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 الدورة الثانية والستون
   من جدول األعمال) هـ (٥٤البند 

ــستدامة    ــة املـ ــة  : التنميـ ــذ اتفاقيـ ــصحر    تنفيـ ــة التـ ــدة ملكافحـ ــم املتحـ األمـ
أو مـن التــصحر، وخباصــة  /لــشديد والبلـدان الــيت تعــاين مـن اجلفــاف ا   يف
 أفريقيا يف
  

 *تقرير اللجنة الثانية  
 

 )جورجيا (تشيتانافامار االسيدة ت: املقررة
 

 مقدمة -أوال  
انظـر  ( مـن جـدول األعمـال    ٥٤عقدت اللجنـة الثانيـة مناقـشة مواضـيعية بـشأن البنـد             - ١

A/62/419 ٣١ و ٢٣يف اجللـــستني ) ه(واختـــذ إجـــراء بـــشأن البنـــد الفرعـــي     ). ٢، الفقـــرة 
ويـرد عـرض لنظـر      . ٢٠٠٧ديـسمرب   / كـانون األول   ٥ نـوفمرب و  / تشرين الثاين  ٦قودتني يف   املع

 ).31 و A/C.2/62/SR.23(اللجنة يف البند الفرعي يف احملضرين املوجزين ذوي الصلة 
 

 A/C.2/62/L.48  وA/C.2/62/L.17النظر يف مشروعي القرارين  -ثانيا  
ممثـل باكـستان، باسـم الـدول     قـام   نـوفمرب،   /ثاين تشرين ال  ٦ املعقودة يف    ٢٣يف اجللسة    - ٢

مـشروع قـرار بعنـوان    بعـرض   والـصني،  ٧٧األعضاء يف األمم املتحدة األعضاء يف جمموعـة الــ      
لــيت تعــاين مــن اجلفــاف الــشديد  تنفيــذ اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة التــصحر يف البلــدان ا  ”
 :فيما يلي نصه) A/C.2/62/L.17(‘‘ من التصحر، وخباصة يف أفريقيا أو/و
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 ،إن اجلمعية العامة”  

 ٢٠٠٣ديـسمرب  / كانون األول٢٣ املؤرخ  ٥٨/٢١١ إىل قراريهـا    إذ تشيـر ”  
، والقـرارات األخـرى املتعلقـة       ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ٢٠ املؤرخ   ٦١/٢٠٢ و

ــيت تعــاين مــن اجلفــاف        ــدان ال ــة األمــم املتحــدة ملكافحــة التــصحر يف البل ــذ اتفاقي بتنفي
 أو من التصحر، وخباصة يف أفريقيا،/ والشديد

 ،٢٠٠٥ؤمتر القمة العاملي لعام الوثيقة اخلتامية مل إىل أيضاشري توإذ ”  

بتعزيــز مكافحــة التــصحر، والقــضاء علــى الفقــر     التزامهــاوإذ تعيــد تأكيــد”  
املــدقع، والنــهوض بالتنميــة املــستدامة يف املنــاطق القاحلــة، وحتــسني حيــاة الــسكان         

 ،املتضررين

 علـى مواصـلة وتعزيـز روح التـضامن الـدويل الـيت تولــدت       وإذ تعقـد العـزم  ”  
  سنة دولية للصحارى والتصحر،٢٠٠٦إعالن سنة عن 

 أن ملشكليت التصحر واجلفـاف بعـدا عامليـا مـن حيـث        وإذ تؤكد من جديد   ”  
 تأثريمها يف مجيع مناطق العامل،

ق بقــدرة البلــدان  علــى أن التــصحر يــشكل هتديــدا خطــريا حيــد وإذ تــشدد”  
 النامية على حتقيق األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا واألهداف اإلمنائية لأللفية،

 إزاء ما خيلّفه التـصحر وتـدهور األراضـي وتغـري املنـاخ              وإذ يساورها القلق  ”  
 من آثار سلبية متبادلة،

ستدامة  خطــة التنفيــذ ملــؤمتر القمــة العــاملي للتنميــة املــوإذ تؤكــد مــن جديــد”  
مكافحـة  تـشكل أداة مـن أدوات   م بأن االتفاقية ، اليت تسلّ)خطة جوهانسربغ للتنفيذ  (

 الفقر،

 بأن تنفيذ االتفاقية يف حينه وبـصورة فعالـة مـن شـأنه أن يـساعد                 موإذ تسلّ ”  
ــة        ــا يف ذلــك األهــداف اإلمنائي ــا، مب ــة املتفــق عليهــا دولي ــق األهــداف اإلمنائي علــى حتقي

 ،لأللفية

ة والـدعم الـتقين علـى       ــــ وارد املالي ــــ ى تقـدمي امل   ــة إل ــباحلاجم أيضا   سلّوإذ ت ”  
بكفــاءة ة ــــام لالتفاقيــــة التنفيــذ التــــة كفالـــــه بغيـــــؤ بــــت كــاف ميكــن التنبــــو ثابــــحن

 وحسن توقيت،
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يف دورهتـا احلاديـة      جلنـة التنميـة املـستدامة        القرار الـذي اختذتـه     بـ  وإذ ترحب ”  
 مـن بينـها   ،يف مجلة أمـور خالل دورتيها السادسة عشرة والسابعة عشرة     بالنظرعشرة  

 مسألة التصحر،
حلكومـة إســبانيا الستـضافة الـدورة الثامنــة     وإذ تعـرب عـن عميــق تقـديرها   ”  

ســـبتمرب / أيلـــول١٤ إىل ٣ملـــؤمتر األطـــراف يف االتفاقيـــة، يف مدريـــد، يف الفتـــرة مـــن 
٢٠٠٧، 

 حلكومة األرجنـتني الستـضافة الـدورة        اوإذ تعرب أيضا عن عميق تقديره     ”  
 إىل ١٢للجنــة اســتعراض تنفيــذ االتفاقيــة، يف بــوينس آيــرس، يف الفتــرة مــن    اخلامــسة

 ،٢٠٠٧ مارس/آذار ٢١

 بالعرض املقـدم مـن حكومـة تركيـا الستـضافة الـدورة الـسابعة                وإذ ترحب ”  
 / تـشرين األول ٢٩ إىل ٢٠استعراض تنفيذ االتفاقية يف استنبول، يف الفترة مـن         للجنة
 ،٢٠٠٨ أكتوبر

 ؛ بتقرير األمني العامحتيط علما - ١”  
ــا   - ٢”   ــد عزمه ــد تأكي ــن أجــل      تعي ــة م ــذ االتفاقي ــز تنفي ــى دعــم وتعزي  عل

التــصدي ألســباب التــصحر وتــدهور األراضــي، وكــذلك الفقــر النــاجم عــن تــدهور     
وميكـن التنبـؤ هبـا     من بينها تعبئـة مـوارد ماليـة كافيـة         ، من خالل مجلة تدابري    ،األراضي

 وتقدمي املساعدة التقنية ونقل التكنولوجيا وتعزيز بناء القدرات يف البلدان النامية؛

ــة    مبقــرر جملــس إدارة  ترحــب - ٣”   ــامج األمــم املتحــدة للبيئ املتخــذ يف برن
 عقـد األمـم املتحـدة      ٢٠٢٠-٢٠١٠الدورة الرابعة والعشرين والقاضي بإعالن العقد       

 تصحر؛للصحارى ومكافحة ال

لثامنـة  دورتـه ا  االتفاقيـة يف    باعتمـاد مـؤمتر األطـراف يف        أيـضا    ترحب - ٤”  
 عـــشر ســـنوات لتعزيـــز تنفيـــذ االتفاقيـــةالوإطـــار العمـــل االســـتراتيجيني لفتـــرة  اخلطـــة

ــات     )٢٠١٨-٢٠٠٨( ــة واملؤســسات واهليئ ــة االتفاقي ــع األطــراف وأمان ــدعو مجي ، وت
 تنفيــذ االســتراتيجية بغيــةنــسيق أنــشطتها إىل التعــاون فيمــا بينــها وتاألخــرى الداعمــة 
 بنجاح؛

غريهـا   للمـسامهات املاليـة الـيت قدمتـها البلـدان و           تعرب عن تقـديرها    - ٥”  
صـاحبة املـصلحة مـن أجـل دعـم أنـشطة الفريـق العامـل احلكـومي          املعنيـة  اجلهـات   من  
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ر سـنوات   عشالالدويل ملا بني الدورات املعين باخلطة وإطار العمل االستراتيجيني لفترة           
 لتعزيز تنفيذ االتفاقية؛

 بالطلـب املقـدم مـن أجـل قيـام وحـدة التفتـيش املـشتركة                 حتيط علما  - ٦”  
 ؛اليت ستخلص إليهانتائج الالتابعة لألمم املتحدة بتقييم اآللية العاملية، وتتطلع إىل 

 إزاء عدم موافقـة مـؤمتر األطـراف يف دورتـه الثامنـة        تعرب عن قلقها   - ٧”  
ــة فتــرة الــسنتني  علــى ميزا ــام، يف  ، وتــدعو ٢٠٠٩-٢٠٠٨ني مــؤمتر األطــراف إىل القي
نــوفمرب / تــشرين الثــاين ٢٦ يــوميف نيويــورك الــيت ســُتعقد   األوىل االســتثنائيةدورتــه 
 املقترحة؛ اعتماد امليزانية، ب٢٠٠٧

 اجملتمـع الـدويل، وال سـيما البلـدان املتقدمـة النمـو، علـى تقـدمي                  حتث - ٨”  
الــتقين إىل األمانــة والبلــدان األطــراف املتــضررة لتعزيــز اجلهــود الوطنيــة  الــدعم املــايل و

، ٨-م أ/٣، وفقــا للمقــرر  تنفيــذا كــامالواإلقليميــة والدوليــة املبذولــة لتنفيــذ االتفاقيــة
عـشر سـنوات لتعزيـز تنفيـذ     الاخلطـة وإطـار العمـل االسـتراتيجيني لفتـرة      الذي يتـضمن    

 االتفاقية؛

 بـه فريـق االتـصال التـابع         يـضطلع  اجلـاري الـذي       بالعمـل  حتيط علمـا   - ٩”  
 التابعة التفاقية األمم املتحـدة اإلطاريـة        ذات الصلة لألمانات ومكاتب اهليئات الفرعية     

ــة األمــم املتحــدة ملكافحــة       ــوجي، واتفاقي ــوع البيول ــة التن ــاخ، واتفاقي ــتغري املن املتعلقــة ب
مــن التــصحر، وخباصــة يف أو /التــصحر يف البلــدان الــيت تعــاين مــن اجلفــاف الــشديد و  

أفريقيا، وتواصل التشجيع علـى اسـتمرار التعـاون مـن أجـــل تعزيـــز أوجـــه التكامـــل                   
 فيما بني األمانــات، مع احترام املركــز القانوين املستقل لكل منها؛

مبقـرر مـؤمتر األطـراف يف دورتـه الثامنـة القاضــي       أيـضا  حتـيط علمـا    - ١٠”  
ملـــؤمتر تابعـــة راض تنفيـــذ االتفاقيـــة بوصـــفها هيئـــة فرعيـــة بتجديـــد واليـــة جلنـــة اســـتع

 األطراف؛

 ٢٠٠٦ديــسمرب /بــاملقرر املــؤرخ كــانون األولكــذلك حتــيط علمــا   - ١١”  
الــذي اختــذه جملــس مرفــق البيئــة العامليــة والقاضــي بــدعوة اجلمعيــة الرابعــة ملرفــق البيئــة  

اد تشكيله من أجـل إدراج اتفاقيـة        العاملية إىل تعديل صك إنشاء مرفق البيئة العاملية املع        
التـصحر،  /األمم املتحدة ملكافحة التـصحر يف البلـدان الـيت تعـاين مـن اجلفـاف الـشديد                 

وخباصة يف أفريقيا، ضمن قائمة االتفاقيات اليت يضطلع فيها مرفق البيئـة العامليـة بـدور              
 اآللية املالية؛
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يكفـي مـن املـوارد       جملس مرفق البيئة العاملية علـى ختـصيص مـا            حتث - ١٢”  
املالية جملال التركيز اخلـاص بتـدهور األراضـي يف إطـار التجديـد اخلـامس ملـوارد مرفـق                

 البيئة العاملية؛

 بالعملية اجلارية اخلاصة بتنـاول مـسألة اعتمـاد اليـورو عملـة              ترحب  - ١٣”  
 الـصلة   الـصدد إىل األمـني العـام أن يأخـذ يف االعتبـار       امليزانية االتفاقية، وتطلب يف هذ    

املؤســسية والترتيبــات اإلداريــة ذات الــصلة بــني أمانــة االتفاقيــة واألمانــة العامــة لألمــم  
املتحدة، تيسريا لتنفيـذ مقـررات مـؤمتر األطـراف املتعلقـة حبمايـة ميزانيـة االتفاقيـة مـن                     

 مـن اجلـزء الثـاين       ٤يف ذلـك يف سـياق تنفيـذ الفقـرة            اآلثار السلبية لتقلبات العملة، مبـا     
بشأن االستعاضـة عـن      ٢٠٠٦يوليه  /متوز ٧املؤرخ   ٦٠/٢٨٣اجلمعية العامة   ر  من قرا 

مـن نظـام ختطـيط مـوارد املؤسـسات          نظام املعلومات اإلدارية املتكامـل باجليـل اجلديـد          
 غريه من النظم املماثلة؛ أو

لـــشؤون اتنـــسيق مـــع إدارة  ال، ب للمـــؤمتر األمـــني التنفيـــذي تـــدعو - ١٤”  
، أال يــألو جهــدا يف  التابعــة لألمانــة العامــة لألمــم املتحــدة     االقتــصادية واالجتماعيــة 

اإلعداد للدورتني السادسة عشرة والسابعة عشرة للجنـة التنميـة املـستدامة واملـشاركة              
اتفاقيــة األمــم احملوريــة مــن فيهمــا بغيــة كفالــة النظــر علــى النحــو الواجــب يف القــضايا  

التـصحر، وخباصـة    /ن اجلفاف الـشديد   املتحدة ملكافحة التصحر يف البلدان اليت تعاين م       
يف أفريقيا، وال سيما ما يتصل منها بتدهور األراضـي واجلفـاف والتـصحر، وذلـك يف                 
سياق التنمية املستدامة خالل مداوالت الدورة االستعراضية، من أجـل كفالـة متخـض              

 الدورة الكاملة للجنة عن نتائج مثمرة؛

ات املتعــددة األطــراف املتعلقــة  مــؤمترات األطــراف يف االتفاقيــتــدعو - ١٥”  
بالبيئــة إىل أن تراعــي، لــدى حتديــد تــواريخ اجتماعاهتــا، جــدول اجتماعــات اجلمعيــة    
العامة وجلنة التنميـة املـستدامة، وذلـك لكفالـة التمثيـل الكـايف للبلـدان الناميـة يف تلـك             

 االجتماعات؛

ــة ا   تطلــب - ١٦”   ــام أن يرصــد يف اقتراحــه للميزاني ــة  إىل األمــني الع لربناجمي
  اعتمادات لدورات مؤمتر األطراف وهيئاته الفرعية؛٢٠٠٩ -٢٠٠٨لفترة السنتني 

 أن تدرج يف جـدول األعمـال املؤقـت لـدورهتا الثالثـة والـستني          تقرر - ١٧”  
البند الفرعي املعنون تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف البلدان اليت تعـاين               

 لتصحر، وخباصة يف أفريقيا؛أو ا/اجلفاف الشديد و
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 إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامـة يف دورهتـا الثالثـة               تطلب - ١٨”  
 .“والستني تقريرا عن تنفيذ هذا القرار

ــة يف جلــستها    - ٣ ديــسمرب / كــانون األول٥ املعقــودة يف ٣١وكــان معروضــا علــى اللجن
دة ملكافحـة التـصحر يف البلـدان الـيت تعـاين مـن              تنفيذ اتفاقية األمم املتح   ’’مشروع قرار بعنوان    
عرضــته نائبــة  ) A/C.2/62/L.48(‘‘ أو مــن التــصحر، وخباصــة يف أفريقيــا   /اجلفــاف الــشديد و 

، بنـاء علـى مـشاورات غـري رمسيـة أجريـت             )غواتيمـاال ( سـاندوفال    -الرئيسة، ميالين سـانتيزو     
 .A/C.2/62/L.17بشأن مشروع القرار 

أي آثـار    ال تترتـب عليـه     مشروع القرار     أحيطت اللجنة علما بأن    سة نفسها، ويف اجلل  - ٤
 ).A/C.2/62/SR.31انظر (يف امليزانية الربناجمية 

 مـن منطـوق   ١٣ و   ٣ويف اجللسة نفسها أيضا، قامت نائبة الرئيسة بتصحيح الفقرتني           - ٥
ر انظـــ(مـــشروع القـــرار شـــفويا، وأدلـــت ممثلـــة بـــنن ببيـــان بـــصفتها ميـــسرة ملـــشروع القـــرار  

A/C.2/62/SR.31.( 
 علـى   A/C.2/62/L.48ويف اجللسة نفسها، اختذت اللجنة إجراء بـشأن مـشروع القـرار              - ٦

 :النحو التايل
صــوتا مقابـــل   ١٦١تــصويت مــسجل بأغلبيــة    مــن خــالل    ،اللجنــة قــررت   ) أ( 

ــصويت    ــاع أي عــضو عــن الت ــى  صــوتني، وعــدم امتن .  مــن املنطــوق ١٧الفقــرة ، أن تبقــي عل
 :لتصويت على الشكل التايلوكانت نتيجة ا

 :املؤيدون
االحتــاد الروســي وإثيوبيــا وأذربيجــان واألرجنــتني واألردن وأرمينيــا وإريتريــا وإســبانيا   

وأستراليا وإستونيا وإسرائيل وأفغانستان وإكوادور وألبانيـا وأملانيـا واإلمـارات العربيـة             
وغـواي وأوغنـدا وأوكرانيـا      املتحدة وأنتيغوا وبربودا وأندورا وإندونيسيا وأنغوال وأور      

ــران  ــة (وإي ــدا وأو)  اإلســالمية-مجهوري ــاراغواي وباكــستان   أيرلن ــا وب ــسلندا وإيطالي ي
والبحرين والربازيل وبربادوس والربتغال وبروين دار الـسالم وبلجيكـا وبلغاريـا وبليـز               
وبنغالدش وبنما وبنن وبوتان وبوتسوانا وبوركينا فاسـو والبوسـنة واهلرسـك وبولنـدا              

وليفيا وبريو وبـيالروس وتايلنـد وتركيـا وتوغـو وتـونس وجامايكـا واجلبـل األسـود                  وب
فريقيــا أواجلزائـر وجـزر البـهاما وجـزر سـليمان واجلماهرييـة العربيـة الليبيـة ومجهوريـة          

الوسطى واجلمهورية التشيكية واجلمهوريـة الدومينيكيـة واجلمهوريـة العربيـة الـسورية             
ــا املتحــدة ومج  ــة ترتاني ــة    ومجهوري ــشعبية الدميقراطي ــا ال ــة كوري ــا ومجهوري ــة كوري هوري



A/62/419/Add.5  
 

07-63478 7 
 

ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية ومجهورية مقـدونيا اليوغوسـالفية الـسابقة وجنـوب             
ـــفريقيأ ـــا وجورجيـ ـــا وجيبوتـ ــدامنرك ورومانيـ ـــي وال ـــا وزامبيــ ـــا وزمبابــ وي وســاموا ــ

 النكـا والـسلفادور     وسان مارينو وسانت فنـسنت وغرينـادين وسـانت لوسـيا وسـري            
وسلوفاكيا وسلوفينيا وسنغافورة والسنغال وسوازيلند والـسودان وسـورينام والـسويد           
وسويسرا وشيلي وصربيا والصني والعراق وعمان وغامبيا وغانا وغرينـادا وغواتيمـاال            

وفنلنـدا وفيـت نـام    )  البوليفاريـة -مجهوريـة  (وغيانا وغينيا وفرنـسا والفلـبني وفرتويـال     
وقربص وقطر وقريغيزستان وكازاخستان وكرواتيـا وكمبوديـا وكنـدا وكوبـا            وفيجي  

وكوت ديفوار وكوسـتاريكا وكولومبيـا والكونغـو والكويـت وكينيـا والتفيـا ولبنـان                 
وليتوانيا وليختنشتاين وليسوتو ومالطة ومـايل وماليزيـا ومدغـشقر          وليـربيا  ولكسمربغ  

كــة العربيــة الــسعودية واململكــة ومــصر واملغــرب واملكــسيك ومــالوي وملــديف واململ
ــى و  ــا العظمـ ــدة لربيطانيـ ــشيوس   أاملتحـ ــا وموريـ ــا وموريتانيـ ــشمالية ومنغوليـ ــدا الـ يرلنـ

وناميبيــا )  املوحــدة-واليــات (وموزامبيــق ومولــدوفا ومونــاكو وميامنــار وميكرونيزيــا 
ــد      ــدا وهــاييت واهلن ــا ونيكــاراغوا ونيوزيلن ــال والنيجــر ونيجريي ــرويج والنمــسا ونيب والن

 .هندوراس وهنغاريا وهولندا واليمن واليونانو
 

 :املعارضون
 .الواليات املتحدة، اليابان 

 
 :املمتنعون
 ال أحد 
 برمتــه بــصيغته املــصححة A/C.2/62/L.48واعتمــدت اللجنــة مــشروع القــرار   ) ب( 
 ).٩انظر الفقرة (شفويا 

 املتحـدة األمريكيـة      من املنطـوق، أدىل ممـثال الواليـات        ١٧وقبل التصويت على الفقرة      - ٧
ــ ــانني تعلــــيال للتــــصويت؛ وأدلــــت واليابــ ــان ببيــ ــنن ة ممثلــ ــان بعــــد التــــصويت   بــ ــر (ببيــ انظــ

A/C.2/62/SR.31.( 
ــوءو - ٨ ــرار  يف ضـ ــاد مـــشروع القـ ــرار  A/C.2/62/L.48 اعتمـ ــدمو مـــشروع القـ ــام مقـ ، قـ

A/C.2/62/L.17بسحبه . 
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 توصية اللجنة الثانية -ثالثا  
 :جلمعية العامة بأن تعتمد مشروع القرار التايلتوصي اللجنة الثانية ا - ٩
 

تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التـصحر يف البلـدان الـيت تعـاين مـن اجلفـاف                    
 أو من التصحر، وخباصة يف أفريقيا/الشديد و

 
 ،إن اجلمعية العامة 

ـــا إذ تـــــشيـر  ــانون األول٢٣ املـــــؤرخ ٥٨/٢١١ إىل قراريهـــ  ٢٠٠٣ديـــــسمرب / كـــ
، والقــرارات األخــرى املتعلقــة بتنفيــذ ٢٠٠٦ديــسمرب / كــانون األول٢٠ املــؤرخ ٦١/٢٠٢ و

أو مــن /اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة التــصحر يف البلــدان الــيت تعــاين مــن اجلفــاف الــشديد و
 ،)١(التصحر، وخباصة يف أفريقيا

 ،)٢(٢٠٠٥ؤمتر القمة العاملي لعام الوثيقة اخلتامية مل إىل أيضاشري توإذ  

ــد   ــد تأكي ــاوإذ تعي ــدقع،       ب التزامه ــر امل ــى الفق ــضاء عل ــصحر، والق ــز مكافحــة الت تعزي
 وحتـسني    وشـبه القاحلـة وشـبه الرطبـة اجلافـة،          والنهوض بالتنميـة املـستدامة يف املنـاطق القاحلـة         

 ،أو من التصحر/ من اجلفاف ولسكان املتضررينأسباب الرزق ل

 سـنة  ٢٠٠٦إعـالن سـنة    نـتج عـن   االسـتفادة مـن الـزخم الـذي       علـى    وإذ تعقد العزم   
 ،عن ذلكوتعزيز روح التضامن الدويل اليت تولدت  دولية للصحارى والتصحر

ــد    ــن جدي ــصحر      وإذ تؤكــد م ــشكليت الت ــأن مل ــر ب ــة، وإذ تق ــة لالتفاقي ــضوية العاملي الع
 واجلفاف بعدا عامليا من حيث تأثريمها يف مجيع مناطق العامل،

ديـدا خطـريا حيـدق بقـدرة البلـدان الناميـة علـى               على أن التصحر يـشكل هت      وإذ تشدد  
أن  وإذ تـسلّم بـ     األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة،     ، مبا فيهـا     حتقيق األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا     

 تنفيذ االتفاقية يف حينه وبصورة فعالة من شأنه أن يساعد على حتقيق تلك األهداف،
تغـري  فقـدان التنـوع البيولـوجي و      ولتـصحر وتـدهور األرض      ألن ا  وإذ يساورها القلـق    
ا، وتــشدد علــى الفوائــد احملتمــل جنيهــا مــن أوجــه ســلبيكــل منــها يــؤثر يف اآلخــر تــأثريا املنــاخ 

 ،على حنو متداعمالتكامل يف التصدي هلذه املشاكل 

_________________ 
 .٣٣٤٨٠، الرقم ١٩٥٤، اجمللد جمموعة املعاهداتمم املتحدة، األ )١( 
 .٦٠/١انظر القرار  )٢( 
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خطــة ”( خطــة التنفيــذ ملــؤمتر القمــة العــاملي للتنميــة املــستدامة   وإذ تؤكــد مــن جديــد 
 الفقر،تشكل أداة من أدوات القضاء على م بأن االتفاقية ، اليت تسلّ)٣()“جوهانسربغ للتنفيذ

هبا، مـن أجـل     لتنبؤ  ميكن ا ثابتة وكافية   وارد  زويد أمانة االتفاقية مب   تضرورة   ب موإذ تسلّ  
 وحسن توقيت،متكينها من مواصلة االضطالع مبسؤولياهتا بكفاءة 

 بـالنظر   يف دورهتا احلادية عـشرة    امة  نة التنمية املستد  جل بالقرار الذي اختذته   وإذ ترحب  
 مـن بينـها مـسألة التـصحر         ،يف مجلـة أمـور     )٤(عـشرة  خالل دورتيها الـسادسة عـشرة والـسابعة       

 ،واجلفاف
حلكومة إسبانيا الستضافة الدورة الثامنة ملؤمتر األطراف        تقديرهابالغ  وإذ تعرب عن     

 ،٢٠٠٧تمرب سب/ أيلول١٤ إىل ٣يف االتفاقية، يف مدريد، يف الفترة من 
  حلكومــة األرجنــتني الستــضافة الــدورة اخلامــسةتقــديرهابــالغ وإذ تعـرب أيــضا عــن   

 /آذار ٢١ إىل ١٢للجنــــة اســــتعراض تنفيــــذ االتفاقيــــة، يف بــــوينس آيــــرس، يف الفتــــرة مــــن  
 ،٢٠٠٧ مارس

 بــــالعرض املقــــدم مــــن حكومــــة تركيــــا الستــــضافة الــــدورة الــــسابعة  وإذ ترحــــب 
 أكتـوبر / تـشرين األول ٢٩ إىل ٢٠نبول، يف الفتـرة مـن   طيف اس  فاقيةاستعراض تنفيذ االت   للجنة

 غـراض التنميـة   العلـم والتكنولوجيـا أل     للجنـة تـسخري   دورة االسـتثنائية    الـ باالقتران مـع     ،٢٠٠٨
 ،اليت تعقد فيما بني الدورات

ــ عــن  بتقريــر األمــني العــام حتــيط علمــا - ١   املتحــدة ملكافحــة األمــم ةتنفيــذ اتفاقي
 ؛)٥(أفريقيا يف وخباصة ،التصحر من أو/البلدان اليت تعاين من اجلفاف الشديد والتصحر يف 

 املتحـدة ملكافحـة     األمـم  علـى دعـم وتعزيـز تنفيـذ اتفاقيـة            تعيد تأكيـد عزمهـا     - ٢ 
 أفريقيـا، بغيـة    يف   وخباصـة  ،التصحر من   أو/التصحر يف البلدان اليت تعاين من اجلفاف الشديد و        

ــباب التــصحر وتــ   ا ــصدي ألس ــن تــدهور األرض    لت ــر النــاجم ع  ،دهور األرض، وكــذلك الفق

_________________ 
 ‐أغــــسطس / آب٢٦تقريــــر مــــؤمتر القمــــة العــــاملي للتنميــــة املــــستدامة، جوهانــــسربغ، جنــــوب أفريقيــــا،    )٣( 

ــول ٤ ــبتمرب /أيل ــع    ( ٢٠٠٢س ــم املبي ــم املتحــدة، رق ــشورات األم ــصويبE.03.II.A.1من ــصل األو) والت ل، ، الف
 .، املرفق٢ القرار

ــة للمجلــس االقتــصادي واالجتمــاعي،   انظــر  )٤(  ــائق الرمسي ، الفــصل )E/2003/29 (٩، امللحــق رقــم  ٢٠٠٣الوث
 .١األول، الفرع ألف، مشروع القرار 

 )٥( A/62/276املرفق الثاين ،. 
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 ، ونقـل التكنولوجيـا    ،ميكـن التنبـؤ هبـا      من بينها تعبئة موارد مالية كافيـة         ،خالل مجلة تدابري   من
 ؛على مجيع املستوياتوبناء القدرات 

مقـرره  مبوجـب   دورتـه الثامنـة     االتفاقيـة يف     باعتماد مؤمتر األطراف يف      ترحب - ٣ 
ــ ٨-م أ/٣ ــرة   اخلط ــة   الة وإطــار العمــل االســتراتيجيني لفت ــذ االتفاقي ــز تنفي ــشر ســنوات لتعزي  ع
، وتدعو مجيع األطراف وأمانـة االتفاقيـة واملؤسـسات واهليئـات الداعمـة              )٦()٢٠١٨-٢٠٠٨(

تـدعو  كمـا  ،  تنفيـذ االسـتراتيجية بنجـاح    بغيـة إىل التعاون فيما بينها وتنسيق أنـشطتها        األخرى  
 تقارير عن التقدم احملرز يف تنفيذ االستراتيجية؛مجيع األطراف إىل تقدمي 

غريهـا  ودول األعـضاء     للمـسامهات املاليـة الـيت قدمتـها الـ          تعرب عن تقديرها   - ٤ 
صــاحبة املــصلحة مــن أجــل دعــم أنــشطة الفريــق العامــل احلكــومي الــدويل املعنيــة اجلهــات مــن 
ــا ــدورات املعــين باخلطــة وإطــار العمــل االســتراتيجيني لفتــ      مل ــني ال ــز   الرة ب ــشر ســنوات لتعزي ع

 االتفاقية؛ تنفيذ

الطلب املقدم من أجل قيام وحدة التفتـيش املـشتركة التابعـة لألمـم            إىل   رـتشي - ٥ 
 ؛)٧(اليت ستخلص إليهانتائج الاملتحدة بتقييم اآللية العاملية، وتتطلع إىل 

ــرر  - ٦  ــاتكـ ــع     دعوهتـ ــاون مـ ــضاء، وبالتعـ ــد االقتـ ــوم، عنـ ــات أن تقـ إىل احلكومـ
نظمات املتعددة األطراف املعنية، مبا يف ذلك الوكاالت التنفيذية ملرفق البيئة العامليـة، بـإدراج               امل

 التصحر يف خططها واستراتيجياهتا اخلاصة بالتنمية املستدامة؛
ــدعو - ٧  ــات األخــرى     ت ــة واحلكوم ــة النمــو األطــراف يف االتفاقي ــدان املتقدم  البل

اخلــاص واملنظمــات املعنيــة األخــرى إىل إتاحــة املــوارد واملنظمــات املتعــددة األطــراف والقطــاع 
للبلدان النامية املتأثرة من أجل تنفيذ اخلطة وإطـار العمـل االسـتراتيجيني لفتـرة العـشر سـنوات                   

 لتعزيز تنفيذ االتفاقية؛
التجديد واإلصالح اإلداري    جهود األمانة العامة ملواصلة      تالحظ مع التقدير   - ٨ 

 أجــل التنفيــذ الكامــل لتوصــيات وحــدة التفتــيش املــشتركة وجعلــها   هبــا وتبــسيط مهامهــا مــن 
 اخلطة وإطار العمل االستراتيجيني لفترة العشر سنوات لتعزيز تنفيذ االتفاقية؛تتماشى مع 

إىل تقدمي الـدعم الكامـل لألمـني التنفيـذي          تفاقية  اال الدول األطراف يف     تدعو - ٩ 
 التفاقية؛لالتفاقية للوفاء بواليته وتعزيز تنفيذ ا

_________________ 
 )٦( A/C.2/62/7املرفق ،. 
 .٢٧املرجع نفسه، الفرع واو، الفقرة  )٧( 



A/62/419/Add.5  
 

07-63478 11 
 

 أمانـات  املـشترك بـني   به فريق االتـصال  يضطلعالعمل اجلاري الذي  إىل   تشري - ١٠ 
، )٨( التابعة التفاقية األمم املتحدة اإلطاريـة املتعلقـة بـتغري املنـاخ            املعنيةومكاتب اهليئات الفرعية    
دان الـيت تعـاين     ، واتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة التـصحر يف البلـ             )٩(واتفاقية التنوع البيولوجي  

أو من التـصحر، وخباصـة يف أفريقيـا، وتواصـل التـشجيع علـى اسـتمرار               /من اجلفاف الشديد و   
األمانــــات مــع احتــرام املركــــز القــانوين  عمــل التعــاون مــن أجــــل تعزيــــز أوجــــه التكامــــل يف

 املستقل لكل منها؛

بتجديــد واليــة جلنــة ر مــؤمتر األطــراف يف دورتــه الثامنــة  اقــر إىل أيــضاتــشري  - ١١ 
 ؛)١٠(ملؤمتر األطرافتابعة استعراض تنفيذ االتفاقية بوصفها هيئة فرعية 

 الـذي اختـذه جملـس       ٢٠٠٦ديـسمرب   /باملقرر املؤرخ كـانون األول    حتيط علما    - ١٢ 
رفق والقاضي بدعوة اجلمعية الرابعة ملرفـق البيئـة العامليـة إىل تعـديل صـك إنـشاء مرفـق البيئـة                   امل

ملعاد تشكيله مـن أجـل إدراج اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة التـصحر يف البلـدان الـيت                      العاملية ا 
التصحر، وخباصة يف أفريقيـا، ضـمن قائمـة االتفاقيـات الـيت يـضطلع               /تعاين من اجلفاف الشديد   

 ؛)١١(فيها مرفق البيئة العاملية بدور اآللية املالية

ــد الرابعــة ملــوارد ا   إىل تــشري - ١٣  ــة التجدي ــة   عملي لــصندوق االســتئماين ملرفــق البيئ
، وتؤكد أمهية الوفاء بااللتزامات املقطوعة، وتشدد، يف هـذا الـصدد، علـى ضـرورة                )١٢(العاملية

 صيص ما يكفي من املوارد املالية جملال التركيز اخلاص بتدهور األرض؛ختمواصلة 

 ميزانيــة  بالعمليــة اجلاريــة اخلاصــة بتنــاول مــسألة اعتمــاد اليــورو عملــةترحــب - ١٤ 
 الــصدد إىل األمــني العــام أن يأخــذ يف االعتبــار الــصلة      االتفاقيــة، وتطلــب يف هــذ  وحماســبة ل

املؤسسية والترتيبـات اإلداريـة ذات الـصلة بـني أمانـة االتفاقيـة واألمانـة العامـة لألمـم املتحـدة،                      
ــة مــن اآلثــ      ــة االتفاقي ــة ميزاني ــسلبية تيــسريا لتنفيــذ مقــررات مــؤمتر األطــراف املتعلقــة حبماي ار ال

 لتقلبات العملة؛

لـــشؤون االقتـــصادية اتنـــسيق مـــع إدارة ال، ب للمـــؤمتر األمـــني التنفيـــذيتـــدعو - ١٥ 
، أال يألو جهدا يف اإلعداد للـدورتني الـسادسة           التابعة لألمانة العامة لألمم املتحدة     واالجتماعية

_________________ 
 .٣٠٨٢٢، الرقم ١٧٧١، اجمللد جمموعة املعاهداتتحدة، األمم امل )٨( 
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فالـة النظـر علـى النحـو        عشرة والسابعة عشرة للجنة التنمية املستدامة واملشاركة فيهمـا بغيـة ك           
اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة التـصحر يف البلـدان الـيت تعـاين                احملورية من   الواجب يف القضايا    
التـصحر، وخباصـة يف أفريقيـا، وال سـيما مـا يتـصل منـها بتـدهور األرض                   /من اجلفاف الـشديد   

 االستعراضـية،  واجلفاف والتصحر، وذلك يف سياق التنمية املـستدامة خـالل مـداوالت الـدورة       
 من أجل كفالة متخض الدورة الكاملة للجنة عن نتائج مثمرة؛

ـــ تـــدعو - ١٦  ــواريخ  ريإىل أن ة  مـــؤمتر األطـــراف يف االتفاقي اعـــي، لـــدى حتديـــد تـ
لمـساعدة يف   ، جـدول اجتماعـات اجلمعيـة العامـة وجلنـة التنميـة املـستدامة، وذلـك ل                 اجتماعاته

  يف تلك االجتماعات؛كفالة التمثيل الكايف للبلدان النامية

 إىل األمني العام أن يرصد يف اقتراحه للميزانية الربناجمية لفتـرة الـسنتني               تطلب - ١٧ 
  اعتمادات لدورات مؤمتر األطراف وهيئاته الفرعية؛٢٠٠٩ -٢٠٠٨

ــد     تقــرر - ١٨  ــستني البن ــة وال ــدورهتا الثالث ــدرج يف جــدول األعمــال املؤقــت ل  أن ت
فاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة التـصحر يف البلـدان الـيت تعـاين اجلفـاف                  تنفيذ ات ”الفرعي املعنون   

 ؛“أو التصحر، وخباصة يف أفريقيا/الشديد و

 إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامـة يف دورهتـا الثالثـة والـستني                 تطلب - ١٩ 
 .، يتضمن تقريرا عن تنفيذ االتفاقيةتقريرا عن تنفيذ هذا القرار

 


