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 استعراض تنفيذ االتفاقيةة نجل
               الدورة اخلامسة 
     ٢٠٠٧     مارس  /      آذار  ٢١-  ١٢            بوينس آيرس، 

                       من جدول األعمال املؤقت ٨      البند 

 قت املتعلق مبا آل إليه إحياءالنظر يف التقرير املؤ
 السنة الدولية للصحارى والتصحر

ّ                                              تقرير عم ا آل إليه إحياء السنة الدولية للصحارى والتصحر         

 ∗مذكرة من إعداد األمانة

 خالصة

                                                                                                            أعربـت اجلمعـية العامة لألمم املتحدة، يف دورهتا العادية الثامنة واخلمسني، عن بالغ قلقها إزاء تفاقم                  - ١
                                                                                          سيما يف أفريقيا، وآثاره البعيدة املدى بالنسبة إىل تنفيذ األهداف اإلمنائية لأللفية وال سيما األهداف            التصحر، وال 

                                                                  السنة الدولية للصحارى والتصحر، كوسيلة إلذكاء الوعي العام             ٢٠٠٦                                            املتعلقة بالقضاء على الفقر، فأعلنت عام       
  .                                  اليد لدى اجملتمعات املتضررة من التصحر                                                     مبسألة التصحر وقصد محاية التنوع البيولوجي واملعارف والتق

                                                                                                                وتقـدم هذه الوثيقة معلومات عن اخلطوات اليت قام هبا األمني التنفيذي التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر                  - ٢
                      ، منذ صدور التقرير       ٢١١ /  ٥٨               ّ                                                                               بصفته املنسق املعّين للسنة الدولية للصحارى والتصحر، من أجل تنفيذ قرار اجلمعية العامة              

  .                                                                                األخري املقدم إىل مؤمتر األطراف يف دورته السابعة وحىت هناية السنة الدولية للصحارى والتصحر

  .                     ً     ً                                         ً                  وقدم أربعة ومخسون بلداً طرفاً تقارير إىل األمانة عن األنشطة املنظمة احتفاالً بالسنة الدولية - ٣

                          يها مع الشركاء احلكوميني                                                                                   ويتضـمن مـرفق هـذه الوثيقة قائمة بالتظاهرات الدولية الرمسية املتفق عل             - ٤
  .                               واملؤسسيني لالحتفال بالسنة الدولية
                                                      

    سنة                                                                                                 تأخر تقدمي هذه الوثيقة قصد ضمان تغطية كاملة وشاملة جلميع األنشطة املضطلع هبا يف إطار ال                ∗
  .                                           الدولية للصحارى والتصحر وعلى مدى كامل السنة
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 احملتويات

       الصفحة        الفقرات 

  ٣  ٢- ١ .....................................................................     مقدمة -   ً أوالً

  ٣  ٤- ٣ ................................. ٧-   م أ /  ٢٨                          مؤمتر األطراف ومتابعة املقرر  -     ً ثانياً

  ٤  ٦- ٥ .............................................................             اجلمعية العامة -     ً ثالثاً

  ٤  ٩- ٧ .......................................................                 املتحدثون الفخريون -     ً رابعاً

  ٤   ١٣-  ١٠ ..........                                 ياق السنة الدولية للصحارى والتصحر                     أنشطة اإلعالم العام يف س -     ً خامساً

  ٥   ١٥-  ١٤ ..............................................................             األيام العاملية -     ً سادساً

  ٥   ١٦ ..........                                                         طوابع بريدية تذكارية مبناسبة السنة الدولية للصحارى والتصحر -     ً سابعاً

  ٥   ٣١-  ١٧ ..........................................                           بعض التظاهرات الدولية الكربى -     ً ثامناً

   ١٠   ٣٦-  ٣٢ ..............................................                       األنشطة على الصعيد الوطين -     ً تاسعاً

   ١١   ٣٩-  ٣٧ ..................................................            ات والتوصيات        االستنتاج -     ً عاشراً

 املرفق

   ١٢ ..............................                                                         األنشطة اليت مت تنظيمها يف إطار السنة الدولية للصحارى والتصحر



ICCD/CRIC(5)/10 
Page 3 

  مقدمة�   ً أوال  

                                             فقررت أن تنطلق السنة الدولية للصحارى          ٢١١ /  ٥٨                                                  اعـتمدت اجلمعـية العامة لألمم املتحدة قرارها          - ١
                                                     الوعي العام بتزايد التحديات اليت يطرحها التصحر،                       بغية إذكاء        ٢٠٠٦       يناير   /               كانون الثاين   ١            ً      والتصحر رمسياً يف    

  .                                                                                             وصيانة التنوع البيولوجي يف األراضي اجلافة اليت تغطي ثلث األرض، ومحاية معارف وتقاليد اجملتمعات املتضررة

   ، ٧-    م أ  /  ٢٨              من مقرره     ٧                                                                             وطلب مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، مبوجب الفقرة             - ٢
                   ً      ً                                                                             مانـة أن تقدم تقريراً مؤقتاً إىل جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف دورهتا اخلامسة بشأن ما آل إليه االحتفال            إىل األ 

  .              بالسنة الدولية

 ٧-م أ/٢٨ مؤمتر األطراف ومتابعة املقرر -     ً ثانيا  

         ر اهلامة                                         فيدرج يف العملية املزيد من العناص         ٢١١ /  ٥٨                              روح قرار اجلمعية العامة       ٧-    م أ  /  ٢٨              احترم املقرر    - ٣
  :               على النحو التايل

                                                                                          يدعـو األطراف واملنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية اليت مل تبلغ األمانة بعد باألنشطة            "  ) أ ( 
     ً                   بلداً األمانة بأنشطة      ٥٤                      وقد أبلغ ما جمموعه        ".                           ً                                      الـيت تعتزم االضطالع هبا احتفاالً بالسنة الدولية أن تفعل ذلك          

  .                      االحتفال بالسنة الدولية

                                                                                              يطلب إىل األمانة أن تتيح لألطراف واملراقبني قائمة موحدة تتضمن كافة األنشطة املبلغ عنها،               "  ) ب ( 
                                                   بعد التشاور املناسب مع خمتلف الشركاء املؤسسيني واألعضاء    ".                                          بغية تنسيق املعلومات وجتنب التداخل يف األنشطة

                                          على جتربة املاضي يف االحتفال بالسنوات                                                                ً             يف اللجـنة التوجيهـية املشتركة بني الوكاالت للسنة الدولية، وسرياً          
                                                                                                                    الدولية، مت االتفاق على أن إقامة موقع على الشبكة خاص بالسنة الدولية يكون أفضل خيار لضمان التوعية على                  

  <www.iydd.org>     ً                      ووفقاً لذلك، أنشئ املوقع       .                                                             نطـاق عاملي، والتدفق الفعال للمعلومات، والتحديث املستمر       
                                                                                                     ساسية عن االتفاقية والسنة الدولية، واألنباء ذات الصلة اليت هتم وسائل اإلعالم، واالتصال باللجان                                   لـتقدمي املعلومات األ   

  .               ً                                ومشل املوقع نظاماً لتيسري عرض األنشطة على اخلط مباشرة  .                                             الوطنية املنشأة يف بعض البلدان، وقائمة باألنشطة

                                       وق التكميلي التفاقية مكافحة التصحر،                                                 البلدان األطراف على تقدمي تربعات إىل الصند          ...       يشجع   "  ) ج ( 
              ً                                    ولقد أسهمت فعالً حكومات كل من أملانيا وفنلندا           ".        ً      ً    تنفيذاً مالئماً     ٢١١ /  ٥٨                                           بغـية ضمان تنفيذ قرار اجلمعية العامة        

  .    ٢٠٠٦                                                                                         وإيطاليا وإسبانيا وسويسرا يف الصندوق، كطريقة لدعم التظاهرات الدولية الرئيسية املقررة يف عام 

                                                                                                 ذلك، أبرم كل من برنامج األمم املتحدة للبيئة والصندوق الدويل للتنمية الزراعية اتفاقات                          وباإلضافة إىل  - ٤
                                                                                             مع األمانة بغية دعم أنشطة اإلعالم العام احملددة األهداف، مبا يف ذلك إصدار منشورات مشتركة، ومعرض صور، 

  .                                                  ومحالت تنبيه يف وسائط اإلعالم والربملانات، وتدريب الصحفيني
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  اجلمعية العامة�     ً ثالثا  

                                                                                                         قامـت أمانة االتفاقية، بالتعاون مع حكومة إيطاليا واثنني من املتحدثني الفخريني ضمن فعاليات السنة                - ٥
ّ                                         الدولـية، بتنظيم تظاهرة موازية مبناسبة عرض اجلمعية العامة لتقرير األمني العام وّما آلت إليه التحضريات للسنة                                                                                        

                                                             كما دعمت العرض أنشطة يف جمال اإلعالم العام مثل إقامة معرض يف قاعة   .  )    ٢٠٠٥      نوفمرب  /           تشرين الثاين (        الدولية 
  .                                      ً               اجلمعية العامة، وتوزيع مواد إعالمية دعماً للسنة الدولية

                                 بشأن السنة الدولية للصحارى        ٢٠٠ /  ٦٠                                                              كمـا اعـتمدت اجلمعـية العامة، يف دورهتا الستني، القرار             - ٦
  :                                        يف حتديد نطاق العملية، وذلك عن طريق ما يلي       ومضت    ٢١١ /  ٥٨                              والتصحر احترمت فيه روح القرار 

                                               يزود أطراف االتفاقية واملراقبني بقائمة موحدة       "                                                التوجه إىل األمني التنفيذي لالتفاقية بطلب أن          ) أ ( 
  ؛ "                                                                  تضم مجيع األنشطة املبلغ عنها، مبا يف ذلك الدروس املستفادة وأفضل املمارسات

                                                            الدعم، يف إطار واليته، لألنشطة اليت تضطلع هبا البلدان              تقدمي "                                  دعـت مرفق البيئة العاملية إىل         ) ب ( 
   ".                                                       النامية املتضررة األطراف يف االتفاقية، يف إطار السنة الدولية

  املتحدثون الفخريون�     ً رابعا  

                           السيدة وانغاري ماثاي من      :                                                                       املتحدثون الفخريون ضمن فعاليات السنة الدولية للصحارى والتصحر هم         - ٧
                                                              ؛ ومعايل السيد شريف رمحاين، وزير البيئة يف اجلزائر ورئيس مؤسسة         ٢٠٠٤                      جائزة نوبل لعام                        كينيا، احلائزة على  

                                                                                   ؛ والسيد خريستو ستويكوف، وهو جنم دويل بلغاري سابق لكرة القدم وحائز على الكرة الذهبية  "           صحارى العامل "
  .    ١٩٩٠               يف أوروبا يف عام 

                                                   ء اليابان األسبق، بلقب املتحدث الفخري يف كانون                                                             كما قبل معايل السيد رويتارو هاشيموتو، رئيس وزرا        - ٨
          ً     ً                                                    وأبدى قدراً كبرياً من اإلرادة وااللتزام هبذا الدور، كما كان قد دأب على   .                 ، رغم هشاشة صحته    ٢٠٠٦      يناير  /     الثاين

  .    ٢٠٠٦      يوليه  /     متوز ١                              والسيد هاشيموتو وافته املنية يف   .                                      أعوام من اجلهود اهلائلة باسم االتفاقية  ١٠         ذلك طوال 

  .                                                                                       ولقد انتهز كل واحد من املتحدثني الفخريني كل فرصة أتيحت له إلذكاء الوعي برسالة السنة الدولية - ٩

  أنشطة اإلعالم العام يف سياق السنة الدولية للصحارى والتصحر�     ً خامسا  

                                                                                                بدعـم مـن إيطاليا وسويسرا، مت تصميم منصة حديثة للعرض تستخدم يف التظاهرات العامة واللقاءات          -  ١٠
                                                                                    وظهـرت منصة العرض هذه ألول مرة يف الدورة الستني للجمعية العامة واستخدمت يف                .                      ملـتعلقة باالتفاقـية    ا

  .                           التظاهرات الكبرية طوال العام

 ُ                  ً                    وُتظهر البطاقات صوراً مدهشة مت تقدميها     .                                                              ومت إعداد  جمموعة من البطاقات الربيدية لعرضها على املنصة          -  ١١
                              وهي تنقل رسالة مصورة قوية       .                     يف إطار االتفاقية       ٢٠٠٥                        ليت مت تنظيمها يف عام                                        إىل مسابقة الصور الفوتوغرافية ا    

                                       ومت إعداد بطاقة أخرى مبساعدة املنظمة        .                                                                        عـلى الوجـه األول ومعلومـات تـتعلق باالتفاقية على الوجه الثاين            



ICCD/CRIC(5)/10 
Page 5 

ّ                          تستهدف املتفّرجني يف كأس العامل لكرة الق("Agreste")  "       أغريسيت "                      األرجنتينية غري احلكومية        اليت     ٢٠٠٦        دم لعام             
  .                            نظمها االحتاد الدويل لكرة القدم

                                      ، وهي مؤسسة شريكة منذ عهد طويل،        "                          شبكة العمل من أجل األرض     "                                      وبالـتعاون مع املنظمة غري احلكومية        -  ١٢
ّ                          اليت تستهدف صانعي القرارات واملواطنني، واملشّرعني، ووسائط اإلعالم          "           األرض أرضك  "                            نظمت أمانة االتفاقية محلة                                              

      ولقيت   .                                                           ّ                                           يع أحناء العامل، بغية إعالم اجلميع وتشجيعهم على اختاذ إجراءات بّناءة وحامسة خبصوص مسألة التصحر                  يف مج 
  .                      ً                                                   احلملة استجابة كبرية جداً من مجيع أصحاب الشأن، مبن يف ذلك رؤساء الدول واحلكومات

                                فاقية، بدعم من وزارة البيئة                                                                                 وبتزامن مع عرض تقرير األمني العام على اجلمعية العامة، نظمت أمانة االت            -  ١٣
                                               ً           ً     ً                                             اإليطالـية والصندوق الدويل للتنمية الزراعية، معرضاً فوتوغرافياً هاماً مبقر األمم املتحدة بنيويورك خالل شهري          

ّ                    وقّدم املعرض املعنون      .     ٢٠٠٦       ديسمرب   /                   نوفمرب وكانون األول   /              تشـرين الثاين     "               حتدي التصحر  -              مجال الصحارى    "  
   .                                                ُ                  املصور الفوتوغرايف األملاين الشهري ميخائيل مارتن، وافُتتح املعرض للجمهور    ً                     صوراً فوتوغرافية التقطها 

  األيام العاملية�     ً سادسا  

                                                                                                     للنهوض مبوضوع السنة الدولية للصحارى والتصحر، قررت أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي االحتفال باليوم        -  ١٤
            وباإلضافة إىل    ".                                   محاية التنوع البيولوجي لألراضي اجلافة   "             يف إطار املوضوع  )     مايو /      أيار  ٢٢ (                        العاملي للتنوع البيولوجي 

   ٥                                                                                                                      ذلـك، قرر برنامج األمم املتحدة للبيئة، مع حكومة اجلزائر، االحتفال بيوم البيئة العاملي يف اجلزائر العاصمة يف                   
   ".    احلة                ال هتجر األراضي الق "                                                           يونيه وتكريس هذا اليوم حلماية البيئة يف األراضي اجلافة حتت شعار  /      حزيران

          يف مجيع       ٢٠٠٦       يونيه   /         حزيران   ١٧                                                                     وباإلضـافة إىل ذلك، مت االحتفال باليوم العاملي ملكافحة التصحر يف             -  ١٥
                                           وترد على موقعي االتفاقية والسنة الدولية على    ".             حتدي التصحر-            مجال الصحارى  "                         أحناء العامل يف إطار املوضوع 

   .                            اف والبلدان ذات مركز املراقب                                             الشبكة قائمة باألنشطة اليت قامت هبا البلدان األطر

   طوابع بريدية تذكارية مبناسبة السنة الدولية للصحارى والتصحر-     ً سابعا  

ّ                   استجابة للتعميم الذي وّجهه األمني التنفيذي لالتفاقية واملدير العام لالحتاد الربيدي العاملي، الذي شّجعا               -  ١٦                                                                    ّ                       
                                                            الدولية، أصدرت إدارة الربيد يف كل من األرجنتني وأرمينيا                                                                 فيه على إصدار طوابع بريدية تذكارية مبناسبة السنة         

                                                                                                              وإسـبانيا والربازيل والربتغال وتركيا واجلزائر والسلفادور والصني والكرسي الرسويل ومصر طوابع بريدية هلذا              
  .                                                                                     ووضعت هذه الطوابع على موقع السنة الدولية على اإلنترنت حلفز بلدان أخرى على فعل نفس الشيء  .      الغرض

  بعض التظاهرات الدولية الكربى-   ً منا  ثا

  ،     ٢٠٠٦       يناير   /               كانون الثاين    ٢٠-  ١٩ (                                                               حلقـة العمل بشأن مكافحة التصحر والفقر يف األراضي اجلافة            -  ١٧
                                                                                        نظمت حلقة العمل هذه باالشتراك بني االتفاقية وبعض املنظمات غري احلكومية اإليطالية لتشجيع          .  )              روما، إيطاليا 

                                         ونتيجة هلذا االجتماع، بدأت املنظمات غري        .                                          عمل بالالمركزية يف إطار تنفيذ االتفاقية                               مشـاركة اجملتمع املدين وال    
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                                                                                                     احلكومية اإليطالية النقاش مع حكومة إيطاليا حول إمكانية إنشاء صندوق استئماين لصاحل اجملتمع املدين أثناء السنة 
  .                                                الدولية لتمويل اإلجراءات املتخذة هبدف مكافحة التصحر

ـ    -  ١٨   ،     ٢٠٠٦       أكتوبر  /            تشرين األول ٨      إىل      ٢٠٠٦      مارس   /       آذار   ٣٠   " (       الصحارى "               دويل املعـنون                 املعـرض ال
     ٢٠٠     ٠٠٠      وكان    .                     ً                                                      يشكل هذا املعرض جزءاً من مسامهة بافاريا يف االحتفال بالسنة الدولية             ).                 روزهنـامي، أملانيا  

                ية وتصوير كيفية                                                وباإلضافة إىل تصوير النظم اإليكولوجية الصحراو       .                                           شـخص قد زاروا هذا املعرض قبل اختتامه       
                                                                                               عيش اجملتمعات يف الصحارى، أطلع املعرض الزائرين على أسباب وآثار التصحر وأعطى أمثلة للطرق اليت ميكن هبا 

   .                 معاجلة هذه املشكلة

   ).                 ، مدريد، إسبانيا    ٢٠٠٦     مارس  /      آذار  ١١- ٩ (               اآلثار والوقاية   :                                       احللقة الدراسية حول التصحر واألمن البيئي -  ١٩
                              ومركز أحباث التصحر، حظيت     ("CosmoCaixa") و  "     كاخيا "                                 سية اليت نظمتها املؤسسة اخلاصة                           هـذه احللقـة الدرا    

                                               وتطرقت احللقة الدراسية ملسائل تتعلق باألمن البيئي   .                                                             مبشاركة أفراد رفيعي املستوى، من بينهم وزير البيئة يف إسبانيا   
  .                             ة إىل إذكاء الوعي مبشكلة التصحر                                                            والتصحر، مثل اهلجرة، وحرائق الغابات، ونظم اإلنذار املبكر، واحلاج

         ، جنيف،      ٢٠٠٦       أبريل   /        نيسان   ١٢-  ١١   " (                              مكافحة التصحر، واجلوع والفقر      : "                       مؤمتـر جنـيف الـدويل      -  ٢٠
                                                                        ً      ً                          نظمـت الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، بشراكة مع أمانة االتفاقية، مؤمتراً دولياً حول التصحر                 ).         سويسـرا 

                                                                     مات دولية وبعثات دبلوماسية ومعاهد أكادميية وباحثون ومنظمات غري                              وحضر هذا املؤمتر منظ     .                  واجلـوع والفقـر   
                                           ومؤمتر جنيف، الذي يرد تقريره على موقع         .                                                                       حكومـية عاملـة يف جمال مسائل البيئة والتنمية واملساعدة اإلنسانية          

  :         مة والربجمة                                              ، تطرق العتبارين استراتيجيني يهمان السياسات العا<www.unccd.int>                          االتفاقية على شبكة اإلنترنت 

                    إطار السياسة العامة  :                                  مكافحة التصحر للحد من الفقر واجلوع  �
  .                                                 سبل العيش واستراتيجيات املواكبة يف مواجهة عدم اليقني  �

           أبرز هذا   ).              ، هافانا، كوبا    ٢٠٠٦     مايو  /      أيار  ١٠- ٨ (                                                السنة الدولية للصحارى والتصحر ومنطقة الكارييب     -  ٢١
ّ                                                          نفس الوقت يّسر النظر يف اقتراح مشروع رئيسي يرمي إىل إنشاء برنامج إلعادة                               االجتماع أمهية السنة الدولية ويف             

       ً                                                     ومت أيضاً أثناء هذا االجتماع النظر يف تطوير برنامج عمل            .                                                      تأهيل البيئة مبشاركة الشباب يف دول منطقة الكارييب       
  .                                          دون إقليمي لتنفيذ االتفاقية يف منطقة الكارييب

    ).            ، بيجني، الصني    ٢٠٠٦      يونيه  /        حزيران ١        مايو إىل  /      أيار  ٢٩ (               املرأة والتصحر                         مؤمتر بيجني الدويل املعين ب  -  ٢٢
                                                                            ً      ً                              عقدت أمانة االتفاقية، باالشتراك مع حكومات كل من إيطاليا واجلزائر والصني، اجتماعاً دولياً حول دور املرأة                

            ة يف معاجلة                        ً      ً                                             وأحـرزت االتفاقية تقدماً جديداً عن طريق تكريس هنج ينطلق من القاعد             .                      يف مكافحـة التصـحر    
       ً                                     ومت أيضاً إبراز أمهية هذه املسألة باختيار         .                                                                        التصحر، ويشدد على وجه التحديد على الدور اهلام الذي تلعبه املرأة          

     وحضر   .     ٢٠٠٥      ً                                                           موضوعاً لالحتفال باليوم العاملي ملكافحة التصحر واجلفاف يف عام            "               املرأة والتصحر  "         موضـوع   
                                                          اء وكاالت تابعة لألمم املتحدة وخرباء يف ميادين املسائل اجلنسانية                                       االجتماع ممثلون قطريون رفيعو املستوى ورؤس

                                                                                                            والتنمية املستدامة وممثلون عن اجملتمع املدين، إىل جانب شخصيات بارزة أخرى، لتقاسم التجارب والتماس سبل               
    ٥٠   بة                  مشارك من قرا      ١٠٠                 وناقش أكثر من      .                                                               متكـني املرأة كوسيلة للتصدي لتردي األراضي والفقر يف األرياف         
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                                                        واعتمد املؤمتر بيان بيجني الذي يتناول أولويات العمل          .     ً                                                    بلداً التحديات والفرص املتاحة للمرأة يف األراضي اجلافة       
  .                                                                       الرئيسية، مبا يف ذلك إدارة املياه واملوارد، واألمن الغذائي، والصحة، والتعليم

    ).                         ، تونس، اجلمهورية التونسية    ٢٠٠٦      يونيه  /        حزيران  ٢١-  ١٩   " (                   مستقبل األراضي اجلافة   : "            املؤمتر العلمي -  ٢٣
  .                                                                                                              ركـز املؤمتر على البحث يف جمال األراضي اجلافة وحفظها، والسياسات العامة املتعلقة هبا، وتنميتها املستدامة               

   ّ                                                                                                          وسـلّم املشاركون بأن مكافحة التصحر وتنمية األراضي اجلافة يظالن أولوية رئيسية لتحقيق األهداف اإلمنائية               
                                                                                      متر من اجملتمع العلمي السهر على إتاحة استنتاجاته وإفهامها لصانعي القرارات واجملتمعات احمللية         وطلب املؤ  .       لأللفية

                  كما حدد العلماء     .                                                                                             يف األراضي اجلافة، بغية إدماج التكنولوجيات العصرية واملعارف التقليدية يف تطوير املشاريع           
                                                الترابط وحفظ التنوع الثقايف والبيولوجي، والزراعة                                                    املسائل ذات األولوية يف البحث يف جمال األراضي اجلافة، مثل 

                                                                                                                 والـرعي، وإدارة الكوارث الطبيعية والكوارث اليت يتسبب فيها اإلنسان، والتثقيف من أجل التنمية املستدامة،               
  .                                                                           ومصادر الطاقة املتجددة، وتقييم خدمات النظم اإليكولوجية يف األرضي اجلافة ومزاياها

                    مت تنظيم هذا املؤمتر   ).             ، باماكو، مايل    ٢٠٠٦      سبتمرب  /       أيلول ٦- ٤ (                     بالشباب والتصحر                      املؤمتر الدويل املعين   -  ٢٤
                                               ودعا املؤمتر احلكومات إىل تأمني اإلشراك الكامل         .                                                              بدعـم مـن حكومات كل من أملانيا وإيطاليا وفنلندا ومايل          

                وباإلضافة إىل ذلك   .         ية عاجلة                                                                           للشباب يف إدارة املوارد الطبيعية وإعطاء األولوية لتشغيل الشباب كمسألة ذات أولو
                                                                                                            تقدم ممثلو الشباب بسلسلة من التوصيات واالقتراحات إىل البلدان األطراف وشركاء التعاون الدويل وغري ذلك               

  :                           من أصحاب املصلحة، مشلت ما يلي

                                                         ً                   تيسري املوارد التعليمية، وبناء القدرات، والتدريب املالئم، فضالً عن برامج           (                     التعلـيم البيـئي       ) أ ( 
  ؛ )    ماالت   الز

                       إذكاء الوعي باالتفاقية؛  ) ب ( 

                                                           حتديد جماالت مشاركة الشباب، ودعم شبكات الشباب القائمة،         (                           مشـاركة الشباب ومتكينهم       ) ج ( 
                                                                    واستنباط استراتيجية للتوعية خاصة بالشباب لكي ينظر فيها مؤمتر األطراف؛

                              األنشطة يف املناطق املتضررة          تطوير (                                                        املضاعفات االجتماعية للتصحر، مبا يف ذلك اهلجرة واألمن           ) د ( 
                                       ً                                                     من اجلفاف كطريقة ملنع اهلجرة القسرية عوضاً عن االستثمار يف محاية وأمن احلدود ملنع اهلجرة غري املشروعة؛

                                تعزيز روح التطوع يف صفوف الشباب؛    ) ه ( 

ّ                          إنشاء آليات تسّهل تبادل اخلربات بني الشباب؛  ) و (                 

                                                      النظر يف احتياجات الشباب فيما يتصل حبيازة األراضي         (                                    توفـري الفـرص االقتصادية للشباب         ) ز ( 
                                                                                                والوصول إىل االئتمانات الصغرية؛ وتعزيز وإنشاء معاهد الشباب قصد تعزيز طاقات الشباب ومهاراهتم؛ وتشجيع 

   ).                                                                               مرفق البيئة العاملية على توزيع املوارد بطريقة منصفة وعادلة فيما يتصل بتردي األراضي
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        دعمت    ).                   ، مونبيليه، فرنسا      ٢٠٠٦       سبتمرب   /        أيلول   ٢٣-  ٢١ (                           عين باجملتمع املدين والتصحر                     املؤمتر الدويل امل   -  ٢٥
                                                                                                                 حكومـة فرنسا تنظيم هذا املؤمتر بالتعاون مع الفريق العامل املعين بالتصحر وهو منظمة غري حكومية، ومبادرة                 

                                     احلاضرون يف املؤمتر نداء مونبيليه                              وأصدر ممثلو اجملتمع املدين     .                                                     الشبكة األوروبية املعنية بالتصحر، وأمانة االتفاقية     
                                                                                                ملكافحـة التصـحر الـذي أكـد فيه املشاركون تعهدهم بنشر املعلومات، وتشجيع بناء قدرات املنظمات غري      

                        كما طلبوا من البلدان      .                                                                                    احلكومـية، وتطويـر األنشطة غري الزراعية قصد توريد دخل إضايف يف األراضي اجلافة             
            ً                                                                فاقية ومزيداً من اجلوهر لدورات جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، قصد ضمان                                          األطراف حتديد أهداف واضحة لالت    

                                                                                                                  السـري الفعال للجنة العلم والتكنولوجيا، وتوثيق اإلجراءات اليت يتخذها املاحنون ملكافحة التصحر، وإقامة إطار               
                         ن اجملتمع العلمي مراعاة         ً          وأخرياً طلبوا م    .                                                                    تنظـيمي متكيين لتيسري مشاركة اجملتمع املدين يف عملية صنع السياسات          

  .                                              احتياجات السكان األصليني وإشراكهم يف البحث العلمي

        دعمت    ).                  ، املرية، إسبانيا      ٢٠٠٦        أكتوبر   /              تشرين األول    ٢٧-  ٢٥ (                                      املنتدى الدويل املعين بالتصحر واهلجرة       -  ٢٦
                           لبلدان األطراف، من بينهم                      وقام ممثلون من ا     .                                                                        حكومة إسبانيا هذا املنتدى الدويل الثاين للتعاون مع أمانة االتفاقية         

                                                                                                                أربعـة وزراء بيـئة مـن بلدان متضررة من التصحر، ومنظمات للمجتمع املدين وخرباء، بتحليل أوجه الترابط                  
  .                                                                   وتتطرق املشاركون آلثار الفقر والتصحر ومضاعفاهتما من حيث اهلجرة          .                                   والـروابط بـني التصـحر واهلجرة      

                                                      نهوض بدراسة متعددة التخصصات للروابط القائمة بني التصحر                                          وعكست استنتاجات الندوة اهتمام املشاركني بال
                                                                                                   واهلجـرة، واحلاجـة إىل حتديـد مبادرات دولية ملكافحة التصحر واهلجرة، والرغبة يف إنشاء مركز حبث متعدد        

                                          وقد تستضيف منطقة األندلس وجامعة املرية        .                                                            التخصصات لوضع السياسات بشأن الروابط بني التصحر واهلجرة       
   .                               ز الدويل واملتعدد التخصصات للبحث        هذا املرك

         تشرين   ٢- ١   " (                                             تقييم عملية االتفاقية وحتديد حتديات املستقبل        : "                                      مناقشـة اجـتماع املـائدة املستديرة       -  ٢٧
                                                  كان اهلدف من هذه التظاهرة طرح النقاش حول           ).                                      ، نيويورك، الواليات املتحدة األمريكية        ٢٠٠٦       نوفمرب   /     الثاين

                                                                  تغري املناخ، وأثر التصحر املخل بالتوازنات من حيث االعتبارات االجتماعية  (       تفاقية                           التحديات الناشئة يف سياق اال
                                          ، مع مراعاة ما حتقق من نتائج على مدى العقد     ...)                                                    واالقتصادية مثل اهلجرة القسرية، والصراعات، والصحة، إخل 

ُ                   وُعقد االجتماع مبقر     .          ع التطور                                                                                 املاضي، وحتديد حلول مبتكرة ومناهج جديدة لتعزيز تنفيذ االتفاقية يف عامل سري             
                                                                                 ً                       األمم املتحدة ومجع بني مشاركني رفيعي املستوى مت اختيارهم بصفتهم الشخصية، ومشل خرباء معترفاً هبم ذوي                

      تقدمت   "                                نتائج اجتماع املائدة املستديرة    "                                واعتمد االجتماع وثيقة بعنوان       .                                  خـربة هلـا صلة بأهداف االجتماع      
  :                       الرئيسية الثالثة التالية                       مبقترحات ملموسة يف اجملاالت 

      كانون  (                                      أعوام من مكافحة اجلفاف والتصحر         ١٠  :                                        الـدروس املسـتفادة واملشـاغل اجلديدة        �
  )    ٢٠٠٦      ديسمرب  /               إىل كانون األول    ١٩٩٦      ديسمرب  /    األول

  )    ٢٠١٦-    ٢٠٠٧ (                    أولويات العقد املقبل   �
  .                               أدوات وآليات حتسني تنفيذ االتفاقية  �

  .  )                    ، سيدي بوكر، إسرائيل    ٢٠٠٦      نوفمرب  /             تشرين الثاين ٩- ٦ (      الفرص             التحديات و-                الصحاري والتصحر  -  ٢٨
                                                                                                           شـارك خرباء دوليون وممثلون من مؤسسات دولية ومنظمات غري حكومية وعاملون يف هذا اجملال يف هذا املؤمتر                  

                        ونظر املؤمتر يف فعالية     .                                                                                     الدويل، وقدموا استنتاجات حديثة حول جمموعة واسعة من املسائل ذات الصلة بالتصحر           
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ُ                           خمتلف املبادرات املتوخاة ملكافحة التصحر وتقاسم الفرص احملتملة لضمان جودة احلياة واستدامة ُسبل العيش يف                                                                                                  
                 ّ                                                                             وباإلضافة إىل ذلك قّيم املؤمتر خمتلف السياسات واالستراتيجيات احمللية يف البلدان املتضررة من               .              األراضي اجلافة 

  .                                                      من األنشطة الثقافية واإليكولوجية اليت هلا صلة بالصحارى                                            ووقـف املؤمتر على جمموعة ثرية متنوعة          .        اجلفـاف 
                                                                                                        وباإلضـافة إىل فـرص وحتديـات الصحارى واملناطق املتضررة بالتصحر، تطرق املؤمتر للقوى احملركة للتصحر                
                                                                                                  والتدخالت يف جمال السياسات العامة، وقدم دراسات حاالت إفرادية مبتكرة مت تصميمها لتحقيق التنمية املستدامة 

  .              األراضي اجلافة يف

  ،     ٢٠٠٦       ديسمرب   /              كانون األول   ٧- ١   " (                   حكايات من الصحراء    :              ليايل الصحراء  "                         مهـرجان الفيلم الدويل      -  ٢٩
                                                                                         كان اهلدف من مهرجان الفيلم الدويل هذا إذكاء الوعي وإعالم اجلمهور العريض، من خالل                .  )                رومـا، إيطاليا  

                       وحتقق املهرجان من خالل      .                       ياهتم ونضاالهتم وأحالمهم                                                         سحر السينما، حبياة سكان األراضي اجلافة اليومية وحكا       
                                                                                                           دعم من الوزارة اإليطالية للشؤون اخلارجية ووزارة البيئة والتراب والبحار برعاية الوزارة اإليطالية للتراث الثقايف 

     اردو                                                                               وكان من بني أعضاء جلنة الشرف ملهرجان الفيلم شخصيات دولية مثل األسطورة اإليطالية برن  .            ومدينة روما
                                                                                                           بريتلوتشـي، واملدير األفغاين صديق برماك، واحلائزان على جائزة نوبل غابرييل غارسيا ماركيز، وويل سويينكا،           

      ً                                                          شريطاً، من بينها أفالم قصصية ووثائقية من بلدان متأثرة            ٨٠                وصور أكثر من      .                               والـروائي اهلندي آميتاف غوش    
                                                       ريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية ومنطقة الكارييب ومشايل البحر     أف-                                          بالتصحر يف املناطق اخلمس اليت تشملها االتفاقية 

                                                             قصص احلياة اليومية احلقيقية للشعوب واجملموعات يف األراضي         -                                            األبـيض املتوسط وأوروبا الوسطى والشرقية       
                                                                                                            اجلافـة، ومت تنظيم عرض هذه األفالم طوال األسبوع ختللتها ندوات أخصائيني مواضيعية مت تنظيمها على أساس                 

                                                                       ً          ولقي املهرجان تغطية إعالمية ممتازة طوال الفترة وكانت نسبة احلضور مرتفعة جداً إذ كانت   .                 تفاعلي مع اجلمهور
  .                   متفرج يف اليوم      ٧٠٠                                                                          يف املائة من املقاعد مشغولة طوال كامل الفترة، مبعدل متوسط قوامه               ٩٠                نسبة أكثر من    

                                                 طات الدولية وخمرجون سينمائيون وشخصيات معروفة         ُ                                                      واخُتتم املهرجان بسهرة احتفالية حضرها ممثلون عن السل       
  .                    يف عاملي الفن والثقافة

         ، أروشا،     ٢٠٠٦      ديسمرب  /             كانون األول   ١٥-  ١١ (                                                      حلقـة العمـل الدولـية بشأن املناخ وتردي األرض            -  ٣٠
    ٢٩    ً     خبرياً من     ٦٠                                                                               مجعت املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية وأمانة االتفاقية والوكالة الترتانية لألرصاد اجلوية   .  )      ترتانيا

                                     التقييم واخلربة املكتسبة يف امليدان واألخذ   :     ً                                                            بلداً ملناقشة آثار التقلبات املناخية وأنشطة اإلنسان على تردي األراضي
    ُ                                وقد ُنظمت حلقة العمل على إثر اقتراح   .                                                          مبمارسات التخفيف من تغري املناخ والتكيف من أجل حتسني سبل العيش

             وشدد البيان    .  ٧-    م أ  /  ٢٠                                                    صاد اجلوية يف مؤمتر األطراف السابع ورد يف املقرر                                             تقدمـت بـه املنظمة العاملية لألر      
                                                                                                               اخلـتامي حللقة العمل الذي اعتمده اخلرباء على الروابط بني تقلب املناخ وتغري املناخ وتردي األرض اليت حيتاج                  

                      والقدرة على املقاومة                        ً                                       وأبرز بشكل أكثر حتديداً احلاجة إىل تعزيز دراسة العتبات            .                              األمـر إىل مـزيد استكشافها     
                                                                                                          والتوازنات احليوية والنظم اإليكولوجية على وجه األرض، واحلاجة إىل تطوير شبكات احملطات املناخية واخلاصة              
                                                                                                               باألرصـاد اجلوية ألغراض الزراعة لتقدمي بيانات عن كثافة هتاطل األمطار، ودرجة حرارة التربة، ودرجة رطوبة                

                                                                      واحلاجة إىل تفاعالت مباشرة بني دوائر األرصاد اجلوية واهليدرولوجية                                                الـتربة، من أجل رصد تردي األراضي،      
  .                                                                 الوطنية ومستخدمي األراضي لتعزيز نقل املعلومات املتعلقة بالطقس واملناخ
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  ،     ٢٠٠٦       ديسمرب   /              كانون األول    ١٩-  ١٧   " (                                 التصحر وضرورات السياسة الدولية      : "                    املؤمتر الدويل املشترك   -  ٣١
                                                                                          نظم هذا املؤمتر كل من جامعة األمم املتحدة ووزارة البيئة اجلزائرية بدعم من الوكالة                .  )                        اجلزائر العاصمة، اجلزائر  

     ً   بلداً   ٢٥         خبري من    ٢٠٠                                                                        ّ        ً         الكندية للتنمية الدولية وحكومة بلجيكا الفلمندية ومرفق البيئة العاملية، وفّر منطلقاً لزهاء 
                                            التصحر وآثاره املتزايدة، مبا يف ذلك مضاعفاته                                                                  لإليعاز بالتحوالت يف السياسات العاملية الالزمة للتصدي ألسباب         

ّ                                                                  ويّسر املؤمتر تبادل املعلومات والتجارب الناجحة يف مكافحة التصحر           .                                        عـلى الصحة العاملية واالقتصاد واهلجرة        
                      ويف هناية االجتماع، مت      .                                                                                    والبحـث عن مناهج جديدة ناجحة مع احلفاظ يف نفس الوقت على املعارف التقليدية             

                                                                                                بني وزارة البيئة اجلزائرية وجامعة األمم املتحدة وبرنامج األمم املتحدة للبيئة وأمانيت االتفاقية واتفاقية             توقيع اتفاق 
                ً                 ويشري االتفاق أيضاً إىل عقد الصحارى   .                                                             التنوع البيولوجي قصد تعزيز تعاون هذه املؤسسات يف مكافحة التصحر

  .                   الذي شجع عليه املؤمتر  )     ٢٠٢٠-    ٢٠١٠ (               والتصحر املقترح 

  األنشطة على الصعيد الوطين-    ً اسعا  ت

                                                                            ً                         قـبل بدايـة السنة الدولية اتصل األمني التنفيذي لالتفاقية جبميع األطراف إلحاطتها علماً بالقرار الذي          -  ٣٢
               ويف نفس الوقت     .                                                                                               اختذته اجلمعية العامة ولطلب معلومات عن كيفية االحتفال بالسنة الدولية على الصعيد الوطين            

                                                                 ً             على بذل كل ما يف وسعها للتعريف على أحسن وجه باألنشطة اليت تشكل جزءاً من                                شـجع الـبلدان األطراف    
  .                                                                                             االحتفاالت بالسنة الدولية والسهر، يف ذلك، على تأمني أكرب وقع ممكن على األصعدة الوطين واإلقليمي والدويل

          ليت ستكون               أو املؤسسة ا   /                                                         ً                 وهبـذا اخلصـوص، طلب من مجيع األطراف حتديد الشخص الذي سيكون مسؤوالً و             
  .                                           مسؤولة عن تنسيق هذه األنشطة على الصعيد الوطين

                                        ومشلت األنشطة اليت توختها تلك البلدان        .        ً              تأكيداً من األطراف     ٥٤                 تلقت األمانة        ٢٠٠٦             وخـالل عام     -  ٣٣
                                                                                                               والـيت ردت على الطلب الوارد يف جمموعة متنوعة واسعة من التظاهرات للمساعدة على زيادة التعريف بالسنة                 

  :                                       وتوزعت التظاهرات يف فئات على النحو التايل  .                 لى املستوى القطري         الدولية ع

                                         احملاضرات األكادميية، واالجتماعات العلمية،     (                   واحللقات الدراسية    /              حلقـات العمل   /         املؤمتـرات   �
  )                واملؤمترات الصحفية

  )                                                معارض املتاحف، التظاهرات املوسيقية، مهرجانات األفالم (                   التظاهرات الثقافية   �
   ).                                                                        إنتاج املواد، والنقود التذكارية، والطوابع الربيدية، وتنظيم احلمالت واملسابقات (        ء الوعي           أنشطة إذكا  �

                                                                                                        وجاء أول تقرير عن نشاط لالحتفال بالسنة الدولية من الربتغال حيث انتهزت السلطات الفرصة املتاحة                -  ٣٤
     وترد   .                         شارك فيها املتسابقون                                             داكار، لتنظيم عملية غرس األشجار اليت      -                                        نتـيجة تنظيم سباق السيارات لشبونة       

  .    ً                                                                          أيضاً على موقع السنة الدولية على الشبكة صور فوتوغرافية وقصاصات صحفية عن النشاط

                                                                                                          ويف هناية السنة الدولية طلبت أمانة االتفاقية من مجيع األطراف واملراقبني تقدمي تقرير موجز عن األنشطة                 -  ٣٥
                                                                     دراج هذه املعلومات يف تقرير األمني العام إىل دورة اجلمعية العامة                                 ً                      الـيت مت االضطالع هبا احتفاالً بالسنة هبدف إ        

  .              الثانية والستني
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                                                                                                    كما طلبت األمانة من األطراف املراقبني إرسال عينات من مجيع املنشورات والوثائق وامللصقات واملواد               -  ٣٦
                                     ة باليوم العاملي ملكافحة التصحر يف                                                    وختطط األمانة لتنظيم معرض هلذه املواد املتعلق        .                              التذكارية املنتجة خالل العام   

  .    ٢٠٠٧      يونيه  /        حزيران  ١٧

  االستنتاجات والتوصيات-     ً عاشرا  

                                                                                     ً             أتاحـت السنة الدولية للصحارى والتصحر فرصة فريدة من نوعها إلذكاء الوعي على نطاق عاملي حقاً            -  ٣٧
                        مات الدولية واملنظمات غري                                                                            ومـن خالل جمموعة متنوعة من أصحاب املصاحل، مبا فيها األطراف واملراقبون واملنظ       

  .       احلكومية

                                        ً     ً                                                          وأسـهمت السنة الدولية، بصفتها تلك، إسهاماً كبرياً يف اجلهود اجلارية ملزيد التعريف والوعي مبسألة                -  ٣٨
                                                                                                               تـردي األراضي يف جدول أعمال التنمية املستدامة الدويل، وأكد االلتزام النشط من جانب العديد من الشركاء                 

  .                                                        جبدول أعمال التصحر وإدراجه يف جماالت تدخل وبرامج عمل كل منها                 ً  املؤسسني باألخذ كلياً 

    ّ                                                                                            وستقّيم األمانة وستحلل النتائج العديدة اليت حتققت أثناء السنة الدولية بغية سرد خمتلف التوصيات اليت مت  -  ٣٩
  .                                                            ً                    التقدم هبا وعرضها على نظر مؤمتر األطراف الثامن لبحثها ورمبا أيضاً اختاذ إجراءات بشأهنا
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 املرفق

 األنشطة اليت مت تنظيمها يف إطار السنة الدولية للصحارى والتصحر
       النشاط املكان التاريخ

  "           صحارى العامل "                             نشر النسخة الثانية من الكتاب  عدة بلدان يناير/كانون الثاين

يناير/ كانون الثاين٢٠-١٩      جلافة                                               حلقة العمل بشأن مكافحة التصحر والفقر يف األراضي ا )إيطاليا(روما 
  "                                    صورة للسنة الدولية للصحارى والتصحر   ٣٦٥ "             إصدار الكتاب  عدة بلدان فرباير/شباط

واشنطن العاصمة  فرباير/ شباط٢٧
الواليات املتحدة (

 )األمريكية

     أيام   :                                                 التصدي لتردي األراضي لتأمني إنتاج الغذاء يف املستقبل  :       الصمود "
     دورة   :               اعية والريفية                     دورات التنمية الزر    :     ٢٠٠٦                      األرياف للبنك الدويل    

  "                                     من تنظيم البنك الدويل حول إدارة األراضي
اإلمارات العربية (ديب  فرباير/ شباط٩-٧

 )املتحدة
                             املنتدى البيئي الوزاري العاملي

 
 
 مارس/آذار
 مارس/آذار
 مارس/آذار

 
 
 فرنسا
 أملانيا
 فرنسا

  :                                التصحر من خالل التصوير الفوتوغرايف
      بوابة   :  س     أغادي "                         ية التقطها جاك دورو،                        معرض صور فوتوغراف   -   ً  أوالً 

  "       الصحراء
  "           صحارى العامل "                               معرض صور التقطها ميشيل مارتان،  -     ً  ثانياً 
                              معرض صور التقطها أرتوس برتران -     ً  ثالثاً 

               اآلثار والوقاية  :                                     حلقة دراسية بشأن التصحر واألمن البيئي )إسبانيا(مدريد  مارس/ آذار١١-٩
  "       الصحارى "                                            املؤمتر الصحفي مبناسبة تدشني املعرض الدويل املعنون  )أملانيا(برلني  مارس/ آذار٢٩
 ٨مارس إىل / آذار٣٠

 أكتوبر/تشرين األول
  "       الصحارى "                   املعرض الدويل املعنون  )أملانيا(روزهنامي 

  "                           مكافحة التصحر، واجلوع والفقر "                مؤمتر جنيف الدويل  )سويسرا(جنيف  أبريل/ نيسان١٢-١١
                                             السنة الدولية للصحارى والتصحر ومنطقة الكارييب )كوبا(هافانا  مايو/ أيار١٠-٨
                                            املؤمتر الرابع عشر للمنظمة الدولية حلفظ التربة )املغرب(مراكش  مايو/ أيار١٩-١٤

                                      حتقيق إجنازات التنوع البيولوجي احملددة     "                                 اليوم الدويل للتنوع البيولوجي      على نطاق عاملي مايو/ أيار٢٢
  "                       لبيولوجي يف األراضي اجلافة             محاية التنوع ا  :     ٢٠١٠     لعام 

 ١مايو إىل / أيار٢٩
 يونيه/حزيران

                                    مؤمتر بيجني الدويل املعين باملرأة والتصحر )الصني(بيجني 

  "                    التصحر والتغري العاملي "             املنتدى الدويل  )سويسرا(برن  مايو/ أيار٣١
اجلزائر العاصمة  يونيه/ حزيران٥

 )اجلزائر(
               ال هتجر األراضي      : "                الصحارى والتصحر   :                                االحـتفال بيوم البيئة العاملي    

  "     اجلافة
                           التوقعات البيئية العاملية      : "                                             إصـدار برنامج األمم املتحدة للبيئة لنشرتني       على نطاق عاملي يونيه/ حزيران٥

 )                                  عدد يركز على الصحارى واألراضي اجلافة   " (          جملة كوكبنا " و  "        للصحراء
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 )تابع( املرفق

       النشاط املكان التاريخ

 يونيه/ حزيران١٧
 يونيه/ حزيران١٧

 على نطاق عاملي
 )اجلزائر(غرداية 

                           اليوم العاملي ملكافحة التصحر
                                       تدشني املرصد الدويل للبيئة ومكافحة التصحر  ) أ (
                     افتتاح املعهد الدويل     :                                 تدشني حديقة ومتحف صحارى العامل      ) ب (

             لصحارى العامل
                          افتتاح مركز مكافحة التصحر  ) ج (

لعاصمة تونس ا يونيه/ حزيران٢١-١٩
 )اجلمهورية التونسية(

       مستقبل    ) "        اليونسكو (                                                      مؤمتر منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة        
  "            األراضي اجلافة

                             الروابط بني علوم األراضي اجلافة   :                  املرحلة الثانية -                   العيش يف الصحارى     )اليابان(طوكيو  أغسطس/ آب٢٥
                        واملمارسة على أرض الواقع

  "                                  دراسات األراضي اجلافة ومكافحة التصحر "            املؤمتر الدويل  )اليابان(توتوري  أغسطس/ آب٢٧
                                 املؤمتر الدويل املعين بالشباب والتصحر )مايل(باماكو  سبتمرب/ أيلول٦-٤
                                     املؤمتر الدويل املعين باجملتمع املدين والتصحر )فرنسا(مونبيلييه  سبتمرب/ أيلول٢٣-٢١
                                      حلقة عمل حول دور العلم والبحث يف        /    ندوة  :                   لصحراء إىل الواحة       من ا  )النيجر(نيامي  سبتمرب/ أيلول٢٥-٢٣

                                                      مكافحة التصحر يف املناطق شبه القاحلة جنوب الصحراء الكربى
 تشرين ٢٧-٢٥

 أكتوبر/األول
                                 املنتدى الدويل املعين بالتصحر واهلجرة )إسبانيا(املرية 

أكتوبر / تشرين األول٢٩
نوفمرب/ تشرين الثاين٣٠إىل 

واليات ال(نيويورك 
 )املتحدة األمريكية

                                                                   معرض صور عن السنة الدولية للصحارى والتصحر مبقر األمم املتحدة          
          يف نيويورك

الواليات (نيويورك  نوفمرب/ تشرين الثاين٢-١
 )املتحدة األمريكية

                                           تقييم عملية اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة        : "                                  مناقشـة اجتماع املائدة املستديرة    
                          مبقر األمم املتحدة يف نيويورك  "               ات اليت تواجهها                   التصحر وحتديد التحدي

الواليات (نيويورك  نوفمرب/ تشرين الثاين٢
 )املتحدة األمريكية

                                                                    عـرض التقرير عن االحتفال بالسنة الدولية للصحارى والتصحر على          
                          اجلمعية العامة لألمم املتحدة

                             حول النباتات العاطرة والطبية                       احللقة الدراسية الدولية  )تونس(جربة  نوفمرب/ تشرين الثاين٤-٢
 -سيدي بوقر  نوفمرب/ تشرين الثاين٩-٦

 إسرائيل
                  التحديات والفرص-                الصحارى والتصحر 

/  كانون األول٧-١
 ديسمرب

  "                 حكايات من الصحراء  :             ليايل الصحراء "                     مهرجان السينما الدويل  )إيطاليا(روما 

/  كانون األول١٥-١١
 ديسمرب

                                   مل الدولية بشأن املناخ وتردي األراضي        حلقة الع )ترتانيا(أروشا 

/  كانون األول١٩-١٧
 ديسمرب

اجلزائر العاصمة 
 )اجلزائر(

  "                              التصحر وضرورات السياسة الدولية   : "                             املؤمتر الدويل جلامعة األمم املتحدة

----- 


