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الدورة الثامنة واخلمسون 
 البند ٩٤ (ب) من جدول األعمال 

البيئة والتنمية املستدامة: تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحـر يف 
البلـدان الـيت تعـــاين مــن اجلفــاف الشــديد و/أو مــن التصحــر، وخباصــة 

يف أفريقيا   
 تقرير اللجنة الثانية* 

املقرر: السيد خوسيه ألربتو بريس غوترييرس (غواتيماال) 
مقدمة  أوال -

أجـــرت اللجنـــة الثانيـــة مناقشـــة فنيـــة بشـــــأن البنــــد ٩٤ مــــن جــــدول األعمــــال  - ١
(انظــر A/58/484، الفقــرة ٢). واتخــذ إجــراء بشــأن البنــد الفرعــي (ب) يف اجللســــتني ٢٤ 
و ٣٧، املعقودتـني يف ٣ تشـرين الثـاين/نوفمـــرب و ١١ كــانون األول/ديســمرب ٢٠٠٣. ويــرد 
ســـرد لنظـــر اللجنـــــة يف هــــذا البنــــد الفرعــــي يف احملضريــــن املوجزيــــن هلــــاتني اجللســــتني 

(A/C.2/58/SR.24 و 37). 
 

النظر يف مشاريع املقترحات  ثانيا -  
 .A/C.2/58/L.7/Rev.1 و A/C.2/58/L.7 مشروعا القرارين ألف -

يف اجللسة ٢٤، املعقودة يف ٣ تشرين الثاين/نوفمرب، عرض ممثل املغرب، باسم الـدول  - ٢
األعضاء يف األمم املتحدة اليت هي أعضاء يف جمموعة الـ ٧٧ والصني، مشـروع القـرار املعنـون 
�تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف البلدان اليت تعـاين مـن اجلفـاف الشـديد و/أو 

من التصحر، وخباصة يف أفريقيا� (A/C.2/58/L.7)، وفيما يلي نص مشروع القرار: 
 

 
 

 .Add. 1-8 و A سيصدر تقرير اللجنة عن هذا البند يف تسعة أجزاء، حتت الرمز 58/484/ *
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�إن اجلمعية العامـة، 
�إذ تشيــــر إىل قراريهــــا ١٩٦/٥٦ املـــــؤرخ ٢١ كــــانون األول/ديســــمرب 
٢٠٠١، و ٢٥٩/٥٧ املــــؤرخ ٢٠ كــــانون األول/ديســــــمرب ٢٠٠٢، والقـــــرارات 
األخرى اليت تتصل باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحـر يف البلـدان الـيت تعـاين مـن 

اجلفاف الشديد و/أو من التصحر، وخباصة يف أفريقيا، 
�وإذ تشري أيضا إىل املقرر الصادر عن القمة العامليــة للتنميـة املسـتدامة جبعـل 
ــق  مرفـق البيئـة العامليـة آليــة ماليـة لالتفاقيـة املذكـورة أعـاله، وإذ تـدرك االلتــزام العمي
الـذي دلـل عليـه اتمـع الـدويل إزاء املقـررات الـيت صـدرت بعـد ذلـك عـــن اجلمعيــة 

الثانية ملرفق البيئة العاملية وعن جملس مرفق البيئة العاملية يف هذا الصدد، 
�وإذ تسلـِّـم بـدور مؤمتر األطراف يف االتفاقية، بوصفــه أرفـع هيئـات صنـع 
القرار فيما يتعلق بتقدمي التوجيـه إىل مرفق البيئة العاملية باعتباره آليــة متويليـة لالتفاقيـة 

يف إطار تنفيذها، 
�وإذ تؤكـد مـن جديـد علـى أمهيـة االتفاقيـــة كــأداة الســتئصال الفقــر، وإذ 
تسلم بطابعها العاملي فضال عن أمهيـة تنفيذ االتفاقية بالنسبة لبلـوغ األهـداف اإلمنائيـة 

لأللفية، 
�وإذ تعـرب عـن عميـق تقديرهـا وامتناـا حلكومـة كوبـــا علــى اســتضافتها 
الـدورة السادسـة ملؤمتـــر األطــراف يف االتفاقيــة يف هافانــا، كوبــا يف الفــترة مــن ٢٥ 

آب/أغسطس إىل ٥ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٣، 
حتيط علما بتقرير األمني العام؛  - ١�

ترحــب بقـرار مؤمتـر األطـــراف يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة  - ٢�
التصحـر يف البلـدان الـيت تعـاين مـن اجلفـاف الشـديد و/أو مـــن التصحــر، وخباصــة يف 
أفريقيا، يف دورته السادسة بقبـول مرفـق البيئـة العامليـة ليصبـح آليــة متويليـة لالتفاقيـة، 

وتدعـو جملس املرفق إىل اختاذ الترتيبات الالزمة لوضع هذا القرار موضع التنفيذ؛ 
ترحب أيضا بقرار جملس مرفق البيئة العاملية، يف اجتماعه املعقـود يف  - ٣�
واشنطــن العاصمـة، يف الفـــترة مــن ١٤ إىل ١٦ أيــار/مــايو ٢٠٠٣، بإنشــاء برنــامج 
تنفيذي جديد معنـي باإلدارة املستدامة لألراضي، وتطلب إىل أمانة املرفـق أن تناقــش 
مع أمانة االتفاقية الترتيبات الكفيلة بتيسري التعاون بـني املرفـق واالتفاقيـة، وتتطلــع يف 
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هـذا الصـدد إىل التوصـل إىل مذكـرة تفـاهم بـني مؤمتـــر أطــراف يف االتفاقيــة وجملــس 
املرفق؛ 

تالحــظ إمكانية أن تتخـذ اجلمعية الثانيـة لـس مرفـق البيئـة العامليـة  - ٤�
قرارا جبعل تدهور األراضـي جمـاال جديـدا للتركـيز مـن جـانب مرفـق البيئـة العامليـة يف 

إطار تنفيذ االتفاقية؛ 
تنـوه مع التقدير بازدياد عدد األطـراف مـن البلـدان الناميـة املتـأثرة،  - ٥�
اليت اعتمدت من جانبها برامج عمـل وطنيــة ودون إقليميـة وإقليميـة يف هـذا الصـدد، 
وحتــث البلدان النامية املتضررة على التعجيل بعملية وضـع واعتمـاد برامـج عملـها إذا 

مل تكن قد فعلت ذلك حىت اآلن بغيـة االنتهاء منها بأسرع وقت ممكن؛ 
حتــث اتمع الدويل علـى اختـاذ التدابـري الفعالـة لتنفيـذ االتفاقيـة مـن  - ٦�

خالل برامج للتعاون على الصعيدين الثنائـي واملتعدد األطراف؛ 
حتـث أيضا صناديق وبرامج األمم املتحدة ومؤسسات بريتـون وودز  - ٧�
ـــاالت اإلمنائيــة علــى دمــج أحكــام االتفاقيــة يف صلـــب  والبلـدان املاحنـة وسـائر الوك
اسـتراتيجياا مبـا يدعـم بلـوغ األهـداف اإلمنائيـة لأللفيــة وغـــري ذلــك مــن األهــداف 

اإلمنائية املعتمـدة؛ 
تدعــــو مجيـــع األطـــــراف إىل أن تســـــدد فــــورا وبشــــكل كــــامل  - ٨�
االشـتراكات املطلوبـة للميزانيـة األساسـية لالتفاقيـــة لفــترة الســنتني ٢٠٠٢-٢٠٠٣، 
كمـا حتـث مجيـع األطـراف الـيت مل تســدد بعــد اشـــتراكاا لعــام ١٩٩٩ و/أو لفــترة 
السنتني ٢٠٠٠-٢٠٠١ على أن تقوم بذلـك بأسـرع مـا ميكـن مبـا يكفـل اسـتمرارية 
ــــة  التدفـق النقـدي املطلـوب لتمويـل األعمـال اجلاريـة ملؤمتـر األطـراف ولألمانـة ولآللي

العاملية؛ 
تناشـد احلكومـات، وتدعــو املؤسسـات املاليـــة املتعـــددة األطــراف،  - ٩�
ــــع  واملصــارف اإلمنائيــة اإلقليميــة، ومنظمــات التكــامل االقتصــادي اإلقليميــة، ومجي
املنظمـات األخـرى املعنيـــة باألمـــر، فضــال عــن املنظمــات غــري احلكوميــة والقطــاع 
اخلـاص، للمسامهــــة بسخـــاء يف الصنــدوق العــام والصنــدوق التكميلــي والصنــدوق 
اخلاص طبقا للفقـرات ذات الصلة من القواعد املالية ملؤمتر األطراف وترحـب بـالدعم 

املايل املقدم بالفعل من جانب بعض البلدان؛ 
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�١٠ -تطلــب إىل األمني العام أن يتخذ مـا يلـزم لـدورات مؤمتـر األطـراف 
وهيئاتـه الفرعيـة مبـا يف ذلـك الـــدورة الســابعة العاديــة للمؤمتــر واجتماعــات اهليئــات 

الفرعية املنبثـقـة عنـه يف اقتراحـه للميزانية الربناجمية لفترة السنتني ٢٠٠٤-٢٠٠٥؛ 
�١١ -تطلب أيضا إىل األمـني العـام أن يقـدم إىل اجلمعيـة العامـة تقريـرا يف 

دورا التاسعة واخلمسني عن تنفيـذ هذا القرار؛ 
�١٢ -تقــــرر أن تـُـــدرج يف جــدول األعمــــال املؤقـــت لدورـــا التاســـعة 
واخلمسـني البنـد الفرعـي املعنـون �تنفيـــذ اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة التصحـر يف 

البلدان اليت تعاين من اجلفاف الشديد و/أو من التصحر، وخباصة يف أفريقيا�. 
ويف اجللسة ٣٧، املعقودة يف ١١ كانون األول/ديسمرب، كان أمام اللجنة بيان بشـأن  - ٣
اآلثار املترتبة يف امليزانية الربناجمية على مشروع القرار A/C.2/58/L.7، مقـدم مـن األمـني العـام 

 .(A /C.2/58/L.43) عمال باملادة ١٥٣ من النظام الداخلي للجمعية العامة
ويف نفــس اجللســة، تــال مديــر شــعبة شــؤون اجلمعيــة العامــة والــس االقتصــــادي  - ٤

 .(A/C.2/58/SR.37 انظر) A/C.2/58/L.43 واالجتماعي تصويبا شفويا للوثيقة
ويف نفس اجللسة أيضا، عرض ممثل املغرب، (باسم الدول األعضـاء يف األمـم املتحـدة  - ٥
اليت هي أعضاء يف جمموعة الـ ٧٧ والصني) مشروع قـرار منقـح معنـون �تنفيـذ اتفاقيـة األمـم 
املتحدة ملكافحة التصحر يف البلدان النامية اليت تعاين مـن اجلفـاف الشـديد و/أو مـن التصحـر، 

 .(A/C.2/58/L.7/Rev.1) وخباصة يف أفريقيا�
ـــة، طلــب فيــه إجــراء  ويف نفـس اجللسـة، أدىل ببيـان ممثـل الواليـات املتحـدة األمريكي - ٦
/A (انظر  C.2/58/L.7/Rev.1 تصويت مسجل على املادة ١٤ من منطوق مشروع القرار املنقح

 .(A/C.2/58/SR.37

ويف نفـس اجللسـة، اعتمـدت اللجنـة الفقـرة ١٤ مـن منطـوق مشــروع القــرار املنقــح  - ٧
A/C.2/58/L.7/Rev.1، بتصويـت مسـجل، بأغلبيـة ١٥٣ صوتـا مقـابل صـــوت واحــد، وعــدم 

امتناع أي عضو عن التصويت. وكان التصويت كما يلي(١):  
املؤيدون: 

االحتـاد الروسـي، إثيوبيـا، أذربيجـان، األرجنتـني، األردن، أرمينيـــا، إريتريــا، أســبانيا، 
أسـتراليا، إسـتونيا، إســـرائيل، إكــوادور، أملانيــا، اإلمــارات العربيــة املتحــدة، أنتيغــوا 

 __________
صرح ممثل باكستان الحقا بأنه لو كان حاضرا لصوت لصاحل مشروع القرار.  (١)
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وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغوال، أوروغواي، أوغنـدا، أوكرانيـا، إيـران (مجهوريـة 
- اإلسـالمية)، أيرلنـدا، آيسـلندا، إيطاليـا، بـابوا غينيـا اجلديـدة، بـاراغواي، البحريــن، 
الربازيل، بربادوس، الربتغال، بروين دار السـالم، بلجيكـا، بلغاريـا، بلـيز، بنغالديـش، 
بنمـا، بنـن، بوتسـوانا، بوركينـا فاسـو، بورونـدي، بولنـدا، بوليفيـا، بـريو، بيـــالروس، 
تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغـو، توفـالو، تونـس، تيمـور - ليشـيت، جامايكـا، 
اجلزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، اجلماهريية العربيـة الليبيـة، اجلمهوريـة التشـيكية، 
ــــة العربيـــة الســـورية،  مجهوريــة ترتانيــا املتحــدة، اجلمهوريــة الدومينيكيــة، اجلمهوري
مجهورية كوريا، مجهوريـة الو الدميقراطيـة الشـعبية، مجهوريـة مقدونيـا اليوغوسـالفية 
السابقة، جنوب أفريقيا، جيبويت، الدامنرك، الرأس األخضر، رواندا، رومانيـا، زامبيـا، 
زمبـابوي، سـان مـارينو، سـانت فنسـنت وجـزر غرينـادين، سـانت كيتيـس ونيفيــس، 
سانت لوسيا، سـري النكـا، السـلفادور، سـلوفاكيا، سـلوفينيا، سـنغافورة، السـنغال، 
سـورينام، السـويد، سويسـرا، سـرياليون، شـيلي، صربيـا واجلبـل األســـود، الصومــال، 
الصـني، طاجيكسـتان، عمـــان، غانــا، غرينــادا، غواتيمــاال، غيانــا، فرنســا، الفلبــني، 
ــــربص، قطـــر، قريغيزســـتان، كازاخســـتان،  فــرتويال، فنلنــدا، فيجــي، فييــت نــام، ق
الكامريون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفــوار، كوسـتاريكا، كولومبيـا، 
الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، لكسـمربغ، ليتوانيـا، ليختنشـتاين، ليسـوتو، مالطـة، 
مــايل، مدغشــقر، مصــر، املغــرب، املكســيك، مــالوي، ملديــف، اململكــــة العربيـــة 
السعودية، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، منغوليـا، موريشـيوس، 
ـــال، النيجــر، نيجرييــا، نيكــاراغوا،  موزامبيـق، ميامنـار، ناميبيـا، الـنرويج، النمسـا، نيب

نيوزيلندا، هاييت، اهلند، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان. 
املعارضون: 

الواليات املتحدة األمريكية. 
املمتنعون: 

ال أحد. 
 ،A /C.2/58/L.7/Rev.1 ويف نفـس اجللسـة، اعتمـــدت اللجنــة مشــروع القــرار املنقــح - ٨

بكامله (انظر الفقرة ١٤ من مشروع القرار األول). 
وأدىل ببيانني ممثال كل من إيطاليا (باسـم الـدول األعضـاء يف األمـم املتحـدة الـيت هـي  - ٩
 .(A/ C.2/58/SR.37 أعضاء يف االحتاد األورويب)، واليابان، تعليال للتصويت بعد إجرائه (انظر
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 A/C.2/58/L.60 و A/C.2/58/L.15 مشروعا القرارين باء -

يف اجللسة ٢٤، املعقودة يف ٣ تشرين الثاين/نوفمرب، عرض ممثل املغرب، باسم الـدول  - ١٠
األعضاء يف األمم املتحدة اليت هي أعضـاء يف جمموعـة الــ ٧٧ والصـني، مشـروع قـرار معنـون 

A)، ونصه كما يلي:  /C.2/58/L.15) السنة الدولية للصحارى والتصحر، �٢٠٠٤�
 

�إن اجلمعية العامة، 
�إذ تشري إىل الفصل ١٢ من جدول أعمال القرن احلـادي والعشـرين الـذي 

اعتمده مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية،  
�وإذ تشري أيضا إىل اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة التصحـر يف البلـدان الـيت 

تعاين من اجلفاف الشديد و/أو التصحر وال سيما يف أفريقيا، 
�وإذ تشري كذلك إىل خطة التنفيذ الصادرة عن مؤمتر القمـة العـاملي للتنميـة 
املستدامة، فضال عن إعالن جوهانسربغ بشأن التنمية املسـتدامة الـذي اعتمـده مؤمتـر 

القمة العاملي للتنمية املستدامة، 
�وقـد نظـرت يف املقـــرر ١٥/٢٢ الصــادر عــن جملــس إدارة برنــامج األمــم 

املتحدة للبيئة بشأن سنة دولية للصحارى والتصحر، 
�وإذ ينتاا شديد القلق بشأن تفاقم التصحر، وال سيما يف أفريقيا، واآلثـار 

البعيدة املدى لتنفيذ األهداف اإلمنائية لأللفية، وال سيما بشأن القضاء على الفقر، 
�وإذ تــدرك احلاجــة إىل إذكــاء وعــي اجلمــهور ومحايــة تنــوع الصحـــارى 
البيولوجـي، فضـــال عــن اتمعــات احملليــة وجمتمعــات الشــعوب األصليــة واملعــارف 

التقليدية ألولئك املتضررين من جراء هذه الظاهرة، 
تقرر إعالن عام ٢٠٠٤ سنة دولية للصحارى والتصحر؛  - ١�

ــــة تنســـيق للســـنة الدوليـــة  تعــني برنــامج األمــم املتحــدة للبيئــة هيئ - ٢�
للصحارى والتصحر باالشتراك مـع أمانـة اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة التصحـر يف 
البلدان اليت تعاين مـن اجلفـاف الشـديد و/أو التصحـر وال سـيما يف أفريقيـا، وبرنـامج 

األمم املتحدة اإلمنائي؛ 
ـــة أو هيئــات تنســيق وإىل  تدعـو مجيـع البلـدان إىل إنشـاء جلـان وطني - ٣�

االحتفال بالسنة الدولية بواسطة ترتيب أنشطة مناسبة يف هذا الشأن؛ 
تناشد مجيع املنظمات الدولية املعنيـة والبلـدان املتقدمـة القـادرة علـى  - ٤�
تقدمي الدعم إىل األنشطة املتصلة بالتصحر، مبا يف ذلك تدهور التربة، أن تفعل ذلـك؛ 
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وسـتنظم تلـك األنشـطة البلـدان املتضـررة وال سـيما البلـدان األفريقيـة والبلـدان األقــل 
منوا؛ 

تشــجع الــدول األعضــاء علــى تنفيــذ مبــادرات خاصــة مــن أجـــل  - ٥�
االحتفال بالسنة الدولية بغية تعزيز تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر؛ 

ـــدمي تقريــر إىل اجلمعيــة العامــة يف دورــا  تدعـو األمـني العـام إىل تق - ٦�
التاسعة واخلمسني بشأن تنفيذ هذا القرار�. 

ويف اجللسة ٣٧، املعقودة يف ١١ كانون األول/ديسمرب، عرضت نائبـة رئيـس اللجنـة  - ١١
أيرينـا زوبتشـينيك (كرواتيـا)، مشـروع قـرار معنـون �الســـنة الدوليــة للصحــارى والتصحــر، 
�٢٠٠٦ (A/C.2/58/L.60)، قدمتـه اسـتنادا إىل املشـــاورات غــري الرمسيــة الــيت جــرت بشــأن 

 .A/C.2/58/L.15 مشروع القرار
A (انظـر الفقـرة ١٤  /C.2/58/L.60 ا، اعتمدت اللجنة مشروع القـرارويف اجللسة ذا - ١٢

من مشروع القرار الثاين). 
ونظــرا العتمــــاد مشـــروع القـــرار A/C.2/58/L.60، قـــام مقدمـــو مشـــروع القـــرار  - ١٣

A/C.2/58/L.15 بسحبه. 
  

توصية اللجنة الثانية   ثالثا -
توصي اللجنة الثانية اجلمعية العامة باعتماد مشروعي القرارين التاليني:  - ١٤
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مشروع القرار األول   
تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحـر يف البلـدان الـيت تعـاين مـن اجلفـاف 

 الشديد و/أو من التصحر، وخباصة يف أفريقيا 
إن اجلمعية العامـة، 

إذ تشيـــــر إىل قراريهـــــا ١٩٦/٥٦ املــــؤرخ ٢١ كــــانون األول/ديســـــمرب ٢٠٠١، 
و ٢٥٩/٥٧ املــؤرخ ٢٠ كــانون األول/ديســمرب ٢٠٠٢، والقــرارات األخــرى الــيت تتصـــل 
باتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة التصحـر يف البلـدان الـيت تعـاين مـن اجلفـاف الشـديد و/أو مـن 

التصحر، وخباصة يف أفريقيا(١)، 
وإذ تسلـِّــم بااللتــزام الشـديد الـذي أظـــهره اتمــع الــدويل يف مؤمتــر القمــة العــاملي 
للتنمية املستدامة(٢) واجلمعية الثانية ملرفق البيئة العاملية جبعـل املرفـق آليـةً ماليـةً لالتفاقيـة، عمـال 

باملادة ٢١ من االتفاقية، 
وإذ تسلـِّـم كذلك بـدور مؤمتر األطراف، بوصفـه أعلى هيئة لصنع القرار فيما يتعلـق 
بتقدمي التوجيـه يف املسائل املتعلقة بتطبيق االتفاقية، ويف تشجيع اآلليات املالية على السـعي إىل 

توفري أكرب قدر من املوارد للبلدان النامية املتأثرة مع احترام والية كل آلية من اآلليات، 
وإذ تؤكـد مـن جديـد علـــى أن االتفاقيــة أداة مهمــة الســتئصال الفقــر، وخباصــة يف 
أفريقيـا، وتسـلم بأمهيـة تنفيـذ االتفاقيـة لبلـوغ األهـداف اإلمنائيـة املتفـق عليـها دوليـا، مبـا فيـــها 

األهداف الواردة يف إعالن األمم املتحدة لأللفية(٣)، 
وإذ تؤكـد مـن جديـد كذلـك الطـابع العـاملي لالتفاقيـة وتقـر بـأن التصحـر واجلفــاف 

مشكلتان هلما بعد عاملي من حيث كوما يؤثران على مجيع مناطق العامل، 
وإذ تعـرب عـن عميـــق تقديرهــا وامتناــا حلكومــة كوبــا علــى اســتضافتها الــدورة 
ـــترة مــن ٢٥ آب/أغســطس إىل  السادسـة ملؤمتـر األطـراف يف االتفاقيـة يف هافانـا، كوبـا يف الف

٥ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٣، 
 

 __________
األمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، الد ١٩٥٤، الرقم ٣٣٤٨٠.  (١)

ـــا، ٢٦ آب/أغســطس – ٤ أيلــول/  تقريـر مؤمتـر القمـة العـاملي للتنميـة املسـتدامة، جوهانسـربغ، جنـوب أفريقي (٢)
سبتمر ٢٠٠٣، (منشورات األمم املتحـدة، رقـم املبيـع E.03، الـد الثـاين، ألـف والتصويـب)، الفصـل األول، 

القرار ١، املرفق والقرار ٢، املرفق. 
انظر القرار ٢/٥٥.  (٣)
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حتيط علما بتقرير األمني العام(٤)؛  - ١
ترحـب بقرار مؤمتر األطـراف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة التصحـر يف  - ٢
البلـدان الـيت تعـاين مـن اجلفـاف الشـــديد و/أو مــن التصحــر، وخباصــة يف أفريقيــا، يف دورتــه 

السادسة بقبول مرفق البيئة العاملية آليـةً متويليةً لالتفاقية، عمال باملادة ٢١ من االتفاقية؛ 
ترحــب أيضــا بقــرار جملــس مرفــق البيئــة العامليــة، يف اجتماعــه املعقــــود يف  - ٣
واشنطــن العاصمـة، يف الفـترة مـــن ١٤ إىل ١٦ أيــار/مــايو ٢٠٠٣، بإنشــاء برنــامج تنفيــذي 
جديد معنـي باإلدارة املستدامة لألراضي، وحتث يف هذا الصدد األمني التنفيذي علـى التشـاور 
مع كبري املوظفني التنفيذيني ورئيس مرفق البيئة العامليــة، بالتعـاون مـع املديـر العـام ملرفـق البيئـة 
العاملية، من أجل إعداد وإقرار مذكرة تفاهم على حنـو مـا أذن بـه مؤمتـر األطـراف لينظـر فيـها 

ويعتمدها مؤمتر األطراف يف االتفاقية وجملس مرفق البيئة العاملية؛ 
يرحـب كذلـك بنتـائج اجلمعيـة الثانيـة لـس مرفـق البيئـة العامليـة املعقــودة يف  - ٤
بيجني من ١٦ إىل ١٨ تشرين األول/أكتوبر ٢٠٠٢، والسيما قرارها جعل تدهـور األراضـي 

جماال جديدا للتركيز يف مرفق البيئة العاملية، مما سيدعم يف مجلة أمور تطبيق االتفاقية؛ 
ـــة املتــأثرة، الــيت  تنــوه مـع التقديـر بازديـاد عـدد األطـراف مـن البلـدان النامي - ٥
اعتمدت برامج عملها الوطنيـة ودون اإلقليمية واإلقليمية، وحتــث البلدان الناميـة املتـأثرة علـى 
التعجيل بعملية وضع واعتماد برامج عملها إذا مل تكن قد فعلت ذلـك حـىت اآلن بغيــة وضـع 

صيغتها النهائية بأسرع ما ميكن؛ 
تدعو البلدان النامية املتـأثرة إىل جعـل تنفيـذ برامـج عملـها ملكافحـة التصحـر  - ٦

من بني أولوياا يف حوارها مع شركائها اإلمنائيني؛ 
يـب بـاألطراف املتـأثرة أن تدمـج مسـألة التصحـــر يف اســتراتيجياا للتنميــة  - ٧
املستدامة، بالتعاون مع املنظمــات املتعـددة األطـراف ذات الصلـة مبـا فيـها الوكـاالت التنفيذيـة 

ملرفق البيئة العاملية؛ 
حتــث اتمع الـدويل علـى اختـاذ التدابـري الفعالـة لتطبيـق االتفاقيـة مـن خـالل  - ٨

برامج للتعاون على الصعيدين الثنائـي واملتعدد األطراف؛ 
حتـث أيضا صناديق وبرامج األمم املتحدة ومؤسسات بريتون وودز والبلدان  - ٩
املاحنة وسائر الوكـاالت اإلمنائيـة علـى دمـج إجـراءات دعـم االتفاقيـة يف صلــب اسـتراتيجياا 

 __________
 .A/58/158 (٤)
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مبـا يدعـم بلـوغ األهـداف اإلمنائيـة املتفـق عليـها دوليـا مبـــا فيــها األهــداف الــواردة يف إعــالن 
األلفيـة(٣)؛ 

ترحـب بتعزيـز التعـاون بـني أمانـة االتفاقيـة واآلليـة العامليـة عـن طريـق صــوغ  - ١٠
وتنفيذ خطة عمل مشتركة ترمي إىل زيادة أثر املوارد واإلجراءات إىل أقصى حد، مع تفـادي 
ــة  االزدواجيـة والتداخـل، واالسـتفادة مـن خـربة كـل منظمـة وقيمتـها املضافـة وشـبكتها بطريق

تعاونية عند تنفيذ برامج العمل؛ 
تدعـــو مجيــع األطــراف إىل أن تســـدد فــورا وبشــكل كــامل االشــــتراكات  - ١١
املطلوبــة للميزانيــة األساســية لالتفاقيــة لفــترة الســنتني ٢٠٠٢-٢٠٠٣، كمــــا حتـــث مجيـــع 
األطـراف الـيت مل تســدد بعــد اشــتراكاا لعــام ١٩٩٩ و/أو لفــترة الســنتني ٢٠٠٠-٢٠٠١ 
على أن تقوم بذلـك بأسـرع مـا ميكـن مبـا يكفـل اسـتمرارية التدفـق النقـدي املطلـوب لتمويـل 

األعمال اجلارية ملؤمتر األطراف ولألمانة ولآلليـة العاملية؛ 
تناشد احلكومات، وتدعـو املؤسسات املاليـة املتعــددة األطـراف، واملصـارف  - ١٢
اإلمنائية اإلقليمية، ومنظمات التكامل االقتصـادي اإلقليميـة، ومجيـع املنظمـات األخـرى املعنيـة 
باألمـــر، فضــال عــن املنظمــات غــري احلكوميــة والقطــاع اخلــاص، إىل املسامهـــة بسخـــــاء يف 
ـــدوق اخلــاص طبقــا للفقـــرات ذات الصلــة مــن  الصنـدوق العـام والصنـدوق التكميلـي والصن
القواعـد املاليـة ملؤمتـر األطـراف(٥) وترحــب بـــالدعم املــايل املقــدم بــالفعل مــن جــانب بعــض 

البلدان؛ 
حتيــط علمــا بــاملقرر ٢٣/٦ بشــأن برنــامج وميزانيــة فــترة الســــنتني ٢٠٠٤-٢٠٠٥،  - ١٣
باعتبارهـا عمليـة جاريـة ملؤمتـر األطـراف يف االتفاقيـة للقيـام باسـتعراض شـامل ألنشـطة األمانـة علـى النحــو 

احملدد يف الفقرة ٢ من املادة ٢٣ من االتفاقية؛ 
تطلــــب إىل األمــني العــام أن يــدرج يف اقتراحـــه للميزانيــة الربناجميــة لفـــترة  - ١٤
السنتني ٢٠٠٤-٢٠٠٥ اعتمادا لدورات مؤمتر األطراف وهيئاته الفرعية مبـا يف ذلـك الـدورة 

السابعة العادية للمؤمتر واجتماعات اهليئات الفرعية املنبثـقـة عنـه؛ 
تطلـب أيضـا إىل األمـني العـام أن يقـدم إىل اجلمعيـة العامـة تقريـرا يف دورـــا  - ١٥

التاسعة واخلمسني عن تنفيـذ هذا القرار؛ 

 __________
اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف البلدان اليت تعاين من اجلفاف الشــديد و/أو مـن التصحـر، وخباصـة يف  (٥)

أفريقيا/مؤمتر األطراف ICCD/COP (1)/11/Add.1 and Corr.1، املقرر COP.1/2، املرفق، الفقرات ٧-١١. 
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تقــرر أن تـُـدرج يف جدول األعمال املؤقت لدورا التاسعة واخلمسـني البنـد  - ١٦
الفرعـي املعنـون �تنفيـذ اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـــة التصحــر يف البلــدان الــيت تعــاين مــن 

اجلفاف الشديد و/أو من التصحر، وخباصة يف أفريقيا�.  
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مشروع القرار الثاين   
 السنة الدولية للصحارى والتصحر، ٢٠٠٦ 

إن اجلمعية العامة، 
إذ تشـري إىل الفصـل ١٢ مـن جـدول أعمـال القـرن احلـادي والعشـرين الـذي اعتمـده 

مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية،  
وإذ تشري أيضا إىل اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة التصحـر يف البلـدان الـيت تعـاين مـن 

اجلفاف الشديد و/أو التصحر وخاصة يف أفريقيا (١)، 
وإذ تشــري كذلــك إىل خطــة التنفيــذ الصــادرة عــــن مؤمتـــر القمـــة العـــاملي للتنميـــة 
ـــة املســتدامة الــذي اعتمــده مؤمتــر القمــة  املسـتدامة(٢)، وإىل إعـالن جوهانسـربغ بشـأن التنمي

العاملي للتنمية املستدامة(٣)، 
وقد نظرت يف املقرر ١٥/٢٢ الصادر عـن جملـس إدارة برنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة 

بشأن سنة دولية للصحارى والتصحر(٤)، 
ــدة  وإذ يسـاورها بـالغ القلـق إزاء تفـاقم التصحـر، وال سـيما يف أفريقيـا، وآثـاره البعي

املدى على تنفيذ األهداف اإلمنائية لأللفية، وال سيما اهلدف املتعلق بالقضاء على الفقر، 
وإذ تشري أيضا إىل املبادرة البيئية املتمثلة يف الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا، 

وإذ تـدرك احلاجـة إىل إذكـاء وعـي اجلمـهور ومحايـة التـنوع البيولوجـي بالصحــارى، 
فضال عن اتمعات احمللية وجمتمعـات الشـعوب األصليـة واملعـارف التقليديـة لـدى املتضرريـن 

من هذه الظاهرة، 
تقرر إعالن عام ٢٠٠٦ سنة دولية للصحارى والتصحر؛  - ١

تعني األمني التنفيذي التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحـر يف البلـدان الـيت  - ٢
تعاين من اجلفاف الشديد و/أو التصحر وخاصة يف أفريقيا منسقا ألنشطة السنة بـاالقتران مـع 

 __________
األمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، الد ١٩٥٤، الرقم ٣٣٤٨٠.  (١)

تقرير مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة، جوهانسربغ، جنوب أفريقيا، ٢٦ آب/أغسطس – ٤ أيلول/سبتمرب  (٢)
٢٠٠٢ (منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل األول، القرار ٢، املرفق. 

املرجع نفسه، القرار ١، املرفق.  (٣)
الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثامنة واخلمسون، امللحق رقم ٢٥ (A/58/25)، املرفق.  (٤)
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برنامج األمم املتحدة للبيئة وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي والصندوق الـدويل للتنميـة الزراعيـة 
وهيئات األمم املتحدة األخرى ذات الصلة؛ 

تدعـو مجيـع البلـدان إىل إنشـاء جلـان وطنيـة أو هيئـات تنسـيق وإىل االحتفــال  - ٣
بالسنة بترتيب أنشطة مناسبة؛ 

تناشد مجيع املنظمات الدولية املعنية والدول األعضـاء تقـدمي الدعـم لألنشـطة  - ٤
املتصلة بالتصحر، مبا يف ذلك تدهور التربة، اليت ستنظمها البلـدان املتضـررة وال سـيما البلـدان 

األفريقية وأقل البلدان منوا؛ 
ـــدان علــى املســامهة قــدر اســتطاعتها يف تنفيــذ اتفاقيــة مكافحــة  تشـجع البل - ٥

التصحر وتنفيذ مبادرات خاصة من أجل االحتفال بالسنة بغية تعزيز تنفيذ االتفاقية؛ 
تطلب إىل األمني العام تقدمي تقرير إىل اجلمعية العامـة يف دورـا السـتني عـن  - ٦

حالة االستعداد للسنة. 
 


