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  افتتاح الدورة  -أوالً  

  حفل الترحيب  -ألف  
، ملؤمتر األطـراف  رئيس الدورة التاسعة    ، افتتح   ٢٠١١أكتوبر  / تشرين األول  ١٠يف    -١

  . ة ملؤمتر األطرافشراع الالدورةَ، )األرجنتني(سعادة السيد خوسيه رامون كويفا 

   ملؤمتر األطرافالعاشرةافتتاح الدورة   -باء  
 ٢٢باملادة    ، وعمالً ٢٠١١أكتوبر  / تشرين األول  ١٠ويف اجللسة نفسها املعقودة يف        -٢

ملؤمتر رئيس الدورة التاسعة     أدىل   من النظام الداخلي التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر،       
  .ببياناألطراف 

  انتخاب الرئيس  -جيم  
  ) من جدول األعمال١البند (
 ،٢٠١١أكتوبر  / تشرين األول  ١٠انتخب املؤمتر بالتزكية، يف جلسته األوىل املعقودة يف           -٣

 رئيساً للـدورة    مجهورية كوريا، يف  املعين بدائرة الغابات    وزير  ال دون كو يل،  سعادة السيد   
  . ملؤمتر األطرافالعاشرة

  . جلديد ببيانوأدىل الرئيس ا  -٤

  البيانات العامة  -دال  
 ١٠أدىل األمني التنفيذي ألمانة االتفاقية ببيان أيضاً يف اجللسة األوىل، املعقـودة يف                -٥

  .٢٠١١أكتوبر /تشرين األول
، ) والـصني  ٧٧ لباسم جمموعة ا  (ويف اجللسة نفسها، أدىل ببيانات ممثلو األرجنتني          -٦

، ومجهورية )باسم الدول األفريقية(، واجلزائر   )ودوله األعضاء باسم االحتاد األورويب    (وبولندا  
باسم دول أمريكا الالتينية    (، وكوستاريكا   )باسم دول آسيا واحمليط اهلادئ    (إيران اإلسالمية   

  .)باسم دول أوروبا الوسطى والشرقية(، وأوكرانيا )والكارييب
  .ببيان وأدىل ممثل الصندوق الدويل للتنمية الزراعية  -٧
  . أيضاًببيانعن املنظمات غري احلكومية وأدىل ممثل   -٨
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  املسائل التنظيمية  -ثانياً  

  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  -ألف  
  ) من جدول األعمال٢البند (
  .٢٠١١أكتوبر / تشرين األول١٠يف نظر املؤمتر يف هذا البند يف جلسته األوىل املعقودة   -٩

  .)باسم الدول األفريقية(ني، وجامايكا، واجلزائر أدىل ببيانات ممثلو األرجنتو  -١٠
توضيحات قدمها األمني التنفيذي ألمانة االتفاقيـة، أقـر    ويف اجللسة نفسها، وعقب       -١١

  :، وهو كما يلي بصيغته املعدلة شفوياICCD/COP(10)/1ً الوارد يف الوثيقة املؤمتر جدول أعماله
  .انتخاب الرئيس  -١
  .تنظيم العملإقرار جدول األعمال و  -٢
  :انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس  -٣

تعـديل النظـام    : انتخاب أعضاء مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا       )أ(  
  ؛)٢٢مبا يف ذلك املادة (الداخلي 

  انتخاب نواب الرئيس؛  )ب(  
  انتخاب رئيس جلنة العلم والتكنولوجيا؛  )ج(  
  .انتخاب رئيس جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية  )د(  

  .وثائق تفويض الوفود  -٤
  .اعتماد املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية وقبول املراقبني  -٥
اخلطة وإطار العمل االستراتيجيان للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيـذ            -٦

  ):٢٠١٨-٢٠٠٨(االتفاقية 
استعراض تقرير جلنة العلم والتكنولوجيا، مبا يف ذلـك توصـياهتا             )أ(  

  قدمة إىل مؤمتر األطراف؛امل
استعراض تقرير جلنة استعراض تنفيذ االتفاقيـة، مبـا يف ذلـك              )ب(  

  توصياهتا املقدمة إىل مؤمتر األطراف؛
  آليات تيسري التنسيق اإلقليمي لتنفيذ االتفاقية؛  )ج(  
  استعراض التقدم احملرز يف تنفيذ استراتيجية االتصال الشاملة؛  )د(  
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حة ملشاركة منظمات اجملتمع املدين يف اجتماعات       جراءات املنق اإل  )ه(  
  وعمليات اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر؛

  متابعة توصيات وحدة التفتيش املشتركة اليت مل ُتنفذ بعد؛  )و(  
حتديث قائمة اخلرباء والقيام، حسب الضرورة، بإنشاء أفرقـة           )ز(  

  .خرباء خمصصة
  :الربنامج وامليزانية  -٧

  ؛٢٠١٣-٢٠١٢نامج وامليزانية لفترة السنتني الرب  )أ(  
  .األداء املايل للصناديق االستئمانية لالتفاقية  )ب(  

  :تقييم اآللية العاملية الذي أجرته وحدة التفتيش املشتركةمتابعة   -٨
  ؛٩-م أ/٦ من املقرر ٨ إىل ٥ والفقرات ٣ إىل ١تنفيذ الفقرات   )أ(  
والترتيبات املؤسـسية، القائمـة      لةتقييم ترتيبات اإلبالغ واملساء     )ب(  

  .واحملتملة، لآللية العاملية
النظر يف متابعة ما انتهى إليه مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة من نتائج               -٩

تتصل باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر ونتائج الدورتني الثامنة عشرة          
  .والتاسعة عشرة للجنة التنمية املستدامة

  :لبنود املعلقةا  -١٠
   من النظام الداخلي؛٤٧املادة   )أ(  
  اإلجراءات واآلليات املؤسسية حلل املسائل املتعلقة بالتنفيذ؛  )ب(  
  .املرفقان اللذان يتضمنان إجراءات التحكيم والتوفيق  )ج(  

  ).٢٠٢٠-٢٠١٠(عقد األمم املتحدة للصحارى ومكافحة التصحر   -١١
حلكومية ضمن برنامج العمل الرمسي ملـؤمتر       إدراج أنشطة املنظمات غري ا      -١٢

  .جلسات احلوار املفتوح: األطراف
  .جلسات احلوار التفاعلي: اجلزء اخلاص من الدورة  -١٣
  .برنامج عمل الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف  -١٤
  .التقرير املتعلق بالدورة  -١٥

، )سـم الـدول األفريقيـة     با(ويف اجللسة نفسها، وعقب بيان أدىل به ممثل اجلزائر            -١٢
  .مؤمتر األطراف تنظيم أعماله لدورته العاشرة اعتمد
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  الرئيسغري انتخاب أعضاء املكتب   -باء  
  ) من جدول األعمال٣البند (

الثانيـة والتاسـعة    األوىل و ته  انظر املؤمتر يف هذا البند من جدول األعمال يف جلس           -١٣
  .٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٢١ و١٤ و١٠يف ة املعقود
، ٢٠١١أكتوبر  / تشرين األول  ١٤ و ١٠ يف   األوىل والثانية املعقودتني   ويف اجللستني   -١٤

  :العاشرة أعضاء املكتب التالية أمساؤهم لدورته  املؤمترانتخب
  :نواب الرئيس

  )اجلزائر(السيد خليفة عبد القادر   
  )سوازيلند(بونغاين مازوكو السيد   
  )نداهل(بريج مهان سينغ راثوري السيد   
  )أذربيجان(أوغتاي جفاروف السيد   
  )هنغاريا(بيتر مولنار السيد   
  )اجلمهورية الدومينيكية(بيدرو غارثيا بريتو السيد   
  )بريو(صونيا غونثاليس مولينا  ةالسيد  
  )النمسا(فرانز برايتوايزر  السيد  
  )سويسرا (إيف غينانالسيد   

  : املقرر-نائب الرئيس 
  )ارياهنغ(بيتر مولنار السيد   

  رئيس جلنة العلم والتكنولوجيا    
، انتخـب املـؤمتر     أكتـوبر /تشرين األول  ١٠ويف اجللسة األوىل أيضاً املعقودة يف         -١٥

  . رئيساً للجنة العلم والتكنولوجيا) الربازيل(أنطونيو روتشا ماغااليس  السيد

  رئيس جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية    
قـد انتخـب   ) بوتان(شينشو نوربو ر املؤمتر بأن السيد كِّ، ذُ نفسها أيضاً يف اجللسة     -١٦

  . للجنة استعراض تنفيذ االتفاقيةوالعاشرة التاسعةرئيساً للدورتني 
، انتخب املـؤمتر    ٢٠١١ أكتوبر/ تشرين األول  ٢١ويف اجللسة التاسعة املعقودة يف        -١٧

دمتني احلادية عـشرة    القاللدورتني  ةً  رئيس) الواليات املتحدة األمريكية   (ماري روين  ةالسيد
  . للجنة استعراض تنفيذ االتفاقيةوالثانية عشرة
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  وثائق تفويض الوفود  -جيم  
  ) من جدول األعمال٤البند (

أكتوبر، يف التقرير املتعلـق     / تشرين األول  ٢١نظر املؤمتر، يف اجللسة التاسعة املعقودة يف          -١٨
  . ، والتوصية اليت تضمنها التقريرICCD/COP(10)/30بوثائق التفويض على النحو الوارد يف الوثيقة 

  . ويف اجللسة نفسها، وافق املؤمتر على التقرير  -١٩

  اعتماد املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية وقبول املراقبني  -دال  
  ) من جدول األعمال٥البند (

أن مينح   ،٢٠١١وبر  أكت/تشرين األول  ١٠قرر املؤمتر، يف اجللسة األوىل املعقودة يف          -٢٠
 واملرفقني األول   ICCD/COP(10)/28صفة مراقب للمنظمات الواردة يف املرفق األول للوثيقة         

  .والثاين املدرجني يف اإلضافة لتلك الوثيقة

  جلنة العلم والتكنولوجيا  -هاء  
ُعقدت الدورة العاشرة للجنة العلم والتكنولوجيا برئاسة السيد أنطونيـو روتـشا              -٢١

 تـشرين  ١٣ إىل ١١ت اللجنة ست جلسات يف الفتـرة مـن           وَعقد ).الربازيل(يس  ماغاال
  .٢٠١١أكتوبر /األول
/  تـشرين األول   ١١وانتخبت اللجنـة بالتزكية، يف جلستها األوىل املعقـودة يف            -٢٢

السيد جـون نـدميبو     : ، األعضاء التالية أمساؤهم نواباً لرئيس دورهتا العاشرة       ٢٠١١أكتوبر  
، والـسيد   )االحتاد األورويب (، والسيد نيكوالس هانلي     )ية الكونغو الدميقراطية  مجهور(لونغو  

  ).أوكرانيا(، والسيد يوري كوملاز )باكستان(أجمد فريك 
ويف اجللسة نفسها، اعتمـدت اللجنـة جـدول أعماهلـا الـوارد يف الوثيقـة                  -٢٣

ICCD/COP(10)/CST/1ثاين لتلك الوثيقة، وأقرت تنظيم أعمال الدورة الوارد يف املرفق ال.  
  . ، وافقت اللجنة على إنشاء فريق اتصال أيضاًويف اجللسة نفسها  -٢٤
 عينت اللجنة نائب ،٢٠١١أكتوبر / تشرين األول ١٢ويف اجللسة الثالثة املعقودة يف   -٢٥

  .  مقرراً للدورة العاشرة)االحتاد األورويب(نيكوالس هانلي الرئيس، السيد 
توصيات إىل مؤمتر األطراف الذي اختذ إجـراءات بـشأهنا يف           وقدمت اللجنة تسع      -٢٦

  .٢٠١١أكتوبر / تشرين األول١٤جلسته الثالثة املعقودة يف 
أكتوبر، أدىل أحد   / تشرين األول  ١٤ويف اجللسة الثالثة ملؤمتر األطراف املعقودة يف          -٢٧

عتماد توصـيات   األطراف ببيان طلب فيه أن تتأكد األمانة من عدم تزامن جلسات قادمة ال            
، وأن حتـرص علـى      جملموعات إقليمية اً  مع اجتماعات مقررة سلف    جلنة العلم والتكنولوجيا  

  .التمثيل العادل للمجموعات اإلقليمية يف تلك اجللسات
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باملبـادئ  "وأضاف هذا الطرف نفسه يف بيانه أن فريق االتصال مل يناقش ما يسمى            -٢٨
  .ICCD/COP(10)/CST/2الواردة يف الوثيقة " قراناألساسية لالستعراض العلمي من جانب األ

واختتم كلمته بالقول إنه من الضروري االنتقال من إعمـال مؤشـرات الرصـد                -٢٩
واإلبالغ إىل إعمال هنج يركز بشكل أكرب على إجراءات حمددة ملكافحة التصحر وتـدهور              

ـ  األراضي، وذلك بتحسني التعاون بني الشمال واجلنوب وتعزيز التعاون         وكـذلك  اً   عموم
  .بتحسني الشفافية ودعم التكنولوجيا اليت أثبتت جدواها يف هذا الصدد

  جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية  -واو  
ُعقدت الدورة العاشرة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية برئاسة السيد شينـشو نوربـو          -٣٠

  .٢٠١١أكتوبر /األول تشرين ٢١ إىل ١١وعقَدت اللجنة سبع جلسات يف الفترة من ). بوتان(
، عقدت اللجنـة  ٢٠١١أكتوبر /تشرين األول ١٩ويف اجللسة السادسة املعقودة يف        -٣١

ويرد ملخص عن مداوالت فريق املناقشة . حلقة نقاش بشأن تقييم منتصف املدة لالستراتيجية    
  .يف املرفق السادس هلذا التقرير

، انتخبت اللجنـة    ٢٠١١أكتوبر  /تشرين األول  ٢٠ويف اجللسة السابعة املعقودة يف        -٣٢
، ) الوسـطى  مجهورية أفريقيـا  (السيد أمربواز زانغا    : بالتزكية نواب الرئيس التالية أمساؤهم    

، )غواتيمـاال (، والسيد لويس إستواردو ريوس غـونزاليس        )لبنان(والسيد حسني نصر اهللا     
  ). بيالروس(والسيد أوالدزميري شونشانكا 

وأحـاط املـؤمتر علمـاً هبـذه      . ات إىل مؤمتر األطراف   وقدمت اللجنة مثاين توصي     -٣٣
  .٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٢١التوصيات يف جلسته التاسعة املعقودة يف 

  اللجنة اجلامعة  -زاي  
 ،٢٠١١أكتـوبر   / تشرين األول  ١٠قرر مؤمتر األطراف، يف جلسته األوىل املعقودة يف           -٣٤

 من جدول أعمـال     ١١البنود املبينة يف الفقرة     إنشاء جلنة جامعة، وقرر أيضاً أن يسند إليها         
من جدول األعمال والوثيقة    ) أ(٣ فضالً عن النظر يف البند       ،)١(الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف   

ICCD/COP(10)/24          ذات الصلة باملوضوع، ونقل مسألة النظر يف الوثيقة ICCD/COP(10)/29 
  .دول األعمالمن ج) ه(٦ من جدول األعمال إىل البند ٥من البند 

وعني املؤمتر، يف تلك اجللسة أيضاً، السيد فيلربت براون من جامايكا رئيساً للجنـة             -٣٥
  . أكتوبر/ تشرين األول٢١ و٢٠ و١٩ و١٤ و١١وعقدت اللجنة ست جلسات يف . اجلامعة

__________ 

 .ICCD/COP(10)/1انظر الوثيقة  )١(
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 بتقييم اآللية   فريق اتصال يعىن  :  فريقني لالتصال  أنشأت اللجنة اً،  ويف تلك اجللسة أيض     -٣٦
 بامليزانية يديره ؛ وفريق اتصال يعىن)ران اإلسالميةمجهورية إي(عاملية، يديره السيد ناصر مقدسي ال

أكتـوبر،  / تشرين األول  ١٤يف اجللسة الثانية املعقودة يف       و ).سويسرا(السيد توماس هاميغارتنر    
  .قررت اللجنة إنشاء فريق اتصال إضايف لبحث املسائل اليت مل تبت فيها اللجنة بعد

وأحاط املؤمتر علماً هبذه التوصيات     .  توصية إىل مؤمتر األطراف    ١٢وقدمت اللجنة     -٣٧
  . ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٢١يف جلسته التاسعة املعقودة يف 

  فريق اخلرباء املخصص  -حاء  
 وعقـد   ٢٠١١أكتوبر  / تشرين األول  ٢٠ُدعي فريق اخلرباء املخصص لالنعقاد يف         -٣٨

  .جلسة واحدة
 الفريق توصيتني إىل مؤمتر األطراف الذي اختذ إجـراء بـشأهنما يف جلـسته               وقدم  -٣٩

  .أكتوبر/ تشرين األول٢١التاسعة املعقودة يف 
  .ومل يقدم فريق اخلرباء املخصص موجزاً  -٤٠

  احلضور  -طاء  
 التالية يف اتفاقية األمم     ١٥٦ لحضر الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف ممثلو األطراف ا         -٤١

  :ملكافحة التصحراملتحدة 
  االحتاد األورويب

  إثيوبيا
  أذربيجان
  األرجنتني
  األردن
  أرمينيا
  إريتريا
  إسبانيا
  أستراليا
  إسرائيل
  أكوادور
  ألبانيا
  أملانيا

  اإلمارات العربية املتحدة
  إندونيسيا
  أنغوال

  أوروغواي
  أوزبكستان

  أوغندا
  أوكرانيا

  ) اإلسالمية-مجهورية (إيران 
  آيرلندا
  آيسلندا

  طالياإي
  باراغواي
  باكستان

  باالو
  البحرين
  الربازيل
  بربادوس
  الربتغال

  بروين دار السالم

  بلجيكا
  بلغاريا
  بليز

  بنغالديش
  بنما
  بنن

  بوتان
  بوتسوانا

  بوركينا فاسو
  بوروندي

  البوسنة واهلرسك
  بولندا
  ) املتعددة القوميات-دولة (بوليفيا 
  بريو

  بيالروس
  تايلند
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  تركمانستان
  تركيا
  د وتوباغوترينيدا
  تشاد
  توغو
  تونس
   ليشيت-تيمور 
  جامايكا
  اجلزائر

  جزر القمر
  جزر كوك

  جزر مارشال
  مجهورية أفريقيا الوسطى

  اجلمهورية التشيكية
  مجهورية ترتانيا املتحدة
  اجلمهورية الدومينيكية

  مجهورية كوريا
  مجهورية الكونغو الدميقراطية

  مجهورية الو الدميقراطية الشعبية
دونيا اليوغوسالفية  مجهورية مق 

  السابقة
  مجهورية مولدوفا
  جنوب أفريقيا

  جورجيا
  الدامنرك

  الرأس األخضر
  رواندا
  زامبيا

  زمبابوي
  ساموا

  سان تومي وبرينسييب
  سانت كيتس ونيفس

  سانت لوسيا
  سري النكا

  السنغال
  سوازيلند

  السودان
  سورينام
  السويد
  سويسرا
  سرياليون
  سيشيل
  شيلي
  الصني
  عمان
  غابون
  بياغام
  غانا

  غرينادا
  غواتيماال

  غيانا
  غينيا

  غينيا االستوائية
   بيساو-غينيا 
  فانواتو
  فرنسا
  الفلبني
  فنلندا
  فيجي

  فييت نام
  قطر

  قريغيزستان
  كازاخستان

  ونريالكام
  كندا
  كوبا

  كوت ديفوار
  كوستاريكا
  كولومبيا
  الكونغو
  الكويت
  كرييباس

  كينيا
  لبنان
  ليبرييا
  ليبيا

  ليتوانيا
  ليسوتو
  مايل

  ماليزيا
  مدغشقر

  مصر
  املغرب

  املكسيك
  مالوي

  اململكة العربية السعودية
  منغوليا
  موريتانيا

  موريشيوس
  موزامبيق
  ميامنار

  ) املوحدة-واليات (ميكرونيزيا 
  ناميبيا
  ناورو
  النرويج
  النمسا
  نيبال
  النيجر
  نيجرييا
  نيوي
  هاييت
  اهلند

  هندوراس
  هنغاريا
  هولندا

  ةالواليات املتحدة األمريكي
  اليابان
  اليمن
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  :كما حضر الدورة مراقبون من الدولة التالية غري الطرف يف االتفاقية  -٤٢
  الكرسي الرسويل  

  .وحضر الدورة كذلك مراقبون من فلسطني  -٤٣
وحضر الدورة ممثلون عن اهليئات واملنظمات والـربامج واملكاتـب والوكـاالت              -٤٤

  :التابعة لألمم املتحدة التاليةاملتخصصة 
  دارة شؤون اإلعالمإ  
  اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ     
  منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة  
  الصندوق الدويل للتنمية الزراعية  
  أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي  
  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي  
  )ونسكوالي(منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة   
  برنامج األمم املتحدة للبيئة  
  منتدى األمم املتحدة املعين بالغابات  
  برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية  
  مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني  
  منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية  
  االستراتيجية الدولية لألمم املتحدة للحد من الكوارث  
  تحدةجامعة األمم امل  
  البنك الدويل  
  املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية  

منظمة مـن منظمـات      ٥١ منظمة حكومية دولية و    ٢١كما حضر الدورة ممثلو       - ٤٥
  .اجملتمع املدين

  الوثائق  -ياء  
ترد يف املرفق السابع هلذا التقرير الوثائق اليت قُدمت لينظر فيها مؤمتر األطـراف يف                 -٤٦

  . دورته العاشرة
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إدراج أنشطة املنظمات غري احلكومية ضمن برنامج العمـل الرمسـي             -اًثالث  
  جلسات احلوار املفتوح : ملؤمتر األطراف

  ) من جدول األعمال١٢البند (
عقد املؤمتر جلسيت حوار مفتوح يف إطار هذا البند من جدول األعمال يف جلـستيه              -٤٧

  .توبرأك/ تشرين األول١٩ و١٤الثانية والثامنة املعقودتني يف 
أكتوبر، عقد املؤمتر جلسة احلـوار      / تشرين األول  ١٤ويف اجللسة الثانية املعقودة يف        -٤٨

مؤسسة العمل من أجل التنمية البيئية يف العامل        (األوىل اليت نّسقها السيد خوان إمانويل سيك        
لك تكنولوجيات اإلدارة املستدامة لألراضي، مبا يف ذ      "، وتناولت موضوع    ) السنغال -الثالث  

شـبكة  وقُّدمت عروض من السيد جاكوونغ كو من        . "التكيف واكتساب أسباب املقاومة   
 اجلزائـر؛   - الكورية؛ والسيدة حليمة سليماين من احلركة البيئيـة          منظمات اجملتمـع املدين  

 الكولومبية؛ والسيدة ماريا بيفـول مـن   Oasis de Vidaوالسيدة سيسيليا ليال من مؤسسة 
سبانية؛  اإل IPADEتعزيز ودعم التنمية    السيدة سيليا باربريو من مؤسسة      فا؛ و ومجهورية مولد 

  . اهلند- Gramin Vikas Trustوالسيد سوبراتا باتاتشاريا من مؤسسة 
 املؤمتر جلـسة احلـوار      أكتوبر، عقد / تشرين األول  ١٩ويف اجللسة الثانية املعقودة يف        -٤٩

الفرص املتاحة للمجتمـع املـدين لتنفيـذ        القوى احملركة والتحديات و   "ن موضوع   الثانية بشأ 
، نسقها السيد باتريس بورجي من مركز       "االتفاقية على أرض الواقع يف سياق مبادرة تشانغوون       

املنظمـة  وقُّدمت عروض من السيدة راشال هاريس من        ). CARI(األعمال واإلجنازات الدولية    
لس الدويل للمبـادرات البيئيـة احملليـة؛    ؛ والسيدة سريام أغبيمنيا من اجمل النسائية للبيئة والتنمية  

  .والسيدة خدجية رضوي من مركز التنمية املستدامة؛ والسيد نويل أوتل من فريق الرصد البيئي
ويرد يف املرفق الرابع هبذا التقرير اإلعالن الصادر عن منظمات اجملتمع املدين الـيت                -٥٠

  . شاركت يف املؤمتر

  وار التفاعليجلسات احل: اجلزء اخلاص  -رابعاً  
  ) من جدول األعمال١٣البند (

عقد املؤمتر جزءاً خاصاً رفيع املستوى اشتمل على ثالث جلسات حوار تفاعلي يف               -٥١
 ١٨ و١٧إطار هذا البند من جدول األعمال يف جلساته من الرابعة إىل السابعة املعقـودة يف               

  .أكتوبر/تشرين األول
، افتتح رئيس املؤمتر اجلزء     أكتوبر/تشرين األول  ١٧ويف اجللسة الرابعة املعقودة يف        -٥٢

  .الرفيع املستوى وأدىل ببيان
  . ويف اجللسة نفسها، أدىل األمني التنفيذي التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر ببيان  -٥٣
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ويف اجللسة نفسها أيضاً، قُّدمت بيانات وزارية باسم اجملموعات اإلقليمية من قبـل               -٥٤
 ؛ وسعادة السيد علـي رضـا  )األفريقيةباسم الدول (د رشيد بن عيسى، اجلزائر    سعادة السي 

؛ وسعادة السيد خوسي    )باسم دول آسيا واحمليط اهلادئ    (أورانغي، مجهورية إيران اإلسالمية     
؛ وسـعادة   )باسم دول أمريكا الالتينية والبحر الكـارييب      (أمادو كاستيو غونزاليس، كوبا     

؛ وسعادة الـسيد الزار سـرييكا،       )باسم االحتاد األورويب  (ندا  يانوش زاليسكي، بول   السيد
  ).باسم بلدان مرفق التنفيذ اإلقليمي ملنطقة أوروبا الوسطى والشرقية(فا ومجهورية مولد

التصحر وتدهور األراضي واجلفـاف واألمـن       : ١اجتماع املائدة املستديرة      -ألف  
  الغذائياحلفاظ على قاعدة املوارد من أجل أمننا : الغذائي

، عقد املؤمتر جلسة احلوار     أكتوبر/تشرين األول  ١٧يف اجللسة الرابعة املعقودة يف        -٥٥
نية والبيئة التفاعلي األوىل شارك يف رئاستها سعادة السيد رشيد بن عيسى، وزير التهيئة العمرا

 أورانغي، وكيل الوزارة ورئيس منظمـة إدارة اجلبـال احلرجيـة            وسعادة السيد علي رضا   
وكان املتحدث الرئيسي هو الدكتور دونـيس       . ساقط املياه يف مجهورية إيران اإلسالمية     وم

 وسفري أمانة اتفاقيـة مكافحـة       لمركز العاملي للزراعة احلراجية   غارييت، املدير العام السابق ل    
األمني التنفيذي التفاقية التصحر لألراضي اجلافة، واضطلع مبهمة امليّسر السيد أمحد جغالف،         

وقُّدمت عروض من قبل أعضاء أفرقـة املناقـشة التاليـة           . م املتحدة للتنوع البيولوجي   األم
كينـا فاسـو؛    رسعادة السيد جون كوليديايت، وزير البيئة والتنمية املستدامة يف بو         : أمساؤهم

وسعادة السيد دايفد إيوسلياين، نائب وزير محاية البيئة يف جورجيـا؛ والـسيد دوغـالس               
  . ير املساعد لربنامج األمم اإلمنائينائب املدغاردنر، 

: ٢٠ + اتفاقية مكافحة التصحر يف سياق ريـو      : ٢اجتماع املائدة املستديرة      -باء  
التصدي للتصحر وتدهور األراضي واجلفاف باعتبار ذلك حجـر األسـاس           

  لتعزيز االقتصاد األخضر
، عقد أكتوبر/ولتشرين األ ١٨ و١٧يف اجللستني اخلامسة والسادسة املعقودتني يف    -٥٦

املؤمتر اجللسة الثانية للحوار التفاعلي شارك يف رئاستها سعادة السيد يانوش زاليسكي، وكيل             
وكان . وزارة خارجية بولندا، وسعادة السيد دونيس لوي، وزير البيئة والصرف يف بربادوس           

ـ  السابق ال دير  املتحدث الرئيسي هو السيد سالفانو بريسينيو، امل       م املتحـدة   ستراتيجية األم
، واضطلع مبهمة امليسر سعادة السيد كابيلو مافورا، وزير الغابات          الدولية للحد من الكوارث   

وقُّدمت عروض من قبل أعضاء أفرقـة املناقـشة التاليـة           . واستصالح األراضي يف ليسوتو   
سعادة السيد فرانسيس نيما، وزير البيئة وإدارة املـوارد الطبيعيـة يف زمبـابوي؛              : أمساؤهم

؛ وسعادة السيد بليـز     رو، وكيل وزارة البيئة يف إيطاليا     سعادة السيد إيليو فيتوريو بيلكاست    و
  .ضرية يف بنن وزير البيئة والسكن والتنمية احلغليلي، - أونيسيفور أهاهنانزو
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تسخري املعارف العلمية ملكافحة التصحر وتدهور      : ٣اجتماع املائدة املستديرة      -جيم  
  ريق إىل التحسنالط: األراضي واجلفاف

 أكتـوبر /تشرين األول ١٨عقد املؤمتر يف جلستيه السادسة والسابعة املعقودتني يف         -٥٧
جلسة احلوار التفاعلي الثالثة اليت شارك يف رئاستها سعادة السيدة يني هونغ،نائبة الـوزير،              

لعليا للميـاه  مديرية الغابات احلكومية يف الصني، وسعادة السيد اهلايف عبد العظيم، املفوضية ا   
وكان املتحدث الرئيسي هو األسـتاذ رتـان الل،         . والغابات ومكافحة التصحر يف املغرب    

أستاذ علم التربة، جامعة أوهايو، واضطلع بدور امليسر السيد تيمو ماكيال، مدير الـشؤون              
. روبية، املديرية العامة للبيئة التابعة للمفوضية األوLife and Eco-innovationالدولية، مؤسسة 

سعادة السيدة شريي أيييت،    : وقُّدمت عروض من قبل املمثلني الرفيعي املستوى التالية أمساؤهم        
وزيرة البيئة يف غانا؛ وسعادة السيد حممد بن عبد اهللا الشيحة، وكيل وزارة الزراعة لـشؤون     

يل للبحـوث   املعهد الـدو    الزراعة يف اململكة العربية السعودية؛ والسيد وليام دار، مدير عام           
؛ والسيد ميشال جارو، األمني العام للمنظمـة        املتعلقة مبحاصيل املناطق املدارية شبه القاحلة     

  .العاملية لألرصاد اجلوية
، وهي عبارة عن اقتراح مقدم      "تشانغوونمبادرة   "وحبث اجلزء الرفيع املستوى أيضاً      -٥٨

 من األطراف عن دعمها هلـذه       وأعربت الغالبية العظمى  . من مجهورية كوريا، البلد املضيف    
  .املبادرة اليت هتدف إىل االستفادة من اإلمكانات اليت تنطوي عليها عملية تنفيذ االتفاقية

ويرد يف املرفق األول هبذا التقرير موجز عن مداوالت اجلزء اخلاص وجلساته الثالث               -٥٩
  .للحوار التفاعلي أعده رئيس املؤمتر

  .ذا التقرير قوائم املتحدثني يف اجتماعات املائدة املستديرةويرد يف املرفق الثاين هب  -٦٠

  اجتماع املائدة املستديرة التاسع ألعضاء الربملان  -خامساً  
 تشرين  ١٤ و ١٣عقد املؤمتر اجتماع املائدة املستديرة التاسع ألعضاء الربملان يومي            -٦١

الصعيد العاملي عن طريق    حتقيق أهداف التنمية املستدامة على      "أكتوبر بشأن موضوع    /األول
استراتيجية السنوات العشر التفاقية األمم املتحدة      اإلدارة الفعالة واملستدامة لألراضي وتنفيذ      

  ".ملكافحة التصحر
  .ويرد يف املرفق الثالث هبذا التقرير اإلعالن الصادر عن أعضاء الربملان  -٦٢

  املقررات والقرارات اليت اختذها مؤمتر األطراف  -سادساً  
  .  وقراراً مقررا٣٩ًأكتوبر، اعتمد املؤمتر / تشرين األول٢١يف اجللسة التاسعة املعقودة يف   -٦٣
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  املقررات املتخذة بناًء على توصية رئيس مؤمتر األطراف  -ألف  
  :بناًء على توصية رئيس املؤمتر يف دورته العاشرة، اعتمد املؤمتر املقررات التالية  -٦٤

الترتيبـات اإلداريـة    : التفاقية وحتديد ترتيبات عملها   تعيني أمانة ل    ١٠-م أ/٣٢
  واملتصلة بالدعم

  جلسات احلوار التفاعلي : اجلزء اخلاص  ١٠-م أ/٣٤
  تقرير عن اجتماع املائدة املستديرة التاسع ألعضاء الربملان  ١٠-م أ/٣٥
افإعالن منظمات اجملتمع املدين اليت حضرت الدورة العاشرة ملؤمتر األطر  ١٠-م أ٣٦
   إعالن منتدى قطاع األعمال املعين باإلدارة املستدامة لألراضي  ١٠-م أ٣٧
  برنامج عمل الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف  ١٠-م أ٣٨
  تاريخ ومكان انعقاد الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف  ١٠-م أ٣٩

  املقررات املتخذة بناًء على توصيات املكتب  -باء  
  :وصيات مكتب املؤمتر يف دورته العاشرة، اعتمد املؤمتر املقرر التايلبناًء على ت  -٦٥

  وثائق تفويض الوفود  ١٠-م أ/٣٣

  املقررات املتخذة بناًء على توصيات اللجنة اجلامعة  -جيم  
  :بناًء على توصيات اللجنة اجلامعة، اعتمد املؤمتر املقررات التالية  -٦٦

   رامج العمل مع االستراتيجيةتدعيم وتعزيز عملية مواءمة ب  ١٠-م أ/٢
  حتسني آليات تيسري التنسيق اإلقليمي تنفيذاً لالتفاقية  ١٠-م أ/٣
  استعراض التقدم احملرز يف تنفيذ استراتيجية االتصال الشاملة  ١٠-م أ/٤
اإلجراءات املنقحة ملشاركة منظمات اجملتمع املدين يف اجتماعـات  ١٠-م أ/٥

  دة ملكافحة التصحروعمليات اتفاقية األمم املتح
  إدارة اآللية العاملية وترتيباهتا املؤسسية  ١٠-م أ/٦
   االستراتيجية املشتركة جلمع األموال  ١٠-م أ/٧
متابعة ما انتهى إليه مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة من نتـائج  ١٠-م أ/٨

تتصل باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، واالجتماع الرفيـع
التصدي للتصحر وتدهور األراضي"ملستوى للجمعية العامة بشأن     ا

، والعملية"ية املستدامة والقضاء على الفقر    واجلفاف يف سياق التنم   
  التحضريية ملؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة

تشجيع وتعزيز العالقات مع االتفاقيات واملنظمات واملؤسـسات  ١٠-م أ/٩
  خرى ذات الصلة والوكاالت الدولية األ

  ٢٠١٣-٢٠١٢الربنامج وامليزانية لفترة السنتني   ١٠-م أ/١٠
  انتخاب أعضاء مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا  ١٠-م أ/٢٥
   من النظام الداخلي ٤٧املادة   ١٠-م أ/٢٨
  عقد األمم املتحدة للصحارى ومكافحة التصحر   ١٠-م أ/٣١
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  جلنة استعراض تنفيذ االتفاقيةاملقررات املتخذة بناًء على توصية   -دال  
  :بناًء على توصية جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، اعتمد املؤمتر املقررات التالية  -٦٧

 خطط العمل املتعددة السنوات ملؤسسات االتفاقية وهيئاهتا الفرعية  ١٠-م أ/١
  التعاون مع مرفق البيئة العاملية  ١٠-م أ/١١
واختصاصات تقييم منتصف املدة للخطةمشروع طرائق ومعايري    ١٠-م أ/١٢

وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر من أجـل تعزيـز
  االتفاقية  تنفيذ

  إىل مؤشرات األداءاً تقييم تنفيذ االتفاقية استناد  ١٠-م أ/١٣
استخدام اإلجراء املتكرر فيما يتعلق بتقييم التنفيذ، مبـا يف ذلـك  ١٠-م أ/١٤

  ، واملنهجية، وإجراءات اإلبالغمؤشرات األداء واألثر
  النظر يف أفضل املمارسات املتبعة يف تنفيذ االتفاقية  ١٠-م أ/١٥
  برنامج عمل الدورة احلادية عشرة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية  ١٠-م أ/١٦
تاريخ ومكان انعقاد الـدورة احلاديـة عـشرة للجنـة اسـتعراض               ١٠-م أ/١٧

  االتفاقية تنفيذ

  رات املتخذة بناًء على توصية جلنة العلم والتكنولوجيااملقر  -هاء  
  :بناًء على توصية جلنة العلم والتكنولوجيا، اعتمد املؤمتر املقررات التالية  -٦٨

إعادة صياغة عمل جلنة العلم والتكنولوجيا متشياً مع اخلطة وإطـار  ١٠-م أ/١٨
تفاقيةالعمل االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ اال        

)٢٠١٨-٢٠٠٨(  
املشورة املقدمة بشأن أفضل الطرق لقياس التقدم احملرز يف حتقيـق  ١٠-م أ/١٩

   ٣ و٢ و١األهداف االستراتيجية 
تدابري متكني اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر من أن تصبح هيئة             ١٠-م أ/٢٠

هور األراضي  تد/عاملية تعىن باملعارف العلمية والتقنية املتعلقة بالتصحر      
  وختفيف آثار اجلفاف

إدارة املعارف، مبا يف ذلك املعارف التقليديـة، وأفـضل املمارسـات              ١٠-م أ/٢١
  والتجارب الناجحة

  برنامج زماالت اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر  ١٠-م أ/٢٢
  قائمة اخلرباء املستقلني  ١٠-م أ/٢٣
  نيني بالعلم والتكنولوجيادور ومسؤوليات املراسلني املع  ١٠-م أ/٢٤
تاريخ ومكان وبرنامج عمل الدورة االستثنائية الثالثة للجنة العلـم  ١٠-م أ/٢٦

  والتكنولوجيا
  برنامج عمل الدورة احلادية عشرة للجنة العلم والتكنولوجيا   ١٠-م أ/٢٧
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  املقررات املتخذة بناًء على توصية فريق اخلرباء املخصص  -واو  
  :صية فريق اخلرباء املخصص، اعتمد املؤمتر املقررين التالينيبناًء على تو  -٦٩

  اإلجراءات واآلليات املؤسسية حلل املسائل املتصلة بالتنفيذ  ١٠-م أ/٢٩
  املرفقان اللذان يتضمنان إجراءات التحكيم والتوفيق  ١٠-م أ/٣٠

  القرار  -زاي  
كتوبر، اعتمد املؤمتر القرار    أ/ تشرين األول  ٢١يف اجللسة التاسعة أيضاً، املعقودة يف         -٧٠

  : التايل بناًء على توصية مقدمة من اهلند
  اإلعراب عن االمتنان حلكومة كوريا وشعبها  ١٠-م أ/١

  اختتام الدورة  -سابعاً  

  تاريخ ومكان انعقاد الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف  -ألف  
  ) من جدول األعمال١٤البند (

 عن تاريخ ومكـان     ١٠-م أ /٣٩ مؤمتر األطراف املقرر     يف اجللسة التاسعة، اعتمد     -٧١
  .انعقاد الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف

  اعتماد تقرير مؤمتر األطراف عن دورته العاشرة  -باء  
  )عمال من جدول األ١٥البند (

اعتمد مؤمتر األطراف، يف جلسته التاسعة، مشروع التقرير عن دورتـه العاشـرة               -٧٢
)ICCD/COP(10)/L.18(    باستكمال هذا التقرير حسب مقتضى احلال، مستعيناً      ، وأذن للمقرر 

  .يف ذلك باألمانة



ICCD/COP(10)/31 

GE.11-65318 18 

   األولاملرفق

 مقدم من رئـيس     الدورة العاشرة اجلزء الرفيع املستوى من     عن  موجز      
  األطراف مؤمتر

  مقدمة    
مم املتحدة ُعقد اجلزء الرفيع املستوى من الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األ     -١

  .  يف تشانغوون، مجهورية كوريا٢٠١١أكتوبر / تشرين األول١٨ و١٧ملكافحة التصحر يف 
ومبناسبة انعقاد اجلزء الرفيع املستوى، عقد الوزراء ورؤساء الوفود وممثلو املنظمات             -٢

الدولية واملسؤولون الرفيعو املستوى مناقشات يف جلسات عامة يف شكل ثالثة اجتماعـات             
  : وناقشت السلطات السياسية املواضيع التالية.  مستديرة وزاريةمائدة

التصحر وتدهور األراضي واجلفاف واألمن     : ١اجتماع املائدة املستديرة      )أ(  
  ؛احلفاظ على قاعدة املوارد من أجل أمننا الغذائي: الغذائي

: ٢٠ + اتفاقية مكافحة التصحر يف سـياق ريـو       : ٢اجتماع املائدة املستديرة      )ب(  
  ؛األخضر التصدي للتصحر وتدهور األراضي واجلفاف باعتبار ذلك حجر األساس لتعزيز االقتصاد

تسخري املعارف العلمية ملكافحـة التـصحر       : ٣اجتماع املائدة املستديرة      )ج(  
  .الطريق إىل التحسن: وتدهور األراضي واجلفاف

 عن احلكومة الكورية، من     املقدمة، نيابة " مبادرة تشانغوون "وحبثوا عالوة على ذلك       -٣
  . وزير إدارة الغابات يف كوريا الذي ترأس الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف

التصحر وتدهور األراضـي واجلفـاف      : ١اجتماع املائدة املستديرة      -أوالً  
  احلفاظ على قاعدة املوارد من أجل أمننا الغذائي: واألمن الغذائي

الت القائمة بني تدهور األراضي واألمن الغذائي       أكد العديد من املشاركني على الصِ       -٤
وأشـاروا إىل  . باعتبارها عقبات رئيسية تكّبل العديد من البلدان النامية املتضررة من التصحر      
وشدد العديـد  . مشاكل االفتقار الشديد إىل األمن الغذائي واالفتقار على الطاقة وشحة املياه 

 يف القرن األفريقي تبّين احلاجة إىل تطوير نظـم          الياًاجملاعة السائدة ح  من املشاركني على أن     
  .إنتاجية أكثر قدرة على التكيف مع اجلفاف
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على أن املناقشة اليت دارت بني الوزراء بّينت، فيما يتعلق بتحسني إنتاجيـة األرض،     -٥
أن سكان النظم اإليكولوجية املتضررة من التصحر وتدهور األراضي واجلفاف يف العديد من             

لدان قد أثبتوا قدرهتم على الصمود وقدرهتم على التكيف يف بيئة متغرية وقاسية للغايـة،               الب
فثمة ماليني من صغار . بالرغم من هشاشة هذه النظم اإليكولوجية وصعوبة الظروف املعيشية  

  .املالك الذين يعتمدون أساليب فعالة تسمح بتجديد خصوبة األراضي املتدهورة
ان الساحل كالنيجر وبوركينا فاسو على اجلهود اليت بذلتها         وُضرب مثل ببعض بلد     -٦

ويف هذا الصدد، حتدث بعض     . لتشجري نظمها اإليكولوجية اهلشة ولتجديد إنتاجها الزراعي      
األطراف عن أمهية تعميم مراعاة املنظور اجلنساين عند التصدي للتصحر وتدهور األراضـي             

أة سبيل إلجياد حلول حملية مستدامة يف املناطق        ذلك أن االعتقاد هو أن متكني املر      . واجلفاف
أما فيما يتعلق باختاذ تدابري على صعيد الـسياسات لالسـتثمار يف حتـسني اإلدارة             . الريفية

املستدامة لألراضي، فقد أكد العديد من املشاركني على احلاجة لتعبئة ما يكفي من املـوارد               
  .وارد املتاحة يف إطار مرفق البيئة العامليةاملالية، مبا يف ذلك ضمان سهولة احلصول على امل

اتفاقية مكافحـة التـصحر يف سـياق        : ٢اجتماع املائدة املستديرة      -ثانياً  
التصدي للتصحر وتدهور األراضي واجلفـاف باعتبـار        : ٢٠ + ريو

  األساس لتعزيز االقتصاد األخضر ذلك حجر
اف لتبادل اآلراء واستكشاف    لألطراً  مالئماً  لقد أتاحت مناقشة هذا املوضوع إطار       -٧

سبل املسامهة يف إبراز وضع اتفاقية مكافحة التصحر يف مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة              
  ). ٢٠ + مؤمتر ريو(
تـأمني   هـي    ٢٠ + وذُكّرت األطراف، أثناء احملادثات األولية، بأن أهداف مؤمتر ريو          -٨

، وتقييم التقدم احملرز حىت اليوم يف تنفيذ نتـائج أهـم            االلتزام السياسي املتجدد بالتنمية املستدامة    
عن حتديد الفجوات اليت ال تزال قائمة، ومواجهة التحـديات   القمم املعنية بالتنمية املستدامة فضالً  

االقتـصاد   )١: ( على موضوعني رئيـسيني مهـا      ٢٠ + مؤمتر ريو وسريكز  . اجلديدة والناشئة 
  .واإلطار املؤسسي للتنمية املستدامة )٢( والقضاء على الفقر؛ األخضر، يف سياق التنمية املستدامة

وأشارت عدة أطراف إىل أن األرض قادرة على االستجابة للتحـديات الرئيـسية               -٩
واقتـرح  . القائمة يف أيامنا هذه، مبا يف ذلك مقاومة تغري املناخ وفقدان التنوع البيولـوجي             

 الدعم التفاقية مكافحة التصحر بإنشاء هيئـة        العديد من املشاركني إمكانية تقدمي مزيد من      
  .حكومية دولية تعىن باألرض والتربة لكي يتسىن حتسني رصد تنفيذ االتفاقية

 اإلقرار بأن تدهور األراضي     ٢٠ + أن بإمكان مؤمتر ريو   اً  ورأى بعض األطراف أيض     -١٠
املناطق القاحلة وشبه   (يتجاوز تلك النظم اإليكولوجية احملددة يف نص االتفاقية وقت اعتمادها           

وبالتايل، ميكن ملؤمتر ريو أن يعترف باتفاقية مكافحة التصحر بوصـفها           ). القاحلة وشبه الرطبة  
  .العملية احلكومية الدولية الوحيدة اليت ميكنها معاجلة قضايا تدهور األراضي على الصعيد العاملي
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بني اتفاقيات ريـو الـثالث      ودعا العديد من األطراف إىل تعزيز األنشطة التفاعلية           -١١
 واتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة التـصحر        اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغّير املناخ      (

، ال سيما عند اإلقدام على تنفيذها على املستوى الوطين، وذلـك     )واتفاقية التنوع البيولوجي  
طط عمـل وطنيـة     وبرامج وطنية للتكيف واستراتيجيات وخ    عن طريق برامج عمل وطنية      

. الصلة القائمة بني الفقر وتدهور األراضـي      وشدد بعض األطراف على     . للتنوع البيولوجي 
 أن يبحث هذه املسألة، وباألخص عند مناقـشة موضـوع           ٢٠ +  على مؤمتر ريو   وقالوا إن 

  .االقتصاد األخضر
 مفهـوم   على أن اً  وأكد الوزراء جمدد  . مطوالًاً  لقد نوقش مفهوم النمو األخضر أيض       -١٢

املسائل املتعلقة  النمو األخضر ينبغي، حسب رأيهم ورأي اتفاقية مكافحة التصحر، أن يشمل            
 ونظم توفري وختزين امليـاه،      باإلدارة املستدامة لألراضي واهلياكل األساسية الزراعية والريفية      

 ورأى. وهي املسائل اليت تعترب مجيعها ضرورية لتحقيق أهداف اتفاقية مكافحـة التـصحر            
الوزراء أن هذا احملفل من شأنه أن يكون املكان األمثل لتجديد املساعي العاملية مـن أجـل                 

   .٢٠ + التنمية املستدامة مع اقتراب موعد مؤمتر ريو

تسخري املعارف العلمية ملكافحة التصحر     : ٣اجتماع املائدة املستديرة      -ثالثاً  
  الطريق إىل التحسن: وتدهور األراضي واجلفاف

اخلطة وإطار العمل االستراتيجيان للسنوات العشر من       على أن   اً  ى التأكيد جمدد  جر  -١٣
يقضي بتمكني اتفاقية مكافحة التـصحر مـن أن         اً   تتضمن تصور  أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية   

مرجعاً عاملياً بشأن املعرفة العلمية والتقنية املتعلقـة بالتـصّحر وتـدهور األراضـي              تصبح  
  .افوالتخفيف من آثار اجلف

وقد ساعد احلوار الذي دار بني أصحاب القرار والعلماء يف اجلزء الرفيع املـستوى                -١٤
بالتـصّحر وتـدهور    على تنسيق الرؤى والتوصل إىل فهم مشترك لقضايا حساسة تتعلـق            

  . األراضي واجلفاف
وكان اهلدف من هذا احلوار هو إجياد أفضل السبل لالتصال بني األوساط العلميـة                -١٥

التصّحر وتـدهور   ي القرار بشأن املعارف العلمية، وزيادة فهم الِصالت القائمة بني           وصانع
: ومشلت املناقشة املـسألتني التـاليتني     .  وقضايا التنمية املستدامة األخرى    األراضي واجلفاف 

ما السبيل جلعل اتفاقية مكافحة التصحر قادرة على ضبط الِصلة بني العلم والـسياسة                )١(
القرار باملعلومات ذات الصلة مبمارسات االستخدام املستدام لألراضـي يف          وتزويد أصحاب   

وما نوع احلوافز اليت ينبغي اختاذها على صعيد السياسات         ) ٢(النظم اإليكولوجية املتضررة؟    
ملكافأة مستخدمي األراضي على مسامهتهم يف الرفاه العاملي من خالل حتسني وضع الـنظم              

  اإليكولوجية املتضررة؟ 
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التـصّحر  ودعت عدة أطراف إىل تعزيز القاعدة العلمية من أجل حسن فهم قضايا               -١٦
على أن عملية اتفاقية مكافحة التصحر قد بلغت        اً  وأكدوا جمدد . وتدهور األراضي واجلفاف  

مرحلة يتعني معها إنشاء هيئة استشارية حكومية دولية تعىن بقضايا التصّحر وتدهور األراضي 
تزويد أصحاب القرار مبشورة اخلرباء املوثوق هبا ليستعان هبـا يف          على   واجلفاف تكون قادرة  

عمليات اختاذ القرارات الفعالة للحد من التصحر وتدهور األراضي وبناء القدرة على مقاومة             
إجياد منهجية موحدة   اً  واقترحت عدة أطراف أيض   . اجلفاف وقطع الصلة بني التصحر والفقر     

  .ديد بغية مواصلة رصد تنفيذ االتفاقيةلقياس األهداف القابلة للتح
لألنشطة اليت تقوم   اً  ومغذي  أنه ينبغي أن يكون العلم مكمالً     اً  وذكر املشاركون أيض    -١٧

وناقشوا اخليارات املمكنة لتزويد أصحاب   .هبا اتفاقية مكافحة التصحر على املستوى القطري      
 على أهنـم    .تدهور األراضي واجلفاف  التصّحر و القرار باملعلومات عن العلوم املتعلقة بقضايا       

  .اتفقوا على ضرورة استرشاد السياسات بالعلم، والعكس بالعكس

  " مبادرة تشانغوون"  -رابعاً  
 هو استكمال االستراتيجية من خالل حتديد غاياهتـا         "مبادرة تشانغوون "اهلدف من     -١٨

  .وتدعيم الشراكات الفعلية
االت حمل التركيز املستمدة من االستراتيجية    وقد حددت حكومة مجهورية كوريا اجمل       -١٩

: وهي تشمل العناصر الثالثة التالية    . ومن املقررات اليت اختذت على مستوى مؤمتر األطراف       
وحشد موارد إضـافية وتـسهيل      ) ٢(تعزيز العملية العلمية التفاقية مكافحة التصحر؛       ) ١(

ل مكثف والتشجيع على أفضل     وإشراك القطاع اخلاص بشك   ) ٣(الترتيبات إلقامة شراكات؛    
  ". جائزة األرض من أجل احلياة"املمارسات بإطالق 

، رحبت عدة أطراف باملبادرة وُدعي مكتب مـؤمتر         "مبادرة تشانغوون "ولدى حبث     -٢٠
  .األطراف العاشر إىل متابعة التنفيذ أثناء فترة ما بني الدورات

وزاري أن أحاط اجلزء الرفيـع      وكانت نتيجة املداوالت اليت جرت على املستوى ال         -٢١
، اليت ترد اإلشارة إليها يف التذييل املرفـق         "مببادرة تشانغوون "املستوى مع التقدير واالمتنان     

  .هبذا املوجز
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  التذييل

  مبادرة تشانغوون    
  ).ICCD/COP(10)/MISC.5/Rev.4لالطالع على نص املبادرة، انظر الوثيقة (  
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  املرفق الثاين

جلسات احلوار التفاعلي الجتماعات    :  يف اجلزء اخلاص   قائمة املتحدثني     
  املائدة املستديرة

  Round table 1: Desertification, land degradation and drought and food security: 
Preserving the resource base for our food security 

1. Mr. Michel Mordasini, Assistant Director-General, Head of the Directorate Global 
Cooperation, Swiss Development Agency and Cooperation 

2. H.E. Ms. Rejoice Mabudafhasi (South Africa) Deputy Minister of Water and 
Environmental Affairs  

3. Mr. Jose Ramon Cueva (Argentina), Director de Conservacioń del Suelo y Lucha la 
Desertificacion de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustenable  

4. H.E. Mr. Pedro García Brito (Dominican Republic), Vice-Ministro, Ministerio de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales 

5. H.E. Mr. George Owour, Ambassador, Embassy of the Republic of Kenya, Nairobi  

6. Dr. Sohrab Ali (Bangladesh), Deputy Director, Ministry of Environment and Forests 

7. H.E. Sigbjorn Tenfjord, Ambassador of Norway to the Republic of Korea 

8. H.E. Ms. Sherry Ayittey (Ghana), Minister of Environment 

9. H.E. M. Blaise Ahanhanzo-Glele (Benin), Ministre de l’environnement, l’habitat et 
de l’urbanisme. 

  Round table 2: The UNCCD in the context of the Rio + 20: Addressing Desertification, 
land degradation and drought as a cornerstone of the Green Economy 

1. H.E. Mr. José Amado Castello Gonzalez (Cuba), Ministro de Ciencia, Technologia y 
Medio Ambiente 

2. H.E. Mr. Arefaine Behre (Eritrea), Minister of Agriculture 

3. Ms. Maria Victoria Chiriboga (Ecuador), Director of Mitigation and Adaption of 
Climate Change 

4. H.E. Mr. Ambroise Zanga (Central African Republic), Directeur général de 
l’environnement et de l’economie sociale 

5. Mr. Agus Sarsito, Director of International Cooperation, Ministry of Forestry of 
Indonesia 

6. H.E. Mr. Yb Datuk Sei Noh Bin Haji Omar (Malaysia), Minister of Agriculture and 
Agro-Based Industry 

7. H.E. Ms. Rejoice Mabudafhasi (South Africa), Deputy Minister of Water and 
Environmental Affairs 

8. H.E. Mr. Hem Raj Tater (Nepal), Minister for Environment 
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9. H.E. Mr. Ha Young-hyo (Republic of Korea), Vice-Minister of the Korea Forest 
Service 

10. Mr. Md. Ali Sohrab (Bangladesh), Deputy Director, Ministry of Environment and 
Forest 

11. Mr. Ahmed Saif Al Matri (United Arab Emirates), Director of Desertification 
Department, Ministry of Environment and Water 

12. Sra. Ivy Eliana Beltran Jauna (Plurinational State of Bolivia), Funcionaria de la 
Unidad Madre Tierra y Agua, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto  

13. Mr. Paulino Franco Carvalho Neto (Brazil), Head of Delegation, Ministry of 
External Relations 

14. Mr. Bolat Bekniyaz (Kazakhstan), national focal point, Ministry of Environment 

15. Ms. Nkareng Mahlompho Mota (Lesotho), Principal Secretary, Ministry of Forestry 
and Land Reclamation  

16. H.E. Ms. Sherry Ayittey (Ghana), Minister of Environment 

17. M. Sandjima Dounia (Chad), Secrétaire général , Ministère de l’environnement, de 
l’eau et des resources halieutiques  

18. H.E. M. Henri Djombo (Congo), Ministre du développement durable de l’economie 
forestière et de l’environnement  

19. H.E. Mr. Sigbjorn Tenfjord (Norway), Ambassador of Norway to the Republic of 
Korea 

20. H.E. Mr. Casimiro Huate (Mozambique), Minister 

21. Mr. B.M.S. Rathore (India), Joint Secretary, Ministry of Environment and Forests,  

  Round table 3: Harnessing science knowledge for combating desertification, land 
degradation and drought: The path to improvement 

1. Sr. Octavio Pérez Pardo (Argentina), Punto focal nacional, Director de 
Conservación del Suelo y Lucha contra la Desertificacion  

2. M. Michel P. Sedogo (Burkina Faso), Correspondant national pour la science et la 
technologie, Directeur de recherché Agro-Eco-Pédologie INERA/CNRST  

3. Mr. Abilio Syanga (Angola), Consul General, Ms. Sylvia Marasigan (Philippines); 
Vice-Minister, Ministry of Urbanism and Environment  

4. H.E.Mr. Blaise Louembe (Gabon), Minister  

5. Mr. Agus Sarsito (Indonesia), Head of International Cooperation of Forestry 
Ministry 

6. Mr. Nguen Ba Ngai (Vietnam), Director, Vietnam Forest  

7. Mr. Ibrahim M. Nasr (Egypt), President of Desert Research Center  

8. Mr. Jeff Herrick (United States), Research Soil Scientist, Department of Agriculture  

9. H.E. Mr. Mladen Zirojevic (Bosnia and Herzegovina), Minister of Foreign Trade 
and Economic Relations  

10. Mr. Jesda Kaewkulaya (Thailand), Senior Expert, National Water Resource 
Committee  
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11. H.E. Mr. Kamanzi Stanislas (Rwanda), Minister of Natural Resources 

12. Ms. Farah Ebraheem (Kuwait), Director of Coastal Monitoring and Desertification  

13. Mr. Ngosi C. Mwihava (United Republic of Tanzania), Deputy Permanent 
Secretary, Ministry of Environment  

14. Ms. Maria Victoria Chiriboga (Ecuador), Undersecretary of Climate Change, 
Ministry of the Environment  

15. Mr. Fundisile Mkeleni (South Africa), Deputy Director-General of Biodiversity and 
Conservation at the Department of Environmental Affairs  

16. Mr. Fasil Reda (Ethiopia), Research Program Coordinator, Environmental 
Protection Authority  

17. Mr. Uriel Safriel (Israel), Professor of Ecology, Center of Environment Conventions 
Blaustein Institute for Desert Research  
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  املرفق الثالث

  ن صادر عن أعضاء الربملانإعال    

  اجتماع املائدة املستديرة التاسع ألعضاء الربملان    
  ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول١٤ و١٣تشانغوون،     
  اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر بالتوازي مع انعقاد الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف يف    

املـسامهات  : ة التصحر دور أعضاء الربملان يف اجلهود املبذولة ملكافح          
االستدامة العاملية من خالل اإلدارة املستدامة والفعالة      الربملانية يف حتقيق    

لألراضي ويف تنفيذ استراتيجية السنوات العشر التفاقية األمم املتحدة         
  ملكافحة التصحر

) مقاطعة غيونغنام، مجهورية كوريا   (وقد عقدنا، يف تشانغوون      ،حنن أعضاء الربملان    
 للنظـر يف    -، اجتماع املائدة املستديرة التاسـع       ٢٠١١أكتوبر  / تشرين األول  ١٤ و ١٣ يف

 بدعوة من أمانـة اتفاقيـة       -قضايا اإلدارة املستدامة لألراضي واستراتيجية السنوات العشر        
املتحدة ملكافحة التصحر، وبدعم من االحتاد الربملاين الدويل وبرملان مجهورية كوريا، يف   األمم

  :شرة ملؤمتر األطرافن مع انعقاد الدورة العاوقت متزام
بالتقدم وبدعم األركان املترابطة واملتعاضدة للتنمية البشرية املستدامة التزامنا نعيد تأكيد   

على املستويات احمللية والوطنية واإلقليمية والعاملية، وكذلك نعيد تأكيد التزامنا املستمر حبقوق             
باعتبارها كالً ال يتجزأ، وبالُنظُم الدميقراطية، وحبسن اإلدارة        اإلنسان وكرامة اإلنسان للجميع     

  مع زيادة فعالية ودميقراطية ومساءلة املؤسسات الوطنية الدولية واملتعددة األطراف؛
عن انزعاجنا الرتفاع وترية حاالت اجلفاف والفيضانات ولالجتاهات املستمرة         ُنعرب    

  يف منطقة القرن األفريقي يف اآلونة األخرية؛للتصحر وتآكل التربة وإفقارها، كما حدث 
بأن التصحر وتدهور األراضي واجلفاف وكذلك تغري املناخ، مبا يف ذلك اآلثار            ُنقر    

الضارة الرتفاع مستوى سطح البحر والتناقص املستمر يف التنوع البيولوجي، يهدد العمليات            
  الالزمة للحياة على األرض وللمحيط اإليكولوجي العاملي؛ 

 سيكون من األفضل بكثري ربط عمليات تنفيذ اتفاقية األمـم املتحـدة             بأنهنوصي    
ملكافحة التصحر باألهداف يف جمايل املناخ والقضاء على الفقر، وباجلهود الرامية إىل معاجلـة    
مسألة األمن الغذائي واهلجرات القسرية والرتاعات بسبب شحة املوارد، وبتعمـيم مراعـاة             

  ؛االت العمل الوطنية ذات الصلةقضية التصحر يف جم
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ـ اً  بأن عملية تنفيذ االتفاقية حتتاج إىل تعزيز لتكـون إطـار          مقتنعون     إلدارة اً  عاملي
األراضي والتربة، يتيح إمكانيات للتكيف والتخفيف واملقاومة يف سياق مكافحـة اآلثـار             

 من األهداف   ٧شى واهلدف   الضارة لتغري املناخ، ومن مث املسامهة يف االستدامة العاملية مبا يتما          
  ؛)كفالة االستدامة البيئية(لفية اإلمنائية لأل
نتيجة العتمـاد اسـتراتيجية الـسنوات العـشر     ، مكن من املإىل أنهبإحلاح  ندعو    
للمعارف العلمية والفنية،   اً  عاملياً  التفاقية مرجع ا لكي تصبح اختاذ مزيد من التدابري     ،  لالتفاقية

 فريق أو منتدى حكومي دويل يعىن بقضايا التـصحر وتـدهور            مبا يف ذلك عن طريق إنشاء     
  األراضي والتصحر؛

واالتفاقية بشأن تغري املناخ واتفاقية التنوع البيولوجي   اتفاقية مكافحة التصحر    نشجع    
  على مواصلة تعزيز أوجه التآزر سواسية؛

تـدهور   من تغري املناخ وتصحر و     -التحديات املختلفة اليت نواجهها     على أن   نشدد    
 تتيح فرصة فريـدة مـن       -األراضي وجفاف وأزمات اقتصادية ومالية وغذائية وأزمة طاقة         

  نوعها للعمل من أجل إعادة تشكيل خطة التنمية وإعطاء نفس جديد للجهود الربملانية؛
 املشاركة يف مؤمتر األطراف العاشر يف تشانغوون إىل إجيـاد سـبل             األطرافندعو    

لتزام السياسي الرفيع املستوى واحلفاظ عليه وحتديـد التوجهـات          ابتكارية إلعادة بعث اال   
  .املستقبلية مع مراعاة نتائج مداوالت املائدة املستديرة الربملانية التاسعة

  :وُنعلن، حنن أعضاء الربملان، ما يلي  

  االستدامة العاملية من خالل اإلدارة املستدامة والفعالة لألراضيحتقيق   -ألف  
ملانيون مسؤولية خاصة عن محاية املوارد الطبيعية وعن حتقيق االسـتدامة           يتحمل الرب   -١

  وإقليميـاً  لقياس عدد من املنافع اهلامة حملياً      فاإلدارة املستدامة لألراضي إجراء فعال    . العاملية
  . ويساهم يف االستدامة العامليةوعاملياً

 أوصـت بـاإلدارة     وقد التزمت األطراف، مبوجب استراتيجية السنوات العشر اليت         -٢
املستدامة لألراضي باعتبارها أداة مهمة، بأن تتيح جلميع اجلهات ذات املصلحة يف االتفاقيـة              

ومجيع اجلهـات ذات املـصلحة      . أرضية مشتركة جديدة وحيوية بغية تعزيز تنفيذ االتفاقية       
  .مطالبة ببذل املزيد إلقران األقوال باألفعال

 أن تبذل قصارى جهودها لكي تدرج على حنو فعال        وينبغي للربملانات واحلكومات      -٣
تدابري للوقاية من التصحر ومكافحته وكذلك لتخفيف آثار الكوارث الطبيعية وذلك باختـاذ         
سياسات وبرامج متعلقة على سبيل املثال بإدارة األراضي واملياه والغابات والزراعة والتنميـة             

  لى الفقر واستراتيجيات التنمية املستدامة؛الريفية ونظم اإلنذار املبكر والطاقة والقضاء ع
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للمبدأ القائل بـأن التحـول إىل الزراعـة         اً  عريضاً  وعلى الربملانيني أن يقدموا دعم      -٤
املستدامة واإلدارة املستدامة لألراضي ينبغي أن يكون جزءاً من احلل املفـضي إىل التنميـة               

رأة ومعـارف الـسكان األصـليني    املستدامة، دون التقليل يف الوقت نفسه من شأن دور امل   
   .من عوامل التغيري فاملرأة ومعارف السكان األصليني كالمها مدعو ألن يكون عامالً. احلاسم

وينبغي للحكومات أن تعمل، بدعم من الربملانات وحتت إشرافها، على إتاحة إطار              -٥
ن مرفـق البيئـة   ويدعو الربملانيو. من تدهور األراضياً  توجيهي موات يسمح بالتخلص هنائي    

العاملية إىل تعزيز برنامج اإلدارة املستدامة لألراضي بتزويد البلدان املتأثرة املؤهلة باملوارد املالية             
  .اإلضافية الالزمة لتنفيذ برامج العمل املقررة مبوجب االتفاقية

 والربملانيون مشجعون على إشراك مجيع األطراف الفاعلة، مبا فيها احلكومات احمللية            -٦
واإلقليمية واجملتمع املدين والشركاء من القطاع اخلاص، يف تصميم وتنفيذ السياسات املتعلقة            

  . باإلدارة املستدامة لألراضي
وينبغي تشجيع الربملانات واحلكومات على العمل على إذكاء الوعي بالقضايا البيئية             -٧

ة لألراضي وسبل احلد مـن      وتنوير اجلمهور وتعزيز التثقيف بشأن التصحر واإلدارة املستدام       
  .تبذير األغذية واإلجراءات املنسقة ملكافحة تدهور البيئة

وإلجياد شكل من أشكال التحفيز والتشجيع، ميكن توخي استحداث جـوائز عامليـة               -٨
أو إقليمية يف جمال اإلدارة املستدامة لألراضي متنح يف إطار مرموق ذي مخسة مستويات              /ووطنية و 
  .ة السياسية وموظفو الدولة واجملتمع املدين والقطاع اخلاص ووسائل اإلعالمالقياد: ممكنة هي

لقد أخذ املاحنون الدوليون عدة تعهدات لصاحل أفريقيا وبلدان ناميـة يف منـاطق                -٩
فينبغي للربملانات أن   . أخرى، ويلزمهم الوفاء هبا، وعلى الربملانات القيام بدور داعم يف ذلك          

  . مالية كافية وقابلة للتنبؤ، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدراتتساعد على تعبئة موارد
ويتعني على برملانات البلدان املتقدمة العمل على زيادة املساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة،         -١٠
 ٠,٧سيما بالنسبة للبلدان اليت مل تبلغ فيها هذه املساعدة حىت اآلن النسبة احملددة وهـي                 ال
  .٢٠١٥وغ هذه النسبة حبلول عام املائة؛ فال بد من بل يف
وينبغي أن تستأثر قضايا التصحر وتدهور األراضي املزيد من اهتمام السياسيني على              -١١

وينبغي للمعاهدة اليت ستخلف بروتوكول كيوتو أن تعاجل مـسألة تراجـع            . الصعيد العاملي 
بدعم الربملانـات   "  بيئي عاملي جديدة   من أجل واقع  "وينبغي أن حتظى املبادرة     . إنتاجية التربة 

شريطة أن تصبح مسألة اإلدارة املستدامة لألراضي جزءاً ال يتجزأ من هذه املبـادرة ومـن                
  .٢٠ + سيما بالنسبة ملؤمتر ريو االستراتيجيات املستقبلية حلماية املناخ، ال

اإلقليمية الكفيلـة  وبإمكان الربملانات تعزيز أشكال التعاون الدولية واإلقليمية ودون       -١٢
بتحسني العالقات فيما بينها وبني األطراف الفاعلة األخرى، مبا يف ذلك األنشطة الـسياسية              

  . على املستوى الربملاين، إذا لزم األمر
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فيما خيص صـندوق البيئـة العامليـة        (وميكن استحداث آليات اإلشراف الربملاين        -١٣
لربملانات على رفع مستوى تنسيقها مع املنظمـات        وُتشجَّع ا ). واملصارف اإلمنائية اإلقليمية  

اإلقليمية أو القارية ذات الصلة يف حماولة لتعزيز مواءمة برامج العمل اإلقليميـة ودون              ) دون(
 .اإلقليمية مع استراتيجية العشر سنوات لالتفاقية ومع تنفيذ هذه االستراتيجية

  تنفيذ استراتيجية العشر سنوات  -باء  
انات، مبا تيسر هلا من جهود مناسبة، تنفيذ استراتيجية العشر سنوات،           ستدعم الربمل   -١٤
حتسني سبل عيش السكان املتضررين؛ وحتسني       :سيما أهدافها االستراتيجية األربعة وهي     وال

 وحتقيق فوائد عامة؛ وتعبئة املوارد الالزمة لدعم تنفيذ االتفاقيـة           إنتاجية السكان املتضررين؛  
  . بني أطراف فاعلة وطنية ودوليةبإقامة شراكات فعالة

وبإمكان الربملانات أن تساعد يف مواءمة برامج العمـل الوطنيـة مـع األهـداف                 -١٥
االستراتيجية والتنفيذية احملددة يف االستراتيجية مبا يكفل اختاذ اإلجراءات املالئمة على الُصعد            

  .اإلقليمية والعاملية/الوطنية ودون اإلقليمية
. ملانات سن تشريعات ومعايري ومواءمتها مع أحكـام االسـتراتيجية         وبإمكان الرب   -١٦

التشجيع على اعتماد قوانني ولوائح فيما يتعلـق بـنظم حيـازة األراضـي      اً  وبإمكاهنا أيض 
  .والصفقات العقارية الدولية مبا يتماشى مع منوذج التنمية البشرية املستدامة

ية كافية للقطاعات الـيت تـستهدفها       وبإمكان الربملانات كفالة ختصيص موارد مال       -١٧
  .االستراتيجية؛ وميكن توخي استحداث أبواب حمددة يف امليزانيات الوطنية

وميكن أن تكفل الربملانات احتساب املساعدة اإلمنائية الرمسيـة وغريهـا مـن               - ١٨
ـ . مصادر املعونة اخلارجية يف امليزانية وإدراجها يف اخلطط اإلمنائية القطرية         اً ضوميكنها أي

 موضع التنفيذ لتعبئة املوارد الوطنية والثنائيـة        ‘أطر متكاملة لالستثمار  ‘تطلب وضع   أن  
مع روح إعـالن بـاريس      اً  واملتعددة األطراف لزيادة كمية وأثر عمليات التدخل متاشي       

  .بشأن فعالية املعونة
دم جيد يف   وبإمكان الربملانات مراقبة إجراءات اجلهاز التنفيذي والتأكد من إحراز تق           -١٩

بطرح أسئلة واستفسارات على اجلهاز التنفيـذي،         تنفيذ االستراتيجية، وقد يكون ذلك مثالً     
واعتماد قرارات، وإنشاء جلان خاصة، وعقد جلسات استماع منتظمة، وتنظـيم زيـارات             

وعلى الربملانات يف البلدان النامية أن حترص بوجه خاص علـى كفالـة املـساءلة               . ميدانية
  .ملبادئ باريساً فيما يتعلق باملعونة طبقوالشفافية 

وينبغي أن تنشأ يف كل برملان شبكة وطنية من النواب وجهة اتصال تعنيان مبـسائل         -٢٠
  .اتفاقية مكافحة التصحر
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 ما يقوم الربملانيون، بوصفهم ممثلني للشعب، بدور اجلهة الفاعلة يف جمال التنمية، وكثرياً  -٢١
وبإمكـاهنم أداء  . تتوىل نشر املعلومات على نطاق واسع داخل اجملتمعوقادة الرأي، واجلهة اليت   

دور القنوات للتعريف بالتصور الذي جاءت به االستراتيجية وباألهداف االستراتيجية يف أوساط 
اجلمهور واجملتمعات األهالية وتشمل السلطات والسكان احملليني والنساء والـشباب وقطـاع            

ومية واملنظمات األهلية واملدارس واألوساط األكادميية والفنـانني        األعمال واملنظمات غري احلك   
وينبغي هلم أن حيرصوا على أن تتضمن برامج أحزاهبم والوثائق السياسية األخرى            . والصحافيني

  .اليت يصدروهنا مسألة اإلدارة املستدامة لألراضي على سبيل األولوية

   التزام وإرادة سياسية أقوى-الربملانات   -جيم  
ببذل كل مـا يف وسـعنا لتعزيـز اإلرادة          ا  التزامناً  حنن أعضاء الربملان، نؤكد جمدد      -٢٢

 كامالًاً  السياسية اليت ال غىن عنها لتنفيذ االتفاقية واستراتيجية العشر سنوات التابعة هلا تنفيذ            
ت احمللية  ولتحقيق االستدامة العاملية من خالل اإلدارة املستدامة لألراضي على املستويا         اً  وموفق

  . والوطنية واإلقليمية والعاملية
اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر تستحق مزيداً من النجاحات مـن أجـل             إن    -٢٣

من الربوز على الساحة، وهو     اً  حتقيق مصلحة الناس الذين يعيشون حتت وطأة التصحر ومزيد        
لة التصحر مبثابة حجـر     ما ميكن حتقيقه بتحسني خصائص االتفاقية ومؤسساهتا، وجعل مسأ        

  .الزاوية يف البناء العام لإلدارة البيئية العاملية الرشيدة
للبعد السياسي البعيد املدى ملسائل تدهور األراضي وتآكل التربـة والتـصحر،            اً  ونظر  -٢٤
بد من وجود إرادة سياسية أقوى والتزام برملاين أقوى من أجل تنفيذ االتفاقية واسـتراتيجيتها                فال

ويتعني اسـتخدام الـشبكة     . اإلقليمية والدولية ) دون(ات العشر على املستويات الوطنية و     للسنو
وينبغي للجنة التوجيهية أن تقدم املزيد مـن التوجيـه يف           . الربملانية املعنية باالتفاقية بصورة أفضل    

  .ةسبيل تعزيز هذه الشبكة والتأكد من حسن تطبيق اإلعالنات اليت تصدر عن املوائد املستدير
ية األمم املتحدة ملكافحـة     لربملانات، من أمانة اتفاق   نطلب، حنن أعضاء ا   ويف اخلتام،     -٢٥

  ): الربملاين الدويلاالحتاداللجنة التوجيهية وساعدة مب( أن تضطلع مبا يلي التصحر
  اختاذ اإلجراءات الالزمة ملتابعة تنفيذ نتائج املائدة املستديرة احلالية؛  )أ(  
 اللجنة التوجيهية على االستفادة من مجيع الـسياقات ذات          مساعدة رئيس   )ب(  

لنقل رسـالتنا إىل    ) ٢٠ + ريو (٢٠١٢الصلة مبا فيها مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة         
  صناع القرار وإىل اجملتمع الدويل؛

تيسري تنظيم املائدة املستديرة الربملانية العاشرة بالتزامن مع الدورة احلاديـة             )ج(  
وُيشجَّع الربملانيون من البلدان النامية والبلدان املتقدمة على . ة ملؤمتر األطراف يف االتفاقية   عشر

  .السواء بقوة على املشاركة
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  املرفق الرابع

  البيان اخلتامي باسم منظمات اجملتمع املدين    
ر األطراف  تود منظمات اجملتمع املدين اجملتمعة يف تشانغوون، مبناسبة الدورة العاشرة ملؤمت            -١

يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، أن تعرب عن شكرها للسلطات الكورية املسؤولة عن              
تنسيق هذا املؤمتر، وألمانة االتفاقية، وبصفة خاصة لشبكة منظمات اجملتمـع املـدين الكوريـة               

  .جلهودها ودعمها، وكذلك للمنظمات األخرى اليت سامهت يف تسهيل عقد هذا املؤمتر
 املشارِكة على ضرورة التصدي للتصحر على وجـه         منظمات اجملتمع املدين  وتشدد    -٢

 يف املائة،   ٤١,٣فالدراسات األخرية تفيد بأن األراضي اجلافة متتد على مساحة تبلغ           . السرعة
.  مليار نسمة من الناس، أي ثلث سكان العـامل         ٢,١اً  ليس هذا فحسب بل إهنا تأوي أيض      

. فإن ثلث احملاصيل اليت تزرع يف الوقت احلاضر ناشئ من أراض جافة            وباإلضافة إىل ذلك،  
 يف املائة من املاشية يف العامل وموئل حلياة بريـة           ٥٠  مورد غذاء ل  اً  واألراضي اجلافة هي أيض   

  .زاخرة باألنواع وتستأثر بنحو نصف مجيع النظم الزراعية
ة مكثفـة يف جمـال إدارة       وقد اضطلعت منظمات اجملتمع املدين طوال العام بأنشط         -٣

  .املوارد الطبيعية بغية حتسني سبل رزق فقراء األرياف ومتكني املرأة وإذكاء الوعي
ونشعر بالقلق إزاء ضعف العمل لتنفيذ وتفعيل االتفاقية على املستوى اجلمـاهريي              -٤

وحنث مجيع األطراف على أن تركز أكثر على إعطاء األولوية الالزمـة لقـضايا التـصحر                
هور األراضي واجلفاف وتطوير أنشطة ملموسة للتخفيف من معاناة السكان املتـضررين      وتد

وفيما يتعلق باجلفاف، ندعو إىل إنشاء آليات طوارئ للتعامـل مـع            . من التصحر واجلفاف  
  .الكوارث اليت تسببها هذه الظاهرة

املـساواة  على الصعيد الدويل لتحقيق املزيد مـن التقـدم يف           اً  والنهج املعتمد حالي    -٥
ونعتقد جازمني  . واإلنصاف بني اجلنسني يف اجملتمع يرتكز إىل تعميم مراعاة املنظور اجلنساين          

أن اإلجراءات اليت تتخذ على مستوى احلكومات الوطنية ينبغي أن تـشمل إدراج املنظـور               
علـى  اً  اجلنساين يف مجيع السياسات واخلطط والربامج واملشاريع لكي حتدث هذه كلها أثر           

  .نساء والرجال والشباب بالتساويال
ـ            -٦ بعـد عـام إذا     اً  إن مشاركة منظمات اجملتمع املدين يف عملية االتفاقية تتقلص عام
طلبنـا لزيـادة    اً  ونؤكد بشدة جمدد  . نظرنا إىل العدد املعتمد من هذه املنظمات يف كل عام          ما

. عليـه يف االتفاقيـة    مشاركة منظمات اجملتمع املدين يف هذه العملية على النحو املنـصوص            
ومنظمات اجملتمع املدين تعمل هبمة يف جمال توثيق أفضل املمارسات اليت أثبتت جدواها وتتسم              

على أنه من املؤسف أننا لن نتمكن، حنن منظمات اجملتمـع           . باالبتكار من أجل تبادل املعارف    
ة نظام استعراض األداء    بواسطاملدين، من إطالع مؤمتر األطراف بعد اليوم على جتاربنا وخرباتنا           

  .وتقييم التنفيذ على حنو ما أوصت به الدورة التاسعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية



ICCD/COP(10)/31 

GE.11-65318 32 

ويف هذا  . ونشدد على أمهية استحداث عملية جرد عاملية للنباتات املقاومة للجفاف           -٧
ـ             ة هبـذه   الصدد، بإمكان منظمات اجملتمع املدين أن تساهم يف حتديد ومجع املعلومات املتعلق

  .النباتات يف البلدان املعنية بالتعاون مع األوساط العلمية والتكنولوجية
وتقـدم  اً  خاصاً  حنن منظمات اجملتمع املدين، أن تويل االتفاقية اهتمام       اً،  ونطلب أيض   -٨

فهذه املناطق تتـيح    . للمناطق احملفوظة من قبل الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية       اً  قوياً  دعم
ى حلفظ الطبيعة ولسبل العيش وتنطوي على إمكانات هائلة لالستجابة للـتغريات            منافع كرب 

العاملية، مبا يف ذلك تغري املناخ ومكافحة التصحر وحفظ التنوع البيولوجي واحلفـاظ علـى         
وهذه املناطق  . وظائف النظام اإليكولوجي وإقامة ِصالت إيكولوجية يف املشهد الريفي قاطبة         

 من برنامج عمل اتفاقية التنوع البيولوجي بشأن املناطق احملمية، الـذي            احملفوظة تشكل جزءاً  
  . نرى أنه قادر على إتاحة فرصة ساحنة للتعاون فيما بني االتفاقيات البيئية املتعددة األطراف

وتعزيز قاعدة املعارف العلمية بشأن اإلدارة املستدامة لألراضي أمر ضـروري مـن       -٩
.  القرار السياسي بشأن قضايا التصحر وتدهور األراضي واجلفافأجل فعالية عمليات صناعة   

.  تـابع لالتفاقيـة    ولذلك ندعو إىل إنشاء فريق علمي حكومي دويل معين بالتربة واألراضي          
لإلسهامات العلمية والتكنولوجية ضمن دوائر التآزر      اً  أيض  وسيكون عمل هذا الفريق مكمالً    

  .منظمات اجملتمع املدينمل تشكيلة الفريق ممثلني عن وينبغي أن تش. فيما بني اتفاقيات ريو
اً ونوصي، حنن منظمات اجملتمع املدين، بأن تأخذ هذه االتفاقية بزمام املبادرة للمضي قـدم               -١٠

ذلك أن التجربة بّينت أن حتقيـق النتـائج         .  فعاالً بشأن تطوير التآزر من أجل تنفيذ االتفاقية تنفيذاً       
  .ت اليت توختها االتفاقية لن يتأتى مبعزل عن االتفاقيات األخرى ذات الصلةاملرجوة من االستراتيجيا

لقد اختذت منظمات اجملتمع املدين، يف هذه الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف، مبادرة              -١١
تقضي ببناء حتالف يف إطار هذه االتفاقية وإقامة منتدى جيمع بني مكونات هذه املنظمـات               

لوجيا وأفضل املمارسات بشأن قضايا التصحر وتدهور األراضـي         لتبادل التجارب والتكنو  
من إقامة شراكة وحـوار فعـالني مـع     اً  ومن املتوقع أن ميكّن هذا التحالف أيض      . واجلفاف

  .اجلهات ذات املصلحة يف عملية االتفاقية
ولكي تكون هـذه    . ونرحب، حنن منظمات اجملتمع املدين، مببادرة تشانغوون وندعمها         -١٢
  .، نطالب بتمكني اجملتمع املدين من املشاركة فيها مشاركة فعالةوتشاركاً درة أكثر مشوالًاملبا
وترى منظمات اجملتمع املدين أن بعض القضايا يف حاجة ألن تعاجل يف إطار عملية االتفاقية                 -١٣

الغـذائي  على اإلنتاج الغذائي واألمن     اً  فقد أصبح االستيالء على األراضي هتديد     . على جناح السرعة  
فاستحواذ الشركات املتعـددة اجلنـسيات علـى        . والسيادة الغذائية يف العديد من اجملتمعات احمللية      

مساحات شاسعة من األراضي الزراعية للمجتمعات احمللية تسبب يف منافسة مباشرة يف اسـتغالل              
 مـن قبـل     األراضي للزراعة الغذائية من قبل السكان احملليني من جهة، ويف اسـتغالل األراضـي             

لزراعة احملاصيل غري الصاحلة لألكل وباألخص للوقود الزراعي، مـن           الشركات املتعددة اجلنسيات  
  .واالستيالء على األراضي حيرم اجملتمعات احمللية من رصيدها الغذائي وهو األرض. جهة أخرى

أكرب اً  قدرعلى أن تويل    اً  ليس اجملتمعات املدنية فحسب بل مجيع األطراف أيض       اً  وحنث أيض   -١٤
 .من االهتمام ملسأليت الفقر املدقع وعدم املساواة االجتماعية املترتبني عن التصحر وتدهور األراضي
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  املرفق اخلامس

   إعالن منتدى قطاع األعمال املعين باإلدارة املستدامة لألراضي    

  "غييونغنامإعالن "    
ة دينامية ومتعاظمة مـن     ميكن إجياد حلول للتحديات البيئية القائمة دون مشارك        ال  

الضطالع مؤسسات األعمال بشكل متزايد بدور يف مواجهة حتديات         اً  القطاع اخلاص، نظر  
وميكن حتقيق ذلك بإطالق برامج فعالة خاصة باملسؤولية االجتماعية للشركات          . بيئية معقدة 

فضل املعـارف   بغية تلبية االحتياجات احمللية احليوية مبا يؤدي إىل منو اقتصادي وابتكارات ب           
العلمية املعاصرة والتعليم واالستثمارات ورحبية األنشطة اليت تعىن مبكافحة التصحر وحتـسني            

ويف هذا الصدد، نناشد، حنن منتدى قطاع األعمال العامل يف إطار االتفاقيـة،             . سبل العيش 
ىل التخفيف  احلكومات املعنية التحلي باحلكمة وتقدمي الدعم ملبادرات قطاع األعمال الرامية إ          

  .من آثار تغري املناخ والتصحر وتدهور األراضي واجلفاف واضمحالل التنوع البيولوجي
إن االستثمار يف مكافحة التصحر قد ال يدر عوائد فورية، ولذلك ينبغي للحكومات      

ويف اإلطار الـزمين   . أن حترص على تضافر جهودها مع جهود قطاع األعمال واجملتمع املدين          
ـ      ى، من املأمول أن يؤدي تراجع التلوث ال       البعيد املد  ة كربوين بفضل االسـتدامة يف الزراع

  .من التصحر على أقل تقديراً والغابات وإدارة األراضي إىل التخلص هنائي
لقد أُطلق منتدى قطاع األعمال األول املعين باإلدارة املستدامة لألراضي على هامش              

ة مكافحة التصحر، فقدم إضافة هلذه الدورة وأبـرز         الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف يف اتفاقي     
الدور احلاسم لقطاع األعمال يف التصدي للتصحر وتدهور األراضي واجلفاف، وكان حتت            

  ."اء باألرض، األرض من أجل احلياةاالعتن"شعار 
وُعقد املنتدى يف مركز املؤمترات واملعارض يف تـشانغوون، مبقاطعـة غييونغنـام،               

وافتتح املنتدى ببيانات أدىل هبا     . ٢٠١١أكتوبر  / تشرين األول  ١٨-١٧ يف   مجهورية كوريا، 
السيد لوك غناكاجا، األمني التنفيذي التفاقية مكافحة التصحر، والدكتور دون كـوو يل،             

  .وزير إدارة الغابات يف كوريا، والسيد دوو كوان كيم، حاكم مقاطعة غييونغنام
على املستوى  اً  قطاع اخلاص على بذهلا حالي    واستعرض املنتدى اجلهود اليت يعكف ال       

وحبث املشاركون، ومنهم ممثلون عن منظمات تعىن بقضايا األرض         . الوطين ملكافحة التصحر  
والغابات وأكادمييون، التحديات القائمة يف خمتلف أحناء العامل، واستعرضوا حـاالت مـن             

ونـاقش  . ق آسيا وأفريقيـا   الكوريتني اجلنوبية والشمالية ومن منغوليا والصني وجنوب شر       
استخلصت من مشاركة القطاع اخلاص يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية اً دروساً املنتدى أيض
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املعنية بتغري املناخ واتفاقية التنوع البيولوجي من أجل إجياد السبل الكفيلة بتحـسني تعـاون               
إنشاء منتدى دائم لقطـاع     منتدى قطاع األعمال التابع لالتفاقية مع البلدان كافة من خالل           

  .األعمال تابع لالتفاقية يكون مقره يف مجهورية كوريا
إىل املداوالت اليت أجراها منتدى قطاع األعمال املعين باإلدارة املـستدامة           اً  واستناد  

  :لألراضي التابع لالتفاقية، يعلن املنتدى ما يلي
ري املناخ واتفاقية التنوع البيولـوجي      نقر بأن اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية املعنية بتغ         -١

كالمها يشرك بالفعل القطاع اخلاص وقطاع األعمال يف أعماله عن طريق عقـد منتـديات               
  .قطاع األعمال، يف حني مل تسع اتفاقية مكافحة التصحر إىل حتقيق هذه الغاية بعد

دمري التربة الـسطحية  نسلم بأمهية اإلدارة املستدامة لألراضي ألن تدهور التربة يتسبب يف ت          -٢
  .واملسكن واملوئل جلميع الكائنات احلية، ويؤدي إىل تناقص التنوع البيولوجي وتغري املناخ

ولذلك، فإن هدف املنتدى هو إذكاء الوعي يف أوساط القطاع اخلاص بأمهية األرض               -٣
  .جلفافوالغابات والتربة السطحية، ال سيما فيما يتصل بقضايا التصحر وتدهور األراضي وا

وسيناقش منتدى قطاع األعمال املعين باإلدارة املستدامة لألراضي السبل الكفيلـة             -٤
بإنشاء إطار للتعاون الفعال بني القطاعني العام واخلاص من أجل إجيـاد حلـول للتـصحر                

  .وتدهور األراضي واجلفاف
التربة متضافرة جلعل ظواهر التصحر وتدهور      اً  وسيبذل منتدى قطاع األعمال جهود      -٥

  .واجلفاف تتراجع وملنع حدوثها
يف جمـال اإلدارة    اً  ويسعى منتدى قطاع األعمال ألن يصبح الشبكة األكثر تـأثري           -٦

  .املستدامة لألراضي يف أوساط قادة رجال األعمال يف العامل
وسيفتح منتدى قطاع األعمال اجملال إلقامة شراكة عاملية بني الشركات اليت تعـىن               -٧

 راعة والغابات واملياه واحلياة على كوكبنا والبيئة من خمتلف أحناء العامل، فـضالً          باألرض والز 
  .مع صناع القراراً عن إتاحة فرص لقادة رجال األعمال للعمل سوي

وسيصبح منتدى قطاع األعمال قبلة قادة رجال األعمال من الشركات اليت تعـىن               -٨
وسيشجع املنتدى املشاركني   . كوكبنا والبيئة باألرض والزراعة والغابات واملياه واحلياة على       

فيه من قطاع األعمال على التأمل يف سجلهم من حيث األثر البيئي وعلى النظر يف الـسبل                 
  .إلعمال الشركات مسؤوليتها االجتماعية

لبلورة تعاون مع نطاق عريض من اجلهات ذات        اً  وسيتيح منتدى قطاع األعمال منرب      -٩
لني احلكوميني علـى أن يراعـوا يف عمليـات اختـاذ القـرار              وسيشجع املسؤو . املصلحة

التكنولوجيات املتطورة وابتكارات قطاع األعمال والسلطة اليت فوضها الشعب للمجتمـع           
وسيطلب من أوساط أكادميية وخرباء تقدمي املشورة بشأن سبل منو األعمال التجارية            . املدين
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لك، سيستكشف إمكانات إنشاء شراكات عملية      وعالوة على ذ  .  بيئياً وسليماًاً  مستداماً  منو
مع القطاع اخلاص يف خمتلف أحناء العامل وأداء دور حاسم يف احلفاظ على إنتاجية األرض من                

  .أجل احلياة
اً وسيعمل على تعبئة األموال وفق. واقعية وعمليةاً وسيحدد املنتدى يف كل عام أهداف      -١٠

وسيضع املنتدى مبـادئ توجيهيـة      . فحة التصحر هلذه األهداف بغية تقدمي مسامهته يف مكا      
وسُيطلب ممن يرغـب مـن      . خاصة به وسيشجع األعضاء على تنفيذها على أساس طوعي        

  .إىل هذه املبادئ التوجيهيةاً األعضاء نشر أفضل ما لديهم من ممارسات استناد
ومن املتوقع أن يضم املنتدى يف عضويته أكثر من ألف عـضو يف ظـرف مخـس                   -١١

ويف منتدى قطـاع    . وسيعقد اجتماعات منتظمة وسُيدعى مجيع األعضاء حلضورها      . سنوات
وكان احملفل .  من القيادات١٠٠األعمال األول املعقود يف غييونغنام، مجهورية كوريا، حضر 
  .يهدف إىل تثبيت موقعها كشبكة تعاونية عاملية مؤثرة ودائمة

  .مبكافحة التصحر وجلنة تنفيذية للتكنولوجياوسيدعم املنتدى بقوة إنشاء فريق دويل معىن   -١٢
وسيشجع املنتدى قادة قطاع األعمال على املشاركة يف مسابقة خطة األعمال البيئية              -١٣

  .وحضانة مشاريع اجتماعية وجتارية وجائزة التفوق يف اإلدارة املستدامة لألراضي
 فيما يتعلق باإلدارة    ويناشد املنتدى احلكومات املعنية وضع سياسات وحوافز جديدة         -١٤

  .املستدامة لألراضي
وسيكون مركز املكتب الرئيسي ملنتدى األعمال يف سيول جبمهورية كوريا، أما مكتبـه          -١٥

  .لدى األمم املتحدة فسيكون يف بون بأملانيا حيث مقر اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر
ستدامة لألراضي دورته الثانية على     وسيعقد أعضاء منتدى األعمال املعين باإلدارة امل        -١٦

 املزمع عقده يف ريو دي جـانريو        ٢٠١٢هامش مؤمتر األمم املتحدة بشأن التنمية املستدامة        
  ).٢٠ + مؤمتر قمة ريو(

الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطـراف يف       وسيعقد املنتدى دورته الثالثة على هامش         -١٧
  .٢٠١٣ملزمع عقدها يف عام اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر ا

  ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول١٨
  مركز املؤمترات واملعارض يف تشانغوون

  غييونغنام، مجهورية كوريا
  اإلعالنع هذا وقّ

  منتدى قطاع األعمال العامل يف إطار اتفاقية مكافحة التصحرمجيع أعضاء 
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Annex VI [English only] 

  Draft Chairman’s summary of the interactive panel 
discussion on the mid-term evaluation of the 10-year strategic 
plan and framework to enhance the implementation of the 
Convention (2008–2018) 

  (Fifth plenary meeting of the Committee for the Review of the 
Implementation of the Convention, Changwon, Republic of Korea, 19 
October 2010) 

 

1. An interactive panel discussion on the mid-term evaluation of the 10-year strategic 
plan and framework to enhance the implementation of the Convention (2008–2018) (The 
Strategy) was held as part of the official programme of the Committee for the Review of 
the Implementation of the Convention (CRIC) at its tenth session, with the participation of 
the following panellists: 

• Mr. Octavio Perez Pardo 

• Ms. Sina Maïga Damba 

• Mr. Gustavo de Fonseca. 

 
2. The discussion was moderated by Mr. Matt Walpole. 

3. Three topics were addressed, through brief presentations by the panellists and open 
discussion with the floor: 

(a) Engaging the international community in setting targets and defining 
indicators for progress; 

(b) Improving political will and commitment to the Convention and raising 
awareness of desertification/land degradation and drought and of the profile of the 
Convention; 

(c) Building the capacities of affected country Parties to access financial 
resources for funding activities to combat desertification/land degradation and drought. 

4. At its meeting on 14 October 2011, the CRIC Bureau agreed to forward the 
Chairman’s summary as documentary input to the entity entrusted with preparation for the 
mid-term evaluation of The Strategy. 

 A. Engaging the international community in setting targets and defining 
indicators for progress 

5. The panellist encouraged Parties to focus on what they wanted to achieve with the 
mid-term evaluation, requesting them to imagine and anticipate the future beyond 
“institutional” housekeeping.  
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6. National prioritization within sustainable land management approach is key, as part 
of the national environmental infrastructure requiring investment. Investment plans could 
be seen as a mechanism for attracting investment from national budgets, as well as from 
bilateral and international partners.  This can happen only if countries first assess their 
national situation and ensure that national action programmes are aligned with The 
Strategy. Alignment of action programmes will make reporting effective, including 
measuring progress against national targets which each country may wish to set 
individually but within the framework of the intergovernmental process and the commonly-
shared objectives of The Strategy. 

7. The national report is first and foremost a tool to be used for domestic planning, 
rather than being a communication to Parties and to the Conference of the Parties for global 
review. It should not be perceived as an obligation but should be used to address challenges 
in implementing the Convention and to monitor progress at country level. Only with a clear 
demonstration that implementation can occur at country level can we expect any significant 
reapportionment of Global Environment Facility financing. There is an opportunity to be 
seized, but concrete results should be delivered and documented.   

 B. Improving political will and commitment to the Convention, and 
raising awareness of desertification/land degradation and drought and 
the profile of the Convention 

8. The panellist addressed the problem that desertification and land degradation are 
still not perceived as global threats, in spite of the knowledge of national and transnational 
challenges. 

9. Women are particularly affected by desertification/land degradation and drought 
(DLDD) in rural areas as they fetch water and firewood. As a way forward, mainstreaming 
of gender factors in the UNCCD process should be accelerated, and the mid-term 
evaluation would be a good opportunity to assess progress.  

10. The speaker then went on to highlight the need to operationalize commitments and 
mobilize additional resources. In raising awareness further, a call to other environmental 
multilateral processes should be made, with the aim of inspiring action and changing 
people’s attitudes to desertification. The speaker explored whether we need to simplify the 
messaging and branding. Finally, the speaker addressed the matter of tailoring scientific 
research better to communities’ needs and encouraging country Parties to adopt a 
programmatic approach more aligned with best practices.  

11. The mid-term evaluation needs to emphasize what is being done and the solutions, 
moving away from negative communications and bringing in successful experience. The 
evaluation should document the dimensions of political and financial support generated by 
The Strategy, and be used to turn The Strategy into a protocol for implementation. National 
awards and incentives should be developed; there is a requirement to tailor scientific 
research to actual community needs; best practices on sustainable land management should 
be used to make national policies more effective. Investment at community level has been 
successful; funding should be targeted and rationed, and a move from institutional matters 
to implementation of concrete action is required. Reporting should be enhanced and more 
effective, and adaptation to climate change and recurrent drought should be further 
highlighted.   



ICCD/COP(10)/31 

GE.11-65318 38 

 C. Building the capacities of affected country Parties to access financial 
resources for funding activities to combat desertification/land 
degradation and drought 

12. The panellist outlined critical elements that were lacking in accessing resources, 
notably a global/local needs assessment including gaps and structures.  Most of the 
opportunities are at national and subnational level but will not be accessed unless we can 
strengthen capacity for needs assessment.  

13. Building capacity in sustainable land management needs synergy and real results. 
There are several options available in innovative financing, which can be further explored 
and expanded. The Strategy of the United Nations Convention to Combat Desertification 
should be aiming for a triple win. Particularly important will be assessment of the role of 
the private sector and national trust funds with adequate management of financial assets. 
There is also scope for The Strategy to address issues of perverse agricultural policies and 
put in place a response that redirects existing resources.  

14. The mid-term evaluation should aim to deliver transformative and up-scaling of 
activity to deliver results to the maximum number of beneficiaries for each dollar invested. 
Results matter. The evaluation might review the results-based management framework to 
ensure alignment of needs with funding but also to ensure that the process is in accord with 
the principles of the Paris Declaration. The entire system needs to be more harmonized so 
that the approach does not fracture the funding lines.  

15. It is important to stress the extent of the alignment of action programmes and the 
validity of national communications in the last reporting and review process. Measurable 
indicators need to be established at country level, and to be coherent and compatible with 
the intergovernmental review process. Programme tools are needed, and these need to be 
mainstreamed into national development strategy and plans. The applicability of these tools 
at local level needs to be examined with The Strategy, taking account of decentralization, 
local-level training and capacity building.  The evaluation needs to take account of the 
availability of national funding and the access of key stakeholders to these resources or to 
local development funds.  The mid-term evaluation should propose appropriate 
mechanisms for enhancing delivery.  Pooling of efforts is important, but above all the 
reconciliation of financing and results is a must.  
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Annex VII [English only] 

  Documents before the Conference of the Parties at its tenth 
session 

Document symbol Title 

ICCD/COP(10)/1 Provisional agenda and annotations. Note by the secretariat 

ICCD/COP(10)/2 Review of progress in implementation of the comprehensive 
communication strategy. Note by the secretariat 

ICCD/COP(10)/3 Implementation of paragraphs 1 to 3 and 5 to 8 of decision 6/COP.9. 
Note by the secretariat 

ICCD/COP(10)/4 Implementation of decision 6/COP.9 - Evaluation of the Global 
Mechanism. Report by the Bureau of the Conference of the Parties at its 
ninth session 

ICCD/COP(10)/5 Revised procedures for the participation of civil society organizations in 
meetings and processes of the United Nations Convention to Combat 
Desertification. Note by the secretariat 

ICCD/COP(10)/6 Consideration of the follow-up to the outcome of the World Summit on 
Sustainable Development relevant to the United Nations Convention to 
Combat Desertification and the outcome of the eighteenth and 
nineteenth sessions of the Commission on Sustainable Development. 
Note by the secretariat 

ICCD/COP(10)/7 Programme and budget for the biennium 2012–2013. Note by the 
secretariat 

ICCD/COP(10)/8 The costed draft two-year work programmes for the secretariat, the 
Committee for the Review of the Implementation of the Convention 
and the Committee on Science and Technology (2012–2013). Note by 
the secretariat 

ICCD/COP(10)/9/Rev.1 The costed draft two-year work programme for the Global Mechanism 
(2012–2013). Note by the secretariat 

ICCD/COP(10)/10 Financial performance for the Convention trust funds. Note by the 
secretariat 

ICCD/COP(10)/11 Report on the implementation of the joint work programme of the 
secretariat and the Global Mechanism (2010–2011). Note by the 
secretariat 

ICCD/COP(10)/12 Report on the implementation of the costed two-year work programme 
of the secretariat (2010–2011). Note by the secretariat 

ICCD/COP(10)/13 Report on the implementation of the costed two-year work programme 
of the Committee for the Review of the Implementation of the 
Convention (2010–2011). Note by the secretariat 

ICCD/COP(10)/14/Rev.1 Report on the implementation of the costed two-year work programme 
of the Committee on Science and Technology (2010–2011). Note by the 
secretariat 
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Document symbol Title 

ICCD/COP(10)/15 Report on the implementation of the costed two-year work programme 
of the Global Mechanism (2010–2011)  

ICCD/COP(10)/16 Unaudited financial statements for the Convention trust funds for the 
biennium 2010–2011 as at 31 December 2010. Note by the secretariat 

ICCD/COP(10)/17 Audited financial statements for the Convention trust funds for the 
biennium ended 31 December 2009, including the report of the United 
Nations Board of Auditors 

ICCD/COP(10)/18 Report on the status of contributions to the Convention trust funds for 
the biennium 2010–2011. Note by the secretariat 

ICCD/COP(10)/19 Audited financial statements for the Convention trust funds for the 
biennium ended 31 December 2009, including the audit report of 
Pricewaterhouse-Coopers for the Global Mechanism. Note by the 
secretariat 

ICCD/COP(10)/20 Audited financial statements for the Convention trust funds for the 
biennium 2010–2011, including the audit report of 
PricewaterhouseCoopers as at 31 December 2010 for the Global 
Mechanism  

ICCD/COP(10)/21 Mechanisms to facilitate regional coordination of the implementation of 
the Convention. Note by the secretariat 

ICCD/COP(10)/22 Report on progress on the maintenance of the roster of independent 
experts. Note by the secretariat 

ICCD/COP(10)/23 Rule 47 of the rules of procedure. Note by the secretariat 

ICCD/COP(10)/24 Amendment of the rules of procedure (including rule 22). Note by the 
secretariat 

ICCD/COP(10)/25 Procedures and institutional mechanisms for the resolution of questions 
on implementation. Note by the secretariat 

ICCD/COP(10)/26 Annexes containing arbitration and conciliation procedures. Note by the 
secretariat 

ICCD/COP(10)/27 Report on activities supporting the United Nations Decade for Deserts 
and the Fight against Desertification (2010–2020). Note by the 
secretariat 

ICCD/COP(10)/28 Accreditation of intergovernmental and non-governmental 
organizations, admission of observers. Note by the secretariat 

ICCD/COP(10)/28/Add.1 Accreditation of intergovernmental and non-governmental 
organizations, admission of observers. Note by the secretariat. 
Addendum 

ICCD/COP(10)/29 Revised procedures for the accreditation of civil society organizations 
and the private sector. Note by the secretariat 

ICCD/COP(10)/30 Credentials of delegations. Report of the Bureau to the Conference of 
the Parties 

ICCD/COP(10)/INF.1 Information for participants. Note by the secretariat 
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Document symbol Title 

ICCD/COP(10)/INF.2 Consultants’ report on the evaluation of the Global Mechanism to the 
Bureau of the Conference of the Parties at its ninth session  

ICCD/COP(10)/INF.3 The Global Mechanism case before the International Court of Justice 

ICCD/COP(10)/INF.4 Statement by the International Fund for Agricultural Development on 
the consultants’ report on the evaluation of the Global Mechanism  

ICCD/COP(10)/INF.5 The response of the International Fund for Agricultural Development 

ICCD/COP(10)/INF.6 The management response of the Global Mechanism 

ICCD/COP(10)/INF.7 The report of the Executive Secretary on office space availability and 
eventual costs 

ICCD/COP(10)/INF.8 Background document on the high-level segment during the Conference 
of the Parties at its tenth session 

ICCD/COP(10)/INF.9 Revised glossary for the performance review and assessment of 
implementation of the Convention. Note by the secretariat 

ICCD/COP(10)/INF.10 List of participants 

ICCD/COP(10)/MISC.1 Report on the review of the hosting arrangements of the existing 
UNCCD Regional Coordination Units 

ICCD/COP(10)/MISC.2 Comparative matrix.   Evaluation of the Global Mechanism 

ICCD/COP(10)/MISC.3 The management response of the Global Mechanism 

ICCD/COP(10)/MISC.4 Overview of expertise per discipline by country on the roster of experts. 
Note by the secretariat 

ICCD/COP(10)/MISC.5/Rev.4 The Changwon Initiative 

ICCD/COP(10)/MISC.6 Provisional list of participants 

ICCD/COP(10)/CRP.1 Global Mechanism Satisfaction Survey on the Integrated Financing 
Strategy 

 

  Documents before the Committee for the Review of the 
Implementation of the Convention at its tenth session 

Document symbol Title 

ICCD/CRIC(10)/1 Provisional agenda and annotations. Note by the secretariat 

ICCD/CRIC(10)/1/Corr.1 Provisional agenda and annotations. Note by the secretariat. 
Corrigendum 

ICCD/CRIC(10)/2 Comprehensive multi-year workplan for the Convention (2012–2015). 
Note by the secretariat  

ICCD/CRIC(10)/2/Corr.1 Comprehensive multi-year workplan for the Convention (2012–2015). 
Note by the secretariat. Corrigendum 

ICCD/CRIC(10)/3 Draft multi-year workplan for the secretariat (2012–2015). Note by the 
secretariat  
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Document symbol Title 

ICCD/CRIC(10)/4 Draft joint work programme of the secretariat and the Global 
Mechanism (2012–2013). Note by the secretariat  

ICCD/CRIC(10)/5 Draft multi-year workplan for the Global Mechanism (2012–2015). 
Note by the secretariat  

ICCD/CRIC(10)/6 Draft multi-year workplan for the Committee for the Review of the 
Implementation of the Convention (2012–2015). Note by the 
secretariat  

ICCD/CRIC(10)/7 - 
ICCD/COP(10)/CST/10 

Draft multi-year workplan for the Committee on Science and 
Technology (2012–2015). Note by the secretariat  

ICCD/CRIC(10)/8 Preliminary analysis of information contained in reports from the 
Committee for the Review of the Implementation of the Convention 
and the Committee on Science and Technology. Note by the secretariat  

ICCD/CRIC(10)/9 Preliminary analysis of information contained in reports from the 
secretariat and the Global Mechanism. Note by the secretariat  

ICCD/CRIC(10)/10 Preliminary analysis of information contained in the report from the 
secretariat on the operational objectives of The Strategy. Note by the 
secretariat 

ICCD/CRIC(10)/11 The iterative process: refinement of the set of performance indicators 
and associated methodologies. Note by the secretariat 

ICCD/CRIC(10)/12 How best to measure progress on strategic objective 4 of the 10-year 
strategic plan and framework to enhance the implementation of the 
Convention (2008–2018). Note by the secretariat 

ICCD/CRIC(10)/13 Format and methodological guidelines for reporting by civil society 
organizations (2012–2013). Note by the secretariat 

ICCD/COP(10)/CST/4 - 
ICCD/CRIC(10)/14 

Guidelines for the preliminary analysis of information contained in 
reports from Parties and other reporting entities. Note by the secretariat   

ICCD/CRIC(10)/15 Iterative process: refinement of methodologies for the review and 
compilation of best practices, including methodological guidelines for 
best practices on sustainable land management technologies, including 
adaptation. Note by the secretariat   

ICCD/CRIC(10)/16 Draft format and methodological guidelines for reporting on best 
practices on funding and resources mobilization. Note by the 
secretariat   

ICCD/CRIC(10)/17 Draft modalities, criteria, and terms of reference for the mid-term 
evaluation of The Strategy. Note by the secretariat   

ICCD/CRIC(10)/18 Progress made in the implementation of decision 8/COP.9. Note by the 
secretariat 

ICCD/CRIC(10)/19 Draft advocacy policy framework on climate change. Note by the 
secretariat 

ICCD/CRIC(10)/20 Draft advocacy policy framework on gender. Note by the secretariat 

ICCD/CRIC(10)/20/Corr.1 Draft advocacy policy framework on gender. Note by the secretariat. 
Corrigendum 
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Document symbol Title 

ICCD/CRIC(10)/21 Draft advocacy policy framework on food security. Note by the 
secretariat 

ICCD/CRIC(10)/22 Synergies in reporting under the Rio conventions. Note by the 
secretariat 

ICCD/CRIC(10)/22/Corr.1 Synergies in reporting under the Rio conventions. Note by the 
secretariat. Corrigendum 

ICCD/CRIC(10)/23 Report by the Global Environment Facility on its strategies, 
programmes and projects for financing the agreed incremental costs of 
activities concerning desertification  

ICCD/CRIC(10)/24 Facilitating access to funding under the Global Environment Facility 
land degradation focal area allocations and set aside. Needs assessment 
for the alignment of national action programmes and the 2012–2013 
reporting and review process. Note by the secretariat  

ICCD/CRIC(10)/24/Corr.1 Facilitating access to funding under the Global Environment Facility 
land degradation focal area allocations and set aside. Needs assessment 
for the alignment of national action programmes and the 2012–2013 
reporting and review process. Note by the secretariat. Corrigendum 

ICCD/CRIC(10)/INF.1 Global Drylands Report: a United Nations system-wide response 

ICCD/CRIC(10)/CRP.1 Linking the Global Environment Facility Land Degradation Focal Area 
Strategy and the UNCCD Ten-year Strategy to Streamline Investments 
in Sustainable Land Management 

  Documents before the Committee on Science and Technology 
at its tenth session 

Document symbol Title 

ICCD/COP(10)/CST/1 Provisional agenda and annotations. Note by the secretariat 

ICCD/COP(10)/CST/2 Report on the refinement of the set of impact indicators on strategic 
objectives 1, 2 and 3. Note by the secretariat 

ICCD/COP(10)/CST/3 Template and reporting guidelines on strategic objectives 1, 2 and 
3 for affected country Parties. Note by the secretariat 

ICCD/COP(10)/CST/4 -  
ICCD/CRIC(10)/14 

Guidelines for the preliminary analysis of information contained in 
reports from Parties and other reporting entities. Note by the 
secretariat 

ICCD/COP(10)/CST/5 Progress report on the preparation of the UNCCD 2nd Scientific 
Conference and report on the organization of sessions of the 
Committee on Science and Technology in a predominantly 
scientific and technical conference-style format. Note by the 
secretariat 

ICCD/COP(10)/CST/5/Corr.1 Progress report on the preparation of the UNCCD 2nd Scientific 
Conference and report on the organization of sessions of the 
Committee on Science and Technology in a predominantly 
scientific and technical conference-style format. Note by the 
secretariat. Corrigendum 
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Document symbol Title 

ICCD/COP(10)/CST/6 Report on the assessment of how to organize international, 
interdisciplinary scientific advice to support the Convention 
process. Note by the secretariat 

ICCD/COP(10)/CST/7 Role and responsibilities of science and technology correspondents. 
Note by the secretariat 

ICCD/COP(10)/CST/8 United Nations Convention to Combat Desertification fellowship 
programme. Note by the secretariat 

ICCD/COP(10)/CST/9 The knowledge management system, including traditional 
knowledge as outlined in article 16 (g) of the Convention text, best 
practices and success stories on combating desertification, land 
degradation and drought issues. Note by the secretariat 

ICCD/CRIC(10)/7 -
ICCD/COP(10)/CST/10  

Draft multi-year workplan for the Committee on Science and 
Technology (2012–2015). Note by the secretariat 

ICCD/COP(10)/CST/INF.1 Report on the scientific peer review for the refinement of the set of 
impact indicators on strategic objectives 1, 2 and 3. Note by the 
secretariat 

ICCD/COP(10)/CST/INF.2 Report on the pilot tracking exercises for the refinement of the set 
of impact indicators on strategic objectives 1, 2 and 3. Note by the 
secretariat 

ICCD/COP(10)/CST/INF.3 Assessment of the organization of the UNCCD 1st Scientific 
Conference: final report. Note by the secretariat 

ICCD/COP(10)/CST/INF.4 List of science and technology correspondents. Note by the 
secretariat 

ICCD/COP(10)/CST/INF.5 Enhanced scientific cooperation and knowledge exchange between 
the Committee on Science and Technology and the scientific 
subsidiary bodies of the United Nations Framework Convention on 
Climate Change and the Convention on Biological Diversity, the 
Scientific and Technical Advisory Panel of the Global 
Environment Facility and relevant specialized agencies of the 
United Nations. Note by the secretariat 

ICCD/COP(10)/CST/INF.5/Corr.1 Enhanced scientific cooperation and knowledge exchange between 
the Committee on Science and Technology and the scientific 
subsidiary bodies of the United Nations Framework Convention on 
Climate Change and the Convention on Biological Diversity, the 
Scientific and Technical Advisory Panel of the Global 
Environment Facility and relevant specialized agencies of the 
United Nations. Note by the secretariat. Corrigendum 

ICCD/COP(10)/CST/INF.6 Methodological guide on the use of impact indicators to measure 
progress against strategic objectives 1, 2 and 3. Note by the 
secretariat 

ICCD/COP(10)/CST/MISC.1 Key findings of the e-survey on how to organize international, 
interdisciplinary scientific advice 
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  Other documents available at the session 

Document symbol Title 

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 

ICCD/CRIC(9)/16 Report of the ninth session of the Committee for the Review of the 
Implementation of the Convention  

ICCD/CRIC(9)/INF.9 Options to increase synergies in monitoring the Rio conventions. Note by 
the secretariat 

ICCD/CST(S-2)/9 Report of the Committee on Science and Technology on its second special 
session 

        


