            )ز(
 احلكومية واملنظمات اجملتمعية؛

إجياد أشكال من التعاون الدويل واإلقليمي ودون اإلقليمي تساعد على حتسني العالقات بني                )ح(
املنظمات احلكومية الدولية وغري احلكومية واجلهات الفاعلة املعنية، مبا فيها، إن اقتضت احلال، األنشطة                  

 الدبلوماسية الربملانية؛

يف ضوء ما انتهى إليه مؤمتر منظمة التجارة العاملية الوزاري الرابع، املعقود يف الدوحة، بقطر، يف  )ط(
، فحص العالقة بني التجارة والبيئة والتنمية، واإلجراءات املتخذة خاصة لتضييق نطاق ٢٠٠١نوفمرب /تشرين الثاين

الة احلواجز القائمة أمام استرياد األغذية من البلدان        النظام احلايل لدعم اإلنتاج الزراعي والصادرات الزراعية، وإز       
النامية، وزيادة املساعدة اإلمنائية الرمسية اليت ُوعد هبا يف مونتريي، وحتقيق اخلطة التنفيذية ملؤمتر القمة العاملي للتنمية 

 املستدامة؛
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حة التصحر على   عقدنا العزم على ضمان التنفيذ الفعال ويف الوقت املناسب التفاقية مكاف             -٢٤ 
الصعيدين القطري واإلقليمي من خالل تدابري مناسبة، مبا فيها تقدمي مجيع البلدان األطراف املتضررة لربامج عملها 

 الوطنية؛

 : من أمانة اتفاقية مكافحة التصحر، مبساعدة االحتاد الربملاين الدويل بصفتنا برملانيني،، نرجوويف اخلتام  -رابعاً

ماع املائدة املستديرة املقبل للربملانيني يف إطار الدورة السابعة ملؤمتر األطراف يف             أن تنظم اجت   -٢٥ 
 االتفاقية؛

أن تتخذ إجراءات متابعة لقرارات اجتماع املائدة املستديرة هذا وأن تضع استراتيجيات للتوعية              -٢٦ 
انية فيما يتعلق بتنفيذ اتفاقية مكافحة       العامة باإلعالنات والتقارير املرحلية الجتماعات املائدة املستديرة الربمل        

 .التصحر

 احلواشي

 يف  ٢٠٠٠سبتمرب  / أيلول ٨ إىل   ٦اعـتمدت يف مؤمتر قمة األمم املتحدة لأللفية املعقود يف الفترة من              )١(
 .نيويورك

رة من اعتمدت يف مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة املعقود يف جوهانسربغ، جبنوب أفريقيا، يف الفت   )٢(
 .٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٤أغسطس إىل / آب٢٦

مارس / آذار ٢٢ إىل   ١٨املؤمتـر الدويل لتمويل التنمية، املعقود يف مونتريي، املكسيك، يف الفترة من              )٣(
٢٠٠٢. 

 .٢٠٠٣مارس / آذار٢٢ إىل ١٧كيوتو، اليابان، من  )٤(

 Parliaments' Role in Strengthening Democratic Institutionsانظر االحتاد الربملاين الدويل،  )٥(

and Human Development in a Fragmented World  سانتياغو (، قـرار اعتمده املؤمتر الثامن بعد املائة باإلمجاع
 ).٢٠٠٣أبريل / نيسان١١بشيلي، 
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 املرفق السابع

 نداء الثقافة وبرنامج العمل
 اعتمده املشـاركون يف منتدى الفنون والثقافة يف

  تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحرسياق
 ٢٠٠٣أغسطس / آب٣١-٣٠هافانا، 

 نداء الثقافة

دخلت البشرية يف فترة من أصعب فترات تارخيها، وستكون السنوات القليلة القادمة حامسة جلميع سكان 
 .األرض

شاكل اخلطرية اليت   وخالل العقد املنصرم، عندما كان لدينا متسع من الوقت لتوقع ومواجهة معظم امل             
 .تعصف بنا اليوم، أهدرت سنوات عدة يف شن احلروب وتقسيم العامل والنهب واالستغالل

وحبلول القرن العشرين، كان هناك تقدم هائل قد أحرز يف جمال العلم والتكنولوجيا، وكانت هناك وفرة                
ومل . ان باإلمكان استعماهلا استعماالً مستداماًيف األراضي البكر والغابات املمتدة واملياه والرواسب املعدنية اليت ك

 .يكن اجلو والبحر قد تشبعا بامللوثات والنفايات الكيماوية كما هي احلال اليوم

ويف أقل من قرن، مت تبديد وإلقاء حجم ضخم من احتياطيات اهليدروكربون يف اجلو واحمليطات وهي                 
وقد أحدث السعي إىل الربح فوق كل اعتبار،        . ن السنني االحتياطيات اليت تراكمت على مدى مئات املاليني م       

 .دون رادع أخالقي أو أي نظر يف العواقب، آثاراً مدمرة على األجيال حاضراً ومستقبالً

وال ميكننا، حنن املثقفني، رجاالً ونساًء، أن نظل مكتويف األيدي أمام . إن الطبيعة هي أعظم تركة للبشرية
 .لطبيعية إدارة سليمة، وال سيما املاء، الذي تتوقف عليه احلياة نفسهاحتدي حفظ وإدارة املوارد ا

لقد اجتمعنا، حنن الكتاب واملؤلفني من بيئات جغرافية وتارخيية متنوعة، يف هافانا بدعوة من اتفاقية األمم 
الثقافة ، ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم و        ١٩٩٢املتحدة ملكافحة التصحر، وليدة قمة األرض لعام          

، هلدف راسخ ونبيل أال وهو التفكري يف الفقر املتزايد الذي يصيب احملرومني يف هذا العامل ودعوة كل )اليونيسكو(
فنان وأديب مبدع على وجه هذه األرض إىل أن يقفوا موقفاً صرحياً ضد ذلك، مشجعني بالتايل التنمية املستدامة                  

 .للنظم البيئية اهلشة
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لرغبة يف احلفاظ على الطبيعة، وإنشاء منتدى للفكر والعمل، يتيح لنا التفكري             إن هدفنا هو تشجيع ا    
. وتبادل اآلراء بشأن دور الفنون والثقافة يف مكافحة التخلف والفقر وتدهور البيئة، وال سيما التصحر واجلفاف               

 .دد بقاء النوع البشريإهنا مشكلة اقتصادية واجتماعية وبيئية تؤثر أول ما تؤثر يف بلدان العامل الثالث وهت

 .إن شعوب العامل كلها إخوة يف السعي إىل التغلب على اجلوع والفقر والتصحر والعداوة والظلم

وبالرغم من تدهور البيئة والفقر، فإن بلدان العامل الثالث ال تزال متلك ثروة التنوع الطبيعي والثقايف اليت              
ياة على كوكبنا؛ وال بد من أخذ وعطاء منظم بني البلدان النامية            تعد أساسية يف االستقرار العاملي واستمرار احل      

واملتقدمة للحفاظ على ذلك التنوع واالستفادة منه استفادة مستدامة، مع وجود آليات متويلية مالئمة ملكافأة                 
 .اخلدمات البيئية اليت تقدمها الطبيعة يف بلدان العامل الثالث إىل احمليط احليوي العاملي

إلغاثة االجتماعية االقتصادية أمهية حيوية يف املناطق املهددة بالتصحر مثل تلك اليت مت حتديدها   وتكتسي ا 
يف أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية، وكذلك توحيد بلدان اجلنوب يف نظام واحد مع وجود مراكز اتصال خمتلفة                 

 إىل األراضي احلرجية اخلصيبة إىل أعماق        حلاالت الطوارئ املتعلقة باالستدامة البيئية، من الصحاري املتجمدة        
البحار، وكل ذلك، دون استثناء، ينشأ من تردي البيئة الذي يتسبب أيضاً يف زحف الصحراء والتصحر بتأثري من 

 .التغريات العاملية والبيئية

لوضع مناذج وعلى الشبكات اإلقليمية والعاملية ملختلف الربامج الثقافية والبيئية الدولية أن توحد جهودها 
مستدامة للحفاظ على املوارد الطبيعية وإدارهتا يف خمتلف املناطق البيئية، وختصيص نسبة مناسبة من املزايا                  

 .وينبغي أن تشمل تلك املزايا التعليم والتدريب على االستقراء، وبناء القدرات. للمجتمعات األصلية اليت تنشئها

تدى هي حفز البحث عن جماالت لتالقي وتضافر األنشطة واملشاريع وبالتايل، فإن املهمة األساسية هلذا املن
اليت تسخِّر اإلبداع يف خمتلف ميادين الفن والثقافة، مما يساعد على حتسني نوعية احلياة يف أشد مناطق العامل                    

 .أي إنتاج الفن ألجل الناس ومع الناس: تدهوراً

ت اإلبداعية وتشجيع البدائل، والتفكري املتعمق املبتكر يف        إننا هندف إىل تبين املناقشات اإلجيابية واملبادرا      
التحديات اليت تواجه عاملاً يتأثر، ويتزايد خوفه من عوملة الليربالية احملدثة وديون البلدان النامية اخلارجية وأمناط                 

ق باستمرار اجلهود   االستغالل واإلنتاج واالستهالك غري العقالنية السائدة يف البلدان الثرية ومجيعها عوامل تعي            
 .الرامية إىل حتقيق التوازن البيئي والتنمية والعدالة االجتماعية

ونظراً إىل احلاجة املاسة إىل درء تدمري األرض، علينا أن نعيد النظر يف الطريقة اليت تعمل هبا ُشَعب                    
 .ووكاالت منظومة األمم املتحدة
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تحدة والبنك الدويل وصندوق النقد الدويل،        سنة ما تقوم به وكاالت األمم امل        ٣٠إننا نشهد منذ    
وسياساهتا اخلاصة بالتكييف اهليكلي ودعمها الصريح للشركات عرب الوطنية، وتقويضها للممارسات الزراعية             
املستدامة يف مناطق مثل أفريقيا وانتهاجهاً لسياسة متويل السدود الكبرية اليت تضر بالنظم البيئية؛ وقد أفضى                  

 الزراعية عرب الوطنية، اليت جتلب احملاصيل املضرة بالبيئة والبذور احملوَّرة وراثياً من اخلارج، إىل               تأييدها للشركات 
 .تدمري الزراعة احمللية وزيادة التصحر واجلفاف واجملاعة وتقويض خمططات الصاحل العام الوطنية

قضة ألفضل املمارسات اليت تشجع وعلينا أن نسائل هذه الوكاالت وسياساهتا وأنشطتها املالية النافية والنا
 .عليها اليونيسيف واليونيسكو واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر نفسها

 أعلنت التزاماً عاماً خبفض معدل تدهور البيئة ١٩٩٢وبالرغم من أن قمة األرض املعقودة يف ريو يف عام 
 بعد مرور عقد من الزمان مفزعة أكثر من أي          واإلفقار االجتماعي، فإن األرقام اليت قدمت يف قمة جوهانسربغ        

 :وقت مضى

 بلد، ويعتمدون على األرض يف تلبية معظم        ١٠٠إن بقاء مليار شخص منتشرين يف أكثر من          �
 احتياجاهتم وهم غالباً من أفقر الناس على وجه األرض، معرض للخطر؛

يف أفريقيا جنوب الصحراء     مليون شخص املناطق املصابة بالتصحر       ٦٠من املتوقع أن يهجر حنو       �
، لكن تدفق املهاجرين إىل ٢٠٢٠ و١٩٩٧الكربى متجهني إىل مشـال القارة وأوروبا بني عامي 

  شخص؛٤٥٠ ٠٠٠أوروبا ال يبلغ حالياً سوى 

 مكسيكي من ديارهم وأراضيهم الزراعية      ٩٠ ٠٠٠ و ٧٠ ٠٠٠يرحل عدد يتراوح ما بني       �
لـى الواليـات املتحدة؛ واليوم، ال يبلغ عدد املهاجرين إىل سنوياً حبثاً عن حياة أفضل باهلجرة إ

  شخص؛٦٠٠ ٠٠٠الواليات املتحدة وكندا إال 

 إن ربع أراضي أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب أراض صحراوية أو قاحلة؛ �

 ٧٠٠ ٠٠٠منذ اخلمسينات، أدت العواصف الرملية وتزايد التصحر يف الصني إىل تدمري زهاء              �
 ماليني هكتار من الغابات ٦,٤ مليون هكتار من املراعي و٢,٣٥هكتار من األراضي املزروعة و

 واألراضي املشِجرة؛

 إن مخس أراضي إسبانيا معرض خلطر التصحر؛ �

 . يف املائة من أراضي الواليات املتحدة تعاين من تدهور التربة٣٠إن أكثر من  �
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 ماليني هكتار من األراضي ٤ شخص وثلث سطح األرض، أي  مليون٢٥٠ ويف العموم، يضر التصحر ب   
وتتدهور التربة اخلصبة شيئاً فشيئاً يف مجيع أحناء العامل بسبب اإلفراط يف الزراعة والرعي وإزالة األحراج                . تقريباً

وتتجلى هذه الظاهرة بشكل واضح يف بعض مناطق أفريقيا         . وعدم كفاية الري واإلفراط يف استغالل األراضي      
الواقعة جنوب الصحراء الكربى وأمريكا اجلنوبية، مما يفضي إىل فقدان األراضي الزراعية وهجرة املزارعني إىل                

 .املدن واهنيار العديد من اجملتمعات الريفية، وال سيما يف البلدان النامية

 الزراعة،   ماليني هكتار من األراضي اجلافة املستعملة يف       ٥,٢ يف املائة من مساحة      ٧٠وقد تدهور حنو    
 .وهي اليوم مهددة بالتصحر

 يف املائة ٢,٥ يف املائة منه، ال تتجاوز املياه العذبة فيه نسبة           ٧٠إن هذا الكوكب الذي تغطي املياه نسبة        
. من اجملموع وال ميكن احلصول إال على جزء ضئيل منها إذ تشكل األهنار اجلليدية والغطاء الثلجي ثلثيها تقريباً                  

املاء عنصر أساسي يف حتقيق حد أدىن ملستوى احلياة، فإن عدد األشخاص الذين ال حيصلون على                وبالرغم من أن    
 مليون شخص كل سنة بسبب نقص املياه أو         ١٢وميوت  .  مليار شخص  ١,١املاء الصاحل للشرب يقدر حالياً ب        

 .مياه الشرب امللوثة

الدويل غري العادل وغري املتكافئ، هو      إن التخلف، الناجم عن ماضينا االستعماري والنظام االقتصادي         
ويدفع الفقر أولئك الذين يعيشون من األرض إىل اإلفراط يف استغالهلا بغية            . السبب األساسي يف التصحر والفقر    

لكن البحوث، لألسف، ألقت مبسؤولية التصحر على الضحايا دون . احلصول على الغذاء والطاقة واملأوى والدخل
إن التخلف والفقر مها اللذان يضطران من يعيش يف         . اسية اليت تدفعهم إىل ذلك اإلفراط     أن حتلل األسباب األس   

 .بلدان العامل الثالث إىل استخراج ما ميكنهم استخراجه من األرض ألغراض البقاء عل قيد احلياة يف األجل القصري

ن املتقدمة تفي مبسؤولياهتا    وبالرغم من االلتزام الذي قطعه اجلميع يف ريو، فإن عدداً قليالً من البلدا              
 .اخلاصة، بينما نسيت البلدان األخرى أن آثار تدهور البيئة ستصيبها هي كذلك عاجالً أو آجالً

وإن مل نفعل، فلن يقتصر . بيد أن من واجبنا إعالم كل واحد هبا. وال يسرنا أن حنمل هذه األخبار السيئة
 . ستزداد تفاقماًاألمر على عدم التوصل إىل حلول، بل إن املشاكل

وبصفتنا ممثلني لعامل الفنون، ال ميكننا أن نظل مشلولني يف مواجهة هذه الوقائع املزعجة أو خنفي بعبارات 
وقد آن أوان إجراء تغيريات جذرية يف . ملطفة قسوة الوضع الراهن واالجتاهات املتفاقمة اليت ندركها متام اإلدراك

 . كي ال نقول التواطؤ إزاء التدمري املربمج والكوارث البيئية والقسوة املطلقةالسرعة واالجتاه والتحول عن الرضا،
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وسيتعرض العامل خلطر دائم باالرتداد إىل اهلمجية أو حصول حمرقة نووية أو كارثة جيولوجية إىل أن                 
م املساواة  ويعرض الفقر الناس للخطر، كما أن عد      . تنحى أسلحة الثقافة والتكنولوجيا جانباً ملصلحة البشرية      

وقد تكون اجملاعة هي أشد التهديدات إثارة       . اجلسيم قد يفضي إىل هتديد التعايش السلمي على األرض جمدداً          
 .للفزع، إذ إهنا تدمر حياة اإلنسان وحتكم على املاليني بالعجز

مناطق وليس من املصادفة أن تكون اجملموعات السكانية اليت تعاين اجلوع هي اجملموعات اليت تعيش يف                 
كانت لقرون خلت عرضة للنهب االستعماري وجتارة الرقيق الالإنسانية اليت نقلت بقوة املاليني من أبنائها عرب                 
األطلسي، وأن هذه اجملموعات تواجه اليوم أضراراً بيئية جسيمة ومنواً سكانياً مرتفعاً، ألن مجيع تلك الظواهر                 

 .من إجياد حلول هلا إال باالنتباه إىل العالقات املعقدة القائمة بينهامرتبطة فيما بينها ارتباطاً وثيقاً ولن نتمكن 

، كان  ١٩٦٠ففي عام   . ومع تزايد الضغط االقتصادي واالجتماعي ينتشر الفقر يف مجيع أرجاء املعمورة          
ميلك أغىن  و.  مثالً ٧٤ مثالً دخل أفقر البلدان؛ أما اليوم، فيفوقه مبقدار          ٣٧الدخل يف أغىن البلدان يفوق مبقدار       

 . بلداً من أفقر البلدان٤٨ثالثة أشخاص يف العامل، اليوم، أمواالً تعادل جمموع الناتج احمللي اإلمجايل ل  

وحنن متيقنون من أن احلركة اليت نبدأها اليوم، حنن املثقفني، رجاالً ونساًء، الواعني خبطورة هذه املشاكل، 
د، ستكون حركة فعالة من بني عدد كبري من االستراتيجيات اليت بوضع معرفتنا ومواهبنا يف خدمة وعي بيئي جدي

وعلينا واجب والتزام أخالقي مبعاجلة املشاكل امللحة اليت تواجهها جمتمعاتنا وأجيال املستقبل، وهذا . ينبغي اتباعها
 .يدفعنا بالتايل إىل مواجهة التحديات البشرية واملهنية والتصرف بناء على ذلك

فقد آن األوان ألن يضم الفنانون واملثقفون والكتاب جهودهم .  مواجهة هذه التحديات   ولسنا وحدنا يف  
إىل جهود شرائح أخرى من األوساط العلمية واجملتمع املدين واهليئات الوطنية والدولية واحلكومات الختاذ إجراءات 

اسية واالقتصادية املباشرة وغري    إن الوعي العاملي باألسباب الطبيعية والسي     . ملموسة بقصد حتسني الوضع الراهن    
وسيكون سكان  . املباشرة اخلاصة بكل أمة أو الناشئة من النظام االقتصادي احلايل يتطلب أيضاً مشاركة عاملية              

األرض حاضراً ومستقبالً أفضل حاالً كمواطنني إن هم متثلوا مفاهيم التضامن واملساواة بني األفراد واألمم                  
 .ألرواح ودعم احلياة على وجه األرضواحلاجة إىل محاية مجيع ا

ونعتزم أن جنعلها   . إننا حنتاج إىل إعطاء الثقافة إهلاماً جديداً كما حنتاج إىل تصميم جديد وإطار خمتلف             
 .بارزة وملموسة كالبيت، بيت اجلميع، ودار اجلميع

ومهمتنا بناء  . دافوعلينا أن نتعهد بالسعي إىل إتاحة الشفافية إىل أقصى احلدود عند حتقيق هذه األه              
وعي مجاعي من شأنه أن يستحث جمتمعاتنا إىل تطبيق أمناط مستدامة للحفاظ على املوارد الطبيعية وإدارهتا، مع                 

 .التركيز بوجه خاص، يف حالتنا، على الغابات واألراضي واملياه
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العقل والشعور، متكّنها من إن قوة التوليف املذهلة اليت تتمتع هبا الرسالة الفنية أي قدرهتا على اجلمع بني 
أن تربأ بنفسها عن النُّهج الضيقة وأن تبلغ مستوى كوين يسمح هلا حبث وحفز وتوجيه كالً من الرأي العام                     

 .عموماً والكيانات احملددة يف اجملتمع املعين بصفة مباشرة أو غري مباشرة بإجياد احللول

إن الفنانني والكتاب ". ل، فأنت جزء من املشكلةإنك إن مل تكن جزءاً من احل"وهناك مثل مشهور يقول 
من احلل وجبانب مجاعات علمية ومهنية أخرى يف هذا العامل . اجملتمعني هنا يرغبون ويوافقون على أن يكونوا جزءاً 

 يف الذي دمرته احلرب واجملاعة والتدهور البيئي وعدم املساواة وانعدام التضامن، نريد أن تساعد أعمالنا والتزاماتنا
تزداد الطبيعة مجاالً عندما : "أو كما قد يقول خوسيه ماريت". حيثما زاد اخلطر، زاد اخلالص: "إحياء قول الشاعر

 ".يسطع نور احلرية على العامل

 برنامج العمل

النهوض بإنتاج ونشر املصنفات األدبية املتعلقة بالتصحر واجلفاف والفقر وحبماية املياه والغابات  -١ 
 . املوارد الطبيعيةوغريها من

 .إنتاج صور وأفالم ومواد مرئية ميكن استعماهلا يف اإلعالن عن أهداف املنتدى -٢ 

تشجيع الرسامني والنحاتني وغريهم من املشتغلني بالفنون التشكيلية على إبداع مصنفات وتنظيم  -٣ 
رض والغابة، كجزء من اجلهود الرامية إىل معارض تعىن بالعالقة بني البشر والطبيعة، والسيما فيما يتصل باملاء واأل

 .احلفاظ على هذه العناصر الثالثة األساسية للحياة على ظهر البسيطة

 .دعوة إىل النحاتني إىل حنت نصب تذكاري مكرس للماء أو لألرض يف بلداهنم -٤ 

فقر، التشجيع على تنظيم مهرجانات أو حفالت موسيقية مكرسة ملكافحة التصحر واجلفاف وال        -٥ 
 .والنهوض بثقافة احلفاظ على الطبيعة

 .إنتاج أقراص مدجمة تتضمن موسيقى متعلقة مبواضيع املنتدى -٦ 

تشجيع تأليف األغاين عن أمهية محاية األرض واملاء وحتسني نوعية حياة الناس، وال سيما الفقراء  -٧ 
 .منهم

امللصقات والطوابع الربيدية والتقوميات إنتاج تصميمات الستعماهلا يف إصدار البطاقات الربيدية و -٨ 
 .وغري ذلك من املواد اإلعالنية
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تنظيم مسابقات الختبار مدى معرفة الناس باجلهود الدولية املبذولة ملكافحة آفيت التصحر               -٩ 
 .واجلفاف

أو فرق الفنون الشعبية تتعلق بالوضع الدويل املأساوي /تشجيع وضع تصميمات للرقص والباليه و -١٠ 
 .لذي تنتجه هاتان الظاهرتانا

أي ثقافة تدعو إىل السلم ال احلرب، : النهوض بثقافة احلفاظ على البيئة ومحايتها وعدم استغالهلا -١١ 
 .واحلب ال الكراهية، والتفاهم والتضامن والوحدة

شطة دعم إنشاء جائزة متنحها هيئة حتكيم مستقلة لألفراد واملنظمات واملؤسسات اليت تتصدر أن             -١٢ 
 .مكافحة التصحر واجلفاف وتدهور البيئة

دعوة الكتاب إىل إعداد نصوص لإلذاعة والتلفزة والسينما واملسرح عن أسباب األزمة ونتائجها          -١٣ 
 .السلبية، اليت تؤثر يف العديد من مناطق العامل يف هذا الصدد

ية مواردنا الطبيعية يف    بذل اجلهود لضمان التطرق إىل أمهية مكافحة التصحر واجلفاف ومحا           -١٤ 
 .املناسبات الثقافية الوطنية والدولية

 .تنظيم معارض للملصقات اليت ميكن توزيعها يف خمتلف البلدان يف كل منطقة جغرافية -١٥ 

 .تشجيع إنشاء موقع على شبكة ويب العاملية هلذه األغراض -١٦ 

 .تنظيم حلقة عمل ثقافية أوىل عن التصحر -١٧ 

 .دمات االستشارية وتعاون اخلرباء للمناطق األشد تضرراً من التصحر واجلفافتوفري اخل -١٨ 

وضع برنامج يتضمن أهم املناسبات الثقافية الدولية والسعي إىل ضمان حضور ممثل للمنتدى فيها  -١٩ 
 .بغية نشر معلومات عن حقيقة الوضع يف جمال اهتمامنا واجلهود اجلارية ملعاجلته

ئط اإلعالم والصحفيني واألخصائيني االجتماعيني لضمان تغطية أعماهلا لقضية          االتصال بوسا  -٢٠ 
 .التصحر والقضايا األخرى املتعلقة باالتفاقية

التأكد من اشتمال اليوم العاملي ملكافحة التصحر، يف كل بلد، على أنشطة ثقافية ترمي إىل إذكاء  -٢١ 
 .الوعي والتشديد على أمهية مكافحة التصحر



ICCD/COP(6)/11 
49Page  

قامة االتصاالت مع النقابات ومنظمات الفنانني والكتاب يف مجيع أحناء العامل حىت تتمكن من              إ -٢٢ 
 .املساعدة على إجياد حل للمشاكل احلالية يف البلدان املتضررة من التصحر

التشجيع على نشر وتوزيع دليل عن التصحر لعامة الناس، وأدلة حملية وإقليمية باللغات احمللية                -٢٣ 
 .األكثر تضرراً من املشكلةللمناطق 

تشجيع الرسامني يف مجيع أرجاء العامل على أن يتربع كل منهم بلوحة زيتية عن املوضوع حبيث                 -٢٤ 
 .ميكن تنظيم معرض دويل كبري هلذه اللوحات

 .شن محلة دولية كبرية لترسيخ ثقافة احلفاظ على الطبيعة -٢٥ 

يف إدارات الثقافة الوطنية من أجل تنفيذ مجيع املسائل         تنسيق إنشاء مراكز وجلان يف وزارات أو         -٢٦ 
 .املتعلقة خبطة عمل املنتدى

اإلبقاء على عالقات وثيقة مع العلماء وإنشاء جمموعات متعددة التخصصات للتنسيق والدعم من  -٢٧ 
 .خالل املنظمات غري احلكومية اليت تسعى إىل حتقيق أهداف االتفاقية يف خمتلف البلدان

شجيع وضع مادة دراسية عن موضوع التصحر وإدراجها يف املقررات الدراسية جلميع                ت -٢٨ 
 .املستويات، بدءاً مبرحلة التعليم قبل االبتدائي وبرامج رعاية األطفال

إبرام اتفاقات مع وزارات وإدارات التعليم بشأن إدراج مادة دراسية عن التصحر يف املقرر                 -٢٩ 
 .الدراسي

شراك املنظمات النسائية، يف ضوء دور املرأة يف االستعمال اليومي للماء واملوارد            التشديد على إ   -٣٠ 
 .الطبيعية

 .إشراك املنظمات الدينية جبميع أنواعها يف عملية مكافحة التصحر -٣١ 

استنهاض العاملني يف القطاعات املتصلة بالزراعة القادرين على حشد الدعم ملكافحة التصحر              -٣٢ 
 ).احلكومية، واحلركات االجتماعية العاملية، واجلامعات والزعماء احمللينياملنظمات غري (

االعتراف بدور املسنني باعتبارهم أمناء على التقاليد والثقافة، وأهل مشورة يف جمال تعزيز محاية   -٣٣ 
 .املياه
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 .تعزيز إنشاء هذه اجملموعة كأول منتدى للمثقفني والفنانني عن التصحر -٣٤ 

كرة اجتماع هذا املنتدى كل سنة أو كل سنتني على األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة               عرض ف  -٣٥ 
 ).اليونيسكو(ملكافحة التصحر ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة 

، الذي يوافق اليوم العاملي ٢٠٠٤مارس / آذار ٢١اقتراح الدعوة إىل االحتفال بنشاط ِشعري يف         -٣٦ 
 .ة الناس واملؤسسات العاملية بأمهية املاء واحلفاظ عليه يف األرضللِشعر، لتوعي

 وال لبلدان مثل    ٨نظراً لعدم وجود متثيل مناسب يف هذا املنتدى لبلدان الشمال وجمموعة ال                -٣٧ 
ل الصني اليت أبلت بالء حسناً يف معاجلة هذا النوع من املشاكل يقترح التشديد على أن الكوارث البيئية هي مشاك

 .عاملية ال ميكن حلها إال على الصعيد العاملي

تنسيق برامج اليونيسكو احلالية مع أهداف اجلهود الرامية إىل مكافحة التصحر ومع التحالفات              -٣٨ 
 .اجلديدة املقترحة يف برنامج العمل هذا

ه يف  تشجيع إنشاء منتدى بلدان أمريكا الالتينية وأفريقيا الذي يزمع عقد أول اجتماع ل                -٣٩ 
 .فنـزويال
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 املرفق الثامن

 البيانان اللذان أديل هبما لدى انتخاب رئيس
 جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية

 البيان الذي أدىل به رئيس الدورة السادسة ملؤمتر األطراف

وبغية . إنه ليسرين أميا سرور أن أعلن أن هناك تفامهاً بشأن قضية رئاسة جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية                
صول إىل توافق اآلراء هذا، ودون إنشاء سابقة، يوصى بقبول تعيني اجملموعة األفريقية لرئيس جلنة استعراض                 الو

وبتعبري آخر، فإن اجملموعة األفريقية هي األوىل يف عملية         . تنفيذ االتفاقية، وبدء عملية التناوب مع هذا االنتخاب       
وسيشري حمضر هذه   . خرى يف الدورة القادمة ملؤمتر األطراف     التناوب وستسلم الرئاسة إىل اجملموعة اإلقليمية األ      

 .اجللسة إىل هذا التفاهم

 )باسم االحتاد األورويب(البيان الذي أدلت به إيطاليا 

ال يريد االحتاد األورويب أن يعترض سبيل توافق اآلراء الذي مت التوصل إليه، لكنه يعرب عن قلقه إزاء                   
 .ار على حنو ما ذكر يوم اجلمعة املاضي مبناسبة انتخاب نواب رئيس اللجنةالعملية اليت أفضت إىل هذا القر

وبناء عليه، فإننا نرجو من مؤمتر األطراف أن يدرج يف جدول أعمال دورته السابعة مناقشة للنظام                  
 .الداخلي للجنة حبيث ميكن تطبيق مبدأ التناوب بني اجملموعات اإلقليمية خبصوص انتخاب رئيس اللجنة

 .نرجو اإلشارة بوضوح إىل أوجه القلق اليت أعربنا عنها يف تقرير اجللسةكما 

ونود أن نطلب إىل رئيس مؤمتر األطراف، بدعم من األمانة، تيسري عقد مشاورات مناسبة بني اجملموعات 
 .اإلقليمية قبل انعقاد مؤمتر األطراف القادم بفترة طويلة حىت نتجنب مواجهة وضع مشابه مستقبالً

اخلتام، يقترح االحتاد األورويب أن ينتخب مؤمتر األطراف هذا نائب رئيس اللجنة الذي مل ينتخب                ويف  
بعد ويتشرف بأن يعلن أن مرشحة جمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى هي رئيسة وفد أستراليا السيدة                   

 .آمناري وات
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 املرفق التاسع

 سادسةالوثائق املعروضة على مؤمتر األطراف يف دورته ال

 :الوثائق املتاحة يف الدورة السادسة ملؤمتر األطراف

 رمز الوثيقة  العنوان أو امللخص

ICCD/COP(6)/1   جدول األعمال املؤقت وشروحه-إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل 

ICCD/COP(6)/2  الربنامج وامليزانية

 ICCD/COP(6)/2/Add.1  ٢٠٠٥-٢٠٠٤ السنتني  الربنامج وامليزانية لفترة- إضافة -الربنامج وامليزانية 

 ٢٠٠٥-٢٠٠٤ الربنامج وامليزانية لفترة السنتني      - إضافة   -الربنامج وامليزانية   
 )الصندوق التكميلي والصندوق اخلاص(

 ICCD/COP(6)/2/Add.2

 تقرير عن أداء الصناديق االستئمانية لالتفاقية يف        - إضافة   -الربنامج وامليزانية   
 ٢٠٠٣-٢٠٠٢سنتني فترة ال

 ICCD/COP(6)/2/Add.3 

 تقرير عن أداء الصندوق االستئماين لألنشطة       - إضافة   -الـربنامج وامليزانية    
 ٢٠٠٣-٢٠٠٢التكميلية يف فترة السنتني 

 ICCD/COP(6)/2/Add.4

صناديق االستئمانية البيانات املالية املراجعة لل   - إضافة   - وامليزانـية    الـربنامج 
ديسمرب / كانون األول  ٣١ املنتهية يف    ٢٠٠١-٢٠٠٠ترة السنتني   فللالتفاقية  
 ؛ تقرير جملس مراجعي احلسابات يف األمم املتحدة٢٠٠١

 ICCD/COP(6)/2/Add.5 

احلاجة إىل إنشاء وحدات تنسيق إقليمية وطرائق        - إضافة   - وامليزانية الربنامج
 عملها وتكاليفها وجدواها واختصاصاهتا احملتملة

 ICCD/COP(6)/2/Add.6 

 تقرير عن حالة املسامهات يف الصناديق       - إضافة   -الـربنامج وامليزانية    
 ٢٠٠٣-٢٠٠٢االستئمانية لالتفاقية يف فترة السنتني 

 ICCD/COP(6)/2/Add.7 

) أ(٢، الفقرة   ٢٢اسـتعراض تنفيذ االتفاقية وترتيباهتا املؤسسية عمالً باملادة         
لنظر يف وضع إجراءات أو إنشاء آليات        ا - من االتفاقية    ٢٦، واملـادة    )ب(و

مؤسسية إضافية ملساعدة مؤمتر األطراف يف استعراض تنفيذ االتفاقية استعراضاً          
 منتظماً

 ICCD/COP(6)/3 

اسـتعراض األنشطة املتعلقة بتشجيع وتعزيز العالقات مع االتفاقيات األخرى          
الصلة، وفقاً  ذات الصلة ومع املنظمات واملؤسسات والوكاالت الدولية ذات         

  من االتفاقية٢٢من املادة ) ط(٢ والفقرة ٨للمادة 

 ICCD/COP(6)/4 

الـنظر يف مـا انتهى إليه مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة من نتائج تتصل              
 باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر

 ICCD/COP(6)/5 

 ICCD/COP(6)/6  خلي من النظام الدا٤٧ النظر يف املادة -البنود املعلقة 



ICCD/COP(6)/11 
53Page  

 رمز الوثيقة  العنوان أو امللخص

 النظر يف اإلجراءات واآلليات املؤسسية حلل املسائل املتصلة         -البـنود املعلقة    
 من االتفاقية، بغية البت يف كيفية املضي قُدماً يف هذا           ٢٧بالتنفيذ وفقاً للمادة    

الشـأن؛ النظر يف مرفقات تتضمن إجراءات التحكيم والتوفيق، وفقاً للفقرتني         
  من االتفاقية٢٨ادة  من امل٦و) أ(٢

 ICCD/COP(6)/7 

 ICCD/COP(6)/8   االحتفاظ بقائمة اخلرباء-جلنة العلم والتكنولوجيا 
 ICCD/COP(6)/8/Add.1   إضافة- االحتفاظ بقائمة اخلرباء -جلنة العلم والتكنولوجيا 

 ICCD/COP(6)/9  اعتماد املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية، وقبول املراقبني
اعـتماد املـنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية، وقبول          

  إضافة-املراقبني
 ICCD/COP(6)/9/Add.1 

 ICCD/COP(6)/10  تقرير املكتب املقدم إىل مؤمتر األطراف: وثائق تفويض الوفود
لية  معلومات أو-الترتيبات اخلاصة بعقد الدورة السادسة ملؤمتر األطراف 

 للمشتركني
 ICCD/COP(6)/INF.1 

 ICCD/COP(6)/INF.2  حالة التصديق على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر
 ICCD/COP(6)/INF.3  دليل جهات الوصل اخلاصة باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر

 ICCD/COP(6)/INF.4  إسهامات من االجتماعات اإلقليمية للبلدان األطراف املتأثرة
 التقرير اخلتامي الذي قدمه فريق التقييم يف        -تقييم مستقل لآللية العاملية     

  إىل مرفق املنح اإلمنائية التابع للبنك الدويل٢٠٠٣يونيه / حزيران٢٦
 ICCD/COP(6)/MISC.1 

 ICCD/COP(6)/MISC.2   اآللية العاملية التفاقية مكافحة التصحر- ٢٠٠٦-٢٠٠٣خطة عمل 
 : املتاحة يف الدورة الثانية للجنة استعراض تنفيذ االتفاقيةالوثائق

 ICCD/CRIC(2)/1   جدول األعمال املؤقت وشروحه-إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل 
من ) ب(و) أ(٢استعراض تنفيذ االتفاقية وترتيباهتا املؤسسية عمالً بالفقرة 

 ألنشطة األمانة    استعراض عام  - من االتفاقية    ٢٦، واملـادة    ٢٢املـادة   
 وللتقدم الذي أحرزته البلدان األطراف املتأثرة يف تنفيذ االتفاقية

 ICCD/CRIC(2)/2 

من ) ب(و) أ(٢استعراض تنفيذ االتفاقية وترتيباهتا املؤسسية عمالً بالفقرة 
 استعراض التقرير املتعلق بالتنفيذ   - من االتفاقية    ٢٦، واملادة   ٢٢املـادة   

 املترتبة على االتفاقيةاملعزز لاللتزامات 

 ICCD/CRIC(2)/3 

 استعراض التقرير املتعلق بأنشطة اآللية العاملية، وتقدمي        -اآللـية العاملية    
 من االتفاقية) د(٥، الفقرة ٢١التوجيه هلا عمالً باملادة 

 ICCD/CRIC(2)/4 

ستعراض  من االتفاقية، با   ٢١ من املادة    ٧ القيام، عمالً بالفقرة     -اآللية العاملية   
 سياسات اآللية العاملية وطرائق عملها وأنشطتها، وتقدمي التوجيه إليها

 ICCD/CRIC(2)/5 

اسـتعراض املعلومـات املتاحة بشأن متويل تنفيذ االتفاقية من قبل الوكاالت            
واملؤسسـات املتعددة األطراف، مبا فيها املعلومات املتعلقة بأنشطة مرفق البيئة      

صحر واليت تتصل مبجاالت تركيزه األربعة، على النحو        العاملـية فيما خيص الت    
  من االتفاقية٢٠من املادة ) ب(٢احملدد يف الفقرة 

 ICCD/CRIC(2)/6 
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 رمز الوثيقة  العنوان أو امللخص

 :الوثائق املتاحة يف الدورة السادسة للجنة العلم والتكنولوجيا

 ICCD/COP(6)/CST/1   جدول األعمال املؤقت وشروحه-إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل 

 ملخص توليفي للتقارير اليت قدمتها      -بـرنامج عمل جلنة العلم والتكنولوجيا       
األطراف عن دراسات حاالت توضح أفضل املمارسات والبحوث االبتكارية         

 هنج متكامل: فيما يتعلق بتردي األراضي وقابليتها للتأثر وإصالحها

 ICCD/COP(6)/CST/2 

 التقرير األويل لفريق    -تكنولوجيا  حتسني مستوى كفاءة وفعالية جلنة العلم وال      
 اخلرباء

 ICCD/COP(6)/CST/3 

 ICCD/COP(6)/CST/4  املعارف التقليدية

 ICCD/COP(6)/CST/5  املعايري واملؤشرات

 ICCD/COP(6)/CST/6   دراسات ريادية بشأن نظم اإلنذار املبكر-نظم اإلنذار املبكر 

 ICCD/COP(6)/CST/7  اإليكولوجية يف األلفيةتقييم تردي األراضي اجلافة وتقييم النظم 

 ICCD/COP(6)/CST/8  مسح وتقييم الشبكات واملؤسسات والوكاالت واهليئات القائمة

 تقرير مكتب جلنة العلم     -حتسني كفاءة وفعالية جلنة العلم والتكنولوجيا       
 والتكنولوجيا

 ICCD/COP(6)/CST/INF.1 

 تقرير االجتماع األول    -التكنولوجيا  حتسني كفاءة وفعالية جلنة العلم و     
 لفريق اخلرباء

 ICCD/COP(6)/CST/INF.2 

 ICCD/COP(6)/CST/INF.3   منشور بشأن نظم اإلنذار املبكر-نظم اإلنذار املبكر 

- - - - - 

 


