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استعراض وتقييم املعلومات العلمية الواردة من األطراف والكيانات         -جيم     
سيما املعلومات املتعلقـة مبؤشـرات األثـر         وال،  ة األخرى املبلغ

 الواردة يف اخلطة وإطار     ٣ و ٢ و ١  املتصلة باألهداف االستراتيجية  
العمل االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية         
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ائق املعروضة على جلنة العلم والتكنولوجيا يف اجتماعها االستثنائي الثالث الفاصـل بـني              ثالو  - األول  

  ١٥  ................................................................................ الدورتني
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خرباء تقنيني املعين     املؤلف من  املخصص االستشاري فريقالها  موجز التوصيات األولية اليت أعد      - الثالث  
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  افتتاح الدورة  -أوالً  
برئاسة أنطونيـو   ) اللجنة(ُعقدت الدورة االستثنائية الثالثة للجنة العلم والتكنولوجيا          -١

. ٢٠١٣أبريـل   /سان ني ١٢ إىل   ٩يف بون بأملانيا يف الفترة من       ) الربازيل(روشا ماغاهلاييس   
 / نيـسان  ١٢ وعـشية    ٢٠١٣أبريـل   / نيـسان  ٩ صـبيحة  يف   جلستنيوعقدت اللجنة   

  .٢٠١٣ أبريل
 افتتح رئيس اللجنة الدورة     ،٢٠١٣أبريل  / نيسان ٩املعقودة يف   ويف اجللسة األوىل،      -٢

  .ورحب جبميع األطراف واملراقبني
ية األمـم املتحـدة ملكافحـة       ويف اجللسة نفسها، أدىل ببيان األمني التنفيذي التفاق         -٣

  ).االتفاقية(التصحر 

  املسائل التنظيمية  -ثانياً  

    إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  -ألف  
  ) من جدول األعمال١البند (

 ١، يف البنـد     ٢٠١٣أبريل  / نيسان ٩نظرت اللجنة، يف جلستها األوىل املعقودة يف          -٤
كانت معروضـة   ، الذي   " وتنظيم العمل  إقرار جدول األعمال  "جدول األعمال املعنون     من
  .ICCD/CST(S-3)/1/Rev.1 األمانة ترد يف الوثيقة من مذكرة بشأنهليها ع
ويف اجللسة نفـسها، أقـّرت اللجنـة جـدول األعمـال املؤقـت الـوارد يف                   -٥

، ووافقت على تنظيم أعمال الدورة كما ورد يف املرفـق           ICCD/CST(S-3)/1/Rev.1 الوثيقة
  :وفيما يلي جدول األعمال. ل األعمال املؤقتجدو الثاين من

  .عمال وتنظيم العملإقرار جدول األ  -١
إعادة صياغة عمل جلنة العلـم والتكنولوجيـا وفقـاً للخطـة وإطـار                -٢

االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل تعزيـز تنفيـذ االتفاقيـة            العمل
)٢٠١٨-٢٠٠٨:(  
ة األمـم املتحـدة ملكافحـة       اإلعداد للمؤمتر العلمي الثاين التفاقي      )أ(

  التصحر؛
النتائج األولية للمؤمتر العلمي الثاين التفاقية األمم املتحدة ملكافحة           )ب(

التقييم االقتصادي للتـصحر واإلدارة املـستدامة       "التصحر بشأن   
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لألراضي ومدى قدرة املناطق القاحلة وشبه القاحلة واجلافة شـبه          
  ؛"الرطبة على التكيف

ؤمتر العلمي الثالث التفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة         اإلعداد للم   )ج(
تدهور األراضي واجلفاف مـن     /مكافحة التصحر "التصحر بشأن   

مـسامهة  : الفقر وحتقيق التنمية املستدامة    أجل التخفيف من وطأة   
  ".العلم والتكنولوجيا واملعارف واملمارسات التقليدية

 ٢ و ١ االستراتيجية   لة باألهداف املتصالتقدم احملرز يف تنقيح مؤشرات األثر         -٣
 الواردة يف اخلطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل           ٣و

  ).٢٠١٨-٢٠٠٨(تعزيز تنفيذ االتفاقية 
استعراض وتقييم املعلومات العلمية الواردة من األطراف والكيانات املبلغة           -٤

ملتـصلة باألهـداف    سيما املعلومات املتعلقة مبؤشرات األثر ا      األخرى، وال 
 الواردة يف اخلطة وإطار العمـل االسـتراتيجيني         ٣ و ٢ و ١ االستراتيجية

  ).٢٠١٨-٢٠٠٨(للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية 
  .اعتماد تقرير جلنة العلم والتكنولوجيا  -٥

، انتخبت اللجنة بالتزكيـة     ٢٠١٣أبريل  / نيسان ٩ويف اجللسة األوىل، املعقودة يف        -٦
نائباً للرئيس من جمموعة دول أوروبا الغربيـة ودول         ) االحتاد األورويب (سيد ستيفان سومر    ال

  ).االحتاد األورويب(أخرى مللء املنصب الشاغر نتيجة الستقالة السيد نيكوالس هانلي 
ويف اجللسة األوىل أيضاً، عينت اللجنة نائب رئيس اللجنة، السيد سـتيفان سـومر      -٧
  .، مقرراً للدورة)االحتاد األورويب(

  احلضور  -باء  
التالية األطراف يف االتفاقية     ٩٥ لحضر الدورة االستثنائية الثانية للجنة ممثلو الدول ا         -٨
  ):ICCD/CST(S-3)/INF.3انظر (

  االحتاد األورويب
  إثيوبيا

  أذربيجان
  األرجنتني
  األردن
  أرمينيا

  إريتريا
  إسرائيل
  أملانيا

  إندونيسيا
  أنغوال
  أوغندا

  رانياأوك
  آيرلندا
  إيطاليا

  باكستان
  الربازيل
  بربادوس
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  الربتغال
  بلغاريا

  بنغالديش
  بنن

  بوتان
  بوتسوانا

  بوركينا فاسو
  بوروندي

  البوسنة واهلرسك
  بريو

  بيالروس
  تايلند
  توغو
  تونس

  جزر كوك
  جزر مارشال

  مجهورية الكونغو الدميقراطية
  مجهورية ترتانيا املتحدة

  مجهورية كوريا
   نيامجهورية مقدو

  اليوغوسالفية السابقة
  مجهورية مولدوفا
  جنوب أفريقيا

  جورجيا
  دومينيكا

  الرأس األخضر
  زمبابوي

  ساموا
  سان تومي وبرينسييب

  سري النكا
  السنغال
  سوازيلند
  سويسرا
  الصني

  طاجيكستان
  غابون
  غامبيا
  غانا
  غيانا
  غينيا

  غينيا االستوائية
  فرنسا
  الفلبني
  فنلندا

  فييت نام
  قريغيزستان

  مبودياك
  كوبا

  كوستاريكا
  كينيا
  التفيا
  ليبرييا
  ليتوانيا
  ليسوتو

  مايل
  ماليزيا

  مدغشقر
  مصر

  املغرب
  املكسيك
  مالوي
  موريتانيا
  موزامبيق
  ميامنار

واليات (ميكرونيزيا  
  ) املوحدة-

  ناميبيا
  ناورو
  النرويج
  النمسا
  نيبال
  النيجر
  نيجرييا
  اهلند

  هندوراس
  هولندا

  ية املتحدة األمريكالواليات
  اليابان
  اليمن
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منظمات األمم املتحدة ومكاتبها ووكاالهتا املتخصـصة التاليـة ُممثَّلـة يف            وكانت    -٩
  :الدورة

  احليوانات الربية املهاجرةأنواعاتفاقية حفظ   

  منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة 
  اتفاقية التنوع البيولوجي  
   تغري املناخأمانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن  
  جامعة األمم املتحدة  

أيضاً  ُممثَّلة وكانت أربع منظمات حكومية دولية وعشر منظمات من اجملتمع املدين           -١٠
  .يف الدورة

 عاملاً، يف املؤمتر العلمي     ١٨٩وشارك احلاضرون املذكورون أعاله أيضاً، إىل جانب          -١١
 ١٢ واختتمها صـبيحة     ٢٠١٣أبريل  /ن نيسا ٩الثاين لالتفاقية، الذي افتتح أعماله يف عشية        

  ).انظر املرفق الثاين (٢٠١٣أبريل /نيسان

  الوثائق  -جيم  
ترد يف املرفق األول الوثائق املقدَّمة من أجل النظر فيها خالل الـدورة االسـتثنائية                 -١٢

  . الثالثة للجنة العلم والتكنولوجيا

  فريق االتصال املفتوح باب العضوية  -دال  
اجتمع فريق اتصال مفتوح باب العضوية خـالل         عوة من رئيس اللجنة،   بناء على د    -١٣

 / نيـسان ١١ إىل ٩أمسيات الدورة االستثنائية الثالثة للجنة العلم والتكنولوجيا يف الفترة من          
اسـتعراض وتقيـيم    : " من جدول األعمـال    ٤ هبدف تيسري استعراض البند      ٢٠١٣أبريل  

سـيما املعلومـات     والكيانات املبلغة األخرى، وال   املعلومات العلمية الواردة من األطراف      
 الواردة يف اخلطـة وإطـار      ٣ و ٢ و ١ املتعلقة مبؤشرات األثر املتصلة باألهداف االستراتيجية     

  .")٢٠١٨-٢٠٠٨(العمل االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية 
 ، اتفقت اللجنة على تعيني    ٢٠١٣أبريل  / نيسان ٩ويف االجتماع األول، املعقود يف        -١٤

نائب رئيس اللجنة، السيد أجمد طاهر فريك من باكستان، رئيساً لفريق االتصال املفتوح باب              
  .العضوية
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   من جدول األعمال٤-٢التوصيات املتعلقة بالبنود   -ثالثاً  
إن االستنتاجات والتوصيات الواردة يف هذا التقريـر جتميـع مـوجز لألفكـار                -١٥

ات واملقترحات املقدمة من خمتلف الوفود أثناء الدورة االستثنائية الثالثة للجنة العلم            واالقتراح
وحيّدد هذا التقرير اإلجراءات احملتملة اليت ميكن اختاذها على املستويات الوطنية           . والتكنولوجيا

اسب ودون اإلقليمية واإلقليمية والدولية، بعد أن ينظر مؤمتر األطراف فيها ويتخذ ما هو من             
  .من مقررات بشأهنا وفقاً ألحكام االتفاقية

إعادة صياغة عمل جلنة العلم والتكنولوجيا وفقـاً للخطـة وإطـار العمـل                -ألف  
االستراتيجيني للـسنوات العـشر مـن أجـل تعزيـز تنفيـذ االتفاقيـة               

)٢٠١٨-٢٠٠٨(  
  ) من جدول األعمال٢البند (

 من ٢ يف البند ،٢٠١٣أبريل / نيسان٩يف املعقودة  ،نظرت اللجنة يف جلستها األوىل  -١٦
إعادة صياغة عمل جلنة العلم والتكنولوجيا وفقاً للخطة وإطار العمل "جدول األعمال املعنون    

  ".)٢٠١٨-٢٠٠٨(االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية 
اإلعداد للمؤمتر  "عنون  امل) أ(، يف البند الفرعي     ونظرت اللجنة، يف اجللسة األوىل أيضاً       -١٧

، الذي ُعرضت عليها بشأنه مذكرتان      "العلمي الثاين التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر      
 ICCD/CST(S-3)/3و ١والتـصويب    ICCD/CST(S-2)/2أعدهتما األمانة تردان يف الوثـائق       

  .٢ و١والتصويبني 
  .أعاله ١٧  بالوثائق املشار إليها يف الفقرةوأحاطت اللجنة علماً  -١٨
منتدى دافـوس للمخـاطر     "وأقرت األطراف باجلهود اليت تبذهلا املؤسسة الرائدة          -١٩

 وأمانة االتفاقية، وفق توجيهات مكتب اللجنة، فيما يتصل بإجناح تنظـيم املـؤمتر              "العاملية
العلمي الثاين لالتفاقية رغم الصعوبات النامجة عن التغيري الذي طرأ يف وقت متـأخر علـى                

  .خ ومكان انعقاد املؤمترتاري
 بتوصيات بعض األطراف الرامية إىل زيادة حتـسني عمليـة           وأحاطت األمانة علماً    -٢٠

  .تنظيم املؤمترات العلمية لالتفاقية
وأبلغت األمانة اللجنة بأن عملية تقييم للمؤمتر العلمي الثاين لالتفاقية قد بدأت لتوها               -٢١

  .تائج على اللجنة يف دورهتا احلادية عشرة وسُتعرض الن.ويضطلع هبا خبري مستقل
، نظرت اللجنـة يف البنـد     ٢٠١٣أبريل  /نيسان ١٢املعقودة يف    ،الثانيةويف اجللسة     -٢٢

النتائج األولية للمؤمتر العلمي الثاين التفاقية األمم املتحدة ملكافحـة          "املعنون  ) ب(٢الفرعي  



ICCD/CST(S-3)/7 

GE.13-61146 8 

ملستدامة لألراضي ومدى قدرة املناطق     التقييم االقتصادي للتصحر واإلدارة ا    "التصحر بشأن   
  "."القاحلة وشبه القاحلة واجلافة شبه الرطبة على التكيف

وأحاطت اللجنة علماً بالنتائج األولية للمؤمتر العلمي الثاين لالتفاقية، الذي أعـده              -٢٣
س واللجنة االستشارية العلمية وقدمه إىل اللجنة منتدى دافـو  العاملية  منتدى دافوس للمخاطر    

وترد إجراءات املؤمتر العلمي الثاين لالتفاقية ونتائجه يف املرفق الثاين هلـذه            .  العاملية للمخاطر
  .الوثيقة
وأحاطت األمانة علماً بالتعليقات اليت أُديل هبا بشأن النتائج األولية للمؤمتر العلمـي               -٢٤

 علـى تـدهور     القـضاء "وأعربت بعض األطراف عن قلقها إزاء عبـاريت         . الثاين لالتفاقية 
 من املرفـق    ٤٦ و   ٤٣انظر الفقرتني   " (هنج التخلص هنائياً من تدهور األراضي     "و" األراضي
إطار خاص  "إنشاء "عبارة إزاء وعالوة على ذلك، أعربت بعض األطراف عن قلقها ). الثاين

فق  من املر  ٦٩انظر الفقرة   " ("تدهور األراضي والتربة والتصحر واإلدارة املستدامة لألراضي      ب
، لالتفاقيـة واتفقت اللجنة على إصدار الوثيقة اخلتامية النهائية للمؤمتر العلمي الثاين           ). الثاين

واللجنة االستشارية العلمية، كوثيقـة إعالميـة       العاملية  اليت سيعدها مؤمتر دافوس للمخاطر      
  .للدورة احلادية عشرة للجنة العلم والتكنولوجيا

جلنة العلم والتكنولوجيا، طلبت األطراف إىل أمانـة        واستناداً إىل مقترحات مكتب       -٢٥
االتفاقية أن تبعث برسائل إىل األطراف تتضمن النتائج األولية وجمموعة من األسئلة الرئيسية             

  .ها وتعقيباهتاتديل بآرائداعية إياها أن 
ل واتفقت اللجنة على أن تعد أمانة االتفاقية، عقب تلقي ردود األطراف، وثيقة ملا قب  -٢٦

  .الدورة جتمع التوصيات املقدمة من األطراف لتنظر فيها اللجنة يف دورهتا احلادية عشرة
، نظرت اللجنـة يف البنـد    ٢٠١٣أبريل  /نيسان ١٢، املعقودة يف    الثانيةويف اجللسة     -٢٧

اإلعداد للمؤمتر العلمي الثالث التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر         "املعنون  ) ج(٢الفرعي  
تدهور األراضي واجلفاف من أجل التخفيف من وطأة الفقر وحتقيق          /مكافحة التصحر "بشأن  

، الـذي   ""مسامهة العلم والتكنولوجيا واملعارف واملمارسـات التقليديـة       : التنمية املستدامة 
  .١ والتصويب ICCD/CST(S-3)/4 مذكرة أعدهتا األمانة ترد يف الوثيقة بشأنهُعرضت عليها 

 وتصويبها، وكذلك بالتقدم احملرز     ICCD/CST(S-3)/4علماً بالوثيقة   وأحاطت اللجنة     -٢٨
  .للمؤمتر العلمي الثالث لالتفاقية املوجز يف تلك الوثيقةاإلعداد يف 
وأعربت اللجنة أيضاً عن ترحيبها باالحتاد املعين باملعارف العلمية والتقليدية للتنميـة         -٢٩

تكنولوجيا وسينظم املؤمتر العلمي الثالث لالتفاقية      املستدامة الذي اختاره مكتب جلنة العلم وال      
  .حتت توجيه مكتب اللجنة

االجتماع األول للجنة التوجيهية للمـؤمتر العلمـي        وأخطرت األمانة األطراف بأن       -٣٠
  .٢٠١٣أبريل / نيسان١٣سُيعقد يوم السبت الثالث لالتفاقية 
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 ٢ و ١ االسـتراتيجية    ألهدافاملتصلة با التقدم احملرز يف تنقيح مؤشرات األثر         -باء  
الواردة يف اخلطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر من أجـل            ٣و

    )٢٠١٨-٢٠٠٨( تنفيذ االتفاقية تعزيز
  ) من جدول األعمال٣البند (

 ٣، نظرت اللجنة يف البنـد       ٢٠١٣أبريل  /نيسان ١٢، املعقودة يف    الثانية  اجللسة يف  -٣١
 املتـصلة باألهـداف   التقدم احملرز يف تنقيح مؤشـرات األثـر         "من جدول األعمال املعنون     

 الواردة يف اخلطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر مـن           ٣ و ٢ و ١ االستراتيجية
ة  مـذكر  بشأنهعليها  كانت معروضة   ، الذي   ")٢٠١٨-٢٠٠٨(أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية     
  .١والتصويب  ICCD/CST(S-3)/5 أعدهتا األمانة ترد يف الوثيقة

من مكتب بتوجيه ، طلب مؤمتر األطراف إىل األمانة أن تضع، ٩-م أ/١٧املقرر ويف   -٣٢
مقترحات لينظر فيها مؤمتر األطراف يف      ،  نولوجيا وباستعمال عملية تكرارية   جلنة العلم والتك  

األثـر  أجل تنقيح جمموعـة مؤشـرات        احلادية عشرة، من     من الدورة دوراته املقبلة، بدءاً    
أن  وطلب مؤمتر األطراف كذلك إىل جلنة العلـم والتكنولوجيـا   .)١(ملنهجيات املرتبطة هبا  وا

دنيـا مـن     وأن توصي مبجموعـة      ،تستعرض أثناء دوراهتا حالة العملية التكرارية املذكورة      
  .مؤشرات األثر لينظر فيها مؤمتر األطراف يف دورته احلادية عشرة

فريق استشاري خمصص مؤلف     األطراف إنشاء    ، قرر مؤمتر  ١٠-م أ /١٩ املقرر   ويف  -٣٣
لألوسـاط العلميـة،    ُيكلَّف مبهمة مواصلة املسامهة التكرارية والتشاركية       ،  من خرباء تقنيني  

يف عمليـة تنقـيح     ،  واملراسلني املعنيني مبسائل العلم والتكنولوجيا    وجهات التنسيق الوطنية،    
  .، ورصد وتقييم اآلثارمؤشرات األثر

ستـشاري  االفريق  ة العلم والتكنولوجيا علماً بالتقدم احملرز يف إنشاء ال        وأحاطت جلن   -٣٤
بني الدورة العاشرة ملؤمتر األطـراف       ، وتنقيح جمموعة مؤشرات األثر يف الفترة ما       خصصامل

  .٣١يف الفقرة  على النحو الوارد يف الوثيقة ٢٠١٢أكتوبر /ومنتصف تشرين األول
تقدم اإلضايف الذي أحـرزه الفريـق االستـشاري         وأحاطت اللجنة علماً أيضاً بال      -٣٥

، حسب ما   ٢٠١٣مارس  / إىل هناية آذار   ٢٠١٢ أكتوبر/املخصص من منتصف تشرين األول    
وفريق حتريره، يف شكل معلومات مستوفاة شفوياً        عرضه رئيس الفريق االستشاري املخصص    

ـ . يف أثناء الدورة االستثنائية الثالثة للجنة العلم والتكنولوجيا        د عـرض ممثلـو الفريـق       وق
عرضوا موجزاً   االستشاري املخصص اخلطوط العريضة لالستنتاجات الرئيسية لعملهم، كما       

  .ذه الوثيقةهبالثالث رفق املبتوصياهتم األولية بالصيغة الواردة يف 

__________ 

، ٩-م أ /١٧رر  قُبلت هذه اجملموعة من مؤشرات األثر قبوالً أولياً بالصيغة الواردة يف املرفـق األول بـاملق                )١(
 .ICCD/COP(10)/CST/2 على النحو الوارد يف الوثيقة عملية استعراض نظراء علميةوُنقحت من خالل 
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وناقشت اللجنة التوصيات األولية للفريق االستشاري املؤلف من خـرباء تقنـيني              -٣٦
  .قية علماً بالتعليقات اليت أدلت هبا األطراف والتوصيات اليت قدمتهاوأحاطت أمانة االتفا

، اتفقت اللجنة على إحالة التوصيات الواردة ١٠-م أ/١٦املقرر  من ٢ووفقاً للفقرة    -٣٧
  يف مرفـق للوثيقـة     جلنـة اسـتعراض تنفيـذ االتفاقيـة       ذه الوثيقة إىل    هليف املرفق الثالث    

ICCD/CRIC(11)/14.  
 ٢٠١٣أبريـل   /انة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف بداية نيسان        وقدمت أم   -٣٨

نسخة كاملة من التوصيات األولية اليت أعدها الفريق االستشاري املخصص إىل مجيع جهات             
. ، مـن أجـل استعراضـها      واملراسلني املعنيني مبسائل العلم والتكنولوجيـا     التنسيق الوطنية   

فريق االستشاري املخصص بتعليقاهتا على هذه التوصـيات        األطراف على موافاة ال    وُشجعت
  .٢٠١٣مايو / أيار٥حبلول 

استعراض وتقييم املعلومات العلمية الواردة من األطراف والكيانـات املبلغـة             -جيم  
سيما املعلومات املتعلقة مبؤشرات األثـر املتـصلة باألهـداف          وال،  األخرى

إطـار العمـل االسـتراتيجيني       الواردة يف اخلطـة و     ٣ و ٢ و ١  االستراتيجية
  )٢٠١٨-٢٠٠٨(للسنوات العشر مـن أجـل تعزيـز تنفيـذ االتفاقيـة             

  ) من جدول األعمال٤البند (

 إىل جلنة العلم والتكنولوجيـا أن       ٩-أ م/١٢طلب مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره        -٣٩
ت العلمية  تساهم يف أعمال جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية عن طريق استعراض وتقييم املعلوما           

سيما املعلومات املتعلقة مبؤشرات األثـر   الواردة من األطراف والكيانات املبلغة األخرى، وال 
 من اخلطة وإطار العمل االستراتيجيني للـسنوات        ٣ و ٢و ١املتصلة باألهداف االستراتيجية    

  .)االستراتيجية() ٢٠١٨-٢٠٠٨( العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية
 ٤، يف البند    ٢٠١٣أبريل  / نيسان ٩ة يف جلستها األوىل، املعقودة يف       نظرت اللجن و  -٤٠

استعراض وتقييم املعلومات العلمية الـواردة مـن األطـراف          "من جدول األعمال املعنون     
سيما املعلومات املتعلقة مبؤشرات األثر املتـصلة باألهـداف          والكيانات املبلغة األخرى، وال   

 اخلطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر مـن          الواردة يف  ٣ و ٢ و ١االستراتيجية  
 مـذكرة أعـدهتا   بشأنه، الذي ُعرضت عليها   ")٢٠١٨-٢٠٠٨(أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية     

  .١ والتصويب ICCD/CRIC(11)/8-ICCD/CST(S-3)/6 الوثيقة األمانة ترد يف
يل للمعلومـات   التحليـل األو  بـالتوليف و   وأحاطت جلنة العلم والتكنولوجيا علماً      -٤١

 مـن   ٣ و ٢ و ١املُجّمعة املقدمة من البلدان األطراف املتأثرة عن األهـداف االسـتراتيجية            
  . أعاله٤٠ الوارد ذكرها يف الفقرة االستراتيجية على النحو الوارد يف الوثيقة
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وأحاطت اللجنة علماً أيضاً بنتائج فريق االتصال املفتوح باب العضوية، املوجزة يف              -٤٢
ت التالية وتلخص جتميع األفكار واالقتراحات واملقترحات املقدمة من خمتلف الوفـود            الفقرا
وقـد  .  لإلبالغ عن مؤشرات التأثري     الدورة االستثنائية الثالثة للجنة العلم والتكنولوجيا      خالل
 اإلجراءات احملتملة اليت ميكن أن تضطلع هبا األطراف واجلهات األخـرى صـاحبة              ُحدِّدت

نطـاق  يف ذلك املؤسسات واهليئات الفرعية التابعة لالتفاقية، من أجل حتسني            املصلحة، مبا 
، بعد نظر مؤمتر األطـراف       على الصعيد العاملي   جمموعات البيانات وقابليتها للمقارنة   تغطية  

  . ألحكام االتفاقيةوبّته فيها، وفقاً
غ جترى  إبالجولة   أول   ٢٠١٣-٢٠١٢وكانت عملية اإلبالغ واالستعراض للفترة        -٤٣

يف إطار االتفاقية منذ اعتماد االستراتيجية، وطُلب فيها إىل الدول األطراف املتأثرة أن تقـدم              
جولة وكان الغرض من . ٣ و٢ و١تقارير عن مؤشرات األثر املتصلة باألهداف االستراتيجية        

تفاقية  تستند إليه عمليات تقييم تنفيذ اال      هو حتديد خط أساس يكون مرجعاً     إذاً  هذه   اإلبالغ
  .األهداف االستراتيجية واآلثار املتوقعة يتعلق ببلوغ يف املستقبل فيما

 يف املائة من مجيع البلدان األطراف املتأثرة،        ٤٢حوايل    أو ً، بلدا ٧١جمموعه   وقدم ما   -٤٤
تقدم مجيع األطـراف املعلومـات املطلوبـة،         ومع ذلك، مل  . معلومات عن مؤشرات األثر   

.  يف املائة، حسب كل سؤال بعينه    ٣٦ و ٧تراوح بني   ي للبيانات   العاملينطاق التغطية   جعل   مما
وأشارت جلنة العلم والتكنولوجيا إىل أنه ليس بوسع األمانة أن تستخلص سـوى جمموعـة               
بيانات أساسية أولية منقوصة بسبب التدين النسيب يف مدى توافر البيانات، وكذا املعوقـات              

تعراض األداء وتقييم التنفيذ، وانعـدام التوحيـد القياسـي          التقنية اليت تعتري بوابة نظام اس     
وعليه، أوصـت بعـض     . العاملي للبيانات نطاق التغطية   يترتب على ذلك من حمدودية       وما

، األطراف بالعمل على جعل بوابة نظام استعراض األداء وتقييم التنفيذ أسـهل اسـتخداماً             
األهداف  أو ُتعّدل ردودها بشأن   /ريرها و وتشجيع البلدان األطراف املتأثرة على أن تقدم تقا       

املوعد النهائي الرمسـي، هبـدف توسـيع قاعـدة         ، ولو بعد فوات   ٣ و ٢ و ١االستراتيجية  
 أن ُتـدعى    وينبغي أيضاً . تحليل االجتاهات املستقبلية  ب والسماحجمموعات البيانات األساسية    

األمـم  وكـاالت   ملستمدة من   البلدان األطراف املتأثرة إىل توسيع نطاق استخدام البيانات ا        
   .وطنيةالصادر املاملتحدة واملصادر الدولية األخرى يف حالة عدم توافر املعلومات من 

تقدم أيـة    ومل. وأُجريت أول عملية إبالغ عن مؤشرات األثر يف إطار زمين حمدود            -٤٥
خر دفع  اإلقليمي، وتأ  وأمساعدة تقنية من املؤسسات املتخصصة على الصعيد دون اإلقليمي          

وعليه، أوصـت   . تدفع تلك األموال أصالً    األموال الالزمة لدعم تقدمي التقارير الوطنية أو مل       
سيما مرفـق البيئـة      أن ينظر شركاء التنمية واآلليات املالية لالتفاقية، وال       ببعض األطراف   

ف املتأثرة على    البلدان األطرا  قدرةالعاملية، يف تقدمي مزيد من املساعدة التقنية واملالية لتطوير          
اإلبالغ عن مؤشرات األثر كي تتسىن، يف مجلة أمور، املواءمة بني التعاريف واملنهجيات اليت              

  .ستستخدم على الصعيد الوطين
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يعتري البيانات املبلغ عنها من عدم اتساق وقابليتها احملدودة للمقارنة،  وبالنظر إىل ما   -٤٦
عة عن طريق عمليـة اإلبـالغ، وإن كانـت          أشارت بعض األطراف إىل أن البيانات املُجمّ      

يتصل بأهدافها االستراتيجية، تطرح بعض التحدي       جوهرية بالنسبة لتقييم تنفيذ االتفاقية فيما     
 وأوصت بعض األطـراف بـأن ُتـدعى       .  على الصعيد العاملي   بإدماجهايتعلق األمر    عندما

عيدين العاملي واإلقليمي يف    املنظمات واملؤسسات والشركاء املعنيون من ذوي اخلربة على الص        
تدهور األراضي واجلفاف إىل دعم األطراف واملنـاطق يف سـد           /جمال رصد وتقييم التصحر   

 البيانات املبلغ عنها لتقييم     إدماجمن شأنه أن ُييسر      الفجوة املعرفية يف جمال اإلبالغ، وهو ما      
حكام الـواردة يف    ذلك على تنفيذ أحد األ     وسيساعد. تدهور األراضي على الصعيد العاملي    

، املـستقبل الـذي نبتغيـه       )٢٠+ريو(الوثيقة اخلتامية ملؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة        
 العمل من أجل إقامة شـراكة       زيادة تشجيع  هلذه الغاية، ميكن أيضاً    وحتقيقاً). ٢٠٦ الفقرة(

واقترحت . االتبني الوك   البيانات عن طريق التعاون فيما     وإدماجمؤسسية وتبادل البيانات    
، واجلهود اجلارية ذات الـصلة    املؤلفات  لجنة يف استعراض    الكذلك بعض األطراف أن تنظر      

  .مثل األطلس العاملي اجلديد للتصحر
ويف إطار اإلعداد لعمليات اإلبالغ املقبلة، أوصت بعض األطراف بـأن ُتحـّسن               -٤٧

 تقدمي إرشادات أكثر تفـصيالً      عن طريق  بلورة دليل اإلبالغ  وتواصل  منوذج اإلبالغ    األمانة
  .ها املتاحةمنهجيات مجع البيانات ومصادرتتناول فيها ملؤشرات واتصاالً مبوضوع ا

لجنة إىل أن االفتقار إىل تعريف موحد ومعايري مشتركة لتحديد وترسيم           الوأشارت    -٤٨
انـات  املناطق املتأثرة بالتصحر وتدهور األراضي واجلفاف قد حّد مـن قابليـة البي            حدود  
وأوصت بعض األطراف بتشجيع البلدان األطراف املتأثرة على اتباع هنج متـسق            . للمقارنة

 فريـق ال املناطق املتأثرة، مع مراعاة االستنتاجات الـيت سـيقدمها           م حدود يترسوموحد يف   
تقـديرات  حتقيق  ومن شأن ذلك أن يكفل      .  خرباء تقنيني   املؤلف من  املخصص االستشاري

مرفقـات  صعيد مجيع   عايري جودة موحدة على     ملر األراضي واجلفاف    نطاق التصحر وتدهو  
كما يكفل كون تلك التقـديرات      التنفيذ اإلقليمي التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر،        

  .البلدان بني  للمقارنة فيماقابلة
  اجلـودة  لجنة إىل أن عدداً حمدوداً جداً من البلدان قدم بيانات ُمؤكـدة           الوأشارت    -٤٩
 يف املائة من جممـوع البلـدان        ٧ُيقدم سوى    فعلى سبيل املثال، مل   . املة عن معدل الفقر   وك

 وميكن أن يكون ذلك ناجتاً عـن      . األطراف املتأثرة بيانات عن معدل الفقر يف املناطق املتأثرة        
 أيضاً  ولكنهيتعلق بتحديد املناطق املتأثرة على الصعيد الوطين،         وجود ثغرات يف البيانات فيما    

الصعوبات الـيت   إىل  ونوهت بعض األطراف    .  البيانات اخلاصة باملناطق املتأثرة    ناتج عن قلة  
، بالنظر إىل أمهية هـذا      ولكن. البيانات املناسبة على الصعيد احمللي      احلصول على  حتول دون 
، أوصت بعض األطراف بأن تنظر البلدان األطراف        ١يتعلق باهلدف االستراتيجي     املؤشر فيما 

 البيانات املكانية املوثّقـة عـن       تغطيةيف بذل املزيد من اجلهود من أجل زيادة نطاق           ةاملتأثر
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االقتصادية، بغية تيسري تفسري     - سيما تلك املتصلة باملتغريات االجتماعية     املناطق املتأثرة، وال  
  .االتفاقية مؤشرات األثر يف املستقبل، من حيث صلتها بتقييم التقدم احملرز يف تنفيذ

لجنة أن بعض البلدان األطراف املتأثرة قدمت بيانات تغطـي طائفـة            الوالحظت    -٥٠
أن معظم البلدان    رغم تتسّن مقارنتها بصورة مباشرة    واسعة من أنواع الغطاء األرضي اليت مل      

تصنيف الغطاء األرضي مقبولة ومتاحة على نطـاق        لمت تقارير استخدمت أساليب     اليت قدّ 
أو /و يف الغطاء النبايت ملنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعـة        ومن مجلتها نظام تصن   ( واسع

وعليه، أوصت بعض   ). قاعدة بيانات الغطاء األرضي لنظام تنسيق املعلومات البيئية يف أوروبا         
باالستناد إىل ُنظُم تصنيف الغطاء األرضي      (األطراف باعتماد أنواع عامة من الغطاء األرضي        

لكي تستخدمها البلدان األطراف املتأثرة يف اإلبالغ عـن         ) ا دولياً املستقرة أصالً واملعترف هب   
  .حالة الغطاء األرضي

 يف املائة مـن  ١٧ حوايل( بلداً من البلدان األطراف املتأثرة     ١٢لجنة أن   الوالحظت    -٥١
الردود املستوى املنخفض ملعدل    وكشف  . قدمت بيانات عن إنتاجية األراضي    ) البلدان املبلّغة 

النُهج الوطنية املستخدمة لقياس إنتاجية األراضي وتقييمها عن احلاجة إىل اختـاذ            واختالف  
وعليه، أوصـت بعـض     . الردود وقابلية البيانات للمقارنة   معدل  إجراءات لتحسني كل من     

األطراف بأن تنظر البلدان املقدمة للتقارير يف استخدام منهجية مشتركة لإلبالغ عن إنتاجية             
  .دولياً ىل جمموعات بيانات جاهزة لالستخدام ومعترف هبااألراضي استناداً إ

لجنة أن املعلومات األساسية لقياس التقدم الذي أحرزته األطـراف يف           الوالحظت    -٥٢
 مؤشرات إلزامية بالنـسبة هلـذا       بسبب عدم وجود  ُتجّمع    مل ٣حتقيق اهلدف االستراتيجي    

لدورة اإلبالغ املقبلـة     بأن حتدد  أوصت بعض األطراف اللجنة      لذلك،. اهلدف االستراتيجي 
  . ٣مؤشرات إلزامية مناسبة تتعلق باهلدف االستراتيجي  مؤشراً إلزامياً أو

 يف املائة من جمموع البلـدان األطـراف         ٦حوايل  ( بلدان   ١٠لجنة أن   الوالحظت    -٥٣
ـ . أبلغت عن مؤشرات طوعية إضافية متعلقة باألهداف االستراتيجية الثالثة        ) املتأثرة اً وحرص

على أال تعكس تقارير األطراف الواقع العاملي فحسب بل أيضاً الواقع الوطين واحمللي، أعربت    
 ينبغـي أن  عامليـاً  املواءمـة بعض األطراف عن رأي مفاده أن اجملموعة الدنيا من املؤشرات        

  .أو حملياً/أو وطنياً و/إقليمياً وُتستكمل بشكل منتظم باملعلومات واملؤشرات ذات الصلة 
 لألفكار  التجميع املوجز أعاله   ، وافقت اللجنة على إحالة    ٩-م أ /١٢وفقاً للمقرر   و  -٥٤

خمتلف الوفود خالل الدورة االستثنائية الثالثـة للجنـة          واالقتراحات واملقترحات املقدمة من   
 شـكل   يفإىل جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية        لإلبالغ عن مؤشرات التأثري    العلم والتكنولوجيا 

  .ICCD/CRIC(11)/9وثيقة لل مرفق
وعقب مناقشة مستفيضة، أحاطت أمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر علماً             -٥٥

  .بتعليقات األطراف وتوصياهتا
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    اعتماد تقرير جلنة العلم والتكنولوجيا  -دال  
  ) من جدول األعمال٥البند (

 ٥، يف البنـد     ٢٠١٣أبريل  / نيسان ١٢، املعقود يف    الثانيةنظرت اللجنة يف جلستها       -٥٦
ه ، الذي ُعرض عليها بشأن    "تكنولوجيااعتماد تقرير جلنة العلم وال    " املعنون   من جدول األعمال  

  ).ICCD/CST(S-3)/L.1(مشروع تقرير دورهتا االستثنائية الثالثة 
 اعتمدت اللجنة مـشروع التقريـر       بناء على اقتراح الرئيس،   و،  ويف اجللسة نفسها    -٥٧
  . بأن يستكمل تقرير الدورة مبساعدة من األمانةأذنت للمقررو

وعندئذ، أعلن رئيس اللجنـة     . وأدىل األمني التنفيذي لالتفاقية ورئيس اللجنة ببيان        -٥٨
  .اختتام الدورة االستثنائية الثالثة للجنة العلم والتكنولوجيا
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  املرفق األول

ها االستثنائي  ائق املعروضة على جلنة العلم والتكنولوجيا يف اجتماع       ثالو    
  الثالث الفاصل بني الدورتني

  العنوان    رمز الوثيقة
ICCD/CST(S-3)/1/Rev.1 من األمانةمقدمة  مذكرة .جدول األعمال املؤقت وشروحه  
ICCD/CST(S-3)/2           تقرير عن اإلعداد للمؤمتر العلمي الثاين التفاقية األمم املتحدة ملكافحـة

للتصحر واإلدارة املستدامة لألراضي    التقييم االقتصادي   "التصحر بشأن   
ومدى قدرة املناطق القاحلة وشبه القاحلة واجلافة شبه الرطبـة علـى            

   من األمانة مقدمةمذكرة". التكيف
ICCD/CST(S-3)/2/Corr.1           تقرير عن اإلعداد للمؤمتر العلمي الثاين التفاقية األمم املتحدة ملكافحـة

تصحر واإلدارة املستدامة لألراضي    التقييم االقتصادي لل  "التصحر بشأن   
ومدى قدرة املناطق القاحلة وشبه القاحلة واجلافة شبه الرطبـة علـى            

  تصويب.  من األمانة مقدمةمذكرة". التكيف
ICCD/CST(S-3)/3     حتضرياً للمـؤمتر العلمـي الثـاين     اليت أعدت  ورقات العمل نبذة عامة عن

  من األمانةمقدمة ذكرة م. التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر
ICCD/CST(S-3)/3/Corr.1     حتضرياً للمـؤمتر العلمـي الثـاين     اليت أعدت  ورقات العمل نبذة عامة عن

  تصويب. من األمانةمقدمة مذكرة . التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر
ICCD/CST(S-3)/3/Corr.2     العلمـي الثـاين   حتضرياً للمـؤمتر  اليت أعدت  ورقات العمل نبذة عامة عن 

  تصويب. من األمانةمقدمة مذكرة . التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر
ICCD/CST(S-3)/4           تقرير مرحلي عن اإلعداد للمؤمتر العلمي الثالث التفاقية األمم املتحدة

تدهور األراضي واجلفاف من    /مكافحة التصحر "ملكافحة التصحر بشأن    
مسامهة العلـم   : وحتقيق التنمية املستدامة  أجل التخفيف من وطأة الفقر      

مـن  مقدمـة   مذكرة  ". والتكنولوجيا واملعارف واملمارسات التقليدية   
  األمانة

ICCD/CST(S-3)/4/Corr.1           تقرير مرحلي عن اإلعداد للمؤمتر العلمي الثالث التفاقية األمم املتحدة
 من  تدهور األراضي واجلفاف  /مكافحة التصحر "ملكافحة التصحر بشأن    

مسامهة العلـم   : أجل التخفيف من وطأة الفقر وحتقيق التنمية املستدامة       
مـن  مقدمـة   مذكرة  ". والتكنولوجيا واملعارف واملمارسات التقليدية   

  تصويب. األمانة
ICCD/CST(S-3)/5 ر املتعلقة باألهداف   تقييم األث نقيح جمموعة مؤشرات    بشأن ت رحلي  املتقرير  ال

اخلطة وإطار العمل االستراتيجيني للـسنوات       من ٣ و ٢ و ١االستراتيجية  
). االسـتراتيجية ) (٢٠١٨-٢٠٠٨(العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية       

  األمانة  من مقدمةمذكرة



ICCD/CST(S-3)/7 

GE.13-61146 16 

ICCD/CST(S-3)/5/Corr.1 ر املتعلقة باألهداف   تقييم األث نقيح جمموعة مؤشرات    بشأن ت رحلي  املتقرير  ال
ار العمل االستراتيجيني للـسنوات     اخلطة وإط من   ٣ و ٢ و ١االستراتيجية  

). االسـتراتيجية ) (٢٠١٨-٢٠٠٨(العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية       
  تصويب. األمانة  من مقدمةمذكرة

ICCD/CRIC(11)/8- 

ICCD/CST(S-3)/6 

التحليل األويل للمعلومات الواردة يف تقارير البلدان األطراف املتأثرة املتعلقة          
  مذكرة مقدمة من األمانة.  لالستراتيجية٣ و٢ و١ة باألهداف االستراتيجي

ICCD/CRIC(11)/8/Corr.1- 

ICCD/CST(S-3)/6/Corr.1 

التحليل األويل للمعلومات الواردة يف تقارير البلدان األطراف املتأثرة املتعلقة          
. مذكرة مقدمة من األمانة   .  لالستراتيجية ٣ و ٢ و ١باألهداف االستراتيجية   

  تصويب
ICCD/CST(S-3)/INF.1 Information for participants  
ICCD/CST(S-3)/INF.2           تقرير عن اإلعداد للمؤمتر العلمي الثاين التفاقية األمم املتحدة ملكافحـة

التقييم االقتصادي للتصحر واإلدارة املستدامة لألراضي      "التصحر بشأن   
 علـى   ومدى قدرة املناطق القاحلة وشبه القاحلة واجلافة شبه الرطبـة         

   من األمانة مقدمةمذكرة". التكيف
ICCD/CST(S-3)/INF.2/Corr.1           تقرير عن اإلعداد للمؤمتر العلمي الثاين التفاقية األمم املتحدة ملكافحـة

التقييم االقتصادي للتصحر واإلدارة املستدامة لألراضي      "التصحر بشأن   
بـة علـى    ومدى قدرة املناطق القاحلة وشبه القاحلة واجلافة شبه الرط        

  تصويب.  من األمانة مقدمةمذكرة". التكيف
ICCD/CST(S-3)/INF.3 List of Participants 
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  املرفق الثاين

النتائج األولية للمؤمتر العلمي الثاين التفاقية األمم املتحدة        اإلجراءات و     
  ملكافحة التصحر

  افتتاح املؤمتر العلمي الثاين لالتفاقية  -أوالً  
موضـوع  ر العلمي الثاين التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر بـشأن           ملؤمتُعقد ا   -١
التقييم االقتصادي للتصحر واإلدارة املستدامة لألراضي ومدى قدرة املناطق القاحلة وشـبه            "

، رئيس  )الربازيل(برئاسة أنطونيو روشا ماغاهلاييس      "القاحلة واجلافة شبه الرطبة على التكيف     
 ١٢ إىل   ٩ يف بون بأملانيا يف الفترة مـن         الثالثة للجنة العلم والتكنولوجيا،   الدورة االستثنائية   

لسة افتتاحية وأربع جلسات عامة  وعقد املؤمتر العلمي الثاين لالتفاقية ج  .٢٠١٣أبريل  /نيسان
 جلسة خاصة وحلقـات     ١٧ جلسة الستعراض امللصقات و    ١٢ جلسة خاصة موازية و    ١٥و

ع على برنامج املؤمتر العلمي الثاين لالتفاقية على املوقـع          وميكن االطال . عمل وجلسة ختامية  
  .)٢(الشبكي للمؤمتر

ـ      ٢٠١٣أبريل  / نيسان ٩، املعقودة يف    األوىلويف اجللسة     -٢ دورة ، افتـتح رئـيس ال
  .العلم والتكنولوجيا املؤمتر العلمي الثاين لالتفاقية وأدىل ببياناالستثنائية الثالثة للجنة 

أدىل األمني التنفيذي التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التـصحر         ،  انفسهويف اجللسة     -٣
  .ببيان افتتاحي

املؤسسة ،  منتدى دافوس للمخاطر العاملية   وأدىل أيضاً ببيان السيد والتر أمان، رئيس          -٤
مكتب جلنـة العلـم     بتوجيه من   التفاقية  ل لتنظيم املؤمتر العلمي الثاين      )االحتاد الرائد  (الرائدة
  .لوجياوالتكنو

  .، فخامة السيدة تاريا هالوننةمجهورية فنلندا السابقرئيسة وألقت كلمة رئيسية   -٥
، حفـل اسـتقبال     ٢٠١٣أبريل  / نيسان ٩ونظمت مدينة بون واستضافت، مساء        -٦

  .جلميع املشاركني يف املؤمتر العلمي الثاين لالتفاقية

__________ 

)٢( <http://2sc.unccd.int/conference-programme/presentations-and-interactive-conference-agenda/>.  
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  املسائل التنظيمية  -ثانياً  

  احلضور  -ألف  
 عاملاً وممثلون ألطراف االتفاقية ومنظمات      ١٨٩ر العلمي الثاين لالتفاقية     حضر املؤمت   -٧

األمم املتحدة ومكاتبها ووكاالهتا املتخصصة ومنظمات حكومية دولية ومنظمات اجملتمـع           
  ).ICCD/CST(S-3)/INF.3انظر (املدين 

  الوثائق  -باء  
تفاقية على املوقع الشبكي    ميكن احلصول على الوثائق املعدة للمؤمتر العلمي الثاين لال          -٨

  .)٣(للمؤمتر

  اجللسات العامة  -جيم  

اآلثار االقتصادية واالجتماعيـة للتـصحر وتـدهور األراضـي          : "اجللسة العامة األوىل      
  "واجلفاف

  .منتدى دافوس للمخاطر العاملية، السيد والتر أمانأدىل ببيان متهيدي رئيس   -٩
دة أنيكي تراكس، رئيـسة فريـق مـشروع         وترأست مناقشة الفريق ويسرهتا السي      -١٠

االتفاقية ملكافحة التصحر، شعبة البيئة وتغري املناخ، اجلمعية األملانية للتعاون الدويل، شـركة             
  .حمدودة، بون، أملانيا

وألقت كلمة رئيسية السيدة ستيفان مشيتز، رئيسة شعبة التنميـة الريفيـة واألمـن         -١١
ن والتنمية االقتصاديني يف أملانيا، بون، أملانيا، بشأن موضوع         الغذائي، الوزارة االحتادية للتعاو   

حتقيق حتول يف النمـاذج ملواجهـة       . حتسني نوعية األدلة من أجل حتسني نوعية السياسات       "
  ."تأقلممشكلة االستضعاف وزيادة قدرة الناس على ال

بوغـاس  . السيد إدوارد باربيي، جون س    : وقدم عروضاً املشاركون التالية أمساؤهم      -١٢
أستاذ الدراسات االقتصادية، إدارة الدراسات االقتصادية واملالية، جامعة وايومينغ، الواليات          

اآلثـار االقتـصادية    : تدهور األراضي وفقراء األرياف   "املتحدة األمريكية، بشأن موضوع     
؛ والسيد جواكيم فون براون، مدير مركز حبوث التنمية وأسـتاذ الدراسـات             "واالجتماعية

اآلثـار االقتـصادية    "قتصادية والتغري التكنولوجي، جامعة بون، أملانيا، بشأن موضـوع          اال
؛ والسيدة ماريا   "اإلطار والتقييم واآلثار السياساتية    -واالجتماعية لتدهور األراضي واجلفاف     

__________ 

)٣( <http://2sc.unccd.int/conference-documents/>.  



ICCD/CST(S-3)/7 

19 GE.13-61146 

الورا كورسو، مستشارة إدارة حفظ األراضي والتصحر يف وزارة البيئة والتنمية املستدامة يف             
التقييم االجتماعي واالقتصادي للتـصحر علـى       "موضوع  نتني، بوينس آيرس، بشأن     األرج

 املطبقـة يف    مشروع تقييم تردي األراضـي يف املنـاطق اجلافـة         منهجيات  : الصعيد احمللي 
 يف جمال تغري املناخ يف كلية العلـوم         TUKM-YSD؛ والسيد باك سوم لو، رئيس       "األرجنتني

اآلثار االقتصادية واالجتماعيـة    "، ماليزيا، بشأن موضوع     والتكنولوجيا، جامعة كيبانغسان  
؛ " وتوصيات الكتاب األبـيض األول     اآلثار السياساتية : األراضي واجلفاف للتصحر وتدهور   

والسيدة ليندسي سترينغر، مديرة معهد حبوث االستدامة وقارئة يف جمال البيئة والتنمية، جامعة 
شف اآلثار االقتـصادية واالجتماعيـة لتـدهور        ك"ليدز، اململكة املتحدة، بشأن موضوع      

  ".األفريقينوب اجلالدروس املستفادة من : األراضي والتصحر واجلفاف
وتلت مناقشة تفاعلية رد خالهلا املشاركون على التعليقات الـيت أدىل هبـا ممثلـو                 -١٣

ـ             ى كوستاريكا ونيبال والكامريون وكذلك ممثلو منظمة سينيستا ودراير وجامعـة رود وعل
  .األسئلة اليت طرحوها

تكاليف وفوائد سياسات وممارسات التصدي للتصحر وتـدهور        ": اجللسة العامة الثانية      
  " يف األراضي اجلافةاألراضي واجلفاف

 .منتدى دافوس للمخاطر العاملية، السيد والتر أمانأدىل ببيان متهيدي رئيس   -١٤

يل أوتل، مدير الربنامج الريفي يف      وترأس مناقشة الفريق ويسره السيد نويل ماكسو        -١٥
  .جمموعة الرصد البيئي، جنوب أفريقيا

السيدة ليين بولسن، مستشارة مـستقلة،      : وقدم عروضاً املشاركون التالية أمساؤهم      -١٦
هنج نظام لتقيـيم    "مؤسسة كارل للتنمية الدولية، فريديريكسفريك، الدامنرك، بشأن موضوع         

؛ والسيد سـيزار مـوراليس إسـتوبينيان،       "اجلافة واجلفاف إدارة مستدامة ملخاطر األراضي     
مهندس زراعي متخصص يف علوم االقتصاد الزراعي، جامعة شيلي، شيلي، بشأن موضـوع             

؛ والسيدة هانا برياندت، خبرية اقتصادية يف       "من العلم إىل السياسات؛ ومن احمللي إىل العاملي       "
يم خدمات النظم اإليكولوجية، إدارة اخلدمات   الربامج، الشراكة العاملية حلساب الثروات وتقي     

الزراعية والبيئية، البنك الدويل، واشنطن العاصمة، الواليات املتحـدة األمريكيـة، بـشأن             
؛ " استخدام هنج حساب رأس املال الطبيعي      -الصورة الكربى عن األراضي اجلافة      "موضوع  

تحدة للمياه والبيئة والـصحة،     والسيد ريتشارد توماس، مدير مساعد، معهد جامعة األمم امل        
حتليل صنع القرارات مـن أجـل إدارة        "جامعة ماكماستر، هاملتون، كندا، بشأن موضوع       

  ".مستدامة لألراضي
وتلت مناقشة تفاعلية رد خالهلا املشاركون على التعليقات اليت أدىل هبا ممثلو إريتريا؛   -١٧

حدة ملكافحة التـصحر؛ وبـوث آنـدز        ووحدة تنسيق السياسات يف أمانة اتفاقية األمم املت       
، وهي منظمة غري حكومية؛ واملعهد األملاين للتنمية؛ وجامعة رود، جنوب أفريقيا؛             )هولندا(
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، وعلى األسئلة الـيت     )فرنسا(وجامعة السلطان قابوس، عمان؛ واملنظمة غري احلكومية بريد         
  .طرحوها

  "ة على التأقلمدوافع التغيري وزيادة القدر: "اجللسة العامة الثالثة    
وترأس  .منتدى دافوس للمخاطر العاملية، السيد والتر أمان      أدىل ببيان متهيدي رئيس       -١٨

مناقشة الفريق ويسرها السيد مايكل أنثوين ستوكينغ، أستاذ تنمية املوارد الطبيعيـة، كـبري              
بيئة العاملية،  الفريق االستشاري العلمي والتقين، مرفق ال-مستشاري رئيس مرفق البيئة العاملية      

  .لندن
السيدة إلينا ماريا أبراهام، باحثة علمية يف       : وقدم عروضاً املشاركون التالية أمساؤهم      -١٩

اجمللس الوطين للبحوث العلمية والتقنية، مديرة معهد األرجنتني للبحوث املتعلقة باألراضـي            
وزا، األرجنتني، بـشأن    القاحلة، وأستاذة التخطيط واإلدارة البيئيني، جامعة الكونغرس، ماند       

؛ والسيد دينيس غارييت، مدير تنفيـذي       "حتديات التنمية املستدامة لألراضي اجلافة    "موضوع  
سابق يف املركز العاملي للحراجة الزراعية، وسفري األراضي اجلافة التفاقية األمـم املتحـدة              

؛ وأدىل ببيان   "اإلصالح التحويلي لألراضي  "ملكافحة التصحر، نريويب، كينيا، بشأن موضوع       
السيد حممد سيساي، املنسق اإلقليمي ألفريقيا لتدهور األراضي يف شعبة تنسيق مرفق البيئـة              
العاملية، برنامج األمم املتحدة للبيئة، نريويب، كينيا؛ والسيد إفرامي نكونيا، زميل أحباث أقدم،             

ملتحدة األمريكيـة،   املعهد الدويل لبحوث السياسات الغذائية، واشنطن العاصمة، الواليات ا        
هل ميكن للفقراء أن يتحملوا تكلفة اإلدارة املستدامة لألراضـي؟ دوافـع            "بشأن موضوع   

  ".اإلدارة املستدامة لألراضي يف البلدان الفقرية
وتلت مناقشة تفاعلية رد خالهلا املشاركون على التعليقات اليت أدىل هبا ممثلو املكتب           -٢٠

ة احلراجة التابعة للدولة يف الصني، وجمموعة ريشساند للعلـم  الوطين ملكافحة التصحر، وإدار   
، واملعهد الوطين للزراعة يف النيجـر،       )اهلند(، وغرامينا فيكاس سامييت     )الصني(والتكنولوجيا  

  .، وعلى األسئلة اليت طرحوها)إسرائيل(ومعهد بالوستاين للبحوث الصحراوية 

لسياسات علـى الـصعيد احمللـي والـوطين         االستراتيجيات وا ": اجللسة العامة الرابعة      
  "واإلقليمي والدويل

  .منتدى دافوس للمخاطر العاملية، السيد والتر أمانأدىل ببيان متهيدي رئيس   -٢١
وترأس مناقشة الفريق ويسرها السيد جوناثان ديفيس، منـسق املبـادرة العامليـة               -٢٢

نظم اإليكولوجية الطبيعية، نـريويب،     لألراضي اجلافة يف االحتاد الدويل لربنامج إدارة حفظ ال        
  .كينيا
السيد ديبالكيو بري، مدير برنامج محايـة       : وقدم عروضاً املشاركون التالية أمساؤهم      -٢٣

البيئة وإدارة املوارد الطبيعية يف اهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية، جيبويت، بشأن موضوع             
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للتأقلم مع كارثة اجلفاف واالستدامة كإطـار    بالتنميةاهليئة احلكومية الدولية املعنيةمبادرة "
؛ والسيد  "استراتيجي عاملي وإقليمي ووطين وحملي إلهناء طوارئ اجلفاف يف القرن األفريقي          

كريس ريج، أخصائي يف اإلدارة املستدامة لألراضي، مركز التعاون الدويل، اجلامعة احلرة يف             
عهد العاملي للموارد، واشنطن العاصمة، الواليات      امل -أمستردام، هولندا وزميل حبوث أقدم      

استراتيجيات وسياسات االرتقاء بأوجه جنـاح إعـادة        "املتحدة األمريكية، بشأن موضوع     
؛ والسيد فرانسوا تابسوبا، مستشار تقين رئيسي ملنظمة األغذية والزراعة لدى جلنة            "اخلضرنة

، أديس أبابا، يم لبلدان الصحراء والساحلبادرة السور األخضر العظاالحتاد األفريقي مكلف مب
واستصالح املناطق القاحلة يف الساحل     مبادرة السور األخضر العظيم     "إثيوبيا، بشأن موضوع    

؛ وأدىل السيد حممد بكر، عامل بيئي أقدم، مرفق البيئة العاملية، واشنطن العاصـمة،              "األفريقي
الستثمار يف سياسـات واسـتراتيجيات      ا"الواليات املتحدة األمريكية، ببيان بشأن موضوع       

  ".الدور احملفّز الذي يضطلع به مرفق البيئة العاملية -اإلدارة املستدامة لألراضي 
ية رد خالهلا املشاركون على التعليقات اليت أدىل هبا ممثال جامعة           وتلت مناقشة تفاعل    -٢٤

  .، وعلى األسئلة اليت طرحاها)فرنسا(كيغانغسان، ماليزيا ومنظمة بريد غري احلكومية 

  اختتام املؤمتر العلمي الثاين لالتفاقية  -ثالثاً  
  .تر أمانمنتدى دافوس للمخاطر العاملية، السيد والأدىل ببيان متهيدي رئيس   -٢٥
وأدىل . وأدىل ببيان أيضاً رئيس اللجنة االستشارية العلمية، السيد جوناثان ديفـيس            -٢٦

  .ببيان ختامي األمني التنفيذي التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر
وأدىل مبالحظات ختامية رئيس جلنة العلم والتكنولوجيا، أنتونيو روشا ماغاهلـاييس             -٢٧

  .ختتام املؤمتر العلمي الثاين لالتفاقية، وأعلن ا)الربازيل(

  النتائج األولية للمؤمتر العلمي الثاين التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر  -رابعاً  
تربز اخلطة وإطار العمل االستراتيجيان للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية         -٢٨

 األمهية اليت توىل لوضع وتنفيذ      ٨-م أ /٣الواردان يف املقرر    ) االستراتيجية) (٢٠١٨-٢٠٠٨(
أساليب علمية وسليمة لرصد التصحر وتقييمه، ويؤكدان احلاجة إىل نظرة شـاملة يف هـذا               

  .الصدد
يف دورته الثامنة تعزيز القاعدة العلمية اليت تقوم عليها         قد قرر   مؤمتر األطراف   وكان    -٢٩

 أن ينظم مكتـب جلنـة   ٨-م أ/١٣ملقرر وحتقيقاً هلذه الغاية، قررت األطراف يف ا    . االتفاقية
للجنة يف شكل يغلب عليه طابع      تعقدها ا كل دورة عادية مقبلة     ) اللجنة(العلم والتكنولوجيا   
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احتاد رائد مؤهل وصاحب خـربة      /املؤمتر العلمي والتقين، وذلك بالتشاور مع مؤسسة رائدة       
  .فنية يف املوضوع ذي الصلة خيتاره مؤمتر األطراف

 أن يكون املوضوع احملدد الذي سـينظر        ٩-م أ /١٦ر األطراف يف مقرره     وقرر مؤمت   -٣٠
التقيـيم  "هـو   ) االتفاقيـة (فيه املؤمتر العلمي الثاين التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر          

االقتصادي للتصحر واإلدارة املستدامة لألراضي ومدى قدرة املناطق القاحلة وشبه القاحلـة            
  ".  التكيفواجلافة شبه الرطبة على

ومن أجل التحضري للمؤمتر، ُشكّل فريقان عامالن عامليان مـن العلمـاء لتحليـل                -٣١
. املعارف العلمية الرائدة بشأن املوضوع ذي األولوية وتلخيصها بغية اخلروج بتوصيات عملية

اآلثار االقتـصادية   " األول عنوان    الكتاب األبيض وحتمل  . كتابان أبيضان وانبثقت عن ذلك    
حمل عنوان  ي ف الكتاب األبيض الثاين  ؛ أما   "جتماعية للتصحر وتدهور األراضي واجلفاف    واال

". تكاليف وفوائد سياسات وممارسات التصدي للتصحر وتـدهور األراضـي واجلفـاف           "
حتديد خمتلف التكاليف املتصلة بالتصحر وتدهور األراضـي        ‘ ١‘:  معاً إىل  الكتابانهدف  يو

جيات بشأن كيفية وضع سياسات واستراتيجيات فعالة، مبا        واجلفاف وتقييمها، وصياغة منه   
 املعـارف العلميـة     توليـف ‘ ٢‘؛  احمللييف ذلك املساعدة يف اختاذ اإلجراءات على الصعيد         

ضمان تدفق معـارف    ‘ ٣‘املوجودة هبدف توفري أساس للتوصيات املركّزة على السياسات،         
وفضالً عـن   .  وثيقة معلومات أساسية   وصدرت أيضاً . جديدة من املؤمتر العلمي الثاين وإليه     

  .الفريقني العاملني، أنشئت جلنة استشارية علمية وجلنة توجيهية
وتقدم هذه الوثيقة التوليف األويل والتوصيات األولية للمؤمتر العلمي الثاين التفاقية             -٣٢

  .األمم املتحدة ملكافحة التصحر

واملمارسة فيمـا   العامة   اتالسياستعزيز التفاعل بني العلم و    خلفيات ومربرات     -ألف  
  خيص التصحر وتدهور األراضي واجلفاف

هناك توافق يف اآلراء واسع النطاق على أن القضايا امللحة املتعلقة بالتصحر وتدهور               -٣٣
األراضي واجلفاف ال تعاجل معاجلة كافية يف إطار جدول األعمال السياسي احلـايل علـى               

 علـى   وبالتايل، من املهم جداً إذكاء الوعي هبذه القضايا       . طين العاملي واإلقليمي والو   ىاملستو
اآلثار السلبية للتصحر وتدهور األراضي واجلفاف على التنمية         على تناول فقط  يقتصر   حنو ال 

الفرص اليت قد تتيحها هذه القضايا للمساعدة       لتناول   أيضاًيتسع  االجتماعية واالقتصادية، بل    
. واملستقبلية إلدارة األراضي كي تكون أكثر استدامة ومرونـة        يف توجيه املمارسات احلالية     

ومن األساسي فهم التكاليف واملنافع االقتصادية واالجتماعية املرتبطة بالتـصحر وتـدهور            
تتـيح  األراضي واجلفاف وتقييمها لوضع سياسات واستراتيجيات فعالة من حيث التكلفـة            

  . الوعي يف هذا الصددالتصدي للتصحر وتدهور األراضي واجلفاف وإذكاء
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وقد توسعت قاعدة األدلة بشأن اقتصاديات التصحر وتدهور األراضي بشكل سريع             -٣٤
  .هذه القاعدة بشكل منتظميف توسيع ستمرار االوال بد من . يف السنوات الثالث األخرية

ناجتة عن التـصحر بـسبب      ويتكبد مستخدمو األراضي تكاليف اقتصادية مباشرة         -٣٥
‘ املوقعيـة ‘هذه التكاليف   ويتحمل تبعات   . تدين إنتاجية األراضي   املرتبط ب  يراداتاخنفاض اإل 

. إما مستخدم األراضي الذي تسبب يف تدهورها أو مستخدم آخر يستخدم املوقع الحقـاً             
وميكـن ربـط تبـاين      . لكن التقديرات تتباين تبايناً شديداً وهي غري دقيقة إىل حد كـبري           

 تغريه؛  نسبةالتصحر و موثوقة لنطاق   قياسات بيوفيزيائية   تقار إىل   باالفالتقديرات وعدم دقتها    
الـذي  واستخدام أساليب خمتلفة إلجراء التقديرات االقتصادية؛ وطبيعة البحث االقتصادي          

تقديرات منافع اإلجراءات املسببة للتـدهور      وعدم تناول   ؛  مؤخراًإال  يف هذا اجملال    يتوسع   مل
  .ييمهاواألساسية الختاذ القرارات وتق

تكاليف اقتصادية غري مباشرة من خالل آثار غري موقعية ميكـن أن تكـون   وُتتكبد    -٣٦
استخدام األراضي الذي يشكل مصدر التدهور، ولذلك تكـون         موقع  بعيدة إىل حد ما عن      

ويالحظ . أشخاص غري أولئك الذين يتسببون يف التدهور      يتحمل تبعاهتا    خارجية    آثاراً عموماً
 من تقدير التكاليف املباشرة، ومل تقدَّر بعد معظم         ليف غري املباشرة أقل شيوعاً    تقدير التكا أن  

تقديرات التكاليف غـري    ويعزى تباين وعدم دقة     . التكاليف غري املباشرة بسبب قلة البيانات     
وإىل تقديرات التكاليف املباشرة،    إىل نفس األسباب اليت يعزى إليها تباين وعدم دقة          املباشرة  

خـدمات  للتقيـيم  مردُّها االفتقار فيما يتصل بالعديد من تلك اآلثـار إىل     ضافية  تعقيدات إ 
ن اآلثار من بلـد     لتربة واألراضي وتبايُ  اليت ُتستمد من ا   اإليكولوجية غري القائمة على السوق      

  .إىل آخر
، لكـن   أيـضاً عامل هام   الفقر،  ازدياد  اآلثار االجتماعية، مثل    وجدير بالذكر أن      -٣٧

عرقَل بسبب قلة البيانات االجتماعية والبيوفيزيائية وبسبب أوجه التفاعل بني هـذه            تقديرها يُ 
وتظهر النمذجة االقتصادية كيف ميكـن      . اآلثار واألسباب االجتماعية الكامنة وراء التصحر     

لقرارات مستخدمي األراضي اليت تؤدي إىل تدهور األراضي أن تتأثر بسياسات احلكومـة             
تطلب حتسني تقديرات أحجام اآلثار االقتصادية واالجتماعية إجـراء         وسي. بطرق غري متوقعة  

اإلحـصائيات الوطنيـة    ره، وإدماج التـصحر يف  تغّي ومعدلالتصحر  لنطاق  قياسات أفضل   
وإذا كانت اإلدارة املستدامة لألراضي إجراًء مهماً ملعاجلة التصحر، فإن          . وأساليب التخطيط 

ينبغي أال تقتصر معاجلة التصحر   والقابلية للتأثر يبني أن   والعدل البيئي جمال احلقوق   البحث يف   
ويعين هذا أنه ال بد من      . اًن التدابري االجتماعية مهمة أيض    أل مادية فقط،    حلولاعتماد  على  

من معاجلتـها بـشكل       معاجلة اآلثار االقتصادية واآلثار االجتماعية على حنو متكامل، بدالً        
  .التصحر أن تكون فعالةمنفصل، إذا أريد لسياسات معاجلة 
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  السياساتية - توجيه اجلهود العلميةالالزمة لاإلجراءات ومتطلبات التنفيذ   -باء  
تستمد املواضيع الرئيسية للمؤمتر، وهي التقييم االقتصادي للتصحر وتدهور األراضي           -٣٨

ا مـن    واإلدارة املستدامة لألراضي، أساسها املنطقي وأمهيته      التكيفواجلفاف والقدرة على    
وإضافة إىل ذلك، ُيستخلص مـن  . حتسن على املستوى امليداين حتقيق  إىل  وجود حاجة ماسة    

، أي حتسني املعارف العلمية والتقنية املتعلقـة باجلوانـب          ٢٠+ اهلدف احملدد يف مؤمتر ريو    
 اإلدارة املستدامة لألراضي، أن مشاركة العلمـاء أمـر          مثاالقتصادية للتنمية املستدامة، ومن     

  .سيأسا
انعـدام األمـن    مسائل من قبيل    وتشمل آثار التصحر وتدهور األراضي واجلفاف         -٣٩

لكن مازالت هناك فجوات يف فهمنا لآلثـار االجتماعيـة          . الغذائي والفقر والبطالة واهلجرة   
القيمة املباشرة وغري املباشرة لألراضي أمر حيوي جملتمعات قادرة         فومع ذلك،   . واالقتصادية

ومن أجل إصالح األراضي املتدهورة يف مجيع أحناء        . تحقيق النمو االقتصادي   ول التكيفعلى  
لفائـدة  ‘ جمموعة من األدوات  ‘العامل، ال بد لنا من صورة أوضح للخيارات املتاحة ووضع           

القـدرة علـى   ُتولّد وال بد لنا من إجناز استثمارات ذكية       .  القرار وصناعأصحاب املصلحة   
  . وبيئياً اجتماعياًالتكيف

القضاء على الفقر هو أول وأهم هدف أساسي من األهداف اإلمنائية           ومن املعلوم أن      -٤٠
ويتسبب التصحر وتدهور األراضي واجلفاف يف شح الغذاء واملاء والطاقة، وهذه من            . لأللفية

، ياً يف سياق قضايا الفقر     أساس اً األرض عنصر  ذا كانت لذا، فإ . للفقراملسببة  العوامل الرئيسية   
أحـد  وتشكل اإلدارة املستدامة لألراضي     . الفقرهذا   للقضاء على    ارف العلمية هي أداةٌ   املعف

أن الفقراء والشباب والنساء هـم الفئـات االجتماعيـة          التسليم ب وجيب  .  هذه األداة  حماول
وال بد لنا من تركيز أقوى علـى منـع          .  بالتصحر وتدهور األراضي واجلفاف    األكثر تأثراً 

بـدل  ) من خالل اإلدارة املستدامة لألراضي    ( األراضي واجلفاف    التصحر وتدهور حدوث  
  . على استصالح األراضيالتركيز 

املعرضـة  " األراضـي اهلـشة  "وحسب اإلحصائيات، يهيمن الفقراء الريفيون على    -٤١
أعلـى نـسب مـن      اليت تعيش فيها    البلدان  وتوجد أعلى نسب الفقر يف      . لتدهور األراضي 

يس لدى الفقراء الريفيني سوى قلة قليلة من األصـول املنتجـة            ول. السكان يف أراض هشة   
ممن ليست هلم ممتلكات سوى قـدر      الفقراء  حيوز  وال  . اهرةاملباستثناء األراضي والعمالة غري     

وينبغـي أن  .  املـستمرة هتم وهجرهمأراضيصغر  من املوارد، وميكن أن يعزى ذلك إىل        قليل  
من خالل  الفقراء  مساعدة  يدة اخلاصة باألراضي اهلشة      السياساتية اجلد   االستراتيجياتُ تشملَ

صول علـى املـوارد، وختفـيض       احلدفع مثن خدمات النظم اإليكولوجية، وحتسني إمكانية        
، وحتسني املرتفعة، وتقدمي توجيهات فعالة، وختفيض تكاليف النقل       املرتفعةتكاليف الصفقات   

" مصيدة فقر بيئيـة   "تدهور األراضي   ويشكل  . ضووصول إىل برامج التأمني والقر    الإمكانية  
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ـ ااهلشاشة، واخنفاض إنتاجية األر   تزايد  تؤدي إىل   من شأهنا أن     الثـروات،  ، وتراجـع    يض
  .واستمرار التدهور

  وثيقاً منو السكان يف البلدان النامية باألساس، وهو أمر يرتبط ارتباطاً         وُتطرح مسألة     -٤٢
  ألن اجلماعات اليت كانت مكتفيـة ذاتيـاً        وتنشأ مشاكل جديدة  . باهلجرة إىل املدن والفقر   

مضى باتت تعتمد اآلن على اآلخرين للبقاء على قيد احلياة، مما دفع بعض احلكومـات                فيما
  .توترات اجتماعية، وهو ما يتسبب يف إىل استغالل هذا الوضع بإعادة توزيع األراضي

وُيستـشف مـن    . يعةتسبب يف تدهور الطب   ت الإنتاجية اقتصادية   ومن الالزم حتقيق      -٤٣
اإلدارة املستدامة لألراضي يف بلدان فقرية شهدت بعض التدهور         املستخلصة يف جمال    دروس  ال

جهود حثيثة من أجل االسـتثمار يف       ُتبذل   و .سابقاً أن هناك بعض التحسن مع مرور الوقت       
 القـضاء علـى تـدهور     و،  يـة فعالية احلكوم حتقيق ال تعزيز املؤسسات التقليدية واحمللية، و    

وبالتايل، ال بد من إدماج اإلدارة املستدامة لألراضي يف         . حوافز اقتصادية إتاحة  ، و )٤(األراضي
استراتيجيات مستدامة ومنتجة وشاملة، لكي تتسىن معاجلة قضايا األمن الغذائي على حنـو             

. موارد الطبيعيـة  ال تنطوي على استرتاف لل    وضع استراتيجية عمل    ويتطلب األمر   . مستدام
حقوق األشخاص املعنيني بشكل مباشر بـإدارة األراضـي يف التـدابري            زم مراعاة   ومن الال 
  .ويتمثل أحد التدابري املمكنة يف السياحة البيئية. املتخذة
السكان الذين يعيشون يف األراضي شبه القاحلة والصحاري واألراضي         ومتثل توعية     -٤٤

االسـتدامة لـن   ف. راضي واجلفاف يف مكافحة التصحر وتدهور األ  اً أساسي اًاملتدهورة عنصر 
وينبغـي  . إذا كان األشخاص ال يفهمون ما الذي حيمونه وما الذي عليهم حتـسينه            تتحقق  

بأسباب التصحر وتـدهور    التوعية  للمجتمع واجلهات احلكومية صاحبة املصلحة أن تشجع        
لة وغريها  وينبغي تقدمي املناطق شبه القاح    . األراضي واجلفاف وتدابري مكافحة هذه الظواهر     

إجيابية من أجل دعـم التنميـة       تنطوي على جوانب    من البيئات املعرضة للتصحر كأماكن      
أن بالزراعة األسرية واملمارسات املستدامة     ومن شأن جتديد الوعي     . هذه املناطق يف  املستدامة  

 األرضوباالنتماء إىل إحساس بالفخر وتتيح التوعية بلورة . ظاهرة التصحرُيسهم يف مكافحة 
  .هذه اجلماعاتيف 
ويف احلاالت اليت ال ُتحترم فيها حقوق اإلنسان، يتولد الفقر وينجم عنه التـدهور                -٤٥
. وينبغي ربط اجلهود املبذولة يف جمال حقوق اإلنسان باجلهود الرامية إىل محاية البيئة             . البيئي

ومن خالل  . تعددةوينبغي األخذ بنهج متكامل من أجل حتقيق منافع اجتماعية وبيئية عاملية م           
تقييم قابلية التأثر بتدهور األراضي يف الوقت احلايل وخطر وقوع هذا التدهور يف املـستقبل،      
يتبني لنا أن السكان احملليني يف حاجة شديدة إىل استراتيجيات مستدامة ومرنة للتخفيف من              

كلـل أي   ولكـي ت  . التصحر وتدهور األراضي واجلفاف وتعزيز اإلدارة املستدامة لألراضي       
__________ 

 من الوثيقة األصلية إىل التعليقات اليت أبدهتا بعض األطراف اليت أعربت عن قلقهـا فيمـا                 ٢٤تشري الفقرة    )٤(
  ".القضاء على تدهور األراضي"خيص عبارة 
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وينبغـي  . ة األجل طويلاالستصالح خطة   جهود لالستصالح بالنجاح، جيب أن تكون خطة        
أن تستخدم الُنهُج االستراتيجية مبادئ اإلدارة التعاونية التكيفية من أجل اإلدارة املـستدامة             

  .لألراضي

  سياسات الستراتيجيات واالوضع تعزيز عملية توصيات من أجل   -جيم  
وضع سياسات واسـتراتيجيات فعالـة      من أجل   يت ال بد من اعتبارها      المن األمور     -٤٦

سياسات واستراتيجيات وضع  الوطين واإلقليمي والعاملي، ىتفاقية على املستوااللتوجيه تنفيذ 
دارة األراضي والغابات واملياه وغريها من املوارد الطبيعية كجزء من إطار سياسايت وطـين              إل

 السياسات علـى    هذهوينبغي أن تقوم    . عزيز التنمية املستدامة  ألراضي وت اعام لتحسني إدارة    
. أفضل العلوم واملعارف املتاحة واملتصلة بالظروف واألوضاع احمللية والوطنيـة واإلقليميـة           

استثمار أكرب يف البحث العلمي املتعلق بالتصحر وتدهور األراضـي          وجود  ولذلك من املهم    
وفضالً عن ذلك، ال بد     . غتها على أفضل وجه   واجلفاف من أجل وضع سياسات فعالة وصيا      

لهياكل واملسارات اليت تصل من     كذلك ل ووالسياسات  من إيالء االهتمام للتفاعل بني العلم       
وقد رحب املؤمتر مبواصلة البحث العلمي يف       . السياساتواضعي  خالهلا املعارف العلمية إىل     

، الذي يبدو أنه هنـج      )٥(دهور األراضي التنمية املستقبلية وإمكانات هنج التخلص هنائياً من ت       
  .استراتيجي واعد وأساسي

ومن الضروري فهم السياقات املؤسسية اليت يتخذ فيهـا مـستخدمو األراضـي               -٤٧
التصحر معدل  وقد يتسىن ختفيض    . القرارات اليت قد تؤدي إىل التصحر أو حتول دون وقوعه         

 لبحث النتـائج غـري املتوخـاة؛        مسبقاًالسياسات احلكومية   قُّيمت  إذا  : يف احلاالت التالية  
املؤسسات اجملتمعية لبحث القيود اليت جتعل الفقراء يتـسببون يف تـدهور            ُدرست بدقة    وإذا

األراضي بدالً من إدارهتا على حنو مستدام؛ وإذا أُخذ بنهج متكامل يف التخطـيط الـوطين                
  .الستخدام األراضي ويف السياسات احلكومية

فعلينـا أن نفهـم     .  تدهور األراضي باعتباره مشكلة بيئية فقط      إىلر  وال ميكننا النظ    -٤٨
وسيكون منع تدهور األراضـي     . السياسات الرامية إىل ختفيض تدهور األراضي     وُنقّيم أبعاد   

. وال بد لنا من أدلة أفضل من أجل سياسات أفضل. أقل تكلفة من معاجلة نتائج هذا التدهور    
باألحرى وأن تتوخى   ي أن تتعدى حدود فرادى القطاعات،       وينبغي جلهود تعزيز األمن الغذائ    

وينبغي للتنمية الريفية أال تزيد من القدرة على التـأقلم يف           .  إحكاماً نظام أكثر التضافر وفق   
وال بد من أدلـة     . املخاطر االجتماعية والبيئية  تقلص  ، بل أيضاً أن     فحسباجملال االقتصادي   

ـ ناقـشات   ُيستنار هبا يف امل   رف أفضل   وال بد من معا   . أفضل لتحسني املعارف    سياساتوال
السياسات اإلمنائية والبيئية تقليص املخاطر واحلد من التعرض        وينبغي أن ُيتوخى يف     . واخلطط

__________ 

 . أعاله٤انظر احلاشية  )٥(
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والتكيف، وبناء  على املواجهة    ةقدرالوخفض قابلية التأثر من خالل حتسني       لعوامل اخلطورة   
  .القدرة على التأقلم، وتعزيز النمو

 حالة فهم ما جيعل األشخاص عرضة للتأثر بالتصحر وتـدهور األراضـي             وحىت يف   -٤٩
فهـم  وليس املزارعون بضحايا سـلبيني،      . واجلفاف، هناك انقطاع بني السياسة واملمارسة     

.  يف إنتاجية أراضيهم   راًيتكيفون مع التصحر وتدهور األراضي واجلفاف عندما يالحظون تغيّ        
املاشية، وتنويع أنشطة كسب الـرزق      ترحيل  املة و وتشمل عمليات التكيف هجرة اليد الع     

ويالحظ . قائمة على األرض  أخرى  واحملاصيل الزراعية وسالالت املواشي، وعمليات تكيف       
وينبغي أن .  العامة فقطاتعلى السياسيعولون على أنفسهم وال يعتمدون  نيالسكان احملليأن  

 مجيع  علىوأن ُتنفذ   ة لتدهور األراضي     العامة اجلوانب التعليمية واالجتماعي    اتلسياستعاجل ا 
 باالستثمار يف األشخاص، وهو مـا يعـين أيـضاً           ٢٠+ وقد أوصى مؤمتر ريو   . النطاقات

  .االستثمار يف النظم التعليمية
العوامل السببية اليت   واألراضي اجلافة نظم اجتماعية وبيئية معقدة، تتسم بعدم انتظام            -٥٠

ـ    املرتدة  معقد للعوامل   تدفق  ب، و تؤثر فيها   االجتماعيـة والبيئيـة     اداخل العديد من كياناهت
مـستقرة بديلـة   حاالت إىل فيها احتمال حتول األنظمة بواالقتصادية املختلفة وفيما بينها، و  

التيقن  من عدم     عالياً ، تواجه إدارة األراضي اجلافة قدراً     ومن مث .  معينة عتباتناجتة عن بلوغ    
  .وعدم القدرة على التنبؤ

خـاطر اجلفـاف   مل الوسائل احلامسة لتحقيق اإلدارة املستدامة لألراضي اجلافة و      ومن  -٥١
البقـاء  مبا يكفـل    تعزيز القدرة على التأقلم بتطوير قدرات األشخاص واجلماعات والنظم          

إن كانت  و حىت   - أو الداخلية /والتكيف واتباع مسار إجيايب يف مواجهة التغريات اخلارجية و        
إمجـاالً  مـع االحتفـاظ      منها مبزيد من القوة وبقدرات معززة        للخروج - كوارث طبيعية 
  .بالوظائف نفسها

وينبغي أن تشمل االستراتيجيات السياساتية اجلديدة اخلاصة باألراضي اهلشة الفقراء            -٥٢
مثن خدمات النظم اإليكولوجية، وحتسني إمكانية حصول الفقـراء         عن  تعويض  من خالل ال  

، وتقدمي توجيهات فعالة، وختفيض تكاليف      املرتفعةالصفقات  على املوارد، وختفيض تكاليف     
وجدير بالـذكر   . ضو، وحتسني إمكانية وصول الفقراء إىل برامج التأمني والقر        املرتفعةالنقل  

 وميكـن   ؛ العامة فقط  اتعلى السياس يعولون  على أنفسهم وال    يعتمدون    نيالسكان احمللي أن  
  . فل إىل األعلىحتقيق إجنازات عن طريق هنج يبدأ من األس

وينبغي لعملية برامج العمل الوطنية التفاقية مكافحة التـصحر أن تـسهل تقـدمي                -٥٣
األطراف املتأثرة الستراتيجياهتا املتعلقة مبنع ظواهر التصحر وتـدهور األراضـي واجلفـاف      

وعلى املستوى العاملي،   . والتخفيف من حدهتا ووضع اخلطوط العريضة لإلجراءات املستقبلية       
ناك حاجة إىل مزيد من املوارد لتمكني األطراف املتأثرة، ال سيما البلدان النامية، من تنفيذ               ه

 وعلى آليات ؛ لنجاح التنفيذاً مهماًالتعاون اإلقليمي مكونويشكل . تفاقيةاالالتزاماهتا مبوجب 



ICCD/CST(S-3)/7 

GE.13-61146 28 

على و. قدرات وقضايا كل منطقة   وتتكيف مع    االحتياجات القائمة والناشئة     أن تليب التنسيق  
القرار أن يتحملوا املسؤولية من أجـل ضـمان         لصناع  املستويني الوطين واإلقليمي، ينبغي     

مشاركة اجلماعات احمللية واجلماعات املتأثرة باألساس ومتكينها من اإلمساك بزمام األمـور            
وسائل احلصول على املوارد من املؤسسات واملنظمات     على أن يقترن ذلك حبشد      بشكل تام،   
  .ذات الصلة

وينبغي أن يشمل النهج الرامي إىل تنفيذ السياسات واالستراتيجيات الوطنية ملكافحة            -٥٤
ويعتمد اإلدارة الفعالة لألراضي    ينص على     قانونياً التصحر وتدهور األراضي واجلفاف نظاماً    

تفاقية على العديد من    االوعلى املستوى الدويل، تنطوي     . هنجاً قائماً على النظم اإليكولوجية    
ماية األراضي واستخدامها بشكل مستدام، وتفتقر إىل عناصر        يتصل حب الثغرات والقيود فيما    

وجتـدر  .  من أجل توفري سبل فعالة حلماية اجلوانب اإليكولوجية لألراضي وإدارهتـا           رئيسية
تدهور األراضي والتربة على املستوى العاملي،      بشأن  مقترح وضع صك دويل     اإلشارة إىل أن    

 من اإلطـار    اً أساسي اًتفاقية، يعترب جزء  اال يف اآلونة األخرية يف إطار        مهماً ماماًالذي لقي اهت  
  .الوطين واإلقليمي والدويل ملكافحة التصحر وتدهور األراضي واجلفاف

وبالنظر إىل استمرار تدهور األراضي والنقص يف التنوع البيئي وتغـريات األمنـاط               -٥٥
 ،اتفاقية مكافحة التـصحر   (ني اتفاقيات ريو الثالث     تسخري أوجه التآزر ب   يكتسي  املناخية،  

أمهية حامسـة يف    )  واالتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوجي    ،واالتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ    
ومن املهم وضع هنج تآزرية إىل جانب هتيئة . النظم اإليكولوجية الربية  سياق األعمال املتعلقة ب   

وبصورة عامة، تـشمل    .  من أجل تعزيز اتفاقيات ريو الثالث      بيئة سياساتية ومؤسسية مواتية   
 بنـاء    شاملة لعـدة قطاعـات     تآزر بني اتفاقيات ريو يف جماالت معينة      الخيارات بناء أوجه    

تعبئة القدرات، ونقل التكنولوجيا، والبحث والرصد، وتبادل املعلومات والتوعية، واإلبالغ، و
مـا  وتفعيلها بصورة تامة تآزر بني اتفاقيات ريو الثالث أوجه البلورة تطلب  تو. املوارد املالية 

احلـد مـن    ‘ ٢‘ اإلقليمي والوطين واحمللـي؛      ىحتسني أوجه التفاعل على املستو     ‘١‘: يلي
احلد من تكرار اجلهود من خالل نقل املعارف        ‘ ٣‘احملتملة بني األنشطة املستقلة؛     التضاربات  

ويتطلب تعزيز أوجه   . على حنو أكثر فعالية وتوازناً    تقاسم املوارد املالية    ‘ ٤‘على حنو أفضل؛    
 أقوى بني جهات التنسيق الوطنية      تعاوناًأيضاً   اإلقليمي والوطين واحمللي     ىالتآزر على املستو  

تضطلع بدور جوهري يف التغلب على االختالفات بني األطـراف          اليت  كل اتفاقية و  اخلاصة ب 
  .سيما على املستوى السياسايت  ال،املعنية

  أنشطة التعميمتوصيات تتعلق باألدوات العلمية واملنهجيات والنتائج و  -دال  
جمالت علمية مستعرضة من جانب     يف   باالستناد إىل استعراض شامل ملا ُنشر مؤخراً        -٥٦

الورقتان البيضاوان والوثيقة األساسية مقدمـة      ُضمِّنت  نظراء ومكملة مبنشورات غري رمسية،      
 االقتصادي والتقنيات املتصلة مبختلف جوانـب إدارة        التقييم حول   عن التفكري السائد حالياً   
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وتسلط هذه الورقـات الـضوء علـى        .  يف هذا الصدد    السياسات وضعاألراضي اجلافة و  
 االقتصادي البيئي، عمليات التقييمالتحديات املاثلة واآلراء املختلفة بشأن أفضل السبل ملعاجلة   

ديدها بوضوح فيما خيص كل نشاط من أجـل نقـل           والعديد من االفتراضات اليت يتعني حت     
وأحاط املؤمتر علمـاً بـشكل واف       . القرار على مجيع املستويات   صناع  النتائج بفعالية إىل    

  .بالورقات وناقش استنتاجاهتا ونتائجها الرئيسية ورحب هبا
 يف مكافحـة التـصحر      اً أساسي اًوهناك توافق كبري يف اآلراء على أن للبحث دور          -٥٧
كـبري القـدرة    بقدر  األنشطة العلمية   تعزز  وإىل جانب ذلك،    . ور األراضي واجلفاف  وتده

 الدعوة إىل ضرورة توسيع نطاق      ومن مث . التكيفية لبلد ما وقدرته على التأقلم مع تغري املناخ        
ومن أجل تعزيز األسس العلمية لإلدارة املـستدامة  . البحث ليشمل مجيع أحناء العامل ومناطقه 

يقـوم علـى تعـدد      أسلوب منـهجي    خاطر اجلفاف، هناك حاجة إىل      ملافة و لألراضي اجل 
التخصصات مع التركيز على البحث التشاركي وإشراك املمارسني والباحثني من ختصصات           

وعلى العلم أن يـساهم يف إدارة       . علمية خمتلفة ملعاجلة املشاكل املطروحة على حنو متكامل       
ضطلع بدور أقوى يف التصدي للتصحر واحلفـاظ        وينبغي لالقتصاد أن ي   . متكاملة لألراضي 

صورة السعي إىل استخالص    التكامل العلمي على غرار     السعي إىل   وال بد من    . على األراضي 
  .بيئيةالقتصادية واالجتماعية واالجوانب للواقعية 
 بغية ضمان   ةم اإليكولوجي ية األخرى تطبيق هنج خلدمات النظ      الوسائل األساس  ومن  -٥٨

النظـام  اليت يتيحها   والداعمة والثقافية   اإلمدادية والناظمة   مام املناسب للخدمات    إيالء االهت 
م فقد أثبت هنج خـدمات الـنظ      .  على حنو حيوي ومترابط    ألراضي اجلافة يف ا اإليكولوجي  
اإلدارة املـستدامة   جمـال    يف    االقتصادي للتقييم أنه مفيد وحمفز بشكل خاص       ةاإليكولوجي

صنع القرارات أو لألغراض اإلدارة املباشرة سواء كان ذلك    اجلفاف  خاطر  مللألراضي اجلافة و  
  .السياساتية

وتتاح أطر حتليلية ومنهجيات وأدوات لتحديد تكاليف التصحر وتدهور األراضـي             -٥٩
واجلفاف وقياسها، مبا فيها منهجية لتحديد األولويات عرب املناطق اجلغرافيـة باالسـتناد إىل          

يف عمليات فعالة ملنع تدهور األراضي والتخفيف منه مقارنـة مـع     تقييم تكاليف االستثمار    
أي تكلفة اختاذ إجراءات مقابل عدم اختاذ        (ةتكاليف اخلسارة يف خدمات النظم اإليكولوجي     

تحديد التغريات املهمة يف خـدمات الـنظم        لتقييم مشويل   من إجراء   وال بد   ). أي إجراءات 
وقد يساعد تطبيق إطار القيمـة االقتـصادية        . ةجي وأداء خدمة النظم اإليكولو    ةاإليكولوجي

الكلية يف حتديد أنواع خمتلفة من القيم االقتصادية املرتبطـة مبجموعـة خـدمات الـنظم                
 املتأثرة بالتصحر وتدهور األراضي واجلفاف، مبا فيها القيم املرتبطة باالستخدام           ةاإليكولوجي

االختيارية لالسـتخدام غـري املباشـر       أو القيم   ) حطب الوقود، وعلف احليوانات   (املباشر  
، القائمة على االحتفاظ باملوارد من أجل استخدامها يف املستقبل، أو القـيم             )خصوبة التربة (
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املرتبطة بالفائدة اليت يستمدها األشخاص من معرفة أن بعض األنـواع واملوائـل              (املوجودة
  ).واملناظر ما زالت موجودة

االقتـصادية للـتغريات يف    والتقييمـات  القتصادية الكلية إطار القيمة ا تطبيُقوميثل    -٦٠
وسائل خدمات النظام اإليكولوجي وإدماج هذه القيم يف حتليل التكاليف واملنافع االجتماعية            

ختاذ القرارات املتعلقة باستخدام األراضي مقارنة مع جمـرد         القرار أسساً أسلم    تتيح لصناع ال  
وفضالً عن ذلك، ينبغي أن     . وتدهور األراضي واجلفاف  النظر يف التكاليف املباشرة للتصحر      

التكاليف بني أصحاب املصلحة    يشمل حتليل التكاليف واملنافع حتديد الطريقة اليت تتوزع هبا          
املرتبطة بالتصحر وتدهور األراضي واجلفاف ومنافع اإلدارة املستدامة لألراضي، مع التركيز           

 على النظم اإليكولوجية واألسر املعيـشية الفقـرية         على اجملموعات اليت تعتمد اعتماداً أكرب     
القرارات املتعلقة باسـتخدام    تفيد يف   وميكن للتحليل التوزيعي أن يوفر معلومات       . والضعيفة

األراضي، لضمان أن يتسم ما يقع عليه االختيار من سياسات وممارسـات إدارة األراضـي               
، إعماهلـا ك خيارات معاوضة ال بد من       وإذا كانت هنا  . بالعدل والفعالية من منظور اجملتمع    

القرار معلومات متاحة ملساعدهتم على ترتيـب       صناع  ، فستكون لدى    كما هو احلال غالباً   
  . األهداف حسب أولويتها بطريقة شفافة

.  االقتصادي لتدهور األراضـي    التقييمويساهم األطلس العاملي اجلديد للتصحر يف         -٦١
. عي لتدهور األراضي والتصحر واملسائل املسببة هلمـا       وبات من الضروري إجراء تقييم مرج     

وقد اختري هنج عاملي أكثر مشولية لوضع األطلس العاملي اجلديد للتـصحر، كمبـادرة مـن                
مبادرات اتفاقية مكافحة التصحر، بشراكة مع برنامج األمم املتحدة للبيئة وبالتعـاون مـع              

ويهدف إىل توثيـق    . حمللية يف وقت معني   ن هذا األطلس الديناميات ا    ويبّي. شبكة من اخلرباء  
) أي اجلفاف أو السكان أو ديناميات إنتاجية األراضـي        (القضايا والتغيريات البيئية والبشرية     

إلدراج واجهة إلكترونيـة    وتتاح  . وربطها بأثرها على التصحر وتدهور األراضي واجلفاف      
  .ي لألطلسعلى املوقع الشبك) تعاريف املؤشرات(أحدث النتائج وللتفاعل 

جيب تكييفها بعـد ذلـك مـع        اليت  وينبغي للعلم عموماً أن يقدم أفضل املعارف          -٦٢
وال بد من بذل جهـود لوضـع أسـاليب          . االحتياجات احمللية لكي يكون التنفيذ ناجحاً     

ومن املمكن معاجلة الفقر البيئي، النـاجم       . ومؤشرات للتصحر، ال سيما على املستوى احمللي      
  . مخاسي احملاوراً، عن طريق تنفيذ أسلوبعن التصحر حتديد

وينبغي أن تنظر النهج العلمية بشكل أكرب يف القيم غري املباشرة لألرض ألهنا تساهم                -٦٣
ولذا، ينبغي تقـدمي جمموعـة مـن        . يف هتيئة جمتمع قادر على التأقلم ويف النمو االقتصادي        

.  السياسات واضعي املصلحة و  اخليارات املتاحة الستصالح األراضي املتدهورة إىل أصحاب      
وال بد لنا من منظور يربط بني القطاعات ملعاجلة قضايا األمن الغذائي وأمن الطاقة واألمـن                

وينطوي عدم اختاذ أي إجراءات     . جلميع هذه اجلوانب  اً   وتشكل جودة األراضي أساس    ؛املائي
إن تدهور  ن القول   ميكو. اختاذ إجراءات بتكاليف  مقارنة  أهم  ملكافحة التصحر على تكاليف     
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وجيـب أن يتلقـى     . األراضي نتيجة إلخفاقات السوق كما أنه نتيجة للفقر بصورة جزئية         
وترمي .  ممارسات اإلدارة املستدامة لألراضي    همعتمادالمستخدمو األراضي إعانات مباشرة     

ت نقاشات سياساتية وتوفري املعلومـا بلورة استراتيجية تقييم اقتصاديات تدهور األراضي إىل    
  .هلا، وحتسني التعاون واالتصال املنفتحني، وإذكاء الوعي وزيادة االلتزام

ومن األساسي فهم التكاليف واملنافع االقتصادية واالجتماعية املرتبطـة بالتـصحر             -٦٤
. وتدهور األراضي واجلفاف وتقييمها لوضع إجراءات ختفيف فعالة مـن حيـث التكلفـة             

املباشرة اهلامة اليت تنتج عن التصحر وتدهور األراضـي          التكاليف االقتصادية غري     تؤدي الو
وتشمل اآلثار االجتماعية   . القوى احملركة للتدهور أو إىل تغري يف السلوك       تثبيط  واجلفاف إىل   

لتصحر وتدهور األراضي واجلفاف زيادة الفقر، واهلجرة، والظلـم البيئـي، والـضعف،             ل
 بد مـن معاجلـة النتـائج االقتـصادية          وال. ونزاعات املناطق، وعدم استقرار احلكومات    

  .واالجتماعية للتصحر وتدهور األراضي واجلفاف باستخدام أسلوب متكامل
 االقتـصادي   التقيـيم توخي احلذر فيما خيص العالقة بني تقنيات        من الالزم   وكان    -٦٥

ملوارد األراضي وإدراج استثمارات القطاع اخلاص العاملية والواسعة النطاق فيمـا يـسمى             
عادلة وسليمة من   جيب أن تكون    هذه االستثمارات   ف. أو األراضي اجلافة  /راضي اهلامشية و  األ

  .الناحيتني االجتماعية والبيئية، وُتدعى أوساط البحث العاملية إىل التفكري فيها
وال بد للبحث العلمي من االستثمار يف حتليل حمركات التغيري يف مناطق األراضـي                -٦٦

وقد أظهرت الدارسات حىت    .  أساس جيد لتطوير الزراعة االبتكارية     املزروعة من أجل توفري   
الوصول إىل األسواق   اآلن أن توسيع األراضي املزروعة جيري بقدر أقل يف املناطق األبعد وأن             

 يف   ضـاراً  أمن حيازة األراضي تـأثرياً    مسألة  ؤثر  تتكثيف استخدام األراضي، يف حني      ُيعزز  
  .توسيع األراضي املزروعة

التحويل لألراضي فهم ما هي حمركات أزمة األراضي يف املقام          االستصالح  ويتطلب    -٦٧
ويشكل التحول إىل   . األول؛ مث حتديد حلول قائمة على اجملتمع احمللي لبناء القدرة على التأقلم           

زراعة ذكية من الناحية املناخية وبناء نظم زراعية قادرة على التأقلم وذات إنتاجية ومنو أكرب               
 يف هذا   مستويات خمتلفة، ومتكني املرأة، وحتسني األمن الغذائي والتغذية مسامهات مهمة         على  
  .الصدد
املؤمتر دعوة الباحثني ومنظماهتم والسلطات ذات الصلة إىل التشجيع علـى           واقترح    -٦٨

إدراج موضوع املؤمتر يف أدوات التمويل املناسبة يف جمال البحث ودعم اختاذ القرارات، ومنها  
  . للمفوضية األوروبية٢٠٢٠ سبيل املثال برنامج أفق على
توظيف العلم ملعاجلة قضايا التصحر وتدهور األراضي واجلفاف من خـالل           وُيعترب    -٦٩

تفاقية على تسهيل إنشاء    االوقد شجع مؤمتر األوساط العلمية      .  غري كاف  اًآلية املؤمترات أمر  
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كون متعدد  ي )٦("دارة املستدامة لألراضي  تدهور األراضي والتربة والتصحر واإل    إطار خاص ب  "
قوي بالتايل قاعدة األدلة الـيت      يعزز اخلطاب العلمي بصورة أكثر استدامة و      يالتخصصات و 

 اتخرباإلطار أن يتيح تضافر   اذوينبغي هل . تفاقيةالتستند إليها املناقشات السياساتية املتعلقة با     
  .ادئ العلمية، مبا فيما استعراض النظراءاملبأن يكرس اجتماعية واقتصادية وبيئية قوية، و

__________ 

 من الوثيقة األصلية إىل التعليقات اليت أبدهتا بعض األطراف اليت أعربت عن قلقهـا فيمـا                 ٢٤تشري الفقرة    )٦(
  ".تدهور األراضي والتربة والتصحر واإلدارة املستدامة لألراضيإطار خاص بء  إنشا"خيص عبارة 
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  املرفق الثالث

 املخـصص  االستـشاري  فريقالموجز التوصيات األولية اليت أعدها          
   مؤشرات األثرخرباء تقنيني املعين بتنقيح  املؤلف من

 االستشاري فريقيف الدورة االستثنائية الثالثة للجنة العلم والتكنولوجيا، قدم رئيس ال           -١
خرباء تقنيني وفريق التحرير التابع له إىل جلنـة العلـم والتكنولوجيـا              املؤلف من  املخصص

وعرض ممثلـو   . معلومات مستوفاة شفوياً عن التقدم احملرز يف تنقيح جمموعة مؤشرات األثر          
الفريق االستشاري املخصص اخلطوط العريضة لالستنتاجات الرئيسية لعملهم وقدموا موجزاً          

  .بتوصياهتم األولية
وإذ أشار الفريق االستشاري املخصص إىل أن الغرض من جمموعة مؤشرات األثر هو       -٢

متكني األطراف من تتبع التقدم احملرز يف تنفيذ اتفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة التـصحر         
، الحظ أنه يستحيل الوفاء متاماً هبذه األهـداف         ٣ و ٢ و ١يتصل بأهدافها االستراتيجية     فيما

وتستدعي هـذه الطبيعـة     . بينها ثالثة يف الوقت نفسه حيث إهنا تتنافس فيما       االستراتيجية ال 
والحظ الفريق بروز نـوع     . التنافسية معاوضة بني املكونات االقتصادية واالجتماعية والبيئية      

إحالل التوازن بني الشواغل احمللية يف مقابل الشواغل العاملية، وذلك          : ثان من املعاوضة، هو   
  .دارة املستدامة لألراضيمثالً يف جمال اإل

بدالً من " مؤشرات التقدم "وأوصى الفريق االستشاري املخصص باستخدام مصطلح         -٣
ومن شـأن   . لتتبع التقدم احملرز يف تنفيذ االتفاقية وفق أهدافها االستراتيجية        " مؤشرات األثر "

ببية املتعلقـة   يف السلسلة الـس   " األثر"هذا أن يساعد يف تاليف االلتباس عند استخدام كلمة          
  . االستجابة- األثر - احلالة -الضغط  -القوى احملرِّكة ب
إمكانية التوحيـد   مراعاة  مع  وأوصى الفريق االستشاري املخصص مبواصلة املواءمة،         -٤

أسـباب ونتـائج تـدهور      ، لإلفادة عن االختالف يف      عندما يكون ذلك مناسباً وممكناً عملياً     
  .قدرة هذه البلدان على القياس والرصد وتقييم األثر طراف، ويف بني البلدان األاألراضي اجلافة

ويشكل حتديد املناطق املتأثرة وتشخيص حالتها شرطني أساسيني لتتبع التقدم احملرز             -٥
يف تنفيذ االتفاقية، وتوفري معلومات قّيمة للغاية عن تنفيذ برامج ختفيف ناجحة على كل من               

 الفريق االستشاري املخصص بالتمييز بني الفئات التالية        وأوصى. الصعيدين القطري والعاملي  
اليت يكون فيها التصحر حمتمالً مـن الناحيـة         (املناطق احملتملة   : من املناطق املتأثرة واملهددة   

 -اليت تتقارب فيها العوامـل املناخيـة واالجتماعيـة          (؛ واملناطق املعرضة للخطر     )املناخية
؛ ) األرض -اليت يعوق فيها التصحر حالياً منظومة البـشر         (ياً  ؛ واملناطق املهددة فعل   )الثقافية

  ).تعد العوامل نشطة فيها اليت مل(واملناطق اليت هلا موروث من التصحر 
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وأوصى الفريق االستشاري املخصص باتباع هنج ثالثي الطبقات لتحديـد خمتلـف            -٦
 ومتثل أساساً  الطبقة اخلارجية    وتأيت العوامل املناخية أوالً، وهي تشكل     . فئات املناطق املتأثرة  

وأوصى الفريق بالتركيز على املناطق اجلافة باستخدام مؤشـر         . لتحديد املناطق احملتمل تأثرها   
املناطق (القحولة كأفضل وسيلة لتحديد املناطق اجلافة يف حدود تعريف االتفاقية املتفق عليه             

 االقتـصادية   -وامل االجتماعيـة    وتشكل الع ). القاحلة، وشبه القاحلة، واجلافة شبه الرطبة     
فالبيانات املتعلقة باالجتاهات السائدة بني السكان الريفيني متاحة على نطـاق           . الطبقة الثانية 

ويربز التداخل بني الطبقتني    . واسع، وميكن استخدامها كمؤشر تكاملي من أجل هذه الطبقة        
. أن تشكل الطبقة الثالثة   وينبغي   من العوامل البؤر الساخنة، أي املناطق املعرضة خلطر التأثر،        

الغطاء النبايت  تراجع  وينبغي توصيف هذه البؤر الساخنة كذلك بواسطة معلومات إضافية عن           
إذا كانت البـؤر الـساخنة       ومن شأن هذا أن يقدِّر ما     . التحقق امليداين إىل جانب عمليات    

 تداخل  ُيحّددوأخرياً،  ). ياًفعل(إذا كانت متأثرة به بالفعل        ما معرضة فقط للتأثر باجلفاف أو    
  .القَيم املوجبة لطبقة املناخ مع القَيم السالبة للضغط البشري جمال التصحر املوروث

وأوصى الفريق االستشاري املخصص مبواصلة تنقيح جمموعة مؤشرات تقييم التقدم            -٧
 ١٠-م أ /١٩  وسبق تنقيحها يف املقـرر     ٩-م أ /١٧املؤقتة اليت اقُترحت أول األمر يف املقرر        

جمموعة دنيـا  ، وذلك إلنتاج )) باء-الفرع الثاين   (ICCD/COP(10)/CST/2مع اإلشارة إىل    (
وتتمثل اجملموعة املقترحة من املؤشـرات      . من املؤشرات، على النحو املبني يف اجلدول أدناه       

ق العاملي  ها البديلة على النطا   مقاييس/هامقاييسالعاملية املشتركة يف مزيج من املؤشرات املتاحة        
كمؤشـر  (فضالً عن مؤشرات تغطيتها باإلبالغ حمـدودة        ) كالتغري يف حالة الغطاء النبايت    (

كـالتغري يف إنتاجيـة     (ها البديلة ناقـصة حاليـاً       مقاييس/هامقاييس أو) الطيور الربية العاملي  
لقائمة املبادرات ا /ومن مث، سيلزم اجلمع بني استخدام البيانات الواردة من القنوات         ). األراضي

أو احلفاظ على   /وينبغي، يف هذا العمل، تنشيط و     . والعمل على وضع حوافز للرصد اإلضايف     
  .أوجه التآزر مع عمليات الرصد والتقييم يف إطار اتفاقيات ريو األخرى

    اجلدول
التنقيحات املقترحة للمجموعة الدنيا من مؤشرات األثر املعتمدة مؤقتاً من أجل األهداف            

   من االستراتيجية٣ و٢ و١االستراتيجية 
   حتسني سبل عيش السكان املتأثرين :١االستراتيجي اهلدف 

  )مبا يف ذلك مكون ريفي(الدخل النسيب /معدل الفقر
  )مبا يف ذلك إمكانية الوصول إىل املياه لالستعمال البشري واحليواين(توافر املياه 

  ملتأثرةحتسني حالة النظم اإليكولوجية ا: ٢اهلدف االستراتيجي 
  التغري يف وضع الغطاء النبايت
 التغري يف إنتاجية األراضي
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  حتقيق فوائد عامة بتنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر تنفيذاً فعاالً: ٣اهلدف االستراتيجي 
  إمجايل رصيد الكربون يف النظام األرضي/كربون التربة العضوي يف رصيد التغري

 ، وخباصة يف إطار مؤشر الطيور الربية العامليةاالجتاهات يف وفرة وتوزيع أنواع خمتار

وعلى حقائق وطنية   عاملية  حقائق  أن تشتمل تقارير البلدان األطراف على       ولضمان    -٨
حملية أيضاً، أوصى الفريق االستشاري املخصص باستكمال اجملموعة الدنيا من مؤشـرات            و

وطنيـة   أو/ومؤشـرات إقليميـة و    تقييم التقدم املنسقة عاملياً استكماالً منهجياً مبعلومات        
  ").سردية"مؤشرات (مناسبة حملية  أو/و
توصيفات السردية احمللية، أي ُنَبذ موثقة      الوميكن استخالص املؤشرات السردية من        -٩

 األراضـي   تدهورالتصحر و للنجاحات واإلخفاقات اليت شهدها موقع معني مهدد بعمليات         
اً، باإلضافة إىل إدراج املؤشرات يف اإلبالغ على        وبإمكان التوصيفات السردية أيض   . واجلفاف

 تدهورالتصحر و الصعيد العاملي، أن تشكل قاعدة املعلومات واملعارف الالزمة لفهم عمليات           
  . على الصعيد احمللياألراضي واجلفاف

وأوصى الفريق االستشاري املخصص بأنه ينبغي أن متتثـل املؤشـرات يف خمتلـف             -١٠
جملموعة مـن   ) إلقليمية، ودون اإلقليمية، والوطنية، ودون الوطنية، واحمللية      ا(احليزات املكانية   

  . e-SMART معايري املواصفات املقترحة احملددة للجودة، مثل 
وينبغي دعم عملية اختيار املؤشرات وحتديدها بنموذج مفاهيمي لوصف التفاعالت            -١١

لنمـوذج القـوى     إطارٍ معدلٍ    وأوصى الفريق االستشاري املخصص بإعداد    . السببية املهمة 
، مـرتبٍط ارتباطـاً صـرحياً باألهـداف          االستجابة - األثر   - احلالة   -الضغط   -احملرِّكة  

وميكن أن يطلق على هـذا      . االستراتيجية الثالثة وميكن أن ُتميَّز فيه التأثريات البشرية والبيئية        
 -البشري والبيئي    األثر   -حلالة   ا - الضغط   -القوى احملرِّكة   إطار  "اسم  مؤقتاً  اإلطار املعدل   

وميكن أن يكون هذا اإلطار متطوراً وقادراً على التكيف، وموجهاً حنو الرصـد           ". االستجابة
والتقييم، يتيح مجلة أمور منها تقييم درجة تنفيذ األهداف االستراتيجية وأفضل الـسياسات             

ميكن استخدام هذا اإلطار    و. للتصدي للتصحر وتدهور األراضي واجلفاف يف البلدان املتأثرة       
يف اإلبالغ على مستويات متعددة، وخباصة عند التركيز على تقييم السياسات، بينما ميكن أن     

  .يكون التزويد الفعلي لإلطار باملؤشرات حمدداً أيضاً من حيث الدرجة واملوقع والغرض
اميات  كذلك بالتمكني من الفهم الكامل لدين      وأوصى الفريق االستشاري املخصص     -١٢
. وظائف النظم عن طريق إطار لفهم عمليات التصحر باالسـتناد إىل ديناميـات الـنظم              و

املعرفة النظُمية املتاحـة بـديناميات التـصحر،        : وسيعتمد إعداد هذا اإلطار على ركيزتني     
وينبغي، يف أفضل األحـوال، أن      .  السردية التوصيفاتواالستنتاجات اجلديدة املستمدة من     

 املعلومات املطلوبة لفهم ديناميات عمليات التصحر وتدهور األراضـي   يفاتتتيح هذه التوص  
 بؤر سـاخنة    بالنسبة إىل حتديثها باستمرار   و السردية   التوصيفات إعداد   يربز دور و. واجلفاف



ICCD/CST(S-3)/7 

GE.13-61146 36 

) الوثائق واملسوح األرضية  (رئيسي للمعلومات احمللية     كمصدر   وبؤر باردة متثيلية يف كل بلد     
  .مه يف التقييمات العامليةان األطراف وتستخدأن تتقامسه البلدميكن 
والحظ الفريق االستشاري أن اإلدماج الكامل جلهـود الرصـد والتقيـيم علـى                -١٣

الصعيدين احمللي والوطين يف تقييم التقدم احملرز يف تنفيذ االتفاقية علـى املـستوى العـاملي                
. لصلة من بداية العملية   سيستلزم مشاركة جمموعة كبرية من اجلهات صاحبة املصلحة ذات ا         

وميكن تشجيع ذلك عن طريق جعل اختيار املؤشرات واإلبالغ جزءاً مـن جهـد أوسـع                
وينبغي إدماج اختيار املؤشـرات     . لتخطيط التنمية اجملتمعية وعملية اختاذ القرارات املقترنة هبا       

نبغي التخطيط  يقترن هبا من متطلبات اإلبالغ يف مبادئ توجيهية لتمويل املشاريع، كما ي            وما
  .لوضع تدابري لبناء القدرات حيثما دعت احلاجة إىل ذلك

  عملية مواءمة برامج العمل الوطنيةوأوصى الفريق االستشاري املخصص بأن تتضمن        -١٤
الوطنيـة يف   /إعداد إطار مناسب للرصد والتقييم، تيسرياً إلدماج املعلومات واملؤشرات احمللية         

  .صد والتقييم على الصعيد العامليتقييمات التقدم احملرز والر
وبالنظر إىل أن القضايا التقنية واللوجستية والعلمية جتعل نقل بيانـات املؤشـرات               -١٥

لتجميعها من املستوى احمللي إىل املستوى الدويل أمراً صعباً، فقد أوصى الفريق االستـشاري              
على أن يـضطلع    املخصص باستخدام بروتوكول تكامل مشترك، لرفع مستوى املؤشرات،         

يلزم من توصيفات سردية مستمدة من       املسؤول على الصعيد الوطين بتحديد املواقع ومجع ما       
الرصد والتقييم على الصعيد احمللي بانتظام لفهم دينامية التصحر وتدهور األراضي واجلفاف،            

  .وتعميم هذه املعلومات على كل من الصعيد الوطين ودون اإلقليمي واإلقليمي والعاملي
والحظ الفريق االستشاري املخصص أن النجاح يف تنفيذ املؤشرات وإطار التكامل             -١٦

اإلبالغ على النحو املبني يف هذه التوصيات سيتطلب برناجماً         /املفاهيمي وآلية الرصد والتقييم   
. واسع النطاق وعملياً لبناء القدرات، بل وقد يتطلب أيضاً حتديثاً إلجراء اإلبـالغ احلـايل              

 الفريق االستشاري املخصص باختبار الطرائق واآلليات واألطر املفاهيمية وجمموعات          وأوصى
املؤشرات املقترحة، ومعاودة تقييمها بانتظام من أجل تقدير جدوى هنج الرصـد والتقيـيم              

  .املتطور

        


