
 

(A)   GE.11-62481    240811    240811 

  تفاقية تنفيذ االاستعراضجلنة 
  الدورة العاشرة

  ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٢٠-١١تشانغوون، مجهورية كوريا، 
  من جدول األعمال املؤقت) أ(٦البند 

  ات األخرى ذات الصلة تفاقي العالقات مع االتشجيع وتعزيز
  ومع املنظمات واملؤسسات والوكاالت الدولية املختصة

  ٩-م أ/٨التقدم احملرز يف تنفيذ املقرر 

  ٩-م أ/٨التقدم احملرز يف تنفيذ املقرر     

  مذكرة من األمانة    

  موجز    
فحة التصحر مؤمتر    من اتفاقية األمم املتحدة ملكا     ٢٢من املادة   ‘ ١‘٢ تدعو الفقرة   

ـ  . ات الصلة ذاألطراف إىل تشجيع وتعزيز العالقات مع االتفاقيات األخرى          ه ذوتؤكد ه
 ني للسنوات العشر لتعزيز تنفيـذ     ستراتيجيإطار العمل اال   و الدعوة الرؤية الواردة يف اخلطة    

ـ       "  لباستهدافها  ) االستراتيجية) (٢٠١٨-٢٠٠٨(االتفاقية   اه إقامة شراكة عاملية لقلب اجت
ترّدي األراضي ومنع حدوثه والتخفيف من آثار اجلفاف يف املناطق املتأثرة دعماً            /التصحر

  ".للحد من الفقر وحتقيق االستدامة البيئية

 أن يواصل   التصحر مكافحة   تفاقية األمني التنفيذي ال   إىل ٩-م أ /٨ويطلب املقرر     
 ريـو   يتاتفاقي  مع أمانيت  يقوالتنسالتعاون مع املنظمات واملؤسسات والوكاالت الدولية،       

 إىلكما أنه يطلـب     . االتفاقيةتصال املشترك من أجل تنفيذ      العن طريق فريق ا   األخريني  
، مشاريع أطر لسياسات    األطراف للدورة العاشرة ملؤمتر     التحضريعد، من أجل    تأن  األمانة  
وقـد  . ي األراضي واجلفـاف   ترّد/شأن القضايا املواضيعية ذات الصلة بالتصحر     بالدعوة  

، مسامهات يف هذه األطر،     األطرافقدمت عدة بلدان أطراف، قبل الدورة العاشرة ملؤمتر         
  . يف دورهتا التاسعةالتفاقية تنفيذ ااستعراضكما أوصت بذلك جلنة 
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 أن  التفاقيـة  تنفيـذ ا   استعراض إىل جلنة    ٩-م أ /٨ من املقرر    ١١وتطلب الفقرة     
.  للتقدم احملرز يف تنفيذ ذلك املقـرر       اً وتقييم اًاستعراض ٢٠١١ برنامج عملها لعام     تضّمن

  . والتقييم املطلوبنيستعراضوتتضمن هذه الوثيقة اال

 التفاقية تنفيذ ا  استعراض، قد ترغب جلنة      هنا ة املعلومات املقدم   حتليل  إىل واستناداً  
 إصدار توصـيات    هنج عام إلعداد أطر سياسات الدعوة وتطبيقها، ويف       وضع  يف النظر يف    

 استعراض وقد ترغب جلنة . بشأن إعداد أطر سياسات الدعوة وتنفيذها      مؤمتر األطراف  إىل
تصال املـشترك، وأن     يف النظر يف مبادئ للتعاون الذي يقدمه فريق اال         اً أيض التفاقيةتنفيذ ا 

ات ذات الصلة واملنظمات    تفاقيعتمادها وأن تقدم الدعم للتعاون املتواصل مع اال       اتوصي ب 
  .كاالت الدولية املختصةواملؤسسات والو
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  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 

  ٤  ٦-١  .....................................................................مقدمة  - أوالً  
  ٥  ١٠-٧  ..............................التعاون مع املنظمات واملؤسسات والوكاالت الدولية  - ثانياً  
  ٦  ١٥-١١  ..........التعاون فيما بني أمانات اتفاقيات ريو عن طريق فريق االتصال املشترك  - ثالثاً  
  ٨  ٢٨-١٦  .........................إعداد أطر سياسات الدعوة املتعلقة بالقضايا املواضيعية  - رابعاً  

  ١٠  ٣٣-٢٩  ....................................................االستنتاجات والتوصيات  - خامساً  
  املرفقات
  ١٤  ........................................ املنظمات واملؤسسات والوكاالت الدوليةمعالتعاون   - األول  
  ١٥  ..................................................والية فريق االتصال املشترك ومبادئه العامة  - الثاين  
  ١٦  ............................................يا املواضيعية املقترحة ألطر سياسات الدعوةالقضا  - الثالث  
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  مقدمة  -أوالً   

 من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر مـؤمتر         ٢٢من املادة   ‘ ١‘٢تدعو الفقرة     -١
األطراف إىل تشجيع وتعزيز التفاعل مع االتفاقيات األخرى ذات الصلة من أجـل تنفيـذ               

 إىل األمني التنفيذي التفاقية مكافحـة       ٩-م أ /٨ه  وطلب مؤمتر األطراف يف مقرر    . االتفاقية
التصحر أن يواصل التعاون مع املنظمات واملؤسسات والوكاالت الدولية وأن يواصل التنسيق            

. مع أمانيت اتفاقييت ريو األخريني من خالل فريق االتصال املشترك لتحقيق الغـرض نفـسه              
التحـضري للـدورة العاشـرة ملـؤمتر        وطلب هذا املقرر نفسه إىل األمانة أن تعد، من أجل           

األطراف، مشروع أطر لسياسات الدعوة بشأن املسائل املواضيعية ذات الـصلة مبكافحـة             
  .ترّدي األراضي واجلفاف/التصحر

 من جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية أن تضّمن        ٩-م أ /٨ من املقرر    ١١وطلبت الفقرة     -٢
وتتـضمن  . للتقدم احملرز يف تنفيذ ذلك املقرر      استعراضاً وتقييماً    ٢٠١١برنامج عملها لعام    

  .هذه الوثيقة االستعراض والتقييم املطلوبني؛ وجيري تنظيمها يف ثالثة فصول رئيسية

يقدم الفصل الثاين معلومات عن الدور الذي أدته أمانة اتفاقية مكافحـة التـصحر                -٣
يز العالقات وأوجـه     يف إقامة الشراكات التعاونية من أجل تعز       ٢٠١١-٢٠١٠خالل الفترة   

التقارب املتوخاة يف اخلطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ             
يف " توحيـد األداء  "، ويربز التقدم احملرز يف تعزيز     )االستراتيجية) (٢٠١٨-٢٠٠٨(االتفاقية  

 يف سياق الدورة جمال األراضي عن طريق مبادرة األرض لألمم املتحدة واجلزء الرفيع املستوى         
  .السادسة والستني للجمعية العامة لألمم املتحدة

ويعرض الفصل الثالث التعاون املستمر فيما بني أمانات اتفاقيات ريو عـن طريـق                -٤
فريق االتصال املشترك، ويربز اجلهود اليت اختذهتا أمانة اتفاقية مكافحة التـصحر اسـتجابة              

ي مبواصلة التنسيق عن طريق فريق االتصال املـشترك          اليت تقض  ٩-م أ /٨  من املقرر  ٣للفقرة  
لتيسري تبادل املعلومات واعتماد هنُج مشتركة من أجل مواءمة وتيسري متطلبات تقدمي التقارير             

  .من قبل األطراف

ويعرض الفصل الرابع التقدم احملرز يف إعداد مشاريع أطر سياسات الدعوة املنصوص              -٥
فهذه الفقرات تطلب من األمانة، مـن أجـل        . ٩-م أ /٨رر   من املق  ٨-٤عليها يف الفقرات    

التحضري للدورة العاشرة ملؤمتر األطراف، أن تعد مشاريع ألطر سياسات الدعوة بشأن عدد             
تـرّدي  /من املسائل املواضيعية، هتيئ بيئة سياساتية متكينية لتناول اآلثار املناوئـة للتـصحر            

ن املتأثرة واجلهات األخرى الرئيسية من أصحاب       األراضي واجلفاف، وأن تبلغ بانتظام البلدا     
كما أهنـا تطلـب إىل      . املصلحة عن اإلجراءات اليت قد تكون مفيدة يف تنفيذ برامج العمل          

األمني التنفيذي أن يتشاور مع األطراف على نطاق واسع وأن حيـافظ علـى االتـساق يف      
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ن يستخدم أطر سياسات الدعوة برنامج عمل األمانة من حيث اتصاله بتنفيذ االستراتيجية، وأ   
  .من أجل التماس موارد مالية لتنفيذها

وترد يف هناية هذه الوثيقة جمموعة من التوصيات املستمدة من هذه التطورات، لكي               -٦
وأبدت ثالثـة   . تنظر فيها األطراف يف أثناء الدورة التاسعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقيات          

  . تعليقات رمسية على هذه الوثائق-مبيا واملكسيك  األرجنتني وكولو-بلدان أطراف 

  املنظمات واملؤسسات والوكاالت الدوليةالتعاون مع   - ثانياً  

واصلت اتفاقية مكافحة التصحر إقامة وتعزيز الـشراكات مـع األمـم املتحـدة                -٧
ي تـردّ /واملؤسسات الدولية اليت هلا تاريخ طويل يف التعاون معها يف قضايا مكافحة التصحر            

األراضي واجلفاف؛ وأسفر هذا عن وضع عدة مبادرات على كل من الصعيد احمللـي ودون               
وتركز هذه الوثيقة على الشراكات اليت أقيمت على كل مـن           . اإلقليمي واإلقليمي والعاملي  

الصعيد دون اإلقليمي واإلقليمي والعاملي اليت يتمثل الغرض الرئيسي منها يف تقدمي معلومات             
لوقت املناسب إىل متخذي القرارات الوطنيني، وتقاسم املعلومات والـدروس          موثوقة ويف ا  

  .املستفادة، وتنسيق اجلهود الرامية إىل التنفيذ الفعال لالتفاقية واالستراتيجية

 لالستراتيجية، عملت األمانة على تعزيز الشراكات الثنائية القائمة من أجـل            ووفقاً  -٨
ات دولية تابعة لألمم املتحـدة يف إطـار هنُـج           وضع السياسات مع عدة وكاالت ومنظم     

مواضيعية وإقليمية حمددة من أجل أفريقيا، وآسيا، وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب،            
ومشلت الشراكات اليت جرى تعزيزها وإقامتها يف خـالل         . وأوروبا الشرقية، وآسيا الوسطى   

 فيها برنامج األمم املتحـدة للبيئـة،         نطاقاً عريضاً من املؤسسات مبا     ٢٠١٠-٢٠٠٩الفترة  
وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ومرفق البيئة العاملية، ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة،          

، )اليونـسكو (واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية، ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة           
 املائية، واالستراتيجية الدولية لألمم املتحدة للحـد مـن          وجلنة األمم املتحدة املعنية باملوارد    

الكوارث الطبيعية، واللجان اإلقليمية، ومنتدى األمم املتحدة املعين بالغابات، واملنظمة الدولية           
لألخشاب االستوائية، واتفاقيات ريو، ومنظمات دولية مثل االحتاد الدويل لصون الطبيعـة            

جامعات ومؤسسات حبثية؛ ويرد يف املرفق األول املزيد مـن          ومنتدى املخاطر العاملي، وعدة     
  .املعلومات عن هذه الشراكات

وملا كانت الشراكة تعين التعاون يف إطار أوسع يكون فيه لكل كيان دوره اخلـاص      -٩
به، فقد اختذت األمانة تدابري داعمة لضمان تنفيذ االستراتيجية مبا يتماشى مع مبادرة األمـم               

وحتقيقاً هلذه الغاية، قرر فريق اإلدارة البيئية التـابع         . بشأن األراضي " وحيد األداء ت  "  لاملتحدة  
 الفريق ٢٠٠٩لألمم املتحدة، بتنسيق ودعم من برنامج األمم املتحدة للبيئة، أن ينشئ يف عام              

 ووجه. املشترك بني الوكاالت املعين بإدارة املسائل املتعلقة باألراضي اجلافة، لفترة من سنتني           
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األمني التنفيذي التفاقية مكافحة التصحر، ومعه املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئـة          
بصفته رئيسا لفريق اإلدارة البيئية، الدعوة إىل أعضاء الفريق للنظـر يف اسـتجابة سـريعة                     

عـين  ووافق الفريق امل  . على نطاق منظومة األمم املتحدة وبرنامج عمل بشأن األراضي اجلافة         
مبسألة األراضي اجلافة على إعداد تقرير عن االستجابة السريعة على نطاق منظومـة األمـم               
املتحدة وبرنامج العمل بشأن األراضي اجلافة، من شأنه أن يطرح خيارات سياساتية ملسامهة             
متسقة على نطاق منظومة األمم املتحدة يف التحديات اليت تواجهها األراضي اجلافة، وعـرب              

 ٢٠وشارك أكثر من . ت منظومة األمم املتحدة، وذلك باالستناد إىل تنفيذ االستراتيجية    كيانا
: األراضي اجلافة يف العـامل   وكالة ومنظمة تابعة لألمم املتحدة يف عملية إعداد التقرير املعنون           

، الذي قدم يف أثناء الدورة التاسعة للجنة استعراض         استجابة على نطاق منظومة األمم املتحدة     
ومن املتوقع إمتام التقرير النهائي يف الوقت املناسب لعرضـه علـى الـدورة              . تنفيذ االتفاقية 

العاشرة ملؤمتر األطراف، وإتاحته إىل احلدث الرفيع املـستوى املتعلـق مبواجهـة التـصحر                   
وترّدي األراضي واجلفاف يف سياق التنمية املستدامة والقضاء على الفقر، الـذي سـتعقده              

وميكن االطـالع علـى التقريـر يف           . ٢٠١١سبتمرب/ العامة لألمم املتحدة يف أيلول     اجلمعية
  .ICCD/CRIC(10)/INF.1الوثيقة 

       بشأن األراضي، أكـد قـرار اجلمعيـة        " توحيد األداء "وباالستناد إىل الدعوة إىل       -١٠
ة،  أن ختفيف حدة التصحر وتردي األراضي واجلفاف ميس قطاعات عـد           ٦٥/١٦٠العامة  

ودعا يف هذا الشأن مجيع منظمات األمم املتحدة املختصة إىل التعاون مـع أمانـة اتفاقيـة                 
وقررت اجلمعية العامـة مبوجـب      . مكافحة التصحر يف دعم استجابة فعالة هلذه التحديات       

التصدي للتـصحر  "القرار نفسه أن تعقد اجتماعاً رفيع املستوى ملدة يوم واحد عن موضوع       
        / أيلـول ٢٠يف " اجلفاف يف سياق التنمية املستدامة والقـضاء علـى الفقـر       وتردي األراضي و  

 على أن يليه نقاش عام يف أثناء الدورة السادسة والستني للجمعية العامـة تقـرر                ٢٠١١سبتمرب  
وقد أعربت اجلمعية العامة عن اقتناعها بـضرورة أن      . ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ٢١عقده اعتباراً من    
 الرفيع املستوى يف زيادة التوعية مبسألة التصحر وتردي األراضي واجلفاف علـى         يسهم االجتماع 

أعلى مستوى، وأن يعيد تأكيد الوفاء جبميع االلتزامات باالتفاقية واالستراتيجية، مبا يكفل إيـالء              
أولوية عليا ملسألة التصحر وترّدي األراضي واجلفاف يف الربامج الدولية، وأن يـسهم أيـضاً يف                

  ).٢٠+ريو (٢٠١٢ضري ملؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة لعام التح

  التعاون فيما بني أمانات اتفاقيات ريو عن طريق فريق االتصال املشترك  - ثالثاً  

على تعزيز التعاون   "تدعو االستراتيجية األمانة إىل العمل مع فريق االتصال املشترك            -١١
       "  يف التعـاون الفـين  لتوجه حنو طرائق أكثـر حتديـداً  يف عملية تنفيذ اتفاقيات ريو هبدف ا      

 هلذه الغاية، استمرت األمانـات      وحتقيقاً). ٨-م أ /٣ من املرفق باملقرر     ‘٣‘)ب(٢٠الفقرة  (
التنفيذية التفاقيات ريو الثالث يف االجتماع بصورة سنوية يف فريق االتصال املـشترك مـن         
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وقد عقد منذ الدورة التاسعة ملؤمتر      . ترك ومعاجلتها أجل مناقشة القضايا موضع االهتمام املش     
 الدورة العاشرة لفريـق االتـصال املـشترك         -األطراف اجتماعان لفريق االتصال املشترك      

 برئاسة أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي، والدورة احلادية        ٢٠١٠سبتمرب/ أيلول ٢٣املعقودة يف   
 برئاسـة أمانـة اتفاقيـة    ٢٠١١أبريل/نيسان ١١عشرة لفريق االتصال املشترك املعقودة يف      

  .مكافحة التصحر

 متابعة دورات مـؤمترات األطـراف       وواصلت أمانة اتفاقية مكافحة التصحر أيضاً       -١٢
التفاقييت ريو الشقيقتني وهيئتيهما الفرعيتني عن كثب، وواصلت الدعوة اليت تضطلع هبا فيما             

ارد املائية وإدارة خماطر اجلفاف، بناء على طلب        يتعلق بقضايا اإلدارة املستدامة لألراضي واملو     
  .٩-م أ/٨ من املقرر ٤األطراف يف الفقرة 

  ويرد التنسيق بني أمانات اتفاقيات ريو لتيسري تبادل املعلومـات واعتمـاد هنُـج                -١٣
 مـن  ٣الفقـرة  (مشتركة من أجل مواءمة وتيسري متطلبات تقدمي التقارير من قبل األطراف   

 ملتطلبـات اإلبـالغ      اليت تتضمن حتليالً   ICCD/CRIC(9)/INF.9يف الوثيقة   ) ٩-أ م/٨املقرر  
وقـد  . مبوجب اتفاقيات ريو، وتبحث خيارات تعزيز التآزر على املستويني الوطين والعاملي          

 بالوثيقة يف دورهتا التاسعة، ووافقت علـى أنـه          أحاطت جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية علماً     
   ا العاشرة يف أوجه التآزر يف اإلبالغ مبوجب اتفاقيـات ريـو بغيـة    ينبغي أن تنظر يف دورهت 

مث ُعرضـت الوثيقـة     . تقدمي توصيات لينظر فيها مؤمتر األطـراف يف دورتـه العاشـرة           
ICCD/CRIC(9)/INF.9             ونوقشت يف أثناء معتكف مرفق البيئة العامليـة واتفاقيـة مكافحـة 

دة مستديرة يف أثناء الدورة التاسعة للجنـة        ، على مائ  ٢٠١١يناير  /التصحر يف كانون الثاين   
     /استعراض تنفيذ االتفاقية واالجتماع احلادي عشر لفريق االتـصال املـشترك يف نيـسان             

  . معلومات حمدثة عن هذه املسألةICCD/CRIC(10)/22وتقدم الوثيقة . ٢٠١١أبريل 
عشر لفريق االتصال   وُعرضت خيارات تعزيز أوجه التآزر يف أثناء االجتماع احلادي            -١٤

املشترك الذي أيدت فيه األمانات االستنتاج األويل الوارد يف الوثيقة، ومفـاده أن تـشجيع               
وفيما يتعلق خبيـارات الـدعم علـى        . التآزر يتحقق أفضل ما يتحقق على املستوى الوطين       

ـ             شترك املستوى العاملي، اتفقت األمانات يف أثناء االجتماع احلادي عشر لفريق االتصال امل
وبناء على هذا النهج، يتسق مـسرد اتفاقيـة         . على توحيد اجلهود الرامية إىل ربط مساردها      

 مع مـسردي اتفاقيـة التنـوع        ICCD/COP(10)/INF.9مكافحة التصحر الوارد يف الوثيقة      
  .البيولوجي واتفاقية تغري املناخ

يد على حنـو    ويف سياق عرض خيارات تعزيز أوجه التآزر يف اإلبالغ، جرى التأك            -١٥
 من  ٧ة مكافحة التصحر يف الفقرة      تفاقيخاص على وجود طلب حمدد من مؤمتر األطراف ال        

لة رك بتقـدمي املـساعدة التقنيـة املتـص        موجه إىل فريق االتصال املـشت      ٩-م أ /١٣املقرر  
 الذي يقيس املسامهات الواردة من      ٤-٤ ومؤشر األثر    ٥-٢النتيجة  وبالتحديد  ة  ستراتيجيباال

 هلذا الطلب وملقـررات     استجابةو. كولوجييلتمويل املبتكرة مثل خدمات النظام اإل     مصادر ا 
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مؤمتر األطراف األخرى املوجهة مباشرة إىل فريق االتصال املشترك، توصل الفريق إىل ضرورة    
توضيح دوره وواليته ألنه ال يرى نفسه يف موقف يتيح له تقدمي هذه املساعدة، كمـا أنـه                  

مخـسة  وضع  واشتركت األمانات الثالث يف     . ائل تندرج ضمن واليته   يشك يف أن هذه املس    
مبادئ توجيهية لفريق االتصال املشترك حتدد اإلطار املشترك والغرض من العمـل املـشترك              

  ).  املرفق الثاينانظر(

  إعداد أطر سياسات الدعوة املتعلقة بالقضايا املواضيعية  - رابعاً  

وهتـدف  . اصاً لتعزيز هتيئة بيئات سياسـاتية متكينيـة       ة اهتماماً خ  ستراتيجيتويل اال   -١٦
، إىل حتسني البيئات السياساتية التمكينية لتنفيـذ        ٢-٤ة، من خالل أثرها املتوقع      ستراتيجياال

لبـت  وهتدف أطر سياسات الدعوة الـيت طُ      . ة مكافحة التصحر على مجيع املستويات     اتفاقي
  .ات السياساتية التمكينية إىل دعم هتيئة هذه البيئ٩-م أ/٨مبوجب املقرر 

، أعدت األمانة، من خالل عمليـة تـشاورية،         ٢٠١١-٢٠١٠ويف خالل الفترة      -١٧
، ونوع اجلـنس    )ICCD/CRIC(10)/19( تغري املناخ    يف جماالت أطر سياسات الدعوة    مشاريع  

)ICCD/CRIC(10)/20 (   واألمن الغذائي)ICCD/CRIC(10)/21(    ة مجع  استراتيجي، وأدجمتها يف
  . ة مكافحة التصحرتفاقيوال املشتركة الاألم
وقد أعدت مشاريع أطر سياسات الدعوة من أجل الدورة العاشرة ملؤمتر األطـراف               -١٨

بالتشاور مع األطراف، بغرض إطالع البلدان وأصحاب املصلحة الرئيسيني اآلخرين علـى            
وجه الدعوة  ي ٩-م أ /٨كما أن املقرر    . ةستراتيجيالعمليات اليت قد تكون مفيدة يف تنفيذ اال       

لتمـاس مـوارد ماليـة    اأيضاً إىل األمني التنفيذي الستخدام أطر سياسات الدعوة من أجل    
  .األمانةمجع األموال اليت جتريها لتنفيذها على حنو يتسق مع أنشطة 

من أجل الدورة العاشرة ملـؤمتر      اليت أُعدت   مشاريع أطر سياسات الدعوة     وتتوخى    -١٩
اعل بني األمانة واألطراف وتعزيز الدعم الذي تقدمه األمانة إىل األطراف           األطراف تيسري التف  

 السياسات يف األطراف سياسات جديـدة علـى         عن طريق الدعوة إىل أن يعد واضعو      أيضاً  
وهكذا، هتدف أطر سياسات الدعوة إىل بنـاء        . ثوا سياساهتم أو أن حيدّ  /املستوى القطري و  

 لتحديات التصحر عن طريـق تقـدمي        التصديها على   الوعي أو رفعه يف البلدان، وتشجيع     
احلوافز والقضايا والفرص السياساتية األخرى اليت سـتدعم         و معلومات عن التدابري واألنظمة   

تـرّدي األراضـي   /ة للتـصحر ذها من أجل معاجلة اآلثار املناوئ     إعداد الربامج ومتويلها وتنفي   
موقـف  مي أي حمتـوى أو أي       وليس الغرض من أطر سياسات الدعوة هو تقـد        . واجلفاف

اصة يتوقف على   السياسات اخل  به؛ وإمنا تعترف هذه األطر بأن إعداد         سياسايت حمدد موصى  
، )بـشأن بـرامج العمـل الوطنيـة       (ة  تفاقيمن اال  ١٠كل بلد، كما هو مذكور يف املادة        

 أن يلبيها يف ظل املشاركة الكاملة مـن مجيـع           ياجات اليت يتعني على البلدان املعنية     واالحت
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أصحاب املصلحة املهتمني واملتأثرين، مع مراعاة اآلثار القانونية للسياسات املقترحة واالتساق        
  .بني السياسات الناشئة وسياسات القطاعات األخرى

وقد جرى حتديد القضايا املواضيعية األوىل املختارة إلعداد مشاريع أطر سياسـات              -٢٠
 من بني القضايا العاملية احلالية وامللحة اليت تشمل قـضايا           ٢٠١١-٢٠١٠لدعوة يف الفترة    ا

  . األمن الغذائي، وتغري املناخ، وتعميم املنظور اجلنساين

ــدعوة وُي  -٢١ ــشروع إطــار سياســات ال ــرح م ــذائي يف جمــالقت ــن الغ  األم
)ICCD/CRIC(10)/21 (ترّدي األراضـي   /قم التصحر عترافاً مبا لندرة الغذاء من أمهية يف تفا       ا

ترّدي األراضي واجلفاف مـن آثـار       /واجلفاف يف املناطق اجلافة بصفة خاصة، ومبا للتصحر       
سلبية مماثلة على األمن الغذائي، فضالً عن اآلثار األوسع نطاقاً لندرة الغذاء على مجلة أمـور            

قتصادي، واستقرار النظم   كولوجي، واالستدامة البيئية، واإلنتاج اال    يمن بينها عمل النظام اإل    
الدعم لتقصي احلقائق الضروري لتناول سياسـات       اإلطار هذا   ويوفر مشروع   . يةجتماعاال

  .األمن الغذائي يف املناطق اجلافة

) ICCD/CRIC(10)/20(ويوضح مشروع إطار سياسات الدعوة يف جمال نوع اجلنس            -٢٢
قترحت هـذه القـضية املواضـيعية       وقد ا . عتراف األطراف بتعميم املنظور اجلنساين    اأمهية  

 بأن تعد األمانة أطراً لسياسات      ٩-م أ /٨ من املقرر    ٦ لطلب من األطراف يف الفقرة       استجابة
ويهدف مشروع إطـار سياسـات      . الدعوة مع مراعاة النُهج املراعية للفوارق بني اجلنسني       

نية من أجل تنفيذ برامج     الدعوة هذا إىل تعزيز الدعم املنسق الدائم يف جمال االعتبارات اجلنسا          
ات ريو يف جمـال تعمـيم املنظـور         اتفاقيالعمل الوطنية، ويركز على أمهية التآزر فيما بني         

وهكذا، يكون إعداد   . اجلنساين من أجل التحقيق الفعلي لسياسة منسقة يف جمال نوع اجلنس          
 إظهـار   يف املوعد املناسب للمـسامهة يف     أيضاً  مشروع إطار سياسات الدعوة هذا قد جاء        

  .٢٠+نظور اجلنساين يف مؤمتر ريوإدماج امل

 تغـري املنـاخ يف الوثيقـة        يف جمـال  ويرد مشروع إطـار سياسـات الـدعوة           -٢٣
)ICCD/CRIC(10)/19 .(      من املقـرر    ٤ للفقرة   استجابةوقد اختريت هذه القضية املواضيعية   
 هبا فيما يتعلق بقضايا     طلب إىل األمانة أن تواصل أنشطة الدعوة اليت تضطلع        ت   اليت ٩-م أ /٨

اإلدارة املستدامة لألراضي واملوارد املائية وإدارة خماطر اجلفاف يف سياق التعاون الـدويل يف              
ويقدم مشروع إطار سياسات الدعوة هذا معلومات إىل        . جمايل تغري املناخ والتنوع البيولوجي    

راضـي واجلفـاف يف     ترّدي األ /األطراف وإىل األمانة بشأن تيسري تعميم مكافحة التصحر       
" تفاقات كـانكون  ا"املفاوضات املتعلقة بتغري املناخ، فضالً عن تنفيذ العمليات باالستناد إىل           

  ).١٦-م أ/١ة تغري املناخ اتفاقيمقرر (ة تغري املناخ تفاقيال

 تتوقع األمانة أيضاً إعداد إطار لـسياسات        ٩-م أ /٨من املقرر    ٤ للفقرة   استجابةو  -٢٤
 من ذلك املقرر أن     ٧وألن األطراف قد طلبت يف الفقرة       . التنوع البيولوجي  يف جمال الدعوة  

 جيري إعداد أطر سياسات الدعوة مبا يتفق مع برنامج عمل األمانة، فإن األمانة تقترح قائمة              
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 املرفـق   انظر( أن تصبح موضوعاً ألطر مقبلة لسياسات الدعوة         بالقضايا املواضيعية اليت ميكن   
 ويف وضـع  ذه القائمـة،    هل األطراف يف اقتراح قضايا مواضيعية إضافية        وقد ترغب ). الثالث

  .دود اإلطار الزمين لالستراتيجيةجدول زمين إلعداد أطر سياسات الدعوة يف ح

 على نطاق واسع مـع األطـراف يف        بأن تتشاور األمانة   لطلب األطراف    استجابةًو  -٢٥
صـحاب  ت مع األطراف ومـع أ     مشاوراعدة  إعداد أطر سياسات الدعوة، أجرت األمانة       

  .املصلحة الرئيسيني اآلخرين

ولدى التحضري ملشروع إطار سياسات الدعوة بشأن تغري املناخ، تلقـت األمانـة               -٢٦
     ة تغـري املنـاخ مـن       اتفاقية مكافحة التصحر و   اتفاقيمسامهات من املفاوضني من كل من       

ة مكافحة  اتفاقيلوثيقة على موقع    شر مشروع ا  وُن. خالل عملية تشاورية على شبكة اإلنترنت     
ـ /مايو إىل حزيران  /يارأالتصحر على اإلنترنت من          عيـت األطـراف إىل     ، ودُ ٢٠١١ هيوني

  .)١( تعليقاهتاإبداء

وأعد مشروع إطار سياسات الدعوة يف جمال نوع اجلنس بدعم من االحتاد الـدويل                -٢٧
عـد  وأُ. ل تشاورية ملدة ثالثة أيام    لصون الطبيعة الذي تعاون مع األمانة يف تنظيم حلقة عم         

مشروع إطار سياسات الدعوة هذا كنتيجة حللقة العمل مبشاركة نشطة من عدد من جهات              
كمـا أن إعـداد     . احلكومية اليت شاركت يف حلقة العمل     غري  االتصال الوطنية واملنظمات    

 خـالل  دمت منمشروع إطار سياسات الدعوة يف جمال نوع اجلنس استفاد من مسامهات قُ     
وكان مشروع إطار سياسات الـدعوة      . ة مكافحة التصحر على شبكة اإلنترنت     اتفاقيموقع  

 التشجيع على ات ريو الذي يسعى إىل      اتفاقيهذا مفيداً أيضاً للنهج اجلنساين املنسق املقبل بني         
  .على الصعيد الوطينتعميم املنظور اجلنساين لقة برجمة منسَّ

ـ      يف جمال لدعوة  وأعد مشروع إطار سياسات ا      -٢٨ ق عمليـة    األمن الغذائي عـن طري
 من اخلرباء أجرته جمموعة منتقاة من اخلرباء يف         نظراء ستعراض ال تشاورية بني اخلرباء، وخضع   

  . إطار العملية التشاورية

  التوصياتاالستنتاجات و  - خامساً 

 ما تبذله من جهود للحفاظ على       ٢٠١١-٢٠١٠واصلت األمانة خالل الفترة       -٢٩
تجديد هـذا   لعاون مع االتفاقيات األخرى ذات الصلة واملنظمات الدولية املختصة، و         الت

كة أو خطط عمل مـشتر    /وأسفرت هذه اجلهود عن اتفاقات شراكة و      . التعاون وإقامته 
استجابة علـى نطـاق     : األراضي اجلافة يف العامل   تقرير  ويقدم  . وخطط مشتركة لألنشطة  

 إطاراً تـستطيع مـن   ICCD/CRIC(10)/INF.1لوثيقة  املعروض يف ا منظومة األمم املتحدة  
__________ 

لالطالع على اإلعالن املنشور على شبكة اإلنترنت، انظر  )١(
<http://www.unccd.int/publicinfo/pressrel/showpressrel.php?language=eng&pr=press06_05_11>.  
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وفقاً لدورها وواليتها؛ خالله كل وكالة خمتصة من وكاالت األمم املتحدة أن تقدم الدعم           
بشأن قـضايا األراضـي يف      " األداءتوحيد  " فهو يعرض هنجاً قابالً للتطبيق جتاه        وهكذا؛

جتـاه  ايـة حامسـة لعكـس       أمه وللعمل املنسق يف األراضـي اجلافـة      . األراضي اجلافة 
الرامية إىل ، وتعزيز السياسات ضي واجلفاف، وللحيلولة دون وقوعها ترّدي األرا /التصحر

  . االقتصادية-ية جتماعمية االنتحتقيق االستدامة وال
واستمرت األمانة أيضاً يف متابعة دورات مؤمترات األطـراف التفـاقييت ريـو               -٣٠

 اليت  يئتيهما الفرعيتني، وواصلت أنشطة الدعوة    ه عن دورات    الشقيقتني عن كثب، فضالً   
ات فريق االتـصال    اجتماعوواصلت أمانات اتفاقيات ريو تعاوهنا من خالل        . طلع هبا ضت

املشترك اليت أحرزت فيها أمانة اتفاقية مكافحة التصحر مجلة أمور من بينها جناحاً يف تعزيز 
تفاقيات وقد أعدت أمانات ا ). ICCD/CRIC(10)/22 الوثيقة   انظر(أوجه التآزر يف اإلبالغ     

  ).  املرفق الثاينانظر(ريو والية فريق االتصال املشترك ومبادئه العامة 
ترّدي األراضي واجلفاف /وبسبب اجلهود املبذولة ملواصلة تعميم مكافحة التصحر  -٣١

  يف تقييم األهـداف اإلمنائيـة      ٢٠١٠يف األمم املتحدة، مثل املشاركة واملسامهة يف عام         
 بشأن موضـوع     واحداً  يف احلدث اخلاص الذي سيستغرق يوماً      ٢٠١١لأللفية ويف عام    

التصدي للتصحر وترّدي األراضي واجلفاف يف سياق التنمية املستدامة والقضاء علـى            "
، فقد جرى التأكيد على أمهية التوعيـة بـضرورة إيـالء األولويـة ملكافحـة                "الفقر

  .ول األعمال الدويل املتعلق بالتنمية املستدامةترّدي األراضي واجلفاف يف جد/التصحر

، أعدت األمانة مشاريع أطر سياسات الدعوة     ٢٠١١-٢٠١٠ويف خالل الفترة      -٣٢
) ICCD/CRIC(10)/20(، ونـوع اجلـنس      )ICCD/CRIC(10)/19(تغري املناخ   يف جماالت   

ة استراتيجيعن طريق عملية تشاورية، وأدجمتها يف   ) ICCD/CRIC(10)/21(واألمن الغذائي   
  .مجع األموال املشتركة التفاقية مكافحة التصحر

 تنفيذ االتفاقية يف أن توصي مؤمتر األطراف باعتمـاد          استعراضوقد ترغب جلنة      -٣٣
  : مقرر يقوم مبا يلي

يطلب إىل األمني التنفيذي أن يواصل العمل مبخططات التعاون القائمـة          )أ(  
 مع اهليئات الدولية املختصة بشأن املسائل املتعلقة        وأن يسعى إىل إقامة املزيد من التعاون      

 ترّدي األراضي واجلفاف؛/مبكافحة التصحر

 إىل املدير التنفيذي أن يدعو إىل إدماج القـضايا املتعلقـة            يطلب أيضاً   )ب(  
 واجلفاف وأن يوليها األولوية يف املقترحـات املتـصلة          األراضيترّدي  /مبكافحة التصحر 

  حاليـاً  سياق التنمية املستدامة والقضاء على الفقر اجلاري إعدادهاباالقتصاد األخضر يف  
  ؛٢٠+متر ريوحتضرياً ملؤ
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يعترف باألعمال اليت اضطلعت هبا األمانة ويوافق على النهج املستخدم            )ج(  
 فيما يتعلق بالتعاون املتعدد األطراف والثنائي يف إعداد أطر سياسات الـدعوة             اآلنحىت  

  ترّدي األراضي واجلفاف؛/فحة التصحراملتصلة بقضايا مكا
 أطر سياسات الدعوة وتوصياهتا كما هـي معروضـة يف           مشاريعينظر يف     )د(  

ويقـــدم ، ICCD/CRIC(10)/21و ICCD/CRIC(10)/20و ،ICCD/CRIC(10)/19الوثـــائق 
  توجيهات بشأن تطبيقها الالحق؛

 أعماهلـا   ، أن تواصل  ٩-م أ /٨ باملقرر    إىل األمانة، عمالً   كذلكيطلب    )ه(  
املتعلقة باستحداث أدوات ألطر سياسات الدعوة، بطريقة تشاورية، من أجل الدعوة إىل            

كولوجي يف األراضي   يحتسني الظروف املعيشية للسكان املتأثرين، وزيادة مرونة النظام اإل        
  اجلافة؛

ـ    يوافق  )و(            د بـشأهنا أطـر سياسـات     على جمموعة من القضايا لكـي تَع
ة سـتراتيجي  إلعدادها يف حدود اإلطار الزمين لال       زمنياً ، ويقترح جدوالً  حقةالالالدعوة  

  ذه الوثيقة؛هبعلى النحو املبني يف املرفق الثالث ) ٢٠١٨-٢٠٠٨(
نظومـة األمـم املتحـدة يف       مليوافق على اإلجراءات املنسقة املقترحة        )ز(  

أن تؤديه كل وكالة ومنظمة   األراضي اجلافة، اليت تيسر األداء مبا يتفق والدور الذي جيب           
  يف منظومة األمم املتحدة؛

الدعم احلايل واملقبل الذي يقدمه فريق اإلدارة البيئية يف تنفيـذ           بيعترف    )ح(  
، على النحو املبني يف إطار التعـاون املقـدم يف الوثيقـة             ه يف اعتباره  ويضع ةستراتيجياال

ICCD/CRIC(10)/INF.1؛  
اف اإلجراءات الواردة يف التقريـر املـذكور   يقترح أن يقر مؤمتر األطر   )ط(  

واليت حددهتا واقترحتها خمتلف وكاالت األمم املتحدة بشأن هنج التعاون علـى نطـاق              
 باالستناد إىل األدوات الـسياساتية      يدعم تنفيذها املنظومة يف جمال األراضي اجلافة، وأن       

  املناسبة املتاحة هلا؛
من أجل  وأن توطدها    الشراكات املعززة     إىل أن تواصل بناء    األمانةيدعو    )ي(  

تشجيع السياسات املواتية لإلدارة املستدامة لألراضي، مع األمم املتحـدة واملؤسـسات            
  واملنظمات الدولية األخرى؛

 إىل إقامة شراكات تعزز اإلدارة املستدامة لألراضي من أجل          يدعو أيضاً   )ك(  
          ل اإلدارة املـستدامة لألراضـي يف   يف جمـا  إعداد إطار عاملي لسياسات الـدعوة   متابعة

، باالستناد إىل أطر سياسات الدعوة اليت يوافق عليهـا مـؤمتر            ٢٠١٥-٢٠١٢الفترة  
  األطراف؛
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 إىل إقامة حوار عاملي منتظم بشأن اجلفاف عن طريق جلنـة            الدعوةيقر    )ل(  
اد اجلوية، والربنـامج     تنفيذ االتفاقية، بالتعاون الوثيق مع املنظمة العاملية لألرص        استعراض

اهليدرولوجي الدويل لليونسكو وشركاء آخرين، من أجل تبادل املعلومات بشأن القضايا           
 اجلفاف، وتقييم آثار اجلفاف     آثاراملتعلقة باجلفاف؛ وتقييم التقدم احملرز يف التخفيف من         

ة الـيت   لنظر يف السياسات والتدابري ذات الـصل      ا؛ و  املتغري يف سياق سيناريوهات املناخ   
أعدت بشأن التكيف مع تغري املناخ وصون التنوع البيولـوجي يف األراضـي اجلافـة؛               

   هلذه الغاية؛ التقدم احملرز يف تنفيذ الشراكات اليت أقيمت حتقيقاًاستعراضو
تفاقية تغري املناخ واتفاقية ايطلب إىل األمانة أن تواصل التنسيق مع أمانيت   )م(  

 ملبـادئ الفريـق وواليتـه        وفقاً ، فريق االتصال املشترك    عن طريق  ،التنوع البيولوجي 
   يف املرفق الثاين هبذه الوثيقة؛املعروضة
 التنفيذي إىل التشجيع على تعزيز األدوات املالية املناسـبة،         األمنييدعو    )ن(  

ومنها املخططات واملبادرات املتعلقة بغابات األراضي اجلافة وكربون التربة الـيت تعـزز             
كولوجية لألراضـي اجلافـة يف إطـار    يدارة املستدامة لألراضي يف النظم اإل إمكانات اإل 

  ؛آثارهاآلليات القائمة وآليات جديدة ناشئة للتكيف مع تغري املناخ والتخفيف من 
يقترح تعزيز األهداف التنفيذية املتصلة بإعداد أنشطة الدعوة السياساتية           )س(  

  .اين، وذلك عن طريق زيادة عدد املوظفني اجلنساملنظور فيها تعميم مباوتنفيذها، 
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  املرفق األول

  التعاون مع املنظمات واملؤسسات والوكاالت الدولية    

 النتيجة التاريخ النشاط املنظمة

برنامج األمـم املتحـدة     
 اإلمنائي

املعتكف الثاين التفاقية مكافحة    
 التصحر والربنامج اإلمنائي

ــسان١٥ ــل /ني أبري
٢٠١٠ 

 خريطة طريق

 برنامج عمل مشترك ٢٠١٠سبتمرب /أيلول عقد مؤمتر بالفيديو مج األمم املتحدة للبيئةبرنا
معتكــف اتفاقيــة مكافحــة  مرفق البيئة العاملية

 التصحر ومرفق البيئة العاملية
ــاين ٤ ــانون الث   /ك

 ٢٠١١ يناير
 خطة عمل مشتركة

 خطة عمل مشتركة ٢٠١١أبريل /نيسان٥ اجتماع  اليونسكو
 املتحــدة منظمــة األمــم
  لألغذية والزراعة

منشور بشأن النظم اإليكولوجيـة       منشور
 اجلبلية يف األراضي اجلافة

اإلحتاد الـدويل لـصون     
 الطبيعة

معتكــف اتفاقيــة مكافحــة 
التصحر واالحتاد الدويل لصون    

 الطبيعة

 خريطة طريق  ٢٠١١ هيولي/متوز
 

املنظمة العاملية لألرصـاد    
  اجلوية

مـــارس / آذار١٥ اجتماع لكبار املوظفني
٢٠١١ 

 حتديث لربنامج العمل

استراتيجية األمم املتحـدة    
 الدولية للحد من الكوارث

 مذكرة تفاهم ٢٠١١مايو /أيار 

جلنة األمم املتحدة املعنيـة     
  باملوارد املائية

يف ) بشأن قضايا األراضي  (مسامهة   مرتان يف السنة اجتماعات
 التقرير الرابع عن تنمية املوارد املائية     

 يف العامل

منتدى األمم املتحدة املعين    
 بالغابات

 مذكرة تفاهم عدة اجتماعات

 مذكرة تفاهم عدة اجتماعات اتفاقية التنوع البيولوجي
اتفاقيــة األمــم املتحــدة 

 اإلطارية بشأن تغري املناخ
  )٢٠٠٩(خريطة طريق  عدة اجتماعات
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  املرفق الثاين

   العامةوالية فريق االتصال املشترك ومبادئه    

 إىل األمني التنفيذي التفاقية مكافحة التـصحر        ٩-م أ /٨  من املقرر  ٣تطلب الفقرة     
اتفاقية التنـوع   وأن يواصل التنسيق مع أمانيت اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ             

ي  احلـاد جتماعويف اال. البيولوجي عن طريق فريق االتصال املشترك لتيسري تبادل املعلومات        
على مجلـة أمـور مـن بينـها         االتصال املشترك   عشر لفريق االتصال املشترك، وافق فريق       

  .الغرض من أعماله املنسقة و وحدد بذلك اإلطار املشترك،ختصاصات الفريق ومبادئه العامةا

فالغرض منـه هـو   . ترك هيئةً مسؤولةً عن التنفيذش ليس فريق االتصال امل:١املبدأ    
التدابري  و يف متكني األطراف من تنفيذ السياسات      الغرض الصريح املتمثل  تبادل املعلومات مع    

وتوجد تفرقة يف مستوى النـشاط ميكـن   ). االتفاقيات الثالث(أساسي ثالثي  على مستوى   
مستوى االتفاقية؛ ومستوى األمانة؛ وما تبذله األطراف من جهود         : متييزها بوضوح كما يلي   

 تناول أهداف االتفاقيات الثالث علـى املـستوى         تدابري تركز على   و وتضعه من سياسات  
 ويتحقق التآزر أفضل ما يتحقق على الصعيد الوطين، ولذا ينبغي أن يركـز فريـق                .الوطين

  .هتمامه على كيفية دعم األنشطة على ذلك املستوىااالتصال املشترك 

وجد تإذ  . عتبار أساسي لالختالفات القائمة بني أمانات االتفاقيات      ا يوىل   :٢املبدأ    
، ولذا جيب إيالء عناية فائقة لعدد من هباواليات خمتلفة يتعني على األمانات أن تضطلع ثالث 

ينبغي تطبيقه إال عندما تتم املوافقة على الوثـائق          القضايا، مثل استخدام الشعارات الذي ال     
  .اخلارجيواالتفاق على استخدامها 

، وليس  البريوقراطية يف األمانات مستوى ينبغي أن يكون اهلدف هو خفض:٣املبدأ   
تباع هنج قائم على القضايا بالقدر الكايف من الواقعية         االتطبيق العملي   عند  ويعين هذا   . زيادته
  .يتسىن النظر فيما إذا كان متويل األنشطة املخططة متاحاً أم الحبيث 

البلـدان  بلد من  جيب أن جتعل األمانات اهلدف من تعاوهنا أيسر على كل   :٤املبدأ    
  .األطراف

 ال بد من أن تكون اإلجراءات واقعية وأن يكون هلا متويل واضـح أو أن                :٥املبدأ    
  ).مع توافر فرصة جيدة للحصول على التمويل(مجع األموال بطريقة ملموسة تتوخى 
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  املرفق الثالث

  القضايا املواضيعية املقترحة ألطر سياسات الدعوة    

 ءاملقرر متوقع يف أثنا القضية

الدورة العاشرة للجنـة اسـتعراض تنفيـذ         تغري املناخ  -١
  الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف/االتفاقية

الدورة العاشرة للجنـة اسـتعراض تنفيـذ         األمن الغذائي  -٢
 الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف/االتفاقية

الدورة العاشرة للجنـة اسـتعراض تنفيـذ         تعميم املنظور اجلنساين  -٣
 الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف/ةاالتفاقي

الدورة احلادية عشرة للجنة استعراض تنفيـذ        التنوع البيولوجي  -٤
 الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف/االتفاقية

الدورة احلادية عشرة للجنة استعراض تنفيـذ        التخفيف من آثار اجلفاف  -٥
 الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف/االتفاقية

الدورة احلادية عشرة للجنة استعراض تنفيـذ        بات األراضي اجلافةغا  -٦
 الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف/االتفاقية

الدورة الثانية عشرة للجنة استعراض تنفيـذ        املياه  -٧
 الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف/االتفاقية

الدورة الثانية عشرة للجنة استعراض تنفيـذ        اهلجرة  -٨
 الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف/اقيةاالتف

الدورة الثانية عشرة للجنة استعراض تنفيـذ        الفقر يف األراضي اجلافة  -٩
 الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف/االتفاقية

الدورة الثالثة عشرة للجنة استعراض تنفيـذ        الطاقة املتجددة يف األراضي اجلافة  -١٠
  عشرة ملؤمتر األطرافالدورة الثانية/االتفاقية

        


