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 مؤمتر األطراف
 الدورة السابعة

 ٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول٢٨ - ١٧نريويب، 
  من جدول األعمال املؤقت١١البند 

 ملستدامةالنظر يف متابعة ما انتهى إليه مؤمتر القمة العاملي للتنمية ا
 من نتائج تتصل باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر

 مذكرة مقدمة من األمانة

 موجز

 إىل األمني التنفيذي التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر أن          ٦-م أ /٢طلـب مؤمتـر األطراف يف مقرره         
ويشمل ذلك متابعة دورات جلنة األمم املتحدة     يواصـل املشاركة يف متابعة نتائج مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة،            

وعمالً هبذا املقرر، واصل األمني التنفيذي مشاركته       . للتنمـية املسـتدامة املتصلة باملوضوع، وتقدمي تقارير هبذا الشأن         
مة لألمم  ومتابعـته لألنشطة اجلارية يف سياق نتائج مؤمتر القمة على املستويات احلكومية الدولية، ال سيما اجلمعية العا                

 .املتحدة والدورتان الثانية عشرة والثالثة عشرة للجنة التنمية املستدامة واحملافل احلكومية الدولية األخرى

وقـد أعّدت األمانة هذه املذكرة ملساعدة مؤمتر األطراف يف دورته السابعة على استعراض األنشطة اليت اضطلع                  
 .قمة العاملي للتنمية املستدامة منذ الدورة السادسة ملؤمتر األطرافهبا األمني التنفيذي يف سياق متابعة مؤمتر ال
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 احملتويات
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 ٣ ٣-١ ..........................................................معلومات أساسية  -أوالً 

 ٣ ٢١-٤ ....األنشطة املضطلع هبا يف إطار متابعة نتائج مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة -ثانياً 

 ٤ ١٢-٦ ملتحدة االتفاقية أداة للقضاء على الفقراعتبار اجلمعية العامة لألمم ا -ألف  

 ٥ ١٥-١٣ .......الدورتان الثانية عشرة والثالثة عشرة للجنة التنمية املستدامة -باء  

 متابعة نتائج مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة ذات الصلة باالتفاقية -جيم  
 ٦ ٢١-١٦ ................................يف احملافل احلكومية الدولية األخرى  

 ٧ ٢٦-٢٢ ...................................................االستنتاجات والتوصيات -ثالثاً 
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  معلومات أساسية-أوالً 

، تنظيم مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة،       ٥٥/١٩٩قـررت اجلمعية العامة لألمم املتحدة، يف القرار          -١
، كي يكون ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٤أغسطس إىل / آب٢٦الذي ُعقد يف جوهانسربغ جبنوب أفريقيا يف الفترة من 

ابة استعراٍض عشري للتقدم احملَرز يف تنفيذ توصيات مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية بغية توطيد االلتزام مبث
 .العاملي بالتنمية املستدامة

وقـد عـرض األمني التنفيذي نتائج مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة املتصلة باتفاقية األمم املتحدة                 -٢
وتضمنت النتائج املذكورة . ICCD/COP(6)/5ر يف الدورة السادسة ملؤمتر األطراف، يف الوثيقة      ملكافحـة التصح  

التسـليم هبـذه االتفاقية كأداة من أدوات القضاء على الفقر، واالعتراف باحلاجة إىل اختاذ إجراءات على شىت                  
تقرة، ونقل التكنولوجيات وبناء    املسـتويات لـتعزيز تنفيذ االتفاقية بطرق تشمل تعبئة موارد مالية كافية ومس            

القدرات، وصياغة برامج عمل وطنية، واستكشاف أوجه التآزر بني اتفاقيات ريو الثالث وتعزيزها، وإدراج تدابري 
ملنع التصحر ومكافحته ولتخفيف آثار اجلفاف يف السياسات والربامج ذات الصلة، وتوفري منفٍذ حملي سهل املنال                

لرصد واإلنذار املبكر يف اجملاالت املتعلقة بالتصحر واجلفاف، وحتسني إمكانية استدامة           لـلمعلومات بغية حتسني ا    
 . موارد الرعي من خالل تعزيز اإلدارة وإنفاذ القوانني

 الترحيب ٦-م أ/٢وتضمن مقرره . ونظـر مؤمتر األطراف يف الوثيقة املذكورة أعاله يف دورته السادسة          -٣
للتنمية املستدامة بأن اتفاقية مكافحة التصحر واحدة من أدوات القضاء على الفقر،            باعتراف مؤمتر القمة العاملي     

والتأكـيد على أمهية تنفيذ االتفاقية لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، وحثّ مجيع الشركاء يف التنمية، مبن فيهم                 
 استراتيجياهتم الرامية لبلوغ هذه     وكاالت األمم املتحدة ومؤسسيت بريتون وودز، على االستفادة من االتفاقية يف          

األهداف، والترحيب أيضاً بالدعوة اليت وجهها مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة لتعزيز تنفيذ االتفاقية من أجل 
التصـدي للفقـر، والتصميم على تعزيز تنفيذ االتفاقية متشياً مع نتائج مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة ومع                  

 .اف وااللتزامات املبينة يف األحكام العامة لالتفاقيةاألهد

  األنشطة املضطلع هبا يف إطار متابعة نتائج -ثانياً 
   مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة

من خطة تنفيذ مؤمتر القمة اعترافاً باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر كواحدة ) ١(٧تضمنت الفقرة  -٤
ويف هذا اخلصوص تؤكد خطة التنفيذ على ضرورة اختاذ إجراءات على           . رئيسية للقضاء على الفقر   من األدوات ال  

مجيع املستويات من أجل مكافحة التصحر والتخفيف من آثار اجلفاف والفيضانات بواسطة تدابري تشمل حتسني               
ر املبكر، وإدارة األراضي واملوارد     االستفادة من املعلومات والتنبؤات املتعلقة حباالت املناخ والطقس، ونظم اإلنذا         

الطبيعية، واملمارسات الزراعية واحملافظة على النظام البيئي، وذلك من أجل تصحيح االجتاهات احلالية واحلّد من               
تدهور األراضي وموارد املياه بوسائل من قبيل توفري املوارد املالية الكافية واليت ميكن التنبؤ هبا لتنفيذ اتفاقية األمم          

 .ملتحدة ملكافحة التصحرا
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وقد رحبت األطراف هبذا االعتراف، يف الدورة السادسة ملؤمتر األطراف، مشددةً على أمهية تنفيذ االتفاقية من  -٥
أجـل حتقـيق األهداف اإلمنائية لأللفية، وحثّت مجيع الشركاء يف التنمية على االستفادة من االتفاقية يف استراتيجياهتا                  

كما ُشجعت األطراف على ضمان الترابط الوثيق بني متابعة نتائج مؤمتر القمة العاملي             . هذه األهداف الرامية إىل بلوغ    
 .للتنمية املستدامة، وال سيما أعمال جلنة التنمية املستدامة، واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر

  الفقراعتبار اجلمعية العامة لألمم املتحدة االتفاقية أداة للقضاء على -ألف 

 الدورة الثامنة واخلمسون للجمعية العامة -١

، تناول ٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول٢٠ألقى األمني التنفيذي كلمةً أمام اللجنة الثانية للجمعية العامة يف  -٦
مؤمتر القمة  : فيها أهم التطورات اليت شهدهتا عملية االتفاقية يف سياق ثالثة مؤمترات حكومية دولية رئيسية هي              

 .لعاملي للتنمية املستدامة، واجلمعية الثانية ملرفق البيئة العاملية والدورة السادسة ملؤمتر األطرافا

 الذي ٥٨/٢٤٢واعتمدت اجلمعية العامة، بعد استعراضها تقرير األمني العام بشأن تنفيذ االتفاقية، القرار  -٧
اجلمعية الثانية ملرفق   القمة العاملي للتنمية املستدامة و     يف مؤمتر     اجملتمع الدويل  أظهرهااللتزام الشديد الذي    يسـلّم ب  

 . من االتفاقية٢١بإتاحة املرفق كآلية مالية لالتفاقية، عمال باملادة  ،البيئة العاملية

وخباصة يف أفريقيا،   الستئصال الفقر،   مهمة   االتفاقية أداة    أنعلى  وإذ أكـدت اجلمعـية العامـة جمدداً          -٨
األمم املتفق عليها دوليا، مبا فيها األهداف الواردة يف إعالن التفاقية لبلوغ األهداف اإلمنائية ا  بأمهية تنفيذسلّمتو

 والبلدان املاحنة وسائر ، ومؤسسات بريتون وودز،صناديق وبرامج األمم املتحدةبشأن األلفية، فإهنا حثّت املتحدة 
املتفق عليها  بلوغ األهداف اإلمنائية مبا يدعماتيجياهتا  االتفاقية يف استرإجراءات تدعمالوكاالت اإلمنائية على دمج 

 .أللفيةدوليا، مبا فيها األهداف الواردة يف إعالن األمم املتحدة بشأن ا

 الدورة التاسعة واخلمسون للجمعية العامة -٢

أكتوبر / تشرين األول  ١٨ألقى األمني التنفيذي كلمة أمام الدورة التاسعة واخلمسني للجمعية العامة يف             -٩
واستعرض فيها تقرير األمني العام بشأن تنفيذ االتفاقية، مسلطاً الضوء على التقدم احملرز حىت ذلك احلني، . ٢٠٠٤

 .وخصوصاً يف أعقاب مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة

لتنمية ، أن التصّحر يشكل عقبة كأداء أمام ا       ٥٩/٢٣٥وأكّـدت اجلمعـية العامة من جديد، يف القرار           -١٠
املستدامة ويسهم يف انعدام األمن الغذائي ويف اجملاعة والفقر، وهي عوامل ميكن أن تؤدي إىل اضطرابات اجتماعية 

 .واقتصادية وسياسية، مبا يف ذلك اهلجرة القسرية والصراعات، وأن االتفاقية أداة مهمة للقضاء على الفقر

ة بفعالية ويف الوقت املناسب من شأنه أن يساعد على حتقيق  وإذ الحظت اجلمعية العامة أن تنفيذ االتفاقي       -١١
األهـداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا، مبا فيها األهداف الواردة يف إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية، فإهنا دعت         

ية كأداة لتحقيق   مجـيع اجلهـات املعنية، وخباصة البلدان النامية، إىل اختاذ تدابري ملموسة هتدف إىل تنفيذ االتفاق               
وحثّت اجلمعية العامة صناديق األمم املتحدة وبراجمها ومؤسسات بريتون وودز والبلدان . أهداف التنمية املستدامة
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املاحنة وغريها من الوكاالت اإلمنائية على دمج إجراءات تدعم االتفاقية يف استراتيجياهتا مبا يدعم بلوغ األهداف                
، مبا فيها األهداف الواردة يف إعالن األلفية، كما دعت اجلهات املاحنة إىل زيادة دعمها         اإلمنائية املتفق عليها دوليا   

 .لالتفاقية بغية حتقيق املزيد من االهتمام الدويل بقضية تدهور األراضي والتصحر

 التحضري للجلسة العامة رفيعة املستوى للجمعية العامة -٣

، ٢٠٠٥سبتمرب  / أيلول ١٦ إىل   ١٤عة املستوى يف الفترة من      تعـتزم اجلمعية العامة عقد جلسة عامة رفي        -١٢
ودعت اجلمعية العامة   . الستعراض التقدم احملرز يف حتقيق االلتزامات الواردة يف إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية            

ية يف سياق   ، األمني العام إىل إيالء االعتبار الواجب لدور ومكانة االتفاقية يف األعمال اجلار            ٥٩/٢٣٥يف قرارها   
وبينما كانت اجلمعية   . التحضري للجلسة العامة رفيعة املستوى للجمعية العامة، مبا يف ذلك تقرير مشروع األلفية            

العامة بصدد حتضري اجللسة رفيعة املستوى الستعراض األهداف اإلمنائية لأللفية اليت ُوضعت أثناء مؤمتر قمة األلفية، 
ن جتلي دور االتفاقية بوضوح يف األعمال التحضريية للجمعية العامة ونتائجها،           فقد سعت أمانة االتفاقية إىل ضما     

ويف هذا الصدد أكدت اجلمعية العامة جمدداً أمهية        . عـلى النحو الذي حدده مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة         
 .املسارعة إىل تنفيذ االتفاقية لإلسهام يف بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية

 الدورتان الثانية عشرة والثالثة عشرة للجنة التنمية املستدامة -باء 

شاركت أمانة االتفاقية يف الدورتني الثانية عشرة والثالثة عشرة للجنة التنمية املستدامة، اللتني ُعقدتا يف                -١٣
 .يل على التوا٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٢ إىل ١١ ومن ٢٠٠٤أبريل / نيسان٣٠ إىل ١٩نيويورك يف الفترة من 

وأثـناء الدورة الثانية عشرة للجنة، نظمت اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، بالتعاون مع برنامج                -١٤
األمـم املتحدة اإلمنائي ومرفق البيئة العاملية ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة وبرنامج األمم املتحدة للبيئة                

 يتناول أوجه الترابط بني اجلفاف والتصحر ٢٠٠٤أبريل / نيسان٣٠ والبنك الدويل، حدثاً على هامش الدورة يوم
 ماري غناكادجا، وزير البيئة واإلسكان والتنمية احلضرية يف بنن،          -وشـارك يف رئاسـة احلدث لوك        . واملـياه 

ه وتناولت املناقشة مسائل شىت من قبيل أوج      . وأوالف كـيورفن، وزير الدولة لشؤون التنمية الدولية يف النرويج         
التآزر يف إطار االتفاقية، وإدارة اجلفاف، ومنط احلكم، واملمارسات املتعلقة باستخدام األراضي الريفية، وإدماج              

 . مسألة ختفيف حدة اجلفاف يف خطط االستثمار، وتسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض ختفيف حدة اجلفاف

 التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر كلمةً سلّط ويف الدورة الثالثة عشرة للجنة، ألقى األمني التنفيذي -١٥
وشّدد األمني التنفيذي على . فيها الضوء على املياه كموضوع ينبغي إيالؤه أمهية فائقة يف جهود مكافحة التصحر 

 ٤٠ الفقرة تعزيز اإلدارة املتكاملة للموارد املائية يف سياق اإلجراءات اهلامة املتخذة يف إطار االتفاقية واملتمشية مع
وأشار، على الصعيد اإلقليمي، إىل أن بلدان أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية           . مـن خطـة جوهانسربغ التنفيذية     

والكـارييب املـتأثرة بالتصحر قد وضعت املياه ضمن اجملاالت الستة ذات األولوية يف برامج عملها اإلقليمية وأن    
 .معنية بإدارة املياهالعمل بدأ على تطوير شبكات برامج مواضيعية 
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متابعة نتائج مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة ذات الصلة باالتفاقية          -جيم 
 يف احملافل احلكومية الدولية األخرى

اضطلعت أمانة االتفاقية بواليتها لضمان حرص أهم احملافل احلكومية الدولية األخرى على إدراج قضية               -١٦
 .قة بنتائج مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة، عند االقتضاءالتصحر يف أنشطتها املتعل

 املشاركة يف االجتماع الدويل املعين بالدول اجلزرية الصغرية النامية -١

شاركت اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف االجتماع الدويل املعين بالدول اجلزرية الصغرية النامية،  -١٧
وخلص االجتماع الدويل إىل .  يف موريشيوس٢٠٠٥يناير / كانون الثاين١٤ إىل  ١٠ من   الـذي ُعقـد يف الفترة     

اإلقرار بأن معظم الدول اجلزرية الصغرية النامية تواجه حتديات خطرية ترتبط بتدهور األراضي نتيجة عدة أمور يف 
 أنه ما دام اهلدف الرئيسي      وأشار االجتماع إىل  . مجلتها االستخدام غري املناسب لألراضي وسوء نظم إدارة الري        

التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، هو التصدي ملشكلة تدهور األراضي، ونظراً لتعيني مرفق البيئة العاملية آلية 
مالية لالتفاقية، فينبغي للدول اجلزرية الصغرية النامية أن تستخدم املوارد اليت يتيحها املرفق على أكمل وجه ممكن     

ويف هذا الصدد،   . نفـيذ مشاريع تعاجل مشكلة تدهور األراضي عن طريق اإلدارة املستدامة لألراضي           لـتطوير وت  
 .خلص املشاركون يف اجتماع موريشيوس إىل أنه جيب بذل قصارى اجلهود لضمان تنفيذ االتفاقية تنفيذا تاما

 املشاركة يف الدورة اخلامسة ملنتدى األمم املتحدة املعين بالغابات -٢

شاركت األمانة أيضاً يف الدورة اخلامسة ملنتدى األمم املتحدة املعين بالغابات، والذي ُعقد يف نيويورك يف  -١٨
وألقى األمني التنفيذي كلمةً أمام اجلزء رفيع املستوى من املنتدى، شّدد . ٢٠٠٥مايو / أيار٢٧ إىل ١٦الفترة من 

 الفّعال يف الوقت املناسب املساعدة على بلوغ األهداف      فـيها عـلى أمهية االتفاقية مسلماً بأن من شأن تنفيذها          
 .اإلمنائية لأللفية املتعلقة بالفقر واجلوع

وشّدد األمني التنفيذي على أن أي سياسة خاصة باإلدارة املستدامة للغابات جيب أن هتدف إىل احملافظة                 -١٩
كما شّدد على الصلة بني الفقر . زرعهاعلى الغابات القائمة وضمان وضع وتعزيز سياسات زرع الغابات وإعادة 

والتصّحر مشرياً إىل أن الفقر يضطر سكان األراضي اجلافة إىل استخراج أقصى قدر ممكن من الغابة من أجل البقاء 
وختم األمني التنفيذي كلمته أمام املنتدى قائالً إن مجيع         . وكسب الرزق، مما يؤدي إىل التصحر يف آخر املطاف        

ة يف إطار اإلدارة املستدامة للغابات لن تفضي إىل نتائج ملموسة ما مل ُتعاجل مسألة الفقر، اليت تشكل اجلهود املبذول
 . السبب الكامن وراء احنسار الغابات يف الكثري من احلاالت

 ٧٧موعة ال  املشاركة يف قمة اجلنوب الثانية جمل -٣

 ١٦ إىل   ١٢ يف الدوحة يف الفترة من       ، اليت ُعقدت  ٧٧ال    شـكلت قمـة اجلـنوب الثانـية جملموعـة            -٢٠
 ، مناسبة أخرى للتأكيد جمدداً على أمهية االتفاقية يف متابعة نتائج مؤمتر القمة العاملي للتنمية ٢٠٠٥يونيه /حزيران
وقد شّدد إعالن الدوحة وخطة عمل الدوحة، اللذان اعتمدمها رؤساء الدول واحلكومات املشاركون             . املستدامة

تشكل أداةً هامة للقضاء على اجلوع والفقر، ووسيلةً للمسامهة يف بلوغ            أمهية االتفاقية وأكّدا أهنا      يف القمة، على  
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وحثت القمة اجملتمع الدويل على استخدام      . األهداف اإلمنائية املتفق عليها دولياً، ومنها األهداف اإلمنائية لأللفية        
 .ساعدة يف التصدي لقضايا من بينها الفقر واجلوعاالتفاقية يف سياسات معاجلة تدهور األراضي وكأداة للم

وأّيـدت قمة اجلنوب الثانية يف هذا الصدد تنويع موارد التمويل وكذلك زيادة رصد األموال من أجل                  -٢١
تنفـيذ االتفاقـية بواسـطة مرفق البيئة العاملية واآللية العاملية واملصادر األخرى املمكنة، مبا فيها مؤسسة التنمية                  

نيامي، النيجر،  (آسيا الثاين   /كمـا شّجعت القمة على تنفيذ برامج العمل املعتمدة يف منتدى أفريقيا           . مةاملسـتدا 
 .، تعزيزاً لتنفيذ االتفاقية)٢٠٠٠باماكو، مايل، (أمريكا الالتينية والكارييب الثاين /، ومنتدى أفريقيا)١٩٩٨

  االستنتاجات والتوصيات-ثالثاً 

وإذ اعترف اجملتمع   . ملي للتنمية املستدامة إسهاماً بالغاً يف دفع عملية االتفاقية قدماً         أسهم مؤمتر القمة العا    -٢٢
الـدويل بـأن االتفاقية تشكل أداة هامة ملعاجلة الفقر، فإنه قد عزم على استخدامها للمسامهة يف بلوغ األهداف        

دته اجملتمع الدويل حلث مجيع الشركاء      ويف هذا الصدد، قد يرغب مؤمتر األطراف يف تكرار مناش         . اإلمنائية لأللفية 
يف التنمـية عـلى اختـاذ تدابري ملموسة الستخدام االتفاقية يف استراتيجياهتم الرامية إىل حتقيق األهداف اإلمنائية         

 .لأللفية، وتقدمي ما يلزم من تقارير عن كيفية اضطالعهم هبذا التكليف

أن يتم  تنمية املستدامة قد قررت يف دورهتا احلادية عشرة         وباإلضـافة إىل ذلك، ميكن التذكري بأن جلنة ال         -٢٣
 على أساس سبع دورات من سنتني، على أن تركز كل دورة            ٢٠٠٣تنظـيم برنامج عملها متعدد السنوات ملا بعد عام          

، على  ٢٠٠٩-٢٠٠٨وتقرر أن تركز دورات جلنة التنمية املستدامة للسنتني         . مـنها عـلى جمموعات منتقاة من املسائل       
وقد يرغب  . وتصّب هذه اجملموعة املواضيعية يف صلب االتفاقية      . لـزراعة والتنمية الريفية واألراضي واجلفاف والتصحر      ا

 .مؤمتر األطراف يف تقدمي إرشادات أولية لألمانة حول التحضريات الالزمة هلذا احلدث اهلام يف عملية االتفاقية

تدامة ستركز على جمموعات مواضيعية تشمل تكريس الطاقة ألغراض         ومبـا أن الدورة القادمة للجنة التنمية املس        -٢٤
التنمـية املسـتدامة، فقد يرغب مؤمتر األطراف يف أن يطلب من األمانة متابعة مداوالت اللجنة عن كثب، إليضاح أن                    

ا تشكل عناصر التنفـيذ الفعال لالتفاقية يندرج يف مساعي توفري الطاقة، خصوصاً ألن أنشطة زرع الغابات وإعادة زرعه              
 .أساسية يف برامج العمل

، فقد يرغب مؤمتر    ٢٠٠٧عالوة على ذلك، فإذا قرر اجملتمع الدويل مراجعة خطة جوهانسربغ التنفيذية يف عام               -٢٥
 .األطراف يف توجيه األمانة فيما يتعلق باألنشطة التحضريية هلذا احلدث

، فإن أنشطة السنة دولية للصحارى والتصحرالسنة ال ٢٠٠٦عام وأخرياً، مبا أن اجلمعية العامة قررت إعالن  -٢٦
وقد يرغب مؤمتر األطراف يف دعوة مجيع       . جيـب أن تشـمل فعاليات تشّدد على االرتباط بني التصحر والفقر           

أصحاب املصلحة املعنيني بتنفيذ االتفاقية، وخصوصاً اجلهات املاحنة، إىل زيادة دعمهم لالتفاقية بغية حتقيق اهتمام 
 .يل أكرب مبسألة الصلة الوثيقة بني تدهور األراضي والتصحر والفقردو

 ـ ـ ـ ـ ـ


