
 
 ICCD/COP(12)/20  األمــم املتحـدة

 

 اتفاقية مكافحة التصحر
 

Distr.: General 

21 January 2016 

Arabic 

Original: English 

 

 

 

010316    040316    GE.15-20824 (A) 

*1520824*  

    األطراف مؤتمر
تقريررر مررؤتمر األطررراف تررا ثانتررع ال،اايررة تةررر أ الم،قرركث  فرر   اقررر أ تر يرراأ   

  2015 تةريا األال/  تكبر 23إلى  12ما 
 المدااالت :الجزء األال  

  
 المحتكيات

 الصفحة الفقرات  

. افتتاح الدورة -أولا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .  1-9 3 
. األطراف ملؤمتر عشرة الثانية الدورة افتتاح - ألف . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3 
.الرئيس انتخاب - باء  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2-3 3 
.العامة البيانات  - جيم   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..     4-9 3 

. التنظيمية املسائل  -ثانياا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .       10-38 4 
 4 11-10      .الفرعيتني اهليئتني دورتا ذلك يف مبا العمل، وتنظيم األعمال جدول إقرار - ألف 
.الرئيس ريغ املكتب أعضاء انتخاب - باء  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     12-16 6 
.الوفود تفويض وثائق - جيم  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     17-18 7 

 8 19     اخلاص القطاع وممثلي املدين اجملتمع ومنظمات الدولية احلكومية املنظمات اعتماد - دال 
.والتكنولوجيا العلم جلنة - هاء  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     20-24 8 
. التفاقية تنفيذ استعراض جلنة - واو  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      25-28 8 
.اجلامعة اللجنة - زاي  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..     29-32 9 
.املخصص اخلرباء فريق - حاء  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     33 9 
.احلضور - طاء   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .34-37 9 
. الوثائق - ياء  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .       38 11 



 ICCD/COP(12)/20 

 

2/51 GE.15-20824 

 

إدراج أنشـــطة املنظمـــات غـــري احلكوميـــة لـــما برنـــام  العمـــل الر ـــي ملـــؤمتر األطـــراف   -ثالثاا  
.جلسة حوار مفتوح . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .39-42 11 

 األمـــم اتفاقيـــة تنفيـــذ يف املصـــلحة أصـــحاب مشـــار ة تشـــجيع اجلـــاء اخلـــاص مـــا الـــدورة   -رابعاا  
.التصحر ملكافحة املتحدة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..      43-58 12 

. ديرة املوازية الوزارية/الرفيعة املستوىاملست املائدة اجتماعات - ألف  . . . . . . .       43-54 12 
.(يناملد اجملتمع مع حوار) األرالي يف احلقوق - باء  . . . . . . . . . . . . . . .     55 13 
 14 56     (اخلاص القطاع مع حوار) لألرالي املستدامة اإلدارة يف لالستثمار احلوافا - جيم 
.(الربملانيني مع حوار) واستصالحها األرالي حلماية تشريعات ولع - دال  . .     57-58 14 

.األطراف مؤمتر اعتمدها اليت والقرارات املقررات -خامساا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     59-65 14 
.األطراف مؤمتر رئيس ما توصية على بناء املتخذة املقررات - ألف  . . . . . . .     60 14 
.املكتب ما توصية على بناء املتخذة املقررات - باء  . . . . . . . . . . . . . . .     61 15 
.اجلامعة اللجنة ما توصية على بناء املتخذة املقررات - جيم  . . . . . . . . . . .     62 15 
.ى توصية ما جلنة استعراض تنفيذ التفاقيةة بناء علاملتخذ املقررات - دال  . . .     63 16 
.والتكنولوجيا العلم جلنة ما توصية على بناء املتخذة املقررات - هاء  . . . . . .     64 16 
.املؤمتر اعتمده الذي القرار - واو  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     65 17 

.اختتام الدورة -سادساا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .66 17 
. عشرة لثانيةا دورته عا األطراف مؤمتر تقرير اعتماد  . . . . . . . . . . . . . . . . .       66 17 

  املرفقات 
. موجا للجاء الرفيع املستوى ملؤمتر األطراف يف دورته الثانية عشرة -األول  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18 
. إعالن أنقرة الوزاري -الثاين  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .  23 
. اإلعالن الصادر عا أعضاء الربملانات -الثالث  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..  25 
.  مبادرة أنقرة -الرابع  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .  31 
. ملدين اليت حضرت الدورة الثانية عشرة ملؤمتر األطرافإعالن منظمات اجملتمع ا -اخلامس  . . . . . . . . . .  36 
. إعالن أنقرة  إعالن منتدى قطاع األعمال املعين باإلدارة املستدامة لألرالي -السادس  . . . . . . . . . . . .  40 
. إعالن منتدى النقابات العمالية -السابع  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .  44 
. إعالن منتدى الشباب -الثاما  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .  46 
. Documents before the Conference of the Parties at its twelfth session -التاسع  . . . . . . . . . . . .  47 

 



ICCD/COP(12)/20 
 

 

GE.15-20824 3/51 

 

 الدان  افتتاح - االا  
 

 األطراف لمؤتمر تةر  ال،ااية الدان  افتتاح - لف 
 
 ،(ناميبيـا) هريونغـا يواهيكـوا السـيد معـاي األطـراف، ملـؤمتر عشـرة احلاديـة الـدورة رئـيس افتـت   -1

 مـــا 22 باملـــادة وعمـــالا   .2015 أ تـــوبر/األول تشـــريا 12 يف األطـــراف ملـــؤمتر عشـــرة الثانيـــة الـــدورة
ألمـــم املتحــدة ملكافحـــة التصــحر، أدو رئـــيس الــدورة احلاديـــة عشــرة ملـــؤمتر ا لتفاقيــة الـــداخلي النظــام

           األطراف ببيان.
  

 الرئيس ااتخاب -باء 
     (األعمال جدول ما( أ)1 البند) 



 األطــــــراف مــــــؤمتر انتَخــــــب ،2015 أ تــــــوبر/األول تشــــــريا 12 يف املعقــــــودة األوو اجللســــــة يف  -2
       ، وزير شؤون الغابات واملياه يف تر يا، رئيساا لدورته الثانية عشرة.إيروغلو فيسيل األستاذ معاي بالتا ية

      .بيانب اجلديد الرئيس وأدو  -3
  

 ال،امة البيااات -جيم 
 
، أدو رئـــيس بلديـــة 2015تشـــريا األول/أ تـــوبر  12 أيضـــاا، املعقـــودة يف يف اجللســـة األوو -4

 أنقرة، السيد ملي   وتشيك، ببيان نيابة عا املدينة املستضيفة.
      .ببيان التصحر مكافحة لتفاقية التنفيذي األمني أدو  ذلك، نفسها اجللسة ويف  -5
      .أيضاا  ببيان الفرنسي، رئيسلل اخلاص املستشار هولو، نيكول السيد وأدو  -6
 77 ل، أدو ببيانـــــــات ممثلـــــــو جنـــــــوب أفريقيـــــــا )باســـــــم  موعـــــــة اويف اجللســـــــة األوو أيضـــــــاا  -7

والصــــني(، ولكســــمربا )باســــم ال ــــاد األوروا(، وجنــــوب أفريقيــــا )باســــم مرفــــق التنفيــــذ اإلقليمــــي 
ي آلســــيا )املرفــــق الثــــاين((، وســــان  ألفريقيــــا )املرفــــق األول((، واهلنــــد )باســــم مرفــــق التنفيــــذ اإلقليمــــ

فنســـن  وغرينـــاديا )باســـم دول أمريكـــا الالتينيـــة والبحـــر الكـــاريف(، والربتغـــال )باســـم مرفـــق التنفيـــذ 
اإلقليمــي لشــمال املتوســف )املرفــق الرابــع((، وأرمينيــا )باســم مرفــق التنفيــذ اإلقليمــي ألوروبــا الوســطى 

   .(والشرقية )املرفق اخلامس(
م املتحـــدة اإليـــائي وبرنـــام  األمـــم املتحـــدة األمـــ برنـــام  ممثلـــي مـــا  ـــل ببيـــان ضـــاا أي وأدو  -8

     للبيئة ومنظمة األغذية والاراعة لألمم املتحدة.
 وعالوة على ذلك، أدو ممثل منظمة غري حكومية ببيان. -9
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 التنظيمية المسائل -ثااياا  
 

 الفرتيتيا الهيئتيا ثانتا ذلك ف  بما ال،ملأ اتنظيم األتمال جدال إقران - لف 
      )ب( و)و( ما جدول األعمال(1)البند  
 
تشـــريا  12وو املعقـــودة يف نظـــر املـــؤمتر يف هـــذا البنـــد مـــا جـــدول األعمـــال يف جلســـته األ -10

 .2015أ توبر األول/
تصــــويباا  وعقـــب بيــــان أدو بـــه رئــــيس الـــدورة الثانيــــة عشـــرة ملــــؤمتر األطـــراف، أدخــــل خاللـــه -11

شـــفوياا علـــى جـــدول األعمـــال املؤقـــ  واجلـــدول الـــامين املؤقـــ  املرفـــق بـــه، أقـــر  املـــؤمتر جـــدول أعمالـــه 
واإللــــــــافة الــــــــواردة يف الوثيقــــــــة  ICCD/COP(12)/1وتنظــــــــيم أعمالــــــــه بالصــــــــيغة الــــــــواردة يف الوثيقــــــــة 

ICCD/COP(12)/1/Add.1 على النحو التاي ، 
       التنظيمية املسائل  -1

      الرئيس؛ انتخاب (أ) 
      األعمال؛ جدول إقرار (ب) 
       الرئيس غري املكتب أعضاء انتخاب (ج) 
      الرئيس؛ نواب انتخاب ‘1‘ 
      والتكنولوجيا العلم جلنة رئيس انتخاب ‘2‘ 
      التفاقية؛ تنفيذ استعراض جلنة رئيس انتخاب ‘3‘ 
      الوفود؛ ضتفوي وثائق (د) 
 وممثلـــــي املـــــدين اجملتمـــــع ومنظمـــــات الدوليـــــة احلكوميـــــة املنظمـــــات اعتمـــــاد (هـ) 

      ع اخلاص؛القطا 
      .الفرعيتني اهليئتني دورتا ذلك يف مبا العمل، تنظيم (و) 

 املتحــــــــدة األمــــــــم اتفاقيــــــــة يف املرتتبــــــــة اآلثــــــــار  2015 عــــــــام بعــــــــد ملــــــــا التنميــــــــة خطــــــــة -2
    التصحر ملكافحة

      األرالي؛ تدهور أثر بتحييد املعين الدوي احلكومي العامل الفريق تقرير (أ) 
اف وغايــات التنميــة املســتدامة يف تنفيــذ اتفاقيــة األمــم املتحــدة أهــد إدمــاج (ب) 

       ملكافحة التصحر؛
ــــة خطــــة علــــى املرتتبــــة اآلثــــار (ج)   أهــــداف وعلــــى 2015 عــــام بعــــد ملــــا التنمي

ـــة تبـــذهلا الـــيت اجلهـــود يف املســـتدامة نميـــةالت  ملكافحـــة املتحـــدة األمـــم اتفاقي
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ذلــــك اســــتعراض  يف مبــــا والسياســــات، العلــــوم إيصــــال أجــــل مــــا التصــــحر
      تقرير جلنة العلم والتكنولوجيا وتوصياهتا املقدمة إو مؤمتر األطراف؛

 لصـــــحاريل املتحـــــدة األمـــــم وعقـــــد الشـــــاملة التصـــــال اســـــرتاتيجية تنفيـــــذ (د) 
      (.2020-2010) التصحر ومكافحة

 ي واإلقليم اإلقليمي ودون الوطين املستويات على فعالا  تنفيذاا  التفاقية تنفيذ -3
 مبــا التصـحر، ملكافحـة املتحـدة األمـم اتفاقيـة تنفيـذ يف السـائدة الجتاهـات (أ) 

 املقدمـة وتوصـياهتا التفاقيـة تنفيـذ اسـتعراض جلنـة تقريـر اسـتعراض ذلك يف
      األطراف؛ مؤمتر إو

 التكيــف ذلــك يف مبــا ريــو، اتفاقيــات بــني فيمــا التــرزر أوجــه مــا الســتفادة (ب) 
ئم علــى إدارة األرالــي، ومــا يتصــل بــذلك مــا مشــورة القــا املنــا  تغــري مــع

      مقدمة ما هيئة التفاعل بني العلوم والسياسات؛
       املالية اآلليات مع عالقاتال  الستثمارات ما املايد لمان (ج) 
      املستقبل؛ يف وتوجهها رؤيتها ذلك يف مبا العاملية، اآللية ‘1‘ 
      .العاملية البيئة مرفق مع التعاون ‘2‘ 

 اتفاقيــــة تنفيـــذ يف املصـــلحة أصــــحاب مشـــار ة تشـــجيع اجلـــاء اخلـــاص مـــا الــــدورة   -4
        التصحر ملكافحة املتحدة األمم

       املستوى الرفيعة/الوزارية املوازية املستديرة املائدة اجتماعات (أ) 
  مــــا العــــاملي إو اةلــــي  تر ــــة  ييــــد أثــــر 1اجتمــــاع املائــــدة املســــتديرة  ‘1‘ 

 ؛تدهور األرالي إو أفعال
 سياســـات مراعــاة تعمــيم  اجلفــاف مــع التكيــف   2اجتمــاع املائــدة املســتديرة  ‘2‘ 

      ؛اجلفاف آثار ما والتخفيف الوطنية العمل برام  يف اجلفاف إدارة
  التكيـــف مـــع تغـــري املنـــا  القـــائم علـــى إدارة 3اجتمـــاع املائـــدة املســـتديرة  ‘3‘ 

 ؛األرالي  القدرة على التأقلم ما خالل اإلدارة املستدامة لألرالي
      ؛(املدين اجملتمع مع حوار) األرالي يف احلقوق (ب) 
      ؛(الربملانيني مع حوار) واستصالحها األرالي حلماية شريعاتت ولع (ج) 
      (.اخلاص القطاع مع حوار) لألرالي املستدامة اإلدارة يف لالستثمار احلوافا (د) 
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  واملياانية الربنام  -5
      ؛2017-2016برنام  ومياانية فرتة السنتني  (أ) 
 املعلومــات آخــر ذلــك يف مبــا لالتفاقيــة، ئمانيةالســت للصــناديق املــاي األداء (ب) 

       العاملية؛ باآللية املتعلقة الرتتيبات عا
      .التقييم تقارير (ج) 

  اإلجرائية املسائل -6
      إنشاء أفرقة خرباء خمصصة؛ب الضرورة، حسب والقيام، اخلرباء قائمة  ديث (أ) 
 اخلـــاص القطـــاع وممثلـــي املـــدين اجملتمـــع مـــاتمنظ لعتمـــاد املنقحـــة اإلجــراءات (ب) 

 اتفاقيــة وعمليــات اجتماعــات يف اجلهــات هـذه وملشــار ة األطــراف مــؤمتر لـدى
       التصحر؛ ملكافحة املتحدة األمم

      الداخلي؛ النظام ما 47 املادة (ج) 
      املؤسسية حلل املسائل املتعلقة بالتنفيذ؛ واآلليات اإلجراءات (د) 
      ؛والتوفيق التحكيم إجراءات يتضمنان اللذان املرفقان (هـ) 
ـــــــب (و)  ـــــــق يف املدرجـــــــة األطـــــــراف مـــــــا مقـــــــدم طل  وليـــــــة بشـــــــأن اخلـــــــامس املرف

      ؛ونطاقها التفاقية
      .األطراف ملؤمتر عشرة الثالثة الدورة عمل برنام  (ز) 

      .الدورة تقرير  -7
  

 كتب غير الرئيسااتخاب  تضاء الم -ءبا 
      (األعمال جدول ما( ج)1 البند) 
 
نظـــر املـــؤمتر يف هـــذا البنـــد مـــا جـــدول األعمـــال يف جلســـتيه األوو والثانيـــة املعقـــودتني علـــى  -12

 .2015تشريا األول/أ توبر  23و 12التواي يف 
ب املـــؤمتر أعضـــاء ، انتخـــ2015بر أ تـــو /األول تشـــريا 12 يف املعقـــودة األوو، اجللســـة ويف  -13

       املكتب التالية أ اؤهم لدورته الثانية عشرة 
       الرئيس نواب 
      (أفريقيا جنوب) مانكوتيوا سكوماا السيدة  • 
       (الدميقراطية الكونغو  هورية) مونينغ إلونغا جون السيد  • 
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      (الصني) غوشون سون السيد  • 
       (اإلسالمية إيران  هورية) حلسيينا عبد حمسا السيد  • 
      (أرمينيا) فاردفانيان أشوت السيد  • 
       (سابقاا  اليوغسالفية مقدونيا  هورية) إندوفا فيسنا السيدة  • 
      (الربازيل)  وستا فيليب السيد  • 
       ( ولومبيا) غونااليا رودريغيا سيبستيان هاندل السيد  • 
      س ماسرتوجيين )إيطاليا(غرامينو  سيدال  • 

      .تر يا عا وممثل 
أ تـــــوبر، عـــــني املـــــؤمتر الســـــيد تشـــــريا األول/ 23رة، املعقـــــودة يف ويف اجللســـــة الثانيـــــة عشـــــ -14

 غرامينوس ماسرتوجيين )إيطاليا( مقرراا للدورة الثانية عشرة.
 

 والتكنولوجيا العلم جلنة رئيس  
تشـــريا األول/أ تـــوبر، انتخـــب املـــؤمتر الســـيد حامـــد  23ة يف املعقـــود عشـــرة، الثانيـــة ســـةاجلل ويف  -15

      تشوستوفيتش )البوسنة واهلرسك( رئيساا للدورة الثالثة عشرة املقبلة للجنة العلم والتكنولوجيا.
 

 التفاقية تنفيذ استعراض جلنة رئيس  
تشــــريا األول/أ تــــوبر، انتخــــب املــــؤمتر الســــيد  23 ويف اجللســــة الثانيــــة عشــــرة، املعقــــودة يف -16

بو ــار حســا )نيجرييــا( رئيســـاا للــدورتني اخلامســة عشــرة والسادســـة عشــرة املقبلتــني للجنــة اســـتعراض 
 تنفيذ التفاقية.

  
 الكفكث تفكيض اثائق -جيم 

 )د( ما جدول األعمال 1البند 
 
أ تــوبر، نظــر املــؤمتر يف تقريــر وثــائق شــريا األول/ت 23شــرة املعقــودة يف يف اجللســة الثانيــة ع -17

 ، ويف التوصية الواردة فيه.ICCD/COP(12)/19تفويض الوفود الوارد يف الوثيقة 
اعتمــد  ICCD/COP(12)/L.8ويف اجللسـة نفسـها، اعتمــد املـؤمتر مشـروع مقــرر يـرد يف الوثيقـة  -18

 مبوجبه التقرير.
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 لقطاع الخاصا امم،ل  المدا  المجتمع امنظمات ليةالدا  الحككمية المنظمات اتتماث -ثال 
      (األعمال جدول ما( هـ)1 البند) 
 
 بــه أدو بيــان عقــب املــؤمتر، قــرر ،2015 أ تــوبر/األول تشــريا 12 يف املعقــودة األوو، اجللســة يف  -19
 واملنظمــات األول املرفـق يف ةاملدرجـ الدوليــة احلكوميـة املنظمـات مراقــب، بصـفة يعتمـد، أن التفاقيــة، عـا ممثـل
      . ICCD/COP(12)/15نظمات اجملتمع املدين املدرجة يف املرفق الثاين ما الوثيقة وم احلكومية غري

  
 االتكنكلكجيا ال،لم لجنة -هاء 

 
ُعقــــدت الــــدورة الثانيــــة عشــــرة للجنــــة العلــــم والتكنولوجيــــا برئاســــة الســــيد أوريـــــال ســــافريال  -20

      .2015بر أ تو /األول تشريا 16 إو 13 ما جلسات س  اللجنة وعقدت  .)إسرائيل(
، اعتمـــــــدت اللجنـــــــة 2015تشـــــــريا األول/أ تـــــــوبر  13ويف اجللســـــــة األوو، املعقـــــــودة يف  -21

، ووافقـــــ  علـــــى تنظـــــيم ICCD/COP(12)/CST/1/Rev.1جـــــدول أعماهلـــــا املؤقـــــ  الـــــوارد يف الوثيقـــــة 
 ق الثاين ما الوثيقة.أعمال الدورة الوارد يف املرف

ــــق اتصــــال، وعي نــــ  الســــيد ماثيــــاس  اللجنــــة وافقــــ  نفســــها، اجللســــة ويف  -22 علــــى إنشــــاء فري
       ماغوندا )أوغندا( ميسراا لفريق التصال.

 اللجنـــــة انتخبـــــ  ،2015 أ تـــــوبر/األول تشـــــريا 16 يف املعقـــــودة السادســـــة، اجللســـــة ويف  -23
ـــة ـــة لـــدورهتا اؤهمأ ـــ التاليـــة الـــرئيس نـــواب بالتا ي  ،(اجلاائـــر) شـــداد فـــؤاد الســـيد  املقبلـــة عشـــرة الثالث

والســـيدة فـــرح إبـــراهيم )الكويـــ (، والســـيد خـــورخي لـــويس غارســـيا رودريغـــيس )املكســـيك(، والســـيد 
      لوك شوت )فرنسا(.  - جان
 صــياتالتو  هــذه بشــأن إجــراءا  املــؤمتر واختــذ  وقــدم  اللجنــة ســ  توصــيات إو مــؤمتر األطــراف. -24
       .2015ل/أ توبر األو  تشريا 22و 16 يف املعقودتني عشرة واحلادية الرابعة جلستيه يف

  
 االتفاقية تنفيذ است،راض لجنة -ااا 

 
ُعقدت الدورة الرابعة عشـرة للجنـة اسـتعراض تنفيـذ التفاقيـة برئاسـة نائـب الـرئيس، السـيد ريتشـارد  -25

       .2015 أ توبر/األول تشريا 23 إو 13 ما جلسات أربع اللجنة وعقدت  مووندوندو ) ينيا(.
، اعتمـــــــدت اللجنـــــــة 2015تشـــــــريا األول/أ تـــــــوبر  13ويف اجللســـــــة األوو، املعقـــــــودة يف  -26

، ICCD/CRIC(14)/1/Corr.1والوثيقـــة  ICCD/CRIC(14)/1جـــدول أعماهلـــا املؤقـــ  الـــوارد يف الوثيقـــة 
 على النحو الوارد يف املرفق الثاين ما الوثيقة. ووافق  على تنظيم أعمال الدورة

ويف اجللســة نفســها أيضــاا، وافقــ  اللجنــة علــى إنشــاء فريــق اتصــال وعينــ  الســيد ريتشــارد  -27
   مووندوندو ) ينيا( ميسراا لفريق التصال.
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 هـــــذه بشـــــأن إجـــــراءا  املـــــؤمتر واختـــــذ وقـــــدم  اللجنـــــة  ـــــاين توصـــــيات إو مـــــؤمتر األطـــــراف. -28
 .2015ر أ توب/األول تشريا 23 يف املعقودة عشرة الثانية جلسته يف صياتالتو 

  
 الجام،ة اللجنة -زاي 

 
 جامعـــة، جلنـــة إنشـــاء املـــؤمتر قـــرر أ تـــوبر،/األول تشـــريا 12 يف املعقـــودة األوو، اجللســـة يف  -29
 مـؤمتر أعمـال جـدول امـ 15 الفقـرة يف املدرجـة األعمـال جـدول بنود اللجنة إو حييل أن أيضاا  وقرر

‘. 4‘، باســـــــتثناء البنـــــــد الفرعـــــــي )د(ICCD/COP(12)/1 الوثيقـــــــة يف الـــــــوارد عشـــــــر الثـــــــاين األطــــــراف
)ه( )د( و6امعـــة بنـــدي جـــدول األعمـــال وباإللـــافة إو ذلـــك، قـــرر املـــؤمتر أن حييـــل إو اللجنـــة اجل

      املدرجني يف جدول أعمال الدورة الثانية عشرة ملؤمتر األطراف.
 يســـاا للجنـــة اجلامعـــة.رئ( أيرلنـــدا) تيشـــلمان تومـــاس الســـيد املـــؤمتر عـــني   الثانيـــة، اجللســـة ويف  -30

            .2015 أ توبر/األول تشريا 22 إو 13 ما جلسات س  اللجنة وعقدت 
ويف اجللســـتني الثانيـــة والثالثـــة، أنشـــأت اللجنـــة فريقـــي اتصـــال أـــا  )أ( فريـــق اتصـــال بشـــأن  -31

ـــة، يتـــوو تيســـريه الســـيد أرون  ومـــار )اهلنـــد(؛ و)ب( فريـــق اتصـــال املســـائل امل تعلقـــة بـــالربام  وامليااني
بشــأن مســائل اللجنــة اجلامعــة غــري املتعلقــة بالربنــام  واملياانيــة، يشــرتك يف تيســريه  ــل مــا الســيد لو ــا 

   مارمو )ال اد األوروا( والسيدة  ارما دميا دورجي )بوتان(.
 التوصـيات هـذه بشـأن إجـراءا  املـؤمتر واختـذ ر توصـيات إو مـؤمتر األطـراف. وقدم  اللجنة عش -32
       .2015تشريا األول/أ توبر  23و 22ستيه احلادية عشرة والثانية عشرة املعقودتني يف جل يف

  
 المخصص الخبراء فريق -حاء 

 
رجــإ إو اجتمــاع لحــق مل جيتمــع فريــق اخلــرباء املخصــص ألن مــؤمتر األطــراف قــد قــرر أن ي -33

ســائل اإلجــراءات واآلليـات املؤسســية حلـل امل ‘2‘مـا النظــام الـداخلي؛ و 47املــادة ‘ 1‘لـه النظـر يف 
 .املرفقان اللذان يتضمنان إجراءات التحكيم والتوفيق‘ 3‘املتعلقة بالتنفيذ؛ و

  
 الحضكن -طاء 

 
األطــــراف يف التفاقيــــة علــــى  مــــا 149حضــــر الــــدورة الثانيــــة عشــــرة ملــــؤمتر األطــــراف ممثلــــو  -34

 النحو التاي 
 ،وأرمينيــــا ،واألردن ،واألرجنتــــني ،وأذربيجــــان ،وإثيوبيــــا ،ال ــــاد األوروا، وال ــــاد الروســــي

 ،وأملانيــا ،وألبانيــا ،وإ ــوادور ،وأفغانســتان ،وإســرائيل ،وإســتونيا ،وأســرتاليا ،وإســبانيا ،وإريرتيــا
 ،اإلســالمية( -وإيــران ) هوريــة  ،وأو رانيــا ،أوغنــداو  ،وأوزبكســتان ،وأوروغــواي ،وإندونيســيا
 ،والربتغـــــــال ،والربازيـــــــل ،وبـــــــالو ،وبا ســـــــتان ،وبـــــــاراغواي ،وإيطاليـــــــا ،وآيســـــــلندا ،وأيرلنـــــــدا
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والبوســــنة  ،وبورونــــدي ،وبور ينــــا فاســــو ،وبوتســــوانا ،وبوتــــان ،وبــــنا ،وبــــنغالديش ،وبلجيكــــا
 ،وتوغــــو ،وتشــــاد ،وتر يــــا ، مانســــتانوتر  ،وتايلنــــد ،وبــــيالروس ،وبــــريو ،وبولنــــدا ،واهلرســــك
 ،وجـــار  ـــوك ،وجـــار القمـــر ،واجلاائـــر ،واجلبـــل األســـود ،ليشـــيت -وتيمـــور  ،وتونغـــا ،وتـــونس

 ،و هوريــة تناانيــا املتحــدة ،واجلمهوريــة التشــيكية ،و هوريــة أفريقيــا الوســطى ،وجــار مارشــال
و هوريــــة لو  ،قراطيــــةو هوريــــة الكونغــــو الدمي ،و هوريــــة  وريــــا ،واجلمهوريــــة الدومينيكيــــة

وجنـــوب  ،و هوريـــة مولـــدوفا ،و هوريـــة مقـــدونيا اليوغوســـالفية ســـابقاا  ،الدميقراطيـــة الشـــعبية
وســاموا، وســان تــومي  ،وزمبــابوي ،وزامبيــا ،ورومانيــا ،ودومينيكــا ،وجيبــوي ،وجورجيــا ،أفريقيـا

 ،ســلفادوروال ،وســري لنكــا ،وســان  لوســيا ،وســان  فنســن  وجــار غرينــاديا ،وبرينســيف
 ،وسيشـــيل ،وســـرياليون ،وسويســـرا ،والســـويد ،والســـودان ،وســـوازيلند ،والســـنغال ،وســـلوفا يا
 ،وغانــا ،وغامبيــا ،وغــابون ،والعــراق ،وطاجيكســتان ،والصــني ،والصــومال ،وصــربيا ،وشــيلي
 -وفنـــــاويال ) هوريــــــة  ،والفلبــــــني ،اوفرنســـــ ،بيســــــاو -وغينيـــــا  ،وغينيــــــا ،وغيانـــــا ،وغرينـــــادا
 ،و ـــابو فـــريدي ،وقريغياســـتان ،وقطـــر ،وقـــربص ،وفييـــ  نـــام ،وفيجـــي ،وفنلنـــدا ،ة(البوليفاريـــ

ـــــا ،والكـــــامريون ،و ازاخســـــتان  ،و ولومبيـــــا ،و وســـــتاريكا ،و ـــــوت ديفـــــوار ،و وبـــــا ،و مبودي
 ،ومــــاي ،وليســــوتو ،وليتوانيــــا ،وليربيــــا ،ولكســــمربا ،ولبنــــان ،و ينيــــا ،والكويــــ  ،والكونغــــو
 ،واململكـــة العربيـــة الســـعودية ،ومـــالوي ،واملكســـيك ،غـــربوامل ،ومصـــر ،ومدغشـــقر ،وماليايـــا
 ،املوحــدة( -وميكرونيايــا )وليــات  ،وميايــار ،وموزامبيــق ،وموريشــيوس ،وموريتانيــا ،ومنغوليــا
 ،وهنغاريــــــا ،واهلنــــــد ،وهــــــاييت ،ونيجرييــــــا ،والنيجــــــر ،ونيبــــــال ،والنمســــــا ،والنــــــروي  ،وناميبيــــــا
 .  واليونان ،واليابان ،والوليات املتحدة األمريكية ،وهولندا

 مراقبون عا الدولة التالية غري األطراف يف التفاقية  وحضر الدورة أيضاا  -35
 فلسطني

 الكرسي الرسوي
وحضـــر الـــدورة ممثلـــون عـــا اهليئـــات واملنظمـــات والـــربام  واملكاتـــب والو ـــالت املتخصصـــة  -36

 التابعة لألمم املتحدة التالية 
 مم املتحدةمنظمة األغذية والاراعة لأل

 مرفق البيئة العاملية
 املنتدى احلكومي الدوي للعلوم والسياسات املعين بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية

 الصندوق الدوي للتنمية الاراعية
 أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي
 برنام  األمم املتحدة اإليائي
 برنام  األمم املتحدة للبيئة

 ي لألمم املتحدةالتفاق العامل
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 مر ا األمم املتحدة لإلعالم
 مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع

مكتــــب األمــــم املتحــــدة للممثــــل الســــامي املعــــين بأقــــل البلــــدان يــــوا والبلــــدان الناميــــة غــــري 
 الساحلية والدول اجلارية الصغرية النامية

 جامعة األمم املتحدة
 البنك الدوي

 اجلويةاملنظمة العاملية لألرصاد 
منظمــــــــة مــــــــا منظمــــــــات  68و منظمــــــــة حكوميــــــــة دوليــــــــة 19وحضــــــــر الــــــــدورة أيضــــــــاا ممثلــــــــو  -37

 املدين. اجملتمع
  

 الكثائق -ياء 
 
 ترد الوثائق املعرولة على نظر مؤمتر األطراف يف دورته الثانية عشرة يف املرفق التاسع. -38

  
امج ال،مرررل الرسرررم  إثناج  اةرررطة المنظمرررات غيرررر الحككميرررة  رررما براررر -ثال،اا  

 لمؤتمر األطراف: جلسة حكان مفتكح 
 ما جدول األعمال( 1)البند 

 
ـــــة  عقـــــد املـــــؤمتر جلســـــة حـــــوار -39 ـــــوح يف إطـــــار البنـــــود الفرعي )ب( إو )و( مـــــا جـــــدول 1مفت

، بشـــأن مولـــوع 2015تشـــريا األول/أ تـــوبر  15األعمـــال، وذلـــك يف جلســـته الثالثـــة املعقـــودة يف 
   جملتمع املدين لما برنام  العمل الر ي ملؤمتر األطراف"."إدراج أنشطة منظمات ا

وافتــت  اجللســة الســيد ســدات  ــاديوغلو، نائــب و يــل وزارة شــؤون الغابــات وامليــاه يف تر يــا،  -40
   وتوو تيسريها السيد نويل ما سويل أوتل، ما فريق الرصد البيئي يف جنوب أفريقيا.

يســي، الــد تور جوناثــان ديفــيس )ال ــاد الــدوي حلفــ  وعقــب بيــان أدو بــه املتحــد  الرئ -41
الطبيعــة(، أدو ببيانــات أعضــاء فريــق املناقشــة التاليــة أ ــاؤهم  الســيدة عيســاتو بيلــي ســو )اجلمعيــة 

(، أفريقيــــــا(، والســــــيدة ماريولــــــدي AGUIPERالغينيــــــة للتشــــــجيع علــــــى مصــــــادر الطاقــــــة املتجــــــددة )
(، أمريكـــــــا الالتينيـــــــة والبحـــــــر AIDERميـــــــة الشـــــــاملة )سونشـــــــيا ســـــــانتيفانيا ) عيـــــــة البحـــــــو  والتن

(، آســـيا(؛ والســـيد ســــري ان SCOPEالكـــاريف(، والســـيد تنفـــري عريـــف ) عيـــة صـــون و ايـــة البيئـــة )
أيكــوت ) عيــة الغابــات يف تر يــا(؛ والســيدة غلوريــا مــواا موســوا )مر ــا  اسيســي للتــدريب الاراعــي 

(، CARIاتريس بـــورغر )مر ـــا األعمـــال واإلوـــازات الدوليـــة )، اجملتمعـــات اةليـــة(؛ والســـيد بـــزامبيـــايف 
  موعة أوروبا الغربية ودول أخرى(.



 ICCD/COP(12)/20 

 

12/51 GE.15-20824 

 

وأثنــــاء املناقشــــة الــــيت تلــــ  ذلــــك، أجــــاب أعضــــاء فريــــق املناقشــــة علــــى التعليقــــات املقدمــــة  -42
يــا ومصــر واألســئلة الــيت طرحهــا ممثلــو بــنا وبــريو وتر يــا و هوريــة تناانيــا املتحــدة والســنغال وغانــا وغين

( ENDA Tiers Mondeوناميبيــا، فضــالا عــا ممثلــي منظمــة العمــل البيئــي واإليــائي يف العــامل الثالــث )
ــــــة CIASEالســــــنغال، ومؤسســــــة البحــــــو  والعمــــــل الجتمــــــاعي والقتصــــــادي ) ــــــني، و عي ( األرجنت

   ( ماي.AFADالتدريب والدعم اإليائي )
  

 تنفيررذ فرر  المصررلحة  صررحاب ةرران ةم تةررجيعالجررزء الخرراص مررا الرردان :  -ناب،اا  
 التصحر لمكافحة المتحد  األمم اتفاقية
 ما جدول األعمال(  4)البند 

 
 المستكى الرفي،ة/الكزانية المكازية المستدير  المائد  اجتماتات - لف 

 
عقـــد املـــؤمتر جـــاءاا خاصـــاا رفيـــع املســـتوى تضـــما جلســـة افتتاحيـــة وجلســـة ختاميـــة، وثالثـــة  -43

اجتماعـــات مائـــدة مســـتديرة موازيـــة وزارية/رفيعـــة املســـتوى، وثـــال  جلســـات حـــوار تفـــاعلي يف إطـــار 
 21و 20لعاشــــرة املعقــــودة يف اإو  هــــذا البنــــد مــــا جــــدول األعمــــال خــــالل جلســــاته مــــا اخلامســــة

   .2015تشريا األول/أ توبر 
فتــــت  رئــــيس املــــؤمتر ، ا2015تشــــريا األول/أ تــــوبر  20يف  املعقــــودة اخلامســــة اجللســــة ويف  -44

       اجلاء اخلاص الرفيع املستوى وأدو ببيان.
 ردوغــــان،أ طيــــب رجــــب الــــرئيس فخامــــة تر يــــا،  هوريــــة رئــــيس ألقــــى نفســــها، اجللســــة ويف  -45
      .املؤمتر أمام  لمة
لبلـدان عـين بأقـل البلـدان يـواا واامل السـامي واملمثـل العـام األمـني و يل تال نفسها، اجللسة ويف  -46

       النامية غري الساحلية والدول اجلارية الصغرية النامية رسالة ما األمني العام لألمم املتحدة.
       .ببيان التصحر مكافحة لتفاقية التنفيذي األمني أدو ،أيضاا  نفسها اجللسة ويف  -47
ات املصــاك  ــل مـــا  ت اإلقليميــة و اعــاجملموعـــا باســم ببيانــات أدو نفســها، اجللســة ويف  -48

 77  نائبـــة وزيـــر الشـــؤون البيئيـــة يف جنـــوب أفريقيـــا، معـــاي الســـيدة باربـــارا تومســـون )باســـم  موعـــة ال
والصـــني(، ووزيـــر البيئـــة يف بـــنا، معـــاي الســـيد تيوفيـــل س. وورو )باســـم  موعـــة الـــدول األفريقيـــة(، 

باســـم  موعـــة دول آســـيا واةـــيف وو يـــل وزارة الاراعـــة والغابـــات يف بوتـــان، الســـيد تنـــايا دينـــدوب )
اهلــاد،(، ونائــب وزيــر املــوارد الطبيعيــة و ايــة البيئــة يف بــيالروس، الســيد ايغــور  اشنوفيســكي )باســم 
 موعة دول أوروبا الشرقية(، ووزيـرة البيئـة واملـوارد الطبيعيـة يف السـلفادور، السـيدة لينـا دولـوريس بـول 

نيــــة والبحــــر الكــــاريف(، ووزيــــر الدولــــة للتنميــــة املســــتدامة ألفــــارو )باســــم  موعــــة دول أمريكــــا الالتي
      واهليا ل األساسية يف لكسمربا، السيد  امي  غريا )باسم ال اد األوروا(.
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  موعـــة مـــا أوتـــل، ما ســـويل نويـــل الســـيد املـــدين، اجملتمـــع عـــا ممثـــل أيضـــاا  ببيانـــات وأدو  -49
      .أفريقيا جنوب يف البيئي الرصد
 ثالثــــة املــــؤمتر عقــــد ،2015 أ تــــوبر/األول تشــــريا 20 يف املعقــــودة السادســــة، اجللســــة ويف  -50

 جــــدول مــــا( أ)4 البنــــد إطــــار يف املســــتوى رفيعــــة/وزاريــــة موازيــــة مســــتديرة ملائــــدة مغلقــــة اجتماعــــات
       التاي النحو على و ان  األعمال،

 
: ترجمررررة الت،رررراثل فرررر  ترررردهكن : مررررا ال،ررررالم  إلررررى المحلرررر 1اجتمرررراع المائررررد  المسررررتدير   -1 

 األنا   إلى  ف،ال
ـــــم  فخامـــــة الســـــيد ماهامـــــا أيارجيـــــا، وزيـــــر 1وتـــــرأس اجتمـــــاع املائـــــدة املســـــتديرة  -51 البيئـــــة والعل

صــــــــحفي والتكنولوجيـــــــا والبتكـــــــار يف غانــــــــا، وتـــــــوو إدارة النقـــــــا  الســــــــيد بـــــــادي ودور ، وهـــــــو 
 وحمالر. و اتب

 
كيف مع الجفراف: ت،مريم مراترا  سياسرات إثان  الجفراف تال: 2اجتماع المائد  المستدير   -2 

 ف  برامج ال،مل الكطنية االتخفيف ما آثان الجفاف
 يف والســـياحة البيئـــة وزيـــر شـــيفيتا، بوهامبـــا الســـيد معـــاي 2 املســـتديرة املائـــدة اجتمـــاع تـــرأس  -52

      .صحافية وهي أوروج، سعدات السيدة اجللسة تيسري وتول  ناميبيا،
 

: التكيرف مرع تريرر المنراق القرائم تلرى إثان  األنا ر : القردن  3اجتمراع المائرد  المسرتدير   -3 
 تلى التأقلم ما خالل اإلثان  المستدامة لألنا  

 املنــدوب احلــايف، العظــيم عبــد الســيد مــا  ــل 3 املســتديرة املائــدة اجتمــاع رئاســة يف اشــرتك  -53
ـــاه الســـامي صـــح ر يف املغـــرب، والســـيد غابرايـــل  يجانـــدريا أ وســـتا، نائـــب تال وحماربـــة والغابـــات للمي

وزيـــر التنميـــة الســـرتاتيجية للمـــوارد الطبيعيـــة يف وزارة البيئـــة يف بـــريو. وتـــوو تيســـري الجتمـــاع الســـيد 
      غيلريمو ألتاريس، وهو صحفي.

ي يف اعلتفـــ حـــوار جلســـات ثـــال  املـــؤمتر عقـــد التاســـعة، اجللســـة إو الســـابعة اجللســـة ومـــا  -54
       )ب( و)ج( و)د( ما جدول األعمال، و ان  على النحو التاي تباعاا 4إطار البند 

  
 (المدا  المجتمع مع حكان) األنا   ف  الحقكق -باء 

 
، عقــد املــؤمتر أول جلســة 2015تشــريا األول/أ تــوبر  21يف اجللســة الســابعة، املعقــودة يف  -55

)ب(، و انـ  برئاسـة معـاي الســيدة 4ص الرفيـع املسـتوى يف إطـار البنــد حـوار تفـاعلي مـا اجلـاء اخلــا
باربـــارا تومســـون، نائبـــة وزيـــر الشـــؤون البيئيـــة يف جنـــوب أفريقيـــا، وتـــوو تيســـري اجللســـة الســـيد بـــادي 

 ودور ، وهو صحفي و اتب وحمالر.



 ICCD/COP(12)/20 

 

14/51 GE.15-20824 

 

 (اصالخ القطاع مع حكان) لألنا   المستدامة اإلثان  ف  لالست،مان الحكافز -جيم 
 
، عقــد املــؤمتر ثــاين جلســة 2015تشــريا األول/أ تــوبر  21يف اجللســة الثامنــة، املعقــودة يف  -56

)د(، و انــ  برئاســة معــاي الســيد 4حــوار تفــاعلي مــا اجلــاء اخلــاص الرفيــع املســتوى يف إطــار البنــد 
ا، وتــوو تيســري اجللســة بينيــديتو ديــال فيــدوفا، نائــب وزيــر الشــؤون اخلارجيــة والتعــاون الــدوي يف إيطاليــ

 السيد بيرت با ر، الرئيس واملدير العام جمللس األعمال التجارية العاملي ما أجل التنمية املستدامة.
  

 (البرلمااييا مع حكان) ااستصالحها األنا   لحماية تةري،ات ا ع -ثال 
 
 ثالـــــث املـــــؤمتر عقـــــد ،2015 أ تـــــوبر/األول تشـــــريا 21 يف املعقـــــودة التاســـــعة، اجللســـــة يف  -57

)ج(، و انــ  برئاســة معــاي 4ر تفــاعلي مــا اجلــاء اخلــاص الرفيــع املســتوى يف إطــار البنــد حــوا جلســة
الســــيدة لينــــا دولــــوريس بــــول ألفــــارو، ووزيــــرة البيئــــة واملــــوارد الطبيعيــــة يف الســــلفادور، والســــيدة رافــــاا  

تيسـري الجتمـاع السـيد غيلريمـو  ان، عضـو  لـس األمـة الرت ـي الكبـري يف تر يـا. وتـوو   - فا جي 
      ألتاريس، وهو صحفي.

 املـــؤمتر رئـــيس اختـــتم ،2015 أ تـــوبر/األول تشـــريا 21 يف املعقـــودة العاشـــرة، اجللســـة ويف  -58
 اجتماعـــات رؤســـاء قـــدمها تقـــارير إو اجللســـة يف املشـــار ون واســـتمع  .املســـتوى الرفيـــع اخلـــاص اجلـــاء
)أ( مـــا 4الثالثـــة املعقـــودة يف إطـــار البنـــد  املغلقـــة املســـتوى الرفيعـــة/وزاريـــةال املوازيـــة املســـتديرة املائـــدة

           جدول األعمال.
  
 األطراف مؤتمر اتتمدها الت  االقرانات المقرنات -خامساا  

 
 23و 22و 16اعتمـد املـؤمتر يف جلسـاته الرابعـة واحلاديـة عشـرة والثانيـة عشـرة، املعقـودة يف  -59

 .واحداا  وقراراا  مقرراا  35، 2015ول/أ توبر تشريا األ
  

 المقرنات المتخذ  بناء تلى تكصية ما نئيس مؤتمر األطراف - لف 
 
       التالية املقررات املؤمتر اعتمد عشرة، الثانية الدورة رئيس ما توصية على بناء  -60

 تنفيـــذ يف صـــلحةامل أصـــحاب مشـــار ة تشـــجيع اجلـــاء اخلـــاص مـــا الـــدورة   12-/م أ26
      التصحر ملكافحة املتحدة األمم اتفاقية

 إعالن أنقرة الوزاري 12-/م أ27
 تقرير عا اجتماع املائدة املستديرة احلادي عشر ألعضاء الربملانات 12-/م أ28
 مبادرة أنقرة 12-م أ/29
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 ر األطرافإعالن منظمات اجملتمع املدين اليت حضرت الدورة الثانية عشرة ملؤمت 12-/م أ30
 إعالن أنقرة  إعالن منتدى قطاع األعمال املعين باإلدارة املستدامة لألرالي 12-/م أ31
 إعالن منتدى النقابات العمالية 12-/م أ32
 إعالن منتدى الشباب 12-م أ/33
      األطراف ملؤمتر عشرة الثالثة الدورة عمل برنام   12-م أ/34
 رة ملؤمتر األطراف ومكان انعقادهاموعد الدورة الثالثة عش 12-/م أ35

  
 المقرنات المتخذ  بناء تلى تكصية ما المكتب -باء 

 
 بناء على توصية ما مكتب مؤمتر األطراف يف دوره الثانية عشرة، اعتمد املؤمتر املقرر التاي  -61

   وثائق تفويض الوفود 12-/م أ25
  

 الجام،ة اللجنة ما تكصية تلى بناء المتخذ  المقرنات -جيم 
 
       التالية املقررات املؤمتر اعتمد اجلامعة، اللجنة ما توصية على بناء  -62

 املتحــدة األمــم اتفاقيــة تنفيــذ يف املســتدامة التنميــة وغايــات أهــداف إدمــاج 12-أ م/3 
 بالتعــادل املعــين الــدوي احلكــومي العامــل الفريــق وتقريــر التصــحر ملكافحــة

      .األرالي تدهور يف
تقرير عا التقدم اةرز يف تنفيـذ اسـرتاتيجية التصـال الشـاملة وعقـد األمـم  12-/م أ4

 املتحدة للصحاري ومكافحة التصحر 
مشـــــار ة منظمـــــات اجملتمـــــع املـــــدين وإشـــــرا ها يف اجتماعـــــات وعمليـــــات  12-/م أ5

 اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر
مؤسســات األعمــال ومشــار ة وإشــراك القطــاع اخلــاص  اســرتاتيجية مشــار ة 12-/م أ6

 يف اجتماعات وعمليات اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر
 الفريق العامل احلكومي الدوي املعين باإلطار السرتاتيجي املقبل لالتفاقية 12-/م أ7
 معاجلة ظروف وطنية وإقليمية خاصة 12-/م أ8
ر فيمــا بــني اتفاقيــات ريــو وتعايــا الشــرا ات مــع الســتفادة مــا أوجــه التــرز  12-أم /9

 الو الت واهليئات الدولية األخرى 
 2017-2016الربنام  واملياانية لفرتة السنتني  12-م أ/10
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    العاملية البيئة ومرفق التصحر ملكافحة املتحدة األمم اتفاقية بني التفاهم مذ رة 12-أ م/11 
خلي؛ واإلجــراءات واآلليــات املؤسســية حلــل املســائل مــا النظــام الــدا 47املــادة  12-/م أ24

 املتعلقة بالتنفيذ؛ واملرفقان اللذان يتضمنان إجراءات التحكيم والتوفيق
  

 االتفاقية تنفيذ است،راض لجنة ما تكصية تلى بناء المتخذ  المقرنات -ثال 
 
 ؤمتر املقررات التالية بناء على توصية ما جلنة استعراض تنفيذ التفاقية، اعتمد امل -63

 خطف العمل املتعددة السنوات ملؤسسات التفاقية وهيئاهتا الفرعية 12-/م أ1
صــياغة بــرام  العمــل وتنقيحهــا وتنفيــذها يف لــوء خطــة التنميــة املســتدامة  12-/م أ2

   2030لعام 
 التعاون مع مرفق البيئة العاملية  12-/م أ12
 على أساس األهداف التنفيذية لالسرتاتيجيةتقييم تنفيذ التفاقية  12-/م أ13
 تقييم التدفقات املالية لتنفيذ التفاقية 12-م أ/14
 ســـني إجـــراءات تبليـــغ املعلومـــات، و ـــذلك نوعيـــة وشـــكل التقـــارير الـــيت  12-/م أ15

 تقدم إو مؤمتر األطراف
 تنفيذ التفاقية برنام  عمل الدورة اخلامسة عشرة للجنة استعراض 12-أ /م16
 تنفيذ التفاقية موعد ومكان انعقاد الدورة اخلامسة عشرة للجنة استعراض 12-/م أ17

  
 االتكنكلكجيا ال،لم لجنة ما تكصية تلى بناء المتخذ  المقرنات -هاء 

 
 بناء على توصية ما جلنة العلم والتكنولوجيا، اعتمد املؤمتر املقررات التالية  -64

 نتائ  املؤمتر العلمي الثالث لالتفاقية 12-/م أ18
      والتكنولوجيا العلم جلنة  فاءة  سني  12-/م أ19
 ســني إدارة املعــارف، مبــا يف ذلــك املعــارف التقليديــة وأفضــل املمارســات  12-/م أ20

 والتجارب الناجحة
 برنام  عمل هيئة التفاعل بني العلوم والسياسات 12-/م أ21
 قائمة اخلرباء املستقلني 12-/م أ22
 برنام  عمل الدورة الثانية عشرة للجنة العلم والتكنولوجيا 12-/م أ23
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 المؤتمر اتتمده الذي القران -ااا 
 
 2015أ تــوبر تشــريا األول/ 23شــرة املعقــودة يف اعتمــد املــؤمتر أيضــاا يف جلســته الثانيــة ع -65

 ية ناميبيا القرار التاي بناءا على توصية ما  هور 
 اإلعراب عا المتنان حلكومة وشعب  هورية تر يا 12-/م أ1

  
   اختتام الدان  -ساثساا  
 

 تةر  ال،ااية ثانتع تا األطراف مؤتمر تقرير اتتماث  
 ما جدول األعمال(  7)البند 

 
ملـــــؤمتر ، اعتمـــــد ا2015تشـــــريا األول/ أ تـــــوبر  23يف اجللســـــة الثانيـــــة عشـــــرة املعقـــــودة يف  -66

ــــــة عشــــــرة ) ــــــر دورتــــــه الثاني ( وأذن للمقــــــرر باســــــتكمال التقريــــــر، ICCD/COP(12)/L.17مشــــــروع تقري
 مبساعدة ما األمانة، حسب القتضاء.
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 المرفق األال
 

 مكجز للجزء الرفيع المستكى لمؤتمر األطراف ف  ثانتع ال،ااية تةر   
 

حلرر : ترجمررة الت،رراثل : مررا ال،ررالم  إلررى الم1اجتمرراع المائررد  المسررتدير   - االا  
 ف  تدهكن األنا   إلى  ف،ال

 
 معاي ماهاما أيارجيا، وزير البيئة والعلم والتكنولوجيا والبتكار يف غانا  الرئيس 

 السيد بادي ودور  مدير املناقشة 
 يسلنداآالسيد غونار براغي سفينسون، وزير الشؤون اخلارجية يف   املتحد  الرئيسي

ـــاا  القـــى وزيـــر الشـــؤون -1  رئيســـياا  اخلارجيـــة يف أيســـلندا، الســـيد غونـــار براغـــي سفينســـون، خطاب
إو الـدروس املسـتفادة  واسـتناداا  ، حث  فيه األطـراف علـى التفكـري اخلـالق مـا أجـل النهـوض.ملهماا 

و ـــذا اجلهــــود احلديثــــة يف  ــــال استصـــالح األرالــــي يف أيســــلندا، شــــدد الســـيد الــــوزير علــــى لــــرورة 
أنــه مــا مل تتحقــق إوــازات  ــربى  صــلحة منــذ الوهلــة األوو. وألــاف حمــذراا إشــراك  افــة أصــحاب امل

، فلـا نـتمكا مـا القضـاء علـى 3-15والغايـة املدرجـة لـمنه  15دامة يف تنفيذ هدف التنمية املسـت
 اجلوع والفقر.

مــا الــوزراء  30مث فــت  بــاب الكــالم يف اجتمــاع املائــدة املســتديرة، حيــث تــدخل أ ثــر مــا  -2
علــى أن تــدهور األرالــي لــيس ظــاهرة  املمثلــني. وافتــت  البلــد املضــيف املناقشــة مشــدداا وغــريهم مــا 

   بيوفيايائية فحسب بل لديه أبعاد بشرية أخرى  ثرية.
وأشــار العديــد مــا الــوزراء إو فصــل النمــو القتصــادي عــا تــدهور األرالــي. وشــدد معظــم  -3

صــة وعامــة علــى حــد ســواء، وعلــى واعــة الــوزراء علــى أأيــة الســتثمار بقــوة مــا مصــادر متويــل خا
 اتباع هن  حيدد األهداف املتوخاة بالنسبة ملعظم البلدان. 

للتنميــة املســتدامة  جديــداا  ويف ســياق اإلشــارة إو أن  ييــد أثــر تــدهور األرالــي ميثــل يوذجــاا  -4
و أنــه ســيتطلب تــدابري سياســاتية قائمــة علــى العلــم، ومؤشــرات بســيطة ميكــا رصــدها، أُشــري أيضــا إ

 .  3-15عارف التقليدية لتحقيق الغاية ينبغي تسخري امل
وأُشــري إو أن  ييــد أثــر تــدهور األرالــي هــدف وجيــه بالنســبة للجميــع، وعلــى  ــل بلــد أن  -5

 يقرر سبل السعي إو بلوا هذا اهلدف لما إطاره القانوين اخلاص به. 
بســبل املعيشــة. وقــال الــوزراء الــذيا  وأبــرز وزراء  ثــريون واعــة املشــاريع الكــربى الــيت تــنهض -6

شـــار   بلـــداهنم يف مشـــروع  ييـــد أثـــر تـــدهور األرالـــي إهنـــم يـــرون عظـــيم الفائـــدة يف تفعيـــل هـــدف 
يف ترتيـــب أولويـــات العمـــل  جـــداا   ييـــد أثـــر تـــدهور األرالـــي، وذ ـــروا أن إطـــار الرصـــد  ـــان مفيـــداا 

بيانــات علــى الصــعيد الــوطين، فقــد جــرى امليــداين. ومبــا أن مــا الــالزم إجــازة املؤشــرات و موعــات ال
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التأ يد على لـرورة فهـم املغـاى مـا هـذه املؤشـرات. وأعـرب العديـد مـا الـوزراء عـا تأييـدهم القـوي 
لستحدا  صـندوق  ييـد أثـر تـدهور األرالـي مـا أجـل لـمان تـوافر متويـل مسـتدني مـا القطـاعني 

 العام واخلاص للتصدي للفقر وتدهور األرالي يف آن واحد. 
ووجهــ  املســؤولة التنفيذيــة األوو ملرفــق البيئــة العامليــة  لمــة عــرب الفيــديو إو اجتمــاع املائــدة  -7

املســـتديرة أعلنـــ  فيهـــا أن مرفـــق البيئـــة العامليـــة علـــى أ  الســـتعداد لـــدعم اجلهـــود الُقطريـــة يف  ـــال 
لربنــام   يالتنفيــذ  ديــد أهــداف  ييــد أثــر تــدهور األرالــي وتنفيــذها الطــوعي. وأبــرز نائــب املــدير

األمـــم املتحـــدة للبيئـــة التعـــاون القـــائم بـــني الربنـــام  والتفاقيـــة بشـــأن اإلبـــالا عـــا أهـــداف  ييـــد أثـــر 
تــــدهور األرالــــي ورصــــدها. ونب ــــه ممثــــل منظمــــات اجملتمــــع املــــدين و ــــذلك بعــــض الــــوزراء إو أن مــــا 

شـــــار ة أصـــــحاب الواجـــــب يف ســـــياق إعـــــداد اســـــرتاتيجيات وخطـــــف  ييـــــد أثـــــر تـــــدهور األرالـــــي م
املصــلحة مشــار ة  املــة، واإلقــرار اقــوق احليــازة وحقــوق الشــعوب األصــلية، وجتنــب الســتيالء علــى 

 األرالي وغري ذلك ما أشكال الستغالل باسم  ييد أثر تدهور األرالي. 
وشــــدد العديــــد مــــا الــــوزراء تأ يــــد الــــرتابف املباشــــر بــــني تــــدهور األرالــــي واهلجــــرة والتمــــرد  -8

فولـــع إطـــار قـــانوين مالئـــم لتحييـــد أثـــر تـــدهور األرالـــي هـــو احلـــل الوحيـــد الـــذي ســـيمكا  والنـــااع.
اجملتمعــات اةليــة مــا بنــاء القــدرات وولــع خطــف طويلــة األجــل مــا شــأهنا أن ختلــق فــرص العمــل، 

بـــالفرص.  مـــا   التأ يـــد علـــى أن الغبـــار والعواصـــف الرمليـــة  مليئـــاا  واعـــداا  اقتصـــادياا  وهتيـــإ مســـتقبالا 
ن بشــكل متاايــد يف فئــات واســعة مــا النــاس. لــذا، ينبغــي النظــر اجلــدي يف منعهمــا والتخفيــف يــؤثرا

 ما آثارأا، يف سياق عملية التفاقية.
وبإجيـــاز، فـــإن تـــدهور األرالـــي يقـــود إو اجلـــوع والفقـــر واهلجـــرة. والعمـــل مـــا أجـــل  قيـــق  -9

القيــام بــه إذا تــوافرت اإلرادة السياســية ملحــاا. وباســتطاعتنا   ييــد أثــر تــدهور األرالــي بــات اآلن أمــراا 
 الكافية؛ والظاهر أن اإلرادة موجودة. فحي على التنفيذ.

  
 مراتررا  ت،مرريم: الجفرراف مررع التكيررف" تررا 2 المسررتدير  المائررد  اجتمرراع -ثااياا  

 آثررران مرررا االتخفيرررف الكطنيرررة ال،مرررل بررررامج فررر  الجفررراف إثان  سياسرررات
 "الجفاف

 
 امبا شيفتا، وزير البيئة والسياحة يف ناميبيا معاي بوه الرئيس 

 السيدة سعادة أوروك مديرة املناقشة 
 (  TBSسري راجندرا سينغ، رئيس راجندرا وتارون هبارات سانغ )  املتحد  الرئيسي

. و ـــان اســـتهاللياا  قـــدم رئـــيس اجتمـــاع املائـــدة املســـتديرة، وزيـــر البيئـــة والســـياحة يف ناميبيـــا، عرلـــاا  -10
 15، بيــنهم مشــار اا  70الــذي لــم أ ثــر مــا  -اةــوري الــذي طرحــه اجتمــاع املائــدة املســتديرة الســؤال 

 ، هو "ما الذي جيب على األطراف يف التفاقية القيام به ما أجل تعايا التكيف مع اجلفاف؟"وزيراا 
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و  التأ يــــد علــــى أن مكافحــــة اجلفــــاف تشــــكل إحــــدى أهــــم القضــــايا بالنســــبة لتفاقيــــة األمــــم  -11
ولـع سياســات وطنيــة إلدارة  ملتحـدة ملكافحــة التصـحر. وطُرحــ  األسـئلة التاليــة علـى احلضــور   ـم بلــداا ا

علـى تنفيـذ تلـك السياسـات؟ مـا مـدى فعاليـة نظـم اإلنـذار املبكـر الـيت لـدينا يف  اجلفاف و/أو يعمل حالياا 
ودنــــا مــــا حيــــث مســــاعدة  تمعاتنــــا؟ مــــا مــــدى فعاليــــة آليــــات ختطيطنــــا للجفــــاف ومــــا مــــدى مناســــبة رد

مـــا الـــوزير بـــاجلهود املشـــرت ة يف  ـــال تنميـــة القـــدرات يف الســـنوات  التوقيـــ  ومـــا مـــدى  فاءهتـــا؟ واعرتافـــاا 
األخــرية ودورهــا يف صــياغة سياســات وطنيــة إلدارة اجلفــاف، فقــد طالــب مبايــد مــا الــدعم اةــدد اهلــدف، 

علــى احلاجــة امللحــة إو  ديــد واعتمــاد مبــا يشــمل الدرايــة التقنيــة والــدعم املــاي لقضــايا اجلفــاف، وشــدد 
أفضــل املمارســات يف  ــال إدارة اجلفــاف والتخفيــف مــا آثــار اجلفــاف. ودعيــ  البلــدان إو املســاأة يف 

 .  2016املؤمتر الدوي املقبل بشأن التأهب للجفاف الذي ستستضيفه ناميبيا يف آب/أغسطس 
هومل للميــاه والســيد راجنــدرا ســينغ، علــى ك  الرئيســي، احلــائا علــى جــائاة اســتوأ ــد املتحــد -12

اسـتخدام معـارف السـكان األصـليني )"علـم احلـس السـليم"( عـا طريـق زيـادة الـوعي اجملتمعـي بــإدارة 
(، والســـتثمار يف مشـــاريع جتميـــع امليـــاه الصـــغرية احلجـــم. وجـــرى ‘حمـــو األميـــة يف  ـــال امليـــاه‘امليـــاه )

قضـــايا اجلفــــاف، مبـــا يف ذلــــك اجملتمـــع املــــدين التشـــديد علـــى إشــــراك خمتلـــف أصــــحاب املصـــلحة يف 
 واحلكومات واملنظمات غري احلكومية، والسياسيون، واجلامعات ومرا ا البحو .

القيــام بــدور قيــادي يف جهــود التخفيــف مــا آثــار إو البلــدان اتفاقيــة مكافحــة التصــحر  اودعــ -13
تشبيه اجلفاف بسبع سنوات طيبـة اجلفاف والستثمار يف التأهب للجفاف خالل السنوات الطيبة، بعد 

تعقبهـــا ســـبع ســـيئة. وشـــددت األطـــراف علـــى أن "التغـــري البيئـــي حيـــد  بســـرعة"، وأنـــه "مـــا دون مـــاء 
وُسلف الضوء على وجـه اخلصـوص علـى الـرتابف بـني اجلفـاف واهلجـرة وانعـدام  يوجد غذاء ول حياة". ل

تسـبب فيهـا تغـري املنـا ، ومـا مث قـد األما. وأ دت األطراف على أن موجات اجلفاف الشـديدة بـات ي
   !إو حل سريع جداا  حان الوق  للعمل ما أجل التصدي للجفاف. وهناك حاجة أيضاا 

وخرجــ  الــدول ايــارات سياســاتية عمليــة للتصــدي للجفــاف، تفاوتــ  بــني لــرورة األخــذ  -14
يــــة، وابتكــــار بــــإدارة اجلفــــاف علــــى مســــتوى احلــــوض، والســــتخدام األمثــــل للمعــــارف التقليديــــة اةل
 تكنولوجيا متطورة، وتعبئة اجملتمعات اةلية، وتعايا قدرات البلدان املعرلة للجفاف. 

 وقدم  املقرتحات العملية التالية لدفع عجلة جهودنا الرامية إو التصدي للجفاف  -15
إلــــــفاء الطــــــابع املؤسســــــي علــــــى اتبــــــاع مقاربــــــة منهجيــــــة يف اإلدارة الســــــتباقية للجفــــــاف،  • 

 سيما نظم اإلنذار املبكر؛  ول
ولــــع مؤشــــرات شــــاملة حلالــــة اجلفــــاف الســــائدة يف البلــــدان األطــــراف، مبــــا يف ذلــــك نظــــم  • 

 اإلنذار املبكر، و مية املياه وسبل احلصول عليها وجودهتا، وقابلية التأثر وتقييم املخاطر؛
اليــة لرتشـــيد  ســني الــوعي العـــام مبخــاطر اجلفـــاف والتأهــب للجفــاف، مبـــا يشــمل حـــوافا م • 

 استخدام املياه؛
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 توطيد العالقة بني تدابري إدارة األرالي واملياه ما أجل إدارة اجلفاف بصورة أ ثر استدامة؛ • 
دمـــ  نظـــم اإلنـــذار املبكـــر وختطـــيف اســـتخدام األرالـــي علـــى مســـتوى مســـتجمعات امليـــاه  • 

 للتخفيف ما آثار اجلفاف؛
كوميــة للتخفيــف مــا آثــار اجلفــاف. وينبغــي، علــى تعايـا القــدرات علــى  يــع املســتويات احل • 

وجه اخلصوص، أن تلتـام البلـدان بولـع وتنفيـذ سياسـات وطنيـة إلدارة اجلفـاف، وأن تتلقـى 
 الدعم يف مساعيها هذه؛ 

ــــدوي بــــني الشــــمال واجلنــــوب، مســــنوداا  •  ــــق عــــرى التعــــاون ال ــــني بلــــدان  توثي بالتعــــاون فيمــــا ب
 دي للجفاف يف البلدان النامية؛اجلنوب، ما أجل تعايا سياسات التص

  أفضــل املمارســات يف  ــال التصــدي للجفــاف لتمكــني البلــدان مــا تبــادل اخلــربات يــثبت • 
 فيما بينها.

  
: اهرررررج تريرررررر المنررررراق القائمرررررة تلرررررى إثان  3اجتمررررراع المائرررررد  المسرررررتدير   -ثال،اا  

   األنا  : القدن  تلى التأقلم ما خالل اإلثان  المستدامة لألنا  
 

ـــــة  الرئيســـــان املشـــــار ان  ـــــات وحمارب ـــــاه والغاب ـــــدوب الســـــامي للمي ـــــد تور عبـــــد العظـــــيم احلـــــايف، املن ال
 التصحر، املغرب

 غابرييل  يخاندريا أ وستا، نائب وزير التنمية السرتاتيجية للموارد الطبيعية، بريو
 السيد غيريمو ألتاريس، صحفي مدير املناقشة 

لعملـة افرتالـية "ة وتـدهور األرالـي هـي ثالثـة أوجـه اإليكولوجيـ"تغري املنا ، وفقـدان الـنظم  -16
ل ميكــا معاجلتهــا مبعــال عــا بعضــها الــبعض. لــذا، فهنــاك حاجــة ملحــة إو حلـــول  "ثالثيــة األبعــاد

 ".  الذيا يعيشون يف األرالي اجلافة بالنسبة لفقراء األرياف سيما لشاملة، و 
املائـــدة املســـتديرة الرفيعـــة املســـتوى بشـــأن هنـــ   و ـــان هـــذا هـــو الســـتنتاج الرئيســـي لجتمـــاع -17

. واشـرتك يف رئاسـة هـذا بلـداا  43تغري املنا  القائمة على إدارة األرالي الـذي شـارك فيـه ممثلـون عـا 
احلـــد  وزيـــران مـــا املغـــرب وبـــريو مهـــدا الطريـــق للمناقشـــة عـــا طريـــق طـــرح الســـؤال الرئيســـي التـــاي   

 طاع األرالي يف مكافحة تغري املنا ؟ يف ميكننا العرتاف على حنو أفضل بق
وبــــدأ املشــــار ون بتولــــي  أن تغــــري املنــــا  هــــو اةــــرك الرئيســــي لتــــدهور األرالــــي والعكــــس  -18

بـالعكس. فاسـتخدام األرالــي وتغيـري اسـتخدام األرالــي يتسـبب يف جـاء  بــري مـا انبعاثـات غــازات 
ط هطــول األمطــار واملايــد مــا موجــات الدفيئــة. ومــا ناحيــة أخــرى، يــؤدي تغــري املنــا  إو تغيــري أيــا

اجلفـــاف البالغـــة القســـوة، ممـــا يـــؤدي بـــدوره إو تفـــاقم تـــدهور األرالـــي. وأبـــرزت األطـــراف أن اآلثـــار 
لألمـــا الغـــذائي، وتضـــر بســـبل العـــيش   بـــرياا   املتضـــافرة لتـــدهور األرالـــي وتغـــري املنـــا  تشـــكل هتديـــداا 
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اق، فــإن األرالــي القاحلــة واجملتمعــات الفقــرية الريفيــة وتتســبب يف اهلجــرات النازحــة. ويف هــذا الســي
لعتمــاد هــذه اجملتمعــات علــى األرض لكســب الــرزق. وأ ــدت  معرلــة بشــكل خــاص للتــأثر، نظــراا 

ـــة أنـــه بـــالرغم مـــا هـــذا األمـــر، فـــإن "الـــدول مســـتمرة يف دعـــم األيـــاط غـــري  املنظمـــات غـــري احلكومي
 املستدامة لستخدام األرالي".

بف الوثيقـــة بـــني تـــدهور األرالـــي وتغـــري املنـــا ، دعـــا املشـــار ون إو تـــدعيم وبـــالنظر إو الـــروا -19
دور الــنه  القائمــة علــى األرالــي يف مكافحــة تغــري املنــا . وقــال ممثلــون عــا عــدة بلــدان إن الــنه  
القائمـــة علـــى األرالـــي أساســـية يف معظـــم أشـــكال التكيـــف مـــع تغـــري املنـــا . وبعبـــارة أخـــرى، فـــإن 

ن يتنــــال إو األرض. والســــتخدام املســــتدام خلــــدمات النظــــام اإليكولــــوجي التكيــــف ل بــــد لــــه مــــا أ
   لألرض هو مفتاح احلفاظ على قدرة اجملتمعات اةلية على التأقلم وتعايا تلك القدرة.

ويف هـــذا الصـــدد، دعـــ  األطـــراف إو توســـيع قاعـــدة املمارســـات الناجحـــة يف  ـــال اإلدارة  -20
اســتخدام املعــارف التقليديــة والعمــل بــنظم اإلنــذار املبكــر هــي  املســتدامة لألرالــي وشــددت علــى أن

 أدوات فعالة يف التخفيف ما اآلثار املدمرة لتغري املنا  وتدهور األرالي قبل وقوعها. 
علــى حقيقــة أن قطــاع األرالــي ينطــوي  وتكــراراا  ويف الوقــ  نفســه،   تســليف الضــوء مــراراا  -21

ملهــــا حــــ  اآلن، يف  ــــال  ايــــة املنــــا ، ألن التخفيــــف علــــى قــــدرات واســــعة، وغــــري مســــتغلة يف  
القائم على إدارة األرالي يتـي  عمليـيت ختفـيض النبعاثـات وعـال الكربـون علـى حـد سـواء. وبـالنظر 
إو مفاولــات املنــا  املقبلــة، جــرى التأ يــد علــى أن قطــاع األرالــي جيــب أن يكــون جــاءا ل يتجــاأ 

 ك أن "اهلـدف اةـدد يف درجتـني مئـويتني لـا يتسـه بلوغـه إلما أي اتفاق مناخي يف املستقبل  ذلـ
إذا اســتخدم  إمكانــات التخفيـــف الــيت تنطــوي عليهـــا إدارة األرالــي علــى حنـــو أ ثــر  ـــول". ويف 
الواقع، قد يكون قطـاع األرالـي هـو "احللقـة املفقـودة" لسـد فجـوة النبعاثـات. وألـاف املمثلـون أن 

تتـــي  فرصـــة  بـــرية للعديـــد مـــا الـــدول األفريقيـــة، الـــيت ل ميكـــا أن  وطنيـــاا املســـاأات املعتامـــة اةـــددة 
 لتغري املنا  إل ما خالل النه  القائمة على إدارة األرالي.  ىتتصد
ودعـــــا  ثـــــري مـــــا املمثلـــــني إو إحـــــدا  نقلـــــة نوعيـــــة يف  ـــــال التمويـــــل املتعلـــــق باملنـــــا  ألن  -22

تعايـا أطـر السـتثمار املتكاملـة، و ــذلك  .  مـا ينبغـي أيضـاا الصـناديق احلاليـة املعنيـة باملنـا  غـري  افيـة
    فرص التمويل الصغري.

واختتم الجتماع الرئيسان املتشار ان اللـذان دعيـا إو السـتفادة علـى حنـو أفضـل مـا أوجـه  -23
 تعاونــاا  التــرزر بــني مكافحــة تــدهور األرالــي والتخفيــف مــا آثــار تغــري املنــا . وهــذا مــا يتطلــب أيضــاا 

. ومـــع ذلـــك، "ثــق بـــني اتفاقيــات ريـــو  "فأهــداف التفاقيـــات الـــثال  واحــدة وإن اختلـــف املنظــورأو 
تعايــا مشــار ة املنظمــات غــري احلكوميــة واجملتمعــات اةليــة والقطــاع اخلــاص لضــمان  فإنــه ينبغــي أيضــاا 

 القيام بعمل حقيقي شامل على أرض الواقع. 
رات الثالثــة القائمــة علــى إدارة األرالــي الــواردة و  التأ يــد بقــوة علــى رأي مفــاده أن املؤشــ -24

 يف التفاقية خري دليل على الترزر بني اتفاقيات ريو وسبل رصدها.
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 إتالن  اقر  الكزاني  
 
حنــا الــوزراء اجملتمعــني يف اجلــاء الرفيــع املســتوى مــا املــؤمتر الثــاين عشــر لألطــراف يف اتفاقيــة  -1

يف أنقـرة تلبيــة  2015تشـريا األول/ أ تــوبر  21و 20ة التصـحر، املعقــود يف األمـم املتحـدة ملكافحــ
لــدعوة مــا حكومــة  هوريــة تر يــا. وقــد اجتمعنــا لبحــث التحــديات الكبــرية الــيت يســببها التصــحر / 
تــدهور األرالــي واجلفــاف، و ــذا الفــرص الكامنــة يف الســتجابة الفعالــة. ونعــرب عــا خــالص تقــديرنا 

 رية تر يا على حسا الضيافة، وأمانة التفاقية لتنظيم الدورة.لكل ما حكومة  هو 
وحنا نشعر بقلـق بـالغ إزاء تـأثري التصـحر وتـدهور األرالـي واجلفـاف يف الـنظم اإليكولوجيـة  -2

والســكان األ ثــر عرلـــة للتــأثر، مبــا يف ذلـــك النســاء واألطفـــال و بــار الســا. ونـــدرك أنــه إذا اســـتمر 
إن فئــة واســعة مــا ســكان العــامل ســيايد هتديــدها بــاجلوع وُشــ   امليــاه تــدهور األرالــي دون جلمــه، فــ

والفقــر وانعــدام األمــا. لــذلك، ل بــد مــا التحــرك يف الوقــ  املناســب وعلــى  يــع املســتويات حلفــ  
 األجيال القادمة ما هذه اآلثار.

ر وتــدهور لتقيــيم الــاخم اجلديــد وراء اجلهــود الراميــة إو التصــدي للتصــح وقــد اجتمعنــا أيضــاا  -3
األرالـــي واجلفـــاف، والســـتفادة مـــا قـــوة هـــذا الـــاخم. وحنـــا مقتنعـــون بـــأن هـــذه اجلهـــود ينبغـــي أن 
ـــل عمـــل اتفاقيـــات ريـــو الـــثال ؛ وتلهـــم العمـــل علـــى  يـــع املســـتويات؛ وتكـــون صـــحيحة مـــا  تكم 

حيـــازة لـــك الناحيـــة العلميـــة؛ وتعـــاا اةر ـــات الجتماعيـــة والقتصـــادية والبيئيـــة األساســـية، مبـــا يف ذ
خلطـــــــة التنميـــــــة املســـــــتدامة  وبعـــــــد اعتمـــــــاد أهـــــــداف التنميـــــــة املســـــــتدامةاألرالـــــــي غـــــــري املضـــــــمونة. 

الــول لتحقيــق  ييــد أثــر تــدهور األرالــي ، ينبغــي تســريع وتــرية اجلهــود الوطنيــة الراميــة 2030 لعــام
لغايــات . ولتحقيــق التغيــري املنشــود، مــا املهــم أن نعــرتف بأوجــه الــرتابف مــع األهــداف وا2030 عــام

 األخرى ألهداف التنمية املستدامة.
 وعليه فإننا  -4

ــــدهور األرالــــي  •  ــــة مــــا أجــــل التصــــدي للتصــــحر وت ــــذ الفعلــــي لالتفاقي ــــا بالتنفي وــــدد التاامن
 واجلفاف، ومكافحة أسوأ آثاره واملساعدة يف القضاء على الفقر؛

بالتصــــحر  العلميــــة املتعلقــــةنأخــــذ بعــــني العتبــــار اجلهــــود املبذولــــة لتعايــــا املعــــارف التقنيــــة و  • 
 ؛وتدهور األرالي واجلفاف

ـــــب أصـــــحاب املصـــــلحة  •  ـــــة مـــــا جان نشـــــجع املشـــــار ة النشـــــطة واملتنوعـــــة يف تنفيـــــذ التفاقي
 املتعدديا ما  يع قطاعات اجملتمع؛

نكــرس أنفســنا لتعايــا املســاواة بــني اجلنســني ودور املــرأة  عامــل تغيــري يف التصــدي للتصــحر  • 
 واجلفاف؛ وتدهور األرالي
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نشـــجع اجلهـــود املبذولـــة لرفـــع مســـتوى اإلدارة املســـتدامة لألرالـــي وتعايـــا املمارســـات الــــيت  • 
 ؛هيلهاتستصل  األرالي املتدهورة وتعيد تأ

حنــث القيــادات علــى وقــف تــدهور األرالــي وعكــس مســاره ومكافحــة التصــحر مــع األخــذ  • 
 ي لتغري املنا ؛بعني العتبار اةافظة على التنوع البيولوجي والتصد

نشـــجع األطـــراف املتضـــررة مـــا التصـــحر وتـــدهور األرالـــي واجلفـــاف علـــى ولـــع أهـــداف  • 
 ؛راليوطنية طوعية لتحقيق  ييد أثر تدهور األ

نشـــجع أصــــحاب املصــــلحة القــــادريا علــــى تســـهيل تقــــدني الــــدعم التقــــين واملــــاي لألطــــراف  • 
ملســــتويني الــــوطين واةلــــي، مــــع الراغبـــة يف ولــــع هــــدف  ييــــد أثــــر تــــدهور األرالـــي علــــى ا

 ؛ الرت يا على تعايا قدرات البلدان األ ثر تضرراا 
واإلصـــالحات الـــيت تعـــاز اجلهـــود الراميـــة إو مكافحـــة التصـــحر  ةنـــدعم التـــدابري السياســـاتي • 

وتــدهور األرالــي واجلفــاف وتضــما يف الوقــ  نفســه فــرص احلصــول علــى األرالــي والرقابــة 
والنســـــاء يف فـــــرص  ل تعايـــــا لـــــمان احليـــــازة، وتســـــاوي الرجـــــالعليهـــــا ورعايتهـــــا، مبـــــا يشـــــم

 احلصول على األرالي وحقوق استغالهلا؛
 يف التصدي لتغري املنا ؛ حيوياا  نعلا أن استخدام األرالي بشكل مستدام ميكا أن يؤدي دوراا  • 
ــــأثر باجلفــــاف  •  ــــر النــــاس عرلــــة للت ــــدى أ ث ــــأقلم ل ــــا القــــدرة علــــى الت نعقــــد العــــام علــــى تعاي

لعواصــف الرمليــة والعواصــف اةملــة بالغبــار، بوســائل منهــا اختــاذ إجــراءات ملموســة مثــل وا
 تسهيل نشر أنظمة اإلنذار املبكر وغري ذلك ما الستجابات ذات الصلة؛

نشجع  يع أصـحاب املصـلحة علـى السـعي للحفـاظ علـى مسـتويات الكربـون العضـوية يف  • 
لتحـــديات املتمثـــل يف األمـــا الغـــذائي، وتـــدهور الرتبـــة و ســـينها  وســـيلة للتصـــدي لثـــالو  ا

 األرالي وتغري املنا . 
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 المرفق ال،الث
 

 اإلتالن الصاثن تا  تضاء البرلمااات  
 

 اجتماع المائد  المستدير  الحاثي تةر ألتضاء البرلمااات
 املعقود بالتوازي مع الدورة الثانية عشرة ملؤمتر األطراف يف 

 فحة التصحراتفاقية األمم املتحدة ملكا
      2015 أ توبر/األول تشريا 21-20 تر يا، أنقرة، 

  
ثان  تضرراء البرلمااررات فرر  جهرركث مكافحررة التصررحر/تدهكن األنا رر  االجفرراف:   

ا ع تةري،ات لحماية األنا   ااستصالحها ف  سياق ت،زيز القدن  تلرى الترأقلم 
 مع ترير المناق

 
تشــريا األول/  21و 20 أنقــرة، تر يــا، يــومي وقــد اجتمعنــا يف ،احرراأ  تضرراء البرلمااررات 
يف إطـار اجتمــاع املائـدة املسـتديرة احلــادي عشـر ألعضـاء الربملانــات بـدعوة مـا أمانــة  2015أ تـوبر 

اتفاقيـــة األمـــم املتحـــدة ملكافحـــة التصـــحر و لـــس األمـــة الرت ـــي الكبـــري يف تر يـــا، بـــدعم مـــا ال ـــاد 
 انية عشرة ملؤمتر األطراف الربملاين الدوي، على هامش الدورة الث

  بــرياا   تدهور األرالــي واجلفــاف تشــكل  ــدياا بــأن مكافحــة التصــحر/ ا،رررب تررا اقتناتنررا 
جلهــات تقريـــر السياســـات، مــع العلـــم بـــأن اجلهــود العامليـــة واإلقليميـــة والوطنيــة واةليـــة لوقـــف تـــدهور 

 األرالي شرط لزم لتحرير مئات ماليني الناس ما ربقة الفقر؛
اشـد الـدعم الربملـاين واإلرادة السياسـية علـى حنـو أقـوى لتنفيـذ التفاقيـة و قيـق  ييـد  مالتز  

 أثر تدهور األرالي على املستويات اةلية والوطنية و)دون( اإلقليمية والدولية؛ 
 باعتمــــاد اجلمعيــــة العامــــة لألمــــم املتحــــدة لألهــــداف اإليائيــــة املســــتدامة، ول ســــيما ارحررررب 
" ايــة الــنظم اإليكولوجيــة الرب يــة وترميمهــا وتعايــا اســتخدامها علــى حنــو مســتدام، منهــا  15اهلــدف 

ره، وإدارة الغابـــات علـــى حنـــو مســـتدام، ومكافحـــة التصـــحر، ووقـــف تـــدهور األرالـــي وعكـــس مســـا
السـعي إو  قيـق عـاملا خـالا مـا املدرجـة يف إطـاره " 3-15والغايـة " ووقف فقدان التنـوع البيولـوجي

 ؛"ألراليظاهرة تدهور ا
أن  قيـــق أهـــداف التنميـــة املســـتدامة يتطلـــب اتبـــاع هنـــ  شـــامل و لـــي يـــدم  األبعـــاد  اؤ رررد 

القتصــادية والجتماعيــة والبيئيــة والسياســية للتنميــة املســتدامة، ويقــر بــأن القضــاء علــى الفقــر، وخلــق 
يـــا قـــدرة الرفـــاه القتصـــادي الشـــامل للجميـــع، ومكافحـــة تغـــري املنـــا  هـــي أدوات هامـــة مـــا أجـــل تعا 

الســكان املتــأثريا علــى التــأقلم وتعايــا ســبل احليــاة الكرميــة للجميــع، فضــال عــا  وهنــا أدوات مرتابطــة 
 ويتوقف بعضها على بعض.
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يــدعم التنميــة  ‘1‘إو أن تنفيــذ التفاقيـة و قيــق أهـداف التنميــة املسـتدامة مــا شـأنه أن  اةرير 
يعــاز األمــا الغــذائي علــى حنــو  ‘2‘والنمــو القتصــادي؛ املســتدامة، واإلدارة املســتدامة للمــوارد الطبيعيــة 

 يكفل توافر املياه )"املاء هو احلياة"(؛  ‘4‘للطاقة املتجددة؛  موثوقاا  يتي  مصدراا  ‘3‘مذهل؛ 
أن اإلدارة املســتدامة للمــوارد األرلــية يف العــامل مــا شــأنه أن يســهم مســاأة قيمــة  االحرر  

خفيــف(؛ وإدارة التنــوع البيولــوجي؛ والتــأثري يف اهلجــرة؛ وإحــالل يف مكافحــة تغــري املنــا  )التكيــف والت
الستقرار واألما لصـاك السـكان املستضـعفني، مـع إدرا نـا أن النااعـات واحلـروب ترتتـب عليهـا آثـار 

 سلبية يف السكان املعنيني و ذلك يف األرالي يف حد ذاهتا؛ 
ا عمليـــات السياســـات الوطنيـــة مـــ أساســـياا  أن مـــا واجـــب املشـــرعني أن يكونـــوا جـــاءاا  اؤ رررد 

قضـــــايا التنميـــــة املســـــتدامة، وعلـــــيهم أن يعـــــازوا األطـــــر القانونيـــــة  والدوليـــــة املتعلقـــــة بكامـــــل  موعـــــة
 والسياساتية املقابلة؛

 اتليعأ ي،لا البرلماايكن االبرلمااات ايؤ دان ما يل : 
 ــرب علــى أ تدهور األرالــي واحتياجــات األرالــي اجلافــة اهتمامــاا يســتحق التصــحر/ -1 

مســتوى السياســـات العامـــة العامليـــة؛ وُيشـــجع التعـــاون والتنســـيق بـــني الربملانـــات مـــا أجـــل ولـــع هنـــ  
   ؛أ ثر متاسكاا 
مــا أجــل تنفيــذ التفاقيــة و قيــق أهــداف التنميــة املســتدامة، علــى البلــدان الناميـــة  -2 

اســــات والقــــوانني األطــــراف والربملانــــات أن تــــدم  األهــــداف والغايــــات يف عمليــــات التخطــــيف والسي
 واملياانيات على الصعيد الوطين؛

ينبغـــي ألطـــراف التفاقيـــة أن تنظـــر خـــالل الـــدورة الثانيـــة عشـــرة ملـــؤمتر األطـــراف يف  -3 
 ومبدأ تنظيميا؛ 2030اعتماد  ييد أثر تدهور األرالي باعتباره هدفا عامليا يتحقق الول عام 

اف التنميـــة املســـتدامة، ول ســــيما ينبغـــي أن تـــدرج األحـــااب السياســـية تنفيـــذ أهـــد -4 
منهــا، يف إعالناهتــا السياســية وغريهــا مــا وثــائق السياســات العامــة باعتبــار ذلــك مســألة  15اهلــدف 

 ذات أولوية؛
جيــب أن يكــون ســا التشــريعات التمكينيــة واملعــايري املتوائمــة مــع أهــداف التفاقيــة  -5 

والـــحة تتماشـــى مـــع مســـارات التنميـــة  اارطـــة طريـــق وهـــدف  ييـــد أثـــر تـــدهور األرالـــي مســـنوداا 
 املتأقلمة مع املنا ، ومصحوبا بعمليات استعراض منتظمة؛

يف اتفـــاق تغـــري املنـــا  العـــاملي اجلديـــد   ليـــاا   ينبغـــي أن تـــدم  إدارة األرالـــي إدماجـــاا  -6 
 باعتبارها أحد تدابري التخفيف والتكيف يف آن واحد؛ 

، والاراعـة يف الرتبـة الصـحية، واإلدارة املسـتدامة ينبغي تشـجيع تعمـيم الاراعـة املسـتدامة -7 
لألرالــي يف األولويــات الوطنيــة، وتشــجيع التنســيق مــع جهــود التعــاون اإليــائي الــدوي. وجيــب لــع حــد 

 للرتتيبات الكارثية املتعلقة باإلجراءات احلمائية يف اجملال الاراعي ولدعم الصادرات الاراعية.
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ي، وشـ  امليـاه، والفيضـانات ومشـا ل إدارة امليـاه أن تستحق قضـايا تـدهور األرالـ -8 
تولـــع يف أعلـــى ســـلم األولويـــات مـــا أجـــل التغلـــب علـــى حالـــة التهمـــيش واألولـــاع الكارثيـــة الـــيت 

 تعيشها  تمعات األرالي اجلافة؛ 
اتفاقيــــة التنــــوع  -جيــــب ولــــع هنــــ  تكــــاملي للتعامــــل مــــع اتفاقيــــات ريــــو الــــثال   -9 

وجيــب  -فحــة التصــحر واتفاقيــة األمــم املتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغــري املنــا  البيولــوجي، واتفاقيــة مكا
تعايـــا التـــرزر فيمـــا بينهــــا. وينبغـــي أن تعتمـــد األطـــراف اســــتخدام مؤشـــرات مشـــرت ة لتقـــدني التقــــارير 

 مبوجب التفاقيات باعتباره وسيلة إلقامة خف أساس فعلي وقياس التقدم اةرز؛ 
األرالـــي، مبـــا يف ذلـــك تنفيـــذ هنـــ  قائمـــة علـــى حقـــوق مـــا اجلـــوهري  ســـني إدارة  -10 

تلــك  ســيما لاإلنســان تتضــما تعمــيم مراعــاة املنظــور اجلنســاين ومراعــاة حقــوق الشــعوب األصــلية، و 
 املتعلقة مبسائل احلصول على األرالي وحيازهتا؛

هنــاك حاجـــة إو مــوارد ماليـــة هامــة ومناســـبة وميكــا التنبـــؤ هبــا يف الوقـــ  املناســـب  -11 
 -عم األنشــطة الراميــة إو عكــس مســار التصــحر/تدهور األرالــي ومنعــه وختفيــف آثــار اجلفــاف لــد

 مع مراعاة هن  رأس املال الطبيعي والرتقاء هبذا النه ؛ - وخاصة يف أفريقيا
ومــع أن معظــم الســتثمارات يف اإلدارة املســتدامة لألرالــي تــأي مــا مصــادر حمليــة  -12 

دمــة علــى تــوفري وحشــد دعــم مــاي معــاز لصــاك البلــدان الناميــة مــا أجــل وخاصــة، ُ ــث البلــدان املتق
اختــاذ إجــراءات طموحــة فيمــا يتعلــق بــإدارة األرالــي، وخاصــة يف تلــك البلــدان املعرلــة بشــكل بــالغ 

 لآلثار السلبية لتغري املنا ؛
 ينبغـــي أيضـــا الســـتعانة مبايـــد مـــا املســـاعدة اإليائيـــة الر يـــة األحســـا مـــا الناحيـــة -13 

النوعيــة مــا أجــل دعــم البلــدان يف جهودهــا لتهيئــة بيئــة متكينيــة تســم  بتعبئــة املــوارد اةليــة، وتعايــا 
النظم الضريبية، وتوسيع نطـاق القـدرات املؤسسـية والبشـرية وتعاياهـا علـى الصـعيديا اةلـي والـوطين، 

لقضــائي، والربملــانيني مبــا يشــمل بنــاء القــدرات اةــدد اهلــدف لصــاك املؤسســات التنفيذيــة، واجلهــاز ا
 وغريهم ما املمثلني املنتخبني؛ 

 ،20×20ومبـادرة  ومرفق البيئة العاملية، واآللية العاملية، والصندوق األخضر للمنـا  -14 
مليـــون هكتـــار مـــا األرالـــي املتـــدهورة يف أمريكـــا الالتينيـــة ومنطقـــة  20هبــدفها اةـــدد يف استصـــالح 
أو يف حالــة صــندوق اســتثماري لتحييــد  -ي أدوات مناســبة ، هــ2020البحــر الكــاريف الــول عــام 

لتعايــا تــدابري  ،فر هلــا املــوارد املاليــة الضــرورية، لــو تتــوا-أثــر تــدهور األرالــي، قــد تكــون أدوات مناســبة
التخفيـف مــا آثـار تغــري املنـا  وتــدابري التكيـف والتــأقلم الـيت تنفــذ يف إطـار اتفاقيــة مكافحـة التصــحر 

 لة بالرتبة؛أو الربام  ذات الص
جيـــب تعايـــا مشـــار ة اجلمهـــور يف العمليـــات السياســـية وتعايـــا اللتـــاام املـــدين علـــى  -15 

 يـــع املســـتويات  لمـــا تصـــاعد الضـــغف الســـكاين. ومـــا أجـــل  قيـــق  ييـــد أثـــر تـــدهور األرالـــي، 
ت واألصـــعدة، مبــا يف ذلـــك الشـــرا ات ينبغــي تعايـــا وتشــجيع إقامـــة الشــرا ات علـــى خمتلـــف النطاقــا
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بــني الربملانــات وجهــات تقريــر السياســات وصـــناع القــرار وقطــاع األعمــال واملنظمــات غــري احلكوميـــة 
واملنظمـــات اةليـــة واجملتمعيـــة ورابطـــات الشـــباب واملـــرأة والـــدوائر األ ادمييـــة. وينبغـــي تشـــجيع التعـــاون 

 مناخية مشاهبة. اإلقليمي بني بلدان اجلوار اليت تواجه  ديات 
ينبغــي أن يكـــون خلــق فـــرص عمـــل  ديــة وناجعـــة مـــا الناحيــة القتصـــادية لفائـــدة  -16 

عدد  بري ما الناس مهمـة مشـرت ة ألن مـا شـأنه أن يسـاعد علـى إدارة الـديناميات السـكانية وتـوفري 
 الحتياجات األساسية ما حيث الغذاء والطاقة واملياه؛

لرتبــة، والســتيالء علــى األرالــي وغريهــا مــا األنشــطة الــيت يعــارض الربملــانيون  ــتم ا -17 
بفقــراء األريــاف وتقــوض هــدف  ييــد أثــر تــدهور األرالــي. وهــم  تــؤدي إو تــدهور األرالــي، وتضــر

يــــدر ون أن األرالــــي هــــي يف  ثــــري مــــا األحيــــان أصــــول خصوصــــية ومنتجــــة، وأنــــه ينبغــــي تشــــجيع 
سـؤولية الجتماعيـة للشـر ات والتنميـة القتصـادية استثمارات القطاع اخلـاص إذا  انـ  تفضـي إو امل

 الجتماعية والبشرية املستدامة، ومتفقة مع  اية البيئة والقدرة على التأقلم مع املنا ؛  -
يرحـــــب الربملـــــانيون باملشـــــار ة الفعالـــــة والـــــدور القيـــــادي لكـــــل مـــــا اجمللـــــس العـــــاملي  -18 

غرفــة التجــارة الرت يــة يف الــدورة الثانيــة عشــرة ملــؤمتر لألعمــال التجاريــة مــا أجــل التنميــة املســتدامة، و 
األطـــراف. ويرحبـــون  ـــذلك بـــإطالق اتفـــاق األمـــم املتحـــدة العـــاملي بشـــأن مبـــاد، الرتبـــة اهلـــادف إو 
 قيــق اإلدارة املســتدامة لألرالــي. وهــذه املبــاد، جيــب احرتامهــا مــا قبــل الشــر ات واألمــم املتحــدة 

 دين الرئيسية واخلرباء؛بالتعاون مع منظمات اجملتمع امل
مــا "ينبغـي تشـجيع تشــريع لـدعم السـتهالك املســتدام وإنتـاج املنتجـات الاراعيــة املصـنفة  -19 

 ، ألن مثل هذه التدابري  ول دون هدر الطعام و د ما اآلثار املرتتبة يف األرالي؛ "املارعة إو املائدة
اخلـــاص عـــا املمارســـات الـــيت  ينبغـــي اســـتحدا  أدوات وآليـــات ماليـــة لثـــين القطـــاع -20 

تتســبب يف تــدهور األرالــي، ويف الوقــ  نفســه  فيــا اســتثمار القطــاع اخلــاص يف ســبل النتقــال إو 
اإلدارة املســتدامة لألرالــي وإعــادة تأهيــل األرالــي املتــدهورة علــى نطــاق واســع مــع مــا يســتتبع ذلــك 

 ما فرص سوقية  امنة؛ 
يف نظـــم اإلنـــذار املبكـــر والبـــه التحتيـــة القائمـــة  يعـــرتف الربملـــانيون بـــأن الســـتثمار -21 

على إدارة األرالي هو تدبري فعال ما حيث التكلفـة يعمـل علـى بنـاء القـدرة علـى التـأقلم. والتـأمني 
، والـــذي يتـــي  التغطيـــة يف حالـــة وقـــوع خمـــاطر متصـــلة بـــالطقس لـــد املخـــاطر املناخيـــة املتـــوافر حاليـــاا 

ف الشـــديد، غرلـــه مســـاعدة النـــاس علـــى التكيـــف مـــع اآلثـــار ســـبيل لتفاديهـــا ويف حـــالت اجلفـــا ل
الســلبية للتصــحر وتعايــا القــدرة علــى التــأقلم مــع اجلفــاف. لــذا، ينبغــي أن يكــون متــوافرا علــى نطــاق 

   واسع وينبغي مواصلة توسيع التغطية اليت يضمنها؛
مـــــا شـــــأن تبـــــادل املمارســـــات اجليـــــدة واملعلومـــــات واملعـــــارف واخلـــــربات والـــــدروس  -22 

املســتفادة فيمــا يتعلــق مبشــاريع وبــرام  اإلدارة املســتدامة لألرالــي و ييــد أثــر تغــري املنــا ، أن يســهل 
  ديد املمارسات الناجحة واستنساخها؛ 
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ينبغــي أن تتحـــرك الربملانــات ويتصـــرف الربملــانيون باعتبـــارهم جهــات حاملـــة للتغيـــري  -23 
اهلــدف املتعلــق بوقــف تــدهور األرالــي  ســيما ل وعلــيهم توعيــة اجلمهــور بأهــداف التنميــة املســتدامة،

وعكـــس مســـاره. وجيـــب علـــى الربملـــانيني أن يســـابقوا إو نشـــر املمارســـات اجليـــدة باعتبـــار ذلـــك أداة 
فعالــــــة مــــــا حيــــــث التكلفــــــة ملكافحــــــة التصــــــحر ونشــــــر مايــــــد مــــــا الــــــوعي مبمارســــــات استصــــــالح 

والتثقيـــف والتـــدريب يف  ـــال  . وهـــم مقتنعـــون بـــأن تقـــدني مســـتوى أفضـــل مـــا التعلـــيم،(1)األرالـــي
القضـــايا املتعلقـــة باألرالـــي شـــرط لزم للـــتمكا مـــا  ييـــد أثـــر تـــدهور األرالـــي. واملناســـبات ذات 

يونيـــه، حايران/ 17التصـــحر الـــذي  لـــد يف  الصـــلة املتعلقـــة باألرالـــي، مثـــل اليـــوم العـــاملي ملكافحـــة
حر وتــدهور األرالــي واجلفــاف. تســاعد علــى زيــادة الــوعي وتضــما مايــدا مــا التصــد ر لقضــايا التصــ

ــــدوائر  لــــذا، ينبغــــي إســــناد هــــذه األنشــــطة ــــاا تكــــون موجهــــة للمــــدارس، وال ــــر تر ي ــــة أ ث جبهــــود دعوي
 األ ادميية، والكتاب، والفنانني، ووسائف اإلعالم؛

الربملـــانيون ســـيدعون إو تنظـــيم مناقشـــة ســـنوية عـــا حالـــة األرالـــي علـــى املســـتوى  -24 
الكامنــــة يف اإلدارة املســــتدامة لألرالــــي واآلثــــار املرتتبــــة علــــى تــــدهور  الــــوطين، مبــــا يف ذلــــك الفــــرص

   األرالي يف اجتاهات التوسع العمراين واهلجرة؛
ســـــيدعم الربملـــــانيون التخطـــــيف الفعـــــال لســـــتخدام األرالـــــي الـــــذي مـــــا شـــــأنه أن  -25 

ة التحتيـــة يعـــاز البنيـــ ‘2‘يـــنظم تعـــارض الطلـــب علـــى األرالـــي علـــى املســـتوى اةلـــي والـــوطين؛  ‘1‘
يســـتحد  نظـــم لـــرائب وإعانـــات لصـــاك الســـتخدام املســـتدام  ‘3‘القائمـــة علـــى إدارة األرالـــي؛ 

يكفـــل فـــرص حصـــول  افـــة املـــواطنني علـــى األرالـــي وحقـــوقهم يف حيازهتـــا،  ‘4‘للمـــوارد األرلـــية؛ 
 __________ 

تــدهور األرالــي وعكــس مســاره قــد تكــون أو قــد  األنشــطة امليدانيــة املثاليــة ملكافحــة التصــحر وتغــري املنــا  ووقــف (1) 
 تشمل ما يلي  

دارة املستدامة لألرالي مبمارساهتا املنتجة املتعلقة بإعادة التحري ، و سني إدارة امليـاه، واسـتخدام أسـاليب اإل •
الـــري الذ يـــة واملعتمـــدة علـــى اجلاذبيـــة، واإلدارة املتكاملـــة خلصـــوبة الرتبـــة، والاراعـــة احلافظـــة للمـــوارد، واحلراجـــة 

بالتـــدابري التقنيـــة الـــيت تســـتهدف البنيـــة التحتيـــة، مثـــل  يضـــاا الاراعيـــة، و ســـني إدارة املراعـــي. ويتعلـــق التكيـــف أ
ســدود الفيضــانات )العاليــة(، وخاانــات امليــاه، )املفتوحــة أو األنبوبيــة( واآلبــار، واملولــدات، واســتخدام الطاقــة 
 املتجــددة والطاقــة األ ثــر  فــاءة، والتســيي  وغريهــا مــا األنشــطة لتعايــا قــدرة الــنظم اإليكولوجيــة علــى التــأقلم
مــــا أجــــل مواجهــــة الظــــروف املناخيــــة املتغــــرية، مبــــا يشــــمل جتديــــد الغطــــاء النبــــاي للمنحــــدرات الــــيت هتــــددها 

واعـــدة للتخفيـــف مـــا انبعاثـــات غـــازات الدفيئـــة مـــا خـــالل عـــال  الفيضـــانات بالتعريـــة. وتتـــي  الاراعـــة فرصـــاا 
 ؛يويةواألرالي، وإنتاج الكتلة احل الكربون، واإلدارة املستدامة لستخدام الرتبة

الستصـــالح الفسيفســـائي، األنســـب ملاليـــني اهلكتـــارات الـــيت جتتمـــع فيهـــا الغابـــات واألشـــجار باســـتخدامات  •
أخـرى لألرالـي، مبــا يف ذلـك احلراجــة الاراعيـة والاراعــة الـيت يقــوم هبـا صــغار املـاارعني. ويف  ثــري مـا احلــالت، 

اعتمــدت منــاطق عديــدة التجديــد الطبيعــي للغطــاء  تولــ  اجملتمعــات اةليــة زمــام املبــادرة؛ فعلــى ســبيل املثــال،
النبـــاي الـــذي يشـــرف عليـــه املاارعـــون، وتقنيـــات احلراجـــة الاراعيـــة مثـــل زرع "األشـــجار املخصـــبة" يف األرالـــي 

 ؛الاراعية ويف منتجعات الرعي
ة، والغابـــات، الكثـــري مـــا املمارســـات الفعالـــة يف  ـــال اإلدارة املســـتدامة لألرالـــي فيمـــا يتصـــل بـــاملراعي البلديـــ •

واملــوارد املائيــة، مثــل  ســني إدارة الــنظم اإليكولوجيــة واملــوارد الطبيعيــة، ومتكــني املــرأة، وتوعيــة صــغار املــاارعني 
 وبناء قدراهتم على مباشرة اإلدارة املستدامة للاراعة واألرالي واملياه والغابات.
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ت عــــا اخلــــدمات الــــيت تــــدعم تنميــــة القــــدرات اةليــــة. وســــيعيد الربملــــانيون النظــــر يف خمصصــــا فضـــالا 
 املياانية جلميع الربام  والتشريعات والعني هذه املواقف يف اعتبارهم؛

تســــــــعى الربملانــــــــات ويســــــــعى الربملــــــــانيون إو الــــــــرتوي  لنتــــــــائ  البحــــــــو  العلميــــــــة  -26 
والتكنولوجيــــة يف  ــــال التصــــحر وتــــدهور األرالــــي واجلفــــاف، وذلــــك مــــثالا يف  ــــالت  ليــــة امليــــاه 

ـــة؛ وتعايـــا فـــرص احلصـــول علـــى منـــافع التكنولوجيـــا والطاقـــات املتجـــددة؛ وتســـخري امل عـــارف التقليدي
احلديثــة يف  ــال املعلومــات والتصــالت والســتفادة منهــا؛ واســتخدام نتــائ  تلــك األنشــطة العلميــة 
يف السياسات وصنع القرار مبـا يعـود بالفائـدة علـى القطـاعني العـام واخلـاص ومنظمـات اجملتمـع املـدين 

 و التصدي للتصحر وتدهور األرالي واجلفاف؛يف جهودها الرامية إ
ســـيكون الربملــــانيون أنفســــهم قـــدوة وســــيعقدون اجتماعــــات علـــى مســــتوى الــــدوائر  -27 

النتخابيــة لستكشــاف ســبل  ييــد أثــر تــدهور األرالــي، واألخــذ بــذلك الــنه  يف أهــداف التنميــة 
 اةلية وفرص التمويل؛ 

  :إاناأ احا البرلمااياأ اةدث تلى ما يل 
ينبغـــي الســـتفادة إو أقصـــى حـــد مـــا إمكانيـــات الشـــبكة الربملانيـــة املعنيـــة باتفاقيـــة  -28 

ــــادل األمثلــــة احلســــنة علــــى أنشــــطة مكافحــــة التصــــحر وتشــــجيع ســــا  ــــرب لتب مكافحــــة التصــــحر  من
تشــــريعات حلمايــــة وإعــــادة تأهيــــل األرالــــي يف ســــياق تعايــــا القــــدرة علــــى التــــأقلم مــــع تغــــري املنــــا ؛ 

جيهيـــــة للشـــــبكة مـــــدعوة إو النظـــــر يف اخليـــــارات املتاحـــــة لتحســـــني متابعـــــة اإلعالنـــــات واللجنـــــة التو 
 الصادرة عا اجتماعات املوائد املستديرة، و فاءة استخدام دليل التفاقية للعمل الربملاين؛

ــــــــة التفاقيــــــــة يف تقــــــــدني خــــــــدمات ذات جــــــــودة عاليــــــــة  -29  وينبغــــــــي أن تســــــــتمر أمان
ربملانيـة، مبـا يف ذلـك تـوفري ملخصـات القضـايا ذات الصـلة بغيـة تعايـا لجتماعات املوائـد املسـتديرة ال

 أنشطتنا وإبراز وجودها؛
ونـــدعو أمانــــة التفاقيـــة إو تســــهيل تنظــــيم اجتمـــاع املائــــدة املســـتديرة الثــــاين عشــــر  -30 

 للربملانيني بالتااما مع الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األطراف. 
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 المرفق الرابع
 

 مباثن   اقر   
 

 المباثئ ا الخلفية االمبرنات  - لف 
 

أُطلق  مبادرة أنقرة ما أجـل تعايـا تنفيـذ اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة التصـحر يف الفـرتة  
ــــدروس 2019إو  2016مــــا  . وســــوف تــــدعم اخلطــــة العامليــــة للتنميــــة املســــتدامة وتســــتفيد مــــا ال

 ارة األرالي. املستخلصة ما جتارب تر يا ومقارباهتا السابقة يف  ال إد
وتتطلــــب اجلهــــود الراميــــة إو مكافحــــة التصــــحر وتــــدهور األرالــــي واجلفــــاف اتبــــاع هنــــ  ملهــــم  

 لألهــداف واللتاامــات الــيت يعــاز بعضــها بعضــاا  للعمــل علــى املســتويات اةليــة واإلقليميــة والعامليــة؛ وداعــم
 .(العاملية للتنمية املستدامةالواردة يف اتفاقيات ريو وغريها ما العمليات العاملية )مثل األهداف 

ويف ســـياق أهـــداف التنميـــة املســـتدامة، ويف ظـــل التـــاام بتحييـــد أثـــر تـــدهور األرالـــي الـــول  
، سيتطلب األمـر مـا التفاقيـة أن تكـون قـادرة علـى توسـيع قـدراهتا بسـرعة  يمـا تسـاعد 2030 عام

الـــذي يســـاعد علـــى إبطـــاء  األطـــراف علـــى التنفيـــذ امليـــداين. ومعـــه ذلـــك أهنـــا تقـــدم الـــدعم العملـــي
حمر ــات تــدهور األرالــي والتعجيــل باستصــالح األرالــي املتــدهورة. وتــرى تر يــا أن جهــود التفاقيــة 

تقنيــة وقــدرة علــى التخطــيف املناســب فحســب، بــل  تــاج إو  تتطلــب مــا أجــل إواحهــا، حلــولا  ل
 فهم اةر ات الجتماعية والقتصادية والبيئية الكامنة. 

  
 لخبرات االتجانب التر يةا -باء 

 
ــــاطق قاحلــــة وشــــبه قاحلــــة، رائــــدة يف  ــــال إدارة   ــــه من ــــا، الــــيت هــــي بلــــد أغلب أصــــبح  تر ي
يف املنـــاطق املعرلـــة للجفـــاف. واســـتثمرت بشـــكل  بـــري يف إعـــادة تأهيـــل طائفـــة  ســـيما لاألرالـــي و 

قـــــررة يف منـــــاطق مـــــا تكـــــون األنشـــــطة الوطنيـــــة امل واســـــعة مـــــا الـــــنظم اإليكولوجيـــــة األرلـــــية، وغالبـــــاا 
وميكـا أن يعـاى النجـاح إو اتبـاع هنـ  متكامـل وتشـار ي يعـاز مشـار ة الســكان  مسـتجمعات امليـاه.

اةليــني وقــدراهتم. وقــد تطــورت إدارة األرالــي حــ  هيــأت الظــروف الالزمــة والبيئــة القانونيــة لألخــذ 
ــب  تر يــا نف ســها رائــدة يف  ــال بنــاء مبمارســات اإلدارة املســتدامة لألرالــي علــى نطــاق واســع. ونص 

القــــدرات مــــا خــــالل الســــتثمار يف التــــدريب وتنميــــة مهــــارات اجملتمــــع املــــدين والســــلطات اةليــــة، 
وســــوف تســــتفيد مبــــادرة أنقــــرة مــــا اجملموعــــة الكاملــــة هلــــذه املهــــارات واخلــــربات  وااصــــة يف أفريقيــــا.

 رالي. لتحييد أثر تدهور األ والتجارب ما أجل توفري الدعم العملي  قيقاا 
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 الراية ما مباثن   اقر   -جيم 
 

حصــــول اجلهــــات صــــاحبة املصــــلحة يف اتفاقيــــة مكافحــــة التصــــحر علــــى األدوات واملــــوارد  
 العملية الالزمة لتحييد أثر تدهور األرالي. 

  
  هداف مباثن   اقر  -ثال 

 
الت حــددت تر يــا ثالثــة  ــالت ســيكون فيهــا لتجارهبــا وخرباهتــا قيمــة مضــافة خاصــة )اجملــ 

 القتصادية، واملؤسسية، والسياساتية(  - الجتماعية
االقتصررراثية الرئيسرررية التررر  ترررؤثر فررر  التنفيرررذ  -م،الجرررة ال،كامرررل االجتماتيرررة  (1 

 اج،ل السكان محكن صنع القران. 
 فهم الروابف بني التصحر وتدهور األرالي واجلفاف واهلجرة وعدم الستقرار الجتماعي أ( ) 
 احلقوق يف األرالي واحليازة  تعايا ب( ) 
 بناء القدرات ما أجل دعم زيادة مشار ة أصحاب املصلحة ج( ) 
 ج،ل الترتيبات المؤسسية   ،ر  فاء . (2 
 معاجلة القضايا الشاملة وتعايا النه  املتكاملة  أ( ) 
 تشجيع التعاون على الصعيد اإلقليمي فيما بني األطراف يف التفاقية.  ب( ) 
م تقرير السياسات ما خالل ثتم تخطري  اسرترالل األنا ر  فر  البلردان ثت (3 

 الم،ر ة للجفاف. 
  

 تناصر مباثن   اقر  -هاء 
 

 االقتصاثية  - ال،كامل االجتماتية -1 
ــــدهور األرالــــي   ــــة إو مكافحــــة التصــــحر وت ينبغــــي أن يكــــون اإلنســــان حمــــور اجلهــــود الرامي

األنشـــــطة الـــــيت تـــــنهض برفـــــاه اإلنســـــان، وتعـــــاز حقـــــوق واجلفـــــاف. وينبغـــــي إعطـــــاء األولويـــــة لتلـــــك 
 مستخدمي األرالي، وتشرك  يع أصحاب املصلحة مشار ة فعلية. 

رفـــاه اإلنســـان يقولـــه التصـــحر وتـــدهور األرالـــي واجلفـــاف. احلـــد مـــا الفقـــر هـــو  ) (-1 
ات الفقـر مقصد أهداف التنمية املستدامة العاملية، والتصحر وتدهور األرالي واجلفاف هو أحد حمر ـ

الرئيســية. ويــؤدي التصــحر وتــدهور األرالــي واجلفــاف إو اافــاض اإلنتــاج الاراعــي واافــاض الفــرص 
القتصــــادية. ويتســــبب الفقــــر وانعــــدام األمــــا الغــــذائي واألزمــــات البيئيــــة يف اهلجــــرات النازحــــة وعــــدم 

لى التخفيف ما آثار وفد يساعد تنفيذ ممارسات اإلدارة املستدامة لألرالي ع الستقرار الجتماعي.
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وهـذا بـدوره  التصحر وتدهور األرالي واجلفاف واحلد مـا الفقـر و سـني رفـاه اإلنسـان وسـبل عيشـه.
 سيؤدي إو  قيق استقرار اجملتمعات اةلية واحلد ما لغوط اهلجرة النازحة. 

ر وتــدهور وسـتدعم تر يــا، يف إطـار مبــادرة أنقـرة، العمــل الرامــي إو فهـم الــروابف بـني التصــح • 
 األرالي واجلفاف وعدم الستقرار الجتماعي واهلجرة؛ 

 وستتوو تر يا ريادة األنشطة القائمة على إدارة األرالي ملعاجلة هذه املسألة.  • 
لـــرورة اتبـــاع هنـــ  قـــائم علـــى احلقـــوق يف  ـــال اإلدارة املســـتدامة لألرالـــي مـــا  )ب( -1 

و قيــق هــدف  ييــد أثــر  - ة وامليــاه والتنــوع البيولــوجيالرتبــ -أجــل لــمان حســا إدارة مــوارد األرالــي 
بليــون شــخص دون التمتــع اقــوق احلصــول علــى األرالــي  1.2زهــاء  تــدهور األراض. ويعــيش حاليــاا 

حيازهتـــا بصـــورة ر يـــة. وعنـــدما تتمتـــع اجملتمعـــات اةليـــة بفـــرص مضـــمونة للحصـــول علـــى األرالـــي  أو
ســتثمار يف األرالــي واســتخدام املــوارد بكفــاءة أ ــرب، وبالتــاي حيازهتــا، متيــل هــذه اجملتمعــات إو ال أو

يصـــب  مـــا الســـهل تشـــجيعها علـــى إدارة تلـــك األرالـــي علـــى حنـــو مســـتدام. وميكـــا أن تتخـــذ البلـــدان 
امللتامة بتحييد أثـر تـدهور األرالـي التـدابري الراميـة إو تعايـا و ايـة حقـوق األرالـي واحليـازة املضـمونة، 

يف اإلر ، ول ســــيما بالنســــبة للنســــاء والفقــــراء والضــــعفاء، مــــا خــــالل التشــــريعات مبــــا يف ذلــــك احلــــق 
 واملؤسسات املالئمة. وميكا أيضا أن تفيد هذه اآلليات يف تشجيع استثمارات القطاع اخلاص.

ســـتدعم تر يـــا، يف إطـــار مبـــادرة أنقـــرة، األنشـــطة الـــيت تســـاعد البلـــدان علـــى معاجلـــة مســـألة  • 
ازة غــري املضــمونة واحلقــوق املتعلقــة بــاملوارد، ول ســيما بالنســبة للنســاء لــعف احليــازة أو احليــ

نشـــــطة اإلدارة املســــتدامة لألرالـــــي والفئــــات األ ثـــــر لــــعفا، مـــــا أجــــل  فيـــــا اســــتيعاب أ
 ؛دم حنو  ييد أثر تدهور األراليوإحراز تق

رالــــي  موعــــة صــــغرية مــــا البلــــدان يف  ــــال إدمــــاج قضــــايا حيــــازة األ ســــتدعم تر يــــا أيضــــاا  • 
 واحلقوق املتعلقة باملوارد يف خططها الرامية إو  ييد أثر تدهور األرالي.

ـــــني  )ج( -1  ـــــع أصـــــحاب املصـــــلحة مـــــا الســـــكان اةلي ـــــب  ي املشـــــار ة النشـــــطة مـــــا جان
واجملتمعـــات اةليـــة ومنظمـــات القطـــاع اخلـــاص لـــرورية لتحييـــد أثـــر تـــدهور األرالـــي و قيـــق التنفيـــذ 

الوقــ  الــراها، فــإن مشــار ة القطاعــات الرئيســية املختلفــة ومنظمــات اجملتمــع  الكامــل لالتفاقيــة. ويف
 املدين والسلطات اةلية والقطاع اخلاص حمدودة بسبب الفتقار إو الوعي ونقص القدرات. 

 ستدعم تر يا، يف إطار مبادرة أنقرة، بناء قدرات أصحاب املصلحة واملنظمات على الصعيد اةلي؛ • 
 يــــا مشــــار ة منظمــــات املــــاارعني ومنظمــــات اجملتمــــع املــــدين ومنظمــــات القطــــاع ستشــــجع تر  • 

 اخلاص يف العمليات املنفذة على املستويات اةلية والوطنية والعاملية؛ 
 للمناقشات املقبلة ملؤمتر األطراف؛ ستساعد تر يا على عقد منتدى إلدارات احلكم اةلي دعماا  • 
اع اخلــاص حــ  يكــون لألعمــال التجاريــة تأثريهــا اإلجيــاا ســتدعم تر يــا جهــود إشــراك القطــ • 

 الصايف على امتداد سالسل قيمتها. 
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 ال،نصر المؤسس   -2 
ســيؤدي التعــاون بــني القطاعــات والعمليــات والتخصصــات وعــرب احلــدود إو تبســيف تنفيــذ  

 التفاقية و قيق أهداف  ييد أثر تدهور األرالي والتعجيل بذلك. 
د مــا اخلطــف العامليــة ذات األولويــة والشــاملة لعــدة قطاعــات ســوف تســتفيد العديــ ) (-2 

مـــا األرالـــي الســـليمة واملنتجـــة. والـــنه  واملنتجـــات املتكاملـــة الـــيت تأخـــذ يف احلســـبان أيضـــا حفـــ  
التنــوع البيولــوجي وختفيــف آثــار تغــري املنــا  والتكيــف معــه قابلــة للتحقيــق وينبغــي تشــجيعها. وميكــا 

ســـتدامة لألرالـــي و ييـــد أثـــر تـــدهور األرالـــي بطريقـــة ختـــدم األهـــداف املتداخلـــة ختطـــيف اإلدارة امل
   لباقي اتفاقيات ريو األخرى.

ســتدعم تر يــا، يف إطــار مبــادرة أنقــرة، اجلهــود الراميــة إو اســتحدا  منتجــات وهنــ  مشــرت ة  • 
   مع عمليات التفاقيات األخرى ما أجل زيادة تعايا الترزر.

ــــــنظم اإليكولوجيــــــة الطبيعيــــــة عنــــــد احلــــــدود  ويف الوقــــــ  )ب( -2  نفســــــه، ل تتوقــــــف ال
وهنــــاك فرصــــة لتعايــــا تنفيــــذ التفاقيــــة علــــى الصــــعيديا اإلقليمــــي ودون اإلقليمــــي، وتبــــادل  الوطنيــــة.

أفضـــل املمارســـات فيمـــا بـــني البلـــدان ذات التجـــارب املتشـــاهبة. وينبغـــي أن نســـعى إو  ويـــل تغيـــري 
 مية ساحنة.استخدام األرالي إو فرصة إقلي

ستشـــجع تر يـــا، يف إطـــار مبـــادرة أنقـــرة، زيـــادة التعـــاون وتبـــادل املعلومـــات إو أقصـــى مـــدى  • 
ممكــا مــا أجــل فهــم تغيــري اســتخدام األرالــي وديناميــات اســتخدام األرالــي علــى النطــاق 

 اإلقليمي ودون اإلقليمي؛ 
مـــي مـــا شـــأهنا أن ستســـتحد  تر يـــا مشـــاريع جتريبيـــة علـــى الصـــعيد اإلقليمـــي ودون اإلقلي • 

 تدعم عملية التعلم عرب احلدود؛ 
 ستدعم تر يا ما بعد ذلك تعميم أفضل املمارسات، املالئمة لظروف خمتلف البلدان. • 

 
 السياسات االخط  المتكاملة لتحقيق القدن  تلى التأقلم مع الجفاف -3 

 وأشــــد حــــدة. اا أصـــب  اجلفــــاف، نتيجــــة لتــــدهور األرالـــي وتغــــري املنــــا ، ظــــاهرة أ ثـــر تــــواتر  
فتــدهور األرالــي حيــد مــا قــدرة الرتبــة علــى ختــايا امليــاه وهــذا بــدوره حيــد مــا قــدرة اجملتمعــات اةليــة 
ــــل اجلفــــاف أو الفيضــــانات والهنيــــارات األرلــــية بعــــد هطــــول األمطــــار  علــــى التصــــدي لكــــوار  مث

   الغايرة. لذا، ينبغي تنسيق إدارة املوارد األرلية واملائية على نطاق مناسب.
واجلمع بني اإلنذار املبكر وختطيف اسـتخدام األرالـي ومعاولـة ذلـك علـى مسـتوى املنـاظر  

الطبيعيــة أو مســتجمعات امليــاه مــا شــأنه أن يســهم يف  قيــق  ييــد أثــر تــدهور األرالــي والتخفيــف 
 ما آثار اجلفاف بطريقة عملية. 
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خــالل التــدريب ومــا إو ذلــك( ســتدعم تر يــا، يف إطــار مبــادرة أنقــرة، اجلهــود املبذولــة )مــا  • 
 ؛ما أجل دعم نظم اإلنذار املبكر باجلفاف يف أشد البلدان لعفاا 

قابليــــة التــــأثر نــــذار املبكــــر لتحديــــد بــــؤر اجلفاف/ستســــاعد تر يــــا علــــى الســــتعانة بنظــــام اإل • 
باجلفــاف يف املســتقبل حيثمــا تســتطيع إدارة األرالــي علــى حنــو أفضــل أن تســاعد علــى بنــاء 

 ؛ى التأقلمالقدرة عل
ســـتدعم تر يـــا بعــــد ذلـــك اجلهــــود الراميـــة إو ختطــــيف اســـتخدام األرالــــي وتغيـــري اســــتخدام  • 

األرالـــي )مبـــا يف ذلـــك التوســـع احلضـــري( يف مســـتوى مســـتجمعات امليـــاه )بنـــاء القـــدرات( 
عنـــد القتضـــاء، ونشـــر تقنيـــات اإلدارة املســـتدامة لألرالـــي الـــيت مـــا شـــأهنا أن  ســـا تـــوافر 

 .ء فرتة اجلفاف ) ع املياه وما إو ذلك(املياه أثنا
  

 اإلبالغ -ااا 
 

عـــــا تنفيــــذ األنشـــــطة املــــذ ورة أعـــــاله يف الــــدورة الرابعـــــة عشــــرة ملـــــؤمتر  تقريــــراا  ســــتقدم تر يـــــا 
 .  2019األطراف يف عام 

  
 ثتم تر يا ل،ملية االتفاقية  -زاي 

 
ت األربــــع. وســـوف تتــــاح ماليــــني دولر يف فـــرتة الســـنوا 5ســـوف تتعهـــد تر يــــا مبـــا  موعـــه  
يف املائــــــة مــــــا هــــــذا التمويــــــل لألمانــــــة مــــــا أجــــــل تــــــوفري الــــــدعم لألنشــــــطة ذات الصــــــلة  50نســــــبة 

بالسياســـات العامـــة املبينـــة يف هـــذه الوثيقـــة. وســـيقدم الرصـــيد املتبقـــي مـــا التمويـــل إو اآلليـــة العامليـــة 
تر يـــا ملـــوظفني اثنـــني  لـــدعم أعمـــال التنفيـــذ علـــى الصـــعيد الـــوطين. وتشـــمل حامـــة الـــدعم هـــذه إعـــارة

ســـنوات ليعمـــل أحـــدأا يف أمانـــة التفاقيـــة والثـــاين يف اآلليـــة العامليـــة. وســـيكون مقـــر  4يُنتـــدبان مـــدة 
   عمل هذيا املوظفني يف بون، أملانيا.
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 المرفق الخامس
  

إترررالن منظمررررات المجتمررررع المرررردا  الترررر  حضرررررت الرررردان  ال،اايررررة تةررررر    
 لمؤتمر األطراف 

 
حضـرات املنـدوبني، أيهـا الـامالء األعـااء يف أمانـة اتفاقيـة مكافحـة التصـحر،  السيد الـرئيس، 

 أيتها السيدات والسادة،
يسر منظمات اجملتمـع املـدين الـيت شـار   يف الـدورة الثانيـة عشـرة ملـؤمتر األطـراف أن تتنـاول  

لـــدى اتفاقيـــة الكلمـــة وتبـــدي اآلراء والشـــواغل الـــيت أعربـــ  عنهـــا منظمـــات اجملتمـــع املـــدين املعتمـــدة 
 عا آراء وشواغل منظمات اجملتمع املدين يف عمومها. األمم املتحدة ملكافحة التصحر فضالا 

مــــا منظمــــات  35بتوجيــــه الشــــكر لألطــــراف الــــيت ســــاعدت علــــى دعــــم مشــــار ة  ونبــــدأ أولا  
فــرز اجملتمــع املــدين مــا خــالل تربعاهتــا لالتفاقيــة، ومكنــ  مــا اختيــار هــؤلء املــراقبني مــا خــالل فريــق 

بالسـتناد إو معــايري حمــددة. وقـد متكــا اجملتمــع املـدين، بفضــل عمليــة الختيـار وفعاليــة العمــل املضــطلع 
 ما تقدني مساأات جوهرية أ ثر مما  ان عليه احلال يف املالي.  به قبل مؤمتر األطراف وأثناءه

ســـياق  ـــديات وتنـــدرج املناقشـــات الـــيت جـــرت يف الـــدورة الثانيـــة عشـــرة ملـــؤمتر األطـــراف يف  
عامليــة ناشــئة يف وقــ  تايــد فيــه البشــرية هتديــدها للــنظم اإليكولوجيــة الــيت نعتمــد عليــه  يعنــا. وهــذا 

يف املســار بــدأ ينشــأ يف عقــول النــاس، وهــو مــا تســنده بعــض الوقــائع الــيت ل نــااع  دليــل علــى أن تغــرياا 
ة الــيت  ــد  يف أمــا ا أخــرى فيهــا  فمــا  ــانوا يــرون أنفســهم يف املالــي مبنــأى عــا الكــوار  البيئيــ

ـــاتوا يكتشـــفون مـــا جديـــد حقيقـــة انتمـــائهم جملتمـــع بشـــري واحـــد حمكـــوم عليـــه  مـــا هـــذا الكو ـــب ب
علـــى حفـــ  مـــوارده  مبواجهـــة مصـــريه. وإدرا نـــا حلقيقـــة أن العـــامل حمـــدود لـــروري لنـــا  ـــي نعمـــل معـــاا 

 الشحيحة بصورة فعالة.
اي فهـي مسـؤوليتنا اجلماعيـة يف احلـؤول دون وتقع املسـؤولية علـى عـاتق هـذه التفاقيـة، وبالتـ 

أن يصـــب  ســـكان املنـــاطق اجلافـــة لـــحايا الظلـــم املطلـــق لكـــوار  مـــا صـــنع اإلنســـان تنضـــاف إو 
 .الظروف الطبيعة املاعاعة أصالا 

واألمـــا الغــــذائي بــــالغ األأيــــة مــــا بــــني هــــذه التحــــديات، فبدونــــه يســــتحيل صــــون الكرامــــة  
ملـــا  هائلـــة، مل يعـــد مـــا املقبـــول أن يفتقـــر جـــاء  بـــري مـــا الســـكان البشـــرية. ويف عـــامل ميتلـــك وســـائل

حيتاجونــه مــا غـــذاء مــا أجـــل البقــاء علـــى قيــد احليــاة. وســـكان األرالــي اجلافـــة هــم مـــا بــني أ ثـــر 
 الفئات لعفا، وما مث ينبغي أن مينحهم اجملتمع الدوي األولوية.

لمـــا نـــوقش يف جنـــاح ريـــو ولشـــك أن قضـــية عـــدم املســـاواة بـــني النســـاء والرجـــال تظـــل، مث 
يف  تمعنــا. ومــا واجبنــا أن نتغلــب  خــالل يــوم الشــؤون اجلنســانية، إحــدى املشــكالت األ ثــر جتــذراا 

علــى أوجــه احليــف هــذه ونــدعم نســاء العــامل بصــورة أ ثــر فعاليــة، ول ســيما نســاء األرالــي اجلافــة، 



ICCD/COP(12)/20 
 

 

GE.15-20824 37/51 

 

ألســرها، عــالوة علــى اإلجهــاد مقابــل أمــومتها واألمــا الغــذائي  باهظــاا  الالئــي يــدفعا  ــل يــوم  نــاا 
 للماء والطعام. الرهيب الذي يتسبب فيه السعي املستمر طلباا 

وبــات الســـالم واألمــا يتهـــددأا هنــم قلـــة قليلـــني ل ســبيل للـــتحكم فيــه وتعطشـــهم للســـلطة  
السياســية واملــال والســيطرة العســكرية أو الغلبــة الدينيــة، وهــي أمــور ســتقودنا  لهــا إو خــراب حمتــوم. 

مـــا يكـــون  فوف الطويلـــة مـــا الالجئـــني واملهـــاجريا الـــيت تـــادحم هبـــا أحنـــاء مـــا العـــامل، وغالبـــاا والصـــ
 منشؤها األرالي املتدهورة، هي مسؤولية ما مسؤولياتنا. وهم أطفالنا، سواء رغبنا فيهم أو عنهم. 

الســيد الــرئيس، دعونــا نعــود إو مــؤمتر األطــراف لنعــرب عــا تقــديرنا للتخطــيف الفعــال الــذي  
 كا منظمات اجملتمع املدين ما املشار ة بشكل  امل.م

ونالح  أن  موعات التصال اليت أنشئ  يف املراحل األوو مـا مـؤمتر األطـراف هـذا تتـداول  
لياية، ول تسم  اضور منظمات اجملتمع املدين بصـورة تلقائيـة. وهـذا ل يتماشـى مـع كباللغة اإلن حصراا 

 عاها التفاقية.روح املشار ة اليت ينبغي أن تر 
 وفيمـــا يتعلـــق بلجنـــة العلـــم والتكنولوجيـــا، تشـــري منظمـــات اجملتمـــع املـــدين إو أهنـــا أدت دوراا  

ـــروابف بـــني  هامـــاا  ـــا ال يف  ســـني  فـــاءة اللجنـــة وأســـهم  باملعـــارف اةليـــة والتقليديـــة مـــا أجـــل تعاي
بــاإلدارة املســتدامة لألرالــي، التكنولوجيــا وتقريــر السياســات، ول ســيما يف اجملــالت احلا ــة املتعلقــة 

وقــدرة اجملتمعــات اةليــة علــى التــأقلم والتكيــف. ونــود أن نشــكر األطــراف الــيت أيــدت هــذا الــرأي يف 
 ما تتخذه ما قرارات.

أما بالنسبة لجتماعات املوائد املسـتديرة يف اجلـاء الرفيـع املسـتوى، فتعـرب منظمـات اجملتمـع  
مـا القتصـار علـى سـيل  ء مناقشـات مثمـرة يف هـذا اجلـاء بـدلا املدين عا تقديرها للحرص على إجرا

 أ ثر يف املستقبل. تفاعلياا  ما البيانات. ومع ذلك، ينبغي أن تتخذ تلك الجتماعات طابعاا 
وخـــالل اجلـــاء الرفيـــع املســـتوى، دعيـــ  منظمـــات اجملتمـــع املـــدين لتنظـــيم حـــوار بشـــأن قضـــية  

ـــاه البلـــدان األطـــراف إو أن  الســـاعة املتعلقـــة اقـــوق حيـــازة األرض. ويف تلـــك املناســـبة، وجهـــ  انتب
الوقــ  قــد حــان لختــاذ اإلجــراءات الالزمــة ملعاجلــة وافيــة ملســألة العــرتاف اقــوق األرالــي املكتســبة 

 للمجتمعات اليت تستغل األرالي، وذلك عا طريق تنفيذ  لة أمور منها ما يلي 
 ؛يق  ييد أثر تدهور األراليلتحقتأمني حقوق حيازة األرالي  شرط أساسي  • 
تــأمني نظــم حيــازة األرالــي بالنســبة لألرالــي اجلافــة مــا خــالل عمليــات تشــار ية مناســبة  • 

للبيئــة اةليــة وشــاملة ألصــحاب املصــلحة املتعــدديا، تأخــذ بعــني العتبــار الطبيعــة الديناميــة 
ـــــة األرالـــــي اجلافـــــة و ـــــذلك الطبيعـــــة الديناميـــــة لالســـــتخدامات املتعـــــد دة لألرالـــــي يف لبيئ

  تمعات األرالي اجلافة؛
 اعرتاف احلكومة مبلكية الشعوب األصلية واجملتمعات اةلية لألرالي وسيطرهتا عليها؛ • 
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العــرتاف بــاحلقوق اجلماعيــة ملســتخدمي األرض، ل ســيما فيمــا يتعلــق بســبل عــيش الرعــاة  • 
اإلدارة اجملتمعيــــة ملنــــع  والشـــعوب األصــــلية والنســــاء، باعتبــــار ذلــــك خطـــوة أوو لــــدعم نظــــم

 األرالي؛ التدهور واستصالح
منصـفة  وحقوقـاا  مـنهم الشـعوب املستضـعفة واألصـلية، فرصـاا  سـيما لمن  النساء والرجال، و  • 

 للحصول على األرالي، وذلك ما أجل القضاء على الفقر؛
يشــجع التصــدي لضــعف أدوات احلكــم والفســاد املستشــري يف نظــام إدارة األرالــي، الــذي  • 

 ؛صاك الفقراءيف  ثري ما البلدان استمرار الولع على ما هو عليه ويضر مب
إلفاء طابع دميقراطي على حقوق األرالي وتأمينها، وذلك لضمان اسـتمرار اإلدارة املسـتدامة  • 

 للموارد الطبيعية واةافظة على املعارف التقليدية للشعوب األصلية واجملتمعات اةلية؛
األرالـــي املتـــدهورة الـــيت تســـتخدمها اجملتمعـــات الـــيت ل متتلـــك األرالـــي ايـــازة استصـــالح  • 

مــا ذلــك، علــى  ســني  مضــمونة، بوســائل متنــع الســتيالء علــى األرالــي، بــل تعمــل، بــدلا 
 أما احليازة، وخاصة بالنسبة للشعوب األصلية؛

ا الغـــذائي وأمـــا ولــع مبـــاد، قانونيــة ومبـــاد، توجيهيـــة لضــمان احلمايـــة الجتماعيـــة واألمــ • 
الشـــــعوب األصــــــلية واجملتمعــــــات اةليـــــة، وحيــــــازة األرالــــــي، والســـــالمة البيئيــــــة، والشــــــفافية 

 واملساءلة ما أجل التغلب على عدم املساواة الجتماعية والتار ية.
ـــرئيس، رحبـــ  منظمـــات اجملتمـــع املـــدين الـــيت حضـــرت  الـــدورة الثانيـــة عشـــرة ملـــؤمتر  الســـيد ال

يــد أثــر تــدهور األرالـي، وهــي تعتقــد بــأن هــذا املفهـوم مفهــوم قــوي رمبــا يضــما األطـراف باعتمــاد  ي
مــا احلــل يف املناقشــة  مــا املشــكلة بــل جــاءاا  النظــر إو قطــاع األرالــي وفهمــه علــى أنــه لــيس جــاءاا 

ســـتدامة والغايـــة اةـــددة مـــا أهـــداف التنميـــة امل 15احلا ـــة بشـــأن تغـــري املنـــا . ويف ســـياق اهلـــدف 
األطــراف واجلهــات املاحنــة واملنظمــات الدوليــة علــى إدراج هــذا اهلــدف يف أيــة  ، حنــث3-15لــمنه 

 سياسة عامة أو إجراء يتناول تغري املنا ، وأي عمل إيائي وأي إجراء يتعلق بالاراعة.
و ــــــث منظمــــــات اجملتمــــــع املــــــدين جلنــــــة العلــــــم والتكنولوجيــــــا وهيئــــــة التفاعــــــل بــــــني العلــــــوم  

يــع أحنــاء العــامل علــى  ديــد تعريــف عــاملي تتفــق عليــه لتحييــد أثــر والسياســات و ــذلك العلمــاء يف  
 تدهور األرالي، ونطاقه، ومقاييسه، ومؤشراته على  يع األصعدة ما العاملي إو اةلي.

ولكي جيلب  ييد أثـر تـدهور األرالـي منـافع حقيقيـة للنـاس ولكو بنـا، ل بـد لـه مـا جتنـب  
 ما يلي 
 تضر بقدرة التنمية املستدامة على احلفاظ على البيئة؛أن يؤدي إو معاولة قد  • 
أن يتســـبب يف اســـتخدام املـــوارد دون  فـــاءة لستصـــالح املنـــاظر الطبيعيـــة املتـــدهورة حيثمـــا  • 

 ميكا استخدام هذه املوارد بكفاءة حلف  املناظر الطبيعية اليت مل تتدهور بعد؛ 
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 آليات معاولة؛يف تدهور األرالي عا طريق  ‘حقوقاا ‘ أن يستحد  • 
 يؤدي إو تدهور املوارد املائية؛ • 
يقــــوض حقــــوق مســــتخدمي األرالــــي، وخاصــــة يف األرالــــي الــــيت تســــتخدمها اجملتمعــــات  • 

 اةلية؛
 يقود إو الستيالء على األرالي أو نقل ملكية األرالي؛ • 
تمعـــات واجمل يقـــوض حقـــوق اســـتغالل األرالـــي مـــا قبـــل املـــاارعني الـــذيا ل ميلكـــون أرلـــاا  • 

 الرعوية ومستخدمي األرالي ما الشعوب األصلية.
ويف هـــذا الســـياق، جيـــب أن تكـــون  يـــع األمـــوال املعبـــأة مرصـــودة هلـــدف حمـــدد، وجيـــب أن  

 تدار بشفافية ول ترتك يف أيدي القطاع اخلاص الذي حير ه دافع الرب .
 السيد الرئيس، حضرات املندوبني املوقريا، 
حلـــالت، أن  ـــدم احليـــاد يف  ـــال تـــدهور األرالـــي أول مـــا  ـــدم مـــا الواجـــب، يف  يـــع ا 

الســكان الــذيا هتــدف التفاقيــة إو  ــايتهم. وينبغــي أن يــوفر هلــؤلء الســكان البــالغ تعــدادهم زهــاء 
أحســــا جيعلهــــم يشــــعرون بــــالعتااز والفخــــر  للعمــــل املنــــت  يــــدر علــــيهم دخــــالا  بليــــوين نســــمة فرصــــاا 

العـــامل أـــا تغـــري املنـــا  والفقـــر، ويـــدعم حقـــوقهم يف  تني يشـــغالن بـــالملســـاأتهم يف مســـألتني رئيســـي
 الستفادة ما األرالي. 

   لكم. وشكراا  
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 المرفق الساثس
  

 إتالن  اقر : إتالن منتدى قطاع األتمال الم،ن  باإلثان  المستدامة لألنا     
  

 مكجز - االا  
 
مــــا  3-15مــــم املتحــــدة اهلــــدف ة العامــــة لأل، اعتمــــدت اجلمعيــــ2015يف أيلول/ســــبتمرب  -1

أهـــــداف التنميـــــة املســـــتدامة بشـــــأن  ييـــــد أثـــــر تـــــدهور األرالـــــي يف إطـــــار خطـــــة التنميـــــة املســـــتدامة 
الــيت تســعى إو  قيــق عــامل خــال مــا ظــاهرة تــدهور األرالــي الــول  3-15. والغايــة 2030 لعــام
 ثر تغري املنا . ، تشكل عالمة فارقة يف اعرتاف اجملتمع الدوي بأأية  ييد أ2030 عام
يف  25وحســب اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة التصــحر )التفاقيــة(، فقــد تــدهورت نســبة  -2

املائـــة مـــا األرالـــي القابلـــة لالســـتخدام علـــى الصـــعيد العـــاملي، وهـــو مـــا تقـــدر خســـائره القتصـــادية 
ر األرالــــي بليــــون دولر مــــا دولرات الوليــــات املتحــــدة. وترتتــــب علــــى تــــدهو  40الســــنوية مببلــــغ 

بــاألما الغــذائي واملــائي، وانبعاثــات  مباشــراا  تــأثريات  بــرية يف اقتصــاداتنا و تمعاتنــا ألنــه يــرتبف ارتباطــاا 
الكربــون، وفقــدان التنــوع البيولــوجي، واملخــاطر السياســية والجتماعيــة. وبالنســبة لألعمــال التجاريــة، 

ل اافــــاض اإلنتاجيــــة وارتفــــاع ميكــــا أن يتســــبب تــــدهور األرالــــي يف خســــائر يف األربــــاح مــــا خــــال
 أن يايد املخاطر اليت  ف فرص الوصول إو األسواق. التكاليف. وميكا أيضاا 

ول بد ما بـذل جهـود عامليـة منسـقة لوقـف تـدهور األرالـي وعكـس مسـاره، وتـرميم الـنظم  -3
مــــع العــــاملي يف اإليكولوجيــــة املتــــدهورة وإدارة املــــوارد األرلــــية علــــى حنــــو مســــتدام. ورمبــــا يســــاعد اجملت

مســـعاه لتحييـــد أثـــر تـــدهور األرالـــي ولـــع األطـــر املؤسســـية والسياســـية والقانونيـــة املناســـبة مشـــفوعة 
بــاحلوافا القتصــادية. ومــع أن النجــاح مرهــون مبشــار ة  يــع أصــحاب املصــلحة، فــإن القطــاع اخلــاص 

اذ إجـــــراءات ميدانيـــــة لديـــــه املـــــوارد والدرايـــــة التكنولوجيـــــة الالزمـــــة للقيـــــام باســـــتثمارات لـــــخمة واختـــــ
ملموســـة. وباســـتطاعة األعمـــال التجاريـــة، عـــا طريـــق احللـــول البتكاريـــة الـــيت ختـــرج هبـــا، أن تســـهم 

 بصورة  برية يف  ول اقتصاداتنا لتصب  حمايدة ما حيث أثر تدهور األرالي. 
  

 تحييد  ثر تدهكن األنا  : فرصة لقطاع األتمال -1الجزء  -ثااياا  
 
رية لتدهور األرالـي متعـددة  فتـدهور األرالـي قـد يـؤثر يف األعمـال التجاريـة املخاطر التجا -4

بصــورة مباشــرة وغــري مباشــرة علــى حــد ســواء، عــا طريــق العوامــل القتصــادية والجتماعيــة أو البيئيــة. 
وميكــا أن يقــود إو اخــتالل يف العــرض والطلــب ويــؤثر يف املــدخالت واملخرجــات علــى حــد ســواء. 

فــإن اآلثــار الســلبية ميكــا أن تنتشــر مــا قطــاع صــناعي آلخــر، ممــا ميثــل خمــاطر   وعــالوة علــى ذلــك،
  برية على القتصاد برمته. 
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ــا األصــول األرلــية  -5 وعلــى النقــيض مــا ذلــك، فــإن ممارســات اإلدارة املســتدامة لألرالــي متك 
ـــة، وبالتـــاي تعـــود بـــالنفع علـــى األعمـــال التجاريـــة واجلهـــ ات املعنيـــة مـــا بلـــوا  امـــل طاقتهـــا اإلنتاجي

 األخرى على حد سواء. وما بني ذلك ما يلي 
 التقليل إو أدىن حد ما خماطر خسارة األرباح بسبب اافاض اإلنتاجية أو ارتفاع التكاليف؛  • 
تـأمني احلصــول علـى اليــد العاملـة والوصــول إو األسـواق البالغــة األأيـة مــا خـالل احلــد مــا  • 

 القسرية؛خماطر التعرض للنااعات واهلجرات 
 زيادة قيمة العالمات التجارية وحصتها يف السوق ما خالل  سني صورهتا التجارية. • 

  
 مساهمة األتمال التجانية ف  تحييد  ثر تدهكن األنا   -2الجزء  -ثال،اا  

 
إو دعم األهداف اةلية والوطنية واإلقليميـة يف  ـال  ييـد أثـر تـدهور األرالـي، فـإن  سعياا  -6

ات التجاريــة التطلعيــة املشــار ة يف منتــدى قطــاع األعمــال املعــين بــاإلدارة املســتدامة لألرالــي، املؤسســ
تلتــام بتعايــا ممارســات اإلدارة املســتدامة لألرالــي وختطــيف اســتخدام األرالــي مــا أجــل منــع تــدهور 

 مساره.  األرالي ووقفه وعكس
ر، مـــا يلـــي  الاراعـــة املســـتدامة وتشـــمل ممارســـات اإلدارة املســـتدامة لألرالـــي، يف  لـــة أمـــو  -7

مثـــل الاراعـــة احلافظـــة للمـــوارد ،والاراعـــة احلرجيـــة، واإلدارة املســـتدامة للغابـــات، وحفـــ  الرتبـــة والتنـــوع 
البيولــــوجي والــــنظم اإليكولوجيــــة، و ايــــة مســــتجمعات امليــــاه، ومعاجلــــة امليــــاه املســــتعملة، وخفــــض/ 

اآلفــات واألمــراض. ومــا شــأن زيــادة إنتاجيــة  جتنــب توجيــه النفايــات إو مطــامر القمامــة، ومكافحــة
 األرالي املتاحة أن تسهم أيضا يف احلد ما التدهور.

وتلتــــام املؤسســــات التجاريــــة أيضــــا، يف إطــــار خطــــة متكاملــــة لســــتخدام األرالــــي، بتشــــجيع  -8
ســتثمار اســتخدام مــوارد الطاقــة املتجــددة، مثــل طاقــة الريــاح والطاقــة الشمســية أو الكتلــة احليويــة، مــع ال

بتعايـــا استصـــالح  يف الوقـــ  نفســـه يف الســـياحة املســـتدامة واهليا ـــل األساســـية الطبيعيـــة. وتلتـــام أيضـــاا 
ـــنظم اإليكولوجيـــة الطبيعيـــة وشـــبه الطبيعيـــة املتـــدهورة الـــيت تـــوفر  األرالـــي املتـــدهورة واملهجـــورة وتـــرميم ال

 ة والسكان واملناظر الطبيعية.منافع حيوية، وإن  ان  بصورة غري مباشرة، لفائدة األعمال التجاري
  

 الدتك  إلى الدتم الحككم  -3الجزء  -ناب،اا  
 
يتطلب بناء اقتصادات خاليـة مـا ظـاهرة تـدهور األرالـي دعـم األعمـال التجاريـة مـا أجـل  -9

عكـــــس مســـــار تـــــدهور األرالـــــي وتوســـــيع نطـــــاق اإلدارة املســـــتدامة لألرالـــــي. ومـــــا أجـــــل  فيـــــا 
شـــار ته يف  ييـــد أثــــر تـــدهور األرالـــي، ل بـــد أن تضـــع احلكومــــات اســـتثمارات القطـــاع اخلـــاص وم

يتــي  تكــافؤ الفــرص بــني  يــع اجلهــات  قويــاا  تنظيميــاا  سياســات طويلــة األجــل ميكــا التنبــؤ هبــا وإطــاراا 
 الفاعلة. وما بني الطلبات اةددة يف  ال السياسة العامة ما يلي 
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 ف  مجال تحييد  ثر تدهكن األنا  تند ا ع االستراتيجيات االسياسات الكطنية  -1 
 

 ررر  اا رررع المةررران ة فررر  حررركان مبكرررر مرررع المؤسسرررات التجانيرررة لتقيررريم حالرررة مررركانث األنا  
 : هداف تلى الص،يد القطري

ميكـــا أن تتـــي  الشـــر ات نظـــرات فاحصـــة للمشـــا ل املرتبطـــة بتـــدهور األرالـــي، وتســـاعد  -10
 ها وحلوهلا التكنولوجية البتكارية. على  ديد أهداف واقعية عا طريق اإلسهام مبعارف

 
 :تكافؤ الفرص ا ع اشتراطات قااكاية اا حة لتهيئة  

مـــا شـــأن هـــذا أن يكفـــل  ســـني المتثـــال واإلنصـــاف بـــني اجلهـــات الفاعلـــة عنـــدما تطبـــق  -11
 السياسات على  يع الشر ات بصورة متسقة. 

 
 :تكفير المنافع التجانية  

قد يكـون بـاه  التكلفـة. وبالتـاي، علـى السياسـات احلكوميـة أن  ي ييد أثر تدهور األرال -12
تــــوفر احلــــوافا القتصــــادية الــــيت تــــدفع الشــــر ات إو تنفيــــذ اإلدارة املســــتدامة لألرالــــي، واستصــــالح 

أن تر ــا علــى توطيــد التــرزر بــني  ييــد أثــر تــدهور األرالــي  األرالــي وترميمهــا. وينبغــي عليهــا أيضــاا 
والجتماعيــة األخــرى، ول ســيما التخفيــف مــا آثــار تغــري املنــا  والتكيــف للحــد واألولويــات البيئيــة 

 ما تكاليف المتثال.
  

 تند تنفيذ االستراتيجيات االسياسات الكطنية ف  مجال تحييد  ثر تدهكن األنا   -2 
 

 :دتم المال  االتقن  المحدث الهدفتقديم ال  
حة عــا تبعــات  ييــد أثــر تــدهور األرالــي، بعــض الشــر ات ل تــاال لــديها فكــرة غــري والــ -13

و يـــف ميكـــا تنفيـــذه، ومـــا هـــي يـــاذج األعمـــال التجاريـــة األ ثـــر فعاليـــة مـــا حيـــث التكلفـــة. ومـــا 
األأيــة مبكــان تقــدني الــدعم للشــر ات يف تصــميم وتنفيــذ خطــف العمــل، مبــا يف ذلــك  ديــد النمــاذج 

ولــوجي وتعايــا الســتثمار يف البحــو ، الفعالــة مــا حيــث التكلفــة. وبــدعم احلكومــات للتقــدم التكن
ميكنهـــا أن تســـاعد علـــى قيـــام قطـــاع زراعـــي مســـتدام وتنافســـي حيقـــق التـــوازن بـــني اإلنتاجيـــة و فـــاءة 

 استخدام املوارد الطبيعية، وبالتاي يعود بفوائد اقتصادية وبيئية.
 

 :تمر بيا  صحاب المصلحة المت،دثياتيسير الحكان المس  
ات الصــلة الــيت تســم  بإقامــة حــوار بــني أصــحاب املصــلحة املتعــدديا إنشــاء املؤسســات ذ -14

بشــأن  ييــد أثــر تــدهور األرالــي سيضــما مشــار ة  يــع أصــحاب املصــلحة، مبــا يف ذلــك األعمــال 
 التجارية ومنظمات اجملتمع املدين، يف صنع القرارات املتعلقة بتحييد أثر تدهور األرالي. 
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 إبالغ النتائج  
دوديــة املعلومــات املتعلقــة باملخــاطر اةتملــة والفــرص املرتبطــة بتحييــد أثــر تــدهور انعــدام أو حم -15

األرالــي ومــا يتصــل بــذلك مــا تــدابري السياســة العامــة  لــق حالــة مــا عــدم اليقــني لــدى األعمــال 
التجاريـــة ممـــا يـــؤدي بـــدوره إو إبطـــاء الفهـــم والســـتيعاب وعـــدم  فـــاءة تطبيـــق السياســـات. وينبغـــي 

وتعميمهــا علــى نطــاق واســع لكــي  س املســتفادة مــا جتــارب الــر واد واملشــاريع النموذجيــةإشــهار الــدرو 
 تستفيد منها األعمال التجارية واجلهات املعنية األخرى.

  
 تند نصد األثر -3 

 
 :ا ع  طر اا حة لرصد ما يل   

علــى وجــه احلكــم الرشــيد، وإنفــاذ اللــوائ  عناصــر مهمــة لضــمان التنفيــذ الفعــال واملســاواة. و  -16
اخلصـــوص، فـــإن ولـــع مؤشـــرات أداء والـــحة متوائمـــة يف خمتلـــف القطاعـــات أمـــر جـــوهري بالنســـبة 
للشــــر ات مــــا أجــــل رصــــد مســــاأتها يف  ييــــد أثــــر تغــــري املنــــا  و قيــــق األهــــداف البيئيــــة األخــــرى 

 واإلبالا عا ذلك.
 

 منح األتمال التجانية اقتا يسمح لها بالتكيف:  
شـر ات مـا يكفـي مـا الوقـ  لكـي تتكيـف مـع املمارسـات اجلديـدة إن احلرص علـى مـن  ال -17

ومتطلبـــات السياســـة العامـــة مـــا شـــأنه أن يســـاعد األعمـــال التجاريـــة علـــى إوـــاح جهودهـــا. ويشـــمل 
 ذلك  ديد أطر زمنية معقولة ميكا التنبؤ هبا، و ديثها أىن  وم  اقتضى األمر ذلك.

  
 االستنتاج -خامساا  

 
تدهور األرالي تعاونا غـري مسـبوق بـني  يـع أصـحاب املصـلحة، مبـا يف  يتطلب رفع  دي -18

ذلك الشر ات واحلكومـات واجملتمـع. وهـذا اإلعـالن هـو خطـوة أوليـة حنـو  ييـد أثـر تـدهور األرالـي 
وجيب أن يدعمه عمل حقيقـي علـى أرض الواقـع مـا  يـع األطـراف. ويف لـوء البنـود املبينـة أعـاله، 

ن تنضـم إلينـا يف  هودنـا التعـاوين مـا أجـل تنفيـذ ممارسـات اإلدارة املسـتدامة هنيب جبميع الشر ات أ
لألرالـــي واستصـــالح األرالـــي. وســـتكون خطواتنـــا املقبلـــة حا ـــة يف جتســـيد النتقـــال إو اقتصـــاد 

 عاملي مستدام.
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 المرفق السابع
  

 إتالن منتدى النقابات ال،مالية   
 

األطـــراف يف اتفاقيـــة األمـــم املتحـــدة ملكافحـــة التصـــحر مبناســـبة الـــدورة الثانيـــة عشـــرة ملـــؤمتر  
)التفاقيــة(، حنــا، ممثلــي النقابــات ومنظمــات اجملتمــع املــدين، احلالــريا يف الجتمــاع املعنــون "مهــام 
النقابــات العماليــة يف مكافحــة التصــحر"، اتفقنــا علــى عــرض املســائل التاليــة علــى عامــة اجلمهــور يف 

 ح يدرج يف تقرير الدورة الثانية عشرة ملؤمتر األطراف.العامل، وولعها بدورنا يف مقرت 
ـــــذي لالتفاقيـــــة، الـــــذي نظـــــيم هـــــذا املـــــؤمتر، أولا  -1 ، نـــــود أن نعـــــرب عـــــا امتناننـــــا لألمـــــني التنفي

وللمديريـــة العامـــة للمكافحـــة التصـــحر والتعريـــة التابعـــة لـــوزارة شـــؤون الغابـــات وامليـــاه، الـــيت الـــطلع  
 (Öz Orman-İşإج ) -النيابــة عــا اجلمهوريــة الرت يــة، ولنقابــة أوز أورمــانباألعمــال التحضــريية للمــؤمتر ب

 ".اجملتمع املدين يف مكافحة التصحرمهام النقابات العمالية ومنظمات "اليت نظم  اجتماع 
والتصــــحر مســــألة عامليــــة. ومعاجلــــة هــــذه املســــألة ل ميكــــا أن تتحقــــق مــــا خــــالل املشــــار ة  -2

 ما املشار ة األهلية الفعلية.  برياا   قدراا  احلكومية فحسب بل تتطلب أيضاا 
يف  يـع عمليـات اختـاذ القـرار والتنفيـذ  ولضمان هذه املشـار ة األهليـة، ل بـد مـا أن تشـرك -3

الــــيت ، منظمــــات اجملتمــــع املــــدين، وأمانــــة التفاقيــــة، والرابطــــات املهنيــــة، ول ســــيما النقابــــات العماليــــة
 ي واإلدارة ومتثل قطاعات واسعة ما اجملتمع اةلي.تشكل جسرا فاعال بني اجملتمع اةل

وجيب أن تسـتفيد النقابـات العماليـة ومنظمـات اجملتمـع املـدين املعنيـة مـا التمـويالت الدوليـة  -4
 واملوارد العامة  يما تفي مبسؤولياهتا ومهامها.

يـــــع ولبلـــــوا أهـــــداف التوعيـــــة العامـــــة يف اجملتمـــــع مبكافحـــــة التصـــــحر، جيـــــب أن تضـــــطلع   -5
 احلكومات بربام  تثقيفية واسعة النطاق.

وهنـــاك عالقـــة مباشـــرة بـــني تـــدهور األرالـــي والفقـــر يف  يـــع أحنـــاء العـــامل. وللتـــأثري يف هـــذا  -6
التــدهور وعكــس مســار العمليــة، فــإن التنميــة الريفيــة شــرط ل غــه عنــه ول بــد منــه. ومــا الضــروري 

لــع القتصــادي لفقــراء املــاارعني والعــاطلني عــا إنفــاذ السياســات والتطبيقــات مــا أجــل النهــوض بالو 
 العمل وعمال قطاع الاراعة واحلراجة.

والعمالــة هــي أحــد العناصــر املهمــة يف مكافحــة التصــحر. ول بــد مــا تعمــيم مراعــاة  فايــة  -7
 القوة العاملة لتحقيق هذا اهلدف يف سياسات التنمية املستدامة.

رتبـة والغابـات وامليـاه واهلـواء  لـيالت التكلفـة التقليديـة. وينبغي أل تراعي السـتثمارات يف ال -8
 إو جنب مع برام  الدعم الجتماعي. فمكافحة التصحر جيب أن تنفذ جنباا 
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عالقـــة مباشـــرة بـــني تـــدهور األرالـــي وامللكيـــة. لـــذلك، فـــإن تـــدهور األرالـــي  وهنـــاك أيضـــاا  -9
 القطرية يف البلدان. مسألة جيب معاجلتها يف  ل بلد على أساس سياسات امللكية

ويف هــــذا الصــــدد، ل بــــد مــــا النظــــر يف اللــــوائ  الناظمــــة لــــإلر  الــــيت متنــــع جتائــــة األرالــــي  -10
الاراعيــة، ومـــا يتصـــل بــذلك مـــا لـــوائ  تشــريعية، إو جانـــب  ايـــة املســاحة املثلـــى للقطـــع األرلـــية، 

 بل، جيب تقييمها بغية صون رفاه ما يعتمدون يف معيشتهم على الاراعة.
وجيــب إعطــاء األولويــة يف اســتخدام األرالــي للــنظم القانونيــة ونظــم احلــوافا القائمــة علــى اإلنتــاج  -11
 ما الرب . ول بد ما اختاذ تدابري لضمان استخدام األرالي الاراعية ألغراض اإلنتاج فحسب. بدلا 
تقداتــــه إو ومــــا مــــا  تمــــع حملــــي يف العــــامل إل ولــــه نظــــرة مــــا داخــــل ثقافتــــه التقليديــــة ومع -12

العالقـة بــني الطبيعــة واإلنســان. بيـد أن اهليا ــل الجتماعيــة احلديثــة قـد خربــ  تلــك القــيم التقليديــة. 
ول بــد، يف إطــار مســاعي مكافحــة تــدمري الطبيعــة، مــا تعايــا هــذه القــيم التقليديــة واألخــذ هبــا عــا 

 طريق دعم الثقافة والفنون.
إو روح اإلنسـانية والعمـل ومـا خـالل  ن اسـتناداا ول بد مـا خلـق فهـم جديـد للحيـاة والكـو  -13

 نظام اجتماعي واقتصادي جديد، ول بد ما إعادة بناء العالقة بني البيئة واإلنسان.
 وينبغي أن ُتشرك النقابات العمالية مشار ة نشطة يف عملية تنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر. -14
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 المرفق ال،اما
  

 إتالن منتدى الةباب  
 
شــباب العــامل، وقــد اجتمعنــا يف أنقــرة أثنــاء الــدورة الثانيــة عشــرة ملــؤمتر األطــراف، قررنــا حنــا  -1

اإلعـراب عــا موقفنـا واســتعدادنا للعمــل بنشـاط مــا أجـل التوصــل إو حــل لظـاهرة التصــحر. ونعتقــد 
أن التصـــــحر/تدهور األرالـــــي واجلفـــــاف قضـــــية مـــــا القضـــــايا الرئيســـــية املطروحـــــة بالنســـــبة ملســـــتقبل 

ملـا اختذتـه أجيـال سـابقة  البشرية. وملا  نا حنا الشـباب الـذيا سـيتولون أمـر عـامل مبـين وفقـاا الكو ب و 
أن وجــود  مـا قــرارات وإجــراءات، فإننـا نتطلــع اــرص إو اإلســهام يف مسـتقبل األرض. ونعتقــد أيضــاا 

ود إو الشـباب يف نظــم اإلنتـاج الغــذائي والقطاعـات الــيت تنطـوي علــى اسـتخدام املــوارد الطبيعيـة ســيق
 إذ اء اإلبداع وزيادة القدرة على ابتكار احللول. 

واليــــوم، فإننــــا نطالــــب صــــانعي القــــرار بتــــوفري فــــرص لنــــا  ــــي نشــــارك بنشــــاط يف العمليــــات  -2
 املتصلة بالتصحر وتكون لنا  لمة يف بناء مستقبلنا. 

عـد ولـع وحنا  شباب العامل، نريد أن نعيش يف عـامل خـال مـا ظـاهرة تـدهور األرالـي. وب -3
 هذا اهلدف يف العتبار، فإننا نعتقد ما يلي  

 ينبغي أن يكون متثيل الشباب قويا يف عمليات اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر؛ )أ( 
ينبغــي إشــراك الشــباب يف املشــاريع واألنشــطة املتصــلة بــاإلدارة املســتدامة لألرالــي  ()ب 

 افحة التصحر وتدهور األرالي واجلفاف؛ويف عمليات تطوير العلوم والتكنولوجيا ملك
ينبغي دعم الشباب مـا حيـث بنـاء القـدرات، وزيـادة الـوعي، واإلعانـات مبـا ميكننـا  )ج( 

 ما املشار ة بنشاط يف نظم اإلنتاج الاراعي اليت تفضي إو عامل خال ما ظاهرة تدهور األرالي.
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ICCD/COP(12)/1 Provisional agenda and annotations. Note by the secretariat 

ICCD/COP(12)/1/Add.1 Provisional agenda and annotations. Note by the secretariat. Addendum 

ICCD/COP(12)/2 Implementation of the comprehensive communication strategy and the United 

Nations Decade for Deserts and the Fight against Desertification (2010–2020). 

Note by the secretariat 

ICCD/COP(12)/2/Corr.1 Implementation of the comprehensive communication strategy and the United 

Nations Decade for Deserts and the Fight against Desertification (2010–2020). 

Note by the secretariat. Corrigendum 

ICCD/COP(12)/3 Revised procedures for the accreditation of civil society organizations and 

representatives from the private sector to the Conference of the Parties and their 

participation in meetings and processes of the United Nations Convention to 

Combat Desertification. Note by the secretariat 

ICCD/COP(12)/4 Integration of the Sustainable Development Goals and targets into the implemen-

tation of the United Nations Convention to Combat Desertification and the report 

of the Intergovernmental Working Group on Land Degradation Neutrality. Note 

by the secretariat 

ICCD/COP(12)/5 Programme and budget for the biennium 2016–2017. Note by the secretariat 

ICCD/COP(12)/5/Corr.1 Programme and budget for the biennium 2016–2017. Note by the secretariat. 

Corrigendum 

ICCD/COP(12)/5/Corr.2 Programme and budget for the biennium 2016–2017. Note by the secretariat. 

Corrigendum 

ICCD/COP(12)/6- 

ICCD/CRIC(14)/2 

Comprehensive multi-year workplan (2016–2019) and two-year costed work 

programme (2016–2017) for the Convention. Note by the secretariat 

ICCD/COP(12)/6/Corr.1- 

ICCD/CRIC(14)/2Corr.1 

Comprehensive multi-year workplan (2016–2019) and two-year costed work pro-

gramme (2016–2017) for the Convention. Note by the secretariat. Corrigendum 

ICCD/COP(12)/7 Financial performance for the Convention trust funds. Note by the secretariat 

ICCD/COP(12)/8 Audited financial statements for the Convention trust funds for the biennium 

2014–2015 as at 31 December 2014. Note by the secretariat 

ICCD/COP(12)/9 Audited financial statements for the Convention trust funds for the biennium 

ended 31 December 2013, including the report of the United Nations Board of 

Auditors. Note by the secretariat 



 ICCD/COP(12)/20 

 

48/51 GE.15-20824 

 

Document symbol Title 

ICCD/COP(12)/10* Audited financial statements for the Global Mechanism as at 27 September 

2013. Note by the secretariat 

ICCD/COP(12)/11 Report on the status of contributions to the Convention trust funds for the 

biennium 2014–2015. Note by the secretariat 

ICCD/COP(12)/11/Corr.1 Report on the status of contributions to the Convention trust funds for the 

biennium 2014–2015. Note by the secretariat. Corrigendum 

ICCD/COP(12)/12 Effective implementation of the Convention at national, subregional and regional 

level. Note by the secretariat 

ICCD/COP(12)/13 Report on the maintenance of the roster of independent experts. Note by the sec-

retariat 

ICCD/COP(12)/14 Rule 47 of the rules of procedure. Procedures and institutional mechanisms for 

the resolution of questions on implementation. Annexes containing arbitration 

and conciliation procedures. Note by the secretariat 

ICCD/COP(12)/15 Accreditation of intergovernmental and non-governmental organizations, and 

admission of observers. Note by the secretariat 

ICCD/COP(12)/16 Request submitted by Annex V country Parties regarding the mandate and scope 

of the Convention. Note by the secretariat 

ICCD/COP(12)/17 Leveraging of synergies among the Rio conventions. Note by the secretariat 

ICCD/COP(12)/18 Memorandum of Understanding between the United Nations Convention to 

Combat Desertification and the Global Environment Facility. Note by the secre-

tariat 

ICCD/COP(12)/19 Credentials of delegations. Report of the Bureau to the Conference of the Parties 

ICCD/COP(12)/19/Add.1 Credentials of delegations. Report of the Bureau to the Conference of the Parties. 

Addendum 

ICCD/COP(12)/INF.1 Information for participants 

ICCD/COP(12)/INF.2 Note on the special segment of the Conference of the Parties at its twelfth session. 

Note by the secretariat 

ICCD/COP(12)/INF.3 Status of ratification of the United Nations Convention to Combat Desertification. 

Note by the secretariat 

ICCD/COP(12)/INF.4 Programme and budget for the biennium 2016–2017: Information on 

extrabudgetary funding. Note by the secretariat 

ICCD/COP(12)/INF.5* Financial performance for the Convention trust funds. Note by the secretariat 

ICCD/COP(12)/INF.6 List of participants 

ICCD/COP(12)/MISC.1 The Global Land Outlook 
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ICCD/CRIC(14)/1 Provisional agenda and annotations. Note by the secretariat 

ICCD/COP(12)/6- 

ICCD/CRIC(14)/2 

Comprehensive multi-year workplan (2016–2019) and two-year costed work 

programme (2016–2017) for the Convention. Note by the secretariat 

ICCD/COP(12)/6/Corr.1- 

ICCD/CRIC(14)/2Corr.1 

Comprehensive multi-year workplan (2016–2019) and two-year costed work 

programme (2016–2017) for the Convention. Note by the secretariat. 

Corrigendum 

ICCD/CRIC(14)/3 Report on the performance of the Convention institutions and subsidiary 

bodies (2014–2015). Note by the secretariat 

ICCD/CRIC(14)/4 Formulation, revision and implementation of action programmes in view of 

the post-2015 development agenda. Note by the secretariat 

ICCD/CRIC(14)/5 Report by the Global Environment Facility on its strategies, programmes and 

projects for financing the agreed incremental costs of activities concerning 

desertification 

ICCD/COP(12)/CST/7- 

ICCD/CRIC(14)/6 

Promoting the analysis, dissemination and accessibility of best practices and 

the Scientific Knowledge Brokering Portal. Note by the secretariat 

ICCD/COP(12)/CST/3- 

ICCD/CRIC(14)/7 

Refinement of the UNCCD monitoring and evaluation framework in view of 

the post-2015 development agenda: strategic objectives 1, 2 and 3. Note by 

the secretariat 

ICCD/CRIC(14)/8 Refinement of the UNCCD monitoring and evaluation framework in view of 

the post-2015 development agenda: strategic objective 4. Note by the secre-

tariat 

ICCD/CRIC(14)/9 The iterative process relating to the assessment of implementation, including 

performance and progress indicators, methodology and reporting procedures. 

Note by the secretariat 

ICCD/CRIC(14)/10 Additional procedures and institutional mechanisms to assist the Conference 

of the Parties in regularly reviewing the implementation of the Convention. 

Note by the secretariat 

ICCD/CRIC(14)/MISC.1 Compilation of comments provided by Parties on Non-paper 2: “Additional 

procedures or institutional mechanisms to assist the Conference of the Parties 

in regularly reviewing the implementation of the Convention” 
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ICCD/COP(12)/CST/1/Rev.1 Provisional agenda and annotations. Note by the secretariat 

ICCD/COP(12)/CST/2 Outcomes and policy-oriented recommendations from the UNCCD 3
rd

 
Scientific Conference. Report by the Bureau of the Committee on Science 
and Technology 

ICCD/COP(12)/CST/3- 
ICCD/CRIC(14)/7 

Refinement of the UNCCD monitoring and evaluation framework in view of 
the post-2015 development agenda: strategic objectives 1, 2 and 3. Note by 
the secretariat 

ICCD/COP(12)/CST/4 Improving the efficiency of the Committee on Science and Technology, 
including impacts from the previous conferences and recommendations for 
future institutional arrangements. Note by the secretariat 

ICCD/COP(12)/CST/5* Implementation of UNCCD fellowship programme and evolution of the 
multi-stakeholder partnership governance model. Note by the secretariat 

ICCD/COP(12)/CST/6 Science-Policy Interface: progress report and work programme 2016–2017. 
Note by the secretariat 

ICCD/COP(12)/CST/7- 
ICCD/CRIC(14)/6 

Promoting the analysis, dissemination and accessibility of best practices and 
the Scientific Knowledge Brokering Portal. Note by the secretariat 

ICCD/COP(12)/CST/8 Progress report on the UNCCD fellowship programme. Note by the secretariat 

ICCD/COP(12)/CST/9 Comprehensive multi-year workplan for the Convention (2014–2017). Note 
by the secretariat 

ICCD/COP(12)/CST/INF.1 Monitoring the contribution of sustainable land use and management to 
climate change adaptation/mitigation and to the safeguarding of biodiversity 
and ecosystem services. Note by the secretariat 

ICCD/COP(12)/CST/INF.2 Assessment of the impacts of the outcomes of the UNCCD 1st and 2nd Sci-
entific Conferences in supporting the UNCCD decision-making process. 
Note by the secretariat 

ICCD/COP(12)/CST/INF.3* Information on the thematic assessment of land degradation and restoration 
conducted by the Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem 
Services. Note by the secretariat 

ICCD/COP(12)/CST/INF.4 Information on the collaboration between the Science-Policy Interface and 
the Intergovernmental Technical Panel on Soils. Note by the secretariat 

ICCD/COP(12)/CST/INF.5 Progress report on the Scientific Knowledge Brokering Portal. Note by the 
secretariat 

ICCD/COP(12)/CST/INF.6 Report on the implementation of UNCCD fellowship programme. Note by 
the secretariat 

ICCD/COP(12)/CST/MISC.1 Compilation of comments provided by Parties on Non-paper 1 
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ICCD/COP(11)/23 Report of the Conference of the Parties on its eleventh session: proceedings 

ICCD/COP(11)/23/ 

Add.1 

Report of the Conference of the Parties on its eleventh session: action taken 

ICCD/COP(10)/31 Report of the Conference of the Parties on its tenth session: proceedings 

ICCD/COP(10)/31/ 

Add.1 

Report of the Conference of the Parties on its tenth session: action taken 

ICCD/COP(9)/18 Report of the Conference of the Parties on its ninth session: proceedings 

ICCD/COP(9)/18/ 

Add.1 

Report of the Conference of the Parties on its ninth session: action taken 

ICCD/COP(8)/16 Report of the Conference of the Parties on its eighth session: proceedings 

ICCD/COP(8)/16/ 

Add.1 

Report of the Conference of the Parties on its eighth session: action taken 

ICCD/COP(7)/16 Report of the Conference of the Parties on its seventh session: proceedings 

ICCD/COP(7)/16/ 

Add.1 

Report of the Conference of the Parties on its seventh session: action taken 

ICCD/COP(6)/11 Report of the Conference of the Parties on its sixth session: proceedings 

ICCD/COP(6)/11/ 

Add.1 

Report of the Conference of the Parties on its sixth session: action taken 

ICCD/COP(5)/11 Report of the Conference of the Parties on its fifth session: proceedings 

ICCD/COP(5)/11/ 

Add.1 

Report of the Conference of the Parties on its fifth session: action taken 

ICCD/COP(4)/11/ 

Add.1 

Report of the Conference of the Parties on its fourth session: action taken 

ICCD/COP(3)/20/ 

Add.1 

Report of the Conference of the Parties on its third session: action taken 

ICCD/COP(2)/14/ 

Add.1 

Report of the Conference of the Parties on its second session: action taken 

ICCD/COP(1)/11/ 

Add.1 

Report of the Conference of the Parties on its first session: action taken 

    


