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 مؤمتر األطراف

 السابعةالدورة 
 ٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول٢٨ - ١٧نريويب، 

  من جدول األعمال املؤقت١٥البند 

 ٢٠٠٦ تقرير مؤقت عن حالة التحضري للسنة الدولية للصحارى والتصحر،

 مذكرة من األمانة

 خالصة

 تفاقم التصحر، ال سيما يف أفريقيا، وآثاره بشأنقلق الإذ يساورها إن اجلمعـية العامـة لألمم املتحدة،     -١
 أعلنت يف دورهتا     اهلدف املتعلق بالقضاء على الفقر،     خاصةالبعيدة املدى بالنسبة لتنفيذ األهداف اإلمنائية لأللفية،        

 كوسيلة إلذكاء وعي اجلمهور مبشكلة      السنة الدولية للصحارى والتصحر    ٢٠٠٦خلمسني عام   العاديـة الثامنة وا   
 .التصحر ومن أجل محاية التنوع البيولوجي وصون معارف وتقاليد تلك اجملتمعات املتأثرة بالتصحر

فحة التصحر  تقدم هذه الوثيقة معلومات عن اخلطوات أخذها األمني التنفيذي التفاقية األمم املتحدة ملكا             -٢
 .٥٨/٢١١بصفته منسِّق السنة الدولية، من أجل تنفيذ قرار اجلمعية العامة 

احملددة للسنة الدولية للصحارى والتصحر وتبني اإلجراءات امللموسة املتخذة    املذكرة األهداف    عـرض تو -٣
 .افحة التصحريف جمال التنسيق والتعاون مع الشركاء املؤسَّسيني واألطراف الرئيسيني يف اتفاقية مك

وأُفـرد الفصل األخري من هذه الوثيقة لالستنتاجات والتوصيات اليت ُيحتمل أن ترفع إىل مؤمتر األطراف       -٤
 .من أجل إجناح االحتفال بالسنة الدولية للصحارى والتصحر
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  معلومات أساسية-أوالً 

املنتدى البيئي الوزاري العاملي،    /أشارت الدورة الثانية والعشرون جمللس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة          -١
رة البيئية للشراكة إىل اتفاقية مكافحة التصحر وخطة التنفيذ املنبثقة عن مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة واملباد

 الذي يدعو اجلمعية العامة لألمم املتحدة إىل النظر يف اإلعالن           ٢٢/١٥اجلديدة من أجل أفريقيا، فاعتمدت املقرر       
 ).، املرفق األولUNEP/GC.22/11انظر الوثيقة (عن سنة دولية للصحارى والتصحر يف أقرب وقت ممكن 

 )A/RES/58/211 (٥٨/٢١١ دورهتا العادية الثامنة واخلمسني، القرار       واعتمدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة، يف      -٢
وهبذا أكدت اجلمعية العامة قلقها البالغ جراء تفاقم التصحر، ال          .  سنة دولية للصحارى والتصحر    ٢٠٠٦الـذي أعلن عام     

لأللفية، وال سيما اهلدف املتعلق     آثاره البعيدة املدى بالنسبة لتنفيذ األهداف اإلمنائية        الحظت يف حينه    وسـيما يف أفريقـيا،      
 .بالقضاء على الفقر

ويـرمي القرار إىل إقناع احلكومات باملسامهة يف أنشطة السنة وإذكاء وعي اجلمهور باملشكلة من أجل                 -٣
واعتمد القرار كذلك عددا من     . محاية التنوع البيولوجي وصون معارف وتقاليد تلك اجملتمعات املتأثرة بالتصحر         

 :شددا باخلصوص على ما يلياألحكام م

باالقتران كافحة التصحر منسقا ألنشطة السنة الدولية       ملاألمم املتحدة   تعيني األمني التنفيذي التفاقية      •
برنامج األمم املتحدة للبيئة وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي والصندوق الدويل للتنمية الزراعية            مـع   

 وهيئات األمم املتحدة األخرى ذات الصلة؛

ترتيب عن طريق   مجيع البلدان إىل إنشاء جلان وطنية أو هيئات تنسيق وإىل االحتفال بالسنة             دعـوة    •
 أنشطة مناسبة؛

 الدعم لألنشطة املتصلة    أن تقدم الدول األعضاء   ب و صلةلت ا اذجبمـيع املـنظمات الدولية      اإلهابـة    •
وال سيما البلدان األفريقية وأقل      التربة، اليت ستنظمها البلدان املتضررة،       تردِّيبالتصحر، مبا يف ذلك     

 البلدان منوا؛

 البلدان على املسامهة يف االتفاقية، قدر استطاعتها، والقيام مببادرات خاصة من أجل االحتفال تشجيع •
 .بالسنة بغية تعزيز تنفيذ االتفاقية

  مسارات عمل السنة الدولية للصحارى والتصحر-ثانياً 

 ليكون السنة الدولية للصحارى والتصحر مع الذكرى العاشرة ٢٠٠٦لعام يتصادف تعيني اجلمعية العامة  -٤
 يف  ١٩٩٤يونيه  / حزيران ١٧إذ اعُتمدت االتفاقية يف     . لدخول اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر حيز التنفيذ       

التفاقية ودخلت ا . ١٩٩٤أكتوبر  / تشرين األول  ١٥ و ١٤باريس وفتح باب التوقيع عليها بعني املكان يف يومي          
. ، أي بعد مرور تسعني يوما على تلقي التصديق اخلمسني عليها          ١٩٩٦ديسمرب  / كانون األول  ٢٦حيز النفاذ يف    
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 دولة طرفاً، مما جيعلها الصك األكثر متثيالً يف جيل         ١٩١ويبلغ عدد الدول األطراف يف االتفاقية، حىت هذا اليوم،          
 .اتفاقيات ريو

سنة الدولية للصحارى والتصحر فرصة معززة لزيادة ظهور وأمهية مشكلة          ، ُتعترب ال   املنظور لكومـن ذ   -٥
وهي بذلك متثل فرصة فريدة لتبليغ رسالة شعوب . األراضـي اجلافـة على جدول األعمال الدويل يف جمال البيئة    

ت والتزامها  األراضي اجلافة إىل العامل، وإلبراز املأزق اليومي الذي تعيشه جمتمعات األراضي اجلافة يف نفس الوق              
وهي هبذا تذكِّر اجملتمع الدويل أيَّما تذكري بالتحديات اهلائلة اليت ما تزال أمامه يف هذا               . بأهداف التنمية املستدامة  

 .امليدان

ميكـن اعتبار االحتفال بالسنة الدولية للصحارى والتصحر فرصة منقطعة النظري لزيادة الزخم الناتج عن       -٦
 طريق زيادة إبرازها وإظهارها وعن طريق تعزيز دور األطراف فيها وشركائها            اتفاقـية مكافحـة التصحر عن     

 .املؤسَّسيني وامليزة املقارنة اليت يتمتعون هبا

كاملة من زيادة الزخم املتوقع أن حتِدثه السنة الدولية للصحارى والتصحر يف            حىت تتحقق االستفادة ال   و -٧
يم هذا احلدث من حيث تصوره وانطالقه واالحتفال به         عمـل اتفاقـية مكافحـة التصـحر، فإن تصميم وتنظ          

لشركائها يف إطار عالقات     سـيتمحوران حول تعزيز عمل االتفاقية وامليزة املقارنة احملددة والتكميلية اليت تدرها           
اف ويف هذا الصدد، ُيتوقع أن تؤدي السنة الدولية إىل حتقيق اجملموعة التالية من األهد   . ثنائـية ومتعددة األطراف   

 :""LANDامللموسة والقابلة للقياس اليت ُجمعت باإلنكليزية حتت عنوان خمتصر هو 

تشجيع اجملتمع املستهدف والفعاليات    : تنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر املوجَّه حنو األجل الطويل        )أ( 
 االنتباه على سبل    الوطنـية والدولـية هبدف تعزيز تنفيذ االتفاقية واملساعدة على زيادة الوعي بالتصحر وتركيز             

. مسامهة الدول األطراف واجملتمعات احمللية واألفراد يف مكافحة التصحر، مع التركيز كما جيب على املستوى احمللي
، سيكون على البلدان األطراف أن تضع مجيع الترتيبات الالزمة حىت تضمن          )٤-م أ /٨املقرر  (ووفقا إلعالن بون    

 ٢٠٠٦وميكن االستفادة من عام . ٢٠٠٥برامج العمل حبلول هناية عام  إضـفاء اللمسـات األخرية على صياغة        
 .كنقطة انطالق لتنفيذ تلك الربامج على نطاق واسع يف مجيع أحناء العامل

وقد يكتسي الزخم الناتج عن السنة الدولية للصحارى والتصحر أمهية قصوى بالنسبة لعملية تنفيذ اتفاقية  
فباإلمكان توقع إبرام اتفاقات    . ثر مضاِعف على الصعيدين الوطين والدويل     مكافحـة التصحر عن طريق توليد أ      

وباإلمكان . شراكة وتنظيم موائد مستديرة للجهات املاحنة خالل السنة الدولية إيذانا بانطالق تنفيذ برامج العمل             
ستهدفة هتم خمتلف   إشراك القطاع اخلاص بصورة أكرب يف العملية عن طريق إعداد دعم مايل استراتيجي جملاالت م              

 .أصحاب املصلحة

تقدمي التصحر بوصفه ميثل هتديدا كبريا للنظم اإليكولوجية السريعة         : الوعـي بعواقب التصحر    )ب( 
التأثر وللبشرية، تعزِّزه سيناريوهات تغري املناخ وضياع التنوع الييولوجي مع التشديد كما جيب على عالقة ذلك                

 .هلجرة والرتاعات يف سياق األهداف اإلمنائية لأللفيةبانعدام األمن الغذائي والفقر وا
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احلث على تعبئة شراكة دولية مبِدعة وواسعة النطاق        : ربط االتصال مع مجيع أصحاب املصلحة      )ج( 
ملكافحة تردِّي التربة والتصحر عن طريق الرعاية التجارية وربط عالقات شراكة مع الدول األطراف واملنظمات               

 .واجملتمع املدين واملؤسسات األكادميية وشركات القطاع اخلاصالوطنية والدولية 

واجلمعية العامة، بتعيينها األمني التنفيذي التفاقية مكافحة التصحر منسقا ألنشطة السنة الدولية وبضمها             
ائي هيـئات األمـم املـتحدة ذات الصلة إليه، ال سيما برنامج األمم املتحدة للبيئة وبرنامج األمم املتحدة اإلمن                  

. والصـندوق الدويل للتنمية الزراعية، أعطت إشارة واضحة بضرورة إبرام شراكة من أجل تنفيذ هذه االتفاقية               
وبالـتايل فإهنا تغتنم والية اتفاقية مكافحة التصحر اليت تتيح هلا إبرام شراكة مع املنظمات التابعة لألمم املتحدة                  

  .االحتفال بالسنة الدولية للصحارى والتصحروالتعاون معها لتنفيذ االتفاقية من أجل إجناح 

 تعتزم األمانة اغتنام فرصة مبادرة األمني العام اخلاصة باالتفاق العاملي،عن ذلك، وضمن إطار عمل فضال  
الدعاية والظهور العاملي اللذين تتيحهما السنة الدولية للصحارى والتصحر بقصد احلث على زيادة إشراك القطاع 

 .حتقيق أهداف السنة الدولية للصحارى والتصحر فحسب وإمنا يف دعم تنفيذ االتفاقية ككلاخلاص ليس يف 

 الصادر عن اجلمعية العامة، ستشجع األمانة وتنشط يف         ٥٨/٢١١إىل ذلـك، ووفقاً للقرار      باإلضـافة    
بالسنة الدولية   بلداً على إنشاء جلان وطنية معنية        ١٩١مسـاعدة الـبلدان األطـراف يف االتفاقية البالغ عددها           

وسيتلخص هدف اللجان . للصحارى والتصحر تكلَّف بتنسيق أنشطة االحتفال بالسنة الدولية على الصعيد الوطين
. الوطنـية املعنـية بالسـنة الدولية يف إعداد وتنفيذ ومتابعة األنشطة اليت تشهدها البلدان يف إطار السنة الدولية                  

غري أنه بإمكان األمانة أن تساعد خمتلف اهليئات بإعداد . وى القطريوستحدد طريقة عمل تلك اللجان على املست
وميكن أن تتألف تلك اللجان من      . مبادئ توجيهية تتناول إنشاء اللجنة وبتقدمي اقتراحات بشأن تكوينها وعملها         

 مـنظمات غري حكومية ومنظمات جمتمعية ومؤسسات علمية ومن القطاع العام بغية ضمان متثيل مجيع أصحاب               
 .املصلحة وتفادي تكرار األنشطة املقترحة واملساعدة على توسيع نطاق تداول املعلومات

تركيز االهتمام على أنشطة    : نشـر املعلومـات املتعلقة باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر          )د( 
أيضا جماالت االهتمام   ومواءمة الرسالة كي تتناول     . اإلنسان اليت تؤدي إىل امتداد التصحر يف كل أرجاء البسيطة         

كالفقر واجلوع أو االضطرابات االجتماعية أو      (املنبـثقة والعواقب احملتملة اليت تتجاوز جماالت التركيز التقليدية          
تقدمي معلومات عن األساليب الناجعة يف مواجهة       ). القالقـل السياسية أو الرتاعات أو تدفقات اهلجرة اجلماعية        

والتشديد، يف هذا الشأن، على األمهية االقتصادية اليت تكتسيها خدمات          .  والقدر التصورات القائمة على القضاء   
ونشر املعلومات عرب مجيع    . الـنظم اإليكولوجية يف األراضي اجلافة وأفضل املمارسات لصيانتها أو استصالحها          

 .القنوات املمكنة

 يكرَّس ألنشطة السنة الدولية     ولتحقيق ذلك الغرض، ينبغي لألمانة أن تنشئ موقعا على شبكة اإلنترنت           
للصحارى والتصحر قبل بدء السنة مبدة تتم إدارته انطالقا من موقع اتفاقية مكافحة التصحر وينقل مجيع األنشطة 

 .عن طريق االتصال املباشر باإلنترنت



ICCD/COP(7)/13 
Page 6 

 

 ثابتة  يستعمل وصلة بينية  " جامعاً متعدد اخلدمات  "أن يصبح املوقع املخصص للسنة الدولية موقعا        ينبغي   
فالغرض الرئيس من املوقع هو إتاحة تدفق املعلومات كي تصل خباصة إىل املراسلني األساسيني الذي               . وبسـيطة 

وينبغي أن يضم جزءاً مكرساً لرصد وسائط اإلعالم ُتعرض فيه آخر املقتطفات من . يكتبون لصحافة الرأي الرائدة
 .الصحف الصادرة يف خمتلف أحناء العامل

ء بإنشاء موقع واحد على اإلنترنت كقاعدة موارد لن يوفر الدعم الفين الضروري الذي   لكـن االكـتفا    
إذ بالرغم من أن املشروع سريمي إىل إنشاء مركز معلومات وقاعدة           . حيـتاجه الصـحفيون على الصعيد العاملي      

ملزودين بـيانات عـلى شـبكة اإلنترنت، فإنه سيتطلب مع ذلك تقوية نسيج شبكات الصحفيني وغريهم من ا                 
 .وينبغي أن يدرس النظام إدراج معلومات علمية وتقنية يف الشبكة. باملعلومات املعنيني

، أن يتكوَّن لدى شبكة واسعة من الصحفيني املختصني يف شؤون البيئة، يف    ٢٠٠٦ويـتوقع، بنهاية عام      
وُيتوقع أيضا أن تستفيد . د العاملالبلدان املتقدمة والنامية على السواء، فهٌم أفضل ألمهية مشكلة التصحر على صعي

اجملموعـات املستهدفة، مبا فيها ممثلو احلكومات واملنظمات غري احلكومية واجملتمعات احمللية وعامة اجلمهور، من               
نشر وتبادل فئة متنامية من املمارسات الفضلى ومن الدروس املستخلصة من تنفيذ مشاريع تتعلق باتفاقية مكافحة 

 .ئفة متنوعة من القنوات اإلعالميةالتصحر بواسطة طا

  حالة التحضري للسنة الدولية-ثالثاً 

 عن االحتفال بالسنة الدولية للصحارى ٢٠٠٣ديسمرب /كانون األول ٢٣عالن اجلمعية العامة يف   إمـنذ    -٨
انه للسنة  والتصحر، أعطت األمانة األولوية الواجبة لتنسيق اجلهود مع الشركاء احملتملني من أجل التحضري يف أو              

ويف هذا الصدد، تركز االستراتيجية املعتمدة على التدخل على صعيدين أساسيني مها . الدولية وإجناح االحتفال هبا
 .الصعيد الدويل والصعيد الوطين، وعلى االهتمام كما جيب بالتنظيم الداخلي الضروري

 على الصعيد الدويل -ألف

 بالسنة الدولية للصحارى والتصحر ولتحقيق االستفادة القصوى بغية حتديد استراتيجية مشتركة لالحتفال -٩
مـن املـيزة املقارنـة ومن خربة منظومة األمم املتحدة، أُلفت جلنة مشتركة بني الوكاالت تضم أهم الشركاء                   

دا املؤسسـيني لألمم املتحدة الفاعلني يف عملية تنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر، مبن فيهم أولئك الذين عينوا حتدي                
برنامج األمم املتحدة للبيئة وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي والصندوق  (٥٨/٢١١مبوجـب قـرار اجلمعية العامة     

ومتطوِّعو األمم  ) اليونسكو(الدويل للتنمية الزراعية والبنك الدويل ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلوم والثقافة            
واعترافا ). البيئة العاملية ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة وغريها       املتحدة واتفاقية التنوع البيولوجي ومرفق      

بالدور الذي تعتزم حكومة اجلزائر أداءه يف هذه العملية، بوصفها واحدة من روادها، ومبسامهتها الفريدة يف اعتماد 
 .اللجنة املشتركة بني الوكاالتالسنة الدولية من قبل األمم املتحدة، ُوجِّهت دعوة إىل أحد ممثليها كي ينضم إىل 

لجنة املشتركة بني الوكاالت بشأن ضرورة جتاوز التعاون بني املؤسسات وضمان نسجم هذا مع رأي الاو -١٠
واعُترب أن هلذا األمر أمهية خاصة من حيث القدرة على مجع  . ربـط عالقـات شراكة ثنائية مع البلدان األطراف        

 .األموال
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ة املشتركة بني الوكاالت قائمة أولية باألنشطة لالحتفال بالسنة الدولية للصحارى وقد وضع أعضاء اللجن -١١
ولالطالع على أرقام امليزانية احملددة واحلصول على مزيد من املعلومات عن           . والتصحر، وهي مرفقة هبذا التقرير    

 .ICCD/COP(7)/2/Add.2أي من األنشطة، يرجى الرجوع إىل الوثيقة 

ومع النطاق املتوخى له، فإن األنشطة احملددة مبدئيا تركز  ٥٨/٢١١  اجلمعية العامةوح قرارمتاشيا مع رو -١٢
باألساس على حقول اإلعالم والثقافة واالتصال بغية إطالق محلة طموحة لنشر املعلومات وزيادة الوعي تستهدف 

 .الرأي العام العاملي وصناع القرار

 أنشطة أخرى على الصعيد العاملي

وة على األنشطة اليت سيشارك اجملمع املشترك بني الوكاالت يف التخطيط هلا ويف حتديد مواعيدها،               عـال  -١٣
تتوقع املنظمات الدولية الشريكة بدورها تنظيم مبادرات خاصة انطالقا من جماالت اخلربة ومن الوالية اخلاصة بكل 

 .منها

االحتاد  جملس   أقري التفاقية مكافح التصحر،      األمني التنفيذ  تقدم به ويف هـذا الصدد، واستجابة لطلب        -١٤
وهي اإلنكليزية والفرنسية واإلسبانية والروسية     (الـربيدي العـاملي وأرسل تعميما بلغات االحتاد الرمسية الست           

إىل إدارات الربيد الوطنية يف مجيع أحناء العامل حيث فيه على إصدار طوابع من أجل الترويج                ) والعربية والربتغالية 
وُوجه طلب مماثل إىل إدارة بريد األمم املتحدة بإصدار جمموعة     . ة الدولية للصحارى والتصحر واالحتفال هبا     للسن

 .من الطوابع تصور املسألتني موضع االهتمام ومها الصحارى والتصحر

عني عريق ألمانة اتفاقية مكافحة التصحر، إلصدار مطبووخيطط برنامج األمم املتحدة للبيئة، وهو شريك         -١٥
 Global Environmental"ويتوقع أن يصدر املطبوع األول بعنوان : مبناسـبة السنة الدولية للصحارى والتصحر 

Outlook for Deserts Report" " احتفاالً ٢٠٠٦يونيه /يف حزيران" الـتوقعات البيئية العاملية لتقرير الصحارى 
. يونيه على التوايل  / حزيران ١٧ و ٥جلفاف اللذين يصادفان    باليوم العاملي للبيئة واليوم العاملي ملكافحة التصحر وا       

وسيصدر املطبوع الثاين الذي يربز أنشطة برنامج األمم املتحدة للبيئة يف جمال إدارة البيئة يف األراضي اجلافة، يف                  
ؤمتر فضال عن ذلك، خيطط برنامج األمم املتحدة للبيئة لتنظيم م         . ٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين األول  -سبتمرب  /أيلـول 

، سيعقد مبدئيا يف مقر برنامج      "اإلدارة البيئية لألراضي القاحلة واألهداف اإلمنائية لأللفية      "علمي حول موضوع    
 .٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول-سبتمرب /األمم املتحدة للبيئة يف نريويب يف أيلول

مستقبل "علمي دويل بعنوان    ، مستفيدةً من دورها الرائد يف جمال التصحر، لتنظيم مؤمتر           ختطط اليونسكو  -١٦
منظمة األغذية  (بالتعاون مع أمانة اتفاقية مكافحة التصحر وجمموعة من الوكاالت الشريكة           " األراضـي اجلافة    

والزراعة وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي وبرنامج األمم املتحدة للبيئة والصندوق الدويل للتنمية الزراعية وجامعة              
جية األمم املتحدة الدولية للحد من الكوارث واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية ومرفق البيئة             األمم املتحدة واستراتي  

وسيحاول هذا املؤمتر، املقرر    ). العاملـية ومرصـد الصحراء والساحل واجمللس الدويل للعلوم وغريها من اهليئات           
 عاماً يف ٥٠ية التونسية، أن يقيِّم خربة   ، يف تونس العاصمة، اجلمهور    ٢٠٠٦يونيه  /انعقاده مبدئيا يف هناية حزيران    

دراسات األراضي اجلافة والسياسات وبرامج التنمية املتعلقة هبا، وسيساعد على إعادة حتديد األولويات املستقبلية            
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وستوجَّه عما قريب دعوة للباحثني إلرسال أحباثهم ويؤمل        . لتشجيع التنمية املستدامة يف األراضي اجلافة يف العامل       
 .حيصل عدد من خرباء البلدان األطراف املتضررة على الدعم ليتمكنوا من حضور املؤمترأن 

بناء على جناح الطبعة األوىل من جمموعة األدوات التربوية بشأن مكافحة التصحر الصادرة عن اليونسكو          -١٧
يف البلدان املتضررة من واتفاقـية مكافحة التصحر، واليت جرى توزيعها على نطاق واسع على املدارس االبتدائية         

التصحر، تتوقع اليونسكو أن تضفي اللمسات األخرية على طبعة جديدة منها، بالتعاون مع أمانة اتفاقية مكافحة                
 A creative approach to environmental education in"وهذه اجملموعة اجلديدة، اليت حتمل عنوان . التصحر

drylands and highlands") "  ستوجَّه إىل ") جتاه التعليم البيئي يف األراضي اجلافة ويف املرتفعاتهنـج مـبدع ،
 .املدارس االبتدائية والثانوية يف البلدان اليت توجد فيها أراض قاحلة أو سالسل جبلية

وسـتتعاون اتفاقـية التنوع البيولوجي، استناداً إىل برنامج العمل املشترك املتعلق بالتنوع البيولوجي يف                -١٨
اضي اجلافة وشبه الرطبة مع أمانيت اتفاقية مكافحة التصحر واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ،                األر

 من أجل تنفيذ برامج العمل ٢٠٠٦لعقد ورشة عمل تآزرية إقليمية يف آسيا أو أمريكا الالتينية والكارييب يف عام            
 .بيولوجي الزراعياملتعلقة باألراضي اجلافة وشبه الرطبة والتنوع ال

ينظم برنامج األمم املتحدة اإلمنائي عملية إيصال املعلومات بشأن السنة الدولية للصحارى والتصحر             سو -١٩
إىل ممثـلي الربنامج املقيمني لتشجيع املشاركة النشطة على الصعيد القطري أثناء االحتفال باليوم العاملي ملكافحة                

كما سيدعم الربنامج عددا من     . ء على اجلوع والفقر يف األراضي اجلافة        التصحر ولدعم جهود الدعوة إىل القضا     
البلدان اليت حتتفل باليوم العاملي ملكافحة التصحر واجلفاف جاذباً بذلك االنتباه إىل الفعاليات اليت سيشهدها كل                

ائي أيضا ورقة عن التحدي     وُيِعد برنامج األمم املتحدة اإلمن    . بلـد ومروِّجاً للمجهود بكامله على الصعيد العاملي       
حتقـيق األهداف اإلمنائية  " ("Achieving the Millennium Development Goals in the Drylands"بعـنوان  

 ").لأللفية يف األراضي اجلافة

الذي تقييم تردي األراضي اجلافة     ، ستشرع منظمة األغذية والزراعة يف تنفيذ برنامج         ٢٠٠٦يف عـام    و -٢٠
وشرعت منظمة األغذية والزراعة، عالوة على   . ا من وثائق املعلومات والوثائق التحسيسية     سـيوفر وينشـر عدد    

ذلـك، يف تشجيع احلوار بشأن الغابات يف النواحي الشرقية واجلنوبية والغربية من أفريقيا بالتعاون مع املنظمات                 
 .دون اإلقليمية

تركاً بني اإلدارات لوضع خطة إعالمية قصد وقـد أنشأ الصندوق الدويل للتنمية الزراعية فريق عمل مش     -٢١
وسيعد، بالتعاون مع اآللية العاملية، عرضا خلربة       . تعزيز األهداف املتوخاة من السنة الدولية للصحارى والتصحر       

وسيحضِّر كذلك مذكرة تعلُّم بشأن     . الصـندوق الدويل للتنمية الزراعية مع تشديد خاص على املرأة والتصحر          
التصحر الستخالص الدروس من دراسات احلاالت املتعلقة بالبلد وباملشروع املعنيني من أجل            اتفاقـية مكافحة    

 .تسهيل تعميم مراعاة أهداف االتفاقية

باإلضـافة إىل املـنظمات الدولية املذكورة آنفا، أبدى العديد من البلدان والسلطات اإلقليمية بالفعل                -٢٢
 .بالسنة الدولية للصحارى والتصحراهتماماً بتنظيم فعاليات دولية لالحتفال 
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عربـت حكومـة إسبانيا عن رغبتها يف دراسة سبل ووسائل تنظيم حلقة دراسية بشأن اهلجرة                وقـد أ   -٢٣
هـذه احللقة الدراسية، اليت ستستفيد من النجاح الباهر الذي أحرزته الندوة الدولية بشأن التصحر               . والتصـحر 

، ستتناول  ١٩٩٥ إسبانيا وأمانة اتفاقية مكافحة التصحر يف عام         واهلجـرة، الـيت اشتركت يف تنظيمها حكومة       
الروابط البالغة األمهية القائمة بني تردِّي األراضي والفقر واهلجرة اليت تعد واحدة من أبرز عواقب التصحر وأقواها 

 .صلة باملوضوع

امة بدعمها أمانة اتفاقية    ردت حكومة إيطاليا باإلجياب على دعوة اجلمعية الع       وضمن إطار العمل ذاته،      -٢٤
وستكون ". ليايل الصحراء "مكافحة التصحر يف تنظيم مهرجان أفالم دويل بشأن الصحارى والتصحر حيمل اسم             

الغاية من املهرجان زيادة وعي اجلمهور عموما مبشكلة التصحر يف عالقته باجلوانب االجتماعية والثقافية والتعريف 
لية جملتمعات األراضي اجلافة وحتديد إجراءات ملموسة لدعم البلدان النامية  باهلويـات الثقافـية وبـالقدرات احمل      

وستصور األفالم اليت ستعرض يف     . املتضررة والشروع يف تنفيذ هذه اإلجراءات، ال سيما يف جمال الفنون والثقافة           
 .مهرجان األفالم الدويل احلياة اليومية يف األراضي اجلافة

خططت حكومة مقاطعة بافاريا األملانية لتنظيم معرض أثري وثقايف         لطات احمللية،   وفيما يتعلق بدور الس    -٢٥
وسيظهر .  يف روزهنامي بأملانيا٢٠٠٦أكتوبر /مارس إىل تشرين األول/كـبري عن صحارى العامل سيستمر من آذار    

ليا، يرمي إىل   واملعرض، إذ يعتمد منهجا تفاع    . املعـرض منشأ الصحارى ووجهها املتغري على مدى آالف السنني         
تصـوير احلـيوانات والنـباتات الـربية الفريدة من نوعها اليت تعيش يف تلك األنظمة اإليكولوجية إىل جانب                   

 .استراتيجيات التكيف اليت ابتدعتها اجملتمعات اليت تعيش فيها

 املتحدثون الفخريون ضمن فعاليات السنة الدولية للصحارى والتصحر

وية للسنة الدولية على الصعيد الدويل ولضمان ظهورها العام وحضورها يف           لصورة ق مـن أجل الترويج      -٢٦
وسائط اإلعالم الضروريني لنجاح الترويج هلا على صعيد العامل، حبثت أمانة اتفاقية مكافحة التصحر إمكانية ضم           

 .شخصيات معروفة عامليا إىل االحتفال بالسنة الدولية

 ة وانغاري ماتاي، احلائز   ة الربوفيسور تكتب األمني العام، ُعين   ويف هـذا الصدد، وبعد مشاورات مع م        -٢٧
شريف رمحاين، وزير البيئة يف اجلزائر، ليكونا متحدثني فخريني معايل السيد ُعيِّن ، و٢٠٠٤على جائزة نوبل لعام 

 .باسم السنة الدولية للصحارى والتصحر

إمكانيات ضم شخصيات أخرى إىل فعاليات تنكب أمانة اتفاقية مكافحة التصحر حاليا على استكشاف و -٢٨
وهي إذ تدرك األثر االستثنائي الذي قد يكون لشخصيات بارزة يف ميادين الثقافة والترفيه على               . السـنة الدولية  

 .الرأي العام، فإهنا تركز جهودها يف الوقت احلايل على هذه املناحي بعينها
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 على الصعيد الوطين -باء 

يذي جبميع األطراف ليخربهم بالقرار الذي اختذته اجلمعية العامة ولالستعالم عن الطريقة اتصل األمني التنف -٢٩
ويف الوقت نفسه، حثّ البلدان     . اليت سيتم هبا االحتفال بالسنة الدولية للصحارى والتصحر على الصعيد الوطين          

بالسنة الدولية بشكل   األطـراف عـلى بذل كل جهد ممكن لكي تظهر األنشطة اليت تشكل جزءا من االحتفال                 
ويف هذا الصدد، أُرسل   . مكثف ولكي تضمن بذلك ترك أكرب وقْع ممكن على املستوى الوطين واإلقليمي والدويل            

أو الشخص الذي سيتوىل مسؤولية تنسيق تلك األنشطة على املستوى /استبيان إىل مجيع األطراف ملعرفة املؤسسة و
 .الوطين

، بشأن إجراءات تنظيم االحتفال ١٩٨٠/٦٧اجمللس االقتصادي واالجتماعي  من قرار ١٩وعمال بالفقرة  -٣٠
بالسنوات الدولية وبذكرى أحداث معينة، أشارت الرسالة إىل أنه ينبغي وضع ترتيبات من أجل إنشاء جلان وطنية 

تم االستفادة التامة   ويف هذا الصدد، وحىت ت    . لإلعداد للسنة الدولية وإدارهتا ومتابعتها بالتعاون الوثيق مع األمانة        
من امليزة املقارنة املتمثلة يف عملية تنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر على الصعيد الوطين، شجعت األمانة األطراف،                

 .عند االقتضاء، على التفكري يف تكليف اللجنة الوطنية املعنية بالتصحر لدى كل منها هبذه املهمة

وتدرك األمانة أن البلدان . يدا من األطراف هبذا اخلصوص عشرين تأكتلقـت األمانـة حىت اآلن     وقـد    -٣١
. يف طور إجراء مشاورات داخلية وهي تقدِّر أهنا ستتلقى التأكيدات الباقية يف الوقت املناسب              األطراف ما تزال  

ات وتشتمل األنشطة املتوقعة من قبل البلدان اليت أجابت على الطلب جمموعة واسعة من جماالت االهتمام والفعالي             
وميكن جتميع الفعاليات ضمن    . الـيت مـن املؤكد أهنا ستساعد يف زيادة إبراز السنة الدولية على الصعيد الوطين              

 :الفئات التالية

حماضرات أكادميية، لقاءات علمية، مؤمترات     (احللقات الدراسية   /ورشـات العمـل   /املؤمتـرات  -
 )صحفية

 ) موسيقية، مهرجانات أفالممعارض يف املتاحف، تظاهرات(ثقافية الفعاليات ال -

إنـتاج مـواد، سك نقود تذكارية، إصدار طوابع بريدية، تنظيم محالت     (أنشـطة حتسيسـية      -
 ).ومسابقات

يكون االطالع على قائمة هبذه األنشطة، مع املواعيد احملددة هلا، متاحا على شبكة اإلنترنت من أجل                س -٣٢
 .من نسخهاتسهيل تبادل املعلومات بني البلدان والتمكني 

 على صعيد األمانة -جيم

 الصادر عن اجلمعية    ٥٨/٢١١قرار  اليه  له إ سندباإلضافة إىل دور املنسق الذي أ     حـدد األمني التنفيذي،      -٣٣
 : وهي٢٠٠٦العامة، أنشطة أساسية سيكون على األمانة الترويج هلا والشروع فيها يف عام 
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عالمية اجلديدة متوفرة جبميع لغات األمم      ستكون املواد اإل  : إعـداد منشـورات دعائية وتذكارات      •
، مناشري، جمموعة صحفية خاصة بالسنة الدولية للصحارى        ٢٠٠٦كتيب  (املـتحدة الرمسية الست     

 ؛.)والتصحر، محلة ملصقات، إخل

. استجوابات عن الصحارى والتصحر   /وثائق/أفالم/إذاعة أشرطة قصرية  /عرض: التلفزيون/اإلذاعـة  •
ية للصحارى والتصحر مناسبة إلطالق جمموعة كاملة من الربامج الوثائقية          والواقـع أن السنة الدول    

 بشأن التصحر اليت ميكن ملنظمات وشبكات إعالمية دولية كربى أن تنتجها وتبثها؛

الفعاليات ومبادئ  /إنشـاء موقـع خـاص يتضمن معلومات عن وسائل االتصال وقائمة باألنشطة             •
 لية؛توجيهية وأمور أخرى تتعلق بالسنة الدو

أعلنت أمانة اتفاقية مكافحة التصحر عن مسابقة يف فن التصوير للترويج           : مسـابقة يف فن التصوير     •
وستنتقي جلنة حتكيم تتألف من شخصيات بارزة    . ٢٠٠٦للسنة الدولية للصحارى والتصحر يف عام       

احية الصـور الـثالث اليت تصور مشكل تردِّي األراضي أفضل ما يكون من ناحية الفكرة ومن الن                
وقد ُنظم هذا املشروع بفضل الدعم السخي الذي قدمه كل من شركـة هيوليـت باكـارد . الفنية

)Hewlett Packard (   والبـنك الـدويل وتريافريكا)TerrAfrica ( والرابطة الدولية لصناعة األمسدة
نة والعـرض العـاملي العام ملناهج الصيا  ) Landgraedsla Rikisins(والندغريدسـال ريكيسـيرت   

 )..ENTICO Ltd(وتكنولوجياهتا وشركة إنتيكو احملدودة 

 االستنتاجات والتوصيات -رابعاًً 

استطاع األمني التنفيذي حشد عدد كبري من الشركاء من أجل ضمان حتقق املستوى احليوي من التعاون                 -٣٤
 .والشراكة املطلوب كي يؤيت االحتفال بالسنة الدولية للصحارى والتصحر أكله

ـ  -٣٥ ألنشطة عن طريق املشاركة النشطة     ل واعد   لى الصـعيد الدويل، مت االتفاق على جدول مواعيد أويل         ع
 واملؤسسات الدولية األخرى اليت تنشط يف عملية تنفيذ        ٥٨/٢١١للوكـاالت املذكـورة يف قرار اجلمعية العامة         

املشاورات واالستعالم، بدأت   أما على الصعيد الوطين، وبعد فترة كانت متوقعة من          . اتفاقـية مكافحة التصحر   
تصـل األمانة ردود فعل مشجعة إذ أعربت عدة بلدان عن رغبتها يف أداء دور هام يف االحتفال بالسنة الدولية                    

 .للصحارى والتصحر

دعما أكثر نشاطا وردودا تصل يف      ن جدا   غري أنه، بسبب القيود الزمنية اليت تواجهها األمانة، فإهنا ستثمِّ          -٣٦
فضال عن ذلك، وبالرغم من عبء العمل اإلضايف الناجم عن تنظيم           . ملناسب من البلدان األطراف   الوقـت من ا   

فعاليات السنة الدولية للصحارى والتصحر، فقد اقُترح إدراج جممل التكاليف اإلضافية املقدرة الضرورية لتنسيق              
يل فإهنا سترد يف الوثيقة املتعلقة بالصندوق فعاليات السنة الدولية واالحتفال هبا كأنشطة خارجة عن امليزانية وبالتا

 .ICCD/COP(7)/2/Add.2التكميلي 

لذلـك، قد يرغب مؤمتر األطراف يف حض البلدان األطراف على املسامهة يف الصندوق اخلاص باتفاقية                 -٣٧
 . كما جيب٥٨/٢١١مكافحة التصحر لضمان تنفيذ قرار اجلمعية العامة 
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 املرفق

 الحتفال بالسنة الدولية للصحارى والتصحرقائمة أولية بأنشطة ا

 ٢٠٠٥عام 

إنشـاء وحـدة خاصة بالسنة الدولية داخل األمانة وتوظيف فريق من             •
 املستشارين

 أغسطس/ آب-يوليه / متوز

  
مؤمتر صحفي مشترك مع السيد رمحاين والسيدة ماتاي واألمني التنفيذي           •

مة رؤساء الدول اخلاصة يف نيويورك، الواليات املتحدة األمريكية، أثناء ق
 .باأللفية

إقامـة أكشـاك إعالمـية خاصة بالسنة الدولية يف قاعة اجلمعية العامة         •
الدورة التاسعة واخلمسون والدورة الستون مبا يف ذلك املعرض الدويل          (

 ).يف اليابان

 سبتمرب/أيلول

  
 مؤمتر األطراف السابع •

 التصحرتنظيم تظاهرة على هامش السنة الدولية للصحارى و •

 أكتوبر/تشرين األول

  
 تقدمي تقرير األمني العام بشأن حالة التحضري للسنة الدولية •

 عقد اجتماع إخباري مع اجملموعات اإلقليمية يف األمم املتحدة  •

 تنظيم تظاهرة على هامش السنة الدولية للصحارى والتصحر •

 حفل استقبال مشترك يف مطعم الوفود •

ن  تشري -أكتوبر  /تشرين األول 
 نوفمرب /الثاين

  
تنظـيم رحلة خاصة للصحفيني الدوليني إىل الصحراء الكربى كمقدمة           •

 جملموعة من املقاالت تتناول السنة الدولية
 نوفمرب/تشرين الثاين

  
 نشر وإنتاج مطبوعات متخصصة بشأن السنة الدولية •

 إنتاج مقاالت تذكارية لتخليد السنة الدولية •

انون  ك -نوفمرب  /تشرين الثاين 
 ديسمرب/األول

 ٢٠٠٦عام 

 إطالق برنامج االحتفال بالسنة الدولية يف كل بلد •

 إصدار طوابع بريدية تذكارية وطنية •

 يناير-كانون الثاين
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 فرباير/ شباط-يناير /كانون الثاين إنتاج لقطات دعائية وإعالنات تلفزيونية •

  
. العاملتقييم واستعراض تنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر على صعيد          •

 األرجنتني: املكان. اجتماع عاملي: احلدث

. اجتماع أفريقيا : احلدث. دروس ورؤى يف أفريقيا   : الشباب والبيئة  •
 مايل: املكان

 فرباير/شباط

  
 مارس/آذار بدء عقد حلقات تدريب متخصصة يف الصحافة البيئية •

  
 اجتماع :احلدث. تقييم دور املرأة يف تنفيذ االتفاقية: املرأة والتصحر •

 الصني: املكان. عاملي
 أبريل/نيسان

  
 مايو/أيار روما: املكان". ليايل الصحراء"انطالق مهرجان األفالم  •

  
محاية الصحارى واملعركة  "عقد مؤمتر رفيع املستوى يتناول موضوع        •

 اجلزائر العاصمة: املكان". ضد التصحر

ابع ملعهد  افتـتاح مرصـد البيئة واملعركة ضد التصحر، املتحف الت          •
 .الصحارى يف غرداية، اجلزائر

 )أوائل الشهر(يونيه /حزيران

  
 يونيه/ حزيران٥ االحتفال باليوم العاملي للبيئة •

  
حدث إعالمي كبري حبضور    : اليوم العاملي ملكافحة التصحر واجلفاف     •

. األمـني العـام، السيد كويف عنان، والربوفيسورة وانغاري ماتاي         
 عاصمةاجلزائر ال: املكان

 يونيه/ حزيران١٧

  
 )أواخر الشهر(يونيه /حزيران "مستقبل األراضي القاحلة"مؤمتر اليونسكو،  •

  
يف كونستهاله، بون، " ٢٠٠٦األراضي اجلافة "افتتاح املعرض الثقايف  •

 أملانيا
 سبتمرب/أيلول

  
عـرض السيد شريف رمحاين والربوفيسورة وانغاري ماتاي لتقرير          •

 ىل اجلمعية العامة لألمم املتحدةاألمني العام إ
 أكتوبر/تشرين األول

- - - - - 


