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  مؤمتر األطراف
  الدورة احلادية عشرة

  ٢٠١٣سبتمرب / أيلول٢٧-١٦ويندهوك، ناميبيا، 
   من جدول األعمال املؤقت١٠البند 

  )٢٠+ريو(ة املستدامة متابعة نتائج مؤمتر األمم املتحدة للتنمي

النظر يف متابعة نتائج مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املـستدامة املتـصلة                
  باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر

  مذكرة من األمانة    

  موجز    
حتضري يتوىل  ، إىل األمني التنفيذي أن      ١٠-م أ /٨طلب مؤمتر األطراف، يف مقرره        

يـسهم يف   نـشاط وأن    بواملشاركة فيه   ) ٢٠+ريو(ة املستدامة   مؤمتر األمم املتحدة للتنمي   
الواجبـة  لضمان إيالء الرعايـة     الوثيقة التجميعية يف سياق املواضيع املطروحة على املؤمتر         

األمني التنفيـذي هبـذه الواليـة       واضطلع  . ملسائل التصحر وتدهور األراضي واجلفاف    
ضمان إدراج مسائل   بوذاته،   ويف املؤمتر    ٢٠+املشاركة يف العمليات التحضريية ملؤمتر ريو     ب

املستقبل الذي  "يف الوثيقة اخلتامية املعنونة     بشكل بارز   التصحر وتدهور األراضي واجلفاف     
  .)١("نصبو إليه
وعالوة على ذلك، رصدت أمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر عن كثب   

 وشاركت يف عمل فرقة عمل      ٢٠+ريومداوالت اجلمعية العامة بشأن متابعة نتائج مؤمتر        
األمم املتحدة اليت أنشئت ملساعدة اجلهتني املشاركتني يف رئاسة الفريق العامـل املفتـوح         

وعقدت الدورة الثالثة للفريق العامل املفتوح العـضوية يف         . العضوية التابع للجمعية العامة   

__________ 
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تدهور األراضـي    وتناولت مسائل التصحر و    ٢٠١٣مايو  / أيار ٢٤ إىل   ٢٢نيويورك من   
واجلفاف إىل جانب مسائل األمن الغذائي والتغذية والزراعة املستدامة واملياه والـصرف             

  .الصحي
 اليت طلب   ١٠-م أ /٩من املقرر   ) ج(١١ وعمالً بالفقرة    ٢٠+ؤمتر ريو ملمتابعة  ك  

ى أية مسائل ناشئة وُنُهج استراتيجية أخر     أن يقوم املشورة بشأن     فيها إىل األمني التنفيذي     
هنـج  انتهاج  بشأن  مقرر  األطراف النظر يف اختاذ     تود  ، قد    لسياسات الدعوة  تتطلب إطاراً 

الستفادة من الزخم الناشئ عن مؤمتر  لالتفاقية  لالتشريعي  طار  داخل اإل أهداف التأثري   حيدد  
وكخطوة أوىل للنظر يف اعتماد خيارات      . اليت تتمتع هبا االتفاقية    واملكانة الفريدة    ٢٠+ريو
 املتعلقة بتلك املسائل يف علمية اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة          ٢٠+ج أحكام مؤمتر ريو   إدرا

التصحر، مبا يف ذلك هنج حيدد أهداف التأثري، قد تود األطراف النظر يف إنشاء فريق خرباء             
ينعقد بني الدورات ملواصلة القيام باستحداث أساليب مؤشرات سليمة علميـاً وشـاملة             

هـذه  ومن شـأن    . دة التصدي ملسائل التصحر وتدهور األراضي واجلفاف      اجتماعياً لزيا 
للمضي قدماً حنو إنشاء    اإلجراءات وغريها من اإلجراءات امللموسة اليت تتخذها األطراف         

تتيح أيضاً فرصاً لتعزيز فعالية تنفيذ اخلطة وإطار        أن   تدهور األراضي عامل خالٍ من ظاهرة     
  ).٢٠١٨-٢٠٠٨(عشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية العمل االستراتيجيني للسنوات ال

نتائج مؤمتر األمـم   وتتضمن هذه املذكرة اليت أعدهتا األمانة املعلومات عن متابعة            
املتحدة للتنمية املستدامة املتصلة باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التـصحر علـى النحـو              

جراءات اليت قد يتم اختاذها مبوجب فضالً عن اإل ١٠-م أ/ من املقرر ٨املطلوب يف الفقرة   
أن يقدم املشورة    اليت طُلب فيها إىل األمني التنفيذي        ١٠-م أ /٩من املقرر   ) ج(١١الفقرة  
  .أية مسائل ناشئة وُنُهج استراتيجية أخرىبشأن 
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  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 

  ٤  ١  ..................................................................  الوالية  - أوالً  
  ٤  ١١-٢  .............)٢٠+ريو( املتحدة للتنمية املستدامة األعمال التحضريية ملؤمتر األمم  - ثانياً  

  ٤  ٥-٣  ........................................املسامهة يف الوثيقة التجميعية  - ألف     
مشاركة األمني التنفيذي يف املؤمتر اإلقليمي األفريقي التحضريي ملـؤمتر            -  باء     

  ٥  ٧-٦  .......................ويف اجتماع احلوار السياسي الوزاري ٢٠+ريو
 ني الدورات حتضرياً ملؤمتر األمم املتحدة     يف االجتماع الثاين ما ب    املشاركة    - جيم     

  ٥  ٩-٨  ...................................................للتنمية املستدامة
مؤمتر  املشاركة يف املعتكف الذي عقده رئيس اجلمعية العامة بشأن نتائج           - دال     

  ٦  ١١-١٠  ..........................................................٢٠+ريو
 خالل مؤمتر األمم املتحـدة  التصحر وتدهور األراضي واجلفافالنظر يف مسائل    - ثالثاً  

  ٦  ١٦-١٢  .................................................)٢٠+ريو(املستدامة  للتنمية
  اختذهتا أمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف إطار متابعة       اليتاإلجراءات    - رابعاً  

  ٨  ٣١-١٧  ...............................)٢٠+ريو(مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة 
 يف  اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التـصحر      يف تنفيذ    العامةنظر اجلمعية     - ألف     

  ٨  ١٨  .........................................٢٠+ريور مؤمتنتائج  سياق
التصحر وتدهور األراضي واجلفاف يف إطـار عمليـة         النظر يف مسائل      -  باء     

  ٨  ٢٣-١٩  ..............................التفاوض بشأن أهداف التنمية املستدامة
 املتـصلة مبـسائل     ٢٠+ريومؤمتر  نظر مؤمتر االحتاد األفريقي يف نتائج         - جيم     

  ١٠  ٢٤  .................................التصحر وتدهور األراضي واجلفاف
 املتصلة مبسائل التـصحر     ٢٠+ريومؤمتر  رى نظرت يف نتائج     حمافل أخ   - دال     

  ١١  ٣١-٢٥  .........................................وتدهور األراضي واجلفاف
  ١٤  ٣٦-٣٢  ..................................................... والتوصياتاملالحظات  - خامساً  
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  الوالية  -أوالً  
) ٢٠+ريـو (ملؤمتر األمم املتحدة للتنمية املـستدامة       لتحضري  املخصصة ل الوالية  إن    -١

الصادرة عن مؤمتر األطراف وتكملـها      ن املقررات   م أساساًمستمدة  واملشاركة فيه ومتابعته    
ن تتيح اخلطة وإطار العمل االسـتراتيجيا     وبوجه خاص،   . توجيهات مكتب مؤمتر األطراف   

قامة شـراكة   التوجيه الالزم إل  ) االستراتيجية(للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية        
وتستند الواليـة أيـضاً إىل نتـائج    . هتردي األراضي ومنع حدوث/عاملية لقلب اجتاه التصحر  

التصدي للتصحر وتدهور األراضي واجلفاف "االجتماع الرفيع املستوى للجمعية العامة بشأن 
 / أيلـول  ٢٠الذي عقـد يف نيويـورك يف        " يف سياق التنمية املستدامة والقضاء على الفقر      

  .٢٠١١ سبتمرب

  )٢٠+ريو(لتنمية املستدامة ملؤمتر األمم املتحدة لاألعمال التحضريية   -ثانياً  
حتـضري  يتوىل  ، إىل األمني التنفيذي أن      ١٠-م أ /٨طلب مؤمتر األطراف، يف مقرره        -٢

يسهم يف الوثيقة التجميعية يف سـياق املواضـيع         بنشاط وأن    واملشاركة فيه    ٢٠+مؤمتر ريو 
اضـي  الواجبة ملـسائل التـصحر وتـدهور األر       لضمان إيالء الرعاية    املطروحة على املؤمتر    

  .واجلفاف

  املسامهة يف الوثيقة التجميعية  -ألف  
اجتماعها التحضريي الثاين املعقود يف      خالل   ٢٠+دعت اللجنة التحضريية ملؤمتر ريو      -٣

 مجيع الدول األعضاء ومنظمات األمم املتحدة واجلهات املعنية صـاحبة           ٢٠١١مارس  /آذار
 ٢٠١١نـوفمرب   /تشرين الثاين  ١اه   خطياً يف أجل أقص    مدخالت وإسهاماً املصلحة إىل تقدمي    

يف وثيقـة جتميعية يعرضها املكتب يف إطار العملية التحضريية للمؤمتر على الدول            إلدراجها  
انعقاد توجيهات خالل   ومزيد من   األعضاء وسائر اجلهات املشاركة للحصول على تعليقاهتا        

 / كـانون األول ١٦ و١٥ يف نيويـورك يف  ،ما بـني الـدورات  للمؤمتر في االجتماع الثاين   
  .٢٠١١ ديسمرب

. يف الوثيقة التجميعية بناء على طلب مـؤمتر األطـراف         مدخالت  وقدمت األمانة     -٤
التربة يف سياق االقتصاد األخضر والتنمية /على أمهية األراضي وألقت مدخالت األمانة الضوء     
اضـي  وشـددت علـى أمهيـة األر      . األمن الغذائي حتقيق  املستدامة والقضاء على الفقر و    

. التربة اخلصبة لتحقيق التنمية املستدامة وعرضت بإجياز نطاق التحـدي املطـروح           /املنتجة
وأفادت املدخالت بأنه بالرغم من أن األرض أهم مورد من مواردنا األرضية اليت ال تتجدد،               

 وحتديداً . مليار طن٢٤فقد أشارت التقديرات إىل أن التربة اخلصبة اليت تفقد سنوياً تصل إىل 
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 مليون هكتار من األراضي املنتجة يف أراضي العامل اجلافة بسبب التـصحر             ١٢يفقد سنوياً   
 ، مليون طن من احلبوب اليت متس احلاجـة إليهـا          ٢٠فرصة إنتاج   وهو ما يضيع    واجلفاف  

إىل إعداد استجابة   ودعا يف املدخالت    . تفتقر إىل اهتمام اجملتمع الدويل    هذه املسألة   تزال   الو
. متنح األولوية ألزمة التصحر وتدهور األراضـي واجلفـاف        العاملي  ستوى  امللى  عسياساتية  

يكـون   حـىت    التصحر وتدهور األراضي واجلفاف   تعميم مسائل   إىل ضرورة   ونبهت أيضاً   
لألغلبية الساحقة مـن البلـدان      مغري بالنسبة   القتصاد األخضر يف سياق التنمية املستدامة       ل

مـؤمتر  اقترحـت أن يعتمـد      يف إسهاماهتا إىل عدة أطراف      وانضمت األمانة أيضاً    . النامية
  . عدداً من القرارات ذات الصلة بالسياسات٢٠+ريو
وشاركت األمانة يف أنشطة حتضريية أخرى هلا صـلة باملوضـوع متهيـداً ملـؤمتر                 -٥
  .٢٠+ريو

مشاركة األمني التنفيذي يف املؤمتر اإلقليمـي األفريقـي التحـضريي ملـؤمتر         -باء  
  ويف اجتماع احلوار السياسي الوزاري ٢٠+ريو
انعقاد الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف إىل أديـس        مباشرة بعد   سافر األمني التنفيذي      -٦

 الذي دار حـول     ٢٠+ريو الوزاري بشأن مؤمتر     احلوار السياسايت أبابا حيث دعي إىل إدارة      
" والناشـئة التحديات اجلديدة   التقدم احملرز يف تنفيذ االلتزامات بالتنمية املستدامة و       "موضوع  

وحدد الوزراء األفارقة خالل ذلك االجتماع موقـف       . ٢٠١١أكتوبر  / تشرين األول  ٢٤ يف
 الذي اعتمده مؤمتر االحتاد األفريقي لرؤساء الدول واحلكومـات          ٢٠+ريوالقارة إزاء مؤمتر    

  .٢٠١٢يناير / كانون الثاين٣٠ و٢٩املعقود يف أديس أبابا يف 
 مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة    قف األفريقي الذي أُطلعت عليه أمانة       وأوىل املو   -٧

وعكس أمهية والتزام القادة األفارقة      التصحر وتدهور األراضي واجلفاف   عناية كربى ملسائل    
  .بالتصدي هلا

ملـؤمتر األمـم املتحـدة للتنميـة     الثاين املشاركة يف اجتماع ما بني الدورات         -جيم  
  املستدامة

 ١٥ ملؤمتر األمم املتحدة للتنميـة املـستدامة يف   الثاين  عقد اجتماع ما بني الدورات        -٨
يف احلصول علـى    وكانت مهمته الرئيسية    .  يف نيويورك  ٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ١٦و

وعلقـت  . ومضموهناوشكلها  وجهات نظر أصحاب املصلحة بشأن هيكل الوثيقة اخلتامية         
. عداد املشروع األول للوثيقـة اخلتاميـة      إلإرشادات  ة وقدمت   الوفود على الوثيقة التجميعي   

بالتنمية املـستدامة   ومشلت املسائل اليت برزت خالل املناقشات احلاجة إىل جتديد االلتزامات           
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ومبادئ مؤمتر ريو وإىل مواجهة التحديات والعقبات اليت تعرقل التنمية املستدامة والتقدم يف             
  .سابقةتنفيذ نتائج مؤمترات القمة ال

وأشري إىل عدة مواضيع ذات أولوية مشلت األمن الغـذائي والزراعـة املـستدامة؛                -٩
والطاقة؛ واحلصول على مياه الشرب النظيفة؛ وتدهور األراضي؛ وحتديات التحضر؛ والصحة        

  .العامة؛ واحمليطات؛ واملدن املستدامة؛ واالستهالك واإلنتاج املستدامني؛ ووسائل التنفيذ

اركة يف املعتكف الذي عقده رئيس اجلمعية العامة بـشأن نتـائج مـؤمتر              املش  -دال  
  ٢٠+ريو
 معتكفاً بشأن   ٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ١٨ و ١٧عقد رئيس اجلمعية العامة يف        -١٠

وحضر املعتكـف   )". ٢٠+ريو(متهيد السبيل لنجاح مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة         "
. املرموقنيوغريهم من املوظفني    عدة سفراء وممثلني دائمني     نيويورك  باملعقود يف غلني كوف     

  .وألقى األمني العام لألمم املتحدة كلمة ترحيب يف مستهل املعتكف
 عرضاً شدد فيه على أمهية أن اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر  وقدم ممثل ألمانة      -١١

 األولوية ر وتدهور األراضي واجلفاف التصحمينح مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة مسائل        
الفئـات  لـصاحل   اليت تستحقها ألن التصدي لتلك املسائل يؤدي إىل حتقيق التنمية املستدامة            

أن العامل قـد  وسلط أيضاً األضواء على . السكانية املتضررة وإىل حفظ أنظمتها اإليكولوجية 
ظاهرة تدهور م تثبيت أو تقليص ما مل يتاألثر الكربوين ال يتمكن من ختفيف احلياد من حيث 

الـتخلص  وأشار رئيس اجلمعية العامة يف ملخص املداوالت الذي قدمه إىل هدف           . األراضي
 كوسيلة من الوسائل االبتكارية اليت تتيح للعامل فرصـة التـصدي            هنائياً من تدهور األراضي   

  .التصحر وتدهور األراضي واجلفافملسائل 

انعقـاد   خـالل    حر وتدهور األراضي واجلفاف   التصالنظر يف مسائل      -ثالثاً  
 )٢٠+ريو(مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة 

الوثيقـة  وسـلمت   . ٢٠+ريوشاركت األمانة مشاركة نشطة يف مداوالت مؤمتر          -١٢
 اليت وافق عليها رؤساء الدول واحلكومات وممثلون "املستقبل الذي نصبو إليه"اخلتامية املعنونة 

إلدارة السليمة باألمهية االقتصادية واالجتماعية ل ٢٠+ريومؤمتر ى الذين حضروا    رفيعو املستو 
 يف النمو االقتصادي وحفظ التنوع البيولـوجي  إسهامهايف ذلك التربة وخباصة  مبا  ،لألراضي

والزراعة املستدامة واألمن الغذائي والقضاء على الفقر ومتكني املرأة والتخفيف من وطأة تغري             
  .فر املياهاملناخ وتو

التـصحر  وإذ شدد قادة العامل على البعد العاملي للتحديات اليت تطرحها ظـواهر               -١٣
بضرورة اختاذ إجراءات عاجلة لعكس اجتاه تدهور       فقد اعترفوا   ،  وتدهور األراضي واجلفاف  
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 تـدهور   خال من ظـاهرة   إجياد عامل   العمل على   " املنطلق على    لكمن ذ ووافقوا  . األراضي
اختـاذ  علـى  عزمهم   وعالوة على ذلك، أعادوا تأكيد."ياق التنمية املستدامةاألراضي يف س 

لرصد تدهور األراضـي علـى      والدولية   ة واإلقليمي ة الوطني ستوياتإجراءات منسقة على امل   
صالح األراضي املتدهورة يف املناطق القاحلة وشبه القاحلة واجلافـة شـبه            إالصعيد العاملي و  

  .مم املتحدة ملكافحة التصحرتفاقية األ وفقاً الالرطبة
 بطرق من ةاالستراتيجيوتفاقية تنفيذ اال وتعزيز   دعم   العزم على  ٢٠+ريومؤمتر  وعقد    -١٤

أمهيـة  وأشـار إىل  .  يف حينـها   هبا وتوفريها بينها تعبئة املوارد املالية الكافية اليت ميكن التنبؤ         
فاف بطرق من بينها احلفـاظ      التخفيف من اآلثار النامجة عن التصحر وتدهور األراضي واجل        

 إدارة املياه   وحتسنيصالح األراضي املتدهورة وحتسني نوعية التربة       إعلى الواحات وتنميتها و   
 بأمهيةؤمتر  امل اعترفالصدد،  هذا  ويف  .  يف حتقيق التنمية املستدامة والقضاء على الفقر       إسهاماً

أنشطة على تنفيذ   شجع  ما  ك. إقامتها وشجع على  األرضيةاملوارد  حفظ   مبادراتوشراكات  
مبـادرات  اختـاذ   دراسات علمية و  القيام ب  و ب اإلرشادي تدريلل برامجووضع  بناء القدرات   

املرتبطة   واملمارسات سياساتلفهم املنافع االقتصادية واالجتماعية والبيئية ل     لزيادة التعمق يف    
  . وتعزيز الوعي هبااإلدارة املستدامة لألراضيب

 علمـاً   ٢٠+ريـو ، أحـاط مـؤمتر      الـسياسة والعلـم   ل بني   وفيما خيص التفاع    -١٥
ملناقشة  ُيراَعى فيه التوازن اإلقليمي      إنشاء فريق عامل خمصص    الداعي إىل    ١٠-أ م/٢٠ باملقرر

  .تفاقيةيف االألطراف  إىل ااملشورة العلمية لتقدمي خيارات حمددة
جلفـاف  حلـاالت ا   املدمرةالقلق إزاء العواقب    بالغ  عن   ٢٠+ريومؤمتر  وإذ أعرب     -١٦

التحرك  إىل   ادعفقد   يف أفريقيا، وخباصة يف القرن األفريقي ومنطقة الساحل،          ةواجملاعة الدوري 
 وأشار ،طويلة على مجيع املستوياتالتوسطة واملقصرية ويف اآلماد الاختاذ تدابري ب بصورة عاجلة

ـ  ةمليالعااألصعدة   تبادل املعلومات على     عن طريق  ضرورة التعاون    جمدداً إىل   ودون  ة واإلقليمي
صل باملناخ والطقس ونظم التنبؤ واإلنذار املبكر املتعلقة بالتصحر وتـدهور           فيما يت  ةاإلقليمي

الدول  ٢٠+ريوا مؤمتر   الصدد، دع هذا  ويف  . األراضي واجلفاف وبالعواصف الترابية والرملية    
يف ذلـك    واإلنذار املبكر     إىل التعاون يف جمال تبادل املعلومات ونظم التنبؤ        املعنيةواملنظمات  

على املوقع اإللكتروين " املستقبل الذي نصبو إليه"النص الكامل للوثيقة املعنونة   ويرد  . املضمار
  .www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/66/288&Lang=E: التايل
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 يف  صحراتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الت    اإلجراءات اليت اختذهتا أمانة       -رابعاً  
  )٢٠+ريو(األمم املتحدة للتنمية املستدامة إطار متابعة مؤمتر 

 يف ٢٠+ريـو  نتائج مؤمتر   إدراجكفلت أمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر          -١٧
واجتماعات املتابعة اليت نظمت يف إطار خمتلف العمليات احلكومية الدولية واحملافل           إجراءات  

  .اإلقليمية والوطنيةالعاملية ويات املعنية األخرى على املست

  يف سـياق   اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر    اجلمعية العامة يف تنفيذ     نظر    -ألف  
  ٢٠+ريونتائج مؤمتر 

وقـدم  . نظرت اجلمعية العامة يف التقرير السنوي لألمني العام عن تنفيذ االتفاقيـة             -١٨
 التقرير إىل اجلمعية العامة اليت اعتمدت بعد ٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين٨األمني التنفيذي يف 

أشـارت  ويف ذلك القـرار     . ٢٠١٢ديسمرب  / كانون األول  ٢١ يف   ٦٧/٢١١ذلك القرار   
التصحر وتدهور  بالنسبة إىل االتفاقية مؤكدة أن  ٢٠+ريوأمهية نتائج مؤمتر    إىل  اجلمعية العامة   

زالت تعوق على حنو خطـري      وما  تشكل حتديات ذات بعد عاملي      ظواهر  األراضي واجلفاف   
ـ وخاصة يف أفريقيا،     ،الناميةالبلدان  سيما   مجيع البلدان، وال  يف  التنمية املستدامة     إىل  تودع

طويلة علـى   التوسطة و املقصرية و يف اآلماد ال  تدابري  الاختاذ  بصورة عاجلة من خالل     التحرك  
 لعكـس اجتـاه  ت عاجلة   بضرورة اختاذ إجراءا  ت اجلمعية العامة أيضاً     أقرو. املستويات مجيع

من ظاهرة تدهور   ووافقت من ذلك املنطلق على العمل على إجياد عامل خال           تدهور األراضي   
التصحر للمسائل املتعلقة بإيالء االعتبار املناسب   داعية إىل    األراضي يف سياق التنمية املستدامة    

  .٢٠١٥التنمية ملا بعد عام جدول أعمال وضع لدى وتدهور األراضي واجلفاف 

التصحر وتدهور األراضي واجلفاف يف إطار عملية التفـاوض         النظر يف مسائل      -باء  
  بشأن أهداف التنمية املستدامة

وافقت اجلمعية العامة على عملية   ٢٠+ريومؤمتر  كما كلف بذلك قادة العامل خالل         -١٩
هـذا   ويف ،وضع أهداف التنمية املستدامة عرب إرساء عملية حكومية دولية شفافة شـاملة           

دعمـاً للعمليـة    و. ٢٠١٣يناير  /يف كانون الثاين   فريق عامل مفتوح العضوية      ، أنشئ الصدد
كل فرقة عمل على نطاق منظومة األمم املتحدة يشارك يف رئاستها أنشئت احلكومية الدولية، 

 وإدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعيـة التابعـة لألمـم          برنامج األمم املتحدة اإلمنائي   من  
نسق آراء منظومـة    موجز إحاطة ي  إعداد  يف  فرقة العمل   وقد متثلت املهمة الرئيسية ل    . دةاملتح

ودعيت أمانـة   . يتناوهلا الفريق العامل املفتوح العضوية    مقرر أن   األمم املتحدة بشأن مواضيع     
بـشأن  والقيام بدور قيادي يف صياغة موجز اإلحاطة        االتفاقية إىل االنضمام إىل فرقة العمل       

  .وتدهور األراضي واجلفافالتصحر 
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 / أيـار  ٢٤ إىل   ٢٢وعقدت الدورة الثالثة للفريق العامل املفتوح العـضوية مـن             -٢٠
األمـن  التصحر وتدهور األراضي واجلفاف إىل جانب مـسائل          لبحث مسائل    ٢٠١٣ مايو

أوالهـا  وجسدت األمهية اليت    . الغذائي والتغذية والزراعة املستدامة واملياه والصرف الصحي      
واهتمامه املبكر هبا    التصحر وتدهور األراضي واجلفاف   سائل  ملفريق العامل املفتوح العضوية     ال

لتوعية فيما يتصل بالتزام الـدول      ااجلهود املنسقة اليت بذلتها أمانة االتفاقية يف جمايل الدعوة و         
 تدهور األراضي يف    خال من ظاهرة  إجياد عامل   بالعمل على    "٢٠+ريومؤمتر  األعضاء خالل   

القيام بدور قيـادي يف صـياغة        وأسندت إىل أمانة االتفاقية مهمة       ."سياق التنمية املستدامة  
الدورة الثالثة للفريق العامل املفتـوح      اليت ستجري يف    املناقشات  موجز إحاطة يشكل أساس     

العضوية ويشمل عملية تقييم وتوصيات بشأن اهلدف املعين من أهداف التنميـة املـستدامة              
ومت استعراض األقـران ملـوجز      . تتعلق بالطريق الواجب سلكه   القتراحات  ضة  وخطوطاً عري 

سائر كيانات األمم املتحدة وتولت فرقة العمل تعميمه علـى الـدول            اإلحاطة من جانب    
وميكن . املناقشات خالل الدورة الثالثة للفريق العامل املفتوح العضوية     ليشكل أساس   األعضاء  

ــايل  ــروين الت ــع اإللكت ــى املوق ــل للملخــص عل ــنص الكام ــى ال : االطــالع عل
http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/1803tstissuesdldd.pdf.  

 الفريق العامل املفتوح العضوية     إىلموجز اإلحاطة   ودعي األمني التنفيذي إىل تقدمي        -٢١
وممثلي منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة والصندوق الدويل للتنمية الزراعيـة وبرنـامج       

وإذ شدد األمني التنفيذي على ارتفاع النسبة املئويـة جملمـوع مـساحات             . األغذية العاملي 
 وأبـرز   ٢٠٠٨ائة يف عام     يف امل  ٢٤ إىل   ١٩٩١ يف املائة يف عام      ١٥األراضي املتدهورة من    

مـن  أكد احلاجة إىل العمل من أجل إجياد عامل خال    فقد  الصلة بني الفقر وتدهور األراضي،      
 واقترح ختصيص هدف من أهـداف التنميـة املـستدامة يـرتبط             ظاهرة تدهور األراضي  

باالستخدام املستدام لألراضي من جانب اجلميع ولصاحل اجلميع وينطوي على غايات ترمي            
 والتخلص هنائياً من تدهور الغابات      ٢٠٣٠ التخلص هنائياً من تدهور األراضي حبلول عام        إىل

حبلول العام نفسه ووضع سياسات خاصة بظاهرة اجلفاف وتدابري للتأهب لتلك الظـاهرة يف   
التنمية العاملية  أما فيما يتعلق جبدول أعمال      . ٢٠٢٠كل البلدان املعرضة للجفاف حبلول عام       

مسألة اإلشراف علـى األراضـي      أن تتصدر   ، دعا األمني التنفيذي إىل      ٢٠١٥ام  ملا بعد ع  
لحفز على وضع السياسات وحشد املـوارد حتـسيناً         لعمال وأن تكون يف صلبه      جدول األ 

وتأمينـاً   - وبالـذات األرض  -من أصول الفقراء الكامنة وراء سوء أداء ما لدى    لظروف  ل
  .اهالحتياجاهتم من الغذاء والطاقة واملي

الفريق العامل إلقاء كلمة أمام   السيد دنيس غارييت، إىل     ،  األراضي اجلافة ودعي سفري     -٢٢
 يف املائة مـن     ٤٠أن  وشدد يف عرضه على     . عضواً يف فريق النقاش   املفتوح العضوية بصفته    

 مليـار   ١,٥ وعلى تـضرر     ،حاالت الفقر ارتفاع  يف مناطق تشهد    تقع  األراضي املتدهورة   
وفيما يتصل بتحديد غاية    . على النساء واألطفال   عدم تناسب آثار ذلك      معشخص مباشرة   

، دعا السفري إىل ختفيض معدل التدهور بالنسبة        التخلص هنائياً من تدهور األراضي    متمثلة يف   
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 األراضـي املتـدهورة   استـصالح   إىل األراضي غري املتدهورة يف الوقت احلايل ورفع معدل          
استـصالح  از حمقق بفضل االعتماد على اجملتمع احمللي يف         وإذ ضرب مثاالً على إجن    . بالفعل

. شدد على ضرورة تكييف األهداف العاملية مع اجملتمعات احملليـة         فقد  األراضي يف النيجر،    
وزيادة احتجاز الربية انبعاثات الكربون احلديث املتمثل يف خفض    وسلط األضواء على االجتاه     

خبصوص صحة األراضي وأشار    " وعي إيكولوجي "والحظ أيضاً ظهور    . لكربوناِألشجار ل 
إىل استجابة الدول للمسألة باالعتراف بتدهور األراضي كتحد من التحديات العاملية وجزء            

  .أهداف التنمية املستدامةجدول األعمال اخلاص بحاسم من 
ويف املناقشات التفاعلية الالحقة، أعرب عدد من اجملموعات والدول األعضاء، على             -٢٣
ص االحتاد األفريقي واجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا واالحتاد األورويب وجمموعة           األخ

 وجمموعة أقل البلدان منواً وهاييت وآيسلندا واملكسيك وبريو وبولندا ورومانيا   السبعة والسبعني 
وعـن  موجز اإلحاطة   ومجهورية كوريا وجنوب أفريقيا، عن تقديره لألمني التنفيذي لتقدمي          

 خال من ظـاهرة   إجياد عامل   بشأن  ده للنظر يف حتديد هدف من أهداف التنمية املستدامة          تأيي
واعُترف يف ملخص املداوالت الذي أصدره الرئيسان املـشاركان بعيـد           . تدهور األراضي 

الترابط الوثيق بني األغذية واألراضـي      ) ١: (اجتماع الفريق العامل املفتوح العضوية مبا يلي      
وضرورة التصدي للعوامل   ) ٢(اقة والصحة والتنوع البيولوجي وتغري املناخ؛       واملياه وبني الط  

فضالً  مستدامغري بشكل املاشية والزراعة إدارة احملركة لتدهور األراضي مبا يف ذلك ممارسات 
وأشار امللخص إىل املنافع املشتركة اليت يعود هبا وقف تدهور          . التعدين والتلوث الصناعي  عن  

 وأعـاد تأكيـد     ،على جماالت من مجلتها إدارة املياه املستدامة      استصالحها   األراضي وتعزيز 
  . تدهور األراضيخال من ظاهرةعامل االلتزام بإجياد 

التـصحر   املتصلة مبسائل    ٢٠+ريومؤمتر  نظر مؤمتر االحتاد األفريقي يف نتائج         -جيم  
  وتدهور األراضي واجلفاف

لالحتفال  ٢٠١٣مايو  / أيار ٢٧ و ٢٦أبابا يف   عقد مؤمتر االحتاد األفريقي يف أديس         -٢٤
ويف تلـك   ). سـابقاً منظمة الوحدة األفريقية    (الذكرى اخلمسني لتأسيس االحتاد األفريقي      ب

اتفاقية األمـم    بصفته رئيس اجملموعة األفريقية الطرف يف        ،املناسبة، اقترح وفد بوركينا فاسو    
وتناولـت  . ة يف بنود جدول األعمـال      إدراج بند متصل باالتفاقي    ،املتحدة ملكافحة التصحر  

اجتماعات االحتاد األفريقي املسألة على مستوى جلنة املمثلني الدائمني واجمللـس التنفيـذي             
ويف القرار الذي اعتمـده     ). لرؤساء الدول واحلكومات  (ومؤمتر االحتاد األفريقي    ) الوزاري(

األفريقية إىل إدراج مسائل     دعا رؤساء الدول واحلكومات احلكومات       ،الصددهذا  املؤمتر يف   
.  عداد أولويات سياساهتا املتعلقة بالتنمية املـستدامة       التصحر وتدهور األراضي واجلفاف يف    
التصحر وتدهور األراضي واجلفاف حمور تركيز النقاش       وُحثت احلكومات على جعل مسائل      

املـستدامة   وحتديد هدف من أهداف التنمية       ٢٠١٥التنمية ملا بعد عام     جدول أعمال   بشأن  
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لألمني التنفيـذي  " تقديره"وأعرب املؤمتر أيضاً عن   . تدهور األراضي بشأن تثبيت أو تقليص     
  .يف النهوض بأهداف االتفاقية" املتميز"لالتفاقية املنتهية واليته إلسهامه 

 املتصلة مبسائل التصحر وتدهور     ٢٠+ريومؤمتر  نظرت يف نتائج    حمافل أخرى     -دال  
  األراضي واجلفاف

  االجتماع احلادي عشر ملؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي  -١  
االجتماع احلادي عشر ملؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي الذي عقد           خالل    -٢٥

اتفاقية األمم  نظمت أمانة    ٢٠١٢أكتوبر  / تشرين األول  ١٩ إىل   ٦يف حيدر آباد يف اهلند من       
 وكالة تابعة لألمـم املتحـدة يف        ١٤ وشاركت مع    ٦األرض   يوم   املتحدة ملكافحة التصحر  

 ٦وكان موضوع يوم األرض     . جناح اتفاقيات ريو  تنظيم يوم إصالح النظام اإليكولوجي يف       
: تدهور األراضـي  تثبيت أو تقليص    "هو   ٢٠١٢أكتوبر  / تشرين األول  ١٥يف  الذي نوقش   

 وركز على التفاعل بني التنوع "٢٠٢٠لتنوع البيولوجي لعام بشأن ااستجابة ألهداف أيتشي 
وهـدف تثبيـت    البيولوجي والتصحر لبيان فوائد التآزر فيما يتصل بتحقيق أهداف أيتشي           

 خالل يوم   اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر    وشاركت أمانة   . تدهور األراضي تقليص   أو
اقيـة التنـوع    مع اتف٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول١٧إصالح النظام اإليكولوجي املنظم يف  

األراضـي  رامسار بشأن   البيولوجي واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ واتفاقية          
الرطبة وبرنامج األمم املتحدة للبيئة وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومنتدى األمـم املتحـدة              

لعاملية واالحتاد الـدويل    املعين بالغابات ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة ومرفق البيئة ا         
حلفظ الطبيعة ومجعية اإلصالح اإليكولوجي وحكومات اهلند ومجهورية كوريـا وجنـوب            
أفريقيا يف توجيه نداء لتنسيق اجلهود الطويلة األمد وتوحيدها من أجل حشد املوارد وتيسري              

يق عـدة  والغرض املنشود هو حتق. على أرض الواقعتنفيذ أنشطة إصالح النظام اإليكولوجي  
فوائد تسهم يف حتسني الرفاه البشري والتنمية االجتماعية واالقتصادية باحلد يف الوقت ذاتـه              

وسلمت اجلهات الشريكة األربـع عـشرة       . بشكل ملحوظ من خماطر البيئة وندرة مواردها      
األراضي واألنظمة اإليكولوجية واملناظر الطبيعيـة      الستصالح  بضرورة تعجيل وترية اجلهود     

  . ورة وإعادة تأهيلهااملتده

نتـائج  تنفيذ  : املؤمتر الدويل الرابع بشأن األراضي اجلافة واملناطق الصحراوية والتصحر          -٢  
   باألراضي اجلافة والتصحر املتصلة٢٠+ريومؤمتر 
 ٢٠١٢نـوفمرب   /تشرين الثاين  ١٦ إىل   ١٢إسرائيل من   بسيدي بوقر   عقد املؤمتر يف      -٢٦

وأعد ". هدف التخلص هنائياً من تدهور األراضي     تفعيل  "نة  ومشل جلسة ملدة يوم واحد معنو     
على ) ١: (تقرير ختامي يسلط األضواء على استنتاجات اجللسة وتوصياهتا اليت تشمل ما يلي           

علـى الـصعيد    ، عملياً،   الرغم من وجوب تنفيذ هدف التخلص هنائياً من تدهور األراضي         
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بقيادة ودعـم   يقترن   عمودي التكامل    احمللي، فإن حتقيق ذلك اهلدف يستوجب اعتماد هنج       
وهناك حاجة إىل وضع مشاريع رائدة على الـصعيد         ) ٢(من األعلى إىل األسفل؛     يندرجان  

شراكات طويلة األمد لتحقيق هدف التخلص هنائياً       املعامل الطبيعية إنشاء    احمللي وعلى مستوى    
عـدد مـن   ويتوىل ) ٣(؛ من تدهور األراضي على الصعيد العاملي عرب منظومة األمم املتحدة  

التحديات الرئيسية املطروحة لتحقيق هدف التخلص هنائياً من تدهور األراضي وضع خطوط            
  .الرصد والتحقق على مجيع املستوياتفضالً عن إجراء مؤشرات /أساس

  أسبوع التربة العاملي األول  -٣  
 . يف بـرلني   ٢٠١٢نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٢ إىل   ١٩ُنظم أسبوع التربة العاملي من        -٢٧

وشارك يف تنظيمه معهد دراسات االستدامة املتقدمة والعديد من اجلهات الشريكة مبا فيهـا              
 وكانت حصيلته الرئيسية االعتراف بأن التربة هي     اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر    أمانة  

وحبث . اإلدارةمهزة الوصل بني األغذية والطاقة واملياه وأنه من الضروري مراعاة ذلك يف هنج 
املشاركون أمهية حتديد هدف من أهداف التنمية املستدامة خاص باألراضي والتربة وأفصحوا            
عن احلاجة إىل تعزيز املساءلة على املستوى القطري وتدعيم األهداف واملؤشرات اخلاصـة             

 بروتوكـول ويف إحلاق   جمموعة من أهداف التنمية املستدامة      يف  أيضاً  ونظروا  . بسياق معني 
  .يف االتفاقية، باعتبار ذلك اخلطوتني الواجب اختاذمها يف املستقبلبشأن األراضي والتربة 

  الدورة الثامنة عشرة ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ  -٤  
أن الدورة الثامنة عشرة ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بـش           خالل    -٢٨

 / كـانون األول   ٧نوفمرب إىل   / تشرين الثاين  ٢٦تغري املناخ املعقودة يف الدوحة يف الفترة من         
اجتماع مائدة مستديرة    اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر    نظمت أمانة    ،٢٠١٢ديسمرب  
سني حت: مواجهة آثار تغري املناخ يف األنظمة اإليكولوجية الزراعية يف األراضي اجلافة          "عنوانه  

 ٥خـالل اليـوم     "  تدهور األراضي  ظاهرةاألمن الغذائي وأسباب املعيشة يف عامل خال من         
وركزت نتائج االجتماع الرئيسية علـى      . الطبيعية وأسباب املعيشة  واملعامل  للزراعة  املخصص  

  .األراضياستصالح خمتلف أبعاد الزراعة يف األراضي اجلافة وشددت على 

  ى بشأن السياسات الوطنية للجفافاالجتماع الرفيع املستو  -٥  
 واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية   اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر    شاركت أمانة     -٢٩

سويـسرا يف الفتـرة   عة يف تنظيم االجتماع يف جنيف بومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزرا    
 لألمـم املتحـدة      بالتعاون مع وكاالت أخرى تابعـة      ٢٠١٣مارس  / آذار ١٥ إىل   ١١ من

وشجع اإلعالن النـهائي املنبثـق عـن        . ومنظمات دولية وإقليمية ووكاالت وطنية رئيسية     
االجتماع احلكومات يف خمتلف أحناء العامل على وضع وتنفيذ سياسات وطنية إلدارة اجلفاف             

 منـها  تتماشى مع قوانينها وأوضاعها وقدراهتا وأهدافها اإلمنائية الوطنية مع االسترشاد بأمور   
: األهداف الرئيسية التالية باعتبارها عناصر أساسية للسياسات الوطنيـة الفعالـة للجفـاف            
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وضـع تـدابري وقائيـة وختطيطيـة؛        ) ٢(اختاذ تدابري استباقية لتخفيف آثار اجلفاف؛        )١(
وتعزيز البحوث العلمية والتكنولوجيا واالبتكـار      ) ٤(إرساء ممارسات إدارة املخاطر؛      )٣(

  .الئم والتوعية اجلماهريية وإدارة املواردعلى حنو م

  املؤمتر العلمي الثاين التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر  -٦  
. ٢٠١٣أبريـل  / نيـسان ١٢ إىل   ٩أملانيا يف الفترة من     بعقد املؤمتر العلمي يف بون        -٣٠

تعزيـز  ة من أجل    واستند إىل املبادرات العاملية األخرية اليت تتصدى لنقص البيانات االقتصادي         
األراضي املتدهورة وحتقيق هدف التخلص هنائيـاً مـن تـدهور           استصالح  جهود  وتوجيه  

ومشلت توصيات املـؤمتر الرئيـسية      . األراضي وتقليص آثار ظواهر اجلفاف إىل أقصى حد       
 حتسني املعارف العلمية والتقنية املتعلقة باجلوانب االقتصادية للتنميـة املـستدامة          ) ١: (يلي ما
صورة أوضح  ضرورة إعطاء   ) ٢(؛  اإلدارة املستدامة لألراضي  لتعزيز   مشاركة العلماء جوب  وو

ات  القرار وصانعي لفائدة أصحاب املصلحة     "جمموعة من األدوات  "للخيارات املتاحة ووضع    
تركيز على  تعزيز ال  ضرورة) ٣(؛  األراضي املتدهورة يف مجيع أحناء العامل     استصالح  من أجل   

اإلدارة املـستدامة  ممارسـات   وتدهور األراضي واجلفاف من خـالل     التصحرحدوث  منع  
جهود حثيثة من أجل وضرورة بذل ) ٤(؛ على استصالح األراضيبدالً من التركيز لألراضي 

ية بـاجلهود   فعالية احلكوم  ووجوب اقتران ال   االستثمار يف تعزيز املؤسسات التقليدية واحمللية     
  .تدهور األراضيياً من الرامية إىل حتقيق هدف التخلص هنائ

 املعين هبدف التنمية املستدامة املتصل بإجياد عامل خال مـن           االجتماع االستشاري للخرباء    -٧  
  ظاهرة تدهور األراضي وهدف التخلص هنائياً من تدهور األراضي

 اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة التـصحر       عقدت حكومة مجهورية كوريا وأمانة        -٣١
: ومتثلت أهداف االجتماع فيما يلي    . ٢٠١٣ يونيه/ حزيران ٢٧ و ٢٦يف  يول  االجتماع يف س  

املشورة والتوصيات بشأن اخليارات لتحديد هدف من أهداف التنمية املـستدامة           مجع  ) ١(
يتصل بإجياد عامل خال من ظاهرة تدهور األراضي لكي يتفاوض بشأنه منتدى رفيع املستوى              

مجع ) ٢(؛  ٢٠١٤سبتمرب  / إىل أيلول  ٢٠١٣سبتمرب  /لتابع للجمعية العامة يف الفترة من أيلو      
 لتخلص هنائياً من تدهور األراضـي    اهدف  وتفعيل  املشورة والتوصيات بشأن خيارات وضع      

 بغية توفري أهداف ملموسة وعمليـة املنحـى        اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر    يف إطار   
 خال من ظاهرة تدهور األراضـي؛       التقدم احملرز من أجل إجياد عامل     لقياس  ميكن استخدامها   

 يقدم املزيد مـن املـشورة       نشاء فريق عامل خمصص   توفري املربرات والعناصر الالزمة إل    ) ٣(
للتخلص هنائياً والتوصيات من أجل إجياد عامل خال من ظاهرة تدهور األراضي ووضع هدف            

، مبـا يف ذلـك      صحراتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الت    وتنفيذه يف إطار     من تدهور األراضي  
ويرد التقريـر عـن االجتمـاع يف        . التوصيات بشأن اختصاصات الفريق العامل املخصص     

  .ICCD/COP(11)/CRP.1 الوثيقة
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  املالحظات والتوصيات  -خامساً  
االجتماع الرفيع املستوى للجمعيـة      الذي عقد يف أعقاب      ٢٠+ريومؤمتر  أتاح    -٣٢

اضي واجلفاف يف سياق التنمية املـستدامة       التصدي للتصحر وتدهور األر   "العامة بشأن   
تفاقية األمم املتحدة ملكافحة التـصحر وزاد       فرصة تارخيية أخرى ال   " والقضاء على الفقر  

لكـي  وبذلت األطراف واألمانة قصارى جهودها     . واليتها اجلوهرية مالمح  الزخم إلبراز   
يقة اخلتامية املعتمدة يف    وتويل الوث . الزخم ذاته على النحو الواجب يف نتائج املؤمتر       تعكس  
 وتتيح فرصـة    التصحر وتدهور األراضي واجلفاف    عناية شديدة ملسائل     ٢٠+ريومؤمتر  

وإقامة "فريدة من نوعها الختاذ إجراءات ملموسة من أجل تعزيز فعالية تنفيذ االستراتيجية 
تردي األراضي ومنع حدوثه والتخفيـف مـن آثـار          /شراكة عاملية لقلب اجتاه التصحر    

  ".فاف يف املناطق املتأثرة دعماً للحد من الفقر وحتقيق االستدامة البيئيةاجل
 ٢٠+ريـو  الواردة يف الوثيقة اخلتامية ملؤمتر ٢٠٧ إىل  ٢٠٥الفقرات من   وتقدم    -٣٣
الـدورة احلاديـة عـشرة ملـؤمتر        انعقاد  نظر فيها خالل    لألطراف إجراءات ملموسة ل   ل

األعضاء أن التـصحر وتـدهور األراضـي        ، تؤكد الدول    ٢٠٥ففي الفقرة   . األطراف
تعهـدت الـدول    ،  ٢٠٦ويف الفقرة   .  حتديات ذات بعد عاملي    مسائل تشكل واجلفاف  
 تـدهور األراضـي يف سـياق التنميـة        خال من ظاهرة  عمل على إجياد عامل     بالاألعضاء  
الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف النظر يف الـسبل         األطراف يف   تود  وقد  . املستدامة

طـار  داخـل اإل  األهداف  حيدد  هنج  انتهاج  الوسائل لتحقيق ذلك الغرض، مبا يف ذلك        و
رصد تدهور األراضـي علـى      االتفاقية ب كلفت  ،  ٢٠٧ويف الفقرة   . التفاقيةالتشريعي ل 

وسـعياً إىل   . األراضي اجلافـة  مناطق  األراضي املتدهورة يف    واستصالح  الصعيد العاملي   
 خبـصوص   ٢٠+ريومؤمتر  لك األحكام اليت صدرت عن      ضمان فعالية متابعة االتفاقية لت    

تـود  اعتمدهتا اجلمعية العامة أيضاً، قد      اليت   مسائل التصحر وتدهور األراضي واجلفاف    
فريـق خـرباء بـني      األطراف يف الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف النظر يف إنشاء           

ألحكام الـصادرة عـن     الدورات ليضطلع بالعمل الالزم للنظر يف اخليارات اليت جتسد ا         
.  خبصوص مسائل التصحر وتدهور األراضي واجلفاف يف عملية االتفاقية         ٢٠+ريومؤمتر  

ووضع خطـوط   وإمكانية استصالحها   تدهور األراضي   ونطاق  ويشمل ذلك رصد حالة     
األهداف وما يقابل ذلك من ترتيبـات       حيدد  األساس واملؤشرات اليت تدعم اعتماد هنج       

اختصاصات ذلك الفريق من اخلرباء بني الدورات يف الوثيقـة          مشروع  رد  يو. مؤسسية
ICCD/COP(11)/CRP.1.  

الدورة الثانية عشرة ملؤمتر األطـراف يف       انعقاد  األطراف بعدئذ خالل    تود  وقد    -٣٤
فريق اخلرباء بني الدورات واعتماد أهداف ملموسة للتـصدي         توصيات  والنظر يف نتائج    
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وعالوة على ذلك وإذ تبحث اجلمعية العامة سبل حتويل تلك االلتزامات املتعهد              -٣٥
يف األطـراف   تـود   قد  ف إىل إجراءات تتخذ على الصعيد العاملي،        ٢٠+ريومؤمتر  هبا يف   

دعوة اجلمعية العامة إىل دعم     ب ،يف مجلة أمور  القيام،  الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف      
 إطـار   سائل التصحر وتدهور األراضي واجلفاف يف      املتصلة مب  ٢٠+ريومؤمتر  ج  تنفيذ نتائ 

 ٢٠١٥التنمية ملا بعد عام وجدول أعمال عملية التفاوض بشأن أهداف التنمية املستدامة 
 التصحر وتدهور األراضي واجلفاف   أخذاً يف احلسبان املناقشات اليت جرت مؤخراً بشأن         

يف الدورة احلادية عشرة    أيضاً  األطراف  تود  قد  و. العضويةالفريق العامل املفتوح    إطار  يف  
 مبا فيها   ،٢٠+ريومؤمتر  ملؤمتر األطراف دعوة البلدان إىل املشاركة يف مجيع أنشطة متابعة           

ـ وعلى خمتلف املستويات    واملواضيعية  املشاورات اإلقليمية    املبـادرات القطريـة    ذلك  ك
يف الـدورة   األطـراف   الصدد، قد تطلب     هذاويف  . واملبادرات اليت تديرها التحالفات   

احلادية عشرة ملؤمتر األطراف من األمني التنفيذي تيـسري التحـضري لتلـك األنـشطة               
  .واملشاركة فيها

إضافية بشأن سبل حتويل االلتزامـات      إرشادات  مؤمتر األطراف تقدمي    يود  وقد    -٣٦
يف األطراف  تود  وقد  . قية إىل أنشطة ملموسة يف إطار االتفا      ٢٠+ريومؤمتر  املتعهد هبا يف    

الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف أيضاً دعوة األمانة إىل تيسري اختاذ اإلجراءات وهتيئة             
األهداف لفائدة مجيع   حيدد  هنج  يف تفعيل   اليت من شأهنا مساعدة األطراف      التمكينية  البيئة  

  .املصلحةاجلهات صاحبة 

        


