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 الدورة التاسعة واخلمسون
   من جدول األعمال) هـ (٨٥البند 

ة التصـحر يف    ــــ دة ملكافح ـــــ ة األمم املتح  ـــتنفيذ اتفاقي : ةـــالتنمية املستدام   
أو مـن التصـحر، وخباصـة       /اجلفاف الشـديد و    نــي م ــيت تعان ــدان ال ــــالبل

 يف أفريقيا
  

 *تقرير اللجنة الثانية  
  

 )إثيوبيا (أبريهاالسيد أزاناو تاديس : املقرر
  

 مقدمة  -أوال  
ـــ اللجنأجــرت - ١ ـــة الثانيــ ـــ موضوعيةة مناقشــــ  مــن جــدول األعمــال  ٨٥ة بشــأن البنــد ــ
 ٣٦ و   ١٨يف اجللسـتني    ) ـهـ (بنـد الفرعـي     واختذ إجـراء بشـأن ال     ). ٢، الفقرة   A/59/483انظر  (

ويـرد سـرد لنظـر      . ٢٠٠٤نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٤أكتوبر و   / تشرين األول  ٢٧املعقودتني يف   
 ).36 و A/C.2/59/SR.18(اللجنة يف البند الفرعي يف احملضرين املوجزين ذوي الصلة 

 
 النظر يف املقترحات  -ثانيا  

 
 A/C.2/59/L.46 و A/C.2/59/L.14مشروعا القرارين   

أكتـوبر، قـدم ممثـل قطـر، باسـم جمموعـة       / تشرين األول٢٧ املعقودة يف    ١٨يف اجللسة    - ٢
تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف البلـدان         � والصني، مشروع قرار معنون      ٧٧لـ  ا

 

 .Add.1-8 و A/59/483 يف تسعة أجزاء حتت الرمز سيصدر تقرير اللجنة عن هذا البند * 
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، )(A/C.2/59/L.14 �أو مــن التصــحر، وخباصــة يف أفريقيــا /الــيت تعــاين مــن اجلفــاف الشــديد و 
 :يلي نصه فيما

 ،إن اجلمعية العامة�  
، ٢٠٠٣ديسـمرب   / كـانون األول   ٢٣ املؤرخ   ٥٨/٢٤٢ إىل قرارها    إذ تشري �  

قية األمم املتحدة ملكافحة التصـحر يف البلـدان الـيت    اوالقرارات األخرى اليت تتصل باتف  
 ،أو من التصحر، وخباصة يف أفريقيا/تعاين من اجلفاف الشديد و

ديســمرب / كــانون األول٢٣ املــؤرخ ٥٨/٢١١ إىل قرارهــا  أيضــاوإذ تشــري�  
 ، والتصحريرا السنة الدولية للصح٢٠٠٦ الذي قررت فيه إعالن عام ٢٠٠٣

ة أداة مهمـــة الستئصـــال الفقـــر وأن ــــــ أن االتفاقيوإذ تؤكـــد مـــــن جديـــد�  
 يـؤدي إىل    ن الغذائي ويف اجملاعات والفقر وميكـن أن       ـــدام األم ــي انع ــالتصحر يسهم ف  

ة واالقتصـادية والسياسـية الـيت تعتـرب مـن العوامـل املؤديـة إىل                ـــ االضطرابات االجتماعي 
 ،اهلجرات القسرية والصراعات

ل عقبــة كــأداء أمــام التنميــة  أن التصــحر يشــكِّوإذ تؤكــد مــن جديــد أيضــا�  
 املستدامة،

علــى   أن تنفيــذ االتفاقيــة الفعــال ويف الوقــت املناســب يســاعد  وإذ تالحــظ�  
حتقيق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، نظـرا لتركـز الفقـر واجلـوع يف األريـاف واألراضـي                    

 اجلافة واملتدهورة بالبلدان النامية،
 بشأن عدم كفاية املوارد املخصصة للمجال الرئيسـي         وإذ تعرب عن قلقها   �  

 بيئة العاملية،لدورة املالية احلالية ملرفق اليف ااملتمثل يف اإلدارة املستدامة لألراضي 
ــل مــن خمتلــف املصــادر للتصــدي      ضــرورة  علــى وإذ تشــدد�   زيــادة التموي

 لتدهور األراضي،
  بتقرير األمني العام؛ط علمايحت - �١  
 علــى أمهيــة تنفيــذ اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة التصــحر يف تشــدد - �٢  

يف أفريقيــا، مــن أو مــن التصــحر، وخباصــة /البلــدان الــيت تعــاين مــن اجلفــاف الشــديد و
أجــل حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة املتفــق عليهــا علــى الصــعيد الــدويل، مبــا يف ذلــك تلــك  
األهداف الواردة يف إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية وتدعو، يف هـذا الصـدد، مجيـع                

 احلكومات الختاذ املزيد من التدابري لتعزيز تنفيذ االتفاقية،
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إيالء االعتبار الواجب لـدور ومكانـة االتفاقيـة          األمني العام إىل     تدعو - �٣  
يف األعمال اجلارية يف سـياق التحضـري لالجتمـاع الرفيـع املسـتوى للجمعيـة العامـة يف            

  مبا يف ذلك تقرير مشروع األلفية؛٢٠٠٥عام 
ــة إىل تــوفري مــوارد إضــافية جملــال اهتمامهــا    تــدعو - �٤    مرفــق البيئــة العاملي

لألراضي يف دورتـه املاليـة احلاليـة وهتيـب بـاملرفق، أثنـاء عمليـة           بشأن اإلدارة املستدامة    
تــوفري األمــوال املقبلــة، زيــادة مســتوى املــوارد املخصصــة جملــال االهتمــام هــذا كســبيل  

 لتعزيز تنفيذ االتفاقية؛
 باجلهود اجلاريـة مـن أجـل تنويـع تـوفر            حتيط علما مع بالغ االهتمام     - �٥  

 الراميـة إىل مكافحـة التصـحر والفقـر حسـبما طالـب بـه                املوارد املاليـة لـدعم األنشـطة      
 مؤمتر األطراف يف االتفاقية أثناء دورته السادسة؛

 اجلهات املاحنة إىل زيادة دعمها لالتفاقية من أجل التوصـل إىل            تدعو - �٦  
حتالف عـاملي ملكافحـة تـدهور التربـة والتصـحر األمـر الـذي سيسـهم يف حتسـني البيئـة                    

 تنمية املستدامة لألراضي اجلافة؛العاملية ويف ال
 أمانة مرفق البيئـة العامليـة وأمانـة االتفاقيـة علـى التعجيـل بوضـع                 حتث - �٧  

الصيغة النهائية ملذكرة التفاهم وتقدميها إىل الدورة املقبلة ملـؤمتر األطـراف يف االتفاقيـة               
 ؛واالجتماع الالحق جمللس مرفق البيئة العاملية، للنظر فيها واعتمادها

 صناديق وبرامج األمم املتحدة، واللجان اإلقليمية، والوكـاالت          حتث - �٨  
اإلمنائية ومؤسسات بريتون وودز، والبلدان املاحنة على دمـج إجـراءات دعـم االتفاقيـة               
يف براجمها واستراتيجياهتا مبا يدعم بلوغ األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا، مبـا فيهـا               

 عالن األمم املتحدة بشأن األلفية؛األهداف الواردة يف إ
ــد - �٩   ــددة     تناشـ ــات املتعـ ــع املنظمـ ــاون مـ ــوم، بالتعـ ــات، أن تقـ  احلكومـ

األطــراف ذات الصــلة مبــا يف ذلــك الوكــاالت التنفيذيــة ملرفــق البيئــة العامليــة، حســب    
 االقتضاء، بإدراج التصحر يف خططها واستراتيجياهتا من أجل التنمية املستدامة؛

 مجيع األطراف باالتفاقية على اختاذ مبادرات خاصة لالحتفـال          حتث  - �١٠  
ــة للصــحارى والتصــحر وأن تقــوم قــدر اإلمكــان بــدعم األنشــطة ذات     بالســنة الدولي

 الصلة اليت تنظمها األمانة؛
 جلميــع األطــراف إىل أن تســدد فــورا وبشــكل كامــل تكـرر دعوهتــا   - �١١  

ــة األساســية ل  ــة للميزاني ــة لفتــرة الســنتني  االشــتراكات املطلوب ، ٢٠٠٥-٢٠٠٤التفاقي
أو لفتـريت  / و١٩٩٩كما حتث مجيع األطــراف اليت لـــم تسـدد بعـــد اشـتراكاهتا لعـام        
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 على أن تقوم بذلك بأسرع مـا ميكـن مبـا      ٢٠٠٣-٢٠٠٢ و   ٢٠٠١-٢٠٠٠السنتني  
يكفــل اســتمرارية التــدفق النقــدي املطلــوب لتمويــل األعمــال اجلاريــة ملــؤمتر األطــراف  

 انة واآللية العاملية؛واألم
ــة املتعــددة األطــراف،   هتيــب  - �١٢    باحلكومــات، وتــدعو املؤسســات املالي

واملصـــارف اإلمنائيـــة اإلقليميـــة، ومنظمـــات التكامـــل االقتصـــادي اإلقليميـــة، ومجيـــع  
املنظمات األخرى املهتمة، فضال عـن املنظمـات غـري احلكوميـة والقطـاع اخلـاص، إىل            

ندوق العــام والصــندوق التكميلــي والصــندوق اخلــاص، طبقــا املســامهة بســخاء يف الصــ
للفقرات ذات الصلة من القواعد املالية ملـؤمتر األطـراف وترحـب بالـدعم املـايل املقـدم               

 بالفعل من جانب بعض البلدان؛
 باألعمـــال اجلاريـــة لفريـــق االتصـــال التـــابع ألمانـــات  حتـــيط علمـــا  - �١٣  

اتفاقيــة األمــم املتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغــيري   ومكاتــب اهليئــات الفرعيــة ذات الصــلة ب 
املنــاخ واتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة التصــحر يف البلــدان الــيت تعــاين مــن اجلفــاف     

أو مــن التصــحر، وبشــكل خــاص يف أفريقيــا واتفاقيــة التنــوع البيولــوجي،   /الشــديد و
 وتشــجع كــذلك علــى التعــاون املتواصــل مــن أجــل تشــجيع أوجــه التكامــل فيمــا بــني 

 األمانات العامة، إىل جانب احترام مراكزها القانونية املستقلة؛
 إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامة تقريـرا يف دورهتـا              تطلب  - �١٤  

 الستني عن تنفيذ هذا القرار؛
 أن تــدرج يف جــدول األعمــال املؤقــت لــدورهتا الســتني البنــد   تقــرر  - �١٥  

اقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة التصـحر يف البلـدان الـيت تعـاين                 تنفيذ اتف �الفرعي املعنون   
 .�وخباصة يف أفريقياأو من التصحر، /من اجلفاف الشديد و

 رئـيس اللجنـة،   ةنائبـ عرضـت  نـوفمرب،   / تشـرين الثـاين    ٢٤ املعقودة يف    ٣٦ويف اجللسة    - ٣
كافحـة التصـحر يف    تنفيـذ اتفاقيـة األمـم املتحـدة مل        �مشروع قرار معنـون     ) بولندا(نزورغ  أا  فإي

ــديد و    ــاف الشــ ــن اجلفــ ــاين مــ ــيت تعــ ــدان الــ ــا  /البلــ ــة يف أفريقيــ ــحر، وخباصــ ــن التصــ  �أو مــ
)A/C.2/59/L.46 (ِّبشـــأن مشـــروع القـــرار أجريـــتم بنـــاء علـــى مشـــاورات غـــري رمسيـــة  قـــد 

A/C.2/59/L.14. 
ــرار     - ٤ ــة مشــروع الق ــرة  (ويف اجللســة ذاهتــا، اعتمــدت اللجن  مــن مشــروع  ٦انظــر الفق

 ).القرار
ــرار     - ٥ ــروع القــ ــاد مشــ ــوء اعتمــ ــرار   A/C.2/59/L.46ويف ضــ ــروع القــ ــحب مشــ ، ســ

A/C.2/59/L.14من قبل مقدميه . 
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 توصية اللجنة الثانية  -ثالثا  
 
 :جلمعية العامة باعتماد مشروع القرار التايلاتوصي اللجنة الثانية  - ٦
 

 مشروع القرار  
ية األمم املتحدة ملكافحة التصـحر يف البلـدان الـيت تعـاين مـن اجلفـاف                 تنفيذ اتفاق   

 أو من التصحر، وخباصة يف أفريقيا/الشديد و
  

 ،إن اجلمعية العامة 
، والقـرارات  ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٢٣ املؤرخ  ٥٨/٢٤٢ إىل قرارها    إذ تشري  

 البلـدان الـيت تعـاين مـن اجلفـاف       األخرى اليت تتصل باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصـحر يف         
 ،)١(أو من التصحر، وخباصة يف أفريقيا/الشديد و
 ٢٠٠٣ديســمرب / كــانون األول٢٣ املــؤرخ ٥٨/٢١١ إىل قرارهــا وإذ تشــري أيضــا  

  السنة الدولية للصحارى والتصحر،٢٠٠٦الذي قررت فيه إعالن عام 
تنميـة املسـتدامة ويسـهم      ر يشكّل عقبة كـأداء أمـام ال        أن التصح  وإذ تؤكد مــن جديد    

فــي انعــدام األمـــن الغذائي ويف اجملاعة والفقر، وهذه عوامل ميكن أن تؤدي إىل االضـطرابات               
 االتفاقيــة أداة  اهلجــرات القســرية والصــراعات، وأناالجتماعيــــة واالقتصــادية والسياســية وإىل

 هامة للقضاء على الفقر،
 التصــحر مليــة هلــذه االتفاقيــة، وتعتــرف بــأن العضــوية العاوإذ تؤكــد مــن جديــد أيضــا 

 واجلفاف مشكلتان ذواتا بعد عاملي من حيث تأثريمها على كل مناطق العامل،
 أن تنفيـــذ االتفاقيـــة بفعاليـــة ويف الوقـــت املناســـب يســـاعد علـــى حتقيـــق وإذ تالحـــظ 

ــواردة يف إعــالن األمــ      ــا، مبــا فيهــا األهــداف ال ــة املتفــق عليهــا دولي م املتحــدة األهــداف اإلمنائي
 ،)٢(لأللفية

 على ضرورة توفري موارد كافية جملـال اهتمـام مرفـق التنميـة العامليـة املتعلـق                  وإذ تشدد  
 بتدهور األراضي وخاصة التصحر وإزالة األحراج،

__________ 
 .٣٣٤٨٠، الرقم ١٩٥٤، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )١( 
 .٥٥/٢انظر القرار  )٢( 
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على ضرورة زيادة تنويـع مصـادر التمويـل ملعاجلـة تـدهور األراضـي، وفقـا                 وإذ تؤكد    
  من االتفاقية،٢١  و٢٠للمادتني 
 ؛)٣( بتقرير األمني العامحتيط علما - ١ 
 على أمهية تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف البلـدان الـيت              تشدد - ٢ 

 مـن أجـل حتقيـق األهـداف     ،)١(أو من التصحر، وخباصة يف أفريقيا /تعاين من اجلفاف الشديد و    
 )٢(إعـالن األمـم املتحـدة لأللفيـة       اإلمنائية املتفق عليها دوليـا، مبـا يف ذلـك األهـداف الـواردة يف                

 وتدعو يف هذا الصدد مجيع احلكومات الختاذ املزيد من التدابري لتعزيز تنفيذ االتفاقية،
ــدعو - ٣  ــة يف     ت ــة االتفاقي ــدور ومكان ــار الواجــب ل ــالء االعتب ــام إىل إي  األمــني الع

، ٢٠٠٥مـة يف عـام      األعمال اجلارية يف سياق التحضري لالجتماع الرفيع املستوى للجمعية العا         
 مبا يف ذلك تقرير مشروع األلفية؛

 مرفــق البيئــة العامليــة إىل تعزيــز جمــال اهتمامــه املتعلــق بتــدهور األراضــي تــدعو - ٤ 
 وخاصة التصحر وإزالة األحراج؛

 باجلهود اجلاريـة مـن أجـل تنويـع تـوفر املـوارد املاليـة        حتيط علما مع االهتمام  - ٥ 
 مكافحة التصحر والفقر؛لدعم األنشطة الرامية إىل 

 جمتمع املاحنني إىل زيادة دعمه لالتفاقية بغية حتقيـق املزيـد مـن االهتمـام                تدعو - ٦ 
الدويل بقضية تدهور األراضي والتصحر، األمر الذي سيسـاعد علـى حتسـني التنميـة املسـتدامة                 

 لألراضي اجلافة والبيئة العاملية؛
وضــع الصــيغة بىل التعجيــل إمانــة االتفاقيــة  أمانــة مرفــق البيئــة العامليــة وأتــدعو - ٧ 

املـؤرخ   COP.6/6النهائية ملذكرة التفاهم وتقدميها، وفقـا ملـا يـنص عليـه مقـرر مـؤمتر األطـراف              
، إىل مــؤمتر األطــراف يف االتفاقيــة وجملــس مرفــق البيئــة العامليــة للنظــر ٢٠٠٣ســبتمرب /أيلــول ٣

 فيها واعتمادها؛
 ٢٠٠٣سـبتمرب  / أيلول٥ املؤرخ  COP.6/23 طراف مبقرر مؤمتر األحتيط علما - ٨ 

، بوصــف ذلــك عمليــة مســتمرة مــن  ٢٠٠٥ - ٢٠٠٤بشــأن برنــامج وميزانيــة فتــرة الســنتني  
دد يف ـــــعمليــات مــؤمتر األطــراف إلجــراء اســتعراض شــامل ألنشــطة األمانــة، علــى النحــو احمل  

ــرة  ــادة  ٢الفق ــذي    ٢٣ مــن امل ــع إىل االســتعراض ال ــة، وتتطل ــدورة   مــن االتفاقي ســيجري يف ال
 السابعة ملؤمتر األطراف يف االتفاقية؛

__________ 
 .، الفرع الثاينA/59/197انظر  )٣( 
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 صـناديق األمـم املتحـدة وبراجمهـا، ومؤسسـات بريتـون وودز، والبلـدان                حتث - ٩ 
املاحنة وغريها من الوكاالت اإلمنائية على دمـج اإلجـراءات الداعمـة لالتفاقيـة يف اسـتراتيجياهتا           

تفـق عليهـا دوليـا، مبـا فيهـا األهـداف الـواردة يف          بغية املساعدة على بلوغ األهـداف اإلمنائيـة امل        
 إعالن األمم املتحدة لأللفية؛

 احلكومــات أن تــدرج التصــحر يف خططهــا واســتراتيجياهتا اخلاصــة       تناشــد - ١٠ 
بالتنمية املستدامة بالتعاون، عند االقتضاء، مع املنظمات املتعددة األطـراف ذات الصـلة، مبـا يف              

 رفق البيئة العاملية؛ ذلك الوكاالت التنفيذية مل
ــة    تشـــجع  - ١١  ــنة الدوليـ ــال بالسـ ــة لالحتفـ ــادرات خاصـ ــاذ مبـ ــدان علـــى اختـ البلـ

 للصحارى والتصحر واملسامهة قدر املستطاع يف عمليتها التحضريية؛
 جلميع األطراف إىل أن تسدد فورا وبشكل كامل االشتراكات          تكرر دعوهتا  - ١٢ 

، وحتـث مجيـع األطـــراف       ٢٠٠٥-٢٠٠٤يـة لفتـرة السـنتني       املطلوبة للميزانية األساسية لالتفاق   
 ٢٠٠١-٢٠٠٠أو لفتــــريت الســــنتني /و ١٩٩٩الــــيت لــــــم تســــدد بعــــــد اشــــتراكاهتا لعــــام  

 علـى أن تقـوم بـذلك بأسـرع مـا ميكـن لضـمان اسـتمرارية التـدفق النقـدي           ٢٠٠٣-٢٠٠٢ و
 العاملية؛املطلوب لتمويل األعمال اجلارية ملؤمتر األطراف واألمانة واآللية 

 باحلكومات، وتـدعو املؤسسـات املاليـة املتعـددة األطـراف، واملصـارف              هتيب - ١٣ 
اإلمنائية اإلقليمية، ومنظمات التكامل االقتصادي اإلقليمية، ومجيع املنظمات األخـرى املهتمـة،            
فضال عن املنظمات غري احلكوميـة والقطـاع اخلـاص، إىل املسـامهة بسـخاء يف الصـندوق العـام                    

ندوق التكميلي والصندوق اخلاص، طبقا للفقـرات ذات الصـلة مـن القواعـد املاليـة ملـؤمتر        والص
  وترحب بالدعم املايل الذي قدمته بعض البلدان؛)٤(األطراف
 باألعمال اجلارية لفريق االتصال التابع ألمانات ومكاتب اهليئـات          حتيط علما  - ١٤ 

، واتفاقيـة األمـم املتحـدة       )٥(يـة املتعلقـة بتغّيـر املنـاخ       الفرعية املعنية باتفاقية األمـم املتحـدة اإلطار       
أو مــن التصــحر، وخباصــة يف /ملكافحــة التصــحر يف البلــدان الــيت تعــاين مــن اجلفــاف الشــديد و 

، وتشجع كذلك على التعـاون املتواصـل مـن أجـل تعزيـز              )٦(أفريقيا، واتفاقية التنوع البيولوجي   
 حترام وضعها القانوين املستقل يف الوقت نفسه؛أوجه التكامل فيما بني هذه األمانات مع ا

__________ 
 )٤( ICCD/COP(1)/11/Add.1 و ،Corr.1 2، املقرر/COP.1 ١١-٧ ، املرفق، الفقرات. 
 .٣٠٨٢٢، الرقم ١٧٧١، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )٥( 
 .٣٠٦١٩، الرقم ١٧٦٠املرجع نفسه، اجمللد  )٦( 
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 إىل األمني العام أن يقـدم إىل اجلمعيـة العامـة يف دورهتـا السـتني تقريـرا                   تطلب - ١٥ 
 عن تنفيذ هذا القرار؛

ــد الفرعــي     تقــرر - ١٦  ــدورهتا الســتني البن ــدرج يف جــدول األعمــال املؤقــت ل  أن ت
 حــة التصــحر يف البلــدان الــيت تعــاين مــن اجلفــاف   اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكاف  تنفيــذ�املعنــون 
 .�أو من التصحر، وخباصة يف أفريقيا/الشديد و

 


