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 لمتحدة لمكافحة التصحراألمم ااتفاقية في عممية  ضرورة تعزيز القيادة األفريقية
 )بند اقترحته بوركينا فاسو(

 مقدمة:

األمم المتحدة لمكافحة التصحر في ريو دي جانيرو، في البرازيل اتفاقية تم إنشاء  .0
أفريقيا  أرستلقد ، خالل مؤتمر األمم المتحدة حول البيئة والتنمية. 0556سنة 

 التي بذليانشيطة الاسية بمومالد دالجيو بفضل عمى أسس متينة ىذه األداة اليامة 
والجفاف التي  تدىور األراضيمسائل التصحر و حظى تكي  ونالقادة األفريقي

 من قبل المجتمع الدولي. الكاممةو القارة، بالعناية الالزمة عاني منيا ت
 بمدا. 051يتكون عدد أطراف اتفاقية األمم المتحدة حول مكافحة التصحر من  .6

الوحيدة التي تحمل اسم ىي و  تصديقمن ال حظاأكثر األممية ة تعتبر ىذه االتفاقي
تدىور أفريقيا في عنوانيا كما أنيا الوحيدة التي تجعل من مكافحة التصحر و 

  بالنسبة إلى أفريقيا.ة أولوي األراضي

 :الوضع الحالي

. والتصحر والجفاف تدىور األراضيمن  تضررااليوم أكثر القارات  فريقياأتعتبر  .2
المجاعة. باإلضافة إلى و من الفقر وانعدام األمن الغذائي  عاناةمأشدىا نيا أكما 
 تغير المناخ الوضع خطورة.آثار زيد تقد فىذا، 

، إذا تم تؤديالتي قد تزخر أفريقيا بإمكانيات ىائمة من األراضي الصالحة لمزراعة  .4
الغذاء لجميع السكان وتحقيق الفائض لمتصدير إلى توفير ترشيد إدارتيا، 

من الممكن أن تصبح القارة في فوعميو،  ع من خالل الصناعة الزراعية.التصنيو 
ن تمعب دورا رئيسيا في تحقيق التنمية أمعالم و ل غذاءالبضعة عقود خزينة 

 كوكبنا.المستدامة ل
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التزم رؤساء الدول والحكومات خالل القمة األخيرة المنعقدة في ريو دي جانيرو،  .1
األراضي عمى المستوى العالمي تدىور ل حدوضع بفضل القيادة األفريقية، بو 

وتمتمك  .من جديدجعميا خصبة ل قد تدىورت بالفعل واستعادة األراضي التي
 يتعين أفريقيا، أكثر من القارات األخرى، أكبر مساحة من األراضي التي

 الجديدة التي يتيحيا ىذا االلتزام. صر ف، وبالتالي االستفادة من الصالحيااست
اتفاقية مكافحة التصحر أداة  جعل القادة العالميون منفقد وأكثر من ذلك، 

 األراضي والتصحر والجفاف.وضع تدىور المراقبة والمتابعة الشاممة ل
في جميع  ةعممي و ةسياسي من أىميةلالتفاقية ما أبرزت النجاحات األخيرة  .2

من أجل  طقىذه المنا التي بذلتيامناطق العالم. وتشيد عمى ذلك الجيود 
استضافة مؤتمر الدول األطراف )من بين المؤتمرات العشرة التي سبق عقدىا، 

خر في نيروبي اآلو  0554في داكار سنة أحدىما ثنين فقط، ااستضافت أفريقيا 
في حين استضافت أمريكا الالتينية ثالث دورات لمؤتمر الدول  (.6111سنة 

 األطراف )كوبا، البرازيل، األرجنتين(.
، 6101ما بعد لبمناقشة برنامج التنمية  فيو المجتمع الدوليقوم يلوقت الذي في ا .3

اإلدارة المستدامة مجال عن تعزيز االستثمارات في فريقيا الدفاع أيتعين عمى 
. في ىذا الصدد، يتعين من سكانيا %31ألراضييا التي تشكل أساس أنشطة 

أحد أىداف التنمية األراضي تدىور عمى أفريقيا أن تجعل من القضاء عمى 
 المستدامة.

 :التوصيات

والتعاون الذي التعجيل بتنفيذ االتفاقية ب (0)قيادتيا عمى أفريقيا تعزيز يجب  .4
حمل الراية ب (6) ؛ةواإلقميمي ةالفرعي ةواإلقميمي ةالوطني ياتتفرضو، عمى المستو 
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تدىور  كسب التأييد بخصوصفي مساعي عمى أعمى المستويات السياسية 
التأكد من الحفاظ عمى قيادة أفريقيا في عممية ب( 2) ؛ي والتصحر والجفافاألراض

االستمرار في االضطالع ب (4؛ )تنفيذيةمانتيا الإدارة أتنفيذ االتفاقية وظروف 
رى في سياق دورات التفاوض والمقاءات الدبموماسية األخرى، بالمسؤوليات الكب

دول األطراف واالجتماعات مؤتمرات الالمزيد من من خالل استضافة السيما 
أن يعتمد االتحاد األفريقي مقررا بشأن  ؤملمن المفاليامة األخرى . وعميو، 

  المحاور اآلتية6
عمى مستوى  ةقيادالأفريقيا عمى محافظة  أجل من قصارى الجيد بذل (0)

ىذه األداة االستراتيجية المتمثمة في االتفاقية، بما في ذلك مستوى 
 أمانتيا التنفيذية؛

مسألة تدىور لقيام بأعمال في جميع االتجاىات حتى يتم تسجيل ا (6)
المستدامة األراضي والتصحر والجفاف ضمن قائمة أولويات التنمية 

 لمدول األفريقية؛
المناقشات صمب وضع مسألة تدىور األراضي والتصحر والجفاف في  (2)

أحد أىداف التنمية  واعتبارىا 6101ما بعد لحول برنامج التنمية 
عدم التسامح مطمقا )تدىور األراضي القضاء التام عمى و دامة المست
 (.تدىور األراضيمع 
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