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 مؤمتر األطراف
 الدورة الثامنة

 ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول١٤-٣مدريد، 

  من جدول األعمال املؤقت١٥البند 
 العالقات بني األمانة والبلد املضيف هلا

 قات بني األمانة والبلد املضيف هلاالعال

 *مذكرة مقدمة من األمانة

 املوجز

 تطوير عالقاهتا حبكومة أملانيا، أن تواصل، إىل األمانة ٧-م أ /٢٩طلـب مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره        -١
 . وستفاليا ومدينة بون، وكذلك باألوساط األكادميية والقطاع اخلاص-ووالية مشال الراين 

ت هذه الوثيقة استناداً إىل األنشطة املضطلع هبا يف البلد املضيف ألمانة االتفاقية، وبالتعاون              أُعـد  وقـد  -٢
 . وخمتلف الشركاء األملانالرمسينيالوثيق مع النظراء 

نظر يف دورته الثامنة، يف التقرير بشأن العالقات بني األمانة والبلد املضيف هلا             ال مؤمتر األطراف    يودوقد   -٣
 .شورة حسبما يراه مناسباًوتقدمي امل

 

                                                      

يذ االتفاقية  تأخر تقدمي هذه الوثيقة بسبب ضيق الوقت الفاصل بني الدورة اخلامسة للجنة استعراض تنف              *
 .والدورة الثامنة ملؤمتر األطراف
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  مقدمة- أوالً

، إىل األمانة أن تواصل تطوير عالقاهتا حبكومة أملانيا، ٧-م أ /٢٩ مبوجب مقرره    طلـب مؤمتر األطراف،    -١
 وستفاليا ومدينة بون، وكذلك باألوساط األكادميية والقطاع اخلاص، وأن تقدم تقريراً إىل             -ووالية مشال الراين    

 . ضيفمؤمتر األطراف يف دورته الثامنة عن التقدم اإلضايف احملرز يف عالقاهتا بالبلد امل

وتقـدم هذه الوثيقة أحدث املعلومات عن عالقة العمل بني األمانة والبلد املضيف هلا واألطراف الفاعلة                 -٢
 . ٧-م أ/٢٩األخرى املذكورة يف املقرر 

وتقدم هذه الوثيقة أيضاً معلومات عن سري عمل جممع األمم املتحدة يف بون والترتيبات اليت اختذها البلد                  -٣
 .ت األمم املتحدة اليت تتخذ من بون مقراً هلا بشأن تقاسم تكاليف هذه املرافقاملضيف ومنظما

 /معلومـات عن األنشطة املضطلع هبا يف الفترة بني تشرين الثاين       - ثانياً
 ٢٠٠٧يونيه / وحزيران٢٠٠٥نوفمرب 

  التعاون مع السلطات األملانية-ألف 

، العمل عن كثب مع     ٢٠٠٧يونيه  / وحزيران ٢٠٠٥مرب  نوف/واصلت األمانة، يف الفترة بني تشرين الثاين       -٤
فقد ُعقدت عدة اجتماعات تشاورية بشأن تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر            . السلطات األملانية املعنية  
 .واضطُلع بأنشطة مشتركة

 التعاون مع الوزارة االحتادية للتعاون االقتصادي والتنمية -١

ملاين يف الوزارة االحتادية للتعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي يف أملانيا عدة            أجـرى وزيـر الدولة الرب      -٥
فرباير /يناير وشباط / يف كانون الثاين   -مشـاورات مـع األمني التنفيذي التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر            

 قضايا شىت يف جمال السياسات، وتناولت هذه املشاورات.  يف بون وبرلني، بأملانيا- ٢٠٠٦أكتوبر /وتشرين األول
منها ما تعلق بتنفيذ برامج العمل الوطنية، واالحتفال بالسنة الدولية للصحاري والتصحر، والوضع املايل لالتفاقية، 

 .وإدراج مسألة التصحر والقضاء على الفقر ضمن اجملاالت اليت ستعاجل أثناء الرئاسة األملانية لالحتاد األورويب

ومة األملانية يف هذه االجتماعيات جمدداً عن استعدادها لدعم أنشطة االتفاقية، مبا يف ذلك              وأعربت احلك  -٦
عـن طريق التعاون مع املنظمات الدولية مثل البنك الدويل، واملصارف اإلمنائية اإلقليمية، وبرنامج األمم املتحدة                

 . الت املتخصصة التابعة لألمم املتحدةاإلمنائي، ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة، وغريها من الوكا

واستضـافت الوزارة االحتادية للتعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي اجتماعني للفريق العامل احلكومي              -٧
وعقد هذان االجتماعان يف بون يف   . الـدويل الـذي يـنعقد بني الدورات واملعين بإعداد استراتيجيات لالتفاقية           

 .، بتعاون وثيق مع األمانة٢٠٠٦ يوليه/مايو ومتوز/أيار
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 التعاون مع الوزارات األخرى -٢

لقد حافظت األمانة على عالقات عمل حثيثة مع وزارات أخرى، منها الوزارة االحتادية للبيئة، والوزارة                -٨
للشؤون وقامت األمانة والوزارة االحتادية     . االحتاديـة للـبحوث والتعليم، والوزارة االحتادية للشؤون اخلارجية        

 .٢٠٠٧يونيه /يف برلني يف حزيران" التصحر واألمن"اخلارجية بتنظيم مؤمتر بشأن 

 ئتمانية من أجل إعادة اإلعمارالالتعاون مع املؤسسة ا -٣

إن املؤسسة االئتمانية من أجل إعادة اإلعمار هي أهم مصرف أملاين للتنمية، ولديها هبذه الصفة ترتيبات                 -٩
وتعد قضايا التنمية الريفية، مبا فيها      .  بلداً يف أفريقيا   ٢٢دة بلدان نامية متضررة، منها      شـراكة استراتيجية مع ع    

 .تردي األراضي، من بني اجملاالت القطاعية الرئيسية اليت تنشط فيها هذه املؤسسة هبمة

املقرر عقد  ومن  . وقـد أكـدت املؤسسـة اهتمامها بتعزيز االستثمارات االقتصادية يف مناطق األراضي اجلافة              -١٠
، هبدف استكشاف سبل التعاون يف سياق عمليات        ٢٠٠٧اجـتماع تشاوري بني املؤسسة واألمانة يف حدود هناية عام           

 . تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر

 التعاون مع برملان مجهورية أملانيا االحتادية -٤

وقد التقى رئيس جلنة التعاون والتنمية يف .  وقت طويلتقيم األمانة مع الربملان األملاين عالقات تعاون منذ -١١
وأقرا يف مباحثاهتما . ٢٠٠٦أكتوبر /امليدان االقتصادي يف الربملان األملاين باألمني التنفيذي يف برلني يف تشرين الثاين

تستحق إيالءها   يف املائة من الفقراء،      ٨٠بـأن املناطق الريفية يف البلدان النامية املتضررة، حيث يعيش أكثر من             
وتناولت مناقشتهما مسألة االستثمارات االقتصادية يف مناطق األراضي اجلافة، وتعزيز مصادر . املزيد من االهتمام

الطاقة املتجددة، والتآزر فيما بني اتفاقيات ريو باعتبارها من اجملاالت اليت ينبغي أن يركّز صّناع القرار جهودهم                 
عم املشاريع الرامية للقضاء على الفقر جيب أن تراعي أيضاً احلالة اخلاصة لتلك             واتفقـا أيضاً على أن د     . علـيها 

 .البلدان النامية املتضررة من موجات اجلفاف والتصحر املتكررة

ويف هـذا السياق، ألقى األمني التنفيذي بكلمة أمام الدورة الثانية والعشرين للجنة التعاون والتنمية يف                 -١٢
، وشدد على دور الربملانات يف تعزيز عملية تنفيذ         ٢٠٠٦أكتوبر  / برلني يف تشرين األول    املـيدان االقتصادي يف   

 .اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر

  اآلخرينالتعاون مع احلكومات اإلقليمية واحمللية ومع الشركاء -٥

 -حتادية لشمال الراين    ، تطوير عالقاهتا حبكومة الوالية اال     ٧-م أ /٢٩واصـلت األمانـة، عمالً باملقرر        -١٣
وهو املىن الذي  (Langer Eugenوقد سامهت احلكومة اإلقليمية باستثمارات ضخمة يف جتديد مبىن . وسـتفاليا 

 .  األمم املتحدةجممعوبناء )  اآلن منظمة األمم املتحدة يف بونيأوي

ولية للصحاري والتصحر،   مبناسبة السنة الد  " يوم الصحراء يف بون   " نشاط إلذكاء الوعي بعنوان      ونظـم  -١٤
والوكالة األملانية يف امليدان االقتصادي  كما سامهت الوزارة االحتادية للتعاون والتنمية       . بـرعاية ُعمدة مدينة بون    
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ومشلت األنشطة تقدمي عروض، أُقيمت يف املقر السابق للربملان،         . للتعاون الفين يف التحضري هلذه املبادرة وتنظيمها      
صحارى "التصحر والتحديات القائمة واحللول املمكنة؛ وكذلك معرض للصور عن موضوع عن تردي األراضي و

 . عن املؤسسات املتخصصةاجلمهور فضالًأفراد وشارك يف هذه املناسبة عدد كبري من ". العامل

اء وباملوازاة مع مبادرة يوم الصحراء يف بون، عقدت حلقة نقاش يف مقر إذاعة صوت أملانيا مبشاركة خرب      -١٥
 . وتناولت قضايا التصحرمشهود هلم دولياً

، ٢٠٠٦نوفمرب  /ففي تشرين الثاين  .  يف أملانيا  وواصلت األمانة تعزيز تعاوهنا مع احلكومات احمللية األخرى        -١٦
ومن بني القضايا .  فورتنربغ وبعمدة مدينة شتوتغارت-التقى األمني التنفيذي برئيس برملان الوالية االحتادية لبادن 

 ناقشـوها إمكانـية اإلفادة من خربة مدينة شتوتغارت ومهاراهتا يف جمال اإلدارة املتكاملة للموارد املائية،                 الـيت 
التصحر، وضرورة دعم التآزر فيما بني اتفاقيات ريو على املستوى          واحدة من نتائج    ومشـكلة اهلجرة باعتبارها     

 .القطري

 هامبورغ  مركزمنواً هو اآلخر، ال سيما من خالل        وقـد شـهد الـتعاون بني األمانة ومدينة هامبورغ            -١٧
للبحوث يف جمال األراضي اجلافة، الذي يعكف على تنفيذ مشاريع حبثية ترمي إىل حتسني اإلمكانيات اليت تنطوي                 

ويتعاون هذا املركز تعاوناً وثيقاً يف      . علـيها األراضي اجلافة، وكذلك يف جمال التصحر والتكيف مع تغري املناخ           
". نظام رصد األراضي اجلافة    "قام باستحداث ا ما هو موجود يف أفريقيا، و      همـع شـبكات أخرى، من      العمـل 

مكافحة لبحوث   أمانيت الشبكة األملانية لبحوث يف جمال مكافحة التصحر والشبكة األوروبية            يستضـيف املركز  و
 . يف هامبورغMax Planckويتعاون املعهد أيضاً مع معهد ماكس بالنك . التصحر اليت أنشئت مؤخراً

أقيم معرض عن فقد . وتقدم والية بافاريا احلرة أيضاً الدعم ألنشطة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر -١٨
وُيجري مركز علم   . الصحارى واألراضي اجلافة يف روزهنامي، وذلك يف سياق السنة الدولية للصحاري والتصحر           

 . راسات عن إدارة املوارد املائية ومصادر الطاقةالبيئة التابع جلامعة أوغسبورغ حبوثاً ود

فقد . التعاون من أجل التنمية وحماربة الفقرب معنيةومن بني كبار الشركاء اآلخرين يف أملانيا مثة مؤسسات  -١٩
 نظمتها هاتان   أحداثتعاون مع مؤسسيت فريدريك إبنر وكونراد أدناور وشاركت يف          عالقات   األمانة   أسسـت 
، نظمت مؤسسة فريدريك إبنر، بالتعاون مع الوزارة االحتادية للتعاون والتنمية           ٢٠٠٧مايو  /يف أيار و. املؤسستان
االقتصادي والوكالة األملانية للتعاون الفين، وباالشتراك مع األمانة، مؤمتراً دولياً يف بروكسل عن دور              يف امليدان   

 ممثلو الدول األعضاء يف االحتاد      ا املؤمتر ذومن أصحاب املصلحة الذين حضروا ه     . احلكـم يف مكافحـة التصحر     
عن واألورويب، وممثلو جمموعة دول أفريقيا واحمليط اهلادي والبحر الكارييب، وممثلون عن منظمات غري حكومية،               

 .اجملتمع املدين
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  األنشطة املضطلع هبا أثناء السنة الدولية للصحارى والتصحر-باء 

 يف أملانيا وذلك يف أماكن خمتلفةلسلطات الوطنية واحمللية، بعدة أنشطة يف اضطلعت األمانة، بالتعاون مع ا -٢٠
 . سياق السنة الدولية للصحارى والتصحر، مشلت حلقات نقاش ومؤمترات ومعارض

بالتعاون مع إذاعة صوت ) يونيه/ حزيران١٧(وأُقيم احتفال يف بون مبناسبة اليوم الدويل ملكافحة التصحر  -٢١
وُنظّمت مؤمترات صحفية ومقابالت، . االقتصادي يف امليدان  بون والوزارة االحتادية للتعاون والتنميةأملانيا ومدينة

وأُشـركت األمانـة يف العـروض اليت أقيمت بشأن االتفاقية يف العديد من حلقات العمل واحللقات الدراسية                  
بل وسائط اإلعالم األملانية عن طريق       بالتغطية اإلعالمية من ق    األحداثوحظيت مجيع هذه    . واملؤمتـرات العلمية  

 .اإلذاعة والربامج تلفزيونية، وهو ما ساهم يف نشر املعلومات عن أهداف االتفاقية وغاياهتا

 مؤمتر دويل للصحافيني املتخصصني يف جمال التنمية املستدامة         ٢٠٠٦ديسمرب  /وُعقـد يف كـانون األول      -٢٢
 .ومكافحة التصحر، شاركت فيه األمانة

، وأعدوا مواد إعالمية ٢٠٠٦ يف اجملال اإلعالمي يف عام دور نشط بشكل خاصعدة شركاء أملان لان وك -٢٣
وقد حظي الكثري من . وتدريبية مبا فيها مواقع على االنترنت وأطقم تعليمية للمدارس مكرسة خصيصاً للموضوع        

 .ادي والوكالة األملانية للتعاون الفين االقتص يف امليدانهذه اجلهود بدعم الوزارة االحتادية للتعاون والتنمية

  التعاون مع األوساط العلمية-جيم 

 تفاعلية خمتلفة عقدهتا األوساط     وحواراتشـاركت األمانـة يف حماضرات ومناقشات جرت يف ندوات            -٢٤
 .األكادميية األملانية

، اتفق ٢٠٠٦ مطلع عام ففي. وقـد شـهد التعاون مع جامعة بون منواً كبرياً يف الفترة قيد االستعراض            -٢٥
 مهمة وضع إطار    تسند إليها األمـني التنفـيذي وعميد اجلامعة على تعزيز تعاوهنما وإنشاء جلنة توجيه مشتركة              

ونتيجة لذلك، عقدت حلقة عمل مشتركة يف بون . تعاوين بني املؤسستني وضمان تنسيق األنشطة املشتركة بينهما
 .وضع إطار شامل للتعاون بني األمانة وجامعة بون جرى فيها ٢٠٠٦نوفمرب /يف تشرين الثاين

شمل ذلك  يو. مع املؤسسات العلمية األملانية األخرى    يف العمل   تعاوهنا  تنمية عالقات    األمانة   وتواصـل  -٢٦
، اليت هتدف إىل تطوير املعرفة العلمية بشأن "الشبكة األملانية للبحوث يف جمال مكافحة التصحر"التعاون مع مجعية 

كما . ٢٠٠٦مايو  /مؤمتر بشأن التربة والتصحر يف هامبورغ يف أيار       عقد  وبالتعاون مع هذه اجلمعية،     . التصـحر 
مبناسبة ) دايفيـرسيتـاس(نظمـت اجلمعية اجتماعاً لفرع أملانيا من برنامج التقيـيم العاملي للتنوع األحيائـي             

تماع األول للشبكة األوروبية ملكافحة التصحر ، واالج)٢٠٠٦مايو / أيار٢٢(للتنوع البيولوجي األمم املتحدة يوم 
 .، عقد كالمها يف مقر اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر٢٠٠٦أكتوبر /يف تشرين األول

االستشعار "، بشأن   ٢٠٠٥سبتمرب  /وشاركت األمانة أيضاً يف مؤمتر علمي نظمته جامعة تريار يف أيلول           -٢٧
 ". يف سياق عملية تقييم تردي األراضي والتصحر ورصدمهاعن بعد ومعاجلة املعلومات اجلغرافية
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، ٢٠٠٦ديسمرب  /وقدم األمني التنفيذي عرضاً عن أنشطة االتفاقية يف جامعة هوهنهامي يف كانون األول             -٢٨
 .وذلك يف إطار األنشطة الرامية لتعزيز استخدام مصادر الطاقة املتجددة وتطوير الوقود البيولوجي

 القطاع اخلاص التعاون مع -دال 

تشهد العالقات مع القطاع اخلاص األملاين، مبا يف ذلك املؤسسات املالية، تطوراً أيضاً حنو التعاون البناء                 -٢٩
 : بالتعاون مع دوائر األعمال ما يليوضعهاومشلت املبادرات اليت جرى . املأمول

 وجي؛برامج حبثية عن مصادر الطاقة املتجددة مبا فيها الوقود البيول )أ( 

 حلقات عمل بشأن النظم اإليكولوجية لألراضي اجلافة وخطر تردي األراضي والتصحر؛ )ب( 

 .دراسات عن استخدام املياه املعاد تدويرها يف الزراعة )ج( 

وأبـدت جمموعـة مصـرفية خاصة يف اآلونة األخرية اهتمامها بدعم مشاريع إمنائية يف املناطق املعرضة                 -٣٠
وتعكف األمانة على حتليل الطرائق اليت تكفل للبلدان النامية         . تها للمساعدة اإلمنائية  للتصـحر عن طريق مؤسس    

 .املتضررة واملنظمات اجملتمعية احلصول على هذه الفرص التمويلية

  األمم املتحدة يف بونجممعسري عمل  - ثالثاً

يونيه /ملتحدة يف بون يف حزيران     األمم ا  جممعانتقلـت أمانـة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر إىل            -٣١
وقد تكفلت احلكومة األملانية بتمويل هذا النقل       .  شـأهنا شـأن املنظمات األخرى التابعة لألمم املتحدة         ٢٠٠٦

 .وتسهيله بشكل كامل

 منظمة تابعة لألمم املتحدة، معظمها متخصص يف جماالت البيئة          ١٢وحيتضن اجملمع اجلديد حالياً مكاتب       -٣٢
ملستدامة، وسيضم يف وقت الحق أمانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية املتعلقة بتغري املناخ ومركز بون               والتنمـية ا  

 . األمم املتحدةجممعاجلديد للمؤمترات الدولية يف 

 من قبل األمني العام لألمم املتحدة آنذاك،        ٢٠٠٦يوليه  / متوز ١١يف  اجلديد  وُدّشـن مقر األمم املتحدة       -٣٣
 مبناسبة وأكدت السلطات السياسية األملانية جمدداً. نان، واملستشارة األملانية، السيدة أجنيال مريكل    السـيد كويف أ   

هذا االحتفال الرمسي على أمهية منظمات األمم املتحدة اليت تتخذ من بون مقراً هلا إذ تشكل مركزاً للبيئة والتنمية 
 .تقدمه أملانيا وعلى التزامها حبسن الضيافة لألمم املتحدةاملستدامة، وأثىن األمني العام بدوره على الدعم الذي 

 قبل التواريخ املقررة يكن قد استكمل أن اتفاقـية املقـر بني احلكومة األملانية واألمم املتحدة مل           ورمبـا  -٣٤
إىل ،   عملية إيواء خمتلف منظمات األمم املتحدة يف بون على أساس رسائل متبادلة بني الطرفني              متتلالنتقال، فقد   

وافقت احلكومة  فقد  ونظراً الرتفاع تكاليف تشغيل املكاتب اجلديدة،       .  انتهاء املفاوضات بشأن اتفاقية املقر     حني
 كانون ٣١األملانـية على أن تسدد منظمات األمم املتحدة يف بون مبلغاً إمجالياً لتغطية تكاليف التشغيل إىل غاية   

 مسؤولية صيانة املبىن   وأن تتحمل األملانية دفع معظم التكاليف      تواصل احلكومة    على أن ،  ٢٠٠٩ديسـمرب   /األول
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تكون املفاوضات بني احلكومة األملانية ومنظمات األمم       س،  ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ٣١وحبلول  . وإدارتـه 
وينبغي الشروع يف هذه املفاوضات يف موعد أقصاه كانون         . املـتحدة يف بـون قد توصلت إىل ترتيبات جديدة         

 .٢٠٠٨سبتمرب / واالنتهاء منها قبل هناية أيلول٢٠٠٨يناير /الثاين

 االستنتاجات والتوصيات - رابعاًً

 : مؤمتر األطراف أن يقرر، يف دورته الثامنة، ما يلييودبعد النظر يف هذه الوثيقة، قد  -٣٥

اط األكادميية   بني األمانة والبلد املضيف هلا واألوس       املمتاز لتعاوناأن يـنوه مع التقدير مبستوى        )أ( 
  وستفاليا ومدينة بون؛-والقطاع اخلاص ووالية مشال الراين 

دورها الداعم يف عمليات تنفيذ اتفاقية األمم       ب القيامأن يشـجع احلكومة األملانية على مواصلة         )ب( 
 وطنية  إنشاء هيئة تنسيق  ب وذلكاملـتحدة ملكافحـة التصحر والنظر يف إمكانية تعزيز دور مركز االتصال املعني              

 ؛يف عمليات تنفيذ االتفاقيةتشارك فيها مجيع األطراف املعنية اليت هلا دور 

 .الترتيبات اإلدارية املرتقبةبأن يطلب إىل األمانة املضي يف إبالغ مؤمتر األطراف  )ج( 

 ـ ـ ـ ـ ـ


