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  مؤمتر األطراف
  الدورة العاشرة

  ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٢١-١٠شانغوون، مجهورية كوريا، 
   من جدول األعمال املؤقت١١البند 

  )٢٠٢٠-٢٠١٠(حة التصحر عقد األمم املتحدة للصحارى ومكاف

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

  مذكرة من األمانة    

  موجز    
وتشتمل هذه الوثيقة على موجز توليفي لألنشطة اليت اضطلعت هبا فرقة العمـل               

شطة اإلطالق العاملية واإلقليميـة لعقـد       املشتركة بني الوكاالت وشركاؤها من خالل أن      
وتثار بعض املواضيع لكي ينظر فيها مؤمتر األطراف بقصد         . الصحارى ومكافحة التصحر  

  .النهوض أكثر مببادرات االحتفال بعقد الصحارى ومكافحة التصحر
وتشتمل هذه الوثيقة على موجز توليفي لألنشطة اليت اضطلعت هبا فرقة العمـل               

 الوكاالت وشركاؤها من خالل أنشطة اإلطالق العاملية واإلقليميـة لعقـد            املشتركة بني 
وتثار بعض املواضيع لكي ينظر فيها مؤمتر األطراف بقصد         . الصحارى ومكافحة التصحر  

  .النهوض أكثر مببادرات االحتفال بعقد الصحارى ومكافحة التصحر
صتني بالعقـد واللـتني     ويتضمن املرفق هبذه الوثيقة استراتيجية وخطة العمل اخلا         

  .وضعتهما فرقة العمل املشتركة بني الوكاالت
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  مقدمة  -أوالً   
 إىل األمني التنفيذي أن يقدم إليه تقريراً        ،٩-م أ /٣٠ يف مقرره     مؤمتر األطراف،  طلب  -١

األمم املتحـدة للـصحارى     رته العاشرة عن األنشطة املضطلع هبا لدعم أهداف عقد          يف دو 
وتأيت هذه الوثيقة استجابةً لذلك الطلـب إذ تـوفّر          ). ٢٠٢٠-٢٠١٠(ومكافحة التصحر   

  .٦٣/٢١٨معلومات عن األنشطة اليت مت االضطالع هبا منذ اعتماد قرار اجلمعية العامة 
جية وخطة عمل عقد األمم املتحدة للصحارى ومكافحة        وُترفق هبذه الوثيقة استراتي     -٢

التصحر اللتني أعدهتما فرقة العمل املشتركة بني الوكاالت اخلاصة بعقـد األمـم املتحـدة               
  .للصحارى ومكافحة التصحر

  معلومات أساسية  -ثانياً   
بطيئة إقراراً باستمرار التصحر رغم اجلهود العاملية املاضية واحلاضرة، وباالستجابة ال           -٣

جلهود القضاء على الفقر يف صفوف سكان األراضي اجلافة، قررت اجلمعية العامـة لألمـم             
 للـصحارى ومكافحـة     عقداً ٢٠٢٠-٢٠١٠ الفترة   ، إعالن ٦٢/١٩٥املتحدة، يف قرارها    

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

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              

  .األمانة العامة
خالل العقد، ُيدعى مجيع اجلهات الفاعلة إىل زيادة الوعي بالتـصحر وتـدهور             و  -٤

والقصد من محلة العقد تعزيز تنفيذ اخلطـة        . األراضي واجلفاف وباحللول املتاحة ملكافحتها    
-٢٠٠٨(وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر اخلاصني باتفاقية مكافحة التـصحر           

 خالل الدورة التاسعة والستني للجمعية العامة لألمم املتحدة،         وسيقدم األمني العام،  ). ٢٠١٨
  .تقريراً عن التقدم الذي حيَرز يف تنفيذ القرار

، أنشأت األمانة فرقة عمل مشتركة بـني        ٦٤/٢٠١وإذ اعُتمد قرار اجلمعية العامة        -٥
الت الوكاالت معنية بعقد األمم املتحدة للصحارى ومكافحة التصحر، مستدعيةً مجيع وكا           

وتتجلى أهم األدوار املسندة إىل فرقة العمل املشتركة يف أداء          . أمم املتحدة املذكورة يف القرار    
دوَري القيادة والدعم اللذين سيكفالن تنظيم فعاليات العقد، ويف احلفاظ على الزخم طيلـة              

جلمعية العامـة  فترة العقد، واالستفادة املناسبة من عالمته التجارية، وإعداد تقارير توجَّه إىل ا        
  .لألمم املتحدة
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، قررت فرقة العمل املشتركة أن توسِّع نطاق العضوية فيها          ٢٠١١ويف مستهل عام      -٦
فاستدعت وكاالت األمم املتحدة اليت تتصل واليتها بوالية عقـد الـصحارى ومكافحـة              

اتفاقيـة  : ومن مث، وافقت على االنضمام إىل فرقة العمل املشتركة املنظمات التالية          . التصحر
التنوع البيولوجي، ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة، ومنظمة األمم املتحدة للتربيـة            

، واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، ومنتدى األمم          )اليونسكو(والعلم والثقافة   
  .املتحدة املعين بالغابات، واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية

  لة التنفيذحا  -ثالثاً   
 ٢٠١١وإلحياء السنة األوىل من عقد الصحارى ومكافحة التـصحر، شـهد عـام        -٧

وقد أُعلن عن مجيع فعاليـات      . نشاط إطالق عاملي واحد مث مخسة أنشطة إطالق إقليمية         تنظيم
اإلطالق على املوقع اإللكتروين التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التـصحر، وبواسـطة قـوائم              

يد اإللكتروين اخلاصة باالتفاقية وباملنظمات األعضاء يف فرقة العمل املشتركة، وعن           الرب عناوين
ومت إصدار جمموعاٍت من املواد التعريفية      . طريق أكرب منافذ العرض اإلعالمية الدولية واإلقليمية      

موجهة إىل وسائط اإلعالم تشتمل على صحف وقائع وعلى معلومـات أساسـية وقـصص               
  .عدت جمموعات املواد تلك وفقاً خلاصيات كل نشاط إطالق إقليميإقليمية، وأُ جناح
وتستقطب الفعاليات اإلقليمية الكثري من االهتمام ألهنا تركـز علـى الـشواغل                -٨

وكان ألجنح الفعاليات جمموعة من املضيفني احملليني الداعمني هلا الـذين تـوفرت             . اإلقليمية
إلعالم ومبشاركني من اجملتمع املـدين وصـناع   لديهم موارد أساسية منها عالقات بوسائط ا     

  .وفيما يلي فكرة موجزة عن كل نشاط من أنشطة اإلطالق. السياسات وأصحاب املال

 ١٦نشاط اإلطالق العاملي واإلطالق اخلاص مبنطقة أمريكا الالتينية والكارييب،            -ألف   
  ، فورتاليزا، الربازيل٢٠١٠أغسطس /آب
املي لعقد الصحارى ومكافحـة التـصحر يف فورتـاليزا،          ُنظِّم نشاط اإلطالق الع     -٩

). ٢٠١٠(الربازيل، أثناء انعقاد املؤمتر الدويل الثاين املعين باملناخ والتقلب واالستدامة والتنمية            
 بلـد،  ١٠٠ مشارك يف املؤمتر املذكور أتوا مـن         ٢ ٥٠٠وانضم إىل ذلك النشاط أكثر من       

ومن الشخصيات اهلامة اليت وقعت على سـجل        . روكان ذلك بعد اجللسة االفتتاحية للمؤمت     
اإلطالق اخلاص بالعقد عدة وزراء من الربازيل ووزراء من النيجر والـسنغال وسويـسرا،              

  . ومدراء وموظفون سامون يف مؤسسات خمتلفة
وباإلضافة إىل ذلك، أرسل وزراء من اجلزائر واألرجنتني وبوتان وأملانيا رسائل إىل              -١٠

عماً حلملة العقد، مثلما فعل األمني العام لألمم املتحدة ورؤساء كل مـن             نشاط اإلطالق د  
اتفاقية التنوع البيولوجي، ومنظمة األغذية والزراعة، واآللية العاملية التفاقية مكافحة التصحر،           
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والصندوق الدويل للتنمية الزراعية، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وإدارة شؤون اإلعالم يف            
ملتحدة، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ،           األمم ا 

  .واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية
وميكن االطّالع على تقرير نشاطي اإلطالق العاملي واإلطـالق اخلـاص بأمريكـا          -١١

  .<http://unddd.unccd.int/fortaleza-launch.htm> :الالتينية والكارييب على الرابط التايل

، ٢٠١٠أغـسطس   / آب ١٦نشاط اإلطالق اإلقليمي اخلـاص بأفريقيـا،          -باء   
  كينيا نريويب
ُنظِّم نشاط اإلطالق اإلقليمي اخلاص بأفريقيا يف نفس اليوم الذي ُنظِّم فيه نـشاط                -١٢

امج األمم املتحـدة  ونّسق برن. اإلطالق العاملي ويف مقر برنامج األمم املتحدة للبيئة يف نريويب     
اإلمنائي وبرنامج األمم املتحدة للبيئة نشاط اإلطالق اإلقليمي بصفتهما عضوين يف فرقة العمل 
املشتركة، وكان احلدث عبارةً عن مؤمتر صحفي حتدث فيه فريق من اخلرباء عن مرامي العقد               

ة املدير التنفيذي   وكان من أعضاء الفريق السيدة أجنيال كروبر، نائب       . وأهدافه وأهم مواضيعه  
يف برنامج األمم املتحدة للبيئة، والسيد أنياس تشوما، املمثل املقيم لربنامج األمـم املتحـدة               
اإلمنائي، والدكتور توين ساميرت، نائب املدير العام للمركز العاملي للحراجة الزراعية، والدكتور  

السيدة لوسـي مـولينكي، ممثلـة       أيوب ماشاريا، املدير العام للهيئة الوطنية إلدارة البيئة، و        
  .جمتمعات الشعوب األصلية اليت تعيش يف األراضي اجلافة يف كينيا

وتناقلت وسائط اإلعالم أخبار احلدث بشكل كبري، إذ أجرى خـرباء يف برنـامج                -١٣
. األمم املتحدة للبيئة يف نريويب وغرب آسيا عدة مقابالت يف وسائط اإلعالم تناولت التصحر             

االت األنباء والصحف األفريقية بدورها أخباراً وتقارير مطوَّلة عـن إطـالق            وتناقلت وك 
  .فعاليات العقد

: وميكن االطّالع على تقرير نشاط اإلطالق اخلاص بأفريقيا علـى الـرابط التـايل               -١٤
<http://unddd.unccd.int/nairobi-launch.htm>.  

، ٢٠١٠أكتـوبر   / األول  تشرين ١٢نشاط اإلطالق اإلقليمي اخلاص بآسيا،        -جيم   
  سيول، مجهورية كوريا

الندوة العاملية حول ختفيف    "ُنظّم نشاط اإلطالق اخلاص بآسيا يف سيول أثناء انعقاد            -١٥
ونظّمـت  ".  األمم املتحدة ملكافحة التصحر    اتفاقيةتدهور األراضي واجلفاف ودور     /التصحر

ئيت مشارك كان من بينـهم      وحضره أكثر من ما   . نشاط اإلطالق مصلحة الغابات يف كوريا     
 سو،  - إعالمية، كما حضره الوزير الدكتور تشونغ كوانغ         وهيئاتعلماء وصناع سياسات    

  .كوان، حاكم إقليم جيونغ نام - من مصلحة الغابات يف كوريا، والسيد كيم دو
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:   اخلاص بآسيا علـى الـرابط التـايل        اإلطالقوميكن االطالع على تقرير نشاط        -١٦
<http://unddd.unccd.int/seoul-launch.htm>.  

نـوفمرب  / تشرين الثـاين   ١٢-١١نشاط اإلطالق اخلاص بأمريكا الشمالية،        -دال   
  ، فورت كولينس، كولورادو، الواليات املتحدة األمريكية٢٠١٠

 اإلقليمي اخلاص بأمريكا الشمالية يف جامعة واليـة كولـورادو يف   نشاط اإلطالق ُنظّم    -١٧
. قر اجمللس التشريعي لوالية كولورادو يف دينفر، الواليات املتحدة األمريكية         فورت كولينس ويف م   

على حلقة دراسية وعلى حفـل توقيـع        نوفمرب  /تشرين الثاين  ١١واشتمل احلدث الذي ُنظم يف      
 يف دينفر نوفمرب، ُنظم   /تشرين الثاين  ١٢ويف  .  العقد تاله مؤمتر صحفي    نشاط إطالق سجل   على

  .كولورادو، وشخصيات إعالمية وعامة بارزةحاكم والية ل ريتر، بيحفل استقبال حضره 
وكان من بني الضيوف املتكلمني الدكتور توين فرانك، رئـيس جامعـة واليـة                -١٨

كولورادو، والدكتور توماس رينش، من مصلحة حفظ املوارد الطبيعية، والـسيدة شـانون             
هوث، من الـصندوق العـاملي      هورست، املديرة التنفيذية ملعهد سافوري، والسيد يورغن        

وركّزت العروض واملناقشات على منطقـة أمريكـا الـشمالية          .  الربية، املكسيك  لألحياء
 نشاط اإلطـالق  ونقل أخبار   . وشددت على دور العلم يف اجلهود املبذولة ملكافحة التصحر        

،  واسطة إعالم يف الواليات املتحدة األمريكية منها دينفـر بوسـت           ١٥اإلقليمي أكثر من    
  . San Francisco Examinerدي، و .يب .وجمموعة سي

 اخلاص بأمريكا الشمالية علـى الـرابط        اإلطالقوميكن االطالع على تقرير نشاط        -١٩
  .<http://unddd.unccd.int/northamerica-launch.htm>: التايل

، ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ١٦نشاط اإلطالق اإلقليمي اخلاص بأوروبا،        -هاء   
  ملكة املتحدةامل
 إقليمي يف لندن ومجع جغرافيني وعلماء وخرباء يف التنميـة           نشاط إطالق ُنظم آخر     -٢٠

 والفرص اليت تواجه األراضي اجلافة املهددة بتغري املنـاخ          التحدياتوصناع سياسات ملناقشة    
واشتمل احلدث على حلقة دراسية تالها مؤمتر صحفي، مث حفل توقيـع            . وتدهور األراضي 

واستضاف احلدث كلٌّ من املركز العاملي لرصد حفـظ البيئـة           . نشاط اإلطالق جل  على س 
  . التابع لربنامج األمم املتحدة للبيئة واملعهد الدويل للبيئة والتنمية

وكان من أعضاء فريق املناقشة أثناء حفل اإلطالق الدكتور مات والبُّول من املركز               -٢١
مج األمم املتحدة للبيئة، والدكتورة أليسون روسري مـن          لربنا التابعالعاملي لرصد حفظ البيئة     

ــة،   ــابع لربنــامج األمــم املتحــدة للبيئ ــة الت املركــز العــاملي لرصــد حفــظ البيئ
"<http://unddd.unccd.int/images/Europe Launch/Johannes Kamp,RSPG.jpg>" ،
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وسيه لويس روبيو   يوهانس كامب من اجلمعية امللكية حلماية الطيور، والدكتور خ         والدكتور
من اجلمعية األوروبية حلفظ التربة، والـدكتورة كـاميال تـوملني مـن املعهـد الـدويل                 

والدكتور مايكل مورتيمور من منظمة البحوث يف جمال األراضـي اجلافـة             والتنمية، للبيئة
)<http://unddd.unccd.int/images/Europe Launch/Michale Mortimore, Drylands Research.jpg>.(  

  .  بتغطية كربيات الصحف ووكاالت األنباء األوروبيةاإلقليمياإلطالق نشاط وحظي   -٢٢
:  اخلاص بأوروبا علـى الـرابط التـايل       نشاط اإلطالق وميكن االطالع على تقرير       -٢٣

<http://unddd.unccd.int/europe-launch.htm>.  

  إنتاج مواد التوعية   -رابعاً   
 اإلطالق ونشر املعلومات على نطاق واسع، مت إنتاج املواد          ألغراض تنظيم فعاليات    -٢٤

التالية بالتعاون املايل والفين مع كل من فرقة العمل املشتركة املعنية بعقد الصحارى ومكافحة              
التصحر، واآللية العاملية، وأمانة اللجنة الدولية للري والصرف، ومصلحة الغابات يف كوريا،            

وغُطيـت  .  وتلفزيون وفيديو األمم املتحدة، وإذاعة األمم املتحدة    ومركز أنباء األمم املتحدة،   
  .نفقات طبع وإنتاج مجيع مواد التوعية من تربعات القطاع اخلاص ومؤسسات شريكة

إنتاج داخلي التفاقيـة األمـم      (شعار عقد الصحارى ومكافحة التصحر        )أ(  
  )املتحدة ملكافحة التصحر

 لعقد الصحارى ومكافحـة التـصحر   إطالق موقع على اإلنترنت خمصص   )ب(  
شعارات، ومعلومات أساسية عن العقد، وتقـارير،       : يشتمل على جمموعة متنوعة من املوارد     

. ومعارض صور، وقواعد بيانات، وُعدد أدوات موجهة جلهات فاعلة خمتلفة، وغـري ذلـك     
  )اتفاقية مكافحة التصحر، فرقة العمل املشتركة(

  )اتفاقية مكافحة التصحر، فرقة العمل املشتركة(ملة جمموعات مواد إعالمية شا  )ج(  
  )اتفاقية مكافحة التصحر، اآللية العاملية(إعالن   )د(  
  )إنتاج داخلي التفاقية مكافحة التصحر(كتّيب   )ه(  
  )إنتاج داخلي التفاقية مكافحة التصحر(ملصقات   )و(  
  )اتفاقية مكافحة التصحر، مصلحة الغابات يف كوريا(معارض   )ز(  
إصدار عدد خاص من نشرة أخبار اتفاقية مكافحة التصحر يتضمن رسائل             )ح(  

  )اتفاقية مكافحة التصحر(من شخصيات رفيعة املستوى 
إدارة شؤون اإلعالم يف (مقطع فيديو قصري من إنتاج تلفزيون األمم املتحدة           )ط(  

  )األمم املتحدة
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" ُوورلد فيـو  "نامج  مقطع من شريط تلفزيوين طوله ثالث دقائق خاص برب          )ي(  
  ) قيد اإلجناز-إدارة شؤون اإلعالم يف األمم املتحدة  (إن .إن .لقناة سي) نظرة على العامل(

إدارة شـؤون اإلعـالم يف      (جملة أخبار التلفزيون للقرن احلادي والعشرين         )ك(  
  ) قيد اإلجناز-األمم املتحدة 

  الطريق إىل األمام  -خامساً  
شتركة استراتيجية وخطة العمل اخلاصتني بعقـد الـصحارى         أعدت فرقة العمل امل     -٢٥

 مركزيويقترح مشروع خطة العمل اتِّباع هنج ال        .  هبذه الوثيقة  املرفقتني ومكافحة التصحر، 
يف تنظيم الفعاليات بغية تشجيع املشاركة على مجيع املستويات بواسطة شبكات حملية مـن              

ياكل وآليات حلشد املوارد البشرية واملاليـة       أصحاب املصلحة املتعّددين كما يقترح إنشاء ه      
اإلضافية من كل من املصادر املرتبطة باالتفاقية وغري املرتبطة هبا داخل األمم املتحـدة بغيـة         

  . تنفيذ هذه األنشطة
 وخطة العمل أساساً املنظمات األعضاء يف فرقـة         االستراتيجيةوُيتوقع أن يتوىل تنفيذ       -٢٦

.  مع شركائها الوطنيني واإلقليميني، إما بـشكل فـردي أو مجـاعي      العمل املشتركة بالتعاون  
وستكون أمانة اتفاقية مكافحة التصحر اهليئة املنسِّقة طيلة العقد، بيد أنه سُتعيَّن يف كـل سـنة     

ويف هذا .  املشتركة لتقدمي دعم كبري يف املوضوع املختار لتلك السنةالعملمنظمة عضو يف فرقة    
ة إىل أن االحتفال بعقد الصحارى ومكافحة التصحر سيصادف االحتفال          السياق، جتدر اإلشار  

) ٢٠٢٠-٢٠١١(لـوجي  وعقد األمم املتحدة للتنـوع البيو ) ٢٠١١(بالسنة الدولية للغابات    
  .وفعاليات أخرى

  االستنتاجات والتوصيات  -سادساً  
تعاوِنة يف  برهن التعاون الناجح بني فرقة العمل املشتركة وغريها من الوكاالت امل            -٢٧

مجيع أنشطة اإلطالق على فعالية زيادة املوارد البشرية واملالية إىل أقصى حد مـن أجـل                
، ستكون مثـة    ٦٤/٢٠١غري أنه، ومثلما تنّبأ بذلك قرار اجلمعية العامة         . العمل اجلماعي 

. حاجة إىل موارد إضافية لسد الثغرات وحاالت النقص وللقيام مبـسؤوليات إضـافية             
فمن شأن ذلك أن يعزز تبادل .  األمر بناء مزيد من الشبكات والشراكات      وسيتطلب هذا 

املعلومات وأن حيشد املوارد البشرية واملالية يف املنظمات املعنية، وأن جيمع بني منظمـات           
تتقاسم االهتمامات، وأن يعزز إنشاء جمموعات وائتالفات وحتالفات خاصة باألراضـي           

  .منصات التواصل الضروريةاجلافة ألغراض احلملة، وأن ينشئ 
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وال بد من تعاون املنظمات احلكومية لتوفري الدعم املايل والفـين، خاصـة مـن           -٢٨
اجلهات املاحنة الثنائية واملتعددة األطراف ومن املؤسسات املالية الدولية ومـن الـدول             

وميكن السعي للحصول على موارد عينية عن طريق عقـد شـراكات مـع              . األعضاء
تابعة ملنظومة األمم املتحدة لتنفيذ أنشطة من قبيل االستقصاءات العامـة           مؤسسات غري   

لتحديد طرق املراسلة املناسبة، والرعاية التجارية وتنظيم املباريات، وجـوائز ومحـالت            
  . يشارك فيها عامة اجلمهور، ورصد التغيري احلاصل على األرض

حارى ومكافحة التصحر علـى      االحتفال بعقد الص   أنشطةوللسري قُُدماً يف تنفيذ       -٢٩
حنو مستدام طيلة الفترة اليت يستغرقها، ميكن لفريق األطراف يف دورته العاشرة أن ينظر              

  : فيما يلي
تشجيع تنفيذ االستراتيجية وخطة العمل اخلاصتني بعقـد الـصحارى            )أ(  

  ومكافحة التصحر على الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل؛
ظمات الدوليـة واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة       تشجيع البلدان واملن    )ب(  

واملنظمات غري احلكومية على استخدام شعار عقد الصحارى ومكافحـة التـصحر يف             
   أنشطتها املتعلقة بالتصحر وتدهور األراضي واجلفاف؛

تشجيع أعضاء فرقة العمل املشتركة كذلك على حشد املوارد العامـة،              )ج(  
عينية والعمل التطوعي باإلضـافة إىل املـوارد التقليديـة،          سيما األفكار واملسامهات ال    وال

  الدعاية لعقد الصحارى ومكافحة التصحر أثناء أنشطتها املقررة ذات الصلة بالعقد؛  وعلى
تشجيع مجيع املنظمات الدولية ذات الصلة ومجيـع البلـدان الناميـة              )د(  

   أحناء العامل؛ واملتقدمة على دعم فعاليات وأنشطة االحتفال بالعقد يف مجيع
تقدمي طلب إىل األمني التنفيذي حبشد املوارد الالزمة لتنفيذ استراتيجية            )ه(  

  .وخطة عمل عقد الصحارى ومكافحة التصحر
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  مرفق

االستراتيجية وخطة  :  املتحدة للصحارى ومكافحة التصحر    عقد األمم     
   ) أ(العمل

  احملتويات
  الصفحة 

  ١٠  ......................................................................................مقدمة  - أوالً  
  ١١  ..........................................................................داف والغاياتاأله  - اًثاني  
  ١١  ..........................................................................النهج االستراتيجي  - اًثالث  

  ١٢  ....................................................................املبادئ التوجيهية  - ألف     
  ١٢  .....................................................................العالمة التجارية  -  باء     
  ١٢  ....................................................تصنيف اجلهات الفاعلة املستهدفة  - جيم     
  ١٣  ...................................................بناء شبكات العالقات والشراكات  - دال     
  ١٤  .................................................................تنسيق أنشطة العقد  -  هاء     
  ١٤  .....................................................................الرصد والتقييم  -  واو     
  ١٥  ......................................................................املوارد املطلوبة  - زاي     

  ١٥  .................................................................................خطة العمل  - اًرابع  
  ١٦  ...........................................................................ةاملشارك  - ألف     
  ١٦  ...................................................................فعاليات االحتفال  -  باء     
  ١٨  .....................................................................طبيعة الفعاليات  - جيم     
  ١٨  ............................................................................األنشطة  - دال     
  ١٩  ....................................األنشطة املتكررة لعقد الصحارى ومكافحة التصحر  -  هاء     
  ١٩  ......................................................إطالق فعاليات العقد واختتامها  -  واو     

  ٢٠  .......................................................................االستراتيجية اإلعالمية  - اًخامس  
  ٢١  ......................................................................................املوارد  - اًسادس  

  ٢١  ............................................................................األنشطة املقترحة  - سابعاً  
 

__________ 

أعد هذه الوثيقة األعضاء يف فرقة العمل املشتركة بني الوكاالت املعنية بعقد الصحارى ومكافحة التـصحر              )أ (
اتفاقية مكافحة التصحر، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، والـصندوق             : وهم

 وغري ذلك اهليئات املعنية التابعة ملنظومة األمم املتحدة، مبا فيها إدارة شؤون اإلعالم              الدويل للتنمية الزراعية،  
 .لدى األمانة العامة
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  مقدمة  -أوالً   
ويساورها القلق  . يساور القلق منظمة األمم املتحدة بشأن األراضي اجلافة يف العامل           -١

كانياهتا، ويساورها ألنه مت تناسي تلك األراضي ومت التقليل من قيمتها وحيل دون استغالل إم           
القلق إزاء استمرار عدم االستفادة من اإلمكانيات اهلائلة اليت توفرها للتخفيف من آثار تغـري    
املناخ والتأقلم معه، ويساورها القلق كذلك إزاء محاية وحفظ بعض أشد النظم اإليكولوجية             

نسبة شخص واحد من يف العامل هشاشة وضعفاً وأعالها قيمةً أيضاً، كما يساورها القلق ألن 
 يف الـسباق حنـو حتقيـق        تتضاءلكل ثالثة أشخاص يعيشون يف األراضي اجلافة يف العامل          

فاألراضي اجلافة شاسعة ومهمة بالنسبة لرفـاه       . ٢٠١٥األهداف اإلمنائية لأللفية حبلول عام      
  . مجيع اجملتمعات يف املستقبل؛ ولذلك السبب ال بد من إجياد رد منسَّق

الستراتيجية وخطة العمل النهج الذي سُيتَّبع والتدابري اليت سُتتخذ لالحتفال بعقد           وتربِز ا   -٢
ويتعلق األمر هنا بتضافر جهود وكاالت األمـم املتحـدة الـيت            . الصحارى ومكافحة التصحر  

وتوفر االستراتيجية وخطة العمل إطـار      . فوضت إليها اجلمعية العامة والية اإلمساك بزمام املبادرة       
  . زاً للعمل االستراتيجي وهو عبارة عن وثيقة حية تستطيع التكيف مع تقلبات الزمنعمل مركَّ

  التصور واملهمة
يعكس تصور عقد الصحارى ومكافحة التصحر احلالة اليت نأمل أن نـرى العـامل                

 فيما يتعلق بالنظم اإليكولوجية للصحارى ولألراضي اجلافة يف العـامل،  ٢٠٢٠عليها يف عام   
  :فنتصور. ا حنن عليه اليوممقارنةً مب

 النظم اإليكولوجية لألراضي     واعياً وملتزماً باحلفاظ على    جمتمعاً دولياً   
اجلافة وللصحارى وبتحسينها وبالتعاطي مـع التـصحر وتـدهور          
األراضي عن طريق إدارة مستدامة لألراضي بغيـة اجتثـاث الفقـر            

  .يةوحتسني أسباب املعيشة احمللية وحتقيق االستدامة البيئ
ولبلوغ هذه الغاية، أُسندت إىل الناشطني واجلهات الفاعلة املنخرطني يف أنشطة عقد             

  : الصحارى ومكافحة التصحر مهمَّتان مها
إرسال رسالة واضحة ومقتضبة وقوية عن قيمـة الـنظم اإليكولوجيـة              )أ(  

  لألراضي اجلافة والصحارى وعن آثار التصحر وتدهور األراضي واجلفاف، 
شاء ائتالف عاملي من األشخاص واملنظمات واملؤسـسات علـى مجيـع            إن  )ب(  

  .املستويات يشجع اإلدارة املستدامة لألراضي يف النظم اإليكولوجية لألراضي اجلافة وللصحارى

  األهداف والغايات  -ثانياً   
هداف والغايات من عقد الصحارى ومكافحة التصحر إىل معاجلة الشواغل          ترمي األ   -٤

سّيما تدهور حالة التصحر يف مجيـع املنـاطق          ، وال A/64/201 قرار اجلمعية العامة     املثارة يف 
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 بالنسبة لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، وخباصة القضاء علـى الفقـر   املدىوآثاره البعيدة  
  .وضمان االستدامة البيئية

عاملي حتقيق اعتراف   "ويتجلى اهلدف العام من عقد الصحارى ومكافحة التصحر يف            -٥
مبسألة تدهور األراضي عن طريق وضع إدارة وإنتاجية النظم اإليكولوجية لألراضـي اجلافـة              

  ."وللصحارى يف صلب جدول أعمال السياسة البيئية على الصعيدين الوطين واملتعدد األطراف
واستناداً إىل قرار اجلمعية العامة وإىل اخلطة وإطار العمل االستراتيجيني للـسنوات              -٦

  :، يكون للعقد ثالث غايات هي٢٠١٨-٢٠٠٨ من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية العشر
تـدهور  /تقدمي رسائل واضحة ومقتضبة تبّين أسباب وحلـول التـصحر           )أ(  

األراضي واجلفاف موجهة إىل جهات فاعلة مباشرة وغري مباشـرة وموجهـة كـذلك إىل               
  .جلافة والصحارىاملستفيدين من منتجات وخدمات النظم اإليكولوجية لألراضي ا

إنشاء منصة للربهنة على كل من اإلمكانيات والفرص املتاحة لكي تكـون         )ب(  
النظم اإليكولوجية لألراضي اجلافة وللصحارى منتجةً وذلك عن طريق عرض اإلجنـازات             

 والنظم اإليكولوجيـة    أسباب املعيشة  النجاح املتعلقة بتحسني     وقصصواملمارسات الفضلى   
  ر؛وتدفقات االستثما

املسامهة يف حتسني استدامة النظم اإليكولوجية يف املدى الطويل عن طريق             )ج(  
 املتضررين وعن طريق زيادة الغطـاء النبـايت يف النظـام       السكاناحلد من الفقر يف صفوف      
  ؛) ب(اإليكولوجي لألراضي اجلافة

  النهج االستراتيجي  -ثالثاً   
  : ومكافحة التصحر سبعة أبعاد هيللنهج االستراتيجي املعتمد يف عقد الصحارى  -٧

 املبادئ التوجيهية •

 وضع عالمة جتارية للحملة •

 تقسيم اجملموعات املستهدفة إىل شرائح حسب كل غاية •

 بناء شبكات من العالقات والشراكات •

 رصد التقدم وتقييمه واإلبالغ عنه •

 التنسيق •

 حشد املوارد •
__________ 

سيضمن هذا كذلك استفادة الناس وتلك النظم اإليكولوجية شيئاً من احلملة، ويستجيب لقـرار اجلمعيـة      )ب (
ـ           سب التـصور الـوارد يف اخلطـة     العامة الذي يدعو عقد الصحارى ومكافحة التصحر لتعزيز النتائج ح

 ).٢٠١٨-٢٠٠٨(العمل االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية  وإطار
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  املبادئ التوجيهية  -ألف   
املراد به بناء مجاعة متآلفة من جمموعة متنوعة مـن اجلهـات            إن إطار العمل الناظم،       -٨

الفاعلة الالمركزية جيمعها تصور ومهمة وأهداف وغايات مشتركة، سيستند إىل أربعة مبادئ،            
  .العمل وهي الشمول واحملاسبة يف العمل والتجديد والفائدة يف اختيار أنشطة ومحالت إطار

وإشراك اجملتمع املدين    طاع ممكن من اجلمهور   الوصول إىل أوسع ق   فُيقصد بالشمول     -٩
وسيمكّن االلتزام باملساءلة، باالستناد إىل املبادئ التوجيهية لإلبالغ املتاحـة          . بشكل نشيط 

م لألمم املتحدة من إعداد تقارير موضوعية تقـدَّم إىل اجلمعيـة             العا األمنيعلى اإلنترنت،   
ويتطلب احلفاظ على الزخم وجذب انتباه اجلمهور طيلة عقد من الزمان، على أقـل              . العامة

  . فيهاالتجديد مبادرات عقد الصحارى ومكافحة التصحر وفائدةبتقدير، االهتمام 

  مة التجاريةالعال  -باء   
للعقد ميكن تعريفـه    ) شعارات(عالمة جتارية يف وضع رمز وشعار       تتمثل الغاية من      -١٠

هبما، وتوفري قوالب معيارية إلنتاج جمموعة واسعة من املواد اليت ميكن ملختلـف العناصـر               
وللتقليل إىل أدىن حد من إساءة استخدام العالمـة         . االستعانة هبا يف تنظيم خمتلف الفعاليات     

الالمركزي، ستوضع سياسة ومبادئ توجيهية خاصة باستعمال       التجارية، نظراً التِّباع النهج     
رمز عقد الصحارى ومكافحة التصحر وسُتنشر على املوقع اإللكتروين للعقـد، وسـيعيَّن             
  .شخص حمدد يتم االتصال به لإلجابة على االستفسارات املتعلقة باستخدام العالمة التجارية

كل سنة مبحاذاة شعار اليوم العـاملي       وإلحداث أشد األثر، سيظهر شعار العقد يف          -١١
  .ملكافحة التصحر

  تصنيف اجلهات الفاعلة املستهَدفة  -جيم   
نظراً للمدة الزمنية احملددة، وللمناخ االقتصادي الضاغط، ولضرورة احلفاظ علـى             -١٢

الزخم على مدى عقد من الزمان، ولتفاوت مستويات فهم القضايا املطروحة، فـإن وضـع    
مية فعالة سيتطلب يف املقام األول تصنيف اجلهات الفاعلة حسب اجملموعات           استراتيجية إعال 

املتأثرة واجملموعات غري املتأثرة، مث استهدافها حسب األدوار والوظائف والغايات اإلعالميـة            
  :احملددة وهي كالتايل

   يتعلق بالرسائل التوجيهية لوضع السياساتفيما :صناع السياسات  )أ(  
 فيما يتعلق باإلعالم بشأن القضايا املعقدة والجتـذاب         :ملؤيدونا/املشاهري  )ب(  

  اهتمام السكان الساهني
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 فيما يتعلق باألخبار املثرية للفضول، وحشد اجلماهري أثناء         :وسائط اإلعالم   )ج(  
  الفعاليات وتنبيه الساسة إىل القضايا املطروحة

ار وملبـادرات    بوصفهما هدفني لالستثم   :قطاع األعمال والقطاع اخلاص     )د(  
   للشركاتاالجتماعيةالتوعية باملسؤولية 

 لرصد التغيري على األرض، وبصفتهم خرباء       : األحباث ومؤسساتالباحثون    )ه(  
  يف القضايا املطروحة

 بوصفهم املستفيدين مستقبالً مـن األراضـي اجلافـة          :والشباباألطفال    )و(  
 التصحر وحيويته على مـدى      وللحفاظ على زخم عقد األمم املتحدة للصحارى ومكافحة       

  عقد من الزمان
 إشراك اجلمهور املتيقظ بشكل عملي والوصول إىل مـن مل         :العاماجلمهور    )ز(  

  ينضموا بعد
 تأييد املـسألة    :املنظمات غري احلكومية واجلهات الفاعلة من اجملتمع املدين         )ح(  

  .واحلث على العمل أثناء األنشطة املقررة

  قات والشراكاتبناء شبكات العال  -دال   
، سينفَّذ عقد الصحارى ومكافحة التصحر من خالل تيسري         مركزينظراً التِّباع هنج ال       -١٣

  :بناء شبكات من العالقات وإقامة الشراكات بني اجلهات الفاعلة توخياً للغرضني اآلتيني
بناء التضامن عن طريق إحداث منصات إعالمية وتبادل املعلومـات بـشأن              )أ(  
   واملؤيدين، ووضع تقارير عن خطط األنشطة والتقدم احملرز فيها واإلجنازات املتعلقة هبا؛املتطوعني
بناء حتالف عن طريق تعبئة منظمات هامة استراتيجياً كي تنضم إىل العملية              )ب(  

 املشتركة، مبا يف ذلك اجلهات املاحنـة ومنظمـات          االهتماماتواجلمع بني املنظمات ذات     
  .القطاع اخلاص

  تنسيق أنشطة العقد  -هاء   
، الذي يكلف وكاالت األمم املتحدة املتصل عملها ٦٤/٢٠١وفقاً ملا جاء يف القرار    -١٤

 باملسؤولية األوىل عن تنفيذ العقد، وهي فرقة العمـل املـشتركة بـني              القراربنطاق ووالية   
مـم  اتفاقيـة األ  : الوكاالت اخلاصة بعقد األمم املتحدة للصحارى ومكافحة التصحر وتضم        

املتحدة ملكافحة التصحر، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، وبرنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي،             
والصندوق الدويل للتنمية الزراعية، واتفاقية التنوع البيولوجي، ومنظمة األمم املتحدة لألغذية           

 املناخ، ومنتدى والزراعة، واملنظمة الدولية للهجرة، واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري      
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األمم املتحدة املعين بالغابات، ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة، وجامعة األمـم             
وبتوصية من هذه . املتحدة، ومؤمتر األمم املتحدة املعين باملياه، واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية

 التصحر، ستعيِّن كل مؤسسة     الوكاالت وبطلب كتايب من األمني التنفيذي التفاقية مكافحة       
  .ذات صلة شخصاً ليكون جهة االتصال اخلاصة هبا يف فرقة العمل املشتركة بني الوكاالت

وال بد من التنسيق عند التخطيط ألنشطة كل سنة حىت يتسىن االتفاق على املوضوع                -١٥
لـب عمـالً    الذي سيتم التركيز عليه، وعلى أهم الرسائل اليت سُتنشر واملقترحات الـيت تتط            

مجاهريياً، وعلى زيادة نشر املعلومات على أوسع نطاق ممكن وإعداد التقارير املرحلية الـسنوية           
وستؤدي أمانة . وسيتخذ التنسيق، قدر اإلمكان، شكل ِفرق صغرية ذاتية التنظيم. حول األنشطة

لى األقل من   اتفاقية مكافحة التصحر دور جهة االتصال فيما يتعلق بالعقد بالتعاون مع واحد ع            
  .أعضاء فرقة العمل املشتركة اآلخرين هبدف دعم تنفيذ األنشطة اخلاصة باملوضوع يف كل السنة

  الرصد والتقييم  -واو   
 إىل األمني العام لألمم املتحدة أن يقدم تقريراً عن حالة تنفيذ            ٦٤/٢٠١يطلب القرار     -١٦

ولتيسري إعداد تقرير األمني    . معية العامة فعاليات العقد وذلك انعقاد الدورة التاسعة والستني للج       
وسـُتَعد،  . العام، ستعد فرقة العمل املشتركة تقريراً من صفحتني عن نتائج فعاليات كل سـنة            

وميكـن لألعـضاء    . اإلمكان، تقارير تكميلية قصرية بالصوت والصورة عن الفعاليـات         قدر
  .لس إدارهتم باألنشطة اليت ينفذوهناالعمل املشتركة أن يستعينوا بالتقارير إلبالغ جما فرقة يف
  :وقد تشتمل التقارير على ما يلي  -١٧

 املواضيع والغايات واألنشطة اخلاصة بكل سنة •

 نتائج األنشطة وآثارها، عاملياً وإقليمياً •

 الوصول إىل عامة اجلمهور يف العامل •

 توزيع الفعاليات جغرافياً •

 املوارد املعبَّأة البشرية واملالية وغريها •

 مارسات الفضلى مبا يف ذلك اجملاالت اليت يتحقق فيها تقدم أو تباطؤ أو تراجعامل •

  التوصيات االستراتيجية •

  املوارد املطلوبة  -زاي   
مع أن عقد الصحارى ومكافحة التصحر سيحشد نسبةً كبريةً من موارده بواسـطة         -١٨

زيد من املوارد لسد     يتحدث عن إمكانية تعبئة م     ٦٤/٢٠١التعاون مع الوكاالت، فإن القرار      
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وستستهدف مبادرات مجع األمـوال      .الثغرات وحاالت النقص وللقيام مبسؤوليات إضافية     
لتوفري املوارد املالية والتقنية احلكومات وخاصة اجلهات املاحنة الثنائية واملتعـددة األطـراف،        

ية عن طريق   وسُيسعى للحصول على موارد عين    . واملؤسسات املالية الدولية، والدول األعضاء    
عقد شراكات مع مؤسسات غري تابعة ملنظومة األمم املتحدة بغية تنفيذ أنشطة مـن قبيـل                
االستقصاءات العامة لتحديد طرق املراسلة املناسبة، والرعاية التجارية وتنظـيم املباريـات،            

  .وجوائز ومحالت يشارك فيها عامة اجلمهور، ورصد التغيري احلاصل على األرض
 فرقة العمل املشتركة محالت جلمع التربعات من أجل متويل أنشطتها ومن            وستنظِّم  -١٩

اخليارات املتاحة هلا احلمالت الثنائية جلمع التربعات لتمويل مشاريع معينة وإنشاء صـندوق             
وحتت عنوان . ائتماين خاص بأنشطتها لدى أمانة اتفاقية مكافحة التصحر وهي جهة االتصال  

ركات، ميكن تشجيع شركات القطاع اخلاص اليت تتمتع خبربة ذات          املسؤولية االجتماعية للش  
  .صلة على إعارة متطوعني للعمل يف تنفيذ فعاليات عقد الصحارى ومكافحة التصحر

  خطة العمل  -رابعاً   
وتنبين . تعرض خطة العمل ُنُهجاً ذات طبيعة تكتيكية خاضعة للتعديل حسب السياق            -٢٠

 فيما يتعلق مبواضيع العقـد      سيما الن استعراض العقود املاضية،     اخلطة على الدروس املستفادة م    
وطبيعة الفعاليات اليت تنظَّم وتنظيمها وأماكن االحتفال بالعقد وتـشجيع مـشاركة عامـة              

  .وُتربز خطة العمل كذلك العناصر األساسية يف استراتيجية إعالمية فّعالة. اجلمهور

  املشاركة  -ألف   
ماُد هنج ال مركزي ولكنه منسَّق وقائم على املشاركة فيما يتعلـق            سيعزز االمتالَك اعت    -٢١

: وسيتحقق هذا مـن خـالل     . ) ج(بالتخطيط لفعاليات االحتفال وغريها من األنشطة وبتنفيذها      
إشراك جهـات   )ج(الفصل بني فريقي التخطيط والتنفيذ،  )ب(التخطيط لألنشطة مقدماً،   )أ(
وضع مشروع خطـة     )د(ملتحدة يف التخطيط والتنفيذ،      جزءاً من منظومة األمم ا     تلة ليس عفا

وسيتم . سنوية واضحة لألنشطة، مع إتاحة مهلة كافية لتيسري سري وإدارة العملية بشكل سلس            
  .تصميم صفحة إنترنت خمصصة وأدوات مناسبة لتسهيل إدراج مسامهات عامة اجلمهور

  فعاليات االحتفال  -باء   
 بشأن املوضوع الذي سيتركز عليه      اترقرارة ختطيطية،   سُتّتخذ، فيما يتعلق بكل دو      -٢٢

مكان انعقـاده   /االهتمام ونوع احلدث الذي سيتم تنظيمه، خاصة فيما يتعلق هبيكله وموقعه          
__________ 

تنفيذ عقد األمم املتحدة الثـاين للقـضاء علـى الفقـر            . تقرير األمني العام  . اجلمعية العامة لألمم املتحدة     ) ج(
  .٥، ص A/63/190الوثيقة ). ٢٠١٧-٢٠٠٨(
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ولتجنب املنافسة  . وأنشطة حمددة وأخرى متكررة خاصة بعقد الصحارى ومكافحة التصحر        
عقد الصحارى ومكافحة التصحر    من أنشطة أخرى لألمم املتحدة تقرر تنفيذها، سيتمحور         

حول فعاليات أخرى تنظمها األمم املتحدة كاألهداف اإلمنائية لأللفية، ومؤمتر األمم املتحدة            
، ومسألة التنمية املستدامة األوسع نطاقاً، باالشتراك مـع         )٢٠+ريو(املعين بالتنمية املستدامة    

تة مبواضيع العقد استناداً إىل اجلـدول       ويبّين اجلدول أدناه القائمة املؤق    . مجيع تلك الفعاليات  
  .الزمين احلايل لألمم املتحدة

  جدول
  املواضيع والفعاليات املقترحة لالحتفال بالعقد

طبيعــة  عام
 احلدث

 عرض األسباب املوضوع

عــاملي  ٢٠١٠
 وإقليمي

بدء االحتفال بعقد الصحارى ومكافحة التصحر يف كل من املناطق           إقليمي
 ياً والتركيز على مواضيع هتم اإلقليم املعينيتطلب تركيزاً إقليم

 الغابات عاملي ٢٠١١
 

إزالة األحراج يف الغابات اجلافة واقع تارخيي؛ ومن شأن التحريج أن        
جيتذب مشاركة القطاع اخلاص وانتباه وسائط اإلعالم العامليـة يف          
سياق السنة الدولية للغابات قبل انعقاد مؤمتر األطراف السابع عشر          

قية تغري املناخ؛ ومن شأنه أن يكون لبِنة يف الشروع يف الدراسة            التفا
املعنية باقتصاديات التصحر وتدهور األراضي واجلفاف أثناء القمـة         
الرفيعة املستوى املعنية بالتصحر وتدهور األراضي واجلفـاف الـيت    

 سُتعقد على هامش الدورة السادسة والستني للجمعية العامة
ريو/تالتعاونيا وطين ٢٠١٢

+٢٠ 
تؤدي التعاونيات دوراً أساسياً يف إنقاذ سكان األراضي اجلافة مـن           
الفقر؛ واستدامة األراضي اجلافة أمر حيوي بالنسبة لبقاء األجيـال          

 احلاضرة واملقبلة
السنة الدولية للتعاون يف جمال املياه؛ حالة اجلفاف؛ بعد مرور سـنة             املياه إقليمي ٢٠١٣

وقبـل  ) بروتوكول كيوتـو  ( املناخ املنتظرة    على إبرام اتفاقات تغري   
 "املاء من أجل احلياة"هناية عقد 

ــتعراض  عاملي ٢٠١٤ اسـ
ــسنوات  الـ

 اخلمس

 التقرير املرحلي للجمعية العامة؛ معلمة منتصف العقد

ــوع  وطين ٢٠١٥ التنــ
 البيولوجي 

 منتصف عقد التنوع البيولوجي

  األمن الغذائي إقليمي ٢٠١٦
  ة اهلجر عاملي ٢٠١٧
اختتام االحتفال بعقد القضاء على الفقر؛ سكان األراضي اجلافة من           الفقر وطين ٢٠١٨

  أفقر السكان يف العامل
استعراض حالة األراضي اجلافة بعد عشر سنوات من إبرام اتفـاق            تغري املناخ إقليمي ٢٠١٩

  كوبنهاغن
ــتعراض  عاملي ٢٠٢٠ اسـ

 العقد
تنظَّم مرة كل شهرين مع تنظيم      سنة اختتام العقد؛ فعاليات إقليمية      

  حدث عاملي ختامي
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 اللذين مل ختصص هلما فعاليات بعينها، ستنظر فرقة         ٢٠١٧ و ٢٠١٦وبالنسبة لعامي     -٢٣
العمل املعنية بعقد الصحارى ومكافحة التصحر يف أنسب املواضيع وذلك على ضوء نتيجـة              

وستتخذ فرقة  . ٢٠١٤لعامة يف عام    تقرير األمني العام إىل الدورة التاسعة والستني للجمعية ا        
العمل املشتركة القرار النهائي بشأن املوضوع أثناء دورة التخطيط لكل سنة ضماناً الستمرار             

  .صلته مبوضوع العقد

  طبيعة الفعاليات  -جيم   
تنظَّم فعاليات االحتفال بالعقد على الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل تباعاً من سنة              -٢٤

 التنوع والوقت الكايف للتخطيط واحلد من الطلبات التنظيميـة          يتيحمر الذي   إىل أخرى، األ  
ويبـّين  . على فرقة العمل املشتركة وحيقق الشمول من خالل التنظيم على املستوى احمللـي            

 أعاله الصعيد الذي ُيقترح تنظيم الفعاليات عليه، والقصد منـه           ١العمود الثاين من اجلدول     
لدولية مع الدورة التاسعة والتسعني للجمعية العامة عندما سيقدم         ضمان تصادف الفعاليات ا   

  .، آخر سنة يف العقد٢٠٢٠األمني العام تقريراً مرحلياً، ومع عام 

  األنشطة  -دال   
نظراً لدرجة االهتمام والوعي املتدنية نسبياً مبشاكل النظم اإليكولوجية لألراضي اجلافة             -٢٥

للمنافسة اإلضافية اليت تلقاها من األنشطة املنظَّمة يف إطـار          والصحارى ولقلة ظهورها، ونظراً     
االحتفال بعقود موازية، ستهدف احلملة إىل تنظيم فعاليات تكون يف ذات الوقـت مبتكـرة               

 ميكن  اليتوترد يف اجلدول أدناه قائمة باألنشطة املقترحة        . وقائمة على املشاركة وتربوية ومسلّية    
كي يكون قائداً للحملة ال تابعاً هلا، سيسعى عقد الـصحارى           ول. إدراجها كجزء من احلملة   

ومكافحة التصحر أيضاً إىل االستعانة بشركة متخصصة يف العالقات العامة أو التسويق إلدارة             
  .محالت حمددة على الصعيد العاملي ومبتطوعني للعمل على املشروع، اعتماداً على توفر األموال

 التعاون الناجح مع فرقة العمل املشتركة ومع وكـاالت  وباإلضافة إىل ذلك، من شأن     -٢٦
. أخرى متعاونة أن يزيد إىل أقصى حد من ظهور العقد ومن استخدام املوارد بـشكل فعـال                

وتبّين التجربة أن الفعاليات واألنشطة القائمة على املشاركة اليت تؤدي إىل نتيجة ملموسة تولّد              
ولتعزيز املشاركة، وإجياد أفكار مبتكرة واحلفاظ      . عالم كبرياً لدى اجلمهور ووسائط اإل     اهتماماً

  : على الظهور العام طيلة السنة، سُتستخدم بكثافة أدوات متاحة على اإلنترنت من أجل
   ألغراض الفعاليات االحتفالية؛مبتكرةالبحث عن أفكار   )أ(  
 جيريها   معينة، كالفائزين باملباريات بعد التصفيات اليت      قضاياالتصويت على     )ب(  

 وهم األفراد الذين قدموا مسامهة كبرية لتغيري الوضع         -خرباء وحتديد أبطال األراضي اجلافة      
  يف األراضي اجلافة؛ 
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إدماج الفعاليات االحتفالية بعقد الصحارى ومكافحة التصحر يف األنشطة           )ج(  
  اليت تنظمها فرقة العمل املشتركة ووكاالت متعاونة أخرى؛ 

لالحتفال بعقد الصحارى ومكافحة التصحر يف نفس الوقـت         حتيُّن فرص     )د(  
 بعقود أخرى كعقد األمم املتحدة للتنوع البيولوجي وعقد األمم          متعلقةالذي ُتقام فيه أنشطة     

  .املتحدة للتربية والتنمية املستدامة

  األنشطة املتكررة لعقد الصحارى ومكافحة التصحر  -هاء   
 وهي فعاليات   -تصحر أنشطته املتكررة اخلاصة     سيحدد عقد الصحارى ومكافحة ال      -٢٧

 ترمي إىل بناء مجاعة متآلفة حول العقد وإنـشاء          - كل عام    يفحمددة زمنياً يتكرر تنظيمها     
العقد طيلة أيام السنة، وإىل تنفيذ املـشاريع يف        /نوع من الترقب واحملافظة على ظهور املسائل      

دث االحتفايل أهم األنشطة املتكررة يف عقـد        وميثل حتديد تاريخ ومدة احل    . الوقت احملدد هلا  
الصحارى ومكافحة التصحر، وسُيعقد بالتزامن مع االحتفال باليوم العاملي ملكافحة التصحر           

عقـد   ل األخـرى املقترحـة   أما األنشطة املتكررة    . يونيه/حزيران ١٧الذي يصادف تاريخ    
  : الصحارى ومكافحة التصحر فهي كالتايل

 لإلعالن عن األنشطة املتكررة اليت ستنظَّم يف كـل سـنة       تعيني أجل حمدد    )أ(  
  كاملباريات، وموضوع العقد، وفترة احلملة، وأنشطة إطالق احلملة واختتامها؛ 

ختصيص هدية ال يعلَن عنها لسكان األراضي اجلافة، ُيكشف عنها يف كل              )ب(  
عبـة، أو أغنيـة، أو       تكون تلك اهلدية، مثالً، عبارة عن ل       وقد. سنة كجزء من مواد احلملة    

قصيدة، أو رسالة بالصوت والصورة من األمني العام ومن األمني التنفيذي التفاقية مكافحة             
  التصحر، وجوائز لتكرمي أبطال األراضي اجلافة؛ 

  .تعيني حراس جدد لألراضي اجلافة وأبطال لألراضي اجلافة  )ج(  

  إطالق فعاليات العقد واختتامها  -واو   
وستضم فعالية  . ، أُطلقت فعاليات عقد الصحارى ومكافحة التصحر      ٢٠١٠يف عام     -٢٨

.  جمموعة من األنشطة ُتعقد طوال السنة احتفاالً باختتام العقد٢٠٢٠االحتفال بالعقد يف عام 
، سيكون كل واحد من تلك ٢٠١٠وباالستناد إىل جتربة أنشطة اإلطالق اليت ُنظمت يف عام       

ومن .  تؤدي إىل فعالية عاملية يفضَّل أن ُتعقد يف هناية العام          الفعاليات فريداً من نوعه وخطوةً    
 مخس فعاليات إقليمية وفعالية عاملية؛ لذلك ُيقترح        -املتوقع تنظيم ست فعاليات يف اجملموع       

ومن شأن الفعاليات اليت تـصادف الطقـس أن         . التخطيط لتنفيذ نشاط واحد كل شهرين     
ث سيزداد اهتمام عامة اجلمهور ووسائط اإلعـالم        تشكل أخباراً مثرية لالهتمام ومفيدة حي     
  .برسالة عقد الصحارى ومكافحة التصحر
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  االستراتيجية اإلعالمية  -خامساً  
حيتاج عقد الصحارى ومكافحة التصحر إىل وسائط اإلعالم لتيسري تنفيذ استراتيجيته،             -٢٩

وتتجلى تلـك   . يدة اليت قد تعوق مشاركتها يشكل نقطة انطالق ج        بالقيودلذلك فإن الوعي    
كَلل وسائط اإلعالم من العقود؛ لذلك فإن االبتكـار أمـر أساسـي،             ) أ: (القيود فيما يلي  

اإلدارة املستدامة لألراضي قضايا معقدة ويـصعب       /التصحر وتدهور األراضي واجلفاف    )ب(
سوء فهم مـشكلة التـصحر      ) ج(اإلقناع هبا، لذلك سُيوىل االهتمام للرسالة والرسول معاً،         

ولتشجيع الصحفيني على الكتابة    . األفكار املغلوطة عنها، لذلك ال بّد من معاجلة املسألتني معاً         و
عن عقد الصحارى ومكافحة التصحر، سيتم االتصال بكربيات هيئات اإلذاعـة والتلفزيـون             
الدولية وبرابطات الصحفيني، بوصفهم شركاء، من أجل إحداث جائزة سنوية لتكرمي الصحفي            

  .  أفضل مقال عن قضايا النظم اإليكولوجية للصحارى واألراضي اجلافةالذي يكتب
ونظراً لتنوع مواضيع األمم املتحدة خالل العقد، ستضع فرقة العمل املشتركة يف كل   -٣٠

  : اهلدف تشتمل على بعض مما يليوحمددةسنة ُعدة أدوات إعالمية دقيقة 
االحتفال بعقد الصحارى   رسالة قصرية عن جوهر     (خطاب لرفع املعنويات      )أ(  

  )ومكافحة التصحر
  بشأن موضوع السنة) تعرض ثالث نقاط على أقصى تقدير(رسالة مقتضبة   )ب(  
  مقتطفات ذكية من مقابالت ولقاءات تناسب رسالة السنة  )ج(  
  صحف وقائع تبّين البعدين اإلقليمي والعاملي   )د(  
   تتعلق بصحف الوقائعخرائط تفاعلية، وأرقام، وجداول، ورسوم بيانية  )ه(  
  قصص جناح ذات صلة باملوضوع  )و(  
مـشاهد  : مواد خام، يفضَّل أن تكون مرئية، ُتستخدم ألغراض إعالميـة           )ز(  

  مصورة، ومقتطفات إذاعية، وقصص إنسانية، وصور، ومواد إيضاحية
  عدد خاص من النشرة اإلخبارية لتثقيف عامة اجلمهور بشأن موضوع السنة  )ح(  
  .  املناطق بأمساء اخلرباء الذين ستجري مقابلتهم من كل منطقة منقائمة  )ط(  

  املوارد  -سادساً  
. تتطلب فعاليات االحتفال إنتاج مواد فكرية ومادية بغرض استخدامها يف احلمالت            -٣١

وباإلضافة إىل األساليب التقليدية جلمع األموال املذكورة أعاله، ستقوم فرقة العمل املشتركة            
وُيستحب بوجه  . وارد العامة، وال سيما األفكار واملسامهات العينية والعمل التطوعي        بتعبئة امل 

 لعقد الصحارى   الدعايةخاص أن تبحث فرقة العمل املشتركة والوكاالت املتعاونة األخرى          
  .ومكافحة التصحر عندما تكون أنشطتها املقررة ذات صلة مبوضوع العقد
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عقد الصحارى ومكافحة التصحر على الرابط      وميكن طلب موارد الدعم من موقع         -٣٢
. وميكن كذلك تقاسم موارد احلمالت من خالل هذا املوقع        . http://unccd.unddd.int: التايل

ومن مجلة تلك املوارد قواعد البيانات ومواد احلمالت واملنشورات املطبوعـة واإللكترونيـة           
  .لعامة واإلعالناتواملعلومات ا

  األنشطة املقترحة  -سابعاً   
ميكن تنفيذ األنشطة املقترحة أدناه بشكل منفصل عن بعـضها الـبعض بوصـفها                -٣٣

 أو بالترادف مع أنشطة ينفذها أفراد     عقد الصحارى ومكافحة التصحر   فعاليات فريدة خاصة ب   
  :يف فرقة العمل املشتركة أو وكاالت متعاونة أخرى

  قترح اختاذها أثناء العقدالتدابري امل
  األنشطة   -١
  "قصص من األراضي اجلافة: "نشر املمارسات الفضلى اخلاصة بالتصحر وتدهور األراضي واجلفاف  ‘١‘
  تنظيم محالت تسويقية   ‘٢‘
  تنظيم مسرح جوال  ‘٣‘
  إنتاج دمى متحركة   ‘٤‘
  ير، والفنون، املواقع التراثية، وغري ذلك الكتب، واملوسيقى، واألفالم، وفن التصو-تنظيم مهرجانات   ‘٥‘
  استضافة مباريات رياضية ودية  ‘٦‘

  "الركض من أجل األراضي اجلافة "-الركض من أجل قضية   )أ(  
  .مباراة أوروبا ضد أفريقيا املتحدة يف كرة القدم، وما إىل ذلك  )ب(  

  عقد الصحارى ومكافحة التصحرتأليف نشيد خاص ب  ‘٧‘
  رات لشباب األراضي اجلافةتنظيم معسك  ‘٨‘
  أكشاك لبيع منتجات األراضي اجلافة/إنشاء أسواق  ‘٩‘
تصميم ألعاب حاسوبية مستوحاة من األلعاب اليت ال ُتلعب إالّ يف األراضي اجلافة أو اليت تعين النظم اإليكولوجية                    ‘١٠‘

  والثقافات اخلاصة باألراضي اجلافة
مثالً، املنتديات االقتصادية العاملية، ومؤمترات قمة      (كتبات واملنتديات املتخصصة    تنظيم معارض داخل املتاحف وامل      ‘١١‘

  )جمموعة العشرين
  برامج غرس األشجار يف املدارس، مع ختصيص مشاتل إلعداد مراقد البذور ووسائل الري  ‘١٢‘
  تشجيع توسيع نطاق املمارسات الفضلى اليت وثّقتها وكاالت خمتلفة  ‘١٣‘
  صادر البديلة لربامج أسباب املعيشة، وخاصة منها تلك اليت تشجع تنمية املشاريعنشر امل  ‘١٤‘
  تنظيم جوالت دراسية وزيارات تبادل كجزء من التعاون بني بلدان اجلنوب  ‘١٥‘
 عقد الـصحارى ومكافحـة التـصحر    فتح حسابات يف فايسبوك وغريه من منصات العالقات االجتماعية باسم             ‘١٦‘

  ظام بقصص من قبيل املمارسات الفضلى إىل جانب القضايا الناشئةوتغذيتها بانت
  تنظيم مباريات  ‘١٧‘

  اإلعالم بغية إثارة االهتمام بقصص التصحر/للحصول على جائزة الصحافة  )أ(  
  مباراة دولية يف فن التصوير  )ب(  
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   العالقات بني املؤسسات-إنشاء ائتالف عاملي   -٢
ية تتكون باألساس من منظمات اجملتمع املدين وُيفضَّل أن تكون منظمات شعبية مـن              تشجيع إنشاء شبكات إقليم     ‘١‘

  أجل تنشيط العمل على املستوى احمللي ملكافحة التصحر
  "حلف األراضي اجلافة"إنشاء   ‘٢‘
  عقد الصحارى ومكافحة التصحر حتديد الدول الرائدة اليت ميكنها دعم أنشطة   ‘٣‘
املوجودة فعالً من أجل القيـام بأنـشطة        " نوادي اليونسكو "لبيئة يف املدارس أو االنضمام إىل       إنشاء نوادي هتتم با     ‘٤‘

  توعية مشتركة من قبيل زرع األشجار أو مشاتل األشجار
التعاون مع مؤسسات األحباث واملؤسسات األكادميية لتحديد أنواع األشجار السهلة التكيـف الـيت تزدهـر يف                 ‘٥‘

  ظروف مناخية خمتلفة
  التعاون مع متاحف ومكتبات التاريخ الطبيعي  ‘٦‘
االشتراك مع مشاريع أخرى ذات صلة بالتصحر وتدهور األراضي واجلفاف كمبادرة السور األخـضر العظـيم                  ‘٧‘

  )من بلدان وقادة(والتعاون الوثيق مع مؤيديها 
  العرض   -٣
" احلياة من قبـل "وقصص إنسانية وغريها تتناول ، التركيز على إنتاج مواد وصور     ٢٠١٤ إىل عام    ٢٠١١من عام     ‘١‘

" احلياة من بعد  "، تتناول موضوع    ٢٠١٩ إىل عام    ٢٠١٥مث إنتاج مواد مشاهبة، يف الفترة من عام         ) محالت العقد (
  لتبيان أوجه الفرق واالختالف

ر جناحاً من اجملتمعـات     إنتاج مواد توضح كيف أن اجملتمعات اليت لديها استراتيجيات أفضل إلدارة األراضي أكث              ‘٢‘
  اليت ال متلك تلك االستراتيجيات

  إعداد رسائل تركز على كل من املشكلة واحللول والفرص وإمكانيات االستثمار يف األراضي اجلافة  ‘٣‘
  تنظيم محالت موجهة لألطفال عن كيفية استخدام األراضي  ‘٤‘
  كمياً لإلنتاجية وقَيم النظم اإليكولوجية لألراضي اجلافة والصحارىإنتاج تقرير حالة عن األراضي اجلافة يتضمن حتليالً   ‘٥‘
  حيث حتقق تقدم كبري يف السنوات األخرية" من األراضي اجلافة) منتقاة(قرى "إنتاج سلسلة أفالم وثائقية مصورة عن   ‘٦‘
اقطع شجرة واحـدة  " من قبيل تتعلق مبواضيع التصحر باالستناد إىل معلومات علمية مفيدة       " قوانني أساسية "إنتاج    ‘٧‘

  ألغراض احلمالت اخلاصة بالغابات" وازرع اثنتني
نشر كتّيب عن األراضي تشترك يف إعداده عدة وكاالت، باالستناد إىل تقرير جمموعة إدارة البيئة يف برنامج األمم                    ‘٨‘

  املتحدة للبيئة
  . نامج بغية حتديد مصادر التغيريتناول كل من حاالت النجاح والفشل على صعيدي السياسة والرب  ‘٩‘

        


