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 الرابعة والستونالدورة 
        من جدول األعمال  )هـ (٥٣البند 

تنفيــذ اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة التــصحر يف       :التنميــة املــستدامة   
أو مـن التــصحر، وخباصــة يف  /البلـدان الــيت تعــاين مـن اجلفــاف الــشديد و  

  أفريقيا
  

  *تقرير اللجنة الثانية  
  

  ) أيرلندا (ماكويدالسيدة دينيس  :املقررة
  

  مقدمة -أوال  
انظـر  ( مـن جـدول األعمـال    ٥٣أجرت اللجنـة الثانيـة مناقـشة موضـوعية بـشأن البنـد         - ١

A/64/420.(    واُتخــذ إجــراء بــشأن البنــد الفرعــي)٤٢  و٤١  و٣٥  و٣٤يف اجللــسات ) هـــ 
ويـرد  . ٢٠٠٩ديـسمرب   / كـانون األول   ١١  و ٩ نوفمرب و / تشرين الثاين  ١٧  و ١٢املعقودة يف   

نظــــر اللجنــــة يف هــــذا البنــــد الفرعــــي يف احملاضــــر املــــوجزة ذات الــــصلة        وقــــائع ســــرد ل
)A/C.2/64/SR.3442  و41  و35  و.(  
  

 النظر يف املقترحات -ثانيا   
 A/C.2/64/L.67 و A/C.2/64/L.31 مشروعا القرارين -ألف  

نــوفمرب، عــرض ممثــل الــسودان، باســم  / تــشرين الثــاين١٢ املعقــودة يف ٣٤يف اجللــسة  - ٢
 والـصني، مـشروع قـرار       ٧٧ ـعضاء يف جمموعـة الـ     األجمموعة الدول األعضاء يف األمم املتحدة       

 
  

  .Add.1-9 و A/64/420 الرموز  أجزاء حتت١٠جيري إصدار تقرير اللجنة بشأن هذا البند يف   *  
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 ‘‘)٢٠٢٠-٢٠١٠(عقـــــد األمـــــم املتحـــــدة للـــــصحارى ومكافحـــــة التـــــصحر   ’’معنـــــون 
(A/C.2/64/L.31)يلي نصه، ويف ما : 

  ،إن اجلمعية العامة”   
، ٢٠٠٣ديـسمرب   / كـانون األول   ٢٣ املؤرخ   ٥٨/٢١١ قرارها    إىل إذ تشري ”    

   السنة الدولية للصحارى والتصحر،٢٠٠٦الذي قررت فيه إعالن عام 
ديــسمرب / كــانون األول١٩ املــؤرخ ٦٢/١٩٥ إىل قرارهــا وإذ تــشري أيــضا”    

ــرة    ٢٠٠٧ ــالن الفتـ ــه إعـ ــررت فيـ ــذي قـ ــدة   ٢٠٢٠-٢٠١٠، الـ ــم املتحـ ــد األمـ  عقـ
للصحارى ومكافحـة التـصحر، بنـاء علـى توصـية جملـس إدارة برنـامج األمـم املتحـدة                    

  والعشرين، للبيئة يف أثناء دورته الرابعة
ديـسمرب  / كانون األول  ٢٠ املؤرخ   ٦١/٢٠٢ إىل قراراهتا    وإذ تشري كذلك  ”    

ــانون األول١٩ املـــــؤرخ ٦٢/١٩٣، و ٢٠٠٦  ٦٣/٢١٨، و ٢٠٠٧ديـــــسمرب / كـــ
، وســائر القــرارات املتعلقــة بتنفيــذ اتفاقيــة  ٢٠٠٨ديــسمرب / كــانون األول١٩املــؤرخ 

أو مـن   /األمم املتحدة ملكافحـة التـصحر يف البلـدان الـيت تعـاين مـن اجلفـاف الـشديد و                   
  التصحر، وخباصة يف أفريقيا،

  ،٢٠٠٥ إىل الوثيقة اخلتامية ملؤمتر القمة العاملي لعام وإذ تشري”    
 إزاء الوضـع املتـدهور للتـصحر يف مجيـع املنـاطق،             اورها بالغ القلـق   وإذ يس ”    

وال ســيما يف أفريقيــا، وآثــاره البعيــدة املــدى علــى حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة،    
  سيما القضاء على الفقر وضمان االستدامة البيئية، وال

ــها ”     ــصحر يف     واســتجابة من ــة مكافحــة الت ــؤمتر األطــراف يف اتفاقي ــدعوة م  ل
أو التـصحر، وخباصـة يف أفريقيـا، يف دورتـه           /البلدان اليت تعاين مـن اجلفـاف الـشديد و         

  التاسعة، إىل تنفيذ عقد األمم املتحدة للصحارى ومكافحة التصحر،
 علــى االســتفادة مــن الــزخم القــائم وتعزيــز روح التــضامن   وتــصميما منــها”    

  رى والتصحر، السنة الدولية للصحا٢٠٠٦الدويل اليت بعثتها تسمية عام 
 بالتوعية بـشأن التـصحر، وتـدهور األراضـي، واجلفـاف علـى              والتزاماً منها ”    

  كل املستويات،
 عقـد األمـم املتحـدة    ٢٠٢٠-٢٠١٠ إىل قرارهـا إعـالن الفتـرة      تشري  - ١”    

  للصحارى ومكافحة التصحر؛
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 أمانــة اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة التــصحر يف البلــدان الــيت  تعــّين  - ٢”    
أو من التصحر، وخباصة يف أفريقيا، مركز التنـسيق املعـين           /اين من اجلفاف الشديد و    تع

بالعقد، بالتعـاون مـع برنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة، وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي،                     
والصندوق الدويل للتنميـة الزراعيـة وسـائر اهليئـات املعنيـة يف األمـم املتحـدة، مبـا فيهـا                     

  م باألمانة العامة؛إدارة شؤون اإلعال
 مجيع الدول األعضاء إىل إحياء ذكرى العقد دوريا مـن خـالل           تدعو  - ٣”    

  ترتيب أنشطة مالئمة؛
 الدول األعضاء والوكاالت املتعددة األطـراف، الـيت بوسـعها            تشجع  - ٤”    

دعم أمانة االتفاقية ماليا وتقنيا، أن تفعل ذلك، بغية دعم املبادرات اخلاصة اليت ُتتخـذ               
حياء لذكرى العقـد، وهـــدف تعزيـز تنفيـذ االتفاقيـة وخطتـها االسـتراتيجية العـشرية                  إ

  ؛)٢٠١٨-٢٠٠٨(لتنفيذ االتفاقية 
 إىل األمني العام أن يقدم تقريـرا إىل اجلمعيـة العامـة يف دورهتـا                تطلب  - ٥”    

  .“التاسعة والستني عن حالة تنفيذ هذا القرار
ــة   /ون األول كــان٩ املعقــودة يف ٤١ة ويف اجللــس - ٣ ديــسمرب، كــان معروضــا علــى اللجن

 “)٢٠٢٠-٢٠١٠(عقد األمم املتحدة للـصحارى ومكافحـة التـصحر     ”عنون  ممشروع قرار   
(A/C.2/64/L.67) ِّــر ــه املقــ ــشروع     ، قدمتــ ــشأن مــ ــة بــ ــري رمسيــ ــشاورات غــ ــى مــ ــاء علــ رة بنــ

 .A/C.2/64/L.31 القرار

تطبيـق  تعليـق   فقـت اللجنـة علـى       ويف اجللسة نفسها، وبناء على اقتراح من الـرئيس، وا          - ٤
ــادة  ــشروع يف البــــت     ١٢٠املــ ــة، والــ ــة العامــ ــداخلي للجمعيــ ــام الــ ــن النظــ ــ مــ شروع يف مــ
 .A/C.2/64/L.67 القرار

ويف اجللسة نفسها أيضا، أُبلغت اللجنة بأنه لن تترتـب علـى مـشروع القـرار أي آثـار                    - ٥
 .يف امليزانية الربناجمية

انظـــر  (A/C.2/64/L.67 للجنـــة مـــشروع القـــرار أيـــضا، اعتمـــدت ا٤١ويف جلـــستها  - ٦
 ).، مشروع القرار األول١٤ الفقرة

ــرار   - ٧ ــاد مـــشروع القـ ــوء اعتمـ ــرار  A/C.2/64/L.67ويف ضـ ــدمو مـــشروع القـ ــام مقـ ، قـ
A/C.2/64/L.31 بسحبه. 
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 A/C.2/64/L.71 و A/C.2/64/L.36 مشروعا القرارين -باء  
نــوفمرب، عــرض ممثــل الــسودان، باســم  /ثــاين تــشرين ال١٧ املعقــودة يف ٣٥يف اجللــسة  - ٨

والـصني، مـشروع قـرار       ٧٧ ـعضاء يف جمموعـة الـ     األجمموعة الدول األعضاء يف األمم املتحدة       
تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف البلدان اليت تعاين من اجلفاف الـشديد              ’’معنون  

  :، ويف ما يلي نصه(A/C.2/64/L.36) ‘‘أو من التصحر، وخباصة يف أفريقيا/و
  ،إن اجلمعية العامة”    
 ٢٠٠٣ديـسمرب   / كـانون األول   ٢٣ املـؤرخ    ٥٨/٢١١ا   إىل قراراهت  إذ تشري ”  
ــؤرخ ٦١/٢٠٢ و  املـــــؤرخ ٦٢/١٩٣ و ٢٠٠٦ديـــــسمرب / كـــــانون األول٢٠ املـــ

ديــسمرب / كــانون األول١٩املــؤرخ  ٦٣/٢١٨ و ٢٠٠٧ديــسمرب /كــانون األول ١٩
لة بتنفيذ اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة التـصحر يف             صتوالقرارات األخرى امل   ٢٠٠٨

  أو من التصحر، وخباصة يف أفريقيا،/البلدان اليت تعاين من اجلفاف الشديد و
ــر”     ــدهور األراضــي واجلفــاف     وإذ تق ــصحر وت ــأن الت ــشهــي ب ــة كلام  عاملي

  عاملي،على نطاق إجراءات اختاذ تتطلب 
 العاديـة   هتـا دوراالحتـاد األفريقـي يف      يـة   مجعالذي اختذتـه    قرار  ال ب ترحبوإذ  ”    

، ٢٠٠٩ هيوليـ /متـوز  ٣ يف،  ةليبيـ اجلماهرييـة العربيـة ال    رت،  ِساملعقودة يف   الثالثة عشرة   
  ،النضمام إىل االتفاقيةباالحتاد األفريقي ل ت مبوجبهالذي أذن

ــساورها ا”     ــقوإذ ي ــسلبية امل  لقل ــار ال ــن اآلث ــن    م ــى كــل م ــة عل ــصحر ترتب الت
بعـــضها الـــبعض، إزاء  وتغـــري املنـــاخ يي وفقـــدان التنـــوع البيولـــوجوتـــدهور األراضـــ

ــ إذو ــة احملالتكامــل ا ُيحتمــل أن حتققــه أوجــه  م مبــسلّت ــآزر يف   تمل ــد جــّراء الت مــن فوائ
  هذه املشاكل،مواجهة 

هتـا الـسابعة    دوريف  جلنة التنمية املـستدامة     اليت اختذهتا   رات  اقربال ترحبوإذ  ”    
  اجلفاف،لتصحر وعشرة يف ما يتعلق با

أيـضا  يـؤثران   وتـدهور األراضـي     ألن التـصحر الـشديد       لقلقوإذ يساورها ا  ”    
يزيـد  ممـا   الكـارييب فـضال عـن آسـيا،          البحـر    أمريكـا الالتينيـة ومنطقـة     منطقـة   على ربع   

وألنـه مل يكـن أحـد يتـصور         للخطـر،   عرض األمن الغـذائي     يضعف اجملتمعات الفقرية و   
  ،الدرجة أن الوضع سيتفاقم إىل هذه

عواصـف  ال وشـدة    ةريتزايـد وتـ    املترتـب علـى       الـسليب  األثـرُ  وإذ يثري جزعها  ”    
  ،البيئة واالقتصاد يف ،القاحلةاملناطق شبه ضرب الرملية اليت ت/الغبارية
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مـن أدوات القـضاء علـى     تـشكل أداة    اتفاقية مكافحة التصحر     بـأن   قرتوإذ  ”    
ع وتعزيـز التنميـة املـستدامة       عزمها علـى القـضاء علـى الفقـر املـدق          تأكيد  الفقر، وتكرر   

ة امــع مراعــأو التــصحر، /اجلفــاف وجــّراء معيــشة الــسكان املتــضررين ســبل وحتــسني 
اخلطـــة وإطـــار العمـــل االســـتراتيجيني لفتـــرة العـــشر ســـنوات لتعزيـــز تنفيـــذ االتفاقيـــة 

)٢٠١٨-٢٠٠٨(،  
االسـتثمار يف اإلدارة املـستدامة لألراضـي وتـشدد           ضرورة زيادة    وإذ تدرك ”    

  ،للخطة وإطار العمل االستراتيجيني لفترة العشر سنواتتام ضرورة التنفيذ العلى 
اخلطــة وإطــار العمــل االســتراتيجيني لفتــرة العــشر ســنوات   ن أتالحــظ وإذ ”    

ــربزان  ــة ُيـ ــع أمهيـ ــذ وضـ ــائل وتنفيـ ــليمة وسـ ــى  سـ ــة علـ ــد  وقائمـ ــة لرصـ أســـس علميـ
  ،هوتقييم رالتصح

 شريتـ و االتفاقيـة ستند إليـه  ي تـ ذال العلميساس تعزيز األ ضرورة   وإذ تدرك ”    
 جلنة العلـم    ة عن مؤمتر األطراف يف االتفاقية يف دورته الثامنة إىل         دراىل التعليمات الص  إ

ليعكـف  ،  يعلمـ يف إطـار يغلـب عليـه طـابع املـؤمتر ال           دوراهتا املقبلة    بعقد   والتكنولوجيا
   مواضيع حمددة،ةعاجلعلى م

 الــدورة تهاضافالستــألرجنــتني  العميــق حلكومــة اا عــن تقــديرهعــربتوإذ ”    
 سـبتمرب /أيلـول  ٢١مـن   يف الفتـرة    بوينس آيرس   االتفاقية يف   التاسعة ملؤمتر األطراف يف     

  ،٢٠٠٩أكتوبر /تشرين األول ٢إىل 
 بعرض حكومة مجهورية كوريا استضافة الدورة العاشرة ملـؤمتر          رحبتإذ  و”    

  ، ٢٠١١ يف خريف عام  جيونغناماألطراف يف االتفاقية يف مقاطعة
ــة األمــم املتحــدة     حتــيط علمــا  - ١”     ــذ اتفاقي ــام عــن تنفي ــر األمــني الع  بتقري

أو من التصحر، وخباصـة    /ملكافحة التصحر يف البلدان اليت تعاين من اجلفاف الشديد و         
  يف أفريقيا؛

ــستدامة    ترحـــب  - ٢”     ــة املـ ــة التنميـ ــشرة للجنـ ــسابعة عـ ــدورة الـ ــائج الـ  بنتـ
بتعزيـز اإلطـار املؤسـسي      املتـصلة   لـك   سـيما منـها ت     الو ات املتعلقة بالـسياس   اتوصياهتبو

تدابري عملية ملكافحة تدهور األراضي والتـصحر،       بتطبيق   و ،تنفيذ السياسات من أجل   
  تعزيز بناء القدرات ونقل التكنولوجيا والتمويل؛بو
ــدعو  - ٣”     ــدول األعــضاء إىل  ت دمــج اخلطــط واالســتراتيجيات  مواصــلة  ال

  ر وتدهور األراضي يف استراتيجياهتا اإلمنائية الوطنية؛اجلفاف والتصحصلة باملت
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 ة وعامليـ ة وإقليميـ ةنظـم وطنيـ   تعزيز وتنفيـذ إىل عضاء  الدول األ  تدعو  - ٤”    
نـشر   به وتقدمي معلومات عنه، تكون قـادرة علـى    والتنبؤ باجلفاف   بكراملنذار   لإل فعالة

بغيـة  ق معرضة للجفـاف     جملتمعات اليت تعيش يف مناط    يف أوساط ا  موثوق هبا    معلومات
 كـلٍ منـها   كاف من حكوماتوذلك بدعمٍ متكينها من اختاذ تدابري مناسبة واستباقية،    

  اجملتمع الدويل؛، ومن اجلديدة والقائمةاجلفاف مراصد ا املختصة، كمؤسساهتو
متيـاز  لالأخـرى جديـدة     القائمـة وإنـشاء مراكـز       املراكـز    حتسَني تؤيد  - ٥”    

 وتعزيـز بنـاء القـدرات العتمـاد     ،مكافحـة التـصحر  من أجل امية والرصد يف البلدان الن 
املـوارد الطبيعيـة واسـتخدامها      للمحافظـة علـى      تقنيات متكاملة    منهاوتنفيذ مجلة أمور    

الـربامج والـصناديق اإلقليميـة والدوليـة واجلهـات املاحنـة             عوكما تـد  مستدام،  على حنو   
  مكافحة التصحر؛ اهلادفة إىل  مساعيهايفملساعدهتا توفري الدعم للبلدان املتضررة إىل 

وسـائل  بوصـفها واحـدة مـن        إىل تعزيز اإلدارة املستدامة للتربة       دعوت  - ٦”    
  ختفيف آثار اجلفاف؛

ىل التعـــاون علـــى  إصة ختـــعـــضاء واملنظمـــات امل  األ الـــدولَتـــدعو  - ٧”    
هتـها  مواجالرمليـة و  /يـة الغبارلعواصـف   ل التأهـب من أجـل    قليمي  الصعيدين العاملي واإل  

 بكـر املنـذار  اإل نظـمُ  الـيت توفرهـا   ذات الـصلة املعلومـات  تبـادل  مـن خـالل    مبا يف ذلك    
  ؛عنه  به وتقدمي معلوماتوالتنبؤباجلفاف 

ني بــرامج األمــم املتحــدة  مــن أجــل حتقيــق االتــساق بــ  جتــدد دعوهتــا  - ٨”    
برعايـة   ،التصحر واجلفاف واألراضي  اليت ُتعىن بقضايا     ا وكياناهت ا ووكاالهت هاوصناديق

  أمانة اتفاقية مكافحة التصحر؛
ــرب   - ٩”     ــن تع ــا و   ع ــم والتكنولوجي ــة العل ــديرها للجن ــذا  تتق رحــب يف ه

ي ذكافحــة التــصحر، الــاألمــم املتحــدة ملتفاقيــة الالــصدد بنتــائج املــؤمتر العلمــي األول 
 مبـا يف ذلـك االتفـاق علـى        إطار الدورة التاسـعة ملـؤمتر األطـراف يف االتفاقيـة،            يف   قدُع

  ؛ بدقةلتصحر وتدهور األراضي واجتاهات اجلفافامؤشرات لرصد وتقييم 
ــرترحــب - ١٠”     ــة     بتقري ــة العاملي ــيم اآللي  وحــدة التفتــيش املــشتركة عــن تقي

 وبالقرار الذي اختذه مؤمتر األطراف يف دورتـه         التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر    
ترتيبـات املؤسـسية وترتيبـات اإلبـالغ        التاسعة والذي يطلب إىل املكتب إجراء تقييم لل       

واملساءلة، القائمة واحملتملة، لآللية العاملية وآثارهـا القانونيـة واملاليـة، واإلشـراف علـى               
منظمـة جديـدة تـأوي اآلليـة العامليـة،      /ذلك التقييم الذي يشمل إمكانية حتديد مؤسسة     

ــار الــسيناريوهات املعروضــة يف تقيــيم وحــدة ال   تفتــيش املــشتركة مــع األخــذ يف االعتب
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لآللية العاملية، وضرورة جتنب االزدواجية والتداخل بني عمـل األمانـة واآلليـة العامليـة،               
كما يطلب إىل املكتب أن يقدم إىل مؤمتر األطراف يف دورته العاشرة تقريرا عـن ذاك                
 التقييم بغية النظـر يف مـسألة الترتيبـات املؤسـسية، وترتيبـات اإلبـالغ واملـساءلة لآلليـة                  

  العاملية والبت يف تلك املسألة؛ 
ــة   إىل تطلـــب  - ١١”     ــراف يف االتفاقيـ ــدول األطـ ــع الـ ــة   مجيـ ــشجيع توعيـ تـ

وإشـراكهم يف   ال سيما النساء والـشباب ومنظمـات اجملتمـع املـدين،            والسكان احملليني،   
ــذ  ــة تنفي ــل  اخلط ــار العم ــتراتيجيوإط ــدول     نياالس ــشجع ال ــنوات، وت ــشر س ــرة الع  لفت

ك اجملتمـع   اشـر إة واجلهـات املاحنـة علـى أن تـضع يف االعتبـار مـسألة                األطراف املتـضرر  
ــار  عمليــــات الاملــــدين يف  ــد  الــــيت تنفــــذ يف إطــ ــد حتديــ ــة عنــ ــاتاألاالتفاقيــ   يفولويــ

، مبــا ينــسجم واســتراتيجية االتــصال الــشاملة الــيت      الوطنيــة منائيــة  ســتراتيجيات اإلاال
  ؛اعتمدها مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة

وغريهــا مــن   يف االتفاقيــة  األطــراَفالنمــو املتقدمــة  البلــدانَدعوتــ - ١٢”    
التجديــد اخلــامس ملــوارد   ، خــالل اجلهــات املاحنــة ملرفــق البيئــة العامليــة إىل أن تقــدم     

لـتمكني  ملـستوى احلـايل     اتفـوق كـثريا       مـواردَ  الصندوق االستئماين ملرفق البيئة العاملية،    
ســيما منــها  اليف مجيــع اجملــاالت احملوريــة، وته املتوخــاة ملرفــق مــن تنفيــذ كامــل أنــشطا

  ؛يتدهور األراض
ــة الــيت يبــذهلا   بــاجلهود اجلترحــب  - ١٣”     ــة  اري يف األمــني التنفيــذي لالتفاقي

تنفيــذ ومواءمــة مهامهــا هبــدف  لألمانــة نيمواصــلة التجديــد واإلصــالح اإلداريــســبيل 
مــع ات متماشــية هــذه التوصــي وجعــل تنفيــذا تامــاتوصــيات وحــدة التفتــيش املــشتركة 

 لتعزيـــز تنفيـــذ االتفاقيـــة  لفتـــرة العـــشر ســـنواتنياالســـتراتيجيوإطـــار العمـــل اخلطـــة 
  ؛)٢٠١٨-٢٠٠٨(
أن تدرج يف جدول مؤمترات واجتماعات األمم املتحدة لفتـرة         تقرر   - ١٤”    

 عقــدها يف املزمــع دورات مــؤمتر األطــراف وهيئاتــه الفرعيــة  ٢٠١١-٢٠١٠الــسنتني 
  ؛تلك فترة السنتني

لــــــدورات أن يرصــــــد اعتمــــــادات  إىل األمــــــني العــــــام طلــــــبت - ١٥”    
لفتــرة الــسنتني الــيت ســيقترحها يزانيــة الربناجميــة املاألطــراف وهيئاتــه الفرعيــة يف  مــؤمتر
  ؛٢٠١١-٢٠١٠
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والـستني  امسة  أن تدرج يف جدول األعمال املؤقت لدورهتا اخل   تقرر - ١٦”    
املتحــدة ملكافحــة التــصحر يف البلــدان الــيت تنفيــذ اتفاقيــة األمــم ’البنــد الفرعــي املعنــون 

  ؛‘أو من التصحر، وخباصة يف أفريقيا/تعاين من اجلفاف الشديد و
 إىل األمـــني العـــام أن يقـــدم إىل اجلمعيـــة العامـــة يف دورهتـــا  تطلـــب  - ١٧”    

  .“ عن تنفيذ االتفاقيةاتقريريتضمن والستني تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، امسة اخل
ديــسمرب، كــان معروضــا علــى اللجنــة  / كــانون األول١١ املعقــودة يف ٤٢ ةيف اجللــس - ٩

تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة التـصحر يف البلـدان الـيت تعـاين مـن                 ’’مشروع قرار معنون    
رة بنـاء  قّدمتـه املقـرِّ   ،(A/C.2/64/L.71) ‘‘أو من التصحر، وخباصة يف أفريقيا     /اجلفاف الشديد و  

 .A/C.2/64/L.36ية بشأن مشروع القرار على مشاورات غري رمس

ويف اجللسة نفسها، تال أمني اللجنة بياناً بشأن اآلثار املترتبة يف امليزانية الربناجميـة علـى                 - ١٠
 .A/C.2/64/L.71 مشروع القرار

ويف اجللــسة نفــسها أيــضا، صــّوبت املقــرِّرة شــفوّيا الفقــرة الرابعــة عــشرة مــن ديباجــة    - ١١
 .مشروع القرار

 بـــصيغته A/C.2/64/L.71  أيـــضا، اعتمـــدت اللجنـــة مـــشروع القـــرار٤٢اجللـــسة ويف  - ١٢
  ).، مشروع القرار الثاين١٤ انظر الفقرة(املصوَّبة شفويا 

ــرار   - ١٣ ــاد مـــشروع القـ ــوء اعتمـ ــدA/C.2/64/L.71ِّويف ضـ ــام مقـ ــرار ، قـ مو مـــشروع القـ
A/C.2/64/L.36بسحبه .  

  



A/64/420/Add.5  
 

09-65000 9 
 

 توصيات اللجنة الثانية -ثالثا  
  :مشروعي القرارين التالينيباعتماد توصي اللجنة الثانية اجلمعية العامة  - ١٤
    

  مشروع القرار األول    
  )٢٠٢٠-٢٠١٠(للصحارى ومكافحة التصحر عقد األمم املتحدة     

 
  ،إن اجلمعية العامة 
، الــذي ٢٠٠٣ديــسمرب / كــانون األول٢٣ املــؤرخ ٥٨/٢١١ إىل قرارهــا إذ تــشري 

   السنة الدولية للصحارى والتصحر،٢٠٠٦م قررت فيه إعالن عا
ــضا   ، ٢٠٠٧ديــسمرب / كــانون األول١٩ املــؤرخ ٦٢/١٩٥ إىل قرارهــا وإذ تــشري أي

ــرة    ــه إعــالن الفت  عقــد األمــم املتحــدة للــصحارى ومكافحــة   ٢٠٢٠-٢٠١٠الــذي قــررت في
ــه         ــاء دورتـ ــة يف أثنـ ــدة للبيئـ ــم املتحـ ــامج األمـ ــس إدارة برنـ ــية جملـ ــى توصـ ــاء علـ ــصحر، بنـ التـ

  ،)١(والعشرين رابعةال
، ٢٠٠٦ديـسمرب   / كـانون األول   ٢٠ املـؤرخ    ٦١/٢٠٢ إىل قراراهتا    وإذ تشري كذلك   

 كـــانون ١٩ املـــؤرخ ٦٣/٢١٨، و ٢٠٠٧ديـــسمرب / كـــانون األول١٩ املـــؤرخ ٦٢/١٩٣و 
، وسائر القرارات املتعلقة بتنفيذ اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة التـصحر       ٢٠٠٨ديسمرب  /األول

  ،)٢(أو من التصحر، وخباصة يف أفريقيا/اليت تعاين من اجلفاف الشديد ويف البلدان 
  ،)٣(٢٠٠٥ إىل الوثيقة اخلتامية ملؤمتر القمة العاملي لعام وإذ تشري 
ــق   ــالغ القل ــساورها ب ــاطق، وال ســيما    وإذ ي ــع املن ــصحر يف مجي ــة الت ــدهور حال  إزاء ت

املتفـق عليهـا دوليـا، مبـا فيهـا األهـداف            أفريقيا، وآثاره البعيدة املدى علـى حتقيـق األهـداف            يف
  اإلمنائية لأللفية، وال سيما القضاء على الفقر وضمان االستدامة البيئية،

  

__________ 
، املرفـــق األول، )A/62/25 (٢٥ رقـــم الوثـــائق الرمسيـــة للجمعيـــة العامـــة، الـــدورة الثانيـــة والـــستون، امللحـــق  )١(  

ــرر ــة   ٢٤/١٤ املقـ ــة العامـ ــرار اجلمعيـ ــضا قـ ــر أيـ ــاعي   ٦١/١٨٥؛ انظـ ــصادي واالجتمـ ــرار اجمللـــس االقتـ  وقـ
١٩٨٠/٦٧.  

  .٣٣٤٨٠، الرقم ١٩٥٤، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٢(  
  .٦٠/١ انظر القرار  )٣(  
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 لــدعوة مــؤمتر األطــراف يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة التــصحر   منــها واســتجابة  
 دورتــه أو التــصحر، وخباصــة يف أفريقيــا، يف  /البلــدان الــيت تعــاين مــن اجلفــاف الــشديد و      يف

  ،)٤(التاسعة، إىل تنفيذ عقد األمم املتحدة للصحارى ومكافحة التصحر
 يف إذكـاء  ٢٠٠٦جنـاح الـسنة الدوليـة للـصحارى والتـصحر        يف اعتبارهـا تـضع  وإذ   

  الوعي بشأن التصحر وتدهور األراضي واجلفاف،
 بالتوعيـــة بـــشأن التـــصحر وتـــدهور األراضـــي واجلفـــاف علـــى كـــل   والتزامـــاً منـــها 

ويات، متشيا مع اخلطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر من أجـل تعزيـز تنفيـذ                املست
  ،)٥()٢٠١٨-٢٠٠٨(االتفاقية 
 عقــــد األمــــم املتحــــدة ٢٠٢٠-٢٠١٠ قرارهــــا إعــــالن الفتــــرة إىل تــــشري  - ١  

  ؛للصحارى ومكافحة التصحر
 الـيت تعـاين مـن        أمانة اتفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة التـصحر يف البلـدان             تعّين  - ٢  

أو من التصحر، وخباصة يف أفريقيا، مركز التنـسيق املعـين بالعقـد، بالتعـاون               /اجلفاف الشديد و  
مع برنامج األمم املتحـدة للبيئـة، وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، والـصندوق الـدويل للتنميـة                     

  ن اإلعالم باألمانة العامة؛الزراعية وسائر اهليئات املعنية يف األمم املتحدة، مبا فيها إدارة شؤو
 مجيع الدول األطراف يف االتفاقية واملـراقبني وسـائر أصـحاب املـصلحة              تدعو  - ٣  

املعنــيني إىل تنظــيم أنــشطة احتفــاء بالعقــد مــن أجــل التوعيــة باألســباب الكامنــة وراء اســتمرار   
مـــل تـــدهور األراضـــي والتـــصحر وإجيـــاد احللـــول الالزمـــة لـــذلك يف إطـــار اخلطـــة وإطـــار الع

  ؛)٥()٢٠١٨-٢٠٠٨(االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية 
 الــدول األعــضاء والوكــاالت املتعــددة األطــراف، الــيت بوســعها دعــم  تــشجع  - ٤  

أمانــة االتفاقيــة ماليــا وتقنيــا، أن تفعــل ذلــك، بغيــة دعــم املبــادرات اخلاصــة الــيت ُتتخــذ احتفــاء  
  ؛ واألنشطة االحتفالية األخرى اليت تنظم يف كافة أحناء العاملبالعقد، فضال عن املناسبات

 والـستني   التاسعة إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامة يف دورهتا            تطلب  - ٥  
  .تقريرا عن تنفيذ هذا القرار

__________ 
  )٤(  ICCD/COP (9)/15.  
  .، املرفقA/C.2/62/7انظر   )٥(  
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  مشروع القرار الثاين    
عـاين مـن اجلفـاف      اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التـصحر يف البلـدان الـيت ت           تنفيذ      

  أو من التصحر، وخباصة يف أفريقيا/الشديد و
  

  ،إن اجلمعية العامة  
 ٢٠٠٣ديـــــسمرب / كـــــانون األول٢٣ املـــــؤرخ ٥٨/٢١١ا  إىل قراراهتـــــإذ تـــــشري 

ــؤرخ ٦١/٢٠٢ و ــانون األول٢٠ املـ ــسمرب / كـ ــؤرخ ٦٢/١٩٣ و ٢٠٠٦ديـ ــانون ١٩ املـ  كـ
والقــرارات  ٢٠٠٨ديــسمرب / كــانون األول١٩املــؤرخ  ٦٣/٢١٨ و ٢٠٠٧ديــسمرب /األول

لة بتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف البلدان اليت تعاين من اجلفـاف              صاألخرى املت 
  ،)١(أو من التصحر، وخباصة يف أفريقيا/الشديد و
ــدهور األراضــي يف     وإذ تعيــد تأكيــد    ــاطق التزامهــا مبكافحــة وإيقــاف التــصحر وت املن

 مـن االتفاقيـة، وبتخفيـف    ٣ و  ٢ و   ١افة شبه الرطبة، وفقـا للمـواد        القاحلة وشبه القاحلة واجل   
 وحتـسني    واألمـن الغـذائي    آثار اجلفاف والقضاء علـى الفقـر املـدقع وتـشجيع التنميـة املـستدامة              

أو التــصحر، مــع مراعــاة اخلطــة  /املتــضررين مــن اجلفــاف و الــسكان الــضعفاء أســباب معيــشة 
  ،)٢٠١٨-٢٠٠٨(شر سنوات لتعزيز تنفيذ االتفاقية وإطار العمل االستراتيجيني لفترة الع

ــد     ــن جدي ــصحر       وإذ تؤكــد م ــشاكل الت ــأن مل ــر ب ــة، وإذ تق ــة لالتفاقي ــضوية العاملي الع
  وتدهور األراضي واجلفاف بعدا عامليا وأهنا تؤثر على مجيع مناطق العامل،

االحتـاد   بالقرار الذي اختذه مؤمتر رؤساء دول وحكومات وإذ حتيط علما مع التقدير     
األفريقــي يف دورتــه العاديــة الثالثــة عــشرة املعقــودة يف ِســرت، باجلماهرييــة العربيــة الليبيــة، يف    

  ، والذي أذن مبوجبه لالحتاد األفريقي باالنضمام إىل االتفاقية،٢٠٠٩يوليه /متوز ٣

خطــة ”( خطــة التنفيــذ ملــؤمتر القمــة العــاملي للتنميــة املــستدامة   وإذ تؤكــد مــن جديــد 
 اليت تسلم بـأن االتفاقيـة تـشكل إحـدى أدوات القـضاء علـى الفقـر،                 )٢()“سربغ للتنفيذ جوهان

  وإذ تكرر اإلعراب عن تصميمها على القضاء على الفقر املدقع،

 تعزيز التعاون فيما بني اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة التـصحر               إىل ضرورة  شريوإذ ت  
، واتفاقيـة   )١(و مـن التـصحر، وخباصـة يف أفريقيـا         أ/يف البلدان اليت تعاين مـن اجلفـاف الـشديد و          

__________ 
  .٣٣٤٨٠، الرقم ١٩٥٤، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )١(  
ــا،         )٢(   ــوب أفريقيـ ــسربغ، جنـ ــستدامة، جوهانـ ــة املـ ــاملي للتنميـ ــة العـ ــؤمتر القمـ ــر مـ ــسطس / آب٢٦تقريـ  -أغـ

، الفــصل األول، ) والتــصويبA.03.II.A.1منــشورات األمــم املتحــدة، رقــم املبيــع  (٢٠٠٢ســبتمرب /أيلــول ٤
  .، املرفق٢ قرارال
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، )“اتفاقيـات ريـو   ”( )٤(، واتفاقية التنوع البيولوجي   )٣(األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ     
  مع احترام والية كل منها،

 بنتائج الدورة السابعة عشرة للجنة التنمية املستدامة فيمـا يتعلـق بالتـصحر         وإذ ترحب  
  ،)٥(واجلفافوتدهور األراضي 

الرمليـة الـيت تـضرب      / إزاء تزايـد وتـرية وشـدة العواصـف الغباريـة           وإذ يساورها القلق   
   البيئة واالقتصاد، وتأثريها السليب علىاملناطق القاحلة وشبه القاحلة

 اآلثار السلبية اليت ختلفها ظواهر التـصحر وتـدهور األراضـي            إزاء وإذ يساورها القلق   
بعض، وإذ تسلّم مبا ُيحتمل أن حتققـه أوجـه   يف   بعضها   ،وجي وتغري املناخ  وفقدان التنوع البيول  

، وإذ تـسلم أيـضا    عن طريق تضافر اجلهـود التكامل احملتملة من فوائد يف مواجهة هذه املشاكل  
بــالترابط بــني تغــري املنــاخ وفقــدان التنــوع البيولــوجي والتــصحر وباحلاجــة إىل تكثيــف اجلهــود  

  اإلدارة املستدامة لألراضي،ملكافحة التصحر وتعزيز 
 ضرورة زيادة االستثمار يف اإلدارة املـستدامة لألراضـي يف املنـاطق القاحلـة             وإذ تدرك   

وشبه القاحلة واجلافة شبه الرطبة، وإذ تشدد علـى ضـرورة التنفيـذ التـام للخطـة وإطـار العمـل                     
  االستراتيجيني لفترة العشر سنوات،

  لمي الذي تستند إليه االتفاقية،ضرورة تعزيز األساس الع وإذ تدرك  
 االهتمام الذي يوليه اخلطة وإطار العمـل االسـتراتيجيان لفتـرة العـشر            وإذ تدرك أيضا    

  وتنفيذ وسائل سليمة وقائمة على أسس علمية لرصد التصحر وتقييمه، سنوات لوضع 
ؤمتر  حلكومة األرجنتني الستضافتها الدورة التاسـعة ملـ        وإذ تعرب عن تقديرها العميق      

ــرة مـــن    ــوينس آيـــرس يف الفتـ ــة يف بـ ــبتمرب إىل / أيلـــول٢١األطـــراف يف االتفاقيـ  تـــشرين ٢سـ
  ، ٢٠٠٩أكتوبر /األول

 بعرض حكومة مجهورية كوريا استضافة الدورة العاشرة ملـؤمتر األطـراف            وإذ ترحب   
  ،٢٠١١عام  ريفخ يف االتفاقية يف مدينة تشانغوون مبقاطعة جيونغنام يف

  
  

__________ 
  .٣٠٨٢٢، الرقم ١٧٧١، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٣(  
  .٣٠٦١٩، الرقم ١٧٦٠املرجع نفسه، اجمللد   )٤(  
  ).E/2009/29( ٩، امللحق رقم ٢٠٠٩ الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي، انظر  )٥(  
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 بتقريــر األمــني العــام عــن تنفيــذ اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة    حتــيط علمــا  - ١  
  ؛ )٦(التصحر يف البلدان اليت تعاين من اجلفاف الشديد والتصحر، وخباصة يف أفريقيا

ــة املــستدامة وبتوصــياهتا     ترحــب  - ٢   ــة التنمي ــسابعة عــشرة للجن ــدورة ال ــائج ال  بنت
بتعزيز اإلطار املؤسسي للسياسات ومن أجـل       املتعلقة بالسياسات، وال سيما منها تلك املتصلة        

تنفيذ السياسات، وبتطبيق تدابري عملية ملكافحة تدهور األراضي والتصحر يف املنـاطق القاحلـة             
  وشبه القاحلة واجلافة شبه الرطبة، وبتعزيز بناء القدرات ونقل التكنولوجيا والتمويل؛ 

اجلفــاف مــن طــابع و يلتــصحر وتــدهور األراضــالتخفيــف مــن آثــار ل مبــا تقــر  - ٣  
شامل لعدة قطاعات، وتدعو، يف هذا الصدد، مجيع وكاالت األمم املتحدة املعنيـة إىل التعـاون           

  مع االتفاقية على دعم التصدي الفعال للتصحر واجلفاف؛ 
ــدعو  - ٤   ــصلة     ت ــدول األعــضاء إىل مواصــلة دمــج اخلطــط واالســتراتيجيات املت  ال

 اسـتراتيجياهتا اإلمنائيـة الوطنيـة واسـتراتيجياهتا الوطنيـة           باجلفاف والتصحر وتدهور األراضي يف    
  ؛، حسب االقتضاءللقضاء على الفقر

تعزيز وتقوية الروابط بـني اتفاقيـة األمـم         ب قرار مؤمتر األطراف املتعلق    ب ترحب  - ٥  
املتحــــدة ملكافحــــة التــــصحر واالتفاقيــــات واملنظمــــات الدوليــــة واملؤســــسات والوكــــاالت   

  ؛)٧(الصلة ذات
 العمــل اجلــاري الــذي يــضطلع بــه فريــق االتــصال املــشترك ألمانــات   تالحــظ  - ٦  

ومكاتب اهليئات الفرعيـة املعنيـة التابعـة التفاقيـة األمـم املتحـدة اإلطاريـة املتعلقـة بـتغري املنـاخ،                      
واتفاقية التنوع البيولوجي، واتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة التـصحر يف البلـدان الـيت تعـاين مـن                   

 علـى اسـتمرار التعـاون مـن         عأو مـن التـصحر، وخباصـة يف أفريقيـا، وتـشج           /لـشديد و  اجلفاف ا 
ــستقل         ــانوين امل ـــز الق ــرام املركـ ــع احت ـــات، م ـــل يف عمــل األمانـ ـــه التكامـ ـــز أوجـ ـــل تعزيـ أجـ

  منها؛  لكل
إحـدى   اإلجراءات الرامية إىل تعزيز اإلدارة املـستدامة للتربـة بوصـفها             تشجع  - ٧  

  ار اجلفاف يف املناطق القاحلة وشبه القاحلة واجلافة شبه الرطبة؛ وسائل ختفيف آث
ــادل    تــدعو  - ٨   ــدولَ األعــضاء وســائر املنظمــات ذات الــصلة إىل التعــاون يف تب  ال

  الرملية والتنبؤ هبا ونظُم اإلنذار املبكر املتصلة هبا؛ /املعلومات املتعلقة بالعواصف الغبارية

__________ 
  )٦(  A/64/202الفرع الثاين ،.  
  .٨/٩-القرار م أ  )٧(  
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ــا  - ٩   لعامليـــة ملعاهـــد حبـــوث األراضـــي اجلافـــة يف   بـــإطالق الـــشبكة احتـــيط علمـ
 خالل الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف يف االتفاقيـة، الـيت           ٢٠٠٩سبتمرب  /يرس يف أيلول  أ بوينس

هتدف إىل تعزيز أنشطة البحث والتثقيف والتدريب والتوعية فيما يتـصل باالسـتخدام املـستدام           
  لألراضي اجلافة؛ 

 ، يف هــذا الــصدد،لــم والتكنولوجيــا وترحــب للجنــة العتعــرب عــن تقــديرها  - ١٠  
بنتــائج املــؤمتر العلمــي األول التفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة التــصحر، الــذي ُعقــد يف إطــار     

  الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف يف االتفاقية؛ 
تقرير وحدة التفتـيش املـشتركة عـن تقيـيم اآلليـة العامليـة التفاقيـة                ب يط علما حت  - ١١  
 وبــالقرار الــذي اختــذه مــؤمتر األطــراف يف دورتــه التاســعة  )٨(حــدة ملكافحــة التــصحراألمــم املت

والذي يطلب إىل مكتب الدورة التاسعة إجراء تقييم، باالشتراك مع املدير العـام لآلليـة العامليـة          
ــدان        ــل البل ــصلة، مث ــات املهتمــة األخــرى ذات ال ــاة آراء الكيان ــع مراع ــذي، وم واألمــني التنفي

ندوق الدويل للتنمية الزراعية، للترتيبـات املؤسـسية وترتيبـات اإلبـالغ واملـساءلة،              املضيفة والص 
القائمة واحملتملة، لآللية العاملية وآثارها القانونية واملاليـة، واإلشـراف علـى ذلـك التقيـيم الـذي                  

وي اآلليـة العامليـة، مـع األخـذ يف االعتبـار            ؤمنظمـة جديـدة تـ      أو   يشمل إمكانية حتديد مؤسسة   
يناريوهات املعروضــة يف تقيــيم وحــدة التفتــيش املــشتركة لآلليــة العامليــة، وضــرورة جتنــب   الــس

ــة    ــداخل بــني عمــل أمان ــة والت ــة االزدواجي ــة، والــذي يطلــب كــذلك إىل   االتفاقي ــة العاملي واآللي
املكتب أن يقدم إىل مـؤمتر األطـراف يف دورتـه العاشـرة تقريـرا عـن ذاك التقيـيم بغيـة النظـر يف           

  يبات اإلبالغ واملساءلة والترتيبات املؤسسية والبت يف تلك املسألة؛ مسألة ترت
 إىل مجيع الدول األطـراف يف االتفاقيـة تعزيـز توعيـة الـسكان احمللـيني،                 تطلب  - ١٢  

وال سيما النساء والشباب ومنظمات اجملتمع املدين، وإشـراكهم يف تنفيـذ اخلطـة وإطـار العمـل         
ت، وتشجع الـدول األطـراف املتـضررة واجلهـات املاحنـة علـى       االستراتيجيني لفترة العشر سنوا   

أن تضع يف االعتبار مسألة إشراك اجملتمع املدين يف العمليـات الـيت تنفـذ يف إطـار االتفاقيـة عنـد        
حتديد األولويات يف االستراتيجيات اإلمنائية الوطنية، مبا ينـسجم، يف مجلـة أمـور، واسـتراتيجية               

  دها مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة؛ االتصال الشاملة اليت اعتم
 اجلهات املاحنة ملرفـق البيئـة العامليـة إىل أن تكفـل، خـالل فتـرة التجديـد                   تدعو  - ١٣  

املقبلــة ملــوارد املرفــق، تــوافر مــوارد كافيــة لــتمكني املرفــق مــن ختــصيص مــوارد كافيــة ومناســبة 
   بتدهور األراضي؛ جملاالته احملورية الستة، وال سيما اجملال احملوري املتعلق

__________ 
  .A/64/379انظر   )٨(  
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باجلهود اجلارية اليت يبذهلا األمني التنفيذي لالتفاقية يف سبيل مواصـلة           ترحب    - ١٤  
التجديد واإلصالح اإلداريـني لألمانـة ومواءمـة مهامهـا هبـدف تنفيـذ قـرارات مـؤمتر األطـراف                    

 العــشر تنفيـذا تامــا وجعـل تلــك املهـام متماشــية مـع اخلطــة وإطـار العمــل االسـتراتيجيني لفتــرة      
  ؛ )٢٠١٨-٢٠٠٨(سنوات لتعزيز تنفيذ االتفاقية 

 أن تدرج يف جدول مؤمترات واجتماعات األمم املتحـدة لفتـرة الـسنتني              تقرر  - ١٥  
   دورات مؤمتر األطراف وهيئاته الفرعية املزمع عقدها يف فترة السنتني تلك؛ ٢٠١١-٢٠١٠

مؤمتر األطـراف وهيئاتـه      إىل األمني العام أن يرصد اعتمادات لدورات         تطلب  - ١٦  
  ؛ ٢٠١١-٢٠١٠الفرعية يف امليزانية الربناجمية اليت سيقترحها لفترة السنتني 

 أن تــدرج يف جــدول األعمــال املؤقــت لــدورهتا اخلامــسة والــستني البنــد تقــرر  - ١٧  
ــدان الــيت تعــاين مــن      ”الفرعــي املعنــون   ــة األمــم املتحــدة ملكافحــة التــصحر يف البل ــذ اتفاقي تنفي

  ؛“ من التصحر، وخباصة يف أفريقياأو/ الشديد واجلفاف
 إىل األمـــني العـــام أن يقـــدم إىل اجلمعيـــة العامـــة يف دورهتـــا اخلامـــسة  تطلـــب  - ١٨  

  .والستني تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، يتضمن تقريرا عن تنفيذ االتفاقية
  
  


