
  اتفاقية مكافحة
  التصحر

    األمم املتحدة
 
 
 
 
 
 

 
 
 

(A)     GE.09-61994    310709    040809 

  مؤمتر األطراف
  الدورة التاسعة
  ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢ -سبتمرب / أيلول٢١بوينس آيرس، 

   من جدول األعمال املؤقت ١٢البند 
  ستدامة فيما يتصل متابعة نتائج مؤمتر القمة العاملي للتنمية امل

  باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، ونتائج الدورتني    
  السادسة عشرة والسابعة عشرة للجنة التنمية املستدامة    

مـن نتـائج    مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة      ما انتهى إليه    متابعة  
  رتني باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التـصحر، ونتـائج الـدو         تتصل  
  السادسة عشرة والسابعة عشرة للجنة التنمية املستدامة        

  مذكرة من األمانة

  وجزامل
مـع إدارة األمـم املتحـدة    ، ٨-م أ/٢مؤمتر األطراف يف مقرره  إليه ذلك ما طلب مثلتعاونه،  األمني التنفيذي   صل  او  

لسادسة عشرة والسابعة عشرة للجنـة التنميـة املـستدامة          للدورتني ا من أجل التحضري الفّعال     واالجتماعية  للشؤون االقتصادية   
تردي األراضـي واجلفـاف     /سيما املتصلة منها بالتصحر    ضمان املراعاة الواجبة للقضايا األساسية لالتفاقية، ال      لواملشاركة فيهما   

الستعراضية ودورة رسم السياسات، الدورة اوعالقتها بالقضاء على الفقر والتكيف مع تغري املناخ والتنمية املستدامة، يف مداوالت    
  . وذلك لتأمني جناح الدورة الكاملة للجنة التنمية املستدامة يف حتقيق أهدافها

االستعراضية ودورة رسم السياسات وحرص على أن تتضمن الوثائق اخلتامية جممـل  الدورة  وشارك األمني التنفيذي يف     
هذا وقد أُِعد   .  بشكل متزايد  اهتمام اجملتمع الدويل  بخالل الدورتني   حة التصحر   وحظيت اتفاقية مكاف  . األساسية لالتفاقية القضايا  
  .مؤمتر األطراف يف دورته الثامنةبناًء على طلب التقرير 

عة عشرة للجنـة  السادسة عشرة والسابالدورتني  بنتائج أن حييط علماً  قد يرغب مؤمتر األطراف يف    فوبناًء على ما سبق       
  .إىل أنشطة ملموسةالعامة خيارات السياسة ما ُيعتمد من ترمجة قدم توجيهات بشأن السبل الكفيلة بأن ي، والتنمية املستدامة
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   الوالية-أوالً 
يف املشاركة النـشطة    كافحة التصحر مبهمة    األمم املتحدة مل  مانة اتفاقية   أل واجلمعية العامة ف  مؤمتر األطرا كلّف    -١

  .)١٧ و١٦دورتا اللجنة  (ة عشرة للجنة التنمية املستدامةالدورتني السادسة عشرة والسابعمداوالت 

إىل األمني التنفيذي أن يقوم على حنو نشط، بالتعاون مع إدارة األمم             ٨-م أ /٢مقرره  وطلب مؤمتر األطراف يف       -٢
املـستدامة  املتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية، بالتحضري للدورتني السادسة عشرة والسابعة عشرة للجنة التنميـة              

تـردي   و التـصحر بمنها  سيما املتصلة    واملشاركة فيهما من أجل ضمان املراعاة الواجبة للقضايا األساسية لالتفاقية، وال          
 وعالقتها بالقضاء على الفقر والتكيف مع تغري املناخ والتنميـة املـستدامة، يف مـداوالت الـدورة                  األراضي واجلفاف 

  .ضمان تتويج جممل جولة جلنة التنمية املستدامة بالنجاح، ل ودورة رسم السياساتاالستعراضية

خطة تنفيذ مؤمتر القمة     ٦٣/٢١٨ و ٦٢/١٩٣ ملقرر مؤمتر األطراف، أكدت اجلمعية العامة من جديد يف قراريها            وتأييداً  -٣
 ودعت األمني التنفيـذي     فقر،من أدوات القضاء على ال    واحدة   هي بأن اتفاقية مكافحة التصحر      قراليت ت ، و ستدامةالعاملي للتنمية امل  

  . التابعة لألمانة إىل التعاون أثناء دوريت جلنة التنمية املستدامةإدارة األمم املتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعيةلالتفاقية و

ة املشاركة يف الدورتني السادسة العشرة والسابعة عشر        -ثانياً 
  تحضري هلماللجنة التنمية املستدامة وعمليات ال

  الدورة السادسة عشرة للجنة التنمية املستدامة وعملية التحضري هلا - لفأ

  التحضريية للدورة السادسة عشرة للجنة التنمية املستدامةالعملية  -١

 فيما بني الدورات قبـل      واجتماعاتُعِقدت اجتماعات تنفيذ إقليمية     اً،  املمارسة املتبعة سابق  على  اً  جري  - ٤
قدت يف هذا الصدد ُع اليت مجيع اجتماعات التنفيذ اإلقليميةوكرست .  التنمية املستدامةلجنةالدورة االستعراضية ل

من املعلومات عن كيفية  هائلوأسهمت مداوالهتا يف مجع كم للقضايا األساسية لالتفاقية، من االهتمام اً كبرياً قدر
، وكان مـن     االجتاه يف نفس  الدورات   اجتماعات فيما بني  اً  وُنظّمت أيض . االقضايتعامل خمتلف األقاليم مع هذه      

  .٢٠٠٨يناير /ني يف كانون الثاينبيجب قدالتصحر الذي ُعة كافحعين مبملااملؤمتر الدويل أمهها يف هذا الصدد 

  لدورة السادسة عشرة للجنة التنمية املستدامةيف إطار التحضري ل ماعات التنفيذ اإلقليميةاجت  )أ(

اجتماع التنفيذ  : مخسة اجتماعات تنفيذ إقليمية على النحو اآليت       املتحدة   اللجان اإلقليمية لألمم  نظمت    - ٥
اجتمـاع التنفيـذ   ، و٢٠٠٧أكتـوبر  / األولتشرين ٢٥ إىل ٢٢يف أديس أبابا من الذي ُعِقد اإلقليمي ألفريقيا  

اجتمـاع  و،  ٢٠٠٧نوفمرب  / الثاين تشرين ٢٧ و ٢٦ يف جاكارتا يومي  الذي ُعِقد   اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ     
، ٢٠٠٧ نـوفمرب / الثاين تشرين ٢٩ و ٢٨التنفيذ اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب الذي ُعقد يف سانتياغو يومي            

، واجتماع التنفيـذ    ٢٠٠٧نوفمرب  / الثاين تشرين ٦ إىل   ٤واجتماع التنفيذ اإلقليمي لغريب آسيا الذي ُعقد يف القاهرة من           
  .٢٠٠٨يناير / الثاينكانون ٢٩ و٢٨شمالية الذي ُعقد يف جنيف يومي اإلقليمي ألوروبا وأمريكا ال
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  اجتماع التنفيذ اإلقليمي ألفريقيا  ‘١‘

ـ    األثر الفادح واملتواصل      عن بالغ القلق إزاء    اجتماع التنفيذ اإلقليمي ألفريقيا   أعرب    - ٦  رديالذي خيلفه ت
سلط االجتماع الضوء بصفة و.  والبيئية يف املنطقةواالقتصاديةاالجتماعية األوضاع  والتصحر واجلفاف على تربةال

حتقيـق   ول على ما يكفي من إمدادات املياهاحلصوسبل  وحتسني جلهود الرامية إىل احلد من الفقر   أن ا خاصة على   
 موجات اجلفاف بفعل، وباطراد يستفحالن والتصحر اللذين تربة الردي تتعرض لضرر جسيم بفعل تاألمن الغذائي
  .يف املنطقةاً وأشد وطأة وأوسع نطاقاً تواترأكثر اليت أصبحت 

  يشوهبا نقص كـبري، تغريهو املناخآثار تقلبات  مع لتكيفعلى ا املنطقة قدرة  أنعلى االجتماع أكدو  - ٧

 ة بعيدة املدىومدمر مبكرةاً آثار ستواجه املنطقة أن إىل تشريالناشئة اليت بوادر ال إزاء هقلقشديد  عن أعرب لذلك
ـ و والفيـضانات،  والتصحر اجلفاف تفاقم إىلعلى وجه اخلصوص     سيؤدي تغريهذا ال  أن، و املناخ تغريل  ويضتق

  .مناأل وانعدام الرتاعات وزيادة الغذائي، منواأل الزراعي نتاجاإل

  اجتماع التنفيذ اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ  ‘٢‘

إلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ هبـدف تـوفري   اجتماع التنفيذ اشاركت أمانة اتفاقية مكافحة التصحر يف     - ٨
 اضـيعية لتقارير املو لتقدمي عرض عن النتائج الرئيسية      ة، و االتفاقيإطار  يف  املعقود  ذا االجتماع   مدخالت تقنية هل  

ة اليت أجراها الفريق واجللسة العامة بشأن النتائج        شواالضطالع بدور املنسق يف املناق    ،  واجلفافر  املتعلقة بالتصح 
االتفاقية  تنفيذبالوعي القيام يف هناية املطاف برفع مستوى ، وللتقارير املذكورة خبصوص التصحر واجلفاف يسيةالرئ

 )٢٠١٨- ٢٠٠٨(من أجل تعزيز تنفيـذ االتفاقيـة         للسنوات العشر    االستراتيجينيوإطار العمل   اخلطة  يف سياق   
رئيس الاملشاركون يف االجتماع موجز د اعتمو). قيةاخلطة االستراتيجية اليت تشمل فترة عشر سنوات لتنفيذ االتفا(

ها أبرزواليت تعلق   ؛  السياسة العامة واسُتبقي يف املوجز العديد من خيارات       . بوصفه النتيجة املنبثقة عن االجتماع    
اقية االتف ويف هذا الصدد، أكد املشاركون أمهية. االتفاقية على سبيل األولوية تنفيذاملقطوعة بلتزامات البتجديد ا
دوهنا ال ميكن اليت بحلقة الوصل بني عملية احلد من الفقر ومحاية النظم اإليكولوجية يف األراضي اجلافة، وبوصفها 

، وأن   األراضي ليس جمرد مسألة حملية     ترديأن  كما شدد املشاركون على     . ختفيف آثار تغري املناخ والتكيف معه     
  . اليت حتقق فوائد عامليةالنظم اإليكولوجيةفاض تدفق خدمات ل على اخندلياألراضي املتردية 

يف بذل املزيد من اجلهود واختاذ املبادرات اجلديدة لـدعم          على أنه ينبغي النظر     اً  واتفق املشاركون أيض    - ٩
شبكات أن باعترفوا و.  من أجل ممارسات اإلدارة املستدامة لألراضياإلجراءات املتخذة يف البلدان الناميةوتشجيع 

  آليات جيدة لتحقيق هذا الغرض، وهى حتتاج بناء على ذلك إىل املزيـد             واضيعية يف إطار االتفاقية هي      ج امل الربام
  .عزيزتمن ال

إصـالح  بقصد  تعبئة القدرات العلمية والتقنية     من حيث   دور العلم والتكنولوجيا    جرى التشديد على    و  - ١٠
االجتماع بتعزيز جلنة العلم والتكنولوجيا من  أوصى وقد.  األراضي ومكافحة التصحر وختفيف آثار اجلفافتردي

  .لتبادل األكادميي على خمتلف املستوياتخالل التعاون العلمي وا
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  يذ اإلقليمي ألوروبا وأمريكا الشماليةاجتماع التنف  ‘٣‘

   التربة له تأثري بالغ على جماالت أخـرى،         ترديبأن  واجلفاف  تناول التصحر   يف معرض   أقر املشاركون     - ١١
 والتنوع البيولوجي، ،جلوفية، وصحة اإلنسان، وتغري املناخ، ومحاية الطبيعة  ملياه ا سيما محاية املياه السطحية وا     الو

   تـردي  بالتـصحر و   قد تأثرت علـى الـسواء      الناميةالبلدان  البلدان املتقدمة و   وأشاروا إىل أن     .واألمن الغذائي 
  .األراضي واجلفاف

اً طويل األجل ميكن    حتدياً خطري يشكّل   األراضي واجلفاف    ترديحر و التصوسلّم االجتماع بأن موضوع       - ١٢
الكرة األرضية، ويقوض جهود القضاء على الفقر واجلوع ويهدد حتقيق األهداف اإلمنائية أن يؤثر على خمتلف أحناء 

ضالً عـن  ونشرها فيما يتعلق بتكلفة القعود عن العمل ف  أفضل  معارف  استحداث  أّيد االجتماع عملية    و. لأللفية
األدوات الرئيـسية   هـي   خطط العمل الوطنية     على أن    املشاركوناتفق  و. بسبب تردي األراضي  الدخل الضائع   

طط ضمن االستراتيجيات الوطنيـة     اخلإدماج  ، ودعوا إىل     األراضي على الصعيد الوطين    ترديملكافحة التصحر و  
 واهليئـات الوطنيـة     ني املؤسسات والسلطات احمللية   لتعاون ب تعزيز ا إىل  اً  دعا املشاركون أيض  و. للتنمية املستدامة 

  . التفاقيات ريو الثالث

اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر     على أن    اجتماع التنفيذ اإلقليمي ألوروبا وأمريكا الشمالية     وشدد    - ١٣
همة  أدوات م)٢٠١٨- ٢٠٠٨(من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية     للسنوات العشر    نياالستراتيجيوخطة وإطار العمل    

ينبغي وضع أهداف ومؤشرات مشتركة لرصد التقدم احملرز يف اجلوانب العلميـة            لتحقيق التنمية املستدامة، وأنه     
 ووضع  ،والبيئية واالجتماعية واالقتصادية للتصحر واجلفاف، فضالً عن التأهب الشامل ملواجهة حاالت اجلفاف           

مكافحة التـصحر   إىل أن من املُسلّم به أن تنفيذ اتفاقية         شاركون   امل وأشار. لهملناطق املُعرضة    ا خطط لإلغاثة يف  
 ينبغي التأكد من توجيه متويل عملية التكيف إىل األنشطة ذات الـصلة           ، وأنه   وسيلة فعالة للتكيف مع تغري املناخ     

  .باالتفاقية

ة إلدارة اجلفـاف يف     بأن إقامة مراكز دون إقليمي    االجتماع  أقر  وفيما يتعلق باملسائل املتصلة باجلفاف،        - ١٤
 وتعزيـز   ،حتسني التأهب ملواجهة حاالت اجلفاف وتقييمها     من أجل   بلدان أوروبا وآسيا الوسطى خطوة مفيدة       

والحظ املشاركون أن الوقت قـد حـان        .  وإدارة اجلفاف  ،كافحة التصحر واحلد منه   الالزمة مل قاعدة املعارف   
، وأن هـذا    للحيلولة دون وقوعها والتأهب ملعاجلة آثار اجلفاف      تدابري  لالنتقال من هنج إدارة األزمات إىل اختاذ        

سلّم و. التنسيق عرب احلدود واملشاركة العامة والتعليم والتدريب       و وضع نظم لإلنذار املبكر   األمر ينبغي أن يشمل     
والقالقل لهجرة  الكامنة ل ية، هي األسباب     املوارد الطبيع  تردين آثار اجلفاف والتصحر، مثل      بأأيضاً  املشاركون  

  .والرتاعات يف املناطق املتضررة

  ألمريكا الالتينية والبحر الكارييبيذ اإلقليمي اجتماع التنف  ‘٤‘

الناجحة والعرب املستخلصة يف جماالت التصحر وتردي والتجارب والتحديات العقبات استعرض االجتماع   - ١٥
  .فجلفامعظم التركيز على التصحر واوانصب . األراضي واجلفاف
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التصحر يف املنطقة وحذروا من أن      انتشار ظاهرة   ارتفاع معدل   التصحر، الحظ املشاركون    وفيما خيص     - ١٦
شمل مجلة أمور منها تآكـل التربـة،        إمنا ميتد إىل نطاق أوسع، ي     على املناطق اجلافة فحسب، و    ال يقتصر   أثرها  

نقـص معـدالت    ولى املوارد املائية،     تراكم نسبة األمالح فيها والضغط ع      نتيجةالكيميائية  الوجهة  ها من   ترديو
  علـى  ، ممـا يـؤثر      الستغالل األراضي الزراعية  من جراء املمارسات غري املستدامة      اخلصوبة الطبيعية واإلنتاجية    

  .األمن الغذائي

جيات وضع اسـتراتي  يف جمال مكافحة التصحر من قبيل       التحديات املطروحة    من   وحدد االجتماع عدداً    - ١٧
التـدخالت   عن    والبعيدة جغرافياً  صعوبات الوصول إىل املناطق األكثر حرماناً     ؛ و ل متكامل وطنية مترابطة بشك  
 الـوطين واإلقليمـي     يندي الـصع   على كل من    التصحر سألةمبروز  عدم  ر؛ و التصحواجهة  العامة فيما يتصل مب   

التدابري املنصوص عليها عدم توافر الدعم السياسي والتمويل الالزمني لتطبيق ؛ ووالدويل  دون اإلقليمي الصعيدين  و
الثالث؛ واملشاركة احملدودة من    ريو  ضيق نطاق التنسيق بني اتفاقيات      ؛ و م املتحدة ملكافحة التصحر   يف اتفاقية األم  

التنافس الشديد على ؛ وأدوار هذه األطراف ومسؤولياهتاالوضوح يف حتديد وعدم ؛ املعنيةالفاعلة جانب األطراف 
  .لتنفيذللة املتاحة املوارد القلي

ـ   وجود برامج   أشار املشاركون إىل عدد من التجارب الناجحة والعرب املستخلصة، مثل           و  - ١٨ ة، عمل دون إقليمي
 واجهـة مل مناذج إجيابية للشراكات بني القطاعني العام واخلاص  ، و علومات على صعيد املنطقة   املؤشرات و توافر امل و

  .يات ومالك األراضسيما بني احلكوم ، الالتصحر

الـسياسات  هناك قـصور كـبري يف       زال  يال  وفيما يتعلق باجلفاف، أعرب املشاركون عن أسفهم ألنه           - ١٩
بالكوارث للتنبؤ  بكر  املنذار  إلمثلما هو احلال مع نظم ا     ات الدولية،   يئاهلاحلكومات و  اليت تضعها    واالستراتيجيات

نقص خطوط األسـاس    ر االجتماع إىل     كما أشا  .عمل على مواجهتها  والمثل اجلفاف   التراكمية النشأة   الطبيعية  
التنبـؤ  إىل حـد كـبري       ن، يف حني يصعب   البلداباجلفاف يف نظم اإلدارة     راج موضوع   دواملؤشرات الالزمة إل  

إىل أن  اً   وأُِشـري أيـض    .هيزها ومتابعتها رصد البيانات وجت   بسبب أوجه القصور اليت تعتري عمليات        بالكوارث
األمن تتعلق بيصاحبه من احتياجات   حاالت الطوارئ الناجتة عن اجلفاف وماة واجهمليف املنطقة األموال املخصصة 

ال توجد ، بينما كوارث طبيعية أخرىالنامجة عن رار تخفيف من وطأة األضلاأنشطة  إىلقد جرى حتويلها الغذائي 
  .اجهة مشكلة اجلفافيف مو متكامالًاً تبع هنجمراكز إقليمية ت

لتعايش مع من أجل اإلنتاج الزراعي ألنشطة اممارسات استحداث جيابية مثل وورد ذكر بعض العوامل اإل  - ٢٠
تـشجيع  ؛ وتقدمي حوافز ل    حاالت اجلفاف  واجهةطط للطوارئ مل   لإلنذار املبكر وخ   نظموضع  ؛ و اجلفاف  حاالت

 وافر؛ وت  إطار استراتيجية مكافحة التصحر    يف جمال الري، يف   اً  وخصوصقطاعني العام واخلاص،    الشراكات بني ال  
نظام استعادة بيانـات التعـداد       قبيل   اجلفاف، من   االتحبراجميات وآليات للمعلومات يف بلدان املنطقة لتقييم        

  .(REDATAM)الدقيقة للمناطق الصغرية بواسطة احلواسيب 
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  لغريب آسيايذ اإلقليمي اجتماع التنف  ‘٥‘

وتتميز . على وجه املعمورة  حلة وشبه القاحلة    متثل املنطقة العربية أكرب وحدة جيوسياسية من املناطق القا          - ٢١
  .األراضي الصاحلة للزراعةندرة شاسعة و اتعلى مساحصحراوية الراضي امتداد األاملنطقة ب

 وتدين مستوى إنتاجيتها؛  غالبية املراعيدهورت، أال وهي الضارة يف املنطقةالتصحر آثار حدد االجتماع و  - ٢٢
األراضي املزروعة،  خواص   تردياإلنتاجية؛ و نقص  التنوع البيولوجي؛ و  ولنبايت  الغطاء ا و املناطق احلرجية    ترديو

معيشة اإلنسان  سبل تردييف انتشار الفقر ويسهم التصحر كما الحظ املشاركون أن . سواء كانت مروية أو بعلية
 .املناطق الريفية طفال يف   النساء واأل على  ، مما يزيد األعباء     املناطق الريفية إىل املناطق احلضرية    هجرة الرجال من    و

عدة مبادرات  رعاية   ،مجلة أمور ، ضمن   أُحرِز يف معظم البلدان العربية اليت تولت      اً  كبرياً  وسجل املشاركون تقدم  
، وحتسني اإلنتاجية، وتوسيع ترديةاملناطق املإصالح لدعم اجلهود الوطنية الرامية إىل مكافحة التصحر، مبا يف ذلك    

  .الستشعار عن بعد لرصد التصحرل تكنولوجيات استحداث املائية غري التقليدية، ونطاق استخدام املوارد

 يف مبـا  ،رالتصحاليت ينبغي اختاذها على الصعيد اإلقليمي ملواجهة        التدابري  خمتلف  اً  وناقش االجتماع أيض    - ٢٣
يـة للتنميـة     استراتيجيات وأولويات مكافحة التصحر يف الـسياسات الوطن        دمج أخرى، أمور مجلة ضمن ذلك

عتماد هنـج   ا و ؛ةامج عمل دون إقليمي   واملشاركة يف تنفيذ بر    املستدامة؛ وااللتزام بتنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر     
 وتـدريب    ومكافحتـه؛  تخصصة يف رصد التصحر   املدعم إنشاء مراكز للمعلومات      و ؛متكامل ملكافحة التصحر  

  .ارد الطبيعية وتنميتها املستدامةاملولصون متكاملة تقنيات اتباع واعتماد على أخصائيني 

إنـشاء  إىل ختفيف آثار اجلفاف، اقُترِح يف اجتماع التنفيذ اإلقليمي اختاذ إجراءات شىت من قبيل               اً  وسعي  - ٢٤
معدة لضمان التدفق املستمر للبيانات واملؤشرات العلمية واملناخية اليت متكن من إلنذار املبكر باجلفاف اتفعيل نظم ل

لتعاون فيما بني بشكل خاص على اتأكيد وختفيف حدهتا، مع الالسلبية جلفاف اري الالزمة ملعاجلة آثار    حتديد التداب 
ـ     رللتنبؤ مبوجات اجلفاف عن ط    داعمة   وسائل   استخدامالبلدان العربية؛ و   ة موثوقـة؛   يق عمليات رصـد ميداني

  .صاديةاالقت - الجتماعية ارات ؤشيل املوتسجعار عن بعد؛  االستشاتاستخدام تقنيو

كجزء من تقنيات متكاملة لتحقيق فهم أفضل لكيفية التنبـؤ حبـاالت            كلها  هذه املؤشرات   تستخدم  و  - ٢٥
املناظر الطبيعيـة    و ئص التربة حتديد املناطق املتجانسة من حيث ظروف املناخ وخصا        و اجلفاف يف املنطقة العربية؛   

 آثـار  لتخفيف  كافيةوضع وتطوير تدابري و؛ املناطق ورسم خرائط هلذه،استخدام األراضيواملوارد املائية وأمناط  
وصياغة خطط حلماية الشريط ما ميكن أن يترتب عليها من آثار متحيص  املناخية احملتملة والتكيف معها؛ والتغريات

ق يف ضوء النتائج اليت أوردها الفري     حيظى بأولوية عالية    هذا اإلجراء   ُرِئي أن   و. ملنطقةاملمتد على طول ا   الساحلي  
 وغري ذلك توضح أحدث السيناريوهات احملتملة الرتفاع مستوى سطح البحر    واحلكومي الدويل املعين بتغري املناخ      

  .ة املتوقعةلبيمن اآلثار الس
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  املؤمتر الدويل املعين مبكافحة التصحر  )ب(

االجتماعية التابعة اشتركت إدارة الدولة للغابات يف مجهورية الصني الشعبية وإدارة الشؤون االقتصادية و        - ٢٦
،  وغريها من الوكاالت التابعة لألمم املتحدة      لألمم املتحدة، بدعم من أمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر         

 .٢٠٠٨ينـاير  / كانون الثاين٢٤ إىل ٢٢يف بيجني من الذي ُعِقد يف تنظيم املؤمتر الدويل املعين مبكافحة التصحر    
يان بيجني بشأن مكافحة التصحر وتعزيز ر العاملية والتدابري الالزمة ملكافحته واعتمد بمشكلة التصحوناقش املؤمتر 

  لجنـة  ل الـسادسة عـشرة   الـدورة   يف أعمـال    ، الذي صدر بوصفه أحد املدخالت الرمسيـة         التنمية املستدامة 
  .التنمية املستدامة

إن اهلـدف   ولدى إشـارته إىل     . ماعوألقى األمني التنفيذي التفاقية مكافحة التصحر كلمة أمام االجت          - ٢٧
 إقامة شراكة عاملية لقلب اجتاه التـصحر      "هو  والذي اتفق عليه مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة         مستقبالً  املتوخى  

  وختفيف آثار اجلفاف يف املناطق املتأثرة دعماً للحد من الفقر وحتقيق االستدامة            ماتردي األراضي ومنع حدوثه   و
وجاء فيها بشأن هذه املسألة، اً فت انتباه املشاركني إىل دراسة أجرهتا جامعة األمم املتحدة مؤخر فقد ل،)١("البيئية

لتنمية اكاسب  باإلطاحة مب فهو يهدد   ،  اهذ نايف عصر اً  أن التصحر واحد من أكثر التحديات البيئية العاملية إحلاح        
إىل أن التصحر عملية مبقـدورها أن       الدراسة  أشارت  كما  . رجاء املعمورة يف العديد من أ   حتققت    املستدامة اليت 

حبكم طبيعتها استقرار اجملتمعات عن طريق تعميق الفقر ودفع األفراد إىل اهلجرة ألسباب بيئته، مما يفاقم                عزع  تز
  . الضغوط على املناطق اليت رمبا مل تكن تعرضت لعوامل التدهور بعد

حنو التغيري املنـشود يف النمـوذج   اجملتمع الدويل يقود االجتماع أن على أن إىل  خلص األمني التنفيذي    و  - ٢٨
 األراضـي   ترديأن التصحر و  تثبت  دلة علمية   ألنه يوجد اآلن أ   ،  رسم السياسات العاملية والوطنية   جمال  يف  املطبق  

اً وبطريقـة   تهما أيض مكافحليسا جمرد مسألتني حمليتني أو إقليميتني، وأن باإلمكان         ، و عاملالنطاق  متفشيان على   
   آثاره وتعزيـز قـدرة البلـدان املتـأثرة        حدة  وختفيف   التكيف مع تغري املناخ   إطار  حيث التكلفة يف    فعالة من   

  .على مقاومته

والفقر يف بني التصحر الرابطة وركز االجتماع على عدة مسائل أساسية من قبيل البعد العاملي للتصحر؛ و  - ٢٩
؛ طر عمـل إمنائيـة    أإدماج برامج عمل مكافحة التصحر يف       يذ؛ و البلدان النامية؛ وتعزيز أوجه التآزر لدعم التنف      

ومشاركة اجملتمعات احمللية؛ والوصول إىل األسواق؛ وحشد االستثمارات واملوارد؛ واملعارف التقليدية؛ والتعلـيم    
  .نظم املعلومات واإلنذار املبكرووإذكاء الوعي؛ 

  ة استعراضيةدور: لدورة السادسة عشرة للجنة التنمية املستدامةا -٢

. ٢٠٠٨يو  مـا /أيـار  ١٦ إىل   ٥يف نيويورك من    ُعِقدت الدورة السادسة عشرة للجنة التنمية املستدامة          - ٣٠
.  املعقودة فيما بـني الـدورات      جتماعاتاالقليمية و اإلتنفيذ  ارير مقدمة من اجتماعات ال    واستعرضت الدورة تق  

                                                      

 .١٦، ص ٨، الفقرة ICCD/COP(8)/16/Add.1الوثيقة  )١(
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 اليت أجراها الفريـق     دورة وحلقات النقاش  لعامة لل يف اجللسات ا   كلمات   أمانة اتفاقية مكافحة التصحر   ووجهت  
  .وشاركت يف مراكز التعلمتها أو شاركت يف استضاف اجلانبيةناسبات افت امل، واستضذات الصلةبشأن املواضيع 

جلـزء الرفيـع    وكُّرست األيام الثالثة األخرية من الدورة السادسة عشرة للجنة التنمية املستدامة لعقد ا              - ٣١
  .عدة وزراءي شارك فيه الذاملستوى 

الوكاالت التابعة  رؤساء  ، وفعل ذلك أيضاً     اجلزء الرفيع املستوى  اجتماع  يف  اً  ألقى األمني التنفيذي بيان   و  - ٣٢
 دور االتفاقيـة يف معاجلـة األزمـات   عـن  رسالة املشاركني  يف بيانه إىل األمني التنفيذيوجه  و .ألمم املتحدة ل

  . والفقر، القسريةرةواهلج ،وتغري املناخ ،أزمتا الغذاء والطاقة العامليتان فيها ، مبا العاملية الناشئةوالتحديات

واليت  اخلطة االستراتيجية اليت تشمل فترة عشر سنوات لتنفيذ االتفاقية        ولدى إشارة األمني التنفيذي إىل        - ٣٣
الـنظم   األراضـي و   علـى لقضايا اليت تؤثر    استجابة منهجية وشاملة ل   التفاقية  ا لكي جتعل من     اعتمدت مؤخراً 

 ،معاجلة أزمة الغذاء  بطريقة كلية، سواء فيما خيص      عاجلة قضايا األراضي    احلاجة امللحة مل  شدد على   ،  اإليكولوجية
فإن من الضروري   األراضي شاملة لعدة قطاعات،     ألن قضية   اً  أنه نظر ضاف  أو. الكربوناحتجاز  تغري املناخ و   وأ

صلة باألراضي، بغيـة    املتشىت نواحي القضايا    تتناول  ومة األمم املتحدة    االت داخل منظ  اجلمع بني عدد من الوك    
  .كياناتخمتلف اله االستناد إىل أوجه التآزر بني ميكن" راضيمن أجل األحتالف "تشكيل 

العـرب  ) ب(؛  حتديد العقبات والقيود  ) أ: (وأُجرِيت خالل الدورة مناقشة بشأن املواضيع اخلمسة التالية         - ٣٤
وتـرد  . ةالشاملالقضايا  مجيع  ) ه(؛  الترابطوصالت  ) د (؛وسائل التنفيذ  )ج( الفضلى؛   ملمارساتااملستخلصة و 

اتفاقية وترتبط مسائل تردي األراضي واجلفاف والتصحر ب. الرئيسالذي أعّده وجز  يف امل  املناقشة املواضيعية نتائج  
  .مباشراًاً ارتباطمكافحة التصحر 

   من حيث صلتها باالتفاقيةجنة التنمية املستدامةالدورة السادسة عشرة للنتائج  - ٣

الضوء علـى االعتـراف      جنة التنمية املستدامة  سلّط املشاركون يف اجتماعات الدورة السادسة عشرة لل         - ٣٥
تغري املناخ ظروف مع مؤكّدين بذلك على حاجة النظم الزراعية للتكيف الترابط بني تغري املناخ وتردي األراضي، ب

  . ضمان األمن الغذائي حقاً إىلسعىتمع الدويل يإذا كان اجمل

توفر و  األصول بالنسبة لسكان الريف    إحدى أهم ا  موجز الرئيس إىل أهن   وفيما يتعلق باألرض، فقد أشار        - ٣٦
وهي  ؛هامة فيما خيص النظام اإليكولوجي    وتقدم خدمات   ؛  املدقعوشبكة األمان من الفقر     لسبل املعيشة؛   اً  أساس
 وامليـاه  األراضـي  توافر   ؤثر على يأن   وهو ما ميكن     ه،تغري املناخ والتكيف مع   آثار  ية يف ختفيف     بالغ األمه  عامل

 النامية الصغرية اجلزرية الدولمن تبعات وخيمة تتحملها على ذلك مع ما يترتب  ،الضعف حالة فاقمويؤدي إىل ت
  .خاصة ةفبص

 املوارداجلة قضايا األراضي، مثل الضغط على معاليت تعترض وحددت الدورة العديد من العقبات والقيود   - ٣٧
 واملياه والطاقة األغذية ىلاحلاجة إ  وتزايد ،السكاين النمو بسببيف الزيادة   ، وهو ضغط آخذ     األراضي منالنادرة  
 املنـاخ  تغري ألمناط املصاحبة الضغوط هذهأشار موجز الرئيس إىل أن      و .احلضرية املناطق توسعة، و  األولي واملواد
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تـشمل   التربـة تردي الذي يعترب التصحر أحد أشكاله، وأن العناصر األخرى املسامهة يف         التربة تردي   إىلتؤدي  
  .ُتفقد األراضي خصوبتها آليات أو التحات أوالنمو احلضري  بسببالصاحلة للزراعة  األراضي احنسار

 الريفية املتضررة مما يؤدي إىل معيشة اجملتمعاتبل سدد وبالنسبة للجفاف، ذكر الرئيس أن هذه الظاهرة هت  - ٣٨
ـ     حاالت  يف  سهم  تو،  ألمن الغذائي ا األغذية وانعدام    نقص يف   نـزوح ، و اتاخنفاض اإلنتاج الزراعي، ويف اجملاع
سيما يف املناطق اليت تعتمـد علـى         مواجهة اجلفاف، ال  خلطر  بشكل خاص   معرض  العامل النامي   ، وأن   السكان

التغري املتوقع يف املناخ إىل زيادة      يؤدي  من احملتمل أن    أن  إىل  اً  ار الرئيس أيض   وأش .ملناختتأثر با قطاعات اقتصادية   
اآلثار من سيزيد  وطول مدهتا يف العديد من املناطق القاحلة وشبه القاحلة، مما حدهتاتفاقم وحاالت اجلفاف تواتر 

إىل بروز منـط منـاخي   أدى النينيا /ظاهرة النينيواف أن تزايد تواتر حدوث     أض، و عليهاالشديدة املترتبة   السلبية  
  .حاالت اجلفاف احملليةإىل ري، إضافة أو اجلفاف الدوباجلفاف املومسي  يعرفجديد 

الدعم يف جمـال بنـاء      قصور  املوارد املالية والتقنية و   نقص  أمكن حتديدها   ومشلت العقبات والقيود اليت       - ٣٩
؛  اجلفافمقاومةقدرة هذه اجملتمعات على مدى  على بشدةيؤثر مما عالة،  إلدارة اجلفاف بصورة فةالقدرات الالزم

، مما  لتنفيذيف جمال ا   ونقص القدرات املؤسسية     ،ضعف األطر التشريعية الالزمة لتعزيز ممارسات زراعية مستدامة       و
الوقت ثوقة ويف   ومعلومات مو تقديرات  إتاحة  وعدم  ؛  آثار اجلفاف التعامل مع   درة اجملتمعات احمللية على     قيقّوض  

القدرة على اإلنذار املبكر يف البلدان واملنـاطق         وضعف   أنظمة رصد اجلفاف  نقص  وللمجتمعات احمللية؛   املناسب  
  .يف أفريقيا خصوصاًالنامية املتضررة، و

تقـدم يف   الحراز  إلاً  مما يشكّل هتديد   التربة،   ترديأخطر أشكال   أنه  وصفه ب وفيما يتعلق بالتصحر، فقد       - ٤٠
 اجلهود اليت تبذهلا البلدان النامية يف إىل انتكاسبذلك يؤدي ، والتنمية املستدامة، والقضاء على الفقر واجلوعجمال 

آثـار  كما ركّز املوجز على     . سبيل حتقيق األهداف اإلمنائية املتفق عليها دولياً، مبا فيها األهداف اإلمنائية لأللفية           
وذكر الرئيس . الرئيسيا مصدر رزقها اليت متثل  أراضيهلتحرمها مناً، قرشد الفئات فأعانيها التصحر السلبية اليت ت

 عاملية أيضاً من خالل اجلهود املتضافرة جلميـع الـدول األعـضاء             تستدعي استجابة لتصحر مشكلة عاملية    أن ا 
ات إقامـة الـشراك    منها   وسائل، ب  للتصدي للمشكلة  تعاون دويل إىل  حاجة   وأن مثة    ،أصحاب املصلحة املعنيني  و

  . العاملية ونقل التكنولوجيا وتعزيز البحوث العلمية

، وال يزال يـشكل  ق الريفيةالفقر املدقع املتفشي يف املناط   أمكن حتديدها،   والقيود اليت   من بني العقبات    و  - ٤١
يف قطاعي الزراعة   على حنو غري مستدام     وممارسات استخدام األراضي    ؛  مكافحة التصحر حيول دون   اً  رئيسياً  عائق
عرض من تبإطراد مما يزيد ، ية يف األراضي اجلافة على التكيف      قدرة النظم اإليكولوج   قّوضتفتئت  اليت ما   الرعي  و

التعاون بـني أصـحاب     أوجه  تنسيق  سوء  و؛  ةاهلياكل املؤسسية والقانوني  قصور  و؛  التربة فيها للتردي والتصحر   
معلومات تقدمي  مما يؤدي إىل     على املستوى العاملي     الرصد والتقييم تدين  و كافة؛   املصلحة يف القطاعات االقتصادية   

احلوافز الالزمة للتشجيع على استخدام املراعي وإدارهتـا بطريقـة          نقص  ؛ و كافحة التصحر متناثرة عن م  وجمزأة  
برامج البحث يف جمـال     قصور  وتربية املواشي؛   للعاملني يف قطاع    سبل املعيشة اآلمنة    مستدامة، مبا يف ذلك تعزيز      

  .الةملواشي وإدارة املراعي بصورة فّعتربية ا
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 والرخيـصة التكنولوجيات املناسبة   واقتناء  بطء عملية نقل     : أيضاً كما ورد يف املوجز ذكر القيود التالية        - ٤٢
زراعة احملاصيل القادرة على التكيف مع     وتكنولوجيات  ،  ، مبا فيها تكنولوجيات حفظ املياه والتربة      والتكيف معها 
ـ    وزيادةإنتاجية األراضي   حتسني  تكنولوجيات  و ، أقل من املياه   إىل كميات اج  املناخ واليت حتت    ؛ي اإلنتـاج الزراع

 مشاركة اجملتمعاتحمدودية و؛ ة والتعليم ومجع البيانات والرصدوعدم كفاية البحوث العلمية؛ غياب احلوافز املاليو
  .رسياسات مكافحة التصحاملتعلقة برارات  اجملتمع املدين األخرى يف اختاذ القفئاتاحمللية والشعوب األصلية و

، حددت الدورة العرب املستخلصة واملمارسات الفضلى الالزمة للتصدي لتردي األراضي ومكافحة وأخرياً  - ٤٣
الـذي تؤديـه    دور   ال شددت وفود كثرية على أمهية    ويف هذا اخلصوص،    . التصحر وختفيف آثار اجلفاف السلبية    

وُرِئـي أن هـذه     .  أحكامها بالكامل  ضرورة تنفيذ  وسلّطت الضوء على     ،رة التصح قية األمم املتحدة ملكافح   اتفا
 األرض  ترديالصك الوحيد امللزم قانوناً، فهي اتفاق عاملي بشأن مسائل األراضي يتناول مبنهجية             " هي   االتفاقية

ايل أن يعـزز    بالت وطأة آثاره ومقاومتها، ومبقدوره   وختفيف  مع تغري املناخ    والتصحر، ويقدم خطة عمل للتكيف      
  .)٢("تغري املناخ وفقدان التنوع البيولوجيل معاجلة اآلثار السلبية التدابري املعدة لغرض

  الدورة السابعة عشرة للجنة التنمية املستدامة وعملية التحضري هلا - باء

الدورات مشلـت   قبل عقد الدورة السابعة عشرة للجنة التنمية املستدامة بأنشطة فيما بني            اً  اضطُِلع أيض   - ٤٤
 الذي ُدعيت قبله أمانة اتفاقية مكافحة التصحر إىل املشاركة يف اجتماعني            االجتماع التحضريي احلكومي الدويل   

  .مهمني اثنني فيما بني الدورات يف كل من بانكوك وويندهوك

  جتماعان املعقودان فيما بني الدوراتاال -١

مع جلنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية     واالجتماعية  دية  دة للشؤون االقتصا  إدارة األمم املتح  اشتركت    - ٤٥
 يف تنظيم عقـد  برنامج عقد تنمية القدرات التابع للجنة األمم املتحدة املعنية باملوارد املائية و آلسيا واحمليط اهلادئ  

تاجية الزراعيـة   حتسني اإلن "بشأن موضوع    ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ٢٩ إىل   ٢٨اجتماع بانكوك يف الفترة من      
 وُدعي األمني التنفيذي التفاقية مكافحة التصحر       ." املعيشة يف املناطق الريفية     سبل تعزيزوكفاءة استخدام املياه و   

التـرابط بـني التـصحر      صالت  تناول يف بيانه مسألتني مهمتني، أال ومها        وإىل احلضور بصفة متحدث رئيسي،      
  .الريفيةيف املناطق حتسني سبل املعيشة جمال تفاقية مكافحة التصحر يف والزراعة واستخدام املياه وكذلك استجابة ا

 على املـستوى    ٢٠٠٩فرباير  /شباط ١٠و ٩، فقد ُعِقد يومي     الدوراتأما اجتماع ويندهوك فيما بني        - ٤٦
 ثورة  مواجهة التحديات، حتقيق  : الزراعة األفريقية يف القرن احلادي والعشرين     : "التايلوضوع   امل الوزاري وتناول 
 ثورة خضراء   حتقيقكانت الفكرة الرئيسية فيه     ببيان  األمني التنفيذي وأدىل    وحضر االجتماع   ". خضراء مستدامة 

األراضي اجلاف من   / املتردي استصالحوسائل منها   تردية، ب معاجلة األراضي امل  ينبغي أن يشمل    فريقيا  أيف  مستدامة  
هي ، وواالنتفاع هبا إىل أبعد مدىاً لزمة قانونواملاً  املوجودة حاليملعاهدة الدولية الوحيدةالتطبيق الكامل ألحكام او

  . املضمارالتقدم احملرز يف هذا ورصد ، اليت ميكن أن تساعد البلدان يف تقييم كافحة التصحراتفاقية األمم املتحدة مل
                                                      

 . من موجز الرئيس١٥٦، الفقرة ٤٢، ص E/2008/29-E/CN.17/2008/17الوثيقة  )٢(
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 يف القرن احلـادي     الزراعة األفريقية هوك الوزاري الرفيع املستوى بشأن      إعالن ويند "االجتماع  عتمد  وا  - ٤٧
 واسُتبقيت يف اإلعالن اخليارات املهمـة يف جمـال          ."مواجهة التحديات، حتقيق ثورة خضراء مستدامة     : والعشرين

مكافحة التصحر لتقييم ورصد التقـدم      استخدام أطر وعمليات اتفاقية     إىل  حلكومات  االسياسة العامة، واليت دعت     
مـن   للسنوات العشر    ةطة االستراتيجي اخل ودعتها إىل إدراج     اجلافة؛ و تردية استصالح األراضي امل   ما خيص احملرز في 

لسكان املتضررين وحتسني امعيشة سبل مبا حيقق االرتقاء ب الوطنية واإلقليمية اتفاقية يف سياساهتاالتنفيذ أجل تعزيز 
) مكافحة التـصحر  يف إطار اتفاقية(أن تنفذ خطط عمل وطنية   وأوصت احلكومات ب   ؛املتأثرةالنظم اإليكولوجية   

التكيف حتقق بطريقة تآزرية  )يف إطار اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ( وطنية للتكيف عملوبرامج 
  .ملناخمع تغري ا

  االجتماع التحضريي احلكومي الدويل -٢

  دامة يف نيويـورك  ُعقد االجتماع التحضريي احلكومي الدويل للدورة السابعة عـشرة للجنـة التنميـة املـست            -٤٨
جلنة التنمية املستدامة، أال وهي الزراعة      بشأن مواضيع   حول بيانات الفريق    اً  ، ومتحور أساس  فرباير/شباط ٢٧  إىل ٢٣من  

أدىل عدد من أعضاء الفريق ببيانات بشأن كل واحد من املواضيع           و. وأفريقياوالتنمية الريفية واألرض واجلفاف والتصحر      
  .النقاشثاث استحاملذكورة من أجل 

  مشاركة أمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر  )أ(

حضرت أمانة اتفاقية مكافحة التصحر االجتماع التحضريي احلكومي الدويل وُدعيت فيـه إىل اإلدالء                 - ٤٩
جلانبية املناسبات ا بعض  بشأن األراضي والتصحر، كما ُدعيت إىل تنظيم         مناقشتني أجرامها الفريق     ببيانات مبناسبة 
  .واملشاركة فيها

ة يف مواجه األراضي  لى دور   ي، شدد فيه ع   ضااألرمسألة  لفريق بشأن   ببيان أمام ا  األمني التنفيذي   وأدىل    - ٥٠
بشأن إدارة فقراء المناصرة  سياسات  باتباع  القضاء على الفقر    يف يومنا هذا، مبا فيها      العاملية  واألزمات  التحديات  
ملياه من خـالل إدارة     إدارة ا االستدامة يف   (وندرة املياه   أزمة الغذاء واجلوع؛    ودام؛  على حنو مست  واملياه  األراضي  

حفظ التنوع البيولوجي من خالل حتسني ظروف النظم اإليكولوجية         تغري املناخ؛ و  و؛  ) على حنو مستدام   اضياألر
الطاقة املتجـددة؛   ؛ و )لغابات لألراضي كبديل إلزالة ا    اإلدارة املستدامة (إزالة الغابات   واحليلولة دون   ؛  لألراضي

عن  وجتنب اهلجرة القسرية متردية؛ين يعيشون يف أراض ذمن أجل السكان ال/ما خيصالفرص املتاحة لالستثمار فيو
  .حتسني إنتاجية األراضيطريق 

االستثمار املتوخاة يف جمـال     على فرص   وأدلت األمانة ببيان آخر أمام الفريق بشأن التصحر ركّزت فيه             - ٥١
جلميـع  يـارات اجملديـة     بوصفها من اخل   اخلطة االستراتيجية اليت تشمل فترة عشر سنوات لتنفيذ االتفاقية        يذ  تنف

من بعدد    وضعت األمانة جدوالً  ،   املناسبة هذهويف  . ألراضي اجلافة ا لتنمية املستدامة يف  احتقيق  األطراف من أجل    
من األولويات باعتباره  األراضي تردي ؛مكافحة التصحر: حتمل العناوين التالية العامة ةالسياسيف جمال التوصيات 

آثار التصحر وتردي   ختفيف   لعملية   اإلقليمية والعاملية؛ الطابع املتعدد القطاعات    ة و  والوطني ةاحملليستويات  على امل 
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لوطين على الصعيدين ا  اتفاقيات ريو الثالث     إطار عمليات تنفيذ     التآزر يف أوجه  و إدارة املياه  ؛األراضي واجلفاف 
  .إدارة املعارف والعلوم والتكنولوجيا والتمويلأدوار  واإلقليمي

  نتائج االجتماع التحضريي احلكومي الدويل ذات الصلة باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر  )ب(

أن يكون مبثابـة    ترح  متثلت نتائج االجتماع التحضريي الرئيسية يف إعداد وتقدمي نص وضعه الرئيس واق             - ٥٢
  . تفاوضي للدورة السابعة عشرة للجنة التنمية املستدامةنص

املسائل الرئيسية املطروحة يف إطار االتفاقية، واليت مشلت ضمن ما مشلت االعتراف بدور             تضمن النص   و  - ٥٣
فوائـد اإلدارة املـستدامة     األرض يف اإلسهام يف القضاء على الفقر وحتقيق األمن الغذائي والتنمية املـستدامة، و             

التوسع يف الرئيس تضمنت التوصيات اليت استبقاها و.  وتنظيم املناخ توفري خدمات النظم اإليكولوجيةراضي يفلأل
رفيعة معنية بإدارة متيز القائمة على أساس علمي لتعزيز اإلدارة املستدامة لألراضي، وإنشاء مراكز  املمارساتنشر 

 ترديالتصحر و موضوعي   نص أيضاً ويربط ال . أن األراضي  بش عامليةمؤشرات  وضع  ، و بلدان النامية يف ال األراضي  
التكيف مع تغري املناخ وختفيف عملية جزء أساسي من  ة التصحرواجهعترف صراحة بأن ميواً، وثيقاً ربطاألراضي 

ة مرفق البيئ تزويد  أّيد   و مج العمل الوطنية يف أطر التنمية     برا إىل دمج    دعا، فقد   اجلزء املتعلق بالتصحر  أما  . حدته
يف إطـار فتـرة   األرض تردي مع زيادة املوارد املخصصة جملال التركيز على مبوارد كافية لتلبية احتياجاته     العاملية  

  .(GEF-5)جتديد املرفق اخلامسة 

  الدورة السابعة عشرة للجنة التنمية املستدامة -٣

اشتركت يف تنظيمها   طة اجلانبية أو    ألنشمن ا اً  شاركت أمانة االتفاقية بنشاط يف مداوالت الدورة، ونظمت عدد          - ٥٤
 استـضافته   " آثاره ختفيفمع املناخ و  التكيف  خيارات  : أفريقياب يف املناطق اجلافة      املناخ تغري"مثل اجتماع عن    وحضرهتا،  

لعضوية املواد ا  واخنفاض نسبة    تآكلال"واجتماع تناول   ؛  األمانة وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي وبرنامج األمم املتحدة للبيئة        
دور "واجتماع عـن    وإسبانيا؛  التشيكية لالحتاد األورويب    رئاسة  هيئة ال نظمته  " العناصر املكونة هلا   ترديبسبب  يف التربة   

 يف  األمانةمع   االحتاد الدويل للمنتجني الزراعيني   اشترك  الذي  "  األراضي واجلفاف  تردياملزارعني يف مكافحة التصحر و    
إدارة  استضافته الشبكة العاملية املعنية بالسياسات العامة بشأن الذي"  باعتبارها مسألة شاملةاملياه"واجتماع عن ؛ استضافته

ا االجتماع  يف هذ و.  يف استضافته  األمانةاشتركت إسبانيا مع     الذي   " األراضي واألمن العام   رديت"واجتماع تناول   ؛  املياه
مفهـوم  ، تقترح   "وتدعيم األمن ،  رضاألتأمني  "عنواهنا  ايا  قضورقة  سبانيا  إألمانة باالشتراك مع حكومة     األخري، أعدت ا  

 للمعروضات كبريإقامة مدرج  هامش الدورة وتولت األمانة على.  األساسيةاألمن العامبوصفه أحد مقومات " أمن التربة"
  .كاراتتذالو  االتفاقيةوصامللصقات والوثائق ونص، كإعالميةمواد  ، ومتيز بعرضمن الزوار هائالًاً عدداجتذب 

يف جماالت الزراعة والتنمية    إلسراع بالتنفيذ    إىل ا  ةوناقشت الدورة خيارات السياسة العامة والتدابري العملية الرامي         -٥٥
الزراعة والتجـارة   تدور حول   قضايا  هيمنت على املناقشات    ولكن   . واجلفاف والتصحر وأفريقيا   يضاالريفية واألر 

بني املواضيع قيـد     ، وكذلك العالقة  دامة واألهداف اإلمنائية لأللفية   نمية املست والتنمية، ودور الزراعة يف حتقيق الت     
. ه الدعم إىل األراضي اجلافة    أمهية توجي وجرى التأكيد على    . تغري املناخ بشأن  اً  حالياملفاوضات اجلارية   واملناقشة  

واإلدارة املستدامة تصحر الوردت فيها فقرة عن عن رؤية مشتركة  مخس صفحاتمن اً مكوناً موجزوقدم الرئيس 
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كما تواتر ؛ للدورةالعادية  املناقشة  إطاريفاتفاقية مكافحة التصحر  املتعلقة بقضاياالط الضوء على لّوُس. لألراضي
اخلطة واإلطار  وبشأن  اتفاقية مكافحة التصحر    تقدمي الطلبات بشأن احلصول على معلومات يف الوقت احلايل عن           

ذي ازداد عليه   نص االتفاقية ال  بشأن  و) ٢٠١٨- ٢٠٠٨ (اعشر لتنفيذ االتفاقية وتعزيزه   االستراتيجيني للسنوات ال  
خاصـة يف   وطروحة مبوجب االتفاقية،القضايا األساسية امل  وردت يف الوثيقة اخلتامية كافة      و. الطلب بوجه خاص  
  .لتصحر واجلفافاألرض وابالفروع ذات الصلة 

املتـردي   األراضي وإصالح    ترديلحد من   لات سياسة عامة    اعتمدت الدورة خيار  وفيما خيص األرض،      - ٥٦
الدورة السابعة عشرة للجنة التنمية املستدامة على وضع تدابري سياسة عامة للحد            حثت  يف هذا السياق،    و. منها

كما أوصت الـدورة  . يف القضاء على الفقر وإتاحة فرص عمل يف البلدان النامية      اً  من تردي األراضي تسهم أيض    
التنميـة   يعزز   ذيلااألماكن  و والتربة ومحايتها من خالل ختطيط استخدام األراضي         األراضيوارد من   املبصوف  

اختاذ تدابري مثل املمارسات الزراعية املستدامة      ، وكذلك من خالل     ريةاحلضاملناطق  املستدامة يف املناطق الريفية و    
العمل على  و البيئية والتنويع واإلقالل من احلرث،       وزراعة األراضي بالنباتات الدائمة والزراعة احلرجية والزراعة      

  .هلذه األغراضحتقيقاً بناء القدرات يف البلدان النامية تعزيز 

 تـردي تتصدى لعوامل ال   إىل تنفيذ سياسات     الدورة السابعة عشرة للجنة التنمية املستدامة     اً  ودعت أيض   - ٥٧
 احلضريوالتوسع  والتملح والتلوث   اصر العضوية للتربة    العنونقص  املباشرة وغري املباشرة، مثل التصحر والتحات       

.  العـضوية  سالمة املادية للتربة وحتسني حالتها التغذوية وزيادة كمية موادها        ال  إىل استعادة  تؤدي، و غري املستدام 
هو يف البلدان النامية، وتطبيق ما      اً  من أجل تعزيز القدرات، وخصوص    اً  ودعت الدورة مجيع البلدان إىل العمل مع      

جديد وقائم من أدوات وتكنولوجيات ألغراض رصد جودة التربة وتردي األراضي، بوسائل منها معاجلة نقـص            
  .البيانات يف الوقت احلايل عن درجة تردي األراضي وتقييم املعلومات البيوفيزيائية واالجتماعية واالقتصادية

 على الدور الذي تؤديه جنة التنمية املستدامةالدورة السابعة عشرة للاجلفاف، أكدت  وفيما يتعلق مبسألة      - ٥٨
أن من الضروري ويف هذا اخلصوص، رأت . فافاتفاقية مكافحة التصحر بوصفها اإلطار القانوين لتخفيف آثار اجل

تعزيز قاعدة املعارف   ا؛ و جلفاف وختفيف حدهت  االت ا توفري بيئة متكينية رصينة للتأهب حل     : اختاذ اإلجراءات التالية  
تعزيز قدرة اجملتمعات الضغط على موارد املياه وخماطر اجلفاف؛ و، والتحكم يف ملعلومات املتعلقة باجلفافوتبادل ا

  .ف وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا والتمويلعلى التعايف من اجلفا

ة  أرجاء املعمـور   حتدياً خطرياً وطويل األجل ميكن أن يؤثر على       يشكل  اجلفاف  وأشار املندوبون إىل أن       - ٥٩
تنظيم ميكن اقتراح ، عليهو. ويقوض جهود القضاء على الفقر واجلوع ويهدد حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفيةكافة 

لتسخري و، ةالدورة السابعة عشرة للجنة التنمية املستداميف عن اجلفاف  قضايا رئيسية   ما ُنوِقش من    ملعاجلة  منتدى  
لتبعات التقاعس عن العمل، وكذلك مجلة أمور ضمن قييم تإجراء  و،أفضل عن اجلفافمعارف استحداث قدرات 

 يوانعدام األمن الغذائ  بسبب هتديد سبل معيشة اجملتمعات الريفية املتضررة ونقص األغذية احملتوم           الدخل الضائع   
  سيما يف املناطق اليت تعتمد على قطاعـات اقتـصادية           وال  ونزوح السكان،  اتض اإلنتاج الزراعي واجملاع   واخنفا

  .ملناخأثر باتت
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األراضي وختفيف آثار اجلفاف حباجة  ترديالتصحر والدورة بأن مكافحة أقرت وبالنسبة ملسألة التصحر،   - ٦٠
أهداف التنمية املستدامة،   بوسبل املعيشة   واألمن الغذائي   استخدام األرض    ،مجلة أمور ، ضمن   إىل سياسات تربط  

 ،خسائر التنوع البيولـوجي   األراضي، وآثار    ترديعلى   األرض   تغري املناخ واستخدام  السلبية ل ثار  اآلمع مراعاة   
  . على بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية،التصحرو

ويف هذا املضمار، قدمت الدورة السابعة عشرة للجنة التنمية املستدامة توصيات أو خيارات سياسة عامة    - ٦١
 ترديتنفيذ تدابري عملية ملكافحة ؛ ونفيذ السياساتتعزيز اإلطار املؤسسي لت: مع االجتاهات التاليةإضافية تتمشى   
حتسني يف هذا السياق، اقترحت اللجنة      و. تعزيز بناء القدرات، ونقل التكنولوجيا، والتمويل     و ر؛األرض والتصح 

ظمـات  بالتعاون مـع املن    و ، عند االقتضاء   إىل القيام   احلكومات ت، ودع التعاون بني اتفاقيات ريو الثالث    أوجه  
بـدمج موضـوعي   ، رفق البيئة العامليةاملكلفة بالتنفيذ والتابعة مل الوكاالت هااألطراف ذات الصلة، مبا فياملتعددة  

صلة ج خطط العمل الوطنية املت     ودم ،التنمية املستدامة املتعلقة ب  األراضي يف خططها واستراتيجياهتا      ترديالتصحر و 
بواسـطة  املناطق الساحلية يف لتصحر معاجلة مسألة ا ، وضمان يف استراتيجيات التنمية الوطنية    باجلفاف والتصحر 

اخلطة االستراتيجية اليت تشمل    لتنفيذ  املقدم  دعم  وحظي ال . النامية الصغرية اجلزرية الدولوطنية يف   العمل  الخطط  
  . بأمهية قصوىفترة عشر سنوات لتنفيذ االتفاقية

وسائل  وحتسني إدارهتا، ب   ترديةاألراضي امل صالح  ومن بني التدابري العملية املتوخاة، دعت الدورة إىل است          - ٦٢
 األرض ألغراض الرعي والزراعة، واتباع أفـضل املمارسـات يف جمـال إدارة              زيادة التكامل بني استخدام   منها  

األراضي الزراعية ومناطق الرعي، والعمل يف الوقت نفسه على تعزيز االستدامة يف استخدام األرض وسبل املعيشة 
   ني احليازة ملن يعيشون يف املناطق املتـأثرة، مبـن فـيهم            وزيادة تأم   بكفاءة  واستخدام املياه  ة التربة وتعزيز إنتاجي 
  .رعاة املاشية

الدورة السابعة عـشرة للجنـة التنميـة     دعت   ، والتمويل  ونقل التكنولوجيا  ببناء القدرات وفيما يتعلق     - ٦٣
ا لذلك التصحر واجلفاف، ملتعزيز القاعدة العلمية بشأن تشجيع البحوث العلمية و مجلة أمور، إىل ، ضمناملستدامة

وقياس النتائج ورصد أثر برامج     لألراضي  يما يتعلق باإلدارة املستدامة      قرارات مدروسة ف   بالنسبة الختاذ من أمهية   
لدان الب جديدة منها يفوإنشاء مراكز اً والرصد القائمة حاليالتميز وأيدت اللجنة حتسني مراكز . مكافحة التصحر

اعتماد وتنفيـذ تقنيـات     ت متعددة من بينها     إىل بناء القدرات يف جماال     الدورة   النامية ملكافحة التصحر، ودعت   
  .متكاملة حلفظ املوارد الطبيعية واستخدامها على حنو مستدام

ارث على دارة الكواحلالية إلقدرات وتعزيز ال إنشاء الدورة السابعة عشرة للجنة التنمية املستدامةدعمت و  - ٦٤
اجملال إلدارة املخاطر النامجة عـن  مبا يف ذلك دعم نظم املعلومات ونظم اإلنذار املبكر اليت تتيح  مجيع املستويات،   

ودعت الدورة إىل حشد املوارد املاليـة       .  إدارة فعالة  ، السلبية تغري املناخ آثار   األرض و  تردياجلفاف والتصحر و  
اخلطة االستراتيجية اليت تشمل فترة عشر سـنوات        تنفيذ  بة التوقيت من أجل     واملناسالكافية واليت ميكن التنبؤ هبا      

وأنـشطة    من االتفاقية، وإىل مواصلة تقدمي الدعم يف جمال إذكاء الوعي          ٢٠ ألحكام املادة     وفقاً لتنفيذ االتفاقية 
 جملس مرفق البيئـة      ودعت ،كما شجعت الدورة البلدان املتقدمة    . السياسة العامة ألمانة اتفاقية مكافحة التصحر     

مبا يكفي من املوارد املالية يف الوقت املناسب وعلى حنو ميكـن      األرض   ترديجمال التركيز على    العاملية إىل تزويد    
  . فيها املوارد املالية اجلديدة واإلضافيةا، مبيف إطار فترة جتديد املرفق اخلامسةالتنبؤ به 
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بني تغري املناخ والتصحر، وأيدت دمج      بالترابط   ية املستدامة الدورة السابعة عشرة للجنة التنم    واعترفت    - ٦٥
يف االستراتيجيات الزراعية واستراتيجيات    واستراتيجيات احلد من خماطر الكوارث      تدابري التكيف مع تغري املناخ      

ـ  ف، وال مكافحة التصحر واجلفا  الرامية إىل    وأنشطة العمل    اضيالتنمية الريفية واإلدارة املستدامة لألر     يما يف  س
  .البلدان النامية

الـدول  الدورة السابعة عشرة للجنة التنمية املـستدامة    ومتابعة خليارات السياسة العامة املعتمدة، دعت         - ٦٦
 مكافحـة التـصحر،     خلطة االستراتيجية اليت تشمل فترة عشر سنوات لتنفيذ اتفاقيـة         األعضاء إىل تعزيز تنفيذ ا    

ـ مؤسساهتا  ومج األمم املتحدة وصناديقها   برا التماسك بني وثيق عرى   شجعت على ت  و  املعنيـة بقـضايا   اوهيئاهت
  .، وذلك بالتعاون مع أمانة اتفاقية مكافحة التصحراألراضيتردي مكافحة التصحر واجلفاف و

   االستنتاجات والتوصيات-ثالثاً 
القضايا ناول  على ضمان ت  األمني التنفيذي   حرص  ،  ٨- م أ /٢مقرره  بتوجيهات مؤمتر األطراف يف       عمالً  - ٦٧

وأشار مـؤمتر   . الدورة احلالية للجنة التنمية املستدامة    يف  على النحو الواجب     كافحة التصحر األساسية التفاقية م  
للسنوات العشر من أجل    خلطة االستراتيجية   املقرر التركيز عليها باالستناد إىل ا     املسائل  األطراف بوجه خاص إىل     

  .تفاقيةاالتعزيز تنفيذ 

اً األمني التنفيذي على املشاركة يف األنشطة املُضطلع هبا على الصعيد اإلقليمي حتضري           اً  ؤمتر أيض وشجع امل   - ٦٨
للدورتني السادسة عشرة والسابعة عشرة للجنة التنمية املستدامة، وعلى مواصلة اإلسهام حسب االقتضاء يف هذه          

ق الوطنية التابعة التفاقيـة مكافحـة       وعالوة على ذلك، ُشجِّعت األطراف على إشراك مراكز التنسي        . األنشطة
  .التصحر واملنظمات غري احلكومية يف األعمال اليت ُينهض هبا يف إطار الدورتني

العمل لكي حتتل االتفاقية مكان الصدارة يف برنامج للجنة التنمية املستدامة اجملال العامني دورة أفسحت و  - ٦٩
اً األمانة جهودوقد بذلت .  بطريقة شاملةلالتفاقيةالقضايا األساسية ، ولكي ُتعاجل ة الدوليةاحلكومياخلاص بالعملية 

للجنـة  للدورة السابعة عشرة    لوثيقة اخلتامية   توضح ا املوارد، و حمدودية  رغم  األطراف ب مؤمتر  لتنفيذ والية   مضنية  
   اسية لالتفاقيـة  لقضايا األس كما يتجلى يف مدى عرض ا     ،   األمانة اهبجودة األعمال اليت تنهض      ةالتنمية املستدام 

  .يف الوثيقة

دواعي االرتيـاح أن نالحـظ أن املـسائل          من   ، فإن من اجلهود املتواصلة يف هذا املضمار     عامني  بعد  و  - ٧٠
لجنة التنمية الوثيقة اخلتامية للدورة السابعة عشرة لقد وردت يف خمتلف أجزاء  ٨- م أ/٢قرر عليها يف امل املنصوص
احلاجة إىل االستثمار يف    : على النحو التايل   املسائل اليت حددها مؤمتر األطراف       ىلإاألطراف  قد يشري   و. ةاملستدام

 ك السياسات والتدابري، مبا فيها    تعزيز تل  و املمارسات الزراعية املستدامة، مبا يف ذلك اإلدارة املستدامة لألراضي؛        
زيادة الـدعم الـوطين      و ة مستدامة؛ أنشطة بناء القدرات على املستوى احمللي، اليت تسهم يف إدارة األراضي إدار           

مكافحة التصحر بوسائل ان املتأثرين على الغذاء واملاء؛ وتعزز فرص حصول السكمن شأهنا أن والدويل لألطر اليت 
  .منها استصالح األراضي املتردية كوسيلة للتكيف مع تغري املناخ
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 أن تتوىل أمانة اتفاقية مكافحـة التـصحر          على لجنة التنمية املستدامة  لدورة السابعة عشرة ل   واُتفّق يف ا    - ٧١
 ودعا االجتماع إىل تقدمي الدعم .مسؤولية متابعة تنفيذ توصيات السياسة العامة بشأن األراضي واجلفاف والتصحر

 من خالل توثيق عرى تفاقيةاالللسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ تعزيز تنفيذ اخلطة االستراتيجية لالتفاقية بغية 
قضايا التصحر واجلفـاف وتـردي      واملعنية ب  التابعة ملنظومة األمم املتحدة      بني هذه املؤسسات  والترابط   التماسك
ويتيح هذا األمر فرصة إضافية أمام االتفاقية وأمانتها، اللـتني جيـب أن             .  بالتعاون مع أمانة االتفاقية    ،األراضي
للجنة املواضيع اليت طرحتها الدورة السابعة عشرة يف الوقت املناسب بطريقة موضوعية فيما يتعلق بتنفيذ تستجيبا 

  .التنمية املستدامة

 أن خيصـصوا    الدورة السابعة عشرة للجنة التنمية املستدامة     أما بالنسبة ألفريقيا، فقد قرر املشاركون يف          - ٧٢
الدورة رار  ألغراض رصد ومتابعة تنفيذ ق٢٠١٦ و٢٠١٢يف دوريت اللجنة االستعراضيتني يف عامي  مستقالًاً  جزء

  . بشأن أفريقياالسابعة عشرة للجنة

  .يرغب مؤمتر األطراف يف تقدمي توجيهات بشأن اإلجراءات املناسبة للمتابعةفقد وعليه   - ٧٣

_ _ _ _ _  


