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 الدورة الستون
 *من جدول األعمال املؤقت) ز (٥٤البند 

ــة املســـتدامة  ــة األمـــم املتحـــدة    : التنميـ تنفيـــذ اتفاقيـ
ملكافحة التصـحر يف البلـدان الـيت تعـاين مـن اجلفـاف              

 أو من التصحر، وخباصة يف أفريقيا/الشديد و
  

 ٢٠٠٦حالة االستعداد للسنة الدولية للصحارى والتصحر،   
 تقرير األمني العام  

 موجز 
نظــرا إىل مــا يســاور اجلمعيــة العامــة مــن قلــق بــالغ إزاء تفــاقم التصــحر، وخباصــة يف      

ــة، وال ســيما هــدف       ــة لأللفي ــدة املــدى بالنســبة لبلــوغ األهــداف اإلمنائي ــاره البعي ــا، وآث أفريقي
 الــذي ٥٨/٢١١القضــاء علــى الفقــر، اعتمــدت اجلمعيــة يف دورهتــا الثامنــة واخلمســني القــرار  

وقـد اعتمـد هـذا القـرار مـن أجـل إذكـاء              .  سنة دولية للصـحارى والتصـحر      ٢٠٠٦أعلن عام   
وعي اجلمهور مبسـألة التصـحر ومحايـة التنـوع البيولـوجي ومعـارف وتقاليـد اجملتمعـات احملليـة                    

 .املتضررة من التصحر
ني العـام أن    ، إىل األمـ   ٥٨/٢١١ مـن قرارهـا      ٦وطلبت اجلمعية العامة أيضا يف الفقرة        

 .يقدم إليها يف دورهتا الستني تقريرا عن حالة األعمال التحضريية للسنة
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ويقدم هذا التقرير كمتابعة لـذلك الطلـب احملـدد، وتتضـمن معلومـات عـن اخلطـوات          
الـيت اختــذها األمـني التنفيــذي التفاقيـة األمــم املتحـدة ملكافحــة التصـحر، بصــفته منسـقا للســنة       

ألهـداف  لكمـا يتضـمن وصـفا    . ٥٨/٢١١لتصحر من أجل تنفيذ القرار      الدولية للصحارى وا  
احملددة للسنة الدولية، ومبادرات التنسيق والتعاون مع الشركاء مـن املؤسسـات واألطـراف يف               

 .االتفاقية
ويتضــمن اجلــزء األخــري مــن هــذا التقريــر االســتنتاجات والتوصــيات الــيت ســتقدم إىل     

 .اح السنة الدوليةاجلمعية العامة من أجل كفالة جن
 

  أساسيةمعلومات -أوال  
املنتـدى البيئـي    /قامت الدورة الثانية والعشرون جمللس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة          - ١

الوزاري العاملي، بعـد أن أشـارت إىل اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة التصـحر يف البلـدان الـيت                       
 وخباصة يف أفريقيا، وإىل خطة تنفيـذ نتـائج مـؤمتر    أو من التصحر، /تعاين من اجلفاف الشديد و    

القمــة العــاملي للتنميــة املســتدامة، واملبــادرة البيئيــة للشــراكة اجلديــدة مــن أجــل تنميــة أفريقيــا،    
لنظر يف إعـالن سـنة دوليـة للصـحارى     إىل ا، الذي يدعو اجلمعية العامة   ٢٢/١٥باعتماد املقرر   

 .والتصحر يف أقرب وقت ممكن
، ٥٨/٢١١ت اجلمعيــة العامــة، يف دورهتــا العاديــة الثامنــة واخلمســني، القــرار  واعتمــد - ٢

اجلمعيــة العامــة وقــد أكــدت . �ســنة دوليــة للصــحارى والتصــحر � ٢٠٠٦الــذي أعلــن عــام 
النحـو الواجـب    ذلك قلقها العميق إزاء تفاقم التصحر، وال سيما يف أفريقيا، والحظـت علـى               ب

اهلـدف املتعلـق    ة لتنفيذ األهداف اإلمنائية لأللفية، وال سيما        آثاره البعيدة املدى بالنسب   الصحيح  
 .القضاء على الفقرب
وكانــت احلكومــات إىل املســامهة يف أنشــطة الســنة، يف القــرار دعــت اجلمعيــة العامــة و - ٣

ســألة التصــحر، هبــدف محايــة التنــوع البيولــوجي، ومعــارف مبوعــي اجلمهــور ترمــي إىل إذكــاء 
 : ويف هذا القرار أيضا. لية املتأثرة بالتصحروتقاليد اجملتمعات احمل

 مجيع البلدان إىل إنشـاء جلـان وطنيـة أو هيئـات تنسـيق، وإىل االحتفـال                  دعت )أ( 
 بالسنة بترتيب أنشطة مناسبة؛

األمني التنفيذي التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف البلدان الـيت         عينت   )ب( 
بـاالقتران  منسـقا ألنشـطة السـنة       صحر، وخاصـة يف أفريقيـا،       أو الت /تعاين من اجلفاف الشديد و    

مع برنامج األمم املتحـدة للبيئـة، وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، والصـندوق الـدويل للتنميـة                     
 الزراعية، وهيئات األمم املتحدة األخرى ذات الصلة؛
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 مببـادرات   البلدان على املسامهة، قدر استطاعتها، يف االتفاقية والقيـام        شجعت   )ج( 
 خاصة من أجل االحتفال بالسنة بغية تعزيز تنفيذ االتفاقية؛

ميع املنظمات الدولية املعنية والدول األعضاء تقدمي الدعم لألنشـطة          أهابت جب  )د( 
سـيما البلـدان     املتصلة بالتصحر، مبا يف ذلك تدهور التربة، اليت ستنظمها البلـدان املتضـررة وال             

 .وااألفريقية وأقل البلدان من
 

 أطر العمل -نيا ثا 
، مـع االحتفـال بالـذكرى السـنوية العاشـرة           السنة الدولية للصحارى والتصـحر    تتزامن   - ٤

يف بـاريس، يف    وهذه االتفاقيـة الـيت اعتمـدت        . لبدء نفاذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر      
 تشـرين   ١٥ و ١٤، وفـتح بـاب التوقيـع عليهـا يف نفـس املكـان، يف                ١٩٩٤يونيـه   / حزيران ١٧
 يومـا   ٩٠، بعـد    ١٩٩٦ديسـمرب   / كـانون األول   ٢٦يف  ، وقد بدأ نفاذها     ١٩٩٤أكتوبر  /األول

 ١٩١وبلغ عدد األطراف يف االتفاقية حـىت اليـوم       . من استالم الوثيقة اخلمسني للتصديق عليها     
 .، مما جيعلها من أكثر صكوك جيل ريو مشوال يف عضويتهاطرفا
املنظـور، فرصـة إلبـراز      هـذا   حارى والتصـحر، مـن خـالل        وتشكل السنة الدوليـة للصـ      - ٥

 ضـمن جـدول األعمـال    ،املسائل املتعلقة باألراضي اجلافة بشكل أكثر وضوحا وتعزيـز أمهيتـها         
 تبليـغ رسـالة شـعوب األراضـي اجلافـة         يف ذلك الصدد فرصـة فريـدة ل       تعترب  وهي  . الدويلالبيئي  
أهـداف التنميـة   بد التزام هـذه اجملتمعـات احملليـة    ، وتأكياألمثلاليومية على الوجه  حمنتهم  وإبراز  
 يف هـذا     زالـت أمامـه    الـيت مـا   اهلائلـة   التحـديات   إىل  اجملتمع الـدويل    وهي تلفت انتباه    . املستدامة
زيادة وضوح صورهتا لدى الرأي العـام،       بزخم عملية االتفاقية    وتزيد من   االستراتيجي،  امليدان  

 .وميزاهتم النسبيةؤسسات الشريكة واملوتعزيز دور األطراف يف االتفاقية 
ــة للصــحارى والتصــحر بشــكل       - ٦ ــزخم املتوقــع للســنة الدولي ولكــي يتســىن اســتغالل ال

التــرويج لعمليــة االتفاقيــة واالحتفــال هبــا حنــو  عنــها واإلعــالنمفهومهــا توجيــه كامــل، جيــري 
 السـياق، أن تـؤدي      ويتوقـع يف هـذا    . وامليزات التكميلية للشركاء املتعددي األطراف والثنـائيني      

 :السنة إىل حتقيق جمموعة من األهداف احملددة والقابلة للقياس
التنفيــذ ذو التوجــه الطويــل األجــل لتنفيــذ اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة          )أ( 
وذلك من خالل إقامة مناسبات هادفة على األصعدة احمللي والوطين والدويل وترمـي             : التصحر

ة، والعمل يف الوقت نفسه على إذكاء الوعي مبسـألة التصـحر وتركيـز           إىل تعزيز وتنفيذ االتفاقي   
واجملتمعـات احملليـة واألفـراد يف مكافحـة         األطـراف   االنتباه على الطريقة اليت تسـاهم هبـا الـدول           

وُيطلب إعالن بـون إىل الـدول األطـراف، القيـام جبميـع الترتيبـات الالزمـة مـن أجـل            . التصحر
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 ٢٠٠٦وميكـن اعتبـار عـام       . ٢٠٠٥صـيغتها النهائيـة بنهايـة عـام         كفالة وضع برامج العمل يف      
وميكـن أن يتسـم     . مبثابة خط البداية لتنفيذ تلك الربامج على نطاق واسع يف مجيـع أحنـاء العـامل               

الزخم الناتج عـن السـنة الدوليـة أمهيـة قصـوى بالنسـبة لعمليـة تنفيـذ االتفاقيـة، وأن يـؤدي إىل                        
وميكــن التخطــيط إلبــرام اتفاقــات  . ن الــوطين والــدويلحــدوث تــأثري مضــاعف علــى الصــعيدي 

. شراكة وعقد موائد مستديرة للماحنني خالل السنة، من أجل الشروع يف تنفيذ برامج العمـل               
وميكن توسيع مشاركة القطاع اخلاص يف العملية بتوفري الـدعم املـايل االسـتراتيجي للمجـاالت      

 ؛نامية مبادرة امليثاق العاملياملستهدفة املثرية لالهتمام باالستفادة من دي
وذلـك مـن خـالل إبـراز صـورة التصـحر            : إدراك اآلثار املترتبـة علـى التصـحر        )ب( 

باعتباره هتديدا رئيسيا للنظم اإليكولوجيـة السـريعة للتـأثر وللبشـرية، وتعزيـز هـذه الصـورة يف                   
ذلـك بـاألمن   إطار تصـورات تغـري املنـاخ وزوال التنـوع البيولـوجي، مـع التشـديد علـى عالقـة                 

 هداف اإلمنائية لأللفية؛الغذائي والفقر واهلجرة والصراعات، يف سياق األ
 وذلك من خـالل التشـجيع علـى         :الشبكات مع مجيع أصحاب املصلحة     ربط )ج( 

حشد شراكة دولية ابتكارية واسعة النطاق ملكافحة تدهور التربة والتصـحر مـن خـالل رعايـة                 
 الوطنية والدولية، واجملتمع املدين، واملؤسسات األكادمييـة        الشراكات مع األطراف، واملنظمات   

ــة  ــة      . واألوســاط التجاري ــذي التفاقي ــدير التنفي ــها امل ــة بوضــوح، بتعيين ــة العام وأشــارت اجلمعي
مكافحـة التصـحر كمنسـق للسـنة، بـاالقتران مــع برنـامج البيئـة والربنـامج اإلمنـائي والصــندوق          

م املتحـدة األخـرى ذات الصـلة، إىل ضـرورة الشـراكة يف              الدويل للتنمية الزراعية وهيئات األمـ     
وعليه جتـري االسـتفادة مـن واليـة اتفاقيـة مكافحـة التصـحر فيمـا يتعلـق             . عملية تنفيذ االتفاقية  

بالشراكة والتعـاون يف العمـل مـع األمـم املتحـدة يف جمـال تنفيـذ االتفاقيـة، ذلـك لكفالـة جنـاح                         
، سـتعمل  ٥٨/٢١١ىل ذلك، ووفقا لقرار اجلمعية العامـة       وباإلضافة إ . االحتفال بالسنة الدولية  

 على إنشـاء جلـان وطنيـة        ١٩١أمانة اتفاقية مكافحة التصحر على مساعدة أطراف االتفاقية الـ          
علــى الدوليــة للصــحارى والتصــحر للســنة الدوليــة، تنــاط هبــا مهمــة تنســيق االحتفــال بالســنة   

نشـطة  األالوطنية هو إعداد وتنفيذ ومتابعـة       وسيكون اهلدف من إنشاء اللجان      . الصعيد الوطين 
.  وسوف حتدد طريقة عمـل هـذه اللجـان علـى املسـتوى القطـري               السنة يف بلداهنا  ذات الصلة ب  

املسـاعدة مـن خـالل إعـداد املبـادئ التوجيهيـة املتعلقـة بإنشـاء                بأمانـة االتفاقيـة     وميكن أن تقوم    
وميكن أن تقـوم بتشـكيل هـذه        . عماهلاهذه اللجان وأ  تكوين  اللجان، وتقدمي املقترحات بشأن     

ــة والقطــاع العــام،      ــة واملؤسســات العلمي ــة واملنظمــات اجملتمعي اللجــان املنظمــات غــري احلكومي
كفالة متثيل مجيـع أصـحاب املصـلحة، وتفـادي االزدواجيـة يف األنشـطة املقترحـة، واملسـاعدة                   ل

 على توسيع دائرة تداول املعلومات؛
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وذلـك مـن خـالل تركيـز        :  باتفاقيـة مكافحـة التصـحر      نشر املعلومات املتصـلة    )د( 
 ومــن .االنتبــاه علــى األنشــطة البشــرية الــيت تــؤدي إىل انتشــار التصــحر يف مجيــع منــاطق العــامل  

لرسالة كي تعاجل أيضا اجملاالت الناشئة املثرية لالهتمـام والنتـائج احملتملـة             الضبط الدقيق ل  خالل  
كالفقر واجلـوع والقالقـل االجتماعيـة وعـدم االسـتقرار      (جماالت التركيز التقليدية تتجاوز  اليت  

املتصـلة بالسـبل الفعالـة      عناصـر   ال؛ ومـن خـالل تـوفري        )السياسي والصراعات واهلجرة اجلماعيـة    
، علـى األمهيـة االقتصـادية خلـدمات         السـياق ويـتعني التركيـز يف هـذا        . ملكافحة املفاهيم القدرية  

وتعزيز أفضل املمارسات، ونشـر املعلومـات عـرب مجيـع           اإليكولوجية يف األراضي اجلافة،     النظم  
 .القنوات املمكنة

موقـع علـى الشـبكة      بافتتـاح   ولتحقيق ذلك الغـرض، ختطـط اتفاقيـة مكافحـة التصـحر              - ٧
، وأن  قبـل مطلـع السـنة بوقـت كـافٍ         بـه   الـذي يتوقـع بـدء العمـل         ،  �٢٠٠٦لعـام   �وتكريسه  

علــى واحــد غــري أن جمــرد إنشــاء موقــع . ةيــدار مــن خــالل موقــع أمانــة االتفاقيــة علــى الشــبك 
يف مجيـع   الشبكة كقاعدة موارد لن يوفر الـدعم الـتقين املطلـوب الـذي حيتـاج إليـه الصـحفيون                    

وبينما سيهدف املشروع إىل إنشاء مركز معلومات وقاعدة بيانات على الشـبكة،            . العاملأحناء  
ــة شــبك    ــك إىل تقوي ــع ذل ــه ســيحتاج م ــا مــ  الصــحفيني واتإال أن ــدم  ن اجلهــات غريه ــيت تق ال

 . ذات صلةمعلومات
صــبح لــدى شــبكة واســعة مــن الصــحفيني املهــتمني  يأن  ٢٠٠٦يف هنايــة عــام ويتوقــع  - ٨

أفضل ملا يعنيـه التصـحر بالنسـبة        فهم  بالبيئة، يف كل من البلدان املتقدمة النمو والبلدان النامية،          
املســتهدفة، مبــا يف ذلــك ممثلــو وعــالوة علــى ذلــك يتوقــع أيضــا أن تســتفيد اجملموعــات . للعــامل

احلكومات، واملنظمات غـري احلكوميـة، واجملتمعـات احملليـة، واجلمهـور بشـكل عـام، مـن نشـر                    
ــدة مــن  واقتســام جمموعــة   ــدروس املســتفادة  وأفضــل املمارســات متزاي ــوات  ال متنوعــة ، عــرب قن

 .وسائط اإلعالمل
 

 األعمال التحضرييةحالة  -ثالثا  
ــة    - ٩ ــة للصــحارى والتصــحر، يف    عقــب إعــالن اجلمعي ــة للســنة الدولي  كــانون ٢٣العام

لسـنة  ا منسـق ، قام األمـني التنفيـذي التفاقيـة مكافحـة التصـحر، بصـفته               ٢٠٠٣ديسمرب  /األول
كفالة إعـداد   بإيالء األولوية لتنسيق املبادرات الدولية والوطنية مع الشركاء احملتملني، من أجل            

 .هباال جناح االحتفويف الوقت املناسب السنة 
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 الصعيد الدويلعلى  -ألف  
ــة مشــتركة بــني الوكــاالت، جتمــع   ئأنشــ - ١٠ لألمــم املؤسســات الرئيســية الشــريكة  ت جلن

الـدويل  صـندوق   البرنـامج البيئـة والربنـامج اإلمنـائي و        (تفاقية  ال يف عملية تنفيذ ا    ةاملتحدة الناشط 
ألمـم املتحـدة واتفاقيـة التنـوع        لتنمية الزراعية والبنـك الـدويل واليونسـكو وبرنـامج متطـوعي ا            ل

مبـا يف ذلـك     )  وآخـرين   ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعـة      ةالبيولوجي ومرفق البيئة العاملي   
وضـع  ، وذلـك هبـدف    ٥٨/٢١١األطراف اليت ُحددت بشكل خـاص يف قـرار اجلمعيـة العامـة              

ت النسـبية واخلـربات     ن امليـزا  م، واالستفادة بشكل كامل     بالسنةالحتفال  لاستراتيجية مشتركة   
 .املتوفرة لدى منظومة األمم املتحدة

اللجنـة املشـتركة بـني الوكـاالت قائمـة مؤقتـة باألنشـطة الـيت سـتنفذ احتفـاال                    وضعت   - ١١
ومعلومـات إضـافية عـن    بالتحديـد  علـى أرقـام امليزانيـة       لالطالع   ).انظر املرفق (بالسنة الدولية،   

 ICCD/COPثيقــة اتفاقيــة مكافحـة التصــحر  رب مــن األنشــطة، يرجــى الرجــوع إىل وضــكـل  

(7)/2.Add.2 .  أساسا مبيادين وسائط اإلعالم والثقافـة واالتصـال       األنشطة اليت ُحددت    وتتعلق ،
 .وصناع القراروالتوعية تستهدف عامة الناس هبدف إطالق محلة طموحة لإلعالم 

 
 األنشطة األخرى على الصعيد الدويل -باء  

ــة املشــتركة بــني الوكــاالت  اشــتركت شــطة الــيت  باإلضــافة إىل األن - ١٢  يف ختطيطهــا اللجن
تنظيم أنشطة معينة جرى حتديـدها      ب املنظمات الدولية الشريكة أيضا      وحتديد مواعيدها تكفلت  

 .ووضع تصوراهتا على أساس جمال خربة ووالية كل واحدة من هذه املنظمات
اء على طلب األمني التنفيـذي التفاقيـة        وقام االحتاد الربيدي العاملي، يف هذا الصدد، بن        - ١٣

مكافحــة التصــحر، باعتمــاد تعمــيم وجهــه إىل إدارات خــدمات الربيــد الوطنيــة يف مجيــع أحنــاء  
ــة للصــحارى والتصــحر           ــنة الدولي ــرويج للس ــة للت ــع بريدي ــاج طواب ــى إنت ــامل، للتشــجيع عل الع

جـل إنتـاج سلسـلة مـن        ووجـه طلـب مماثـل إىل إدارة بريـد األمـم املتحـدة مـن أ                . واالحتفال هبا 
 .الصحارى والتصحر: الطوابع اليت تصور املسألتني املعنيتني

وباإلضــافة إىل ذلــك، خيطــط برنــامج البيئــة أيضــا إلصــدار منشــورين عــن مناســبة عــام  - ١٤
مبناسـبة  � تقرير توقعات البيئة العاملية للصـحارى     �ومن املقرر أن ينشر أوهلما املعنون       . ٢٠٠٦

ــة العــاملي  ــوم البيئ ــوم التصــحر العــاملي، يف  ي ــران١٧ و ٥ وي ــه / حزي ــوايل ٢٠٠٦يوني .  علــى الت
وسيصدر منشور ثان يلقي الضوء على األنشـطة الـيت يضـطلع برنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة يف                     

. ٢٠٠٦أكتــوبر /ســبتمرب أو تشــرين األول /جمــال اإلدارة البيئيــة لألراضــي اجلافــة، يف أيلــول    
اإلدارة البيئيــة �بيئــة لعقــد مــؤمتر علمــي عــن موضــوع   وعــالوة علــى ذلــك، خيطــط برنــامج ال 
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، الـذي ينتظـر عقـده يف مقـر الربنـامج بـنريويب، يف          �لألراضي اجلافة واألهداف اإلمنائية لأللفية    
 .٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول-سبتمرب /أيلول
وختطـــط اليونســـكو، بالتعـــاون مـــع أمانـــة اتفاقيـــة مكافحـــة التصـــحر وجمموعـــة مـــن    - ١٥

منظمــة األمــم املتحــدة لألغذيــة والزراعــة، والربنــامج اإلمنــائي، وبرنــامج  (الشــريكة الوكــاالت 
البيئة، والصندوق الدويل للتنمية الزراعية، وجامعة األمم املتحـدة، واسـتراتيجية األمـم املتحـدة               
الدولية للحد من الكوارث الطبيعية، واملنظمـة العامليـة لألرصـاد اجلويـة، ومرفـق البيئـة العامليـة،                   

لتنظـيم مــؤمتر  ) ومرصـد الصـحراء الكــربى والسـاحل، واجمللـس الــدويل للعلـوم، ضـمن آخــرين      
وسـيعمل هــذا املــؤمتر، املقــرر عقــده مبــدئيا يف  . علمـي عــاملي بعنــوان مســتقبل األراضــي اجلافــة 

 ســنة يف جمــال دراســات   ٥٠، علــى حصــر جتــارب   ٢٠٠٦يونيــه /تــونس، يف هنايــة حزيــران  
براجمها اإلمنائية، وإعادة حتديد األولويات املسـتقبلية لتعزيـز التنميـة           األراضي اجلافة وسياساهتا و   

املستدامة يف األراضي اجلافة يف العامل، وستبدأ قريبا الدعوة لتقدمي األوراق، ويؤمل أن يـتمكن               
 .عدد من خرباء الدول األطراف املتضررة من حضور املؤمتر

جنــاح العــدد األول مــن جمموعــة مــواد التثقيــف بشــأن  وتتوقــع اليونســكو، اســتنادا إىل  - ١٦
مكافحة التصحر املشترك بينها وبني اتفاقية مكافحة التصحر، والـذي نشـر علـى نطـاق واسـع               
يف املدارس االبتدائية يف البلدان املتأثرة بالتصحر، أن تفرغ من إعداد عدد جديـد مـن جمموعـة                  

هنـج ابتكـاري   �تحمل اجملموعـة اجلديـدة عنـوان    وسـ . مواد التثقيف بالتعاون مع أمانة االتفاقيـة   
، وسيكون هدفها هو املدارس االبتدائيـة       �للتثقيف البيئي يف األراضي اجلافة واألراضي املرتفعة      

 .والثانوية يف بلدان األراضي اجلافة واجلبلية
وســتتعاون اتفاقيــة التنــوع البيولــوجي مــع أمــانيت اتفاقيــة مكافحــة التصــحر واالتفاقيــة    - ١٧
إلطارية لتغري املناخ، على أساس برنامج العمل املتعلق بـالتنوع البيولـوجي يف األراضـي اجلافـة                 ا

 للتـآزر اإلقليمـي يف آسـيا أو    ٢٠٠٦واألراضي شبه الرطبة، من أجل عقد حلقة عمـل يف عـام    
أمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكــارييب، بغيــة تنفيــذ برنــامج العمــل املتعلــق باألراضــي اجلافــة 

 .واألراضي شبه الرطبة والتنوع البيولوجي يف جمال الزراعة
وسيعد الربنامج اإلمنائي طريقة لتوصيل املعلومـات املتعلقـة بالسـنة الدوليـة للصـحارى                - ١٨

والتصحر إىل ممثليه املقيمني، من أجل تشـجيع املشـاركة النشـطة علـى مسـتوى البلـدان خـالل             
حر، ودعم جهود الدعوة إىل القضاء علـى اجلـوع والفقـر    االحتفال باليوم العاملي ملكافحة التص  

وسيقدم الربنامج اإلمنائي الدعم أيضـا إىل عـدد مـن البلـدان احملتفلـة بـاليوم                 . يف األراضي اجلافة  
العاملي ملكافحة التصحر، بإبراز املناسبات االحتفالية يف كل بلد ونشر أنباء اجملهـود العـام علـى          
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حتقيــق األهــداف �نــامج اإلمنــائي أيضــا علــى إعــداد ورقــة بعنــوان ويعمــل الرب. الصــعيد العــاملي
 .�اإلمنائية لأللفية يف األراضي اجلافة

، بتنفيـذ برنـامج تقيـيم       ٢٠٠٦وستبدأ منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة، يف عام          - ١٩
. يـة تدهور التربة يف األراضـي اجلافـة، الـذي سـيوفر وينشـر عـددا مـن وثـائق املعلومـات والتوع           

وباإلضافة إىل ذلك، بدأت املنظمـة أيضـا يف تشـجيع احلـوار عـن الغابـات يف األجـزاء الشـرقية                      
 .واجلنوبية والغربية من أفريقيا، بالتعاون مع املنظمات دون اإلقليمية

ــة بإنشــاء فريــق عامــل مشــترك بــني اإلدارات      - ٢٠ ــة الزراعي ــام الصــندوق الــدويل للتنمي وق
وســيقوم . تعزيــز أهــداف الســنة الدوليــة للصــحارى والتصــحرإلعــداد خطــة اتصــاالت هبــدف 

الفريــق العامــل، بالتعــاون مــع اآلليــة العامليــة، بإعــداد حــاالت عــرض ألنشــطة الصــندوق، مــع    
وسيعد الصـندوق أيضـا وثيقـة عـن اتفاقيـة           . التركيز بوجه خاص على موضوع املرأة والتصحر      

ت البلدان واملشـاريع ذات الصـلة،       مكافحة التصحر، بغية استخالص الدروس من دراسة حاال       
 .تيسريا لتعميم أهداف االتفاقية

 لألمــني ٥٨/٢١١وباإلضــافة إىل الــدور التنســيقي الــذي أوكلــه قــرار اجلمعيــة العامــة   - ٢١
التنفيذي التفاقية مكافحة التصحر، حدد األمني التنفيذي أيضا األنشـطة األساسـية الـيت يـتعني                

 :، وهي٢٠٠٦أمانة االتفاقية فيما يتعلق بعام تشجيعها والشروع فيها بواسطة 
ــة       )أ(  ــا يف ذلــك منتجــات إعالمي ــة، مب ــة تروجيي ــواد تذكاري إعــداد منشــورات وم

، ونشـرات وجمموعـة     ٢٠٠٦كتيـب عـن عـام       (جديدة تتاح جبميع لغات األمم املتحدة الست        
 ؛)إعالمية عن السنة الدولية للصحارى والتصحر، ومحلة ملصقات، وما إىل ذلك

برامج تلفزيونية وإذاعية، مقتطفـات وأفـالم وثائقيـة ومقـابالت شخصـية عـن                )ب( 
وتستعد السـنة الدوليـة للصـحارى والتصـحر للشـروع يف تنفيـذ سلسـلة                . الصحارى والتصحر 

كاملة من الربامج الوثائقية عن التصـحر، ميكـن إنتاجهـا وبثهـا عـرب منظمـات وسـائط اإلعـالم                     
 الدولية وشبكاهتا؛

ء موقـع خـاص علـى شـبكة اإلنترنـت يشـتمل علـى معلومـات االتصـال،                   إنشا )ج( 
وقــوائم باألنشــطة واملناســبات، واملبــادئ التوجيهيــة، وتفاصــيل االتصــاالت، وغــري ذلــك مــن     

 املسائل األخرى ذات الصلة بالسنة؛
ُبغيـة  عنـها    أعلنت اتفاقيـة مكافحـة التصـحر          اليت مسابقة التصوير الفوتوغرايف   )د( 
مـن احملكمـني    جمموعـة   وسـتقوم   . ٢٠٠٦يف عـام    ،  ة الدولية للصـحارى والتصـحر     لسن ل الترويج

تتكون من شخصيات بارزة باختيار أفضل ثـالث صـور يف التعـبري مـن حيـث املفهـوم والعمـل           
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ــدهور األرض   ــذ أمكــن قــد و. الفــين عــن مشــكلة ت ــدعم الســخي مــن   تنفي املشــروع بفضــل ال
 أرض أفريقيــا، والرابطــة الدوليــة لصــناعة باكــارد، والبنــك الــدويل، ومبــادرةهيولــت مؤسســة 

األمسدة، والدائرة احلكوميـة للمحافظـة علـى األرض بأيسـلندا، ومؤسسـة الرصـد العـام العـاملي                   
 ؤسسة إنتيكو احملدودة؛لنهج وتكنولوجيات احلفظ، وم

، قــررت وكــاالت األمــم املتحــدة    ٢٠٠٥مــارس /آذار يف .شــعارمســابقة ال )هـ( 
 تنظـيم  ٢٠٠٦لسنة الدولية للصحارى والتصـحر واالحتفـال هبـا يف عـام       املشاركة يف اإلعداد ل   

مسابقة لتصميم شعار للسـنة كأفضـل وسـيلة لتحديـد الصـورة املُثلـى الـيت جتسـد الرسـالة الـيت                       
وبعد مرور شهر علـى فـتح بـاب املشـاركة يف املسـابقة للجمهـور، تلقـت        . متثلها السنة الدولية  

 طلب للمشاركة يف املسابقة، وهو عدد فـاق مجيـع           ٧٠٠ايل  أمانة اتفاقية مكافحة التصحر حو    
ينــة، منــهم وأتــت الطلبــات مــن مجيــع أحنــاء العــامل، مــن أُنــاس ذوي خلفيــات متبا   . التوقعــات
وبعـد عنـاء اسـتعراض      . وطـالب وفنـانون وممثلـون للمنظمـات غـري احلكوميـة           الرسوم   مصممو

 اء جتمع الوكاالت املشاركة، أزيـح     مجيع هذه الطلبات، ومن خالل عملية اختيار أجراها أعض        
الـدورة الثالثـة للجنـة اسـتعراض تنفيـذ االتفاقيـة،       أثنـاء  بـون،  مدينة الستار عن الشعار الفائز يف    

رســالة األمــم ويبلغــان لة املقصــودة أرتــؤي أن تصــميمه ومفهومــه العــام جيســدان املســأ نبعــد أ
 .جهاملتحدة بشأن السنة الدولية للصحارى والتصحر على أفضل و

وباإلضافة إىل املنظمات الدولية املذكورة أعاله أبدت بلدان وسلطات إقليمية عديـدة             - ٢٢
 .٢٠٠٦دولية الحتفال عام مناسبات رغبتها يف تنظيم 

ووسـائل تنظـيم   سـبل  وأبدت حكومة أسبانيا اسـتعدادها للنظـر يف مسـالة استكشـاف             - ٢٣
قــة الدراســية، الــيت يســتفاد فيهــا مــن وســتعمل هــذه احلل. حلقــة دراســية عــن اهلجــرة والتصــحر

، الــيت نظمتــها حكومــة النــدوة الدوليــة املعنيــة بالتصــحر واهلجــرةالنجــاح الكــبري الــذي حققتــه 
، باملشــاركة مــع أمانــة اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة التصــحر، علــى ١٩٩٥أســبانيا، يف عــام 

ر باهلجرة اليت تعتـرب إحـدى أبـرز         معاجلة الصالت البالغة األمهية اليت تربط تدهور األرض والفق        
 .نتائج التصحر ذات الصلة

ــة،       - ٢٤ ــة العام ــة باإلجيــاب علــى دعــوة اجلمعي ــة اإليطالي ويف اإلطــار نفســه، ردت احلكوم
 لألفــالم عــن الصــحارى فيمــا يتعلــق بتنظــيم مهرجــان دويلتفاقيــة البتقــدميها الــدعم إىل أمانــة ا

وعـي عامـة اجلمهـور مبسـألة         ملهرجان رفع درجـة   اوسيحاول  . ليايل الصحراء والتصحر بعنوان   
التصحر وما يرتبط هبا من آثار اجتماعية وثقافية، ويف تعزيز اهلويات الثقافية والقـدرات احملليـة                
جملتمعات األراضي اجلافة، وحتديد إجراءات معينة والشـروع يف تنفيـذها دعمـا للبلـدان الناميـة                 
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وستصور األفالم اليت ستقدم يف املهرجـان الـدويل   . افةاملتضررة، وخباصة يف ميدان الفنون والثق   
 .احلياة اليومية يف األراضي اجلافة

ــا لتنظــيم معــرض      - ٢٥ ــة، ختطــط حكومــة بافاري وفيمــا يتعلــق مبشــاركة الســلطات اإلقليمي
إىل مــارس /آذار العــامل، يف روزهنــامي، بأملانيــا خــالل الفتــرة مــن صــحارىرئيســي آلثــار وثقافــة 

وسيصـور املعـرض نشـأة الصـحارى وأمنـاط تغريهـا عـرب آالف               . ٢٠٠٦كتـوبر   أ/ األول تشرين
وســيهدف املعــرض إىل تصــوير احليوانــات والنباتــات الفريــدة لألنظمــة اإليكولوجيــة    . الســنني

 .الصحراوية، فضال عن استراتيجية التكيف اليت وضعتها جمتمعاهتا احمللية
 

 لية للصحارى والتصحراملتحدثون الرمسيون الفخريون للسنة الدو -جيم  
لكفالــة تعزيــز الصــورة الدوليــة للســنة الدوليــة للصــحارى والتصــحر وحصــوهلا علــى     - ٢٦
حيتاجه جناح الترويج للسنة علـى النطـاق العـاملي مـن اهتمـام اجلمهـور وبروزهـا يف وسـائط                      ما

 .اإلعالم، حبثت أمانة االتفاقية يف إمكانية إشراك شخصيات معروفة دولياًَ يف السنة
وجرى يف هذا الصدد، بعد التشاور مع مكتب األمني العـام، تعـيني وانغـاري ماثـاي،                  - ٢٧

، وشـريف رمحـاين،   ٢٠٠٤نائب وزير البيئة الكيين احلاصل على جـائزة نوبـل للسـالم يف عـام           
 .وزير البيئة اجلزائري، متحدثني رمسيني فخريني للسنة الدولية

. مكانية إشراك شخصيات مشهورة أخـرى يف السـنة        وتبحث أمانة االتفاقية حاليا يف إ      - ٢٨
وإدراكا منها للتأثري الشخصي الـذي ميكـن أن حتدثـه الشخصـيات املسـتمدة مـن جمـايل الثقافـة                

 .والترفيه على الرأي العام، تركز األمانة جهودها حاليا على هذين اجملالني بالتحديد
 

 الصعيد الوطين -دال  
فاقيــة اتصــاالت مــع مجيــع األطــراف إلبالغهــم مبــا قررتــه أجــرى األمــني التنفيــذي لالت - ٢٩

اجلمعية العامة، وطلب معلومات عن السبل والوسائل اليت يتوخوهنـا علـى الصـعيد الـوطين مـن              
ويف الوقــت نفســه، مت تشــجيع الــدول األطــراف علــى اختــاذ   . أجــل االحتفــال بالســنة الدوليــة 

كل جـزءا مـن االحتفـاالت بالسـنة، وعلـى           اخلطوات الضرورية الالزمة إلبراز األنشطة اليت تش      
. أن تكفل، أثنـاء ذلـك، إحـداث أكـرب تـأثري ممكـن علـى األصـعدة الـوطين واإلقليمـي والـدويل                       

وجرى يف هذا الصدد، إرسال رسالة تتضمن استبيانا إىل مجيع األطراف ُبغية حتديـد الشـخص                
 . الوطينأو املؤسسة الذي سيكون مسؤوال عن تنسيق هذه األنشطة على الصعيد

ــالفقرة  - ٣٠ ، بشــأن ١٩٨٠/٦٧ مــن قــرار اجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي   ١٩وعمــال ب
إجراءات تنظيم االحتفـال بالسـنوات الدوليـة واحتفـاالت الـذكرى السـنوية، أشـارت الرسـالة                  
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إىل أنه يتعني ختصيص اعتمادات إلنشـاء جلـان وطنيـة إلعـداد االحتفـال بالسـنة الدوليـة وإدارة                  
وقامت األمانـة، يف هـذا      . متابعته، بالتعاون الوثيق مع أمانة اتفاقية مكافحة التصحر       االحتفال و 

السياق، ومن أجـل االسـتفادة الكاملـة مـن امليـزة النسـبية لعمليـة تنفيـذ االتفاقيـة علـى الصـعيد                        
الوطين، بتشجيع البلدان األطراف حيثما أمكن ذلك على النظر يف مسـألة إسـناد هـذه املهمـة،         

 .ا الوطنية املعنية بالتصحرإىل جلاهن
.  تأكيــدا مــن البلــدان األطــراف يف هــذا الصــدد٢٠وتلقــت أمانــة االتفاقيــة حــىت اآلن  - ٣١

وتـــدرك األمانـــة أن البلـــدان األطـــراف مـــا زالـــت ُتجـــري مشـــاوراهتا الداخليـــة وتعتقـــد بـــأن  
ــها   ــة ســتأيت يف حين ــدات املتبقي ــدان الــ   . التأكي ــا البل ــيت تتوخاه يت أرســلت وتشــمل األنشــطة ال

ردودها على الطلب نطاقا واسعا من جماالت االهتمام واملناسبات اليت ستسـاعد دون شـك يف                
وميكـن تقسـيم هـذه املناسـبات يف جمموعـات           . إبراز صورة السنة الدولية علـى الصـعيد الـوطين         

 :على النحو التايل
لميــة حماضــرات أكادمييــة واجتماعــات ع(مــؤمترات وحلقــات عمــل وحلقــات دراســية  )أ( 

 ؛)ومؤمترات صحفية
 ؛)معارض ومتاحف وأحداث موسيقية ومهرجانات أفالم(مناسبات ثقافية  )ب( 
 ).إنتاج مواد وعمالت وطوابع تذكارية، وتنظيم محالت ومسابقات(أنشطة توعية  )ج( 
وستتاح قائمة جتميعية هبذه األنشطة، فضال عن جداوهلا الزمنية، على اإلنترنـت، ُبغيـة               - ٣٢

 .تبادل املعلومات فيما بني البلدان وإتاحة إمكانية التكرارتيسري 
 

 :االستنتاجات والتوصيات -رابعا  
أكد عدد كبري من الشركاء بالفعل استعداده لتوسـيع جمـاالت التعـاون والشـراكة مـن                  - ٣٣

 .أجل إجناح االحتفال بالسنة الدولية للصحارى والتصحر
شــاركة الفعالــة للوكــاالت الــيت حــددها قــرار  وعلــى الصــعيد الــدويل، ومــن خــالل امل  - ٣٤

، فضال عن املؤسسات الدوليـة الناشـطة يف عمليـة تنفيـذ االتفاقيـة، مت      ٥٨/٢١١اجلمعية العامة  
وعلى الصعيد الـوطين، وبعـد انقضـاء فتـرة          . االتفاق بشكل أويل على جدول مشجع لألنشطة      

أمانــة االتفاقيــة، كمــا أبــدت عــدة التشــاور واإلعــالم املتوقعــة، بــدأ ورود إفــادات مشــجعة إىل 
 .بلدان رغبتها يف أداء دور هام يف االحتفال بالسنة

غري أن تلقي املزيد من الـدعم النشـط والـردود احلسـنة التوقيـت مـن الـدول األطـراف                      - ٣٥
وعالوة علـى ذلـك، وبسـبب عـبء العمـل اإلضـايف             . سيحظى بتقدير كبري نظرا لضيق الوقت     
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ــاجم عــن تنظــيم الســنة ا   ــة    الن ــع تقــديرات التكلف ــراح مجي ــة للصــحاري والتصــحر، مت اقت لدولي
اإلضــافية الالزمــة لتنســيق االحتفــال بالســنة، يف شــكل أنشــطة متــول مــن مــوارد خارجــة عــن    

 .UNCCD (ICCD/COP(7)/2.Add.2)امليزانية، وأُدرجت بالتايل يف وثيقة التمويل التكميلي 
 الـــدول األطـــراف علـــى املســـامهة يف وعليـــه قـــد ترغـــب اجلمعيـــة العامـــة يف تشـــجيع - ٣٦

 .٥٨/٢١١الصندوق اخلاص التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر ُبغية كفالة تنفيذ القرار 
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 مرفق
 

ــال بالســنة الدوليــة للصــحارى          ــة أوليــة باألنشــطة املتوخــاة لالحتف قائم
 والتصحر

 
 ٢٠٠٥ 

 مؤمتر األطراف السابع  - أكتوبر/ األولتشرين
ــيم  -  ــة للصــحارى       تنظ ــال بالســنة الدولي ــن االحتف  حــدث جــانيب ع

 والتصحر
 تشرين -أكتوبر / األولتشرين
 نوفمرب/الثاين

 تقدمي تقرير األمني العام عن حالة االستعداد للسنة الدولية  -

 تقدمي إحاطة إعالمية إىل اجملموعات اإلقليمية لألمم املتحدة  - 
 وليةتنظيم مناسبة جانبية عن السنة الد  - 
 حفل استقبال مشترك يف قاعة طعام الوفود  - 

تنظـــيم زيـــارة خاصـــة للصـــحفيني الـــدوليني إىل منطقـــة الصـــحراء   - نوفمرب / الثاينتشرين
 كمقدمة لكتابة سلسلة من املقاالت عن السنة الدولية

 كانون -نوفمرب / الثاينتشرين
 ديسمرب/األول

  الدوليةحترير وإنتاج منشورات متخصصة عن السنة  -

 إنتاج مقاالت تذكارية عن السنة الدولية  - 
  
 ٢٠٠٦ 

  يف كل بلٍد من البلدان٢٠٠٦بدء برنامج احتفاالت عام   - يناير / الثاينكانون
 طرح الطوابع التذكارية الوطنية  - 

 إنتاج فواصل دعائية ودعايات جتارية  - فرباير/شباط -يناير / الثاينكانون
ــى الصــعيد       - فرباير /شباط ــة مكافحــة التصــحر عل ــذ اتفاقي ــيم تنفي اســتعراض وتقي

 األرجنتني: املكان. اجتماع عاملي: املناسبة. العاملي
ــة   - فرباير /شباط ــباب والبيئـ ــا : الشـ ــورات يف أفريقيـ ــدروس واملنظـ ــاع . الـ االجتمـ

 مايل. األفريقي
 ةفة البيئيبدء حلقات دراسية تدريبية متخصصة يف جمال الصحا  - مارس /آذار
: تقيــيم دور املــرأة يف تنفيــذ االتفاقيــة، املناســبة    . املــرأة والتصــحر   - أبريل /نيسان

 الصني: املكان. اجتماع عاملي
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 ليايل الصحراءإطالق مهرجان روما لألفالم،   - مايو /أيار
عقـــد مـــؤمتر رفيـــع املســـتوى معـــين حبمايـــة الصـــحارى ومكافحـــة   - يونيه /حزيران) مطلع(

 ر يف اجلزائرالتصح
تدشـــني مرصـــد البيئـــة ومكافحـــة التصـــحر التـــابع ملتحـــف معهـــد   - 

 الصحارى يف غاردايا، باجلزائر
 االحتفال بيوم البيئة العاملي  - يونيه/حزيران ٥
مناسـبة إعالميـة رئيسـية، تـنظم يف         : اليوم العاملي ملكافحـة التصـحر       - يونيه/حزيران ١٧

 اري ماثاياجلزائر حبضور كويف عنان ووانغ
 مستقبل األراضي اجلرداءمؤمتر اليونسكو،   - يونيه/حزيران) هناية(

ــة      - سبتمرب /أيلول ــي اجلافـ ــايف لألراضـ ــرض الثقـ ــني املعـ ــف ٢٠٠٦تدشـ ، يف متحـ
 كُونست هايل يف بون

عرض تقرير األمني العام يف اجلمعية العامة لألمـم املتحـدة بواسـطة               - أكتوبر/ األولتشرين
  ووانغاري ماثايشريف رمحاين

 
 


