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  :إدراج أنشطة منظمات اجملتمع املدين ضمن برنامج العمل الرمسي ملؤمتر األطراف            - ثالثاً  
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   العالقة باملشاركة والتحديات األخرى اليت تواجه صـانعي        -واجلفاف           
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  - األراضي وتغـري املنـاخ    تدهور/التصحر: ٢اجتماع املائدة املستديرة      -  باء     
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  ١٨  ٧٥  ..........................على توصيات املكتباملقررات املتخذة بناًء   -  باء     
  ١٨  ٧٦  ....................املقررات املتخذة بناًء على توصيات اللجنة اجلامعة  - جيم     
  ١٩  ٧٧  ....... املتخذة بناًء على توصيات جلنة استعراض تنفيذ االتفاقيةاملقررات  - دال     
  ١٩  ٧٨  ...........توصيات جلنة العلم والتكنولوجيااملقررات املتخذة بناًء على   -  هاء     
  ٢٠  ٧٩  ...............املقررات املتخذة بناًء على توصية فريق اخلرباء املخصص  -  واو     
  ٢٠  ٨١-٨٠  ............................................................  القرار  - زاي     
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  افتتاح الدورة  -أوالً   

  افتتاح الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف  -ألف   
، افتتح الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف الـسيد خوسـيه          ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٢١يف    -١

  .الذي أدىل ببيان باسم رئيس الدورة الثامنة ملؤمتر األطراف) إسبانيا(أنطونيو غونزاليس مارتني 
ويف اجللسة نفسها، أدىل سعادة السيد سريجيو ماريو ال روكا وكيل وزارة البيئـة                -٢

  .باسم احلكومة املضيفةببيان ) األرجنتني(والتنمية املستدامة لشؤون التخطيط وسياسة البيئة 
  .  ببيانكما أدىل األمني التنفيذي التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر  -٣

  يسانتخاب الرئ  -باء   
  ) من جدول األعمال١البند (
سبتمرب سعادة السيد   / أيلول ٢١انتخب املؤمتر بالتزكية يف جلسته األوىل املعقودة يف           -٤

هومريو مكسيمو بيبيلوين وزير البيئة والتنمية املستدامة يف األرجنتني رئيساً للدورة التاسـعة             
  .ملؤمتر األطراف

  . وأدىل الرئيس اجلديد ببيان  -٥

  بيانات العامةال  -جيم   
 ٧٧ لباسـم جمموعـة ا    (ويف اجللسة نفسها، أدىل ببيانات ممثلو جنـوب أفريقيـا             -٦

، وميامنار )باسم جمموعة الدول األفريقية(، وتشاد )باسم االحتاد األورويب(، والسويد )والصني
) باسم جمموعة دول أمريكا الالتينيـة والكـارييب       (، وغيانا   )باسم جمموعة الدول اآلسيوية   (

  ).باسم جمموعة دول أوروبا الوسطى والشرقية(وأوكرانيا 
باسم الفريق  (كما أدىل ببيان ممثل املركز الدويل للبحوث الزراعية يف املناطق اجلافة              -٧

  ).االستشاري املعين بالبحوث الزراعية الدولية واحتاد علم األراضي اجلافة ألغراض التنمية
 الدويل للتنمية الزراعية، وبرنامج األمم املتحدة       وأدىل ببيانات كذلك ممثلو الصندوق      -٨

  .اإلمنائي وبرنامج األمم املتحدة للبيئة واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ
  . ببيانكما أدىل ممثل اآللية العاملية  -٩

وأدىل ببيان كذلك ممثل عن منظمات اجملتمع املدين باسم املنظمات غري احلكوميـة               -١٠
  .يت حتضر املؤمترال
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  املسائل التنظيمية  -ثانياً   

  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  -ألف   
  ) من جدول األعمال٢البند (

 ٢٢ و ٢١نظر املؤمتر يف هذا البنـد يف جلـستيه األوىل والثانيـة املعقـودتني يف                  -١١
  .٢٠٠٩سبتمرب /أيلول
أدىل بتعليقات وطرح تـساؤالت     سبتمرب،  / أيلول ٢١ويف اجللسة األوىل املعقودة يف        -١٢

ممثلو كل من كندا وغيانا واألرجنتني والربازيل والنرويج وناميبيا وغواتيمـاال والواليـات             
 أجاب عليها ممثلو أمانة     ،املتحدة وزامبيا واجلزائر والصني وبيالروس واملغرب وبنما وميامنار       

  .كافحة التصحراألمم املتحدة ملاتفاقية 
  .ا، أدىل ببيان أمني املؤمتر ورئيس املؤمترويف اجللسة نفسه  -١٣
سبتمرب، اعتمد املؤمتر جدول أعماله وتنظيم      / أيلول ٢٢ويف اجللسة الثانية املعقودة يف        -١٤

  : كما يليICCD/COP(9)/1/Rev.1يف الوثيقة على النحو الوارد عمله 
  انتخاب الرئيس  -١  
  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  -٢  
  :ضاء املكتب غري الرئيسانتخاب أع  -٣  

   نواب الرئيسانتخاب  )أ(
   رئيس جلنة العلم والتكنولوجياانتخاب  )ب(
   رئيس جلنة استعراض تنفيذ االتفاقيةانتخاب  )ج(

  وثائق تفويض الوفود  -٤  
  اعتماد املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية وقبول املراقبني  -٥  
تراتيجيان للسنوات العشر من أجل تعزيـز تنفيـذ         اخلطة وإطار العمل االس     -٦  

  ):٢٠١٨-٢٠٠٨(االتفاقية 
تقرير عن تنفيذ اخلطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العـشر            )أ(

  )٢٠١٨-٢٠٠٨(من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية 
  آليات تيسري التنسيق اإلقليمي لتنفيذ االتفاقية  )ب(
  شتركة اليت مل ُتنفذ بعد متابعة توصيات وحدة التفتيش امل  )ج(

  :الربنامج وامليزانية  -٧  
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  ٢٠١١-٢٠١٠ وامليزانية لفترة السنتني الربنامج  )أ(
   املايل للصناديق االستئمانية باالتفاقيةاألداء  )ب(

  :استعراض تنفيذ االتفاقية وترتيباهتا املؤسسية  -٨  
  تقرير جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية  )أ(
ليات املؤسسية اإلضافية ملساعدة مؤمتر األطـراف        أو اآل  اإلجراءات  )ب(

 اختصاصات جلنة   -يف استعراض تنفيذ االتفاقية استعراضاً منتظماً       
  استعراض تنفيذ االتفاقية

  :جلنة العلم والتكنولوجيا  -٩  
   جلنة العلم والتكنولوجياتقرير  )أ(
  قائمة اخلرباء املستقلني والقيام، حسب االقتضاء، بإنـشاء        حتديث  )ب(

  أفرقة خرباء خمصصة
  تقييم اآللية العاملية من جانب وحدة التفتيش املشتركة  -١٠  
تشجيع وتعزيز العالقات مع االتفاقيات األخرى ذات الصلة ومع املنظمات            -١١  

  واملؤسسات والوكاالت الدولية املختصة
تتـصل  متابعة ما انتهى إليه مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة من نتائج              -١٢  

باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر ونتائج الدورتني السادسة عـشرة          
  والسابعة عشرة للجنة التنمية املستدامة

  :البنود املعلّقة  -١٣  
   من النظام الداخلي٤٧املادة   )أ(
   واآلليات املؤسسية حلل املسائل املتصلة بالتنفيذاإلجراءات  )ب(
  اءات التحكيم والتوفيق اللذان يتضمنان إجراملرفقان  )ج(

  )٢٠٢٠-٢٠١٠(عقد األمم املتحدة للصحارى ومكافحة التصحر   -١٤  
إدراج أنشطة منظمات اجملتمع املدين ضمن برنامج العمل الرمسـي ملـؤمتر              -١٥  

  جلسات احلوار املفتوح: األطراف
  :جلسات احلوار التفاعلي: اجلزء اخلاص من الدورة  -١٦  

 األراضـي   تدهوراالجتاهات العاملية للتصحر و   : ١اجتماع املائدة املستديرة    
 العالقة باملشاركة والتحديات األخرى اليت تواجـه صـانعي          -واجلفاف  

  القرارات وأصحاب املصلحة
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 ما هـو    -املناخ    األراضي وتغري  تدهور/التصحر: ٢اجتماع املائدة املستديرة    
وصل إىل نظـام    الدور الذي ينبغي إعطاؤه لألراضي يف املفاوضات اجلارية للت        

   جديد يف كوبنهاغن؟يمناخ
الشراكات واملؤسـسات الالزمـة ملكافحـة       : ٣اجتماع املائدة املستديرة    

   الطريق إىل التحسن- األراضي واجلفاف تدهورالتصحر و
  برنامج عمل الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف  -١٧  
  التقرير املتعلق بالدورة  -١٨  

  اإنشاء جلنة جامعة وتوزيع مهامه    
سبتمرب، وافق املؤمتر على إنشاء جلنة      / أيلول ٢٢ويف اجللسة الثانية أيضاً املعقودة يف         -١٥

 من جدول األعمال ١١ وقرر أن ُيعهد إليها بالبنود املدرجة يف الفقرة       ،جامعة لدورته التاسعة  
  .ICCD/COP(9)/1/Rev.1الوارد يف الوثيقة 

) مـصر (لسيد امساعيل عبد اجلليل حـسني       ويف اجللسة نفسها، قام املؤمتر بتسمية ا        -١٦
  .الذي سيعمل أيضاً عضواً يف املكتب حبكم منصبهورئيساً للجنة اجلامعة لدورته التاسعة 

  الرئيسغري انتخاب أعضاء املكتب   -باء   
  ) من جدول األعمال٣البند (

     عقـودتني  نظر املؤمتر يف هذا البند من جدول األعمال يف جلستيه الثانية والتاسعة امل              -١٧
  .٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢سبتمرب و/ أيلول٢٢يف 
سبتمرب، انتخب أعضاء املكتـب التاليـة       / أيلول ٢٢ويف اجللسة الثانية املعقودة يف        -١٨

  :أمساؤهم لدورته التاسعة
  :نواب الرئيس

  )أوغندا(السيد ستيفن موايا   
  )تشاد(السيد ساجنيما دونيا   
  )لصنيا(السيد كسيان ليانغ يي   
  )مجهورية إيران اإلسالمية(السيد ناصر مقدسي   
  )أوكرانيا(السيد يوري كوملاز   
  )جورجيا(السيد جيورجي كولبني   
  )املكسيك(السيد أليخاندرو جاكيز   
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  )الواليات املتحدة(السيدة كريستني دوسون   
  )النمسا(زر يالسيد فرانز برايتفا  

  : املقرر-نائب الرئيس 
  )مجهورية إيران اإلسالمية (مقدسيناصر السيد   

  رئيس جلنة العلم والتكنولوجيا    
سبتمرب، انتخب املؤمتر السيد كالوس     / أيلول ٢٢ويف اجللسة الثانية أيضاً املعقودة يف         -١٩

  . رئيساً للجنة العلم والتكنولوجيا) جنوب أفريقيا(كيلنر 
جلمهوريـة العربيـة    ويف اجللسة نفسها، أدىل ببيانات ممثلو كل من األرجنـتني وا            -٢٠

باسم جمموعـة   (، وبوركينا فاسو، وتشاد     )باسم جمموعة الدول اآلسيوية   (السورية، وميامنار   
  .وبنن والربازيل وبنما) باسم االحتاد األورويب(والسويد ) الدولة األفريقية

  . وأدىل رئيس املؤمتر ببيان، وقدم األمني واملستشار القانوين إيضاحات  -٢١

  تعراض تنفيذ االتفاقيةرئيس جلنة اس    
سبتمرب، ذكّر املؤمتر بأن السيد إيزرايـل  / أيلول٢٢ويف اجللسة الثانية أيضاً املعقودة يف         -٢٢

  .كان قد انتخب رئيساً للدورتني السابعة والثامنة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية) بنما(توريس 
، انتخب املؤمتر بالتزكية السيد     أكتوبر/ تشرين األول  ٢ويف اجللسة التاسعة املعقودة يف        -٢٣

  .رئيساً للدورتني التاسعة والعاشرة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية) بوتان(شينشو نوربو 

  وثائق تفويض الوفود  -جيم   
  ) من جدول األعمال٤البند (

أكتوبر يف التقرير املتعلـق     / تشرين األول  ٢نظر املؤمتر يف اجللسة التاسعة املعقودة يف          -٢٤
  . ، والتوصية الواردة فيهICCD/COP(9)/17ائق التفويض على النحو الوارد يف الوثيقة بوث
  . ويف اجللسة نفسها وافق املؤمتر على التقرير  -٢٥

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

سبتمرب على اعتماد املنظمات غري / أيلول٢٢سة الثانية املعقودة يف وافق املؤمتر يف اجلل   -٢٦
 ICCD/COP(9)/16/Add.1احلكومية ومنظمات اجملتمع املدين املدرجة يف املرفق األول للوثيقة          

  .بصفة مراقب
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  جلنة العلم والتكنولوجيا  -هاء   
وس كيلنـر    الدورة التاسعة للجنة العلم والتكنولوجيا برئاسة الـسيد كـال          تعقد  -٢٧

 ٣٠ ويف   ٢٥ إىل   ٢٢وعقدت اللجنة سـبع جلـسات يف الفتـرة مـن            ). جنوب أفريقيا (
  .٢٠٠٩سبتمرب /أيلول
سبتمرب بالتزكية األعضاء   / أيلول ٢٢وانتخبت اللجنة يف جلستها األوىل املعقودة يف          -٢٨

سـنة  البو(الـسيد ميهـايلو مـاركوفيتش       : التالية أمساؤهم نواباً للرئيس يف دورهتا التاسعة      
، والـسيد  )بوليفيـا (، والسيد سيزار التامريانو  )تايلند(والسيد وارابونغ واراميت    ) واهلرسك
  ).كندا( مسيث -ونلي الورانس ت

اليت أدىل هبا ممثلو  والتعليقات  ات اليت تالها األمني     عقب التوصي ويف اجللسة نفسها، و     -٢٩
باسـم  (والربازيل وشيلي، والسويد    ) أمريكا الالتينية والكارييب  دول  باسم جمموعة   (يكا  اجام

رد األمني والرئيس، اعتمدت اللجنة جدول أعماهلا الـوارد يف          فضالً عن   ) االحتاد األورويب 
  .، بصيغته املصوبة شفوياICCD/COP(9)/CST/1ًالوثيقة 

ويف اجللسة نفسها، وافقت اللجنة على إنشاء فريق اتصال يتألف من األعضاء احلاليني               -٣٠
  . ملكتب اللجنة، فضالً عن الوفود األخرى املهتمة اليت تقترحها اجملموعة اإلقليميةوالسابقني 

سبتمرب، عينت اللجنة نائب الـرئيس،      / أيلول ٢٤ويف اجللسة السادسة املعقودة يف        -٣١
  . مقرراً للدورة التاسعة) كندا( مسيث -تاونلي لورانس السيد 
واختذ املؤمتر إجراًء بـشأن     . ر األطراف وقدمت اللجنة عدداً من التوصيات إىل مؤمت        -٣٢

  .أكتوبر/ تشرين األول٢هذه التوصيات يف جلسته التاسعة املعقودة يف 

  املؤمتر العلمي األول التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر: اجلزء اخلاص    
 ٢٤ إىل ٢٢عقدت اللجنة يف جلساهتا الثانية إىل السادسة املعقودة يف الفتـرة مـن        -٣٣
الـذي  سبتمرب، جزءاً خاصاً باعتباره مؤمترهـا العلمـي األول وكـان موضـوعه              /يلولأ

ـ  األراضي على املـستويني البيوفيز     تدهوررصد وتقييم التصحر و   "هو  أولوية   اكتسب ائي ي
  ".  االقتصادي من أجل دعم اختاذ القرارات يف جمال إدارة األراضي واملياه-واالجتماعي 

سبتمرب، افتتح اجلزء اخلاص رئـيس جلنـة        / أيلول ٢٢عقودة يف   ويف اجللسة الثانية امل     -٣٤
وكان ). الفلبني(والسيد وليم دار    ) جنوب أفريقيا (العلم والتكنولوجيا، السيد كالوس كيلنر      

صلح رئيس احتاد علم األراضي اجلافة ألغراض التنمية،        حممود  املتحدثان الرئيسيان مها السيد     
 - اجمللس الوطين األرجنتيين للبحوث العلمية والتكنولوجيـة         والربوفسور إلينا إبراهام مديرة   

  . املعهد األرجنتيين لبحوث املناطق القاحلة
سبتمرب، عقد اجلزء اخلاص الفريق العامـل       / أيلول ٢٣ويف اجللسة الثالثة املعقودة يف        -٣٥

مـل   األراضـي والعوا   تدهورالطرق املتكاملة لرصد وتقييم عمليات      "األول املعين مبوضوع    
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هتشينسون مدير مكتب دراسات األراضـي      تشارلز  وترأس الفريق الربوفسور    ". احملركة هلا 
 يالقاحلة جبامعة أريزونا، وكان املتحدثان الرئيسيان مها السيد يوبا سوكونا األمني التنفيـذ            

  .  والربوفسور جيمس رينولدز من جامعة ديوكملرصد الصحارى والساحل
سبتمرب، عقد اجلزء اخلاص الفريق العامـل    / أيلول ٢٣عقودة يف   ويف اجللسة الرابعة امل     -٣٦

وترأس الفريق السيد أفـرامي     " رصد وتقييم اإلدارة املستدامة لألراضي    "الثاين املعين مبوضوع    
نكونيا من املعهد الدويل لبحوث سياسات األغذية، وكان املتحدثان الرئيسيان مها الـسيد              

ية للبحوث الزراعية وتربية املاشية، والسيد هانسبيتر لينيغر       من املؤسسة الربازيل  ماتشادو  بيدرو  
  .من الدراسة العاملية لنهج وتكنولوجيات احلفظ

سبتمرب، عقد اجلزء اخلاص الفريق العامل      / أيلول ٢٤ويف اجللسة اخلامسة املعقودة يف        -٣٧
االقتـصادية  العوامل احملركة   :  األراضي تدهوررصد وتقييم التصحر و   "الثالث املعين مبوضوع    

وترأس الفريق السيد مارتن بواليا، من أمانة الشراكة اجلديدة         ". واالجتماعية وإدارة املعارف  
من أجل تنمية أفريقيا، وكانت املتحدثة الرئيسية هي السيدة مريي سيلي من مؤسسة ناميبيا              
لبحوث الصحراء، وكان املتحدثون الضيوف هم السيد مارك ريد مـن جامعـة أبـردين،               

املعهد الدويل للتنمية املستدامة، والربوفسور ستيفان      /سيدة باميال شاسيك من كلية منهاتن     وال
  . سبريليش من جامعة غوتنغن

سبتمرب، اختتم اجلزء اخلـاص مـؤمتره       / أيلول ٢٤ويف اجللسة السادسة املعقودة يف        -٣٨
 للمؤمتر العلمـي    توصيات األفرقة العاملة الثالثة على اللجنة كتقرير      ومت عرض   العلمي األول   

. ICCD/COP(9)/CST/INF.2األول التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر ورد يف الوثيقـة           
 ٢٥وأحاطت اللجنة علماً بالتقرير وما ورد فيه من توصيات يف جلستها السابعة املعقودة يف               

  .سبتمرب/أيلول

  جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية  -واو   
تـوريس  إيزرايل للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية برئاسة السيد     عقدت الدورة الثامنة      -٣٩

 ٣٠سـبتمرب ويف    / أيلول ٢٤ على   ٢٣وعقدت اللجنة مخس جلسات يف الفترة من        ). بنما(
  .٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢سبتمرب و/أيلول
سبتمرب، أدىل رئيس اللجنة ببيـان، تـاله        / أيلول ٢٣ويف اجللسة األوىل املعقودة يف        -٤٠
والربازيل ) باسم االحتاد األورويب  (والسويد  ) باسم جمموعة الدول األفريقية   (ات من تشاد    بيان
  . والواليات املتحدة) باسم جمموعة دول أمريكا الالتينية والكارييب(

ويف اجللسة نفسها اعتمدت اللجنـة جـدول أعماهلـا كمـا ورد يف الوثيقـة                  -٤١
ICCD/CRIC(8)/1رفق الثاين لتلك الوثيقة وتنظيم عملها كما ورد يف امل .  
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 أنشئ فريق اتصال وكان     ،ويف اجللسة نفسها أيضاً وبناًء على توصية مكتب اللجنة          -٤٢
  ).فنلندا(ميسره هو السيد ماركو أهو 

وقدمت اللجنة عدداً من التوصيات إىل مؤمتر األطراف، وأحاط املؤمتر علماً هبـذه               -٤٣
  .أكتوبر/ تشرين األول٢ التوصيات يف جلسته التاسعة املعقودة يف

  اللجنة اجلامعة  -زاي   
مخـس  ) مـصر (عقدت اللجنة اجلامعة برئاسة السيد إمساعيل عبد اجلليل حـسني             -٤٤

  .أكتوبر/ تشرين األول٢سبتمرب و/ أيلول٣٠ و٢٥ و٢٢جلسات يف 
سبتمرب، أبلغ الرئيس اللجنة إنشاء فريـق       / أيلول ٢٢ويف جلستها الثانية املعقودة يف        -٤٥
 لآللية العاملية، مث تال األمني نص الوالية املقترحـة  ةصال يعىن بتقييم وحدة التفتيش املشترك ات

  . لفريق االتصال
سبتمرب، قدم الرئيس معلومات إىل اللجنـة       / أيلول ٢٥ويف اجللسة الثالثة املعقودة يف        -٤٦

جنوب ( مبينغاشي   االتصال املذكور وتوىل تيسري أعماله على التوايل السيدة ماريا        فريق  بشأن  
  ).أوغندا(والسيد ستيفن موايا ) أفريقيا
 :ويف اجللسة نفسها، أبلغ الرئيس اللجنة إنشاء أفرقة اتصال تعىن باملـسائل التاليـة               -٤٧

الـسيد مـاركو أهـو      امليسِّر  استعراض تنفيذ االتفاقية وترتيباهتا املؤسسية ويتوىل مهام         )أ(
، )ليسوتو(سعادة السيد ماكاسي نيايف     مهام امليسِّر   ويتوىل  الربنامج وامليزانية،   ) ب(،  )فنلندا(
  ). كندا(السيدة رامشي شارما مهام امليسِّر آليات التنسيق اإلقليمي، ويتوىل ) ج(

وأحاط املؤمتر علماً هبـذه     . وقدمت اللجنة عدداً من التوصيات إىل مؤمتر األطراف         -٤٨
  . أكتوبر/ن األول تشري٢التوصيات يف جلسته التاسعة املعقودة يف 

  فريق اخلرباء املخصص  - حاء  
  .٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول١عقد فريق اخلرباء املخصص جلسة واحدة يف   -٤٩
وقدم الفريق توصيتني إىل مؤمتر األطراف الذي اختذ إجـراء بـشأهنما يف جلـسته                 -٥٠

  .أكتوبر/ تشرين األول٢التاسعة املعقودة يف 
  .املخصص موجزاًومل يقدم فريق اخلرباء   -٥١



  RIZ/ثابت ١١ A09D6\0964976D3:   العمل واملسار  رقم
  ص ٠٩:٥٩:٤٠ /٢٠١٠،   كانون الثاين ١٩ ، الثالثاء     :   رقم اجلزء
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  احلضور  -طاء   
 التالية يف اتفاقية األمم     ١٥٤ لحضر الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف ممثلو األطراف ا         -٥٢

  :املتحدة ملكافحة التصحر
  االحتاد الروسي

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

  أنتيغوا وبربودا
  إندونيسيا
  أنغوال

  أوروغواي
  أوزبكستان

  أوغندا
  أوكرانيا

  ) اإلسالمية-مجهورية (إيران 
  يرلنداآ

  إيطاليا
  باكستان
  الربازيل
  بربادوس
  الربتغال

  بلجيكا
  بلغاريا

  بنغالديش
  بنما
  بنن

  بوتان
  بوتسوانا

  بوركينا فاسو
  بوروندي

  البوسنة واهلرسك
  لندابو

  ) املتعددة القوميات-دولة (بوليفيا 
  بريو

  بيالروس
  تايلند

  تركمانستان
  تركيا

  ترينيداد وتوباغو
  تشاد
  توغو
  توفالو
  تونس
   ليشيت-تيمور 
  جامايكا
  اجلزائر

  جزر سليمان
  جزر القمر
  جزر كوك
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  جزر مارشال
  اجلماعة األوروبية

   العربية الليبيةاجلماهريية
  مجهورية أفريقيا الوسطى

  مهورية التشيكيةاجل
  املتحدةترتانيا مجهورية 

  اجلمهورية الدومينيكية
  اجلمهورية العربية السورية

  مجهورية كوريا
  مجهورية الكونغو الدميقراطية

  مجهورية مولدوفا
  جنوب أفريقيا

  جورجيا
  جيبويت
  الدامنرك
  دومينيكا

  الرأس األخضر
  رومانيا
  زامبيا

  زمبابوي
  ييبسان تومي وبرينس

  ت وجزر غرينادينسانت فنسن
  سانت كيتس ونيفس

  سانت لوسيا
  سري النكا
  سلوفاكيا
  سلوفينيا
  السنغال
  سوازيلند
  سورينام
  السويد
  سويسرا
  سرياليون
  سيشيل

  شيلي
  صربيا
  الصني

  طاجيكستان
  عمان
  غابون
  غامبيا
  غانا

  غرينادا
  غواتيماال

  غيانا
  غينيا

   بيساو-غينيا 
  فانواتو
  فرنسا
  الفلبني

  ) البوليفارية-ة مجهوري(فرتويال 
  فنلندا
  فيجي

  فييت نام
  قطر

  قريغيزستان
  كازاخستان

  كرواتيا
  كمبوديا
  كندا
  كوبا

  كوت ديفوار
  كوستاريكا
  كولومبيا
  الكونغو
  كرييباس
  كينيا
  لبنان
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  ليسوتو
  مايل

  مدغشقر
  مصر

  املغرب
  املكسيك
  مالوي
  ملديف

  اململكة العربية السعودية
اململكة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى       

  يرلندا الشماليةآو
  منغوليا
  موريتانيا

  موريشيوس
  موزامبيق
  ميامنار

  ناميبيا
  النرويج
  النمسا
  نيبال
  النيجر

  نيكاراغوا
  نيوي
  هاييت
  اهلند

  هنغاريا
  هولندا

  الواليات املتحدة األمريكية
  اليابان
  اليمن
  اليونان

  :تفاقيةكما حضر الدورة مراقبون من الدولة التالية اليت ليست طرفاً يف اال  -٥٣
  الكرسي الرسويل  

  .وحضر الدورة كذلك مراقبون من فلسطني  -٥٤
وإضافة إىل ذلك، حضر الدورة ممثلو اهليئات والـصناديق والـربامج واملكاتـب               -٥٥

  :التابعة لألمم املتحدةالتالية  ١٤ لوالوكاالت املتخصصة ا
  منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة  
  لزراعيةالصندوق الدويل للتنمية ا  
  أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي  
  أمانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ  
  دارة األمم املتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعيةإ  
  جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة الكارييب  
  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي  
  )اليونسكو(ملتحدة للتربية والعلم والثقافة منظمة األمم ا  
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  للبيئةبرنامج األمم املتحدة   
  منتدى األمم املتحدة املعين بالغابات  
  مركز األمم املتحدة لإلعالم  
  جامعة األمم املتحدة  
  البنك الدويل  
  املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية  

  .منظمة للمجتمع املدين )١(٨٠ منظمة حكومية دولية و١٨كما حضر الدورة ممثلو   -٥٦

  الوثائق   -ياء   
ترد يف املرفق اخلامس هلذا التقرير الوثائق اليت قُدمت لينظر فيها مؤمتر األطـراف يف                 -٥٧

  . دورته التاسعة

إدراج أنشطة منظمات اجملتمع املدين ضمن برنامج العمل الرمسي ملؤمتر            -ثالثاً   
  جلسات احلوار املفتوح :األطراف

  )من جدول األعمال ١٥البند (
عقد املؤمتر جلسيت حوار مفتوح يف إطار هذا البند يف جلستيه الـسابعة والثامنـة                 -٥٨

  .أكتوبر/ تشرين األول١املعقودتني يف 
أكتوبر، عقد املؤمتر جلسة احلـوار      / تشرين األول  ١ويف اجللسة السابعة املعقودة يف        -٥٩

وشـارك يف   ). ؤسسة اجلنوب، األرجنـتني   م(األوىل اليت نّسقها السيد خوان لويس مرييغا        
، (Grupo Ambiental para el Desarolloالنقـاش كمتحـاورين الـسيدة سـوليداد أفـيال      

، والسيد تيمـوثي  )، األرجنتني(Fundación Eco-Andina، والسيدة نيكول فرينر )األرجنتني
مة البقاء البيئـي    منظ(، والسيدة سوزانا هاكوبيان     )مؤسسة تنمية مزارعي سوازيلند   (دالميين  

__________ 

ألن بعض ممثلي منظمات اجملتمع املدين ُسجلوا يف إطار وثائق تفويض األطراف أو داخل بعض منظمـات                  )١(
املنظمات ذات الصلة فضالً عن املنظمات احلكومية الدولية، يوجد اختالف          ممثلي  تخصصة و األمم املتحدة امل  

 ٩-م أ /٣٤منظمات اجملتمع املدين الوارد مشاركتها يف الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف يف املقـرر               بني عدد 
ناء منظمـات   وباستث). ICCD/COP(9)/INF.3انظر  (وقائمة املشاركني   ) ICCD/COP(9)/18/Add.1 انظر(

اجملتمع املدين اليت شاركت فقط يف معرض اإلدارة املستدامة لألراضي، ميكن العثور يف قائمة املشاركني على              
ذات كأطراف أو كوفود يف وكاالت األمم املتحدة املتخصصة واملنظمات          منظمات اجملتمع املدين املسجلة     

 .الصلة واملنظمات احلكومية الدولية
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 Asociación Hondureña de Juntas(والـسيد عمـر نـونييز    ) غري احلكوميـة، أرمينيـا  

Administradoras de Sistemas de Aguaهندوراس ،.(  
أكتوبر، عقد املـؤمتر جلـسة      / تشرين األول  ١ويف اجللسة الثانية املعقودة يف        - ٦٠

). ، األرجنتنيFundación Eco-Andina(احلوار الثانية بتنسيق من السيدة نيكول فرينر 
، )، األرجنـتني Fundación Agreste(اورون هم السيدة ماريسا يونـغ  ـوكان املتح
ي ـ، والسيدة نينو سولكانيـشفيل    )نـ، األرجنتي TAHO(ل غونزاليس   ـوالسيد أريي 

والـسيدة مرسـيدس فريـل      ) ، جورجيـا  ECOVISION - احتاد التنمية املستدامة    (
)Fundación Inti Cuyumالرابطـة الغينيـة   (والسيدة عيساتو بيلي ساو ) ، األرجنتني

  ).لتشجيع الطاقات املتجددة، غينيا
ومرفق هبذا التقرير البيان اخلتامي الصادر باسم منظمات اجملتمع املدين اليت شاركت              -٦١

  ). انظر املرفق الرابع(يف املؤمتر 

  جلسات احلوار التفاعلي: اجلزء اخلاص  -رابعاً   
  ) من جدول األعمال١٦البند (

عقد املؤمتر جزءاً خاصاً رفيع املستوى اشتمل على ثالث جلسات حوار تفاعلي يف               -٦٢
 ٢٩ و ٢٨إطار هذا البند من جدول األعمال يف جلساته الثالثة إىل الـسادسة املعقـودة يف                

  .سبتمرب/أيلول
ئيس املؤمتر اجلزء الرفيـع     سبتمرب، افتتح ر  / أيلول ٢٨ويف اجللسة الثالثة املعقودة يف        -٦٣

  .املستوى وأدىل ببيان
ويف اجللسة نفسها، تال األمني التنفيذي التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التـصحر،               -٦٤

السيد لوك غناكادجا الرسالة املوجهة من األمني العام لألمم املتحدة إىل املؤمتر كما أدىل ببيان    
  .بصفته أمينا تنفيذياً

نفسها أيضاً، قام رئيس جلنة العلم والتكنولوجيا السيد كالوس كيلنـر           ويف اجللسة     -٦٥
ورئيس ) بنما(، ورئيس جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية السيد إيزرايل توريس          )جنوب أفريقيا (

بإطالع املؤمتر على حالة املفاوضات     ) مصر(اللجنة اجلامعة السيد امساعيل عبد اجلليل حسني        
  .يف جلاهنم
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االجتاهات العاملية للتصحر وتـدهور األراضـي       : ١ع املائدة املستديرة    اجتما  -ألف   
 العالقة باملشاركة والتحديات األخرى اليت تواجه صانعي القرارات       -واجلفاف  

  وأصحاب املصلحة
سبتمرب، عقد املؤمتر جلسة احلوار التفـاعلي  / أيلول٢٨يف اجللسة الرابعة املعقودة يف      -٦٦

 شريي أيييت، وزيرة البيئة والعلم والتكنولوجيا - سعادة السيدة هاين    األوىل شارك يف رئاستها   
وكـان  . يف غانا، وسعادة السيد حسن حممود وزير الدولة للبيئة والغابـات يف بـنغالديش             

املتحدث الرئيسي هو السيد جريي لينغواسا مساعد األمني العام للمنظمة العاملية لألرصـاد             
وكـان  . السيد فالتر أمَّان رئيس منتـدى املخـاطر العامليـة         اجلوية، واضطلع مبهمة امليّسر     

املشاركون الرئيسيون يف املناقشة هم السيد زو اليكي نائب وزير اإلدارة احلكومية للحراجة             
يف الصني، والسيد عبد العظيم احلايف املندوب السامي للمياه والغابات ومكافحة التصحر يف             

إلدارة القانونية للهيئة الوطنية للبيئة يف بنما والسيد أمحد املغرب، والسيد خاير أوريوال رئيس ا 
جوغالف األمني التنفيذي التفاقية التنوع البيولوجي، والسيد باكاري كانيت مـدير شـعبة             

  .قانون واتفاقيات البيئة بربنامج األمم املتحدة للبيئة

 ما هـو    -ناخ  تدهور األراضي وتغري امل   /التصحر: ٢اجتماع املائدة املستديرة      -باء   
الدور الذي ينبغي إعطاؤه لألراضي يف املفاوضات اجلارية للتوصل إىل نظـام            

  مناخي جديد يف كوبنهاغن؟
سبتمرب، عقد املؤمتر اجللسة الثانية للحوار      / أيلول ٢٩يف اجللسة اخلامسة املعقودة يف        -٦٧

. والـسياحة يف ناميبيـا     نديتوا وزيرة البيئة     -التفاعلي برئاسة سعادة السيدة نيتومبو ناندي       
 الشبكة الدوليـة    -وكان املتحدث الرئيسي هو السيد ظفار أديل مدير جامعة األمم املتحدة            

املعنية باملياه والبيئة والصحة، واضطلع مبهمة امليسر السيدة يان ماكالبني مديرة أمانة منتـدى            
اقشات هم سعادة الـسيد     وكان املشاركون الرئيسيون يف املن    . األمم املتحدة املعين بالغابات   

روبرتو مينيا وكيل وزارة الصحة يف إيطاليا، وسعادة السيد سونتني مانورونغ سفري إندونيسيا          
لدى األرجنتني، وسعادة السيد كارلوس كوالسي وزير اإلسكان وختطيط األراضي والبيئـة            

فريقيا والكارييب  يف أوروغواي، والسيد فرديناند نيابيندا، مساعد األمني العام جملموعة دول أ          
  .واحمليط اهلادئ

الشراكات واملؤسسات الالزمة ملكافحة التصحر     : ٣اجتماع املائدة املستديرة       -جيم   
   الطريق إىل التحسن-وتدهور األراضي واجلفاف 

سبتمرب جلسة احلوار التفاعلي    / أيلول ٢٩عقد املؤمتر يف جلسته السادسة املعقودة يف          -٦٨
 رئاستها سعادة السيدة آسا بريت كارلسون نائبة وزير البيئة يف السويد            الثالثة اليت شارك يف   
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وكانـت املتحدثـة    . وسعادة السيد إيسوف باكو وزير البيئة ومكافحة التصحر يف النيجر         
الرئيسية هي السيدة مونيك باربوت املدير التنفيذي ورئيس مرفق البيئة العامليـة، واضـطلع              

وكـان  .  ديل بونيت سفرية سويـسرا لـدى األرجنـتني         بدور امليسر سعادة السيدة كارال    
املشاركون الرئيسيون يف املناقشة هم سعادة السيد كوسيا ناتـانو وزيـر املرافـق العامـة                

  .والصناعات يف توفالو والسيدة سوليداد بالنكو رئيسة وفد املفوضية األوروبية
وار التفـاعلي أعـده     ويرفق هبذا التقرير موجز للجزء اخلاص وجلساته الثالث للح          -٦٩

  ).انظر املرفق األول(رئيس املؤمتر 
انظـر  (ويرفق هبذا التقرير كذلك قوائم املتحدثني يف اجتماعات املائدة املـستديرة              -٧٠

  ). املرفق الثاين

  اجتماع املائدة املستديرة الثامن ألعضاء الربملان  -خامساً  
 ٢٥ و ٢٤عـضاء الربملـان يف      عقد املؤمتر اجتماع املائـدة املـستديرة الثـامن أل           -٧١
: دور أعضاء الربملان يف اجلهود املبذولة ملكافحـة التـصحر         "سبتمرب بشأن موضوع    /أيلول

املسامهات الربملانية يف حتقيق األمن الغذائي والتصدي لتغري املناخ يف األراضي اجلافة يف ظـل               
  ".األزمة االقتصادية الراهنة

  ).انظر املرفق الثالث(در عن أعضاء الربملان ويرفق هبذا التقرير اإلعالن الصا  -٧٢

  املقررات والقرارات اليت اختذها مؤمتر األطراف   -سادساً  
أكتوبر، اعتمد املـؤمتر عـدداً مـن    / تشرين األول٢يف اجللسة التاسعة املعقودة يف      -٧٣

  . املقررات والقرارات

  فاملقررات املتخذة بناًء على توصية رئيس مؤمتر األطرا  -ألف   
  :بناًء على توصية رئيس املؤمتر يف دورته التاسعة، اعتمد املؤمتر املقررات التالية  -٧٤

  جلسات احلوار التفاعلي: اجلزء اخلاص  ٩-م أ/٣٢
  تقرير عن اجتماع املائدة املستديرة الثامن ألعضاء الربملان  ٩-م أ/٣٣
عة إعالن منظمات اجملتمع املدين اليت حضرت الدورة التاس         ٩-م أ/٣٤

  ملؤمتر األطراف
  تاريخ ومكان انعقاد الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف  ٩-م أ٣٦
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  املقررات املتخذة بناًء على توصيات املكتب  -باء   
  :بناًء على توصيات مكتب املؤمتر يف دورته التاسعة، اعتمد املؤمتر املقرر التايل  -٧٥

  وثائق تفويض الوفود   ٩-م أ/٣١  

  خذة بناًء على توصيات اللجنة اجلامعةاملقررات املت  -جيم   
  :بناًء على توصيات اللجنة اجلامعة، اعتمد املؤمتر املقررات التالية  -٧٦

  مواءمة برامج العمل مع االستراتيجية  ٩-م أ/٢
  آليات تيسري التنسيق اإلقليمي تنفيذاً لالتفاقية  ٩-م أ/٣
  استراتيجية االتصال الشاملة  ٩-م أ/٤
ات املنقحة ملشاركة منظمات اجملتمـع املـدين يف         اإلجراء  ٩-م أ/٥

  اجتماعات وعمليات اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر
  تقرير وحدة التفتيش املشتركة بشأن تقييم اآللية العاملية   ٩-م أ/٦
متابعة ما انتهى إليه مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة من            ٩-م أ/٧

مم املتحدة ملكافحة التصحر ونتائج     نتائج تتصل باتفاقية األ   
      الدورتني الـسادسة عـشرة والـسابعة عـشرة للجنـة           

  التنمية املستدامة
تشجيع وتعزيز العالقات مع االتفاقيات األخرى ذات الـصلة           ٩-م أ/٨

  ومع املنظمات واملؤسسات والوكاالت الدولية املختصة
   ٢٠١١-٢٠١٠الربنامج وامليزانية لفترة السنتني   ٩-م أ/٩

إجراءات إضافية أو آليات مؤسسية إضافية ملساعدة مؤمتر          ٩-م أ/١١
 -األطراف يف استعراض تنفيذ االتفاقية استعراضاً منتظماً        

  اختصاصات جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية
   من النظام الداخلي ٤٧املادة   ٩-م أ/٢٧
 عقد األمم املتحـدة للـصحارى ومكافحـة التـصحر            ٩-م أ/٣٠

)٢٠٢٠-٢٠١٠ (  
  برنامج عمل الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف  ٩-م أ/٣٥
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  املقررات املتخذة بناًء على توصيات جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية  -دال   
  :بناًء على توصيات جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، اعتمد املؤمتر املقررات التالية  -٧٧

ني للسنوات العـشر مـن      تنفيذ اخلطة واإلطار االستراتيجي     ٩-م أ/١
  )٢٠١٨-٢٠٠٨(أجلً تعزيز تنفيذ االتفاقية 

  التعاون مع مرفق البيئة العاملية  ٩-م أ/١٠
  استعراض وتقييم األداء يف تنفيذ االتفاقية واالستراتيجية   ٩-م أ/١٢
حتسني إجراءات تبليغ املعلومات فضالً عن نوعية وشـكل           ٩-م أ/١٣

  األطرافالتقارير اليت تقدم إىل مؤمتر 
  برنامج عمل الدورة التاسعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية  ٩-م أ/١٤
تاريخ ومكان انعقاد الدورة التاسـعة للجنـة اسـتعراض            ٩-م أ/١٥

  االتفاقية تنفيذ

  املقررات املتخذة بناًء على توصيات جلنة العلم والتكنولوجيا  -هاء   
  :يا، اعتمد املؤمتر املقررات التاليةبناًء على توصيات جلنة العلم والتكنولوج  -٧٨

إعادة صياغة عمل جلنة العلم والتكنولوجيا متشياً مع اخلطة           ٩-م أ/١٦
وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل تعزيز        

  )٢٠١٨-٢٠٠٨(تنفيذ االتفاقية 
 التقدم احملرز يف    املشورة املقدمة بشأن أفضل الطرق لقياس       ٩-م أ/١٧

   ٣ و٢ و١  االستراتيجيةهداف األحتقيق
تدابري متكني اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر من أن           ٩-م أ/١٨

 املتعلقـة تصبح هيئة عاملية تعىن باملعارف العلمية والتقنيـة         
   األراضي وختفيف آثار اجلفافتدهور/بالتصحر

   األراضي يف األراضي اجلافةتدهورتقييم   ٩-م أ/١٩
  زماالت اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحربرنامج   ٩-م أ/٢٠
  قائمة اخلرباء املستقلني  ٩-م أ/٢١
  مراسلو العلم والتكنولوجيا  ٩-م أ/٢٢
ملكافحـة  مي األول التفاقية األمم املتحدة      نتائج املؤمتر العل    ٩-م أ/٢٣

  التصحر
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  انتخاب أعضاء مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا  ٩-م أ/٢٤
الثانية للجنة   ومكان وبرنامج عمل الدورة االستثنائية       تاريخ  ٩-م أ/٢٥

  العلم والتكنولوجيا
  برنامج عمل الدورة العاشرة للجنة العلم والتكنولوجيا   ٩-م أ/٢٦

  املقررات املتخذة بناًء على توصية فريق اخلرباء املخصص  -واو   
  :ن التالينيبناًء على توصية فريق اخلرباء املخصص، اعتمد املؤمتر املقرري  -٧٩

  اإلجراءات واآلليات املؤسسية حلل املسائل املتصلة بالتنفيذ  ٩-م أ/٢٨
   إجراءات التحكيم والتوفيقاللذان يتضمنان املرفقان  ٩-م أ/٢٩

  القرار   -زاي   
أكتوبر، أدىل ممثل الواليـات     / تشرين األول  ٢ويف اجللسة التاسعة أيضاً املعقودة يف         -٨٠

  ".اإلعراب عن االمتنان حلكومة األرجنتني وشعبها"روع قرار عنوانه املتحدة ببيان وقدم مش
  ).٩-م أ/١القرار (ويف اجللسة نفسها، اعتمد املؤمتر مشروع القرار   -٨١

  اختتام الدورة  -سابعاً   
يف اجللسة التاسعة    ببيان أدىل األمني التنفيذي التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر         -٨٢

  .أكتوبر/شرين األول ت٢املعقودة يف 
، )باسم االحتـاد األورويب   (ويف اجللسة نفسها، أدىل ببيانات ممثلو كل من السويد            -٨٣

باسم جمموعـة دول    (، والربازيل   )باسم جمموعة الدول اآلسيوية   (ومجهورية إيران اإلسالمية    
  ).باسم جمموعة الدول األفريقية(، وتشاد )أمريكا الالتينية والكارييب

  .لسة نفسها أيضاً، أدىل ممثل عن اجملتمع املدين ببيانويف اجل  -٨٤
) األرجنـتني (وأدىل رئيس مؤمتر األطراف سعادة السيد هومريو ماكسيمو بيبيلوين            -٨٥

مبالحظات ختامية وأعلن اختتام الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمـم املتحـدة              
  .ملكافحة التصحر
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   األولاملرفق

من رئيس اجلزء الرفيع املستوى مـن الـدورة التاسـعة           موجز مقدم       
  األطراف ملؤمتر

  مقدمة    
عرض اجلزء الرفيع املستوى من الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف يف اتفاقيـة األمـم                -١

 يف بوينس آيرس يف     ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٢٩-٢٨املتحدة ملكافحة التصحر، الذي عقد يف       
برهاناً حقيقياً على التزام األطراف بتحديد حمـاور اتفاقيـة          األرجنتني، صورته باعتباره ميثل     

األمم املتحدة ملكافحة التصحر، إذ يشكل منصة إطـالق تنفيـذ اخلطـة وإطـار العمـل               
املعتمدين مـن   ) االستراتيجية(االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية         

وورد ذكر التصور العام لألطـراف      . ٢٠٠٧ مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة يف مدريد يف       
إن اهلدف  : "الذي ينبغي أن نسعى إىل حتقيقه من خالل تنفيذ االستراتيجية على النحو التايل            

تدهور األراضـي ومنـع حدوثـه       /من املستقبل هو إقامة شراكة عاملية لقلب اجتاه التصحر        
  ".  الفقر وحتقيق االستدامة البيئيةوالتخفيف من آثار اجلفاف يف املناطق املتأثرة دعماً للحد من

ومبناسبة انعقاد اجلزء الرفيع املستوى، عقد الوزراء ورؤسـاء الوفـود واملنظمـات       -٢
. الدولية جلسة عامة يف شكل ثالثة اجتماعات مائدة مستديرة وزارية بطريقـة تـشاركية             

لتحديات الناشئة  وطرحت السلطات السياسية املسائل املعنية وناقشت االستجابات احلقيقية ل        
وجرت املناقشات يف ثالثة اجتماعات     . تدهور األراضي واجلفاف  /من حيث صلتها بالتصحر   

  : مائدة مستديرة
االجتاهات العاملية للتـصحر وتـدهور      : ١اجتماع املائدة املستديرة      )أ(  

 العالقة باملشاركة والتحديات األخرى الـيت تواجـه صـانعي           - األراضي واجلفاف   
  صحاب املصلحة؛القرارات وأ

 ما هو   -تدهور األراضي وتغري املناخ     /التصحر: ٢اجتماع املائدة املستديرة      )ب(  
الدور الذي ينبغي إعطاؤه لألراضي يف املفاوضات اجلارية للتوصل إىل نظام مناخي جديـد               

  يف كوبنهاغن؟
الشراكات واملؤسسات الالزمـة ملكافحـة      : ٣اجتماع املائدة املستديرة      )ج(  
  . الطريق إىل التحسن-ر وتدهور األراضي واجلفاف التصح
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وال ميكن تناول هذه املواضيع بنجاح إال باختاذ هنج متكامل يتناول اجلوانب املاديـة             -٣
إن اتفاقية األمـم املتحـدة   .  االقتصادية والثقافية لألراضي اجلافة-والبيولوجية واالجتماعية  

.  كل من العناصر البيئية والعناصر االجتماعيـة       ملكافحة التصحر هي أداة فريدة إذ جتمع بني       
ولذا فمن األمهية مبكان تدعيم أساس علمي قوي يستند إىل خربات العلمـاء املختـصني يف                

  .سياق اجلهود املبذولة لتنفيذ االتفاقية

االجتاهات العاملية للتصحر وتـدهور األراضـي       : ١اجتماع املائدة املستديرة        
اركة والتحديات األخرى اليت تواجه صانعي القرارات      العالقة باملش  -واجلفاف  

  وأصحاب املصلحة
أشار املتحدثون إىل النقص احلرج يف األمن الغذائي، ونقص أمن الطاقة، وفقـدان               -٤

. التنوع البيولوجي ونقص األمن املائي فضالً عن قضايا تتصل بذلك مثل الرتاعات واهلجـرة             
ية وزيادة التعرض للمخاطر الطبيعية بسبب تغـري        كما لوحظ وجود الغبار والعواصف الرمل     

  .املناخ واألراضي اجلافة
وذكر املتحدثون أنه من احليوي أن يستخدم صانعو القرارات النتائج املستمدة مـن               -٥

ومن شـأن   . التقييمات العلمية العاملية الرئيسية فضالً عن نتائج حبوث اجملتمع العلمي األوسع          
 تساعد على تركيز اجلهود ملعاجلة الثغرات الرئيـسية يف البيانـات           هذه املعلومات العلمية أن   

واملعارف، مما يؤدي إىل حتقيق فوائد حقيقية للنظم اإليكولوجية لألراضي اجلافـة يف العـامل     
 اإليكولوجي العاملي األوسع، فضالً عن إحراز تقدم مـن          -ولسكاهنا، وللنظام االجتماعي    

  . البيئة والتنميةأجل حتقيق أهداف أوسع يف جماالت
وأعرب معظم املتحدثني عن القلق إزاء افتقار اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر              -٦

إىل قاعدة علمية صلبة ذات حجية، والحظوا أن جمموعات البيانات املتاحة هي جمموعـات              
 /وما زال هناك نقص ملموس يف املعارف بشأن اجتاهات التـصحر          . جمزأة تفتقر إىل التوحد   

ومثة حاجة إىل مناذج إقليمية مصغرة ذات قدرة حتليليـة أعلـى،        . تدهور األراضي واجلفاف  
وحتتاج اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التـصحر إىل        . وخاصة يف سياق استراتيجيات التكيف    

نظم أفضل إلدارة املعارف وإىل نظم لإلنذار املبكر ورصد اجلفاف، مع ضرورة إيالء اعتبار              
  .رف التقليديةأعلى للمعا

ويف هنج يتوجه إىل احللول، اقترح املتحدثون وضع منهجية موحدة لقياس األراضي              -٧
اجلافة، وإطالق تفاعل له حجيته ومصداقيته لسياسات العلوم يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة               
ملكافحة التصحر، يشمل الدوائر األكادميية والقطاع اخلاص والتـوازن اإلقليمـي، وخلـق             

يما بني اتفاقيات ريو واالتفاقيات والعمليات ذات الصلة مثل منتدى األمم املتحدة            تآزرات ف 
حيسب تكلفة " القتصاديات األراضي اجلافة"كما دعوا إىل إجراء تقييم عاملي    . املعين بالغابات 

  . العمل مقابل تكلفة العجز عن العمل
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 ما هـو    -املناخ  تدهور األراضي وتغري    /التصحر: ٢اجتماع املائدة املستديرة        
الدور الذي ينبغي إعطاؤه لألراضي يف املفاوضات اجلارية للتوصل إىل نظـام            

  مناخي جديد يف كوبنهاغن؟
يشري التصحر إىل تدهور األراضي يف املناطق القاحلة وشبه القاحلة واملناطق اجلافـة               -٨

وجيب االستفادة من   . شبه الرطبة نتيجة عوامل شىت منها التباينات املناخية واألنشطة البشرية         
تدهور األراضي عند إجراء أنسب استجابات التآزر الـيت         /الروابط بني تغري املناخ والتصحر    

  .تتصدى يف الوقت نفسه لكلتا الظاهرتني
تدهور األراضي واجلفاف هو أحد أهم وسائل التصدي        /إن التصدي لقضايا التصحر     -٩

وهبذه الطريقـة   . عمليتني مبنأى عن األخرى   لقضايا تغري املناخ ومبوجبها جيب فهم كل من ال        
إن معظم . ميكن حتقيق التأقلم لسكان األراضي اجلافة وتعزيز إمكاناهتم يف التكيف لتغري املناخ    

اضي تتم على األرض من أجل تنشيط إنتاجيـة التربـة           األرتدهور  /أنشطة مكافحة التصحر  
  .ملستدامةوضمان توافر موارد طبيعية أخرى بغية النهوض بالتنمية ا

تفاقم األزمة الغذائية العاملية بسبب تغـري       : سية التالية يوحدد املتحدثون املشاكل الرئ     -١٠
كما دعا املتحدثون إىل إنشاء آلية أقوى       . املناخ، مع ازدياد قسوة اهلجرة اليت تدفع إليها البيئة        

جيا اليت ينبغـي    لتنسيق كل هياكل ومكونات وأجزاء االتفاقية، وخاصة جلنة العلم والتكنولو         
أن حتقق توازناً إقليمياً أفضل وأن تقدم وجهة نظر جديدة بشأن العلم وتوفر مـوارد ماليـة                 

  .كافية وتعمل على نقل التكنولوجيا
 األراضي واجلفاف من تأثري عاملي      تدهور/إننا يف حاجة إىل فهم أفضل ملا حيدثه التصحر          -١١

. إىل التصدي الحتياجات وصل العلم بالـسياسة      وإىل هنج أمشل للتكيف والتخفيف، مع احلاجة        
ودعا املتحدثون إىل تدعم التعاون مع اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املنـاخ واتفاقيـة                
التنوع البيولوجي لكي ميكن، من خالل نظرة شاملة، جتنب حدوث تضارب فيما بني اتفاقيـات               

 يتعلق بقضايا التكيـف  اإلطارية بشأن تغري املناخ فيماريو وتعزيز العمل مع اتفاقية األمم املتحدة        
ويف حني جيب أن تظل األراضي اجلافة يف بؤرة االهتمام مع ازديـاد             . وتنحية كربون التربة  

  . املخاطر فيها، يتعني مواصلة استكشاف إمكاناهتا والفرص املتاحة هلا
ـ            -١٢ ى الكربـون يف التربـة      ومت تناول مسألة التركيز على التكيف مع تغري املناخ وعل

واقُتـرح  . كمدخل للخطاب املناخي ولعملية اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ          
  .إجراء يتعلق باالستفادة اجليدة من تطوير الطاقة املتجددة، مثل وضع إطار للطاقة املتجددة

سـتراتيجيات  ودعا متحدثون كثريون إىل استخدام أفضل للنماذج االقتصادية واال          -١٣
اسـتعراض  "التجارية، مكررين احلاجة املاسة إىل تقرير يعىن بتحليل فوائد التكلفة يف شكل             

وكان من بني االقتراحات األخرى اليت عرضها املتحـدثون         . بشأن األراضي اجلافة  " شترين
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ىن تعزيز التعاون بني بلدان اجلنوب ونقل التكنولوجيا فضالً عن إنشاء هيئة حكومية دولية تع             
  .باألرض والتربة

الشراكات واملؤسـسات الالزمـة يف مكافحـة        : ٣اجتماع املائدة املستديرة        
   الطريق إىل التحسن-التصحر وتدهور األراضي واجلفاف 

كان من بني القضايا اليت أثريت يف اجتماعات املائدة املستديرة هذا حتديـد إطـار                 -١٤
املتحدة ملكافحة التصحر، ميكـن مبوجبـه تلبيـة         لالستثمار وبناء القدرات يف اتفاقية األمم       

إجراءات مؤسسات االتفاقية ومؤسسات منظومة األمم املتحدة ذات الصلة، فـضالً عـن             
ومن شأن إحراز تقدم بـشأن      . أصحاب املصلحة اآلخرين، مع تنشيط التمويل لتلك العملية       

تنسيق اخليارات الناشئة   أن يساهم يف تعزيز حفظ واستخدام املوارد الطبيعية و        " هنج للحلول "
مثل متويل التكيف يف األراضي اجلافة الناتج عن املفاوضـات املتعلقـة بـتغري املنـاخ أو                 (

مع حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية مبـا  ) اإلسهامات يف تسلسل أمن التربة واألراضي والغذاء     
  .يتفق وطرائق املعونة اجلديدة

 تشمل بشكل واضح الشراكات بـني       -ادية  إن األخذ خبيارات تكنولوجية واقتص      -١٥
وميكن أن تؤدي . القطاعني العام واخلاص سيزيد من فعالية تعبئة املوارد لصاحل األراضي اجلافة  

املوارد املكرسة لتنفيذ االستراتيجية إىل حتقيق فوائد متعددة، من خالل احلفاظ على اخلدمات             
  .ي والتكيف لتغري املناخاإلنتاجية للنظم اإليكولوجية القائمة على األراض

وأعربت األطراف عن القلق إزاء نقص التنسيق بني العلماء والوكاالت ومنظمـات              -١٦
وأشارت إىل قلة الوعي بتكاليف العجز عن العمل يف األراضي املتدنيـة، وإن             . اجملتمع املدين 

راضـي مـن أجـل تـشجيع     أل اتدهوركانت احلاجة كبرية إىل وسيلة يعول عليها لقياس         
االستثمار، وإىل البناء على التآزر احملتمل التفاقيات ريو الذي ينقـل النمـوذج إىل اإلدارة               

كما أن مثة حاجة إىل شراكات استراتيجية وأطر تعاونية لربامج التنشيط           . املستدامة لألراضي 
وستستند البحوث إىل توزيع عـادل      . االقتصادي واألمن الغذائي ترتبط بالسياسات القطرية     

وميكن اعتبار العجز   . وحيتاج االستثمار إىل أن يقوم على املساواة والعدل       . دم املساواة على ق 
  . عن العمل بشأن مشاكل األراضي اجلافة مسألة تتعلق بالعدالة العاملية

واقترح املتحدثون اعتبار اإلدارة املستدامة لألراضي مبثابة استثمار له قيمته بالنظر إىل أن               -١٧
وينبغي تنفيذ برامج تنشيط تزيـد مـن     .  مشكلة عاملية تتطلب شراكات عاملية     راضي ميثل تدهور  

وورد ذكر االرتقاء بـاملوارد     . التدابري اخلضراء ومن الطاقة املتجددة، وخاصة يف األراضي اجلافة        
راضي باعتبارمهـا أمـرين     يز مرفق البيئة العاملية على تدهور األ      وزيادة األموال يف إطار جمال ترك     

 األراضي وتواؤم االسـتثمار     ى توجيه التمويل العام إىل تدهور      مع ضرورة التشجيع عل    أساسيني،
  ". توحيد أداء األمم املتحدة"وينبغي إدراج األراضي اجلافة يف محلة . مع إطار التنمية األكرب
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وأشار املتحدثون إىل أن االستثمار يف األراضي اجلافة ميكن أن يتـصدى للـهجرة                -١٨
 التحضر، يف حني يعطي التنسيق اإلقليمي بشأن العواصف الرملية والترابية           ويقلل من مشاكل  

ودعوا إىل زيادة التنسيق بني منظمات اجملتمع املدين والوكـاالت          . أمثلة على احللول اجليدة   
وخطط العمل الوطنية، وزيادة املبادرات والفرص على املستوى الدويل أمـام املـستثمرين             

  .ق عليها تتصل بالطاقة األحيائية واألراضياستناداً إىل مبادئ ُيتف
كما طلب املتحدثون من مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة حل حتديات اإلدارة السليمة               -١٩

اليت تواجه اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، والبناء على املزايا النسبية هليئـات االتفاقيـة،               
األطراف أن يكون املتحدث باسم الـدورة يف اجتمـاع          وطلبوا إىل رئيس الدورة التاسعة ملؤمتر       

  . كوبنهاغن لينقل الرسالة املتعلقة بلياقة موضوع األراضي يف إطار النظام املناخي اجلديد

  املوجز    
اتفق املتحدثون أثناء اجلزء الرفيع املستوى على أن اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة                -٢٠

تتيحان فرصة فريدة لتدعيم والتقاء كيانـات األمـم         التصحر واستراتيجية السنوات العشر     
إن التصدي لقضايا التـصحر     . املتحدة من أجل قيام شراكة تعاونية تتصدى لألراضي اجلافة        

وينبغي أن تركز التآزرات والفوائد احملتملة الناجتة       . هو أحد أهم الوسائل ملكافحة تغري املناخ      
وينبغي االعتراف الكامل بالروابط    . ضي والتربة عن استراتيجيات التكيف مستقبالً على األرا     

بني التصحر وتغري املناخ من خالل عملية التكيف وتنحية كربون التربة، على أن تؤخـذ يف                
  .االعتبار الواليات احملددة لكل اتفاقية

وبالبناء على نتائج وتوصيات املؤمتر العلمي األول التفاقية األمم املتحدة ملكافحـة              -٢١
نبغي أن يستند التدعيم األقوى واملتوازن إقليمياً لألساس العلمي علـى اخلـربات             التصحر، ي 

.  العلمية واالقتصادية ذات الـصلة     -املستمدة من العديد من الضوابط العلمية واالجتماعية        
ملُقبل بشأن سياسة العلم املواضيع الرئيسية الستئصال الفقر، وندرة         وينبغي أن يتناول العمل ا    

وينبغي وضع ُنظم رصد وتقييم قابلة للقياس تـدعِّم         . املياه، واألمن الغذائي واهلجرة القسرية    
  . ُنظم اإلنذار املبكر ورصد اجلفاف

.  الدويل ويظل األمن الغذائي ميثل مشكلة تزداد إحلاحاً وحرجاً على جدول األعمال            -٢٢
وحتتاج استراتيجيات التصدي لألمن الغذائي وأمن الطاقة وأمن املياه وختفيف الفقـر وتغـري    
املناخ والتنوع البيولوجي إىل هنج متكامل لقضايا اإلدارة املستدامة لألراضي يتناول كالً من             

ـ    . العناصر البيئية واالجتماعية   ة وظـائف  وينبغي أن خيدم االستخدام املستدام لألراضي اجلاف
وينبغي تشجيع التحديات املرتبطة باستدامة األراضي اجلافة وذلك        . متعددة ملا فيه خري العامل    

خبلق ُنُهج مبتكرة لترتيبات مالية متوسطة وطويلة األجل تشمل شراكات بـني القطاعـات              
  . العامة واخلاصة واجملتمعية
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وهذا يتطلب تآزراً وتعاوناً . وينبغي النظر إىل األراضي اجلافة من منظومة قيم جديدة        -٢٣
وينبغي . مدعَّمني مع اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ واتفاقية التنوع البيولوجي

أن يستند تقرير ُيعىن بتحليل فوائد التكلفة فضالً عن وضع مناذج اقتـصادية تتعامـل مـع                 
كما . كات إقليمية تقوم على األدلة    استراتيجيات احملاسبة واالجتار بالكربون على ُنُهج وشرا      

أن الطاقة املتجددة تشكل أداة حمتملة هامة حلل مشاكل التنمية وتغري املناخ والتصحر واألمن              
ومن شأن تشجيع االستثمار، مع التـآزر اجملـدَّد التفاقيـات ريـو، أن ينتجـا                . الغذائي

   .استراتيجيات شاملة وقوية وشراكات استراتيجية وأُطراً تعاونية
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  املرفق الثاين

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

 األراضـي   تـدهور االجتاهات العاملية للتصحر و   : ١اجتماع املائدة املستديرة        
 العالقة باملشاركة والتحديات األخرى اليت تواجه صانعي القرارات       -واجلفاف  

  حةوأصحاب املصل
1. H.E. Ms. Aramis Fuente Hernández, Ambassador of Cuba to Argentina 

2. H.E. Ms. Rejoice Mabudafhasi, Deputy Minister of Environmental Affairs 

and Tourism of South Africa 

3. Professor Uriel Safriel, Head of the Delegation of Israel 

4. H.E. Mr. Arefaine Berhe, Minister of Agriculture of Eritrea 

5. Mr. Ismail Abdel Galil Hussein (Egypt), Chairman of the Committee of the 

Whole 

6. H.E. Ms. Netumbo Nandi-Ndaitwah, Minister of Environment and Tourism 

of Namibia 

7. H.E. Mr. Thakur Prasad Sharma, Minister of Environment of Nepal 

8. Ms. Ruth H. Mollel, Permanent Secretary, Vice-President’s Office of the 

United Republic of Tanzania 

9. H.E. Mr. Sergio Mario La Rocca, Under-Secretary of the Planning and 

Environmental Policy Secretariat for Environment and Sustainable 

Development of Argentina 

10. H.E. Mr. Ramadhan Saif Kajembe, Assistant Minister of Environment and 

Mineral Resources of Kenya 

11. H.E. Mr. Francis D. Nhema, Minister of Environment and Tourism of 

Zimbabwe 

12. Mr. Ndiawar Dieng, Technical Counsellor at the Ministry of Environment 

and Protection of Nature of Senegal  

13. H.E. Mr. Rey Carandang, Ambassador of the Philippines to Argentina 

14. H.E. Professor Tiémoko Sangaré, Minister of the Environment and 

Sanitation of Mali 
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15. H.E. Ms. Kawkab Dayah, Minister of State for Environment of the Syrian 

Arab Republic 

16. Dr. Issa Musa Albaradeiya, Assistant to the Minister of Environmental 

Affairs and UNCCD National Focal Point for Palestine 

17. H.E. Ms. Joyce Amarello-Williams, Minister of Labour, Technological 

Development and Environment of Suriname 

18. Dr. Prof. Naik Sinukaban, Bogor Agricultural University, Indonesia 

19. Ms. Jan McAlpine, Director, Secretariat of the United Nations Forum on 

Forests  

20. Ms. Khadija Catherine Razavi, Centre for Sustainable Development Studies 

and Application (CENESTA) of Iran (Islamic Republic of) 

21. Ms. Azalia Loipa Arias Gonzáles, Asociación Cubana de las Naciones 

Unidas (ACNU) of Cuba 

هـو    ما - األراضي وتغري املناخ     تدهور/التصحر: ٢اجتماع املائدة املستديرة        
الدور الذي ينبغي إعطاؤه لألراضي يف املفاوضات اجلارية للتوصل إىل نظـام            

  مناخي جديد يف كوبنهاغن؟
1. H.E. Ms. Rejoice Mabudafhasi, Deputy Minister of Environmental Affairs 

and Tourism of South Africa 

2. H.E. Mr. Francisco Del Río López, Ambassador of Mexico to Argentina 

3. H.E. Mr. Salifou Sawadogo, Ministère de l’ Environnement et du Cadre de 

Vie, Burkina Faso 

4. H.E. Ms. Åsa-Britt Karlsson, Deputy Minister of Environment of Sweden 

(on behalf of the European Union) 

5. H.E. Mr. Laurent Stefanini, Ambassador-at-Large for the Environment, 

Ministry of Foreign Affairs of France 

6. H.E. Mr. Carlos Minc Baumfeld, Minister of Environment of Brazil 

7. Representative of the United Nations Framework Convention on Climate 

Change (UNFCCC), on behalf of the Executive Secretary of the UNFCCC 

secretariat 

8. Ms. Celia Barbero Sierra, Fundación Instituto de Promoción y Apoyo al 

Desarrollo (IPADE) of Spain 

9. Mr. Isagani Serrano Rodríguez, Philippine Rural Reconstruction Movement 

(PRRM) 



ICCD/COP(9)/18 

29 GE.09-64976 

الشراكات واملؤسسات الالزمة ملكافحة التصحر     : ٣اجتماع املائدة املستديرة        
   الطريق إىل التحسُّن- األراضي واجلفاف تدهورو

1. H.E. Mr. Ralechate Lincoln Mokose, Minister of Forestry and Land 

Reclamation of Lesotho 

2. H.E. Mr. Clement Dlamini, Minister of Agriculture of Swaziland 

3. H.E. Mr. Ramadhan Saif Kajembe, Assistant Minister of Environment and 

Mineral Resources of Kenya 

4. H.E. Mr. Thakur Prasad Sharma, Minister of Environment of Nepal 

5. H.E. Dr. Batilda Burian, Minister of State for Environment of the United 

Republic of Tanzania 

6. H.E. Mr. Sang-kil Lee, Vice Minister of the Korea Forest Service 

7. H.E. Mr. Sylvester Goba, Deputy Minister of Lands, Country Planning and 

the Environment of Sierra Leone 

8. H.E. Mr. Francis Nhema, Minister of Environment and Tourism of 

Zimbabwe 

9. Mr. Muhamet Durikov, UNCCD National Focal Point for Turkmenistan 

10. H.E. Mr. Marcos da Cruz, Secretary of State for Agriculture and 

Arboriculture, Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries of Timor 

Leste 

11. Mr. Ousmane Mahaman, Directeur de Cabinet du Premier Ministre 

Président, Conseil National de l’Environnement pour un Développement 

Durable, Niger 

12. Mr. Sajmir Hoxha, Director for Nature Protection Policies and UNCCD 

National Focal Point, Ministry of Environment, Forestry and Water 

Management of Albania 

13. Prof. Uriel Safriel, Head of the Delegation of Israel 

14. Ms. Liliane Ortega, Chef Suppléante, Direction du Développement et de la 

Coopération, Switzerland 

15. H.E. Mr. Thai Van Lung, Ambassador of Viet Nam to Argentina 

16. Mr. Octavio Perez-Pardo, UNCCD National Focal Point for Argentina 

17. Mr. Alhousseini Bretaudeau, representative of the Comité permanent Inter-

Etats de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel 

18. Dr. Issa Musa Albaradeiya, Assistant to the Minister of Environmental 

Affairs and UNCCD National Focal Point for Palestine 

19. H.E. Mr. Nils Haugstveit, Ambassador of Norway to Argentina 
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20. Mr. Joseph Nduwimana, Chief of Cabinet, Ministry of Water, Environment, 

Land Management and Urbanism of Burundi 

21. Mr. Mahir Küçük, Deputy Under-Secretary of the Ministry of Environment 

and Forestry of Turkey 

22. Mr. Jair Urriola-Quiroz, Legal Director of the Environment National 

Authority of Panama 

23. Mr. Juan Manuel Pino Vasquez, First Secretary of the Embassy of Chile in 

Argentina 

24. Mr. Abdu Gassim Al-Sharif Al-Assiri, UNCCD National Focal Point for 

Saudi Arabia 

25. H.E. Mr. Laurent Stefanini, Ambassador-at-Large for the Environment, 

Ministry of Foreign Affairs of France 

26. H.E. Ms. Kawkab Dayah, Minister of State for Environment of the Syrian 

Arab Republic 

27. Ms. Silvia Rojo, Fundación Eco-Andina of Argentina 

28. Mr. Patrice Burger, Centre d'actions et de réalisations internationales (CARI) 

of France 
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  املرفق الثالث

  إعالن صادر عن أعضاء الربملان    

  ضاء الربملاناجتماع املائدة املستديرة الثامن ألع    

   ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٥ و٢٤بوينس آيرس،     

  بالتوازي مع انعقاد الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر    

املسامهات الربملانيـة يف حتقيـق      : دور أعضاء الربملان يف اجلهود املبذولة ملكافحة التصحر           
   املناخ يف األراضي اجلافة يف ظل األزمة االقتصادية الراهنةاألمن الغذائي والتصدي لتغري

 ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٢٥ و ٢٤وقد عقدنا يف بوينس آيرس يف        ،حنن أعضاء الربملان    
اجتماع املائدة املستديرة الثامن بدعوة من أمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة التـصحر،              

اين الدويل وبرملان األرجنتني، يف وقت متزامن مـع         وبالدعم األمثل والكامل من االحتاد الربمل     
  انعقاد الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف؛

التزامنا ببذل أقصى جهودنا لدعم اإلرادة السياسية األساسية املطلوبـة          نعيد تأكيد     
لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر بنجاح ولتحقيق التنمية البشرية املستدامة علـى             

  تويات احمللية والوطنية واإلقليمية والعاملية؛املس
عن انزعاجنا لالجتاهات املستمرة وللمخاطر املتعلقة بتدين األراضي وتآكـل          ُنعرب    

التربة واجلفاف واإلفقار، وخاصة يف الُنظم اإليكولوجية اهلشة واألراضي اجلافـة بالبلـدان             
، ومع التسليم أيضاً ) سنة٢٥عاملية يف  يف املائة من مساحة األراضي ال٢٤تدنت نسبة   (النامية  

مت حتسني  (بقصص النجاح يف مكافحة التصحر على مستوى القواعد الشعبية يف بلدان كثرية             
  ؛) يف املائة من تلك املساحة١٦قُرابة 

بأنه، إضافة إىل مهام حفظ السلم وجتّنب احلروب بني البلدان وداخلها، يواجه            ُنقر    
األول مكافحة الفقر واجلوع، والثاين تغري املناخ من خـالل          : رنكوكبنا حتديني يف هذا الق    
ويزيد من تفاقم هذين التحديني األزمـة االقتـصادية الراهنـة           . مسارات للتنمية املستدامة  

  ميكن معاجلتهما دون التصدي لقضايا األمن الغذائي والتصحر؛  وال
االقتصادية العاملية، يف ظـل    أن تالقي األزمات العاملية للغذاء والوقود واألزمة        نؤكد    

التغريات املناخية، يتيح فرصة غري مسبوقة للعمل على إعادة صياغة جدول أعمـال التنميـة               
  وجتديد اجلهود الربملانية؛
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 ٢٠٠٧سـبتمرب   /بأن الدورة الثامنة ملؤمتر األطراف املعقودة يف مدريد يف أيلول         ُنقر    
ية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، باعتمـاد  أعربت عن تصميم إجيايب على تنشيط تنفيذ اتفاق 

األطراف يف االتفاقية على اخلطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل تعزيز             
وتستهدف االستراتيجية استخدام ُنُهج فعالة وعملية لـإلدارة        ). االستراتيجية(تنفيذ االتفاقية   

أما األهداف االستراتيجية األساسـية     . جاً بنيوياً املستدامة لألراضي يف تآزر باعتبارها متثل هن      
توليد ‘ ٣‘حتسني إنتاجية السكان املتأثرين؛     ‘ ٢‘حتسني معيشة السكان املتأثرين؛     ‘ ١‘: فهي

تعبئة املوارد لدعم تنفيذ االتفاقية ببناء شراكات فعالة بني األطراف الوطنية           ‘ ٤‘فوائد عاملية؛   
  .ملانات واالحتاد الربملاين الدويل دعم هذه االستراتيجيةوينبغي على الرب. والدولية الفاعلة

  :وحنن، أعضاء الربملان، ُنعلن ونطالب مبا يلي        

  األمن الغذائي يف األراضي اجلافة  -ألف   
وهذا ينطبق أوالً وكل شيء . يستحيل حتقيق األمن البشري دون األمن الغذائي  -١

 أو املعرَّضة للتصحر والذين ُيعدون من أفقر على من يعيشون يف األراضي اجلافة املتدنية
إن األراضي اجلافة املمتدة عرب أفريقيا      . مواطين العامل وأكثرهم هتميشاً وضعفاً سياسياً     

والشرق واألوسط وآسيا الوسطى وأجزاء من أمريكا الالتينية هي أكثر أجزاء كوكبنا            
  .املنكوبة باألزمات

ة باألمن الغذائي يف األراضي اجلافة من ثالثة خطـوط          وتبدأ األنشطة الربملانية املتصل     -٢
جيب ضمان  ) ب(للدول املتأثرة الدور األساسي يف مكافحة عدم األمن الغذائي؛          ) أ: (أساس

جيب على الدول ) ج(مشاركة السكان املتأثرين واجملتمعات احمللية، وخاصة النساء والشباب؛         
  .  اجلهود املناسبة للبلدان النامية املتأثرةاملتقدمة أن تدعِّم بنشاط، فرادى أو جمتمعة،

إن سّن تشريع متكيين هو أداة رئيسية ملكافحة التصحر، ومحاية حقوق اإلنسان مبـا              -٣
  .يشمل احلق يف الغذاء وإدارة البيئة على املستوى الوطين

إن سياسـات   . وعلى الربملانيني مسؤولية العمل حنو هتيئة بيئة حتقق األمن الغـذائي            -٤
وللحفاظ . سني أمن حقوق استخدام األراضي هي شرط الزم لإلدارة املستدامة لألراضي          حت

على إنتاجية األراضي الصاحلة للزراعة وخصوبة التربة السطحية، ينبغي تأمني فرص احلصول            
  . على املياه

إن أنظمة وتشريعات االستثمار لصفقات األراضي الدولية اليت تؤكد على شـواغل              -٥
ائي وازدياد الطلب على الوقود احليوي والسلع األساسية الزراعية األخـرى غـري         األمن الغذ 

الغذائية جيب أن تؤثر عليها وترصدها الربملانات املعنية لضمان أن تزيد صفقات األراضي إىل              
أقصى حد من املصلحة العامة ومن إسهام االستثمار يف التنمية املستدامة ويف حتقيـق فوائـد       

  .لفقراء الريف
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وعلى الربملانات أن تتطلع إىل إنشاء أو تدعيم ُنظم لألمن الغذائي، مبا يشمل مرافق                -٦
  . التخزين والتسويق وخاصة يف املناطق الريفية باألراضي اجلافة

إن اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر ذات نظرة استشرافية إذ تـشجع علـى                -٧
وينبغـي علـى    . على اإلدارة املستدامة لألراضـي    النهوض بامللكية احمللية ومتكني املزارعني      

احلكومات أو اجملتمعات اإلقليمية واحمللية اليت يساندها أو يشجعها الربملانيون أن تضع القضايا           
املتصلة باإلدارة املستدامة لألراضي على جداول أعماهلا وأن تعتمد ما يناظرها من قـرارات              

ملانات والربملانيني تعميم اإلدارة املستدامة لألراضي     وينبغي على الرب  . وقوانني وقواعد استخدام  
  .يف سياسات واستراتيجيات التنمية الوطنية الطويلة األجل

وبالنظر إىل لياقة مواضيع األمن الغذائي واحلد من الفقر واالستقرار السياسي، فضالً              -٨
يف الـساحة الـسياسية؛     عن التنمية املستدامة والبيئة، فإن مثة حاجة إىل إعادة تقييم الزراعة            

 يف املائة   ١٠وينبغي ختصيص   . وعلى الربملانيني يف البلدان املتقدمة والنامية أن ميارسوا دورهم        
وسيستفيد املزيد مـن البلـدان إذا مـا عملـت           . على األقل من امليزانيات الوطنية للزراعة     

ـ            ت سـحَب   احلكومات واألطراف املاحنة على قلب اجتاه أعوام اإلمهال الـسياسي وعاجل
وجيب أن تكون مساعدات التنميـة فعالـة، وأن         . استثماراهتا يف الزراعة ويف املناطق الريفية     

إن محايـة الزراعـة يف   . تقوي ال تقوض اجلهود القطرية لتحسني اإلدارة السليمة يف الزراعة      
زراعـة  البلدان املاحنة والصادرات الزراعية املعانة كثرياً ما تقوض من املساعدات املتاحـة لل            

واجلهود املبذولة يف البلدان النامية، مما خيلق حتدياً لإلدارة السليمة أمام البلدان املاحنة فضالً عن 
  .ترابط السياسات

وينبغي أن تسعى الربملانات جهدها لضمان أن تفضي السياسات الغذائية والتجـارة             -٩
، وخاصة من خـالل نظـام       الزراعية والسياسات التجارية الشاملة إىل تدعيم األمن الغذائي       

جتاري عاملي متوجه إىل السوق ال يقوم على املضاربة ويترسخ يف عوملة مـستدامة متوازنـة                
إن املشاكل العاملية من قبيل االضطرابات االقتصادية األخرية تتطلب حلوالً          . اجتماعياً وعادلة 

تلتزم الشفافية وختضع   وينبغي أن تكون املؤسسات املالية قابلة للمحاسبة وأن         . عاملية منسقة 
وتـضطلع  . وجيب عدم نسيان أكثر الشعوب والبلدان تعرضـاً للمخـاطر         . إلشراف قوي 

الربملانات مبسؤولية خاصة لضمان الشفافية واحملاسبة يف عمليات اإلصالح االقتصادي واملايل،          
 وعليها واجب مساءلة الوزراء وحماسبتهم أشد احملاسبة علـى تنفيـذ مـا اتُّفـق عليـه يف      

  . االجتماعات الدولية

  تغري املناخ يف األراضي اجلافة  -باء  
دعا االحتاد الربملاين الدويل الربملانات والربملانيني إىل فهم ما يتحملونه من مـسؤولية               -١٠

  .خاصة حلماية املوارد الطبيعية وحتقيق التنمية املستدامة لكوكبنا
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 املقترن باألزمة االقتـصادية العامليـة       وجيب أن يدار بطريقة منسقة تأثري تغري املناخ         -١١
وارتفاع أسعار األغذية والنقص يف الطاقة وتدين النظم اإليكولوجية املرتبطة بأسباب بـشرية    

إن الفقراء واجلوعى يف األراضي اجلافة يقاسون أكثـر مـن           . أخرى وبالتغريات الدميوغرافية  
  .ناخغريهم من الضربة املزدوجة املتمثلة يف التصحر وتغري امل

وال ميكن النظر يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر مبعزل عن اجلهود األخرى               -١٢
إن دمج أنشطة البيئة يف اإلطار األوسع للتنمية هو يف صميم           . املبذولة لتعزيز التنمية املستدامة   

ة املـستدامة   وكثرياً ما يشري نص االتفاقية إىل التنمي      .  من األهداف اإلمنائية لأللفية    ٧اهلدف  
وتغري املناخ والتنوع البيولوجي وموارد املياه ومصادر الطاقة واألمـن الغـذائي والعوامـل              

وجيب أن تعمل االتفاقية كإطار متعدد األطراف للتربة من أجـل           .  االقتصادية -االجتماعية  
  .التكيف والتخفيف والتأقلم يف مكافحة آثار تغري املناخ

ة بشكل أفضل مع اجلهود املبذولة لتحقيق األهـداف         كما ينبغي ربط االتفاقي     - ١٣
ذات الصلة يف إطار عمليات تغري املناخ وجهود تعزيز األمن البشري ومعاجلة اهلجـرة             

  .القسرية ومنع الرتاع
وجيب التصدي للتصحر وتغري املناخ بطريقة تآزرية كجزء من هنج متكامل لتحقيق              -١٤

إىل االعتراف مبكافحة التصحر كمنطلق للتصدي للحد       ومثة حاجة   . التنمية املستدامة للجميع  
التربة وتغري املناخ هامة وينبغـي    /فالروابط بني األراضي  . من الفقر ومحاية النظم اإليكولوجية    

  . أن تعكس على حنو أفضل عمليات إقرار السياسات مبا يشمل األنشطة الربملانية
وجيب تنـسيق اإلجـراءات     . نوعلى املؤسسات أن تؤدي دوراً حيوياً يف كل مكا          -١٥

وهذا يتطلب قيادهتا من أعلى     . املتعلقة بتغري املناخ وختطيط التنمية واحلد من خماطر الكوارث        
إن دميقراطية املشاركة واملؤسسات العاملة والشفافية هـي        . املستويات السياسية والتنظيمية  

  .بشكل فعالأمور مطلوبة على كافة املستويات من أجل حتقيق التكيف والتخفيف 
فازدياد االهتمام بالروابط   . إن األراضي والتربة هلما أمهيتهما يف مكافحة تغري املناخ          -١٦

بني األراضي والتربة وتغري املناخ لن يثري فقط املناقشات املوضـوعية واملفاهيميـة بـشأن               
ان الناميـة   الوسائل الفعالة لتنحية الكربون، بل يوفر أيضاً جماالً جديداً وهاماً أمـام البلـد             

للمشاركة يف جداول أعمال التكيف والتخفيف، بالنظر إىل أن التربة يف بلدان كثرية منـها               
  .هي أهم مورد طبيعي وحيد هلا

 ليس -وحتمل اإلدارة املستدامة لألراضي إمكانات ملموسة للتخفيف من تغري املناخ     -١٧
ربة، باستعادة التربة العـضوية     إن تنحية كربون الت   . فقط بالتحريج واحلد من إزالة األحراج     

وحتسني األراضي املتدنية واحلفاظ على الزراعة واملراعي فضالً عن إدارة املياه من شـأهنا أن               
وقد يكون من الوسائل امللموسة إلحراز تقدم       . تسهم إسهاماً ملموساً يف احلد من االنبعاثات      

ضي الزراعية، مبا يـشمل مـشاريع       توسيع غطاء آلية التنمية النظيفة ليمتد إىل استخدام األرا        
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وتتيح اإلدارة املستدامة لألراضي مسامهة فعالة التكلفة يف . تركز على تنحية الكربون يف التربة
  . محاية املناخ وتعترب أساسية لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية واألمن الغذائي العاملي

 متوهلا صناعات تـسهم يف  -ة إن احلكومات مطالبة بتعزيز إنشاء مؤسسة مالية دولي    -١٨
  .  من أجل متويل تدابري التكيف وختفيف التدين احلاد للبيئة-تغري املناخ بشكل سليب 

وبسبب أمهية متويل تدابري التخفيف املطلوبة ويف غياب وسائل إلزامية ملموسة كمياً              -١٩
 إىل اعتماد تـدابري  ضد الدول امللوثة جلعلها تسهم يف هذا التمويل، فإن األمم املتحدة مدعوة     

  .قانونية ملزمة ضد امللوثني
إن األمم املتحدة مدعوة إىل النظر جدياً يف إنشاء أداة وفقاً للقانون الـدويل، مثـل               -٢٠

  .إنشاء هيئة قضائية دولية تتناول حتديداً قضايا تلوث البيئة وعواقبها
والغـاز احليـوي،    طاقة الرياح، الكتلة احليوية     (إن تطوير ووزع طاقات متجددة        -٢١

يبـشران  ) والطاقة الفولطا ضوئية، والشمسية، والطاقة الكهربائية املائية واحلرارية األرضـية         
بآمال كبرية يف التوفيق بني االحتياجات املتزايدة من الطاقة، وخاصة يف العامل النامي، وبـني               

املتجددة هي من أفـضل   إن مصادر الطاقة    . قدرة البيئة على تلبية االحتياجات احلالية واملقبلة      
الوسائل لتشجيع االقتصادات املنخفضة الكربون، واملساعدة على خفض انبعاثـات ثـاين            
أكسيد الكربون واحلد منها، واإلسهام يف االكتفاء الذايت من الطاقة وأمن اإلمدادات، وتقليل             

، )ورانيـوم الي(واملـوارد املعدنيـة     ) النفط والغاز والفحم  (االعتماد على الوقود األحفوري     
واملساعدة على تنشيط االقتصادات اإلقليمية وضمان الوظائف من خالل االعتمـاد علـى             

  .مصادر الطاقة احمللية
ويوصى بتشجيع وسائل جتنب اإلتاوات والرسوم األخرى املفروضـة علـى نقـل           -٢٢

  .التكنولوجيات النظيفة
 جمال السياسات، وجيـب     وتستحق قضايا التصحر وتدين األراضي اهتماماً عاملياً يف         -٢٣

  .دمج احتياجات األراضي اجلافة دجماً كامالً يف بروتوكول كوبنهاغن
يف كوبنهاغن شريطة أن    " اتفاقية بيئية عاملية جديدة   "وينبغي دعم مبادرة التوصل إىل        -٢٤

 .تصبح اإلدارة املستدامة لألراضي جزءاً ال يتجزأ منها ومن استراتيجيات محاية البيئة مستقبالً            
  . وهلذا الغرض، ينبغي إنشاء صندوق دويل خاص للبيئة

   التزام وإرادة سياسية أقوى-الربملانات   -جيم   
أن الروابط بني التصحر، واإلدارة املـستدامة       : حنن أعضاء الربملان، مقتنعون باآليت      -٢٥

دود وينبغي أن   لألراضي واألمن الغذائي وبني التربة وتغري املناخ هلا أمهيتها؛ وهلا أثر عابر للح            
وحنن ملتزمون بالعمل علـى أن تـصبح        . تتجلى بشكل أفضل يف عمليات صنع السياسات      

  .الربملانات ويصبح الربملانيون سفراء هلذه الروابط ووكالء للتغيري
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ومن أجل الناس الذين يعيشون يف ظل حمنة التصحر، تستحق اتفاقيـة األمـم          - ٢٦
وهذا يتحقـق بتحديـد     . جاح ووضوح الرؤية  املتحدة ملكافحة التصحر املزيد من الن     

مالحمها ومؤسساهتا، وجعل التصحر حجر الزاوية يف املعمار العام لإلدارة العاملية للبيئة، 
ومنحها األولوية على جدول أعمال صانعي القرارات، وإعطاء وزن أكرب لـسياسات            

ب املـصلحة   التصحر وتدين األراضي واملياه يف احلكومة والربملانات، وإشراك أصـحا         
بنشاط أكرب على كافة املستويات، وحتسني إدارة األراضي والتعاون اإلقليمي، والنهوض 
بالقدرات املؤسسية والشعبية، وزيادة التوعية كثرياً، ومتابعة دور للدعوة والتوفيق يف           
العمليات الدولية األخرى ذات الصلة باهتمامات االتفاقية، وأخرياً وليس آخراً، بتوفري           

  .سائل املالية الالزمة لألطراف من البلدان املتأثرة اليت اعتمدت برامج العمل الوطينالو
وقد تسهم بعض االقتراحات امللموسة يف النهوض بقضية التـصحر وتـدين              - ٢٧

االعتراف بالتربة السطحية كمنفعة عامة، وإنشاء هيئـة        : األراضي وتآكل التربة مثل   
تعراض النظراء يف اتفاقية مكافحة التصحر داخل       دولية تعىن بالتصحر، ووضع آلية الس     

االختصاصات اجلديدة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية، وإعداد تقارير حكومية منتظمة     
  .، وعقد مؤمترات قمة للشباب ومنح جائزة حلماية التربة"احملاسبة اخلضراء"عن 
تويني الـدويل   وسوف نبذل كل ما يف وسعنا لتقوية اإلرادة السياسية علـى املـس              -٢٨

  .والوطين، األمر الذي يعد أساسياً لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر بنجاح
وجيب على برملانات البلدان املتقدمة أن تعمل على زيادة املساعدة اإلمنائية الرمسيـة،          -٢٩

وغه حبلول  يف املائة الذي ينبغي بل   ٠,٧ل وخاصة من تلك البلدان اليت مل تصل بعد إىل هدف ا          
  .٢٠١٥عام 
إن الشبكة الربملانية التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر حتتاج إىل متويـل              - ٣٠

وينبغي للجنتـها   . وينبغي أن يستخدمها الربملانات والربملانيون على حنو أفضل       . منتظم
التوجيهية أن تقدم إسهامات أفضل وأن ترصد عمل الربملانيني يف إطار اتفاقية األمـم              

  . املتحدة ملكافحة التصحر
  .وينبغي أن يعمل الربملانيون والربملانات على ضمان اإلدارة الرشيدة يف جمال التنمية  -٣١
وميكن جلمعية برملانية لألمم املتحدة أن تقوي من فعالية وشـفافية ومتثيـل عمـل                 -٣٢

ـ               سات املؤسسات اليت تشمل منظومة األمم املتحدة وأن تدعم تعددية عمـل هـذه املؤس
كما أن إنشاء مجعية برملانية لألمم املتحدة ميكن أن يشكل نـواة لإلشـراف              . ومشروعيتها

  .الربملاين على النظام املتجدد لإلدارة املالية واالقتصادية الدولية
، نرجو من أمانة اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة          ويف اخلتام، وكأعضاء للربملانات     -٣٣

  .دة االحتاد الربملاين الدويلساعالتصحر، أن تضطلع مبا يلي مل
  .اختاذ إجراءات املتابعة املالئمة لنتائج اجتماع املائدة املستديرة هذا  -٣٤
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تيسري تنظيم منتدى الربملانيني التاسع بالتزامن مع الـدورة العاشـرة ملـؤمتر               - ٣٥
  .األطراف يف االتفاقية

  .توجيهية إحالة هذا اإلعالن، نناشد رئيس اللجنة الوبوصفنا أعضاء يف الربملانات  -٣٦
 ١٨-١٦رومـا،   (إىل منظمي مؤمتر القمة العاملي املعين باألمن الغـذائي            )أ(  

  ؛)٢٠٠٩نوفمرب /تشرين الثاين
) ٢٠٠٩ديـسمرب   / كانون األول  ١٨-٧(إىل مفاوضي عملية كوبنهاغن       )ب(  

إىل الفقـرتني   لكي ميكن وضعه يف االعتبار عند البت يف اتفاق ما بعد كيوتو وخاصة بالنظر               
  . من اإلعالن٢٤ و٢٣
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  املرفق الرابع

  البيان اخلتامي باسم منظمات اجملتمع املدين    
السيد الرئيس، السيد األمني التنفيذي، حضرات مندويب البلدان األطراف وممثلـي             

  املنظمات الدولية، سيدايت ساديت،
راف، من مدريـد إىل     رغم ما مت غرسه من آمال كبرية يف الدورة الثامنة ملؤمتر األط             

بوينس آيرس، كان حتركنا بطيئاً للغاية فيما يتعلق بالتحديات اليت تواجه االتفاقية البائسة من              
  .بني اتفاقيات البيئة الثالث

ومن سوء احلظ أن يظل االلتزام املايل لألطراف حمدوداً من أجل مكافحة التـصحر                
فحسب احلفـاظ علـى هـذا اهليكـل         إن املسامهات االقتصادية جيب أال تكفل       . بفعالية

البريوقراطي غري الكفوء، بل أن توفر أيضاً استجابة فعالة للمشكلة، وهو هدف مل يتحقـق               
  .حىت اليوم وبعيد كل البعد عن التحقق ما مل خيصص متويل مباشر ملشاريع مكافحة التصحر

تقييم إننا مل نفشل فقط يف مكافحة التصحر، بل مل توضع مؤشرات موحدة كافية ل               
  .حالة املشكلة على نطاق العامل

وإضافة إىل ذلك، كان يتعني استعراض االقتراح املقدم من جلنة العلم والتكنولوجيا              
 االقتصادية للتصحر، مبـا يتجـاوز عنـصره         -باستخدام هنج ينظر يف اجلوانب االجتماعية       

  .الفيزيائي احليوي احملض
ل أن يطلب هذا املؤمتر باإلمجاع اعتبار       وكما الحظ الوزير الربازيلي، لقد كنا نفض        

إال أنكم واصـلتم    . تنحية كربون التربة بديالً صاحلاً كاستراتيجية للتخفيف من تغري املناخ         
ويف الوقت نفـسه، يهـاجر      . مشاهدة االهنيار على كوكبنا من مقاعدكم دون اختاذ إجراء        

  .أنصار هذه القضية حبثاً عن حياة أفضل
دمت فرصة ذهبية باإلخفاق يف االتفاق علـى أن تطـالبوا يف            ويف بوينس آيرس، فق     

كوبنهاغن بتحويل على األقل ثلث االعتمادات املخصصة للتكيف مع تغري املناخ من أجـل              
  .مكافحة التصحر يف البلدان النامية

إن االستثمار يف التكيف يف األراضي اجلافة يراهن على حتسني نوعية حيـاة مـن                 
  .يعيشون عليها

ل الزراعة وتربية املاشية القطاعات الرئيسية لتحسني معيشة الناس املتـضررين      وتشك  
ويف هذا الصدد، ضاعت على هذا املؤمتر فرصة ال تقدر بثمن لتـشجيع نقـل               . من التصحر 
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التكنولوجيا وبناء القدرات، فضالً عن ختفيف القواعد التجارية املنظمة لتـصدير واسـترياد             
  .لقدرات ملكافحة التصحر بفعاليةبرامج التكنولوجيا وبناء ا

وفضالً عن ذلك، ما زالت خربة منظمات اجملتمع املدين يف مكافحة التصحر تعـاين                
لقد اعُترف بنا كأداة إلضفاء الشرعية على العملية، لكن إمكاناتنا كـشركاء            . من التقويض 

  .تتعرض للتجاهل
شروع املقرر الذي يـشتمل     ومن غري املقبول اإلعالن يف اللحظة األخرية متاماً عن م           

على معايري األهلية لرعاية منظمات اجملتمع املدين، وهو املشروع الذي كـان مـن املقـرر                
  .مناقشته يف جلسات اللجنة اجلامعة

ومن العبث كذلك التظاهر باإلصغاء إىل اجملتمع املدين قرب هناية املؤمتر، حني يكون               
 أكثر عقد جلسة احلوار املفتوح يف وجـود         بل من دواعي السخرية   . الوقت ضئيالً للتصرف  

عدد قليل من البلدان األطراف اليت ال تشارك يف اجتماعات أخرى وتتمكن من الوصول إىل               
  .اجللسات العامة لالستماع إىل اقتراحاتنا

إن استحالة تعديل جدول األعمال، ونقل إحدى جلـسات احلـوار املفتـوح إىل                
ار مفتوح أخرى إىل ساعة واحدة ونصف سـاعة،         األسبوع األول، وخفض مدة جلسة حو     

  .هي كلها أمثلة واضحة على عدم اهتمام البلدان األطراف مبعرفة أولويات شعوهبا
ويف هذا السياق، نشعر بأننا مضطرون إىل مراجعة وإعادة بناء عالقتنا مع البلـدان                

الرفيع املستوى ملـؤمتر    إن اجلزء   . األطراف ومع أمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر       
  .األطراف الذي أتاح املنصة ملنظمات اجملتمع املدين يعطي مثاالً إجيابياً ينبغي أخذه يف االعتبار

أما إذا توقف هذا املسار يف العمل، فسوف نضطر كمجتمع مدين إىل إعادة النظـر                 
  .ا جمرد متفرجنييف مشاركتنا يف حمفل اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر إذا اعُتربن

وبغض النظر عما تقدم، فإننا سنعزز عملنا من أجل حتسني معيشة السكان املتأثرين               
وسنواصل العمل لضمان أن يكون التقدم احملرز يف مكافحة التصحر هو الرد على             . بالتصحر

  .احتياجات احملرومني وليس رداً على جدول أعمال احلكومات واملنظمات الدولية
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  مساملرفق اخلا

  الوثائق املعروضة على مؤمتر األطراف يف دورته العاشرة      
 العنوان    رمز الوثيقة

ICCD/COP(9)/1  مذكرة مقدمة من األمانة. جدول األعمال املؤقت وشروحه 

ICCD/COP(9)/2   اخلطة وإطار العمل االستراتيجيان للسنوات العشر من أجل تعزيـز
من األمني التنفيذي بـشأنتقرير  ). ٢٠١٨- ٢٠٠٨(تنفيذ االتفاقية   

 تنفيذ االستراتيجية

ICCD/COP(9)/2/Add.1   اخلطة وإطار العمل االستراتيجيان للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيـذ
تقرير من األمني التنفيـذي بـشأن تنفيـذ). ٢٠١٨-٢٠٠٨(االتفاقية  

 مواءمة برامج العمل مع االستراتيجية. إضافة. االستراتيجية

ICCD/COP(9)/3 
.اخليارات املستندة إىل أدلة من أجل حتسني ترتيبات التنـسيق اإلقليمـي             

  مذكرة من األمانة
ICCD/COP(9)/4 

اخلطة وإطار العمل االستراتيجيان للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيـذ  
.متابعة توصيات وحدة التفتـيش املـشتركة  ). ٢٠١٨-٢٠٠٨(االتفاقية  

  مذكرة من األمانة
ICCD/COP(9)/4/Add.1 

اخلطة وإطار العمل االستراتيجيان للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيـذ  
.متابعة توصيات وحدة التفتـيش املـشتركة  ). ٢٠١٨-٢٠٠٨(االتفاقية  

اإلجراءات املنقحة ملشاركة منظمات اجملتمـع. إضافة. مذكرة من األمانة  
فحة التصحر، مبا يفاملدين يف اجتماعات وعمليات اتفاقية األمم املتحدة ملكا

ذلك وضع معايري اختيار واضحة وآلية لضمان حتقيق توازن بني املشاركني
  من خمتلف املناطق

ICCD/COP(9)/4/Add.2 
اخلطة وإطار العمل االستراتيجيان للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيـذ  

.متابعة توصيات وحدة التفتـيش املـشتركة  ). ٢٠١٨-٢٠٠٨(االتفاقية  
  وضع استراتيجية اتصال شاملة وتنفيذها. إضافة. ن األمانةمذكرة م

ICCD/COP(9)/5 
  مذكرة من األمانة. ٢٠١١-٢٠١٠الربنامج وامليزانية لفترة السنتني   

ICCD/COP(9)/5/Add.1 
.إضافة. مذكرة من األمانة  . ٢٠١١-٢٠١٠الربنامج وامليزانية لفترة السنتني       

ة احملـدد التكـاليف لفتـرة الـسنتنيالنظر يف مشروع برنامج عمل األمان     
)٢٠١١-٢٠١٠(  

ICCD/COP(9)/5/Add.2
.مذكرة مـن األمانـة    . ٢٠١١-٢٠١٠الربنامج وامليزانية لفترة السنتني        

النظر يف مشروع برنامج عمل اآللية العاملية احملدد التكاليف لفتـرة. إضافة
  )٢٠١١-٢٠١٠(السنتني 
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ICCD/COP(9)/5/Add.3
.مذكرة مـن األمانـة    . ٢٠١١-٢٠١٠زانية لفترة السنتني    الربنامج واملي   

النظر يف مشروع برنامج عمل جلنة العلم والتكنولوجيـا احملـدد. إضافة
  )٢٠١١-٢٠١٠(التكاليف لفترة السنتني 

ICCD/COP(9)/5/Add.4
.مذكرة مـن األمانـة    . ٢٠١١-٢٠١٠الربنامج وامليزانية لفترة السنتني        

رنامج عمل جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية احملددالنظر يف مشروع ب   . إضافة
  )٢٠١١-٢٠١٠(التكاليف لفترة السنتني 

ICCD/COP(9)/6
  مذكرة من األمانة. األداء املايل للصناديق االستئمانية لالتفاقية   

ICCD/COP(9)/6/Add.1
.إضـافة . مذكرة من األمانـة   . األداء املايل للصناديق االستئمانية لالتفاقية       

ظر يف التقرير املتعلق بتنفيذ برنامج العمل املشترك لألمانة واآللية العامليةالن
)٢٠٠٩-٢٠٠٨(  

ICCD/COP(9)/6/Add.2
.إضـافة . مذكرة من األمانـة   . األداء املايل للصناديق االستئمانية لالتفاقية       

النظر يف التقرير املتعلق بتنفيذ برنامج عمل اآللية العاملية احملدد التكـاليف
 )٢٠٠٩-٢٠٠٨(فترة السنتني ل

ICCD/COP(9)/6/Add.3
.إضـافة . مذكرة من األمانـة   . األداء املايل للصناديق االستئمانية لالتفاقية       

البيانات املالية غري املراجعة للصناديق االستئمانية لالتفاقية لفترة الـسنتني
  ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٣١ حىت ٢٠٠٩-٢٠٠٨

ICCD/COP(9)/6/Add.4
.إضـافة . مذكرة من األمانـة   . األداء املايل للصناديق االستئمانية لالتفاقية       

البيانات املالية املراجعة للصناديق االستئمانية لالتفاقية لفترة السنتني املنتهية
   وتقرير جملس مراجعي احلسابات٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٣١يف 

ICCD/COP(9)/6/Add.5
.إضـافة . مذكرة من األمانـة   . ستئمانية لالتفاقية األداء املايل للصناديق اال      

تقرير عن حالة املسامهات يف الصناديق االستئمانية لالتفاقية لفترة السنتني
٢٠٠٩-٢٠٠٨  

ICCD/COP(9)/6/Add.6
.إضـافة . مذكرة من األمانـة   . األداء املايل للصناديق االستئمانية لالتفاقية       

االستئمانية لالتفاقية لفترة السنتني املنتهيةالبيانات املالية املراجعة للصناديق     
، مبا يف ذلك تقرير مراجعة احلسابات٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ٣١يف  

  )اآللية العاملية(املقدم من شركة برايس ووترهاوس كوبرز 
ICCD/COP(9)/6/Add.7

.إضافة. مذكرة من األمانة. األداء املايل للصناديق االستئمانية لالتفاقية   
البيانات املالية املراجعة للصناديق االستئمانية لالتفاقية لفترة السنتني

، مبا يف ذلك تقرير مراجعة احلسابات املقدم من شركة٢٠٠٩- ٢٠٠٨
٢٠٠٨ديـسمرب   / كانون األول  ٣١برايس ووترهاوس كوبرز، حىت     

  )اآللية العاملية(
ICCD/COP(9)/7

ملساعدة مـؤمتر األطـراف يفاإلجراءات أو اآلليات املؤسسية اإلضافية         
اختصاصات. مذكرة من األمانة. استعراض تنفيذ االتفاقية استعراضاً منتظماً

  جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية
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ICCD/COP(9)/8
مذكرة من األمانة. تقرير عن التقدم احملرز يف حتديث قائمة اخلرباء املستقلني   

ICCD/COP(9)/9   مذكرة من األمانة. بل وحدة التفتيش املشتركةتقييم اآللية العاملية من ق  
ICCD/COP(9)/10

تشجيع وتعزيز العالقات مع االتفاقيات األخرى ذات الصلة ومع املنظمات   
  مذكرة من األمانة. واملؤسسات والوكاالت الدولية املختصة

ICCD/COP(9)/10/Add.1
ومع املنظماتتشجيع وتعزيز العالقات مع االتفاقيات األخرى ذات الصلة            

.إضـافة . مذكرة من األمانـة   . واملؤسسات والوكاالت الدولية املختصة   
  التعاون مع املنظمة لعاملية لألرصاد اجلوية خالل الفترة قيد االستعراض

ICCD/COP(9)/11
متابعة ما انتهى إليه مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة من نتائج تتـصل   

ملكافحة التصحر، ونتائج الدورتني السادسة عـشرةباتفاقية األمم املتحدة    
  مذكرة من األمانة. والسابعة عشرة للجنة التنمية املستدامة

ICCD/COP(9)/12
  مذكرة مقدمة من األمانة.  من النظام الداخلي٤٧املادة    

ICCD/COP(9)/13
مـذكرة. اإلجراءات واآلليات املؤسسية حلل املسائل املتصلة بالتنفيذ         

  ألمانة ا  من
ICCD/COP(9)/14

 مذكرة أعدهتا األمانة. املرفقان اللذان يتضمنان إجراءات التحكيم والتوفيق   
ICCD/COP(9)/15

).٢٠٢٠-٢٠١٠(عقد األمم املتحدة للصحارى ومكافحـة التـصحر            
  مذكرة من األمانة

ICCD/COP(9)/16
 وقبـولاعتماد املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غـري احلكوميـة،           

  مذكرة من األمانة. املراقبني
ICCD/COP(9)/16/Add.1

اعتماد املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غـري احلكوميـة، وقبـول   
  إضافة. مذكرة من األمانة. املراقبني

ICCD/COP(9)/17
  تقرير مكتب مؤمتر األطراف: وثائق تفويض الوفود   

ICCD/COP(9)/INF.1
  معلومات للمشاركني   

ICCD/COP(9)/INF.2
 

 Status of ratification of UNCCD 
ICCD/COP(9)/INF.3  List of participants 
ICCD/COP(9)/INF.4  Directory of focal points for UNCCD 
ICCD/COP(9)/INF.6  Information note on the permanent structure of the UNCCD 

secretariat and the human resources required to deliver the 
expected outputs in the programme of work of the secretariat 

ICCD/COP(9)/INF.7  Background document for the panel discussions during the High-
Level Segment 

ICCD/COP(9)/Misc.1  United Nations Convention to Combat Desertification 
comprehensive communication strategy. Land Matters 

ICCD/COP(9)/Misc.2  The 10-year strategic plan and framework to enhance the 
implementation of the Convention (2008–2018). Mechanisms 
to facilitate regional coordination of the implementation of the 
Convention. Note by the secretariat.  Compilation of regional 
proposals 
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ICCD/COP(9)/Misc.3  Support by the United Nations Environment Programme to the 
Implementation of the Convention. Note by the secretariat 

اض تنفيذ االتفاقيةالوثائق املعروضة على الدورة الثامنة للجنة استعر
ICCD/CRIC(8)/1

  مذكرة من األمانة. جدول األعمال املؤقت وشروحه   
ICCD/CRIC(8)/2

  مذكرة من األمانة. خطط عمل املؤسسات واهليئات الفرعية لالتفاقية   
ICCD/CRIC(8)/2/Add.1

.مذكرة من األمانة. خطط عمل املؤسسات واهليئات الفرعية لالتفاقية   
ـ    ـظر يف مشروع خطة عم    الن. إضافة دة سـنوات  ـل األمانـة لع

)٢٠١٣- ٢٠١٠(  
ICCD/CRIC(8)/2/Add.2

.مذكرة مـن األمانـة    . خطط عمل مؤسسات االتفاقية وهيئاهتا الفرعية        
النظر يف مشروع برنامج العمل املشترك لألمانة واآلليـة العامليـة. إضافة

)٢٠١١-٢٠١٠(  
ICCD/CRIC(8)/2/Add.3

.مذكرة مـن األمانـة    . التفاقية وهيئاهتا الفرعية  خطط عمل مؤسسات ا      
النظر يف مشروع خطة العمل املتعددة السنوات لآلليـة العامليـة. إضافة

)٢٠١٣-٢٠١٠(  
ICCD/CRIC(8)/2/Add.4

.مذكرة مـن األمانـة    . خطط عمل مؤسسات االتفاقية وهيئاهتا الفرعية        
لجنة اسـتعراضالنظر يف مشروع خطة العمل املتعددة السنوات ل       . إضافة

  )٢٠١٣-٢٠١٠(تنفيذ االتفاقية 
ICCD/CRIC(8)/3   استعراض املعلومات املتاحة عن متويل تنفيذ االتفاقية من ِقبل الوكـاالت

واملؤسسات املتعددة األطراف، مبا فيها املعلومات املتعلقة بأنشطة مرفـق
  مذكرة من األمانة. البيئة العاملية

ICCD/CRIC(8)/3/Add.1
اض املعلومات املتاحة عن متويل تنفيذ االتفاقية من ِقبل الوكاالتاستعر   

واملؤسسات املتعددة األطراف، مبا فيها املعلومات املتعلقة بأنشطة مرفق
تقرير مرفق البيئة العاملية عن. إضافة. مذكرة من األمانة  . البيئة العاملية 

اإلضافية املتفقاستراتيجياته وبراجمه ومشاريعه اخلاصة بتمويل التكاليف 
  عليها لألنشطة املتعلقة بالتصحر

ICCD/CRIC(8)/4   استعراض األداء وتقييم تنفيذ االتفاقية واخلطة وإطار العمل االستراتيجيني
مذكرة). ٢٠١٨- ٢٠٠٨(للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية 

  مقدمة من األمانة
ICCD/CRIC(8)/5   ومات ونوعية وشكل التقارير اليت ينبغي تقدميهاحتسني إجراءات تبليغ املعل

النظر يف مشروع املبادئ التوجيهية لإلبالغ علـى: إىل مؤمتر األطراف  
  مذكرة من األمانة. ٨- م أ/٨النحو املشار إليه يف املقرر 
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ICCD/CRIC(8)/5/Add.1   حتسني إجراءات تبليغ املعلومات ونوعية وشكل التقارير اليت ينبغي تقدميها
النظر يف مشروع املبادئ التوجيهية لإلبالغ علـى: إىل مؤمتر األطراف  

.إضـافة . مذكرة مـن األمانـة    . ٨- م أ /٨النحو املشار إليه يف املقرر      
  مؤشرات األداء الستعراض تنفيذ االستراتيجية

ICCD/CRIC(8)/5/Add.2            ميهاحتسني إجراءات تبليغ املعلومات ونوعية وشكل التقارير اليت ينبغي تقد
النظر يف مشروع املبادئ التوجيهية لإلبالغ على النحو: إىل مؤمتر األطراف  

دليل منـهجي. إضافة. مذكرة من األمانة  . ٨-م أ /٨املشار إليه يف املقرر     
الستخدام مؤشرات األداء يف استعراض تنفيذ االسـتراتيجية والبيانـات

  الوصفية ذات الصلة
ICCD/CRIC(8)/5/Add.3    ءات تبليغ املعلومات ونوعية وشكل التقارير الـيت ينبغـيحتسني إجرا

النظر يف مشروع املبادئ التوجيهية لإلبالغ: تقدميها إىل مؤمتر األطراف
.إضافة. مذكرة من األمانة  . ٨- م أ /٨على النحو املشار إليه يف املقرر       

مسرد مؤشرات األداء الستعراض تنفيذ االستراتيجية وأفضل املمارسات
ICCD/CRIC(8)/5/Add.4   حتسني إجراءات تبليغ املعلومات ونوعية وشكل التقارير الـيت ينبغـي

النظر يف مشروع املبادئ التوجيهية لإلبالغ: تقدميها إىل مؤمتر األطراف
.إضافة. مذكرة من األمانة  . ٨- م أ /٨ملشار إليه يف املقرر     النحو ا على  

  املرفق املايل وورقة الربنامج واملشروع
ICCD/CRIC(8)/5/Add.5

حتسني إجراءات تبليغ املعلومات ونوعية وشكل التقارير الـيت ينبغـي   
النظر يف مشروع املبادئ التوجيهية لإلبالغ: تقدميها إىل مؤمتر األطراف

.إضافة. مذكرة من األمانة  . ٨- م أ /٨على النحو املشار إليه يف املقرر       
  تاإلطار املشترك لتحديد واختيار أفضل املمارسا

ICCD/CRIC(8)/5/Add.6
حتسني إجراءات تبليغ املعلومات ونوعية وشكل التقارير اليت ينبغي تقدميها   

النظر يف مشروع املبادئ التوجيهية لإلبالغ على النحو: إىل مؤمتر األطراف  
النظـر يف. إضـافة . مذكرة من األمانـة   . ٨-م أ /٨املشار إليه يف املقرر     

لوجيا بشأن أفضل الطرق لقياس التقدم احملرزمسامهات جلنة العلم والتكنو   
  )٢( من االستراتيجية٣ و٢ و١يف تنفيذ األهداف االستراتيجية 

ICCD/CRIC(8)/5/Add.7   حتسني إجراءات تبليغ املعلومات ونوعية وشكل التقارير اليت ينبغي تقدميها
النحوالنظر يف مشروع املبادئ التوجيهية لإلبالغ على   : إىل مؤمتر األطراف  

النظر يف أفضل. إضافة. مذكرة من األمانة  . ٨-م أ /٨املشار إليه يف املقرر     
 من االستراتيجية٤الطرق لقياس التقدم احملرز يف تنفيذ اهلدف االستراتيجي 

__________ 

 .يف أثناء الدورةستصدر هذه الوثيقة  )٢(
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ICCD/CRIC(8)/INF.1  Additional procedures or institutional mechanisms to assist the 
Conference of the Parties in regularly reviewing the 
implementation of the Convention. Institutional set-up of review 
and assessment systems under the other Rio conventions 

ICCD/CRIC(8)/INF.2  Sample format for reporting guidelines 
ICCD/CRIC(8)/INF.3  Full-size project proposal for assistance to affected country Parties 

in monitoring the implementation of the Convention and The 
Strategy. Note by the secretariat 

 الوثائق املعروضة على الدورة التاسعة للجنة العلم والتكنولوجيا

ICCD/COP(9)/CST/1   األمانةمذكرة من . جدول األعمال املؤقت وشروحه  
ICCD/COP(9)/CST/2

إعادة صياغة عمل جلنة العلم والتكنولوجيا وفقاً للخطة وإطـار العمـل   
-٢٠٠٨(االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقيـة          

  مذكرة من األمانة). ٢٠١٨
ICCD/COP(9)/CST/2/Add.2

 وإطـار العمـلإعادة صياغة عمل جلنة العلم والتكنولوجيا وفقاً للخطة          
-٢٠٠٨(االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقيـة          

تقرير بشأن تنظيم املـؤمتر العلمـي. إضافة. مذكرة من األمانة  ). ٢٠١٨
  األول التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر

ICCD/COP(9)/CST/3 
 العلـمللجنـة ) أربع سـنوات  (مشروع خطة العمل املتعددة السنوات         

  مذكرة من األمانة). ٢٠١٣-٢٠١٠(والتكنولوجيا 
ICCD/COP(9)/CST/4

املشورة املقدمة بشأن أفضل الطرق لقياس التقدم احملرز يف حتقيق األهداف   
  مذكرة من األمانة. ٣ و٢ و١االستراتيجية 

ICCD/COP(9)/CST/5
.ناطق اجلافة  األراضي يف امل   تدهورتقرير عن التقدم احملرز يف مشروع تقييم           

  مذكرة من األمانة
ICCD/COP(9)/CST/6

مـذكرة.  اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر   زماالتتقرير عن برنامج       
  أعدهتا األمانة

ICCD/COP(9)/CST/INF.1
 

 Directory of science and technology correspondents 
ICCD/COP(9)/CST/INF.2  Report of the UNCCD lst Scientific Conference 

ICCD/COP(9)/CST/INF.3  UNCCD lst Scientific Conference; Synthesis and 
recommendations 

وثائق أخرى متاحة يف الدورة
ICCD/COP(8)/16

  املداوالت: تقرير مؤمتر األطراف عن دورته الثامنة   
ICCD/COP(8)/16/Add.1

  اإلجراءات املتخذة: امنةتقرير مؤمتر األطراف عن دورته الث   
ICCD/COP(7)/16

  املداوالت: تقرير مؤمتر األطراف عن دورته السابعة   
ICCD/COP(7)/16/Add.1

  اإلجراءات املتخذة: تقرير مؤمتر األطراف عن دورته السابعة   
ICCD/COP(6)/11

  املداوالت : تقرير مؤمتر األطراف عن دورته السادسة   
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ICCD/COP(6)/11/Add.1
  اإلجراءات املتخذة: تقرير مؤمتر األطراف عن دورته السادسة   

ICCD/COP(5)/11   املداوالت : تقرير مؤمتر األطراف عن دورته اخلامسة  
ICCD/COP(5)/11/Add.1   اإلجراءات املتخذة: تقرير مؤمتر األطراف عن دورته اخلامسة  
ICCD/COP(4)/11/Add.1   اإلجراءات املتخذة: رابعةتقرير مؤمتر األطراف عن دورته ال  
ICCD/COP(3)/20/Add.1   اإلجراءات املتخذة: تقرير مؤمتر األطراف عن دورته الثالثة  
ICCD/COP(2)/14/Add.1   اإلجراءات املتخذة: تقرير مؤمتر األطراف عن دورته الثانية  
ICCD/COP(1)/11/Add.1   تخذةاإلجراءات امل: تقرير مؤمتر األطراف عن دورته األوىل  
ICCD/CRIC(7)/5   تقرير جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية عن دورهتـا الـسابعة، املعقـودة يف

  ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين١٤ إىل ٣اسطنبول يف الفترة من 

       
  
  


