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 السابعة الدورة

  ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين١٤-٣نبول، طاس

توجهـات  نتائج احلوار السياسايت الرفيع املستوى بشأن ال      
  االستراتيجية التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر الذي       

  ٢٠٠٨مايو / أيار٢٧ يف ،عقد يف بون، أملانيا     
   مذكرة من األمانة

  موجز

، اخلطة وإطار العمل االستراتيجيني للـسنوات       ٨-م أ /٣اعتمد مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة، مبوجب مقرره           
 ودعت). ٢٠١٨-٢٠٠٨(تفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية،           ال) االستراتيجية(العشر  

 االستراتيجية من أجل إذكاء الوعي بشأناألمني التنفيذي إىل النظر يف املشاركة يف حوار سياسايت    األطراف أيضاً   
   .ى االخنراط فيها وتشجيعهم علبالسياسات ذات الصلة القرارات املتعلقة صانعيهبا يف صفوف 

وقد ُعقد احلوار السياسايت الرفيع املستوى يف مقر أمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف بون، بأملانيا يف                    
 برئاسة معايل السيدة كارين كورمتان، وزيرة الدولة، والوزيرة االحتادية للتعاون االقتصادي والتنمية             ٢٠٠٨مايو  / أيار ٢٧

  .)١(دعم منهايف أملانيا وب

                                                      

تود الرئيسة أن تغتنم فرصة إصدار هذه الوثيقة إلضافة بضع كلمات تتعلق بنتائج احلوار الـسياسايت                 )١(
االشتراك  رئاسة احلوار السياسايت الرفيع املستوى، يأيت واجب تلخيص مناقشاتنا تولّيب شرف إىل جان. "الرفيع املستوى

وال ُيؤمل يف . مع أمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر واخلرباء املشاركني وإعداد مقترحات تفيد يف توجيه العمل
لكن حيدوين . ج والنداءات اهلامة اليت أسهم هبا املشاركونالنص التايل تسجيل العشرات الكثرية كلها من البيانات واحلج

افيد يف توفري زخم للعمل اجلماعي؛ وسواء        ي س أن هذا النص  أمل كبري يف      من أوساط املزارعني م أطرافاً يف االتفاقية أأكّن
خطواتنا املقبلة ستحدد    يف القطاعني العام أو اخلاص أو مواطنني عاديني، فإن           صانعي القرارات واألوساط الريفية أو من     

 ." فشلنا يف مكافحة التصحروجناحنا أ
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وكان الغرض من هذا احلدث هو تيسري تبادل املعلومات املتعلقة بالقضايا الرئيـسية املرتبطـة بتنفيـذ                   
كيفية إقامة الشراكة العاملية الضرورية؛ وطريقة توفري القاعدة املؤسسية العاملية          : االستراتيجية مبا يف ذلك ما يلي     

 االستراتيجية والناشئة عنها؛ والطريقة اليت ميكن أن تساعد هبا هيئات ذات الصلة وإجراء اإلصالحات اليت تقتضيها
  .ومؤسسات اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف حتقيق أهداف االستراتيجية

وزراء ومسؤولون رفيعو املستوى من عدد متثيلي للبلـدان         احلوار السياسايت الرفيع املستوى     وقد شارك يف      
األمم املتحدة ملكافحة التصحر ومن املؤسسات الدولية، هبدف ترسيخ أسس التفاهم يف سياق           األطراف يف اتفاقية    

  .التوجهات االستراتيجية لالتفاقية

وهي ُتحال إىل األطراف من أجل مواصلة النظر        . وتتضمن هذه الوثيقة النتائج اليت خلصت إليها الرئيسة         
  .اض تنفيذ االتفاقيةفيها مبناسبة انعقاد الدورة السابعة للجنة استعر
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   مقدمة-  أوالً
، الـذي   )٢(ويؤثر فقدان خدمات النظام اإليكولوجي    . ال جدال يف ما للتغري البيئي من آثار بعيدة املدى           - ١

 فالنقاط احلرجة البيئية تقترب بسرعة،      . ويف التنمية البشرية    تأثرياً مباشراً يف رفاه اإلنسان وأمنه       هذا التغري  يقترن به 
وأصبح عصر ندرة املوارد الطبيعية الذي مل يسبق له مثيل، وشيكاً، وهو ما يرجع إىل التحوالت العاملية اليت طرأت علـى                     

  .وال بد من التصدي هلذا اخلطر. تدين إمكانيات احلصول على املياه والنقص يف الغذاءإىل  و،مناخنا

األهـداف اإلمنائيـة    حتقيق   التقدم الذي أحرزه العامل حنو       تقويضكابح إىل    أسعار الغذاء دون     وسيؤدي ارتفاع   -٢
 أزمة غذائية اليوم هي     ، أو املعرضة ألن تواجه    ، أن معظم البلدان اليت تواجه      األمر وحقيقة. فالغذاء يتعلق باألرض  . لأللفية

من الواضح أن تغّير املناخ سـيلحق أشـد األضـرار           أن   كما. أيضاً تلك البلدان اليت تعاين من مشاكل تردي األراضي        
 األمطار يف معظم املناطق وازدياد املخاطر اليت هتدد األمـن           هطولباألراضي اجلافة مع االخنفاض الشديد املتوقع يف معدل         

ي على النحو  وتعزيز نظم حيازة األراضاستصالح األراضي املترديةاجلافة وولذلك فإن ضمان إنتاجية األراضي . الغذائي
 أن خيطوها العامل اليوم يف ما يبذله مـن جهـود            بّد اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر هي خطوات ال          الذي تقتضيه 

  . غذائية هيكلية يف املستقبل، وتعزيز مقاومتنا آلثار تغري املناخحدوث أزماتلتفادي 

كونـه  لمستدامة هو رد يعم فضله اجلميع       إدارةً  راضي  وستكون الفوائد بعيدة املدى، ألن االستثمار يف إدارة األ          -٣
  . والغطاء النبايت، ولذلك فهو يسهم يف التخفيف من آثار تغري املناخ الكربون يف التربةتنحيةينطوي أيضاً على 

 املستقرة   الشروط األساسية للتنمية الريفية    تأمنيتؤدي اتفاقيتنا دوراً رئيسياً يف      : اجلسر املؤدي إىل العمل احمللي      -٤
وال ميكن حتقيق األهداف اإلمنائيـة      .  مجيعها ومن دوهنا ستتداعى هذه العناصر الثالثة     . واإلنتاجية الزراعية واألمن الغذائي   

 ما مل تنفذ اتفاقية األمم املتحدة       املناخ والتنوع البيولوجي   املعنيتني بتغري  بوالييت اتفاقييت ريو األخريني   لأللفية واالضطالع   
 إىل  التكيف مع تغري املناخ والتخفيف من آثـاره       وبدون أي مبالغة، فاالتفاقية تترجم      . اً سليم تنفيذاًلتصحر  ملكافحة ا 

  .واقع األراضي، عمليالواقع ال

 اجملتمع الدويل مسؤولية احلفاظ     وتقع على عاتق  .  مشتركاً  عاملياً مورداً األراضي بوصفها    حتمي واالتفاقية  - ٥
بيد أن النجاح لن يتحقق بفضل . رزقهاسبل وبقاء أجيال املستقبل تأمني  من أجل شتركاملورد العاملي املعلى هذا 

ومّد جسر بني املسؤولية العاملية والعمل احمللي . فاإلدارة املستدامة لألراضي تعين العمل احمللي. العمل الدويل وحده
  .هو التحدي املاثل أمامنا

  

                                                      

تشمل خدمات النظام اإليكولوجي الفوائد واملزايا اليت تعود على اجملتمع بفضل وجود موارد البيئـة                )٢(
وتوجد . األرض واملاء واهلواء وما يعيش عليها من حيوانات ونباتات برية ونظم إيكولوجية ذات صلة: الطبيعية وتطورها

 خدمات التخلص من النفايات اليت تكون مبثابـة مـصرف ميـتص النفايـات               :ثالثة أنواع رئيسية من اخلدمات وهي     
واملخلفات؛ واخلدمات اإلنتاجية اليت تشمل املواد اخلام والطاقة املستخدمة إلنتاج السلع واخلدمات فضالً عن احليز املادي؛ 

 .ادية والترفيهية للبشرواخلدمات االستهالكية اليت تليب االحتياجات امل
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   وضع السياسات-  ثانياً
 واهلجرة الناشئة عن    ،تشمل التحديات العاملية املطروحة اليوم خماطر تغري املناخ       : للتصحرالسياق العاملي     - ٦

 ، يف األراضـي اجلافـة  ات والصراعأنواع الوقود األحيائي، الطلب على  وتزايد ، واألزمة الغذائية  ،العوامل البيئية 
وإقامة الـشراكات والتمويـل     بيد أن هذه االجتاهات ميكن عكس مسارها عن طريق حتسني السياسات            . والفقر

 لَبِنـات وتشكل الشراكات على مجيع املستويات      .  ويف اجتاهه  سيما على املستوى احمللي    املبتكر واالتصاالت، وال  
على وُتحث البلدان املتضررة . تردي األراضي واجلفاف/البناء األساسية للتحالف العاملي املطلوب ملكافحة التصحر

 يف قائمة   التربة إىل مكانة أعلى   قضايا إدارة األراضي واحلفاظ على      ب باالرتقاء ،مع الدويل بالتعاون مع اجملت  القيام،  
  .أولوياهتا الوطنية والعاملية

ويشكل حتـدي   . مع خريطة تردي األراضي   تتطابق   جغرافية الفقر واجلوع املتوطنني      إن: الفقر واجلوع   - ٧
 للمحنة الصامتة اليت مير هبا حنـو  وتفاقماً، ضعفاًت السكان ارتفاع أسعار الغذاء أزمة إضافية تعاين منها أشد فئا       

وتسهم نظم إنتـاج    . تردي األراضي واجلفاف  /تأثر معظمهم بالتصحر  ي العامل الذين    أشد الناس فقراً يف   مليار من   
 ومن غري .  اهلجرة القسرية وتعرض احلق يف الغذاء للخطر       حنو" الدفع"الغذاء اليت ختضع لضغوط شديدة يف عوامل        

لسكان من ا املتزايدةإلنتاج الغذائي إلطعام األعداد ل واملستويات املستهدفةاملرجح الوفاء باألهداف اإلمنائية لأللفية 
اخلطة وإطـار العمـل      تنفيذ   يؤدي أن   وجيب.  فقدان األراضي الصاحلة للزراعة    من حيث  هذه االجتاهات    ظليف  

ىل توجيـه   إالتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التـصحر       ) راتيجيةاالست ()٢٠١٨-٢٠٠٨ (االستراتيجيني للسنوات العشر  
هـذا   االستراتيجية مثل خصوبة التربة واإلدارة املستدامة للمياه كما جيب أن يكـون  جماالت التدخلاملوارد حنو   

  .مرتبطاً بأدوات التخطيط الوطين مثل استراتيجيات احلد من الفقر والسياسات الزراعيةالتنفيذ 

البشرية على حالياً إىل إجبار  تغري املناخ يؤدي:  واألهداف اإلمنائية لأللفية، وتردي األراضي،ملناختغري ا  - ٨
وميكن من خالل زيادة االستثمار يف اإلدارة املستدامة لألراضي معاجلة املشاكل . تعديل حمور تركيز التعاون الدويل

 املتعلق بالبيئة   ٧ف األول املتعلق بالفقر واجلوع واهلدف       سيما اهلد  وال(املطروحة وحتقيق األهداف املتوخاة اليوم      
 من قابلية السكان للتأثر وتعزيز مقاومتهم يف يف احلدويف الوقت نفسه املساعدة ) من بني األهداف اإلمنائية لأللفية

ية الذي وميكن إعادة تنشيط عملية حتسني إدارة األراضي واستصالحها، وهي حجر الزاو. ظل ضغوط الغد املناخية
وبإقامة صلة وثيقة بني بـرامج العمـل        . تستند إليه برامج العمل الوطنية التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر         

اتفاقية األمـم املتحـدة      يف إطار  التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر وبرامج العمل الوطنية للتكيف           ةالوطني
  .سيما يف األراضي اجلافة ر الضرورية بني مبادرات التنمية والتكيف وال، ميكن مد اجلسو تغري املناخبشأناإلطارية 

يشكل تغري استخدام األراضي خطراً رئيسياً على التنوع        : التنوع البيولوجي والغابات وتردي األراضي       - ٩
 ناشـئة  والتغريات املستمرة يف استخدام األراضـي        .البيولوجي وهو مصدر النبعاثات غازات الدفيئة ميكن جتنبه       

مؤمتر  (٢٠٠٩ولذلك يتعني االعتراف يف مؤمتر األطراف املقبل الذي سيعقد يف عام            . بدورها عن تردي األراضي   
شرط أساسي لتحقيق أهداف التنوع البيولوجي هو بأن االستثمار يف اإلدارة املستدامة لألراضي ) األطراف التاسع

  . يف التخفيف من آثار تغري املناخومحاية الغابات على حد سواء واإلسهام يف الوقت نفسه
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 اآلراء اليت أعرب عنها مؤخراً األمني احلوار السياسايت الرفيع املستوى املشاركون يف أّيد: التنمية الزراعية  - ١٠
 أنه ينبغي اختاذ إجراءات بروح تتسم بقدر أكرب مـن           ورأوا بأزمة الغذاء العاملية،     فيما يتعلق العام لألمم املتحدة    

، بل أيضاً معاجلة القضايا اهليكلية    فحسب يتعني تلبية االحتياجات العاجلة للسكان الضعفاء     ال  و. واحلسماإلحلاح  
  .وقضايا السياسات اليت تسهم يف هذه األزمة مثل التجارة والسياسات الضريبية وحيازة األراضي

انتـهاج  احلوار املتعلق بالتعبئة مـن أجـل         -  ثالثاً
  تقبلتتطلع إىل املساستراتيجية 

  اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحرإصالح  برنامج -  ألف

 يف  ت ُعقـد  يتؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر ال        مل لقد استطاعت الدورة الثامنة     - ١١
ات املشار إليها  مجيع األطراف بشأن احلاجة إىل التصدي للتحديبني توافق يف اآلراء  حتقيق٢٠٠٧سبتمرب /مدريد يف أيلول 

 جنباً إىل جنب مع عمليـة  ،وتؤدي االستراتيجية. ويشكل اعتماد االستراتيجية دافعاً هاماً حنو تعزيز تنفيذ االتفاقية       . أعاله
  . تنشيط عملية التنفيذ إعادة إىل فتح الطريق أمام،إصالح اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر

لسياسايت الرفيع املستوى برنامج إصالح االتفاقية تأييداً تاماً مع تشديدهم على           ويؤيد املشاركون يف حوار بون ا       -١٢
  . عن االتفاقيةالناشئةالتآزر يف العمل وبناء االئتالفات لتعبئة مجيع املوارد الالزمة لتحقيق الفوائد العاملية 

غي أن يشارك فيه أيضاً     ويسلّم املشاركون بأن برنامج اإلصالح ذاك، ال خيص احلكومات وحدها بل ينب             - ١٣
  .بني القطاعني العام واخلاصحشد جهود إقامة الشراكات اجملتمع املدين وأن يسهم عالوة على ذلك يف 

ويتوقع املشاركون أن حيصل األطراف على خدمات أفضل عن طريق إعادة هيكلة أمانة اتفاقية األمـم                  - ١٤
وافق اآلراء بشأن اإلجنازات املتوقعة من اإلدارة القائمة على حتقيـق           املتحدة ملكافحة التصحر واآللية العاملية، من خالل ت       

 جلنـة العلـم     قبلومؤشرات من   مرجعية  وهم يؤيدون وضع خطوط أساس      . النتائج واخلطط وبرامج العمل االستراتيجية    
  .يذ االتفاقية جلنة استعراض تنفعن طريقوالتكنولوجيا ويتطلعون إىل حتقيق فوائد من التقييم والدروس املستفادة 

  .دعى األمانة إىل تعزيز احلوار والتشاور على املستويني العاملي واإلقليميوُت  - ١٥

 هـذه   تكونويتعني أن   .  على املستوى الوطين لتنفيذ االستراتيجية     جهوداًويلزم أن تبذل البلدان املتأثرة        - ١٦
  .تندرج فيهاأطر التخطيط واالستثمار الوطنية وأن ب فعال مدعومة على حنواجلهود 

   متويل االستراتيجية-  باء

 تغري  ألغراض معاجلة  عند إجراء مفاوضات يف املستقبل تتعلق باالستثمار         ،حيتاج األطراف بصورة ملحة     - ١٧
 إىل تسليط الضوء على املعادلة املرحبة للجميع بني اإلدارة املستدامة لألراضي وحتسني سبل              ،املناخ واألمن الغذائي  
  . والتخفيف من آثار املناخ،ن الغذائيكسب العيش واألم
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جملسه ويلزم أن تستجيب أمانة املرفق وأعضاء . دعى مرفق البيئة العاملية إىل مواصلة تبسيط اإلجراءات     وُي  - ١٨
فالتجارب املستمدة من اتبـاع ُنُهـج       .  لالستراتيجية، بتقدمي متويل قوي ملكافحة تردي األراضي       استجابة حمددة 

صياغة الويشمل ذلك .  تستحق اهتمامنا،"أرض أفريقيا" ظل مرفق البيئة العاملية، مثل مبادرة برناجمية متماسكة يف
املرفق والتمويل الدويل والتمويل املنـاظر      املقدم من   تمويل  الالستثمار متزج بني    يف جمال ا  ستراتيجيات  املشتركة ال 

  .لتشجيع على التنسيق املنهجيالوطين باالستناد إىل أساليب متنوعة من أجل حتقيق آثار متعددة وا

 التمويل السوقية ليات  آل حوافز نظم   لوضعوينبغي للحكومات واجملتمع املدين والقطاع اخلاص العمل معاً           - ١٩
  .كيما يتسىن تشجيع استصالح األراضي املتردية

   تعزيز االستثمار يف إدارة األراضي-  جيم

وتعزى املشكلة يف   .  على الفقراء يف املناطق الريفية     ؤثر أساساً ت  احلالية وقضايا تغري املناخ    ءأزمة الغذا  إن  - ٢٠
.  من القرن املاضـي    جزء منها إىل اخنفاض وإمهال االستثمار يف الزراعة وإدارة األراضي منذ منتصف الثمانينات            

  :يلي ويشدد املشاركون يف احلوار السياسايت الرفيع املستوى على ما

 حنو احلّد مباشراً تشكل َمدخالًصدي للتصحر وتردي األراضي واجلفاف  التدابري الرامية إىل التإن  )أ(  
  . هبذه الظواهر والنظم اإليكولوجيةالناس تأثر إمكانيةمن 

التكنولوجيـا  اسـتخدام    أفضل املمارسات و    اتباع الزراعة املستدامة عن طريق   ب جيب النهوض   )ب(  
 أن  اآلنويتعني  .  والتكيف  الكربون تنحيةثار عن طريق    اجلديدة املوجهة حنو احلفظ، مبا يف ذلك التخفيف من اآل         

 يف نشر االبتكـار النـاجح وإدارة        إسهاماً فعاالً يف إطار االستراتيجية     العلم والدعوة إىل وضع السياسات    هم  يس
  .األراضي الداعمة واملمارسات االجتماعية الفعالة

 جيلـب لقطاع اخلاص أن    ل فبينما ميكن .  على حد سواء   اً وسلبي اً إجيابي اً قوى السوق دور   تؤدي  )ج(  
التكنولوجيا الالزمة أو أن يدر دخالً خارج نطاق املزارع، وبالتايل خيفف من الضغوط على األراضي، فإن بإمكانه 

  . التجارية اليت تقّوض بشدة اإلنتاج الغذائي احمللياألمناطأيضاً أن يعزز 

الوقود أنواع   من   تكون مواقع إلنتاج جيل ثانٍ    ميكن أن    املساحات الشاسعة لألراضي اجلافة      إن  )د(  
بيد أنه بـالنظر إىل املخـاطر       . لحصول على الدخل  ل اً فرص يولِّداألحيائي مبساعدة التكنولوجيات اجلديدة، مما      

  .الوقود األحيائياملستدام ألنواع إلنتاج ل مبادئ توجيهيةة املطروحة، يلزم وضع ياالجتماعية واالقتصادية والبيئ

 بني اتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة التـصحر                            على مستوى التنفيذ     حتقيق املزيد من التآزر    لزمي  )ه(  
                                 وميكن أن توصي اتفاقية األمم املتحدة   .                                           اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخلتنوع البيولوجي واواتفاقية 

                        مـسألة تغـري املنـاخ              الوقت نفسه           وتراعي يف                                                         ملكافحة التصحر بربامج عملية تركز على زيادة إنتاجية األراضي 
   .                             وتتصدى ملسائل التنوع البيولوجي
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  ؟فعلهما الذي ميكن .  آراء األطراف املتعلقة مبواجهة التحديات الناشئة-       ًرابعا 
ينبغي أن توفر العناصر التالية ما يلزم من التوجيه والزخم لدفع املناقشات املواضيعية والفنية يف الـدورة                    - ٢١
ـ     وضع جدول األعمال يف     يف   أيضاً   تساعدسابعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية وأن       ال ؤمتر الـدورة التاسـعة مل

  .األطراف الذي يتناول اجملاالت ذات األولوية لتطبيق االستراتيجية

   الشراكة وتقاسم املسؤوليات-  ألف

  . التزامهم الكاملوتتطلب  مجيع األطراف يف االتفاقيةمسألة هتّميشكل تنفيذ االستراتيجية   - ٢٢

 جترياجلفاف، وأن   / أن تويل أولوية ملكافحة التصحر وتردي األراضي       للبلدان األطراف املتأثرة  ينبغي  و  - ٢٣
 على مستويي احلوكمة والسياسات وأن تضمن احلقوق املناسبة يف حيازة األراضي            على ذلك اإلصالحات املترتبة   

وينبغي مواءمة برامج العمل الوطنيـة وحتقيـق        .  امليزانيات الوطنية  وأن توفر ختصيص اعتمادات هلذا الغرض يف      
  .اتساقها مع االستراتيجيات والسياسات اإلمنائية الوطنية مع تعزيز التعاون مع اجملتمع املدين والقطاع اخلاص

اجلفاف يف / أن تسلّم باألمهية املتجددة ملسألة التصحر وتردي األراضي      للبلدان األطراف املتقدمة  ينبغي  و  - ٢٤
دعى هـذه   وُت. املناخ والتكّيف معه وحفظ التنوع البيولوجي     تغري  سياق أزمة الغذاء الناشئة والتخفيف من آثار        

 لدعم التنميـة الريفيـة      ة ملؤمتر األطراف وذلك    التاسع انعقاد الدورة البلدان إىل ختصيص اعتمادات إضافية قبل       
  . من االستراتيجية٤ اهلدف االستراتيجي  يفاملبّينوالزراعة واألمن الغذائي على النحو 

 تقدمي املشورة ودعـم تبـادل       أمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر واآللية العاملية       ويتعني على     - ٢٥
ويرحب املشاركون باجلهود اليت تبذهلا األمانة ومبا أحرزته من تقدم يف بدء عملية اإلصـالح               . اخلربات والدعوة والتعميم  

وهم يؤيدون دور اآللية العاملية يف دعم       . طلعون إىل حتقيق التعاون بني األمانة واآللية العاملية بقدر أكرب من الفعالية           وهم يت 
  .االستراتيجيات املالية لتعزيز تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر على املستوى الوطين

  .يف تنفيذ االستراتيجية هة فاعلةكجدور القطاع اخلاص  يلزم أن يعزز مجيع األطرافو  - ٢٦

   الدعوة-  باء

اختـاذ  يتعني اختاذ إجراءات حامسة للتوصل إىل توافق يف اآلراء إلعادة توجيه االتفاقية يف الطريق حنـو                   - ٢٧
وحتمل االتفاقية  . تفيد يف حتقيق فوائد عاملية    أن  فائدة على البلدان املتأثرة و    الإجراءات عملية من شأهنا أن تعود ب      

صاحل عام واألرض هي الوسيلة اليت ميكن من خالهلا حتقيق األمن الغذائي هو  الة هامة وهي أن حفظ األراضي       رس
ويـتعني تقيـيم األمهيـة    .  والتنوع البيولوجي والتخفيف من آثار تغري املناخ     نياالجتماعيوالسلم  العاملي واألمن   

وميكن بتحديد قيمة مرجعية    .  إطار االستراتيجية  االقتصادية حلفظ األراضي واستصالحها على النحو املناسب يف       
لألراضي بوصفها صاحلاً عاماً مجع األموال للمساعدة على متويل الربامج الرامية إىل مكافحة التـصحر وتـردي                 

  .اجلفاف وإليضاح مسامهة االتفاقية يف ضمان هذه اخلدمات احليوية على حد سواء/األراضي
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ويتعني على  .  تردي األراضي  بشأن" تقرير شترين "اد تقرير على غرار     إعدُوجهت نداءات من أجل     وقد    - ٢٨
التشاور وحتديد االلتزامات اإلقليمية من أجل االستراتيجية قبل        ب املتصلةاألطراف املضي قدماً يف الوفاء بوعودها       

  .٢٠٠٩عقد يف خريف عام ت سيتؤمتر األطراف الالدورة التاسعة مل

مكافحة  يكون الترابط بني تدعو ألنتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر أن وينبغي لألطراف وهليئات ا     - ٢٩
عترف به من    أوضح وأن يُ    ترابطاً اجلفاف والتكّيف مع تغري املناخ والتخفيف من آثاره       /التصحر وتردي األراضي  

بـُنُهج  دعو إىل األخذ    أن ت وينبغي هلا أيضاً    .  بايل  مؤمتر خالل ترتيبات مؤسسية ومالية يف خارطة الطريق ملا بعد        
رفـق البيئـة العامليـة      وارد م  التجديد اخلامسة مل   عمليةبرجمية وتآزرية من أجل إدارة األراضي املستدامة يف إطار          

)٢٠١٥- ٢٠١١.(  

، ينبغي   تغري املناخ  بشأناألمم املتحدة اإلطارية    بايل اخلاصة بعملية اتفاقية     مؤمتر  ويف الفترة احلالية ملا بعد        - ٣٠
 تغري املناخ واتفاقية التنـوع      بشأن اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية           ألمانات

منظمة األمم املتحدة لألغذيـة والزراعـة       ( يف روما    الوكاالت اليت يوجد مقرها    جنباً إىل جنب مع      ،البيولوجي
منوذجية، خاصة بالتنفيـذ    إجراء دراسات   ) غذية العاملي ، وبرنامج األ   والصندوق الدويل للتنمية الزراعية    ،)الفاو(

  .التربةيف الغطاء النبايت و الكربون يف تنحيةلتدابري الرامية إىل زيادة ل املشترك

 البيئة العاملية، ميكن التشديد على دعم استراتيجية اتفاقية         ملوارد مرفق  اخلامسة   عملية التجديد ويف إطار     - ٣١
 وبناء القـدرات والرصـد      ات علمية أقوى وإجراء التقييم    أدلةلتصحر، عن طريق تقدمي     األمم املتحدة ملكافحة ا   

من  فيما يتعلق هبذه املعارف    للبلدان وينبغي إسداء املشورة  . الطويل األجل وتقليص الفجوات املعرفية وفهم اآلثار      
  . اختاذ اإلجراءات على املستوى احملليأجل

حدة ملكافحة التصحر إىل تنظيم حمفل عاملي للدعوة على مستوى القطـاع           دعى أمانة اتفاقية األمم املت    وُت  - ٣٢
  .ملة إعالمية كربىحب القياماخلاص وتوثيق الفرص االقتصادية املتاحة يف األراضي اجلافة هبدف 

   التمويل–جيم 

 املتـصلة والتوقعـات   ) ٢٠٠٥(وغلينيغلز  ) ٢٠٠٢( ومونتريي) ١٩٩٢(إن الوعود اليت قُطعت يف ريو         - ٣٣
 النظام املتعدد األطراف، جيب أن تعيد توجيه األولويات حبيث تركز علـى              من على دعم البلدان املتأثرة   صول  حب

  . عندما ينتهي سريان بروتوكول كيوتو٢٠١٢الساحة الريفية وعلى آفاق 

 على  اجلفاف، مبا يف ذلك برامج العمل     / التدابري الرامية إىل مكافحة التصحر وتردي األراضي       وستستفيد  - ٣٤
ولذلك .  يف التنمية الريفية واالستخدام املستدام لألراضي واملياه       الستثمارمجيع املستويات، من العودة الضرورية ل     

من الالزمة  الظروف وفرت جزءاً ال يتجزأ من السياسات الوطنية واإلقليمية اليت تضمنتلك التدابري ينبغي أن تصبح 
يتعني أن يقوم شركاء التنمية الثنائيون ومصارف االستثمار بإدراج إدارة و. أجل اإلنتاج الزراعي واستدامة الغذاء   
وينبغي أن يدعو مؤمتر األطراف األمانة واآللية       . م وإجراءاهت م سياساهت ضمناألراضي املستدامة على حنو استباقي      

  .وضع واقتراح مصفوفة إدارة من أجل هذا التعاون ىلإالعاملية 



ICCD/CRIC(7)/INF.4 
Page 10 

 

 احلالية للمؤسسات املاليـة الدوليـة يف حتديـد          االستثماراتديد حلافظات   وسيفيد إجراء استعراض ج     - ٣٥
اجلفاف يف سياق برامج القطاع الزراعي والتنمية       /التصحر وتردي األراضي  جمال مكافحة   إمكانات االستثمار يف    

  .الريفية ومسامهاهتا يف اإلنتاج الزراعي

وجيب على األطراف يف . كأحد أهم مناذج التعاون الدويلتغري املناخ التعاون يف جمال  اعتبار اليومويتعني   - ٣٦
املناخ اجلهود يف جمال احملافل ذات الصلة أن تنشئ تدرجيياً ائتالفاً دولياً لألراضي وأن تتابع الدعوة من أجل متويل               

 يف   أكثر فأكثر على إجراء تغيري      هدف يركز   االستراتيجية أن يكون من أهداف   وينبغي  . ملكافحة تردي األراضي  
السياسات ومساعدة البلدان املتأثرة يف إجياد أو حتسني فرص احلصول على التمويل القائم أو الناشئ أو االبتكاري 

وعليه ميكن استخدام موارد    . الكربونألنشطة تنحية   تمويل  ال املناخ مثل اآلليات القائمة على السوق أو         يف جمال 
 ، حيث يشكل متويل مليار دوالر٢٥ وقدره الدولية يف البنك الدويل مثل مبلغ إعادة جتديد موارد املؤسسة اإلمنائية

  .، وذلك لتنفيذ االستراتيجية على املستوى القطريمشتركة بني عدة قطاعاتالتكيف مسألة 

وجيب بذل جهود ملقاومة نزعة هتميش قضايا اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف إطار متويل مرفق                  - ٣٧
ولتعزيز . التفاقيةا يف إطار ة وجيب تيسري إقامة الصالت بني مرفق البيئة العاملية وبرامج العمل الوطنية             البيئة العاملي 

  حتديد مـستويات   فعالية االتفاقية، مبا يف ذلك    مدى  تنفيذ االستراتيجية، ينبغي لألطراف أن حتدد عالمات لتقييم         
  . مستهدفةكمية

   املعرفة والعلم-  دال

 االقتصادية واملالية الناشئة عن التصحر وتـردي        للخسائر وجود تقييم متسق     ى عدم عل األطراف   تشدد  - ٣٨
دمات النظام اإليكولوجي، فضالً عن إمهال اإلمكانات اليت تتيحها         خل ٍناجلفاف وما يتصل هبا من فقدا     /األراضي

ة أسعار األغذية  غياب موضوع تردي األراضي يف مناقشات أزمويدل. األراضي اجلافة من أجل توليد دخل بديل 
أن اجلهات الفاعلة يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر جيب أن تعمل على بناء قدراهتا لتقـدمي                 على  احلالية  

  .معلومات وحجج وحلول جاهزة كلما كانت احلالة تستدعي ذلك

ة على األدلة ومنهجية أهداف كمية تستند إىل وقائع قائمحتديد وإضافة إىل ذلك، حتتاج االستراتيجية إىل   - ٣٩
  .واضحة للتقييم من أجل اجتذاب االستثمار

 التوصل إىل فهم أفضل للصالت القائمة بني برامج التكيف مع تغـري             من أجل ويتعني االضطالع بعمل      - ٤٠
 وختفيف اآلثار يف سياق اتفاقية األمـم املتحـدة          ، التأهب للجفاف من ناحية    هبدفاملناخ والتخفيف من آثاره     

  .ويشمل ذلك املسائل املتعلقة بإدارة خماطر اجلفاف. ة التصحر من ناحية أخرىملكافح

، لتعزيز قاعدة املعارف املتعلقة بسبل كسب العيش وتغري املناخ والتنوع البيولوجي، املناسبوسيكون من   - ٤١
 املناخ وتـردي     تقرير عن  بتقدمي ذلك، سُيرحب    وإىل أن يتم  .  والتربة باألراضيإنشاء فريق حكومي دويل معين      

  .األراضي يعّده الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ
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وينبغي وضع منهجية وعرضها على اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة من أجل حتديد الـصلة بـني                   - ٤٢
جهودهم يف   توحيد   وحملّليهاوإىل جانب ذلك، ينبغي لكبار موردي البيانات        . وتنحية الكربون األراضي والزراعة   
 على األمن الغذائي ضيح اجتاهات تردي األراضي وآثاره العلم والتكنولوجيا لتو  ب  االتفاقية املعنية  إطار إصالح جلنة  

  .وتغري املناخ وفقدان التنوع البيولوجيلأللفية األهداف اإلمنائية ذات الصلة سائر وعلى 

علمية املتعلقة بالبيانات والوقائع واالجتاهات أكثر وينبغي أن يكون حتليل أوجه النجاح والفشل والنواتج ال  - ٤٣
 املعلومات العلميـة    يشكل حتسني  بوجه خاص، أن     ،ومن الضروري .  السياسات اختيارزخراً باملعلومات لتيسري    

 السياسات الذين ال تتوافر لديهم دوماً املواد الضرورية         حافزاً لواضعي اجلفاف  /املتعلقة بالتصحر وتردي األراضي   
  .هة التحديات البيئية الطويلة األجلملواج

العلوم املتينة اليت ميكنها أن تعزز قاعدة األدلة من أجل وضع سياسات االستفادة من وجيب التشجيع على   - ٤٤
  . والتربة يف إطار االستراتيجيةيضا البيئية واالجتماعية واالقتصادية، بشأن املسائل املتصلة باألرالنواحيسليمة من 

  يذ اإلقليمي التنف-  هاء

لتصدي للتـصحر وتـردي     ل ة هام أداة األقاليم يشكل    ضمنبالنظر إىل هيكل االتفاقية، سيظل التعاون         - ٤٥
  . التنفيذ الفعالحنووينبغي آلليات التنسيق اإلقليمية أن متهد الطريق . اجلفاف/األراضي

واألنشطة اليت توفر امللموسة ات  االحتياجاستقصاء بتحسني احلوار العلمي والدراسات اإلقليمية، ،وميكن  - ٤٦
وميكن أن تشمل هـذه     .  على املستويني العاملي أو الوطين     الميزة نسبية حقيقية مبعاجلتها على املستوى اإلقليمي        

 من أجل العمل التحليلي والبحوث التطبيقية وإدارة الـنظم          توزيع املهام  حتسني عملية    ، على سبيل املثال   ،املسائل
 إمكانات وفورات احلجم من أجـل       واستغاللدود مثل اإلدارة املشتركة ملستجمعات املياه       اإليكولوجية عرب احل  

  .إدارة بعض الربامج وتنفيذها ووضع استراتيجيات مالية

 -  -  -  -  - 


