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 مؤمتر األطراف
                الدورة الثامنة 

     ٢٠٠٧      سبتمرب  /       أيلول  ١٤- ٣       مدريد، 
                       من جدول األعمال املؤقت  ١٢      البند 

    ،            صل باالتفاقية                                                                   متابعة ما انتهى إليه مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة من نتائج تت
                                                                  والتحضري للدورتني السادسة عشرة والسابعة عشرة للجنة التنمية املستدامة          

                                                                               مـتابعة مـا انتهى إليه مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة من نتائج               
                                                                   تتصـل باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، والتحضري للدورتني         

                       للجنة التنمية املستدامة                           السادسة عشرة والسابعة عشرة             
 ∗من األمانةمذكرة 

 موجز
َ                                               سياق متابعة مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة، دعا مؤمتر األطراف األطراَف واألمني التنفيذي وأصحاب املصلحة                 يف                                                                        

                       بنشاط، هبدف إظهار أن                                                                                                           اآلخـرين إىل التحضري للدورتني الرابعة عشرة واخلامسة عشرة للجنة التنمية املستدامة واإلسهام فيهما               
                                                                                                                                 تطويـر وتشجيع مصادر جديدة ومتجددة للطاقة يف املناطق اجلافة يشكل مسألة أساسية من مسائل التنمية املستدامة، وأن تنفيذ                   

                                                        هذه الوثيقة مشاركة األمانة يف الدورتني الرابعة عشرة               وتعرض    .                                           ً                       برامج عمل االتفاقية ميكن أن يسهم إسهاما هاماً يف هذا السياق          
  .                                 خلامسة عشرة للجنة التنمية املستدامة  وا

                                                                                                 الدورتني السادسة عشرة والسابعة عشرة للجنة التنمية املستدامة يف تعزيز الوعي الدويل باالتفاقية وااللتزام        ً      وإدراكاً ألمهية  
             مؤمتر األطراف            ية، قرر                                                                                         إىل القيام بأعمال حتضريية جوهرية ومناسبة يف توقيتها إلسهام االتفاقية يف هذه العمل                    للحاجة                بتنفـيذها، و  

                                                     رة للجنة التنمية املستدامة إىل جدول أعمال دورته          عش                                                                        إضـافة بند بشأن األعمال التحضريية للدورتني السادسة عشرة والسابعة           
  .ICCD/COP(8)/5/Add.1                                                                                     الثامنة، وطلب إىل األمني التنفيذي أن يعد ورقة معلومات أساسية؛ وترد هذه الورقة يف الوثيقة 

                الدورة السادسة   (                                                                                             ر األطراف يرغب يف تقدمي توجيهه بشأن الكيفية اليت ينبغي أن تتناول هبا دورة االستعراض                         ولعل مؤمت  
                            هذه املسائل ونطاق ذلك، وبشأن   )                                           الدورة السابعة عشرة للجنة التنمية املستدامة (                ودورة السياسات    )                               عشرة للجنة التنمية املستدامة   

  .                              ية من االضطالع باألنشطة ذات الصلة                                األحكام الالزمة لتمكني أمانة االتفاق

                                                      
                                          بني الدورة اخلامسة للجنة استعراض تنفيذ          ما              وقت املتاح          ضيق ال                                     تأخـر تقـدمي هذه الوثيقة بسبب          ∗

  .                                    االتفاقية والدورة الثامنة ملؤمتر األطراف
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 احملتويات

       الصفحة     ـراتـ     الفق 

  ٣  ٢- ١ ....................................................................       الوالية -   ً أوالً

  ٣  ٥- ٣ ..........................................................              معلومات أساسية -     ً  ثانياً 

  ٤   ١٤- ٦                                                                   املشاركة يف الدورتني الرابعة عشرة واخلامسة عشرة للجنة التنمية املستدامة -     ً  ثالثاً 

  ٤   ١٠- ٧ ........................                                          الدورة الرابعة عشرة للجنة التنمية املستدامة -   ألف 

  ٤   ١٤-  ١١ ......................                                         الدورة اخلامسة عشرة للجنة التنمية املستدامة -    باء  

  ٥   ١٨-  ١٥ .                                                                التحضري للدورتني السادسة عشرة والسابعة عشرة للجنة التنمية املستدامة -     ً  رابعاً 

  ٦   ٢٢-  ١٩ ..................................................                    االستنتاجات والتوصيات -     ً خامساً
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  الوالية-    ًأوال 

                                       مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة، ما       نتائج             سياق متابعة      ، يف   ٧-    م أ  / ٢                              أكد مؤمتر األطراف، يف مقرره       - ١
                                                                                   ملكافحة التصحر من إمكانات باعتبارها أداة للوفاء باألهداف اإلمنائية لأللفية،            ة                                 تنطوي عليه اتفاقية األمم املتحد    

     ودعا   .     ٢٠١٥      عام                                               يعانون الفقر املدقع واجلوع مبقدار النصف حبلول    ْ ْن                                 َ        وال سيما اهلدف املتمثل يف ختفيض نسبة مَ       
َ                                                                                         األطراَف واألمني التنفيذي وأصحاب املصلحة اآلخرين إىل التحضري للدورتني الرابعة عشرة واخلامسة عشرة للجنة       
                                                                                                             التنمـية املستدامة واإلسهام فيهما بنشاط، هبدف إظهار أن تطوير وتشجيع مصادر جديدة ومتجددة للطاقة يف                

                                                                       ل التنمية املستدامة؛ وأن تنفيذ برامج عمل االتفاقية ميكن أن يسهم                                                       املناطق اجلافة يشكل مسألة أساسية من مسائ      
   .      ً     ً               إسهاماً هاماً يف هذا السياق

                                                                                         الدورتني السادسة عشرة والسابعة عشرة للجنة التنمية املستدامة يف تعزيز الوعي الدويل                   ً        وإدراكاً ألمهية    - ٢
                                          زراعة والتنمية الريفية واألراضي واجلفاف                                     ن خالل تركيزمها على مواضيع ال                                            باالتفاقـية وااللـتزام بتنفـيذها، م      

                                                                                               إىل القيام بأعمال حتضريية جوهرية ومناسبة يف توقيتها إلسهام االتفاقية يف هذه العملية، قرر                      للحاجة   و          والتصحر،  
                                                                                             إضافة بند بشأن األعمال التحضريية للدورتني السادسة عشرة والسابعة العشرة للجنة التنمية                              مؤمتـر األطـراف     

    صفة                                                                                      ىل جدول أعمال دورته الثامنة، وطلب إىل األمني التنفيذي أن يعد ورقة معلومات أساسية، تستند ب          املستدامة إ
         ذا الطلب  هل              ُ  َّ            وترد الورقة املُعدَّة استجابة   .                                                                   خاصة إىل نتائج الدورتني الثالثة واخلامسة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية

  .ICCD/COP(8)/5/Add.1          يف الوثيقة 

 ساسية معلومات أ-     ً ثانيا  

                                                                                                           خلص مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة يف نتائجه املتصلة باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر إىل                - ٣
                  ً       ً                  تضمنت النتائج أيضاً تسليماً باحلاجة إىل اختاذ  و  .                                                          التسـليم بـأن االتفاقـية وسيلة من وسائل القضاء على الفقر   

                                                                    تفاقية بطرق منها تعبئة موارد مالية كافية وميكن توقعها، ونقل                                                          إجـراءات على مجيع املستويات لتعزيز تنفيذ اال       
                                                                                                               التكنولوجـيا وبـناء القدرات، وصياغة برامج عمل وطنية، واستكشاف أوجه التآزر بني اتفاقيات ريو الثالث                
                                                                                                             وتعزيـزها، وإدراج تدابـري ملنع التصحر ومكافحته ولتخفيف آثار اجلفاف يف السياسات والربامج ذات الصلة،                

                                                                                                            احـة املعلومـات عـلى الصعيد احمللي بتكلفة ميسورة بغية حتسني الرصد واإلنذار املبكر يف اجملاالت املتعلقة                     وإت
  .                                                                           بالتصحر واجلفاف، وحتسني استدامة موارد الرعي من خالل تعزيز اإلدارة وإنفاذ القوانني

                        ك، التزم زعماء العامل                يف نيويور      ٢٠٠٥                                   الذي عقدته األمم املتحدة يف عام                                      ويف مؤمتـر القمـة العـاملي         - ٤
                                                                                                             بالتصـدي ألسباب التصحر وتردي األراضي والفقر الناجم عن تردي األراضي، يف سياق عملية تنفيذ االتفاقية،                

  .          ميكن توقعها                                         بوسائل من بينها تعبئة موارد مالية كافية و

         يف سياق  ٧- أ   م / ٢   و ٦-   م أ / ٢                                                                    مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة، اعتمد مؤمتر األطراف املقررين        بعد و - ٥
                                           جراءات العمليات احلكومية الدولية ذات الصلة،  إل         بالنسبة          َّ                            وأسهم املقرَّران يف تعزيز مكانة االتفاقية   .              متابعة نتائجه
   .                         للجنة التنمية املستدامة ة                                         مداوالت الدورتني الرابعة عشرة واخلامسة عشر      سياق         وال سيما يف
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             شرة واخلامسة                                     املشـاركة يف الدورتـني الرابعة ع       -    ً  الثاً  ث
                       للجنة التنمية املستدامة     عشرة 

                                            ، شاركت األمانة يف الدورتني الرابعة عشرة        ٧-    م أ  / ٢                                  َّ                مبوجـب الواليـة الصـادر هبا تكليف يف املقرَّر            - ٦
  .                               يف اجلزء الوزاري لكل من الدورتني                                               ً واخلامسة عشرة للجنة التنمية املستدامة، وقدمت عرضاً

 نمية املستدامة الدورة الرابعة عشرة للجنة الت- ألف

     إىل  ١                                                                                       قدت الدورة الرابعة عشرة للجنة التنمية املستدامة يف مقر األمم املتحدة يف نيويورك يف الفترة من  ُ ُع - ٧
              حتديد العوائق                  إليها مبهمة      هد                                                ُ          وباعتـبار الدورة الرابعة عشرة دورة استعراض، فقد عُ          .     ٢٠٠٦        مـايو    /         أيـار    ١٢

     تسخري  "                           يف إطار اجملموعة املواضيعية         ، وذلك                       سات املتعلقة بالتنفيذ                                            والصعوبات والدروس املستخلصة وأفضل املمار    
   . " خ                    الغالف اجلوي وتغري املنا /                                                             الطاقة ألغراض التنمية املستدامة، والتنمية الصناعية، وتلوث اهلواء

  .     ٢٠٠٦      مايو   /       أيار   ١١                               خالل جزئها الرفيع املستوى يف            كلمة                                                وشارك األمني التنفيذي يف هذه الدورة وألقى         - ٨
                                                      الرامية إىل تطوير وتشجيع مصادر جديدة ومتجددة للطاقة،                                          برز األمني التنفيذي احلاجة إىل تعزيز اجلهود               يف كلمته، أ   و

                                                   وأشار إىل أن مصادر الطاقة عامل يندرج يف صميم           .                                    مبكافحة التصحر والقضاء على الفقر                 وثيق الصلة               وهـو أمر    
   .         بالتصحر ة                       لريفية يف البلدان املتأثر                                               مسألة تردي املوارد الطبيعية يف العديد من املناطق ا

            الطاقية،   ا                لتلبية احتياجاهت          احلطب                                                                          وأبـرز األمني التنفيذي االعتماد املفرط للمجتمعات احمللية الريفية على          - ٩
                                           التربة وتردي األراضي ونقص املياه وإطماء             تعرية                                                   يف إزالة الغابات، األمر الذي يؤدي بدوره إىل                        مسـامهة بذلك    

                                                                                  وجه انتباه املشاركني إىل أن أمهية الطاقة املستدامة بالنسبة للتنمية االقتصادية               و  .                  ار وأحواض السدود            نابع واألهن   امل
                                                                                                             واالجتماعـية تعـين أنه ينبغي مواصلة استكشاف إمكانات املصادر املتجددة هبدف إتاحة بدائل ملصادر الطاقة                

                                             له عن مكافحة التصحر واجلهود الرامية إىل القضاء                                                        التقليدية، وإىل أن الطاقة املتجددة جمال استراتيجي ال ميكن فص
  .         على الفقر

          للطاقة                                        تطوير وتشجيع استخدام مصادر مستدامة                               أنه من املتوقع أن يتيح                                      وأعـاد األمني التنفيذي تأكيد       -  ١٠
      وشبه        القاحلة                                                 ظ وتطوير اإلمكانات البيولوجية واالقتصادية للمناطق                                         عمليات إضافية وأساسية ميكن من خالهلا حف    

                               وقف استرتاف املوارد احلرجية                     للطاقة تتمثل يف                                                         أضاف أن الفوائد املستمدة من تطوير مصادر مستدامة          و  .        القاحلة
                                يف املناطق املتأثرة باجلفاف والتصحر        للطاقة                                                      ما ينتج عن ذلك من ترد لألراضي، وأن توفري مصادر مستدامة      وضبط 

                        ه النظم اإليكولوجية يف    ـ         تتعرض ل       الذي                 إلجهاد البيئي                                                            من شأنه أن يسهم يف زيادة الفرص االقتصادية وتقليص ا         
   .             املناطق اجلافة

  الدورة اخلامسة عشرة للجنة التنمية املستدامة- باء

    ١١           أبريل إىل    /        نيسان   ٣٠                                                                                 عقدت الدورة اخلامسة عشرة للجنة التنمية املستدامة يف نيويورك يف الفترة من              -  ١١
                                                         التنفيذي، الذي شارك يف احلوار الوزاري مع أجهزة منظومة األمم                        وحضر الدورة نائب األمني    .     ٢٠٠٧      مايو   /    أيار

                                                       ولئن كانت األمانة ركزت يف عرضها أمام الدورة الرابعة عشرة   .                                         املتحدة وغريها من املنظمات الدولية ذات الصلة
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           يف الدورة                                                                                                     للجنة التنمية املستدامة على العالقة بني مصادر الطاقة ومكافحة التصحر، فقد كان حمور عرض األمانة            
  .                                                                                          اخلامسة عشرة للجنة التنمية املستدامة هو مسألة الترابط بني تنفيذ االتفاقية والتكيف مع تغري املناخ

           على النظم      ً                عامالً بالغ التأثري                                                                                           ووجـه نائـب األمـني التنفيذي انتباه الدورة إىل أن تغري املناخ أصبح اآلن يعترب                  -  ١٢
ّ        اإليكولوجية واجملتمعات، ما يهّز بعض اال                                                                        فتراضات األساسية املتعلقة مبوثوقية أمناط اإلنتاج واالستهالك يف حضارتنا العاملية                           

                ً                   طبيعية تزداد شحاً، فالتحدي هو تلبية          من موارد                  ً                                        وأشار إىل أنه نظراً إىل اضطرار السكان احملليني إىل انتزاع رزقهم   .       الناشئة
          وأضاف أن    .                                          التصحر على حنو متكيف مع تغري املناخ                مكافحة                باالقتران مع                         سبل العيش املستدامة         حيث                احتـياجاهتم من  

         متثل حماور          وإدارهتا                                                                                                               جماالت رئيسية كالعلم والتعليم والزراعة واحلراجة وإدارة املراعي والطاقة املستدامة وتوفري املوارد املائية              
  .        التحدي     هذا                                     مؤاتية لبذل جهود متآزرة غايتها مواجهة

                  استراتيجيات ختفيف                تشري على أن                                  صالت بني تغري املناخ والتصحر                                          وذكـر نائب األمني التنفيذي أن ال       -  ١٣
                                 عن طريق برامج تقوم على املشاركة                                                             ً          اآلثـار والتكـيف ينبغي أن تصمم وتنسق من أجل مواجهة الظاهرتني معاً       

        محاية                                                                                     وأكد من جديد أن معظم البلدان النامية تعترب أن التكيف مع تغري املناخ يتطلب               .                          والتآزر يف املناطق احمللية   
  .                النظم اإليكولوجية      مناعة                          ، األمر الذي يعزز من جهته      رديها                   األراضي من استمرار ت

                     تنفيذ اتفاقية األمم        عن طريق                                      أصحاب املصلحة إىل تناول مسألة تغري املناخ     مجيع                األمني التنفيذي          نائـب          دعـا    و -  ١٤
               ، وحفظ املياه                  احلراجة الزراعة  /                 طة أنشطة احلراجة                         الغطاء األرضي، بواس             يكفل محاية                            ً     ً      املتحدة ملكافحة التصحر تنفيذاً فعاالً      

  .       والتربة

                                           التحضـري للدورتني السادسة عشرة والسابعة       -    ً  ابعاً  ر
                            عشرة للجنة التنمية املستدامة

                               ً                            إعداد ورقة معلومات أساسية حتضرياً ملشاركة االتفاقية يف الدورتني  ٧-   م أ / ٢ ُ                             طُلب إىل األمني التنفيذي يف املقرر   -  ١٥
      للجنة         اخلامسة                                                                                                 والسابعة عشرة للجنة التنمية املستدامة، باالستناد بصفة خاصة إىل نتائج الدورتني الثالثة و                           السادسة عشرة   

  .                      استعراض تنفيذ االتفاقية

                                                                       أمهية مسألة التصحر يف أعمال جلنة التنمية املستدامة، وال سيما يف               ٢٠٢ /  ٦١                             وأبرز قرار اجلمعية العامة      -  ١٦
                  الزراعة والتنمية   ب       تتعلق                                                       لسابعة عشرة للجنة اللتني تتناوالن جمموعات مواضيعية                                        سياق الدورتني السادسة عشرة وا    

     تصال   اال                                                                    وطلب القرار إىل أمانة جلنة التنمية املستدامة أن تعمل يف إطار              .  ر                                  الريفـية واألراضي واجلفاف والتصح    
  .  ية                                                                   الوثيق مع أمانة االتفاقية للتحضري هلاتني الدورتني يف اجملاالت املتصلة باالتفاق

     ً                                                                                                    ووفقاً للوالية الصادر هبا تكليف من مؤمتر األطراف واجلمعية العامة، عقدت أمانة االتفاقية وأمانة جلنة                -  ١٧
    عقد     قد   و  .                                                            لتعاون يف التحضري للدورة املقبلة للجنة التنمية املستدامة        ا                        ً                       التنمـية املسـتدامة اجتماعاً ملناقشة طرائق        

                                 وركزت األمانتان يف هذا االجتماع       .                              شرة للجنة التنمية املستدامة                                              االجتماع يف نيويورك خالل الدورة اخلامسة ع      
                              وأشارتا إىل احلاجة إىل تبادل       .                                                                               على ما تنطوي عليه اجملموعات املواضيعية من طبيعة متعددة القطاعات واجلوانب          

    حيد                      وذهبتا إىل ضرورة تو     .                         مصادر متعددة للمعلومات                                          ترشيد صياغة الوثائق باالستناد إىل                        املعلومـات هبـدف   
                    ويف هذا الصدد، اتفقت   .         اآلخرين                                      ملختلف طلبات الدول األعضاء وأصحاب املصلحة                       جهودمها من أجل االستجابة 
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                             موازية لتناول مواضيع مناسبة،       أنشطة                                                                  األمانتان على إجياد فرص إلنشاء أفرقة مشتركة عاملة بني الدورات وتنظيم 
                                      مسألة استراتيجية، واإلدارة املستدامة     ك                  املناطق اجلافة                                                                مـثل التصـحر واحلد من الفقر، وقلة املوارد الطبيعية يف          

  .                            لألراضي، والتكيف مع تغري املناخ

                                  التنمية املستدامة واجتماعات اللجان                  اليت تعقدها جلنة                                            وورد بصفة خاصة ذكر اجتماعات التنفيذ اإلقليمي -  ١٨
   أن       ميكنها                أمانة االتفاقية        رئي أن              منط إقليمي،      ً                                      ونظراً إىل استناد اإلطار التنفيذي لالتفاقية إىل  .                  االقتصادية اإلقليمية

   .                                   تسهم بفعالية يف مداوالت تلك االجتماعات

  االستنتاجات والتوصيات-      ًخامسا 

      ٢٠٠٣                                                                                                            قـررت جلنة التنمية املستدامة يف دورهتا احلادية عشرة تنظيم برنامج عملها متعدد السنوات ملا بعد عام                   -  ١٩
   .                           على جمموعات منتقاة من املسائل             ا سنتني ويركز                   جوالت يستغرق كل منه             على أساس سبع 

                                  هو تسخري الطاقة ألغراض التنمية      )     ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦ (                   السنتني احلالية       ولة                             وكـان احملـور املواضـيعي جل       -  ٢٠
                     أن تطوير وتشجيع         إظهار                                                           وقد سعت األمانة يف سياق مشاركتها يف خمتلف الدورات إىل             .               ، وتغري املناخ          املستدامة

                                                                                            ة للطاقة يف املناطق اجلافة يشكل مسألة أساسية من مسائل التنمية املستدامة؛ وأن تنفيذ                                    مصـادر جديدة ومتجدد   
  .                                     ً     ً               برامج عمل االتفاقية ميكن أن يسهم إسهاماً هاماً يف هذا السياق

             على الزراعة    )     ٢٠٠٩-    ٢٠٠٨ (                           هتا لفترة السنتني املقبلة      ا                                                 وتقـرر أن تركز جلنة التنمية املستدامة يف دور         -  ٢١
      تتعلق        مسائل                                   وتتناول هذه اجملموعة املواضيعية       .  ا                                              فـية واألراضي واجلفاف والتصحر، وعلى أفريقي                      والتنمـية الري  

                 ولعل مؤمتر األطراف   .                                                       فرصة لتعزيز أمهية موضوع التصحر واجلفاف على الساحة الدولية     تتيح                  بصميم االتفاقية، و
  .ICCD/COP(8)/5/Add.1                                     يود األخذ بالتوصيات الواردة يف الوثيقة 

                              الفقر، وبالتايل حتقيق األهداف                       من وسائل مواجهة                                       اجملتمع الدويل أن االتفاقية وسيلة              اعتـرب          ذ أن        ومـن  -  ٢٢
                ، ستتناول جلنة       ٢٠٠٩    و     ٢٠٠٨          مها سنتا                           وطيلة سنتني متتاليتني،      .                                                  اإلمنائية لأللفية، عقد العزم على تعزيز تنفيذها      

                                           األطراف يرغب يف تقدمي توجيهه بشأن الكيفية اليت           ولعل مؤمتر   .                                            التنمـية املستدامة املسائل األساسية يف االتفاقية 
       الدورة  (                 ودورة السياسات     )                                                الدورة السادسة عشرة للجنة التنمية املستدامة      (                                       ينبغي أن تتناول هبا دورة االستعراض       
                                                                         هذه املسائل ونطاق ذلك، وبشأن األحكام الالزمة لتمكني أمانة االتفاقية           )                                        السابعة عشرة للجنة التنمية املستدامة    
  .                           من االضطالع باألنشطة ذات الصلة

_ _ _ _ _ 

 

 


