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  مؤمتر األطراف
  الدورة احلادية عشرة

  ٢٠١٣سبتمرب / أيلول٢٧-١٦ويندهوك، ناميبيا، 
   من جدول األعمال املؤقت١٤البند 

  )٢٠٢٠-٢٠١٠(حر  ومكافحة التصصحارىعقد األمم املتحدة لل

تقرير عن األنشطة املضطلع هبا لدعم أهداف عقـد األمـم املتحـدة                 
  )٢٠٢٠-٢٠١٠( ومكافحة التصحر صحارىلل

  مذكرة من األمانة    

  موجز    
 وضع قائمة باملناسبات واإلجراءات     ١٠-م أ /٣١طُلب إىل األمانة مبوجب املقرر        

ـ   واألنشطة املزمع تنظيمها لوضع برنامج يدعم أهداف      صحارى عقد األمـم املتحـدة لل
ومكافحة التصحر، وتوسيع نطاق شبكة شركائها ليشمل ممثلي اجملتمع املدين واملنظمـات   

كما طلبت األطراف إىل األمانة تقدمي تقريـر        . احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية    
 اليت تضطلع   إىل مؤمتر األطراف يف دورته احلادية عشرة عن اإلجراءات واألنشطة الطوعية          

  . ومكافحة التصحرصحارىهبا اجلهات املعنية لالحتفال بعقد األمم املتحدة لل
وتسلط الضوء على عملية إعداد النص التوليفي       . وتشرح هذه الوثيقة تنفيذ هذا املقّرر       

وعلى األنشطة اليت اضطلعت هبا فرقة العمـل        ) ICCD/COP(11)/MISC.1(ونتائج هذا النص    
  .اختاذ إجراءاتبوتقدم يف هناية الوثيقة توصيات . لوكاالت لدعم العقداملشتركة بني ا
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  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 

  ٣  ٤-١  ...........................................................معلومات أساسية  - أّوالً  
اإلجراءات واألنشطة واملناسبات املقـررة لألطـراف واملـراقبني واملنظمـات             - ثانياً  

  ٤  ١٧-٥  ...........................................................الدولية احلكومية
  ٤  ٧-٥  ............................................................العملية  - ألف     
  ٤  ١٧-٨  ......................................................برنامج العمل  -  باء     

  ٦  ١٨  ...................................األنشطة املضطلع هبا من األطراف واملراقبني  - ثالثاً  
 صحارىاألنشطة اليت تضطلع هبا فرقة العمل املشتركة التابعة لعقد األمم املتحدة لل            - رابعاً  

  ٦  ٢٥-١٩  ..........................................................ومكافحة التصحر
  ٨  ٢٨-٢٦  ....مل املشتركة بني الوكاالتاألنشطة اليت تزمع االضطالع هبا مستقبالً فرقة الع  - خامساً  
  ٩  ٣٠-٢٩  .........................................................الدعم املايل والتقين  - سادساً  

  ٩  ٣٤-٣١  ....................................................االستنتاجات والتوصيات  - سابعاً  
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  معلومات أساسية  -أّوالً  
إقراراً باستمرار التصحر رغم اجلهود العاملية املاضية واحلاضرة، وباالسـتجابة البطيئـة              -١

كان األراضي اجلافة، قررت اجلمعية العامة لألمم املتحدة،        جلهود القضاء على الفقر يف صفوف س      
  .  ومكافحة التصحرصحارى عقداً لل٢٠٢٠-٢٠١٠، إعالن الفترة ٦٢/١٩٥يف قرارها 

، ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ٢١ املؤرخ   ٦٤/٢٠١ومبوجب قرار اجلمعية العامة       -٢
لتنسيق أنشطة العقد، بالتعاون مـع  ُعّينت أمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر مركزاً         

برنامج األمم املتحدة للبيئة، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، والـصندوق الـدويل للتنميـة              
الزراعية، وهيئات معنية أخرى من منظومة األمم املتحدة، مبا فيها إدارة شؤون اإلعالم لدى              

ت التابعة لعقـد األمـم املتحـدة        وأُنشئت فرقة العمل املشتركة بني الوكاال     . األمانة العامة 
.  ألداء دور القيادة ودعم تنفيذ القرار واملقررات٢٠١٠ ومكافحة التصحر يف عام   صحارىلل

ووضعت فرقة العمل املشتركة بني الوكاالت استراتيجيتها فيما يتعلق بالعقـد وقّدمتـها يف              
  ).١٠-أ م(الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف 

 أن تضع قائمة باملناسبات     ١٠-أ م/٣١ألمانة مبوجب املقرر    وطلبت األطراف إىل ا     -٣
واإلجراءات واألنشطة املزمع تنظيمها، وتضع، بناء على مـسامهات األطـراف واملـراقبني             

 ومكافحـة   صحارىلدعم أهداف عقد األمم املتحدة لل     اً  واملنظمات احلكومية الدولية، برناجم   
لي اجملتمع املدين واملنظمـات احلكوميـة       التصحر، وتوّسع نطاق شبكة شركائها ليشمل ممث      

الدولية واملنظمات غري احلكومية، وتنفّذ الربنامج باالعتماد علـى الـدعم الـتقين واملـايل               
وطُلب إىل األمانة تقدمي تقرير إىل مؤمتر األطراف يف دورته احلادية عشرة عـن              . والتربعات

عنية لالحتفال بعقد األمم املتحـدة      اإلجراءات واألنشطة الطوعية اليت تضطلع هبا اجلهات امل       
  . ومكافحة التصحرصحارىلل
ملسامهات اجلهات املعنية وخطط فرقة العمل املشتركة بني        اً  وتقدم هذه الوثيقة موجز     -٤

عن األنشطة اليت اضطلعت هبا فرقة العمل املشتركة والكيانات املبلّغة       اً  الوكاالت، وكذا تقرير  
 بواسطة نظام اسـتعراض األداء      ٢٠١٣-٢٠١٢ يف الفترة    بناء على ما قّدمته من مسامهات     

 ICCD/COP(11)/MISC.1وُتجّمع يف الوثيقـة     . وتقييم التنفيذ املتعلق باالتفاقية واالستراتيجية    
   .معلومات مفصلة عن األنشطة املضطلع هبا حبسب البلد والسنة
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ني لألطـراف واملـراقب   املقـررة   اإلجراءات واألنشطة واملناسـبات       -ثانياً  
  واملنظمات احلكومية الدولية

  العملية  -ألف  
، أخطر املدير التنفيـذي مجيـع       ٢٠١١أكتوبر  / تشرين األول  ٣١يف رسالة مؤرخة      -٥

 ،١٠-أ م/٣١األطراف واملنظمات احلكومية الدولية ومنظمات اجملتمع الدويل املعتَمدة باملقرر          
 إجراءات وأنشطة ومناسـبات     ودعا هذه اجلهات إىل تقدمي مقترحاهتا ومسامهاهتا يف شكل        

 / كـانون الثـاين    ٣٠ حىت يتسىن جتميعها حبلول      ٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ٣١حبلول  
، ووضع اللمسات األخرية عليها من ِقبل فرقة العمل املشتركة بني الوكـاالت             ٢٠١٢ يناير

ت؛ لتقدمي املقترحات واملـسامها   اً  منوذجاً  وتضمنت الرسالة أيض  . ٢٠١٢مارس  /حبلول آذار 
وُنشر هذا النموذج ووثائق املعلومات األساسية بصورة بارزة على املوقع اإللكتروين لعقـد             

  .٢٠١٢مارس / آذار٣١ ومكافحة التصحر إىل غاية صحارىاألمم املتحدة لل
 / كـانون األول   ٣١إىل قلة املسامهات املقدمـة إىل األمانـة حبلـول تـاريخ             اً  ونظر  -٦

وّمجعت األمانة املسامهات   . ٢٠١٢فرباير  / شباط ١٥ها إىل   ، ُمّددت آجال تقدمي   ٢٠١١ ديسمرب
وروجعت هذه املسامهات من قبل فرقة العمل املشتركة بني الوكاالت          . املقدمة حبلول هذا التاريخ   

ـ           ٣١ ومكافحـة التـصحر يف       صحارىمث ُنشرت على املوقع اإللكتروين لعقد األمم املتحدة لل
  . مل املشتركة بني الوكاالت لتوزيعها وُعّممت على فرقة الع٢٠١٢مارس /آذار
وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، عقدت فرقة العمل املشتركة بني الوكاالت كذلك             -٧

مشاورات عن ُبعد واجتماعات إّبان انعقاد اجتماعات اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، 
عقد األمم املتحـدة    التعريف ب دة  ووافقت على املنتجات الرئيسية القليلة املزمع تطويرها لزيا       

    . ومكافحة التصحر ومحالته ذات الصلةصحارىلل

  برنامج العمل  -باء  
تقارير إىل اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر بشأن األنشطة         اً  قّدم اثنا عشر طرف     -٨

من عشر منظمات أخـرى تـشمل   اً وقُّدمت تقارير أيض  . املزمع االضطالع هبا لفائدة العقد    
   .وكاالت األمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية

، تقترح األطراف إدراج خططها املتعلقة بالعقد يف براجمها الوطنية املتعلقـة            وعموماً  -٩
تردي األراضي واجلفاف، وتنفيذ أولويات اخلطة وإطار العمـل االسـتراتيجيني            /بالتصحر

كجزء من  ) االستراتيجية) (٢٠١٨-٢٠٠٨(للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية        
وتعتزم العديد من األطراف إدراج برنامج عملها الوطين يف ختطيطها          . أنشطتها املتصلة بالعقد  

  .أو احمللي هبدف وضع أطر لالستثمار/اإلمنائي الوطين على الصعيد اإلقليمي و
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ق توزيع  ويقترح العديد من األطراف القيام بأنشطة ترمي إىل توعية العموم عن طري             -١٠
املنشورات وتنظيم محالت إعالمية، وكذا تنظيم مناسبات سنوية لالحتفال بـاليوم العـاملي             

تنظيم عروض لالحتفاء بثقافـات     اً  ويقترحون أيض . يونيه/ حزيران ١٧ملكافحة التصحر يف    
األراضي اجلافة ووضع برامج لألطفال واإلقرار بأفضل ممارسات اإلدارة املستدامة لألراضـي       

ومن أجـل بنـاء     . ل تقدمي جوائز للمشاريع الناجحة أو تعميمها على نطاق أوسع         من خال 
معارف وقدرات اإلدارة املستدامة لألراضي، اقترحت بعض األطراف تنظيم عمليات لتبادل           

  .اآلراء بني اخلرباء، وزيارة املشاريع الناجحة
ـ             -١١  ٢٠١٢امي  وركّزت معظم املسامهات على األنشطة املزمع االضطالع هبـا يف ع
  :ضمن الفئات الست التاليةاً ، وهي تندرج عموم٢٠١٣و

  احتفاالت عاملية  -١  
وسـيحتفل بـه    . ٢٠١٣ و ٢٠١٢خططت أربعة بلدان لالحتفال بالعقد يف عامي          -١٢

كما خططت منظمتني من اجملتمع املدين تنظـيم        . لذلكاً  بلدان آخران لكنهما مل حيددا تارخي     
  .٢٠١٥ وآخر يف عام ٢٠١٢م احتفالني عامليني واحد يف عا

  حبوث التنمية والتخطيط  -٢  
خططت بعض األطراف ملواءمة برنامج عملها الوطين مع االستراتيجية وإدراجه يف              -١٣

. يالتخطيط اإلمنائي اجملتمعي على الصعيد احمللي أو يف سياسات إدارة املياه واإلماهة والـرَّ             
تردي /واحمللية الالزمة للتصدي ملسائل التصحر    وتعتزم بعض األطراف حتديد القدرات الوطنية       

  .األراضي واجلفاف وتقييم هذه القدرات

  تردي األراضي واجلفاف/بناء القدرات فيما يتعلق بالتصحر  -٣  
تعتزم معظم البلدان تنظيم حلقات عمـل أو حلقـات دراسـية بـشأن مـسائل            -١٤

 لضمان التزام البلدان بربامج تردي األراضي واجلفاف من أجل بناء القدرات كوسيلة /التصحر
وينظر إىل حلقات العمل واحللقات الدراسية على       . عملها الوطنية ومواءمتها مع االستراتيجية    

 تبادلأهنا منتديات للتنمية القائمة على املشاركة والتدريب على التنمية املستدامة لألراضي و           
اإلدارة ‘ مؤمتر دويل بـشأن      واقترحت منظمتان حكوميتان دوليتان استضافة    . نتائج البحوث 

 سنوات من البحوث املتعلقة باحلفاظ على ١٠ استعراض -املستدامة لألراضي اجلافة اهلامشية 
  .٢٠١٣يونيه /يف حزيران‘ األراضي والتنمية املستدامة

  أفضل املمارسات واإلدارة املستدامة لألراضي  -٤  
 قواعد بيانـات بـشأن التنميـة        تشمل املقترحات املتعلقة باختاذ اإلجراءات إنشاء       -١٥

املستدامة لألراضي يسهل الوصول إليها، وحتديد أفضل املمارسات، وتنظيم مباريات لتحديد           
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أفضل املمارسات يف التنمية املستدامة لألراضي، وتنظيم جوالت دراسية يف مشاريع التنميـة             
 ُيعتزم االضـطالع    كما. املستدامة لألراضي لتحديد أفضل املمارسات من أجل االرتقاء هبا        

بأنشطة ملموسة لرعاية األراضي، من قبيل تشييد أخاديد، وإعادة تأهيل مـصّدات الريـاح              
   .لتفادي تعرية التربة، وإنشاء قرى للمحافظة الزراعية

  التوعية  -٥  
تشمل السبل املقترحة للتوعية باملسائل املتصلة بتوافر املياه واملرافق الصحية وإدارهتا             -١٦

  . والوصول إليها وسائط اإلعالم واحلمالت الدعائية واألفالم واملنتديات العامليةوجودهتا 

  أنشطة ثقافية وتعليمية  -٦  
ُتقترح أنشطة ثقافية خمتلفة فيما يتعلق بالعقد، مثل تنظيم مهرجانات وطنية لالحتفال      -١٧

علـيم  باألراضي اجلافة وتنظيم أنشطة رياضية وعروض متحفية وأحداث تـشمل بـرامج لت      
  .األطفال والشباب

  األنشطة املضطلع هبا من األطراف واملراقبني   -ثالثاً  
بواسطة نظـام   اً   تقرير ٨٥ املشمولة بالتقرير، قُّدم     ٢٠١٣-٢٠١٢بالنسبة إىل فترة      -١٨

وأبلغت أربعة بلدان أطراف متقدمة أهنا دّعمـت األنـشطة          . استعراض األداء وتقييم التنفيذ   
.  أنه بصدد تنفيذ أنـشطة متـصلة بالعقـد          متأثراً  نامياً  طرفاً  بلداً ٤٣ املتصلة بالعقد، وأبلغ  

آخـر  اً   بلد ١٤ومل يرد   . أنه ال ينفذ أنشطة متصلة بالعقد     اً  متأثراً  نامياً   بلدان طرف  ١٩ وأبلغ
ثين عشر اليت قدمت خططها إىل برنامج العقـد         لبلدان اإل وأبلغ مخس من ا   . على هذا السؤال  

ومل ترد البلدان الـسبعة     . لة بالعقد، وأبلغ آخر أنه ال ينفذ أنشطة العقد        أهنا تنفّذ أنشطة متص   
   .املتبقية على هذا السؤال

األنشطة اليت تضطلع هبا فرقة العمل املشتركة التابعـة لعقـد األمـم               -رابعاً  
   ومكافحة التصحرصحارىاملتحدة لل

 ة بني الوكاالت مخـس    فرقة العمل املشتركة  عقدت  خالل الفترة املشمولة بالتقرير،       -١٩
وميثّل املوقـع   . وخارجها، لتطوير األنشطة املربجمة وتنفيذها    اجتماعات عرب شبكة اإلنترنت     

وُجّدد . للتثقيف العام والتفاعل بشأن العقد    اً  رئيسي  وواجهة وحمفالً   اإللكتروين للعقد مدخالً  
كما نظمـت   . دف األطفال والشباب  املوقع بغية زيادة بروزه وإدراج محلة إلكترونية تسته       

   .فرقة العمل املشتركة بني الوكاالت احتفاالت وأحداث جانبية
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الذي اخترتـه فرقـة     ‘ إدارة األراضي واستخدامها يف االقتصاد األخضر     ‘وموضوع    -٢٠
، وعوجل بدعم من برنامج األمم املتحدة للبيئة، استرعى اهتمـام           ٢٠١٢العمل املشتركة لعام    

 /املعقـود يف حزيـران    ) ٢٠+مؤمتر قمة ريـو   (املتحدة بشأن التنمية املستدامة     مؤمتر األمم   
ونظمت فرقة العمل املشتركة بني الوكاالت      .  يف ريو دي جانريو، يف الربازيل      ٢٠١٢ يونيه

ح التربة ونتـائج    حدثني جانبيني وأطلقت محلة إلكترونية لتوعية الشباب واألطفال باستصال        
ار التحضري للعقد العاملي للتنمية الثقافية، قام رؤساء الوكـاالت        ويف إط . ٢٠+مؤمتر قمة ريو  

اتفاقية بشأن التنوع البيولوجي، والـصندوق      (املمثلة يف فرقة العمل املشتركة بني الوكاالت        
الدويل للتنمية الصناعية، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلـم             

 األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ واملنظمة العاملية لألرصاد اجلويـة،            والثقافة، واتفاقية 
  . وكذا رئيس مرفق البيئة العاملية، بإصدار فيديوهات تتضمن رسائل تروج هلذا اليوم

، ٢٠١٢ يونيه/وخالل مؤمتر األمم املتحدة بشأن التنمية املستدامة املعقود يف حزيران           -٢١
إعادة التخضري مـن أجـل      ‘بعنوان  اً  جانبياً  تركة بني الوكاالت حدث   نظمت فرقة العمل املش   

رعاة ومزارعون يسهرون على النظم اإليكولوجية والعائدات االقتصادية        : مناظر طبيعية مرنة  
هذه التظاهرة بشراكة مع املنظمة الدوليـة       اً  ونظمت اجلزائر والنيجر مع   . ‘يف األراضي اجلافة  

وشبكة املواطنني مـن أجـل      /الدوليني من أجل الزراعة املستدامة    للرؤية العاملية، والشركاء    
  واجلفاف، واملركز الدويل   صحارىالتنمية املستدامة، ومعهد سافوري، وعقد األمم املتحدة لل       

   .للحراجة الزراعية
وخالل مؤمتر األمم املتحدة بشأن تغري املناخ املعقود يف الدوحة، قطر، يف كـانون                -٢٢

، دّعمت فرقة العمل املشتركة بني الوكاالت تنظيم حدث جانيب بعنوان ٢٠١٢ديسمرب /األول
إبراز القدرة  ) ١(من أجل   ‘ قدرة املراعي على التخفيف من تغري املناخ وتيسري التكيف معه         ‘

على التخفيف وتيسري التكيف املرتبطة بإعادة تأهيل املراعي املتردية ودور الرعاة يف عكـس              
استراتيجيات ( االستخدام والقياس املتصلة خبطط العمل الوطنية        عرض أساليب ) ٢(التردي؛ و 

) التنمية متدنية االنبعاثات، وخطط العمل الوطنية، وإجراءات التخفيف الوطنيـة املالئمـة           
واختاذ قرار مستنري بشأن الزراعة يف مؤمتر      ) ٣(واالستشهاد عليها مبشاريع من بلدان خمتارة؛ و      

ولقد شارك يف تنظيمه كل من . ملتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ التفاقية األمم ا١٨األطراف 
حكومة منغوليا وأمانة العقد ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة واملعهد الدويل لبحوث            

، )الشركة الربازيلية للبحـوث الزراعيـة  (، وإمربابا الزراعيةللحراجة املاشية، واملركز الدويل   
 على الطبيعة، ومعهد سافوري، واملكتب االستشاري ُيونيك املختص         واالحتاد الدويل للحفاظ  

  ).UNIQUE forestry and land use GmbH(يف األحراج واستخدام األراضي 
أطلقت فرقة العمل املشتركة بني الوكاالت اً،  أيض٢٠١٢ديسمرب /ويف كانون األول   -٢٣

ية لفائدة األطفال والشباب بعنوان     بشراكة مع منوذج بون الدويل لألمم املتحدة محلة إلكترون        
 بشأن التصحر وتردي األراضـي      ٢٠+للتوعية بنتائج مؤمتر قمة ريو    " يوقف تردي األراض  "
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وتطّوع الشباب إىل إعداد مواد إعالنية وإنتاجها، مبا يف ذلك تـصميم مواقـع               . واجلفاف
كوا يف تـرويج    كما أُشر . إلكترونية، وجتهيز فيديوهات، وإعداد مقاالت، وتنظيم مسابقات      

  . احلملة اإللكترونية لدى اجلمهور
وساهم برنامج األمم املتحدة اإلمنائي واملنظمة العاملية لألرصـاد اجلويـة مـسامهة               -٢٤
، "اجلفاف وُشّح املياه   "٢٠١٣يستهان هبا يف حتديد موضوع االحتفال بالعقد خالل عام           ال

. افية والسنة الدولية للتعاون يف جمال املياه      العقد العاملي للتنمية الثق    وهو موضوع يعّزز رسائل   
  ". لنحمِ مستقبلنا من اجلفاف"ويرفع العقد العاملي للتنمية الثقافية شعار 

وخالل االجتماع الرفيع املستوى املعين بالسياسات الوطنية ملكافحة اجلفاف املعقود            -٢٥
ـ اً  كاالت حدث ، نظمت فرقة العمل املشتركة بني الو      ٢٠١٣مارس  /يف جنيف يف آذار    اً جانبي

أبريل، /ويف نيسان . حول هذا املوضوع إلطالق احلملة اخلاصة بالعقد العاملي للتنمية الثقافية         
اجلفـاف  : الغابات اجلافـة  ‘بعنوان  اً  جانبياً  نظمت فرقة العمل املشتركة بني الوكاالت حدث      

.  املعين بالغابات يف تركيا    يف منتدى األمم املتحدة   ‘ وشّح املياه وبرنامج العمل اإلمنائي العاملي     
يف فريق للخرباء يف احلدث اجلانيب الذي نظمته اتفاقيـة األمـم            اً  وشاركت فرقة العمل أيض   

  . املتحدة ملكافحة التصحر يف بون بشأن البالغات لإلعالن عن موضوع السنة

  الت فرقة العمل املشتركة بني الوكااألنشطة اليت تزمع االضطالع هبا مستقبالً  -خامساً  
 ٢٠١٣عند كتابة هذا التقرير، ُخطط إلجراء أنشطة إضافية مبناسبة احتفاالت عام              -٢٦

.  ومكافحـة التـصحر    صحارىاملتعلقة بالعقد العاملي للتنمية الثقافية وعقد األمم املتحدة لل        
تنظيم يوم احتفايل خالل مؤمتر التصحر وتردي األراضي الـذي          ) ١(وتشمل هذه األنشطة    

 ١٨ و ١٧و وجامعة األمم املتحدة وُعقـد يف غانـت، بلجيكـا، يـومي              نظمته اليونسك 
إصدار نشرة إخبارية مشتركة بشأن العقد العاملي للتنميـة الثقافيـة؛           ) ٢(يونيه؛ و /حزيران

ونشر كتاب جييب إلكتروين بشأن اجلفاف والتصحر عن طريـق وسـائط اإلعـالم               )٣(و
وتنظـيم  ) ٥(ر األطراف احلادي عشر؛ وتنظيم أحداث جانبية خالل مؤمت ) ٤(االجتماعية؛ و 
  ".أراض من أجل احلياة"نشر الكتاب الثاين ) ٦(نمائي مفتوح للعموم؛ ويمهرجان س

، ُيتوقع أن متضي فرقة العمل املـشتركة بـني          ٢٠١٥-٢٠١٤وبالنسبة إىل الفترة      -٢٧
ـ    صحارىالوكاالت يف تطوير املوقع اإللكتروين لعقد األمم املتحدة لل         صحر  ومكافحـة الت

بالتعليم العام، وزيادة التفاعل مع اجلمهور، وتعبئة جهات فاعلة جديدة،          اً  خاصاً  ليشمل قسم 
وسُينشر كتاب جييب   . الشباب والقطاع اخلاص، لالضطالع بأنشطة العقد     /مبن فيها األطفال  

إلكتروين يضم وقائع أساسية ومعلومات أساسية عن موضوع كل سنة وسيوزع على نطاق             
التثقيف وإعالم عموم اجلمهور، وستنظم أحـداث جانبيـة بـاملوازاة مـع     واسع ألغراض   

الذي يـستهدف   ‘ أراض من أجل احلياة   ’وسينشر الكتاب   . االجتماعات واملؤمترات الرئيسية  
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 مىت يتاح التمويل    - صناع السياسات والقطاع اخلاص      سيما الالفئات املعنية غري املشمولة،     
 التصفية املتعلقة باملشاريع اليت تستحق نيـل جـائزة          من أجل تقدمي فكرة أوضح عن قائمة      

  ". أراض من أجل احلياة"
. وُيزمع أن ُتنشر كل سنتني نشرة رسائل موّجهة إىل الدعاة وصـّناع الـسياسات               -٢٨

وتبتغي االستناد إىل قصص إنسانية إلبراز التحول التدرجيي يف حياة وموارد رزق أفراد وقرى              
ويتوخى املنشور السنوي التركيز على     . ّسنة يف استخدام األراضي   حمددة تستعني مبمارسات حم   

القضايا ذاهتا على امتداد العقد، عالوة على إيالء اهتمام خاص ملوضوع رئيسي يـرد علـى     
  . جدول األعمال األوسع لألمم املتحدة أثناء تلك الفترة

  الدعم املايل والتقين  -سادساً  
 ومكافحة التصحر اليت اضطلعت هبـا       صحارى لل ُنفّذت أنشطة عقد األمم املتحدة      -٢٩

 بدعم عيّين من أعضاء فرقـة       ٢٠١٣ و ٢٠١٢فرقة العمل املشتركة بني الوكاالت يف عامي        
.  مسامهة املوظفني بوقتهم إلعداد املواد وإلقاء املداخالت خالل االجتماعات         سيما الالعمل،  

وُنشر . بدعم عيّيناً أيض" ل احلياةأراض من أج  "وقُّدم دعم عيين كذلك إلعداد الكتاب الثاين        
  . بدعم من مرفق البيئة العاملية٢٠١١يف عام " أراض من أجل احلياة"الكتاب األول 

وال تزال القيود املالية حتد من األثر العاملي املمكن لفرقة العمـل املـشتركة بـني                  -٣٠
نية اخلاصـة الـيت     الوكاالت، ومن تنفيذ أنشطتها بالكامل، وإقامة شراكات مع اجلهات املع         

ويؤدي املوقع اإللكتـروين    . من أنشطة مثل تنظيم العروض ونشر األفالم      اً  ترع سوى جزء   مل
يف توعية العموم، لـذا يعـد       اً  رئيسياً   ومكافحة التصحر دور   صحارىلعقد األمم املتحدة لل   

    .مهما بشكل خاصاً احلصول على املساعدة التقنية الالزمة لصيانته وتطويره أمر

  االستنتاجات والتوصيات   -بعاًسا  
 ومكافحة التصحر إسهامات سوى     صحارىمل يتلّق برنامج عقد األمم املتحدة لل        -٣١

أنشطة متـصلة   العدد من البلدان    هذا  أمثال  لكن يف الواقع نفّذ أربعة      اً  من اثين عشر بلد   
. ائمـة وهذا تطور مشّجع إال أن ثالثة حتديات رئيسية تظـل ق   . بالعقد خالل هذه الفترة   

ويكمن أوهلا يف أن التقارير ال تتضمن تفاصيل عن طبيعة األنشطة املضطلع هبا وعمـا إذا          
ويتمثل ثانيها يف أن غياب املعلومـات       . مراقب أو منظمة غري حكومية     اضطلع هبا بلد أو   

املتعلقة باألنشطة املزمع االضطالع هبا على الصعيد القطري حيد من قدرة فرقـة العمـل        
أمـا  . العقـد التعريف ب  الوكاالت على االستفادة من هذه املبادرات لزيادة         املشتركة بني 

 ٢٠١٢أخريها فيكمن يف أن معظم املقترحات املقدمة لربنامج العقد تتعلـق بالـسنتني              
  .٢٠٢٠، يف حني أن العقد يستمر إىل عام ٢٠١٣و



ICCD/COP(11)/19 

GE.13-61648 10 

كة بـني  وتواصل املنظمات غري احلكومية الدولية، مبا فيها فرقة العمـل املـشتر       -٣٢
ونتيجة لذلك، ال ُتـستخدم بالقـدر       . الوكاالت، العمل من دون أية موارد مالية وتقنية       

الكايف بعض القنوات اليت ميكن أن تساهم يف التوعية مثل األطفال والشباب، والتثقيـف          
وتركيز اجملتمع الدويل   .  املعلومات عن طريق شبكة اإلنترنت، واالحتفاالت العاملية       تبادلو

 املـستدامة    الراهن على الفقر والزراعة واألراضي يف سياق األهداف اإلمنائية         يف الوقت 
 ميثل فرصة للتوعية بالتغيريات املمكنة بالنـسبة إىل النـاس           ٢٠+ونتائج مؤمتر قمة ريو   

املتأثرين، واملناطق املتأثرة، بالتصحر، وبالنسبة إىل َمن يعيـشون يف املنـاطق الـشديدة              
 اهتمـام حمـدود   سوى  فرقة العمل املشتركة بني الوكاالت      تول   ملوحىت اآلن،   . القحولة

  . ملسألة التوعية بالنظم اإليكولوجية الصحراوية بسبب حمدودية القدرات التقنية أساساً
بشأن حالة  اً   إىل األمني العام أن يقدم تقرير      ٦٤/٢٠١ويطلب قرار اجلمعية العامة       -٣٣

وستعقد الدورة التاسعة والستون    . ا التاسعة والستني  تنفيذ القرار إىل اجلمعية العامة يف دورهت      
  . ٢٠١٥ قبل دورة مؤمتر األطراف املزمع عقدها يف عام ٢٠١٤سبتمرب /يف أيلول

  : ويف ضوء ما سبق، قد تود األطراف النظر يف اإلجراءات التالية  -٣٤
دعوة الدول األطراف واملراقبني ومنظمات اجملتمع املـدين واملنظمـات            )أ(  

ومية الدولية اليت مل تقدم إىل األمانة بعُد مقترحات ومسامهات يف شـكل األنـشطة               احلك
بعقد األمـم املتحـدة        احتفاالً ٢٠١٥-٢٠١٤واملناسبات املزمع تنظيمها خالل الفترة      

   ومكافحة التصحر؛صحارىلل
تشجيع الدول األطراف واملراقبني ومنظمات اجملتمع املدين واملنظمـات           )ب(  

 ومكافحة التـصحر أن     صحارىولية اليت تنفذ أنشطة عقد األمم املتحدة لل       احلكومية الد 
  حتدد يف تقاريرها طبيعة األنشطة املضطلع هبا؛

دعوة البلدان املاحنة، والصناديق املتعددة األطراف، مبا فيها مرفق البيئة            )ج(  
 تقدمي الـدعم    العاملية والبنك الدويل، والقطاع اخلاص والشركاء اآلخرين يف االتفاقية إىل         

ـ               صحارىاملايل والتقين، وكذا التربعات، من أجل وضع برنامج عقد األمم املتحـدة لل
  ومكافحة التصحر وتنفيذه، مبا يف ذلك أنشطة فرقة العمل املشتركة بني الوكاالت؛ 

تنسيق أنشطة االحتفال بعقد األمم     أن تواصل   الطلب إىل األمانة العامة       )د(  
   .من اجلمعية العامةبالتكليف الصادر هلا  حة التصحر عمالً ومكافصحارىاملتحدة لل

        


