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 الدورة الستون
   من جدول األعمال) ز( ٥٢البند 

التـصحر يف البلـدان    تنفيذ اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة      : التنمية املستدامة   
 أو من التصحر، وخباصة يف أفريقيا/و اليت تعاين من اجلفاف الشديد

 
 *تقرير اللجنة الثانية  

 
 )اليمن( الشبييبالسيد عبد امللك : املقرر

 
 قدمةم - أوال 

. )٢، الفقـرة    A/60/488انظـر    (٥٢اللجنة الثانية مناقشة موضوعية بشأن البند       أجرت   - ١
 إىل مـن الـسابعة والـثالثني    واحلادية والـثالثني ت ايف اجللس) ز(واختذ إجراء بشأن البند الفرعي  

 /كــانون األول ١٩ و ١٦ و ١٥نــوفمرب و / تــشرين الثــاين١٦ يف ة املعقــودالتاســعة والــثالثني
ــة يف البنــد الفرعــي يف احمل  . ٢٠٠٥ ديــسمرب  الــصلة ات ذةضــر املــوجزاويــرد ســرد لنظــر اللجن

)A/C.2/60/SR.31  39-37و(. 
 

 النظر يف املقترحات - ثانيا 
ــرار   - ألف  ــشروع الق ــرارين     واA/C.2/60/L.34م ــشروعي الق ــواردة يف م ــديالت ال لتع

A/C.2/60/L.65 و A/C.2/60/L.74 
ــثالثني، املعقــودة يف   عــرض  - ٢ ــة وال ــاين١٦ممثــل جامايكــا يف اجللــسة احلادي /  تــشرين الث

عضاء يف جمموعة السبعة والسبعني والـصني،       األنوفمرب، باسم الدول األعضاء يف األمم املتحدة        

 

 .Add.1-8 و A/60/488سيصدر تقرير اللجنة بشأن هذا البند يف تسعة أجزاء حتت الرمز  * 
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ــرار   ــشروع ق ــوان م ــسنة ”بعن ــصحر،   ال ــصحارى والت ــة لل ، )A/C.2/60/L.34( “٢٠٠٦الدولي
 :نصه كما يليو

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

  السنة الدولية للصحارى والتصحر،٢٠٠٦الذي أعلنت فيه عام 
اتفاقيـة األمـم    اف يف   باملقرر الذي اختذه مؤمتر الدول األطـر       حتيط علما إذ  و”  

 ،أو التـصحر  /املتحدة ملكافحـة التـصحر يف البلـدان الـيت تعـاين مـن اجلفـاف الـشديد و                  
ــا ــرة مــن    وخاصــة يف أفريقي ــسابعة الــيت عقــدها يف نــريويب يف الفت ــه ال  إىل ١٧ يف دورت

ــشرين األول ٢٨ ــوبر /تـ ــصحارى    ٢٠٠٥أكتـ ــة للـ ــسنة الدوليـ ــال بالـ ــشأن االحتفـ ، بـ
 ،٢٠٠٦والتصحر يف عام 

 ، يف مجيـــع منـــاطق العـــامل إزاء تفـــاقم التـــصحروإذ يـــساورها بـــالغ القلـــق”  
تنفيـذ األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة،        ل بالنـسبة سيما يف أفريقيا، وآثاره البعيـدة املـدى          وال
  اهلدف املتعلق بالقضاء على الفقر،ال سيماو
تـصحر  الفرصة الفريدة اليت تتيحها الـسنة الدوليـة للـصحارى وال           وإذ تدرك ”  
لـــصحارى لمايـــة التنـــوع البيولـــوجي حلوبقـــضية التـــصحر، ذكـــاء وعـــي اجلمهـــور إل

  تمعـــات احملليـــة وتمعـــات الـــشعوب األصــلية  واملعــارف التقليديـــةاملتـــضررة مـــن ا
 التصحر،

ــسألة     وإذ ترحــب”   ــة مكرســة مل ــضافة قمــة عاملي ــر است ــة اجلزائ ــرار حكوم  بق
 ،٢٠٠٦أكتوبر / األول يف تشرين‘حرمحاية الصحارى ومكافحة التص’
 بتقريــر األمــني العــام عــن حالــة االســتعداد للــسنة الدوليــة   وإذ حتــيط علمــا”  

 ،٢٠٠٦للصحارى والتصحر، 
 للسنة الدوليـة للـصحارى      ني الفخري ني الرمسي نياملتحدثبتعيني   رحبت - ١”  

وتـشجع األمـني العـام علـى تعـيني شخـصيات إضـافية يف هـذا الـصدد مـن            ،والتـصحر 
 ة الدولية يف مجيع أرجاء العامل؛ئة الظروف املؤاتية إلجناح االحتفال بالسنأجل ي

ملنظمــات لــدول األعــضاء ومجيــع ا مجيــع ادعوــا  تؤكــد مــن جديــد  - ٢”  
تقدمي الدعم لألنشطة املتصلة بالتـصحر، مبـا يف ذلـك تـدهور التربـة،             إىل  الدولية املعنية   

 لبلدان األفريقية وأقل البلدان منوا؛ اال سيما و،اليت ستنظمها البلدان املتضررة
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 ، قـدر اسـتطاعتها    ،املسامهةإىل  لبلدان  دعوا ا  تؤكد من جديد أيضا    - ٣”  
ملكافحـة التـصحر يف البلـدان الـيت تعـاين مـن اجلفـاف الـشديد            األمم املتحدة   تفاقية  ايف  
 بــادرات خاصــة مــن أجــل االحتفــالمب إىل القيــامو،  وخاصــة يف أفريقيــا،أو التــصحر/و

 بالسنة بغية تعزيز تنفيذ االتفاقية؛
 بالدول األعضاء تقدمي مسامهات طوعية إىل الـصندوق اخلـاص           يب - ٤”  

ى الـسنة الدوليـة للـصحار     ’ املعنون   ٥٨/٢١١باالتفاقية من أجل حتقيق أهداف القرار       
 ؛‘٢٠٠٦والتصحر، 

ا  احلكومات ومجيـع أصـحاب املـصلحة املعنـيني الـذين مل يبلغـو              تدعو - ٥”  
بعد أمانة االتفاقية باألنشطة اليت يزمعـون القيـام ـا احتفـاال بالـسنة الدوليـة إىل القيـام                    

 بذلك؛
ملكافحـة التـصحر     إىل األمني التنفيذي التفاقيـة األمـم املتحـدة           تطلب - ٦”  

 إىل أن  وخاصــة يف أفريقيــا،أو التـصحر /يف البلـدان الــيت تعــاين مـن اجلفــاف الــشديد و  
االتفاقية واملراقبني بقائمة تـضم مجيـع األنـشطة املبلـغ عنـها، تـشمل               يزود األطراف يف    

الــدروس املــستفادة وأفــضل املمارســات، وذلــك مــن أجــل تنــسيق املعلومــات وتفــادي 
 التداخل يف األنشطة؛

ــدعو - ٧”   ــة  ت ــة العاملي ــق البيئ ــه،    مرف ــدعم، ضــمن إطــار واليت ــدمي ال  إىل تق
ة املتضررة األطراف يف االتفاقية، يف إطار الـسنة         لألنشطة اليت تضطلع ا البلدان النامي     

 الدولية؛

إىل األمــني العــام تقــدمي تقريــر إىل اجلمعيــة العامــة يف دورــا    تطلــب - ٨”  
 .“االحتفال بالسنة الدوليةالستني عن الثانية و

ديـسمرب،  / كـانون األول   ١٦وأُبلغت اللجنة يف جلستها الثامنة والـثالثني، املعقـودة يف            - ٣
 ).A/C.2/60/SR.38انظر  (ال تترتب عليه أية آثار يف امليزانية الربناجميةن مشروع القرار بأ
ــثالثني أيــضا،  ويف  - ٤ ــة وال ) A/C.2/60/L.65(ممثــل إســرائيل تعــديال  عــرض اجللــسة الثامن

 :بعد الفقرة اخلامسة من الديباجةملشروع القرار، تضاف مبوجبه الفقرة التالية 
ــضا ”   ــضيف   بوإذ ترحــب أي ــة إســرائيل أن تست ــرار حكوم ــسبع،   ق ــر ال يف بئ

، بالتعاون مع أصـحاب املـصلحة اآلخـرين،         ٢٠٠٦ نوفمرب   /إسرائيل، يف تشرين الثاين   
 “التحديات والفرص: الصحاري والتصحر’حتت عنوان مؤمترا دوليا 
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 صـوتا مقابـل   ٨٣بتصويت مسجل بأغلبيـة   اجللسة ذاا، اعتمدت اللجنة التعديل      ويف   - ٥
 :)١(وكان التصويت كالتايل.  عضوا عن التصويت٣٠وامتناع صوتا  ٣٤

 :املؤيدون
ســتونيا، إســرائيل، إكــوادور، أملانيــا، إإثيوبيــا، األرجنــتني، أرمينيــا، إســبانيا، أســتراليا،   

يــسلندا، أيرلنــدا، أأنتيغــوا وبربــودا، أنــدورا، أنغــوال، أوروغــواي، أوغنــدا، أوكرانيــا،   
ــا اجل   ــا، بــابوا غيني ــادوس، الربتغــال، بلجيكــا،      إيطالي ــاراغواي، الربازيــل، برب ديــدة، ب

بلغاريـــا، بنمـــا، بولنـــدا، بوليفيـــا، بـــريو، جـــزر البـــهاما، مجهوريـــة أفريقيـــا الوســـطى، 
اجلمهوريـــة التـــشيكية، مجهوريـــة مقـــدونيا اليوغوســـالفية الـــسابقة، جنـــوب أفريقيـــا، 

ت فنــسنت وجــزر مــارينو، ســان جورجيــا، الــدامنرك، الــرأس األخــضر، رومانيــا، ســان
غرينــادين، ســانت كيــتس ونــيفس، ســانت لوســيا، ســلوفاكيا، ســلوفينيا، ســنغافورة،   

 بيـساو،   -صربيا واجلبل األسود، غرينادا، غواتيماال، غينيـا         شيلي، السويد، سويسرا، 
فرنسا، الفلبني، فنلندا، فيجي، قربص، كرواتيا، كندا، كولومبيا، التفيـا، لكـسمربغ،            

ين، مالطـة، املكـسيك، مـالوي، اململكـة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى               ليتوانيا، ليختنـشتا  
 - واليـات (ميكرونيزيـا    يرلندا الشمالية، منغوليا، موريشيوس، موزامبيق، مونـاكو،      أو

، النرويج، النمسا، النيجـر، نيجرييـا، نيوزيلنـدا، هنغاريـا، هولنـدا، الواليـات               )املوحدة
 .املتحدة األمريكية، اليابان، اليونان

 :ملعارضونا
ــسيا،    ــة املتحــدة، إندوني ــستان، اإلمــارات العربي ــران  أفغان ــة (إي ، ) اإلســالمية-مجهوري

ــر، جــزر القمــر،      ــنغالديش، تــونس، اجلزائ باكــستان، البحــرين، بــروين دار الــسالم، ب
اجلماهرييــة العربيــة الليبيــة، اجلمهوريــة العربيــة الــسورية، مجهوريــة كوريــا الــشعبية         

ة الو الدميقراطيـة الـشعبية، جيبـويت، زامبيـا، زمبـابوي، الـسنغال،       الدميقراطية، مجهوريـ  
السودان، الصومال، العراق، قطر، كوبا، الكويت، لبنان، ماليزيـا، املغـرب، ملـديف،             

 .ريتانيا، ناميبيا، نيبال، اليمناململكة العربية السعودية، مو
 :املمتنعون
بورونـــدي، بـــيالروس، تايلنـــد، االحتـــاد الروســـي، األردن، بليـــز، بوتـــان، بوتـــسوانا،  

ترينيـــداد وتوبـــاغو، جامايكـــا، مجهوريـــة ترتانيـــا املتحـــدة، اجلمهوريـــة الدومينيكيـــة،   
مجهوريــة كوريــا، ســري النكــا، الــسلفادور، ســورينام، الــصني، غانــا، غيانــا، غينيــا،    

__________ 
 .لى التعديل الحقا إىل أن وفد بلده مل يكن يقصد التصويت عالدميقراطية الشعبية مجهورية الوأشار ممثل  )١( 
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، الكامريون، كوت ديفـوار، الكونغـو، كينيـا، مـايل،           ) البوليفارية -مجهورية  (فرتويال  
 .اهلند نيكاراغوا، هاييت، مصر،

ــا ببيــان  و - ٦ ويت، باســم جمموعــة الــدول  لتــصقبــل التــصويت تعلــيال ل أدىل ممثــل موريتاني
 .العربية

باسم الـدول األعـضاء   (يرلندا الشمالية  أأدىل ممثلو اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و      و - ٧
ــم املتحــدة   ــوب أفريق) عــضاء يف االحتــاد األورويب األيف األم ــات   وجن ــسيا ببيان ــا وإندوني ــد ي بع
 ).A/C.2/60/SR.38انظر (لتصويت التصويت تعليال ل

ــضا،     - ٨ ــثالثني أي ــة وال ــسة الثامن ــدول    عــرض ويف اجلل ــة ال ــا، باســم جمموع ــل موريتاني ممث
ملــشروع القــرار، تــضاف مبوجبــه الفقــرة التاليــة بعــد الفقــرة ) A/C.2/60/L.74(العربيــة، تعــديال 

 :ديباجةالثالثة من ال
الدولة ئيل،   للدمار الشامل الذي أحلقته إسرا     وإذ يساورها بالغ القلق أيضا    ”  

باألراضي الزراعية والبـساتني يف األرض الفلـسطينية احملتلـة، مبـا يف             القائمة باالحتالل،   
 .“ذلك اقتالع عدد ضخم من األشجار املثمرة 

 صـوتا مقابـل   ٤٨بيـة  بتصويت مسجل بأغل اجللسة ذاا، اعتمدت اللجنة التعديل      ويف   - ٩
 :)٢(وكان التصويت كالتايل.  عضوا عن التصويت٧٤وامتناع صوتا  ٢٩

 :املؤيدون
إثيوبيا، أذربيجان، األردن، أرمينيا، أفغانستان، اإلمارات العربيـة املتحـدة، إندونيـسيا،        

، بــابوا غينيــا اجلديــدة، باكــستان، البحــرين، الربازيــل، )اإلســالمية - مجهوريــة (إيــران
 دار السالم، بنغالديش، تونس، اجلزائر، جزر القمر، اجلماهريية العربيـة الليبيـة،             بروين

اجلمهوريـــة العربيـــة الـــسورية، مجهوريـــة كوريـــا الـــشعبية الدميقراطيـــة، مجهوريـــة الو 
الدميقراطية الشعبية، جنوب أفريقيـا، جيبـويت، زامبيـا، زمبـابوي، الـسنغال، الـسودان،               

ان، الفلــبني، فييــت نــام، قطــر، كمبوديــا، كوبــا،      الــصومال، الــصني، العــراق، عمــ   
ــسعودية،      ــة الـ ــة العربيـ ــديف، اململكـ ــرب، ملـ ــا، مـــصر، املغـ ــان، ماليزيـ الكويـــت، لبنـ

 .موريتانيا، ناميبيا، النيجر، نيجرييا، اليمن

__________ 
 .أشار ممثل بابوا غينيا اجلديدة الحقا إىل أن وفد بلده كان يقصد التصويت معارضا للتعديل )٢( 
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 :املعارضون  
يــسلندا، بلغاريــا، بولنــدا، اجلمهوريــة  أســتونيا، إســرائيل، أملانيــا، أوكرانيــا،  إأســتراليا،  
ــا،     ال ــدامنرك، روماني ــا، ال ــسابقة، جورجي ــدونيا اليوغوســالفية ال ــة مق ــشيكية، مجهوري ت

صــربيا واجلبــل األســود، كنــدا، التفيــا، لكــسمربغ،    ســلوفاكيا، ســلوفينيا، ســورينام، 
 - واليـات (ميكرونيزيـا    يرلنـدا الـشمالية،   أليتوانيا، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و     

 .ا، هنغاريا، هولندا، الواليات املتحدة األمريكية، اليابان، النرويج، نيوزيلند)املوحدة
 :املمتنعون
ــدورا، أنغــوال،       ــودا، أن ــتني، إســبانيا، إكــوادور، أنتيغــوا وبرب االحتــاد الروســي، األرجن

يرلندا، إيطاليـا، بـاراغواي، بربـادوس، الربتغـال، بلجيكـا، بليـز،             أأوروغواي، أوغندا،   
، بوليفيا، بريو، بيالروس، تايلند، ترينيداد وتوبـاغو،        بنما، بوتان، بوتسوانا، بوروندي   

جامايكــا، جــزر البــهاما، جــزر ســليمان، مجهوريــة أفريقيــا الوســطى، مجهوريــة ترتانيــا  
املتحــدة، اجلمهوريــة الدومينيكيــة، مجهوريــة كوريــا، الــرأس األخــضر، ســان مــارينو،   

ي النكـا،   سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سـانت لوسـيا، سـر            
شــيلي، غانــا، غرينــادا، غواتيمــاال، غيانــا،  الــسلفادور، ســنغافورة، الــسويد، سويــسرا،

ــا   ــا، غيني ــال  -غيني ــسا، فرتوي ــساو، فرن ــة  ( بي ــة-مجهوري ــدا، فيجــي،  ) البوليفاري ، فنلن
قربص، قريغيزستان، الكامريون، كرواتيا، كوت ديفوار، الكونغو، كولومبيـا، كينيـا،           

ــشتاين، مالطــة،   ــاكو، النمــسا،    ليختن ــشيوس، مون ــا، موري املكــسيك، مــالوي، منغولي
 .نيبال، نيكاراغوا، هاييت، اهلند، اليونان

 .ل إسرائيل ببيان قبل التصويت تعليال للتصويتأدىل ممثو - ١٠
ــانني    و - ١١ ــواي ببيـ ــد وأوروغـ ــثال اهلنـ ــيال ل  أدىل ممـ ــصويت تعلـ ــد التـ ــصويت بعـ ــر (لتـ انظـ

A/C.2/60/SR.38.( 
 ممثل إيطاليا جمموعة من التعـديالت الـشفوية       عرض   الثامنة والثالثني أيضا،     ويف اجللسة  - ١٢

 :ملشروع القرار، واليت مبوجبها
 :رابعة من الديباجة اليت نصهايستعاض عن الفقرة ال )أ( 
الفرصة الفريدة اليت تتيحها الـسنة الدوليـة للـصحارى والتـصحر             وإذ تدرك ”  
لـــصحارى لمايـــة التنـــوع البيولـــوجي حلوبقـــضية التـــصحر، ذكـــاء وعـــي اجلمهـــور إل

  تمعـــات احملليـــة وتمعـــات الـــشعوب األصــلية  واملعــارف التقليديـــةاملتـــضررة مـــن ا
 “التصحر
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 :بالفقرة التالية
ــدرك”   ــوجي      وإذ ت ــوع البيول ــة التن ــور ومحاي  احلاجــة إىل إذكــاء وعــي اجلمه

ــة واملعـــارف    ــلية واتمعـــات احملليـ ــة للـــصحارى وجمتمعـــات الـــشعوب األصـ التقليديـ
 ؛“للمتضررين من هذه الظاهرة

 :امسة من الديباجة اليت نصهايستعاض عن الفقرة اخل )ب( 
ــسألة     وإذ ترحــب”   ــة مكرســة مل ــضافة قمــة عاملي ــر است ــة اجلزائ ــرار حكوم  بق

 ،“٢٠٠٦أكتوبر / يف تشرين األول‘حرمحاية الصحارى ومكافحة التص’
 :بالفقرة التالية

رؤســاء يــشارك فيــه جلزائــر عقــد مــؤمتر دويل   بقــرار حكومــة اوإذ ترحــب”  
واستـضافته   ‘حرمحايـة الـصحارى ومكافحـة التـص       ’ملـسألة   الدول واحلكومات يكرس    

 ؛“٢٠٠٦أكتوبر /يف تشرين األول
 “لبلـدان دعوـا ا   كرر أيضا ت ” من املنطوق عن عبارة      ٣يستعاض يف الفقرة     )ج( 
 ؛“ البلدانتشجع”بعبارة 

 بالـدول األعـضاء تقـدمي    يـب ”ن املنطوق عن عبارة    م ٤يستعاض يف الفقرة     )د( 
 ؛“تربعاتتقدمي على  الدول األعضاء  أيضاتشجع” بعبارة “تربعات

 إىل مرفـق البيئـة العامليـة    تـدعو ” من املنطوق عن عبـارة    ٧يستعاض يف الفقرة     )هـ( 
 .“عمتقدمي الدب مرفق البيئة العاملية قرار هتمامالامع تالحظ ” بعبارة “تقدمي الدعم

 .دون تصويتويف اجللسة ذاا، اعتمدت اللجنة جمموعة التعديالت الشفوية  - ١٣
بتـصويت  ويف اجللسة ذاـا أيـضا، اعتمـدت اللجنـة مـشروع القـرار، بـصيغته املعدلـة،                   - ١٤

انظــر  ( عــضوا عــن التــصويت٤٢ وامتنــاع صــوت واحــد صــوتا مقابــل ١١١مــسجل بأغلبيــة 
 :)٣(وكان التصويت كالتايل).  مشروع القرار األول،٢٤الفقرة 
 :املؤيدون
ــا، إســبانيا، إكــوادور،       ــا، إريتري ــتني، األردن، أرميني ــا، األرجن االحتــاد الروســي، إثيوبي

ــدا،       ــدورا، أنغــوال، أوروغــواي، أوغن ــودا، أن ــوا وبرب ــة املتحــدة، أنتيغ ــارات العربي اإلم
ــاراغواي، باكــستان، ا   ــا اجلديــدة، ب ــابوا غيني ــا، ب لربازيــل، بربــادوس، أوكرانيــا، إيطالي

__________ 
 .أشارت ممثلة جورجيا الحقا إىل أن وفد بلدها كان سيصوت مؤيدا مشروع القرار لو حضر التصويت )٣( 
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الربتغال، بروين دار السالم، بليز، بنغالديش، بنما، بوتان، بوتـسوانا، بوركينـا فاسـو،              
ــداد وتوبــاغو، تــونس، جامايكــا،      ــا، بــريو، بــيالروس، تايلنــد، تريني بورونــدي، بوليفي
اجلزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، مجهورية أفريقيا الوسطى، مجهوريـة            

ا املتحــدة، اجلمهوريــة الدومينيكيــة، مجهوريــة كوريــا، مجهوريــة الو الدميقراطيــة  ترتانيــ
الشعبية، جنوب أفريقيا، الـرأس األخـضر، زامبيـا، زمبـابوي، سـاموا، سـانت فنـسنت                  

شـيلي،   وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري النكا، سـنغافورة، الـسنغال، سـورينام،           
 -نـادا، غواتيمـاال، غيانـا، غينيـا، غينيــا     الـصومال، الـصني، العـراق، عمـان، غانـا، غري     

، فيجـي، فييـت نـام، قـربص،         ) البوليفارية -مجهورية   (بيساو، فرنسا، الفلبني، فرتويال   
ــو،       ــوار، كوســتاريكا، الكونغ ــا، كــوت ديف قطــر، قريغيزســتان، الكــامريون، كمبودي

شقر، كولومبيا، الكويـت، كينيـا، ليختنـشتاين، ليـسوتو، مالطـة، مـايل، ماليزيـا، مدغـ                
ــا، موريـــشيوس،     ــا، موريتانيـ مـــصر، املغـــرب، املكـــسيك، مـــالوي، ملـــديف، منغوليـ
موزامبيق، موناكو، ميامنار، ناميبيا، نيبال، النيجر، نيجرييا، نيكـاراغوا، هـاييت، اهلنـد،             

 .اليابان، اليمن، اليونان
 :املعارضون
 .اجلمهورية العربية السورية 
 :املمتنعون
يــسلندا، بلجيكــا، بلغاريــا، أيرلنــدا، أيل، أملانيــا، إندونيــسيا، ســتونيا، إســرائإأســتراليا،  

ــشعبية        ــا ال ــة كوري ــشيكية، مجهوري ــة الت ــة، اجلمهوري ــة الليبي ــة العربي ــدا، اجلماهريي بولن
الدميقراطيــة، مجهوريــة مقــدونيا اليوغوســالفية الــسابقة، مجهوريــة مولــدوفا، الــدامنرك، 

  سلوفينيا، الـسودان، الـسويد، سويـسرا،       رومانيا، سان مارينو، السلفادور، سلوفاكيا،    
ــان، لكــسمربغ،      ــا، لبن ــا، التفي ــدا، كوب ــا، كن ــدا، كرواتي صــربيا واجلبــل األســود، فنلن

يرلنـــدا أليتوانيـــا، اململكـــة العربيـــة الـــسعودية، اململكـــة املتحـــدة لربيطانيـــا العظمـــى و  
 هنغاريــا، ، النــرويج، النمــسا، نيوزيلنــدا،) املوحــدة-واليــات  (الــشمالية، ميكرونيزيــا

 .هولندا، الواليات املتحدة األمريكية
أدىل ممثلــو الكويــت، وإيطاليــا، وإســرائيل، واجلمهوريــة العربيــة الــسورية، واململكــة    و - ١٥

ــسعودية، وقطــر   ــة ال ــات  العربي ــيال ل  ببيان ــصويت تعل ــل الت ــصويتقب ــوو. لت ــسودان،  أدىل ممثل ال
، وكنــــدا، ) البوليفاريــــة-مجهوريــــة (واملكــــسيك، واجلماهرييــــة العربيــــة الليبيــــة، وفرتويــــال 

 .بعد التصويت تعليال للتصويتوباكستان، واجلزائر ببيانات 
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 A/C.2/L.35.Rev.1 و A/C.2/60/L.35مشروعا القرارين  - باء 
ــودة يف  يف  - ١٧ ــثالثني املعقـ ــة الـ ــاين١٦اجللـــسة احلاديـ ــوفمرب، عـــرض ممثـــل  / تـــشرين الثـ نـ

ــضاء     ــدول األع ــا، باســم ال ــميف جامايك ــة  األ املتحــدة األم ــضاء يف جمموع ـــ ع ــصني، ٧٧ال  وال
مـن  تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف البلـدان الـيت تعـاين              ”:  بعنوان مشروع قرار 

 : كما يلينصهو، )A/C.2/60/L.35 (“التصحر، وخباصة يف أفريقيامن أو /اجلفاف الشديد و
 ،إن اجلمعية العامة’’  
، ٢٠٠٠ديـسمرب   / كـانون األول   ٢٢ املؤرخ   ٥٩/٢٣٥ إىل قرارها    إذ تشري ”  

والقرارات األخرى اليت تتصل باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التـصحر يف البلـدان الـيت      
 التصحر، وخباصة يف أفريقيا،من أو /اجلفاف الشديد ومن تعاين 

 علـى خطـة التنفيـذ الـصادرة عـن مـؤمتر القمـة العـاملي           وإذ تؤكد من جديد   ”  
 ،)‘خطة جوهانسربغ للتنفيذ’(ة ملستدامللتنمية ا

ــشري ”   ــا وإذ تــ ــؤرخ ٥٨/٢١١إىل قرارهــ ــانون األول٢٣ املــ ــسمرب / كــ ديــ
  السنة الدولية للصحاري والتصحر،٢٠٠٦، الذي أعلنت فيه عام ٢٠٠٣

 إىل الفـرع اخلـاص بالتنميـة يف الوثيقـة اخلتاميـة ملـؤمتر القمـة                 وإذ تشري أيضا  ”  
 ،٢٠٠٥العاملي لعام 

 العــضوية العامليــة لالتفاقيــة، وتعتــرف بــأن ملــشكليت   تؤكــد مــن جديــدوإذ”  
 التصحر واجلفاف بعدا عامليا من حيث تأثريمها يف كل مناطق العامل،

 أن تنفيــذ االتفاقيــة بفعاليــة ويف الوقــت املناســب مــن شــأنه أن   وإذ تالحــظ”  
 األهـداف اإلمنائيـة   يساعد على حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة املتفـق عليهـا دوليـا، مبـا فيهـا           

 لأللفية،
 مرفـق البيئـة العامليـة    على ضرورة توفري موارد كافية ال اهتمام وإذ تشدد ”  

 املتعلق بتدهور األراضي، ويف املقام األول التصحر وإزالة األحراج،
 ضرورة زيـادة تنويـع مـصادر التمويـل ملعاجلـة تـدهور األراضـي،                وإذ تؤكد ”  

 ن االتفاقية، م٢١ و ٢٠وفقا للمادتني 
 حلكومـة كينيـا الستـضافة الـدورة       وإذ تعرب عن عميق تقـديرها وامتناـا       ”  

 إىل ١٧السابعة ملؤمتر األطراف يف االتفاقيـة، الـذي عقـد يف نـريويب خـالل الفتـرة مـن            
 ،٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول٢٨
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 بـالعرض املقـدم مـن حكومـة أسـبانيا الستـضافة الـدورة الثامنـة                 وإذ ترحب ”  
 ،٢٠٠٧ؤمتر األطراف يف االتفاقية يف خريف عام مل
 بالعرض املقدم من حكومة األرجنـتني الستـضافة الـدورة           وإذ ترحب أيضا  ”  

 ،٢٠٠٦سبتمرب /اخلامسة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف أيلول
 بقــرار حكومــة اجلزائــر باستــضافة قمــة عامليــة تكــرس   وإذ ترحــب كــذلك”  

 ،٢٠٠٦أكتوبر /لتصحر يف تشرين األولحلماية الصحارى ومكافحة ا
  مبذكرة األمني العام؛حتيط علما - ١”  
 أمهية تنفيذ اتفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة التـصحر يف البلـدان               تؤكد - ٢”  

التـصحر وخباصـة يف أفريقيـا مـن أجـل حتقيـق             مـن   أو  /اجلفاف الشديد و  من  اليت تعاين   
مبـا يف ذلـك األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، وتـدعو،             األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا،      

يف هذا الصدد، اتمع الدويل إىل مـساندة وتعزيـز تنفيـذ االتفاقيـة مـن أجـل التـصدي                    
ألسباب التصحر وتدهور األراضي، وللفقر الناجم عـن تـدهور األراضـي، مـن خـالل         

، ونقـــل تـــدابري تـــشمل، فيمـــا تـــشمل، تعبئـــة مـــوارد ماليـــة كافيـــة وميكـــن التنبـــؤ ـــا
 التكنولوجيا وبناء القدرات على مجيع املستويات؛

 بنتـــائج الـــدورتني الثالثـــة والرابعـــة للجنـــة اســـتعراض تنفيـــذ ترحـــب - ٣”  
ــم املتحــدة         ــة، وصــناديق األم ــدان املاحن ــة إىل البل ــدعوة املوجه ــيما ال ــة، وال س االتفاقي

جــل زيــادة  وبراجمهــا، ومؤســسات بريتــون وودز، وســائر الوكــاالت اإلمنائيــة مــن أ      
املساعدات اليت تقدمها للبلدان النامية املتضررة األطراف يف االتفاقية بتوفري املزيـد مـن            

 املوارد هلا؛
 اجلهات املاحنة إىل زيادة دعمها لالتفاقية بغية حتقيق املزيـد مـن             تدعو - ٤”  

االهتمام الدويل بقضية تـدهور األراضـي والتـصحر، األمـر الـذي سيـساهم يف حتـسني                  
 نمية املستدامة لألراضي اجلافة والبيئة العاملية؛الت

 احلاجـة إىل قيـام مجيـع األطـراف يف االتفاقيـة بتقـدمي مـا يثبـت                   تؤكد - ٥”  
 وجود قدر أكرب من االلتزام السياسي بتحقيق أهدافها؛

 بــالقرار الــذي اختــذه مــؤمتر األطــراف يف االتفاقيــة يف دورتــه  ترحــب - ٦”  
 مــذكرة تفــاهم لتعزيــز التعــاون بــني  مرفــق البيئــة العامليــةلــس الــسابعة بــأن يــربم مــع جم

 االتفاقية واملرفق؛
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 علـى تعزيـز جمـال اهتمامـه املتعلـق بتـدهور             مرفـق البيئـة العامليـة      تدعو - ٧”  
األراضي، ويف املقام األول التـصحر وإزالـة األحـراج، وتـدعو اجلهـات املاحنـة للمرفـق                  

ملــوارد الــيت ختــصص ــال االهتمــام املتعلــق  إىل أن تزيــد بدرجــة كــبرية مــن مــستوى ا 
 بتدهور األراضي وذلك خالل التجديد الرابع ملوارد للمرفق؛

، إىل أن يقـوم علــى سـبيل األولويـة، بتــوفري    مرفـق البيئــة العامليـة   حتـث  - ٨”  
مــوارد ماليــة ألنــشطة بنــاء القــدرات يف البلــدان الناميــة املتــضررة األطــراف وبتــسهيل   

 رفق وجهات تنسيق االتفاقية على املستوى القطري؛التنسيق بني امل
ــوافر   حتــيط علمــا مــع االهتمــام  - ٩”   ــة مــن أجــل تنويــع ت ــاجلهود اجلاري  ب

 املوارد املالية لدعم األنشطة الرامية إىل مكافحة التصحر والفقر؛
 باحلكومـــات أن تـــدرج، عنـــد االقتـــضاء، وبالتعـــاون مـــع      يـــب  - ١٠”  

رفـق البيئـة    راف ذات الصلة، مبا يف ذلـك الوكـاالت التنفيذيـة مل           املنظمات املتعددة األط  
 ، التصحر يف خططها واستراتيجياا اخلاصة بالتنمية املستدامة؛العاملية

اف يف االتفاقيـة يف    أمهية تنفيذ القرار الذي اختذه مـؤمتر األطـر         تؤكد  - ١١”  
ــر وحــدة التفتــيش املــشتركة الــذي طلــب مــؤمتر       ــسابع بــشأن متابعــة تقري اجتماعــه ال

 يف الــدورة الــسادسة للــدول األطــراف  ٢٣األطــراف يف االتفاقيــة إجراءهــا يف القــرار  
 ووضــع اســتراتيجية مــن أجــل تــشجيع تنفيــذ      ٢٠٠٣ســبتمرب / أيلــول ٥املعقــود يف 
 االتفاقية؛

 بـالقرار الـذي اختـذه مـؤمتر األطـراف يف دورتـه الـسابعة                ماحتيط عل   - ١٢”  
 وتعــرب عــن قلقهــا البــالغ إزاء ٢٠٠٧-٢٠٠٦بــشأن برنــامج وميزانيــة فتــرة الــسنتني 

 احلالة املالية لالتفاقية؛
 الــدعوة جلميــع األطــراف أن تــسدد فــورا وبــشكل كامــل        تكــرر  - ١٣”  

ينـاير  / كـانون الثـاين    ١ستحقة الـسداد يف     اشتراكاا يف امليزانية األساسية لالتفاقيـة، املـ       
من كل عام، وحتث مجيـع األطـراف الـيت ال تـزال عليهـا اشـتراكات متـأخرة أن تقـوم          
بدفعها بأسرع ما ميكن، مـن أجـل كفالـة اسـتمرار التـدفقات النقديـة الالزمـة لتمويـل          

 األعمال اجلارية ملؤمتر األطراف واألمانة واآللية العاملية؛
احلاجة إىل تزويد أمانـة لالتفاقيـة مبـوارد ثابتـة وكافيـة وميكـن                تؤكد  - ١٤”  

التنبؤ ا من أجل متكينها من االضطالع مبسؤولياا بأسلوب يتسم بالكفـاءة وحـسن              
 التوقيت؛
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 باحلكومات أن تساهم بسخاء يف الصندوق العـام والـصندوق           يب  - ١٥”  
ة املتعـددة األطـراف واملـصارف    التكميلي والصندوق اخلاص، وتدعو املؤسـسات املاليـ      

اإلمنائية اإلقليمية ومنظمات التكامـل االقتـصادي اإلقليميـة ومجيـع املنظمـات األخـرى               
املهتمــة وكــذلك املنظمــات غــري احلكوميــة والقطــاع اخلــاص إىل القيــام بــذلك، طبقــا   
للفقرات ذات الصلة من القواعد املالية ملؤمتر األطراف، وترحـب بالـدعم املـايل الـذي                

 قدمته بالفعل بعض البلدان؛
 باألعمال اجلارية الـيت يـضطلع ـا فريـق االتـصال التـابع               حتيط علما   - ١٦”  

ألمانات ومكاتب اهليئات الفرعية املعنية باتفاقية األمم املتحـدة اإلطاريـة املتعلقـة بـتغري       
فــاف اجلمــن املنــاخ واتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة التــصحر يف البلــدان الــيت تعــاين    

التصحر، وخباصـة يف أفريقيـا، واتفاقيـة التنـوع البيولـوجي، وتواصـل              من  أو  /الشديد و 
التشجيع على التعاون املستمر من أجل تعزيز أوجه التكامل فيما بـني هـذه األمانـات،           

 مع احترام وضعها القانوين املستقل يف الوقت نفسه؛
 والترتيبـات اإلداريـة      على اسـتمرار الـروابط املؤسـسية احلاليـة         توافق  - ١٧”  

ذات الــصلة القائمــة بــني أمانــة االتفاقيــة واألمانــة العامــة لألمــم املتحــدة لفتــرة مخــس     
سنوات أخرى؛ على أن يتم استعراضها من قبل اجلمعية العامة والدورة السابعة ملـؤمتر              

ــا ٢٠١١ديـــسمرب / كـــانون األول٣١األطـــراف يف موعـــد ال يتجـــاوز  ، وذلـــك وفقـ
 ة السابعة ملؤمتر األطراف يف االتفاقية؛قررته الدور ملا
 أن تــدرج يف جــدول املــؤمترات واالجتماعــات لفتــرة الــسنتني  تقــرر  - ١٨”  

، اجتماع مؤمتر األطراف وهيئاته الفرعية املتوقـع عقـدها خـالل فتـرة        ٢٠٠٧-٢٠٠٦
 السنتني؛

 إىل األمـني العـام أن يـدرج االعتمـادات الالزمـة لعقـد مـؤمتر                 تطلب  - ١٩”  
ألطـــراف وهيئاتـــه الفرعيـــة، مبـــا يف ذلـــك الـــدورة العاديـــة الثامنـــة ملـــؤمتر األطـــراف   ا

واجتماعات اهليئات الفرعية، يف االقتراح الذي سيقدمه بشأن امليزانية الربناجميـة لفتـرة             
 ؛٢٠٠٧-٢٠٠٦السنتني 

 أن تدرج يف جدول األعمال املؤقت لـدورا احلاديـة والـستني          تقرر  - ٢٠”  
تنفيــذ اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة التــصحر يف البلــدان الــيت ’ املعنــون البنــد الفرعــي

 ؛‘التصحر، وخباصة يف أفريقيامن أو /اجلفاف الشديد ومن تعاين 
 إىل األمـــني العـــام أن يقـــدم إىل اجلمعيـــة العامـــة يف دورـــا  تطلـــب  - ٢١”  

 ‘‘.احلادية والستني تقريرا عن تنفيذ هذا القرار
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 كــانون ١٥يف  املعقــودة ،ضــا علــى اللجنــة يف جلــستها الــسابعة والــثالثنيوكــان معرو - ١٨
تنفيذ اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة التـصحر يف            ”:  بعنوان ديسمرب مشروع قرار منقح   /األول

ــاين   ــيت تعــ ــدان الــ ــن البلــ ــشديد و مــ ــاف الــ ــن أو /اجلفــ ــا مــ ــة يف أفريقيــ ــصحر، وخباصــ  “التــ
)A/C.2/60/L.35/Rev.1( ، مشروع القرار من مقدمي مقدمA/C.2/60/L.35. 

اجللـسة بـأن مـشروع القـرار ال تترتـب عليـه آثـار يف امليزانيـة                  يف نفـس    وأُبلغت اللجنة    - ١٩
 ).A/C.2/60/SR.37انظر (الربناجمية 

ــة أيــضا   - ٢٠ ــه قــد طُلــب إجــراء تــصويت    يف وأُبلغــت اللجن ــسابعة والــثالثني أن جلــستها ال
 .A/C.2/60/L.35/Rev.1 القرار  من منطوق مشروع١٨مسجل بشأن الفقرة 

بأغلبيـة  تصويت مسجل ب من املنطوق    ١٨الفقرة  على  اللجنة  أبقت  ويف نفس اجللسة،     - ٢١
وكانـت نتيجـة التـصويت    .  عـن التـصويت    واحـد عـضو    وامتنـاع    ٢صوتني    صوتا مقابل  ١٥٩

 :على النحو التايل
 :املؤيدون
ردن، أرمينيــا، إريتريــا، إســبانيا،  االحتــاد الروســي، إثيوبيــا، أذربيجــان، األرجنــتني، األ  

ســتونيا، أفغانــستان، إكــوادور، ألبانيــا، أملانيــا، اإلمــارات العربيــة املتحــدة،    إأســتراليا، 
إيــران أنتيغــوا وبربــودا، أنــدورا، إندونيــسيا، أنغــوال، أوروغــواي، أوغنــدا، أوكرانيــا،   

كـستان، البحـرين،    يـسلندا، إيطاليـا، بـاراغواي، با      أيرلنـدا،   أ،  ) اإلسـالمية  -مجهورية  (
الربازيل، بربادوس، الربتغال، بـروين دار الـسالم، بلجيكـا، بلغاريـا، بليـز، بـنغالديش،                
ــريو،          ــا، ب ــدا، بوليفي ــدي، بولن ــا فاســو، بورون ــسوانا، بوركين ــان، بوت ــنن، بوت ــا، ب بنم
بيالروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تـونس، جامايكـا، اجلزائـر، جـزر البـهاما،             

مان، اجلماهرييــة العربيــة الليبيــة، مجهوريــة أفريقيــا الوســطى، اجلمهوريــة       جــزر ســلي 
التـــشيكية، مجهوريـــة ترتانيـــا املتحـــدة، اجلمهوريـــة الدومينيكيـــة، اجلمهوريـــة العربيـــة  
السورية، مجهوريـة كوريـا، مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة، مجهوريـة الو الدميقراطيـة                

ة السابقة، مجهورية مولـدوفا، جنـوب أفريقيـا،         الشعبية، مجهورية مقدونيا اليوغوسالفي   
جورجيا، جيبويت، الدامنرك، دومينيكـا، الـرأس األخـضر، رومانيـا، زامبيـا، زمبـابوي،               
ساموا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سـانت كيـتس ونـيفس، سـانت            

ودان، لوسيا، سري النكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، الـس         
صــربيا واجلبــل األســود، الــصومال،   شــيلي، ســورينام، الــسويد، سويــسرا، ســرياليون،

ــا       ــا، غيني ــا، غيني ــاال، غيان ــادا، غواتيم ــا، غرين ــان، غان ــصني، عم ــسا،  -ال ــساو، فرن  بي
، فنلنـدا، فيجـي، فييـت نـام، قـربص، قطـر،             ) البوليفاريـة  -مجهوريـة    (الفلبني، فرتويـال  
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يــــا، كمبوديــــا، كنــــدا، كوبــــا، كــــوت ديفــــوار، كازاخــــستان، الكــــامريون، كروات
كوستاريكا، الكونغو، كولومبيا، الكويت، كينيا، التفيا، لبنان، لكـسمربغ، ليتوانيـا،           
ليختنــشتاين، ليــسوتو، مالطــة، مــايل، ماليزيــا، مدغــشقر، مــصر، املغــرب، املكــسيك،   

يرلنـدا  أعظمى ومالوي، ملديف، اململكة العربية السعودية، اململكة املتحدة لربيطانيا ال       
الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موناكو، ميامنار، ناميبيا، النرويج، النمـسا،           
ــا،      ــدا، هــاييت، اهلنــد، هنــدوراس، هنغاري ــا، نيكــاراغوا، نيوزيلن ــال، النيجــر، نيجريي نيب

 .اليونانوهولندا، اليمن، 
 :املعارضون
 .الواليات املتحدة األمريكية، اليابان 
 :وناملمتنع

 .إسرائيل 
قبـل إجـراء التـصويت      أدىل ممثال الواليات املتحـدة واليابـان ببيـانني تعلـيال للتـصويت              و - ٢٢

 ).A/C.2/60/SR.37انظر (
ــرار     - ٢٣ ــة مــشروع الق ــسة، اعتمــدت اللجن انظــر  (A/C.2/60/L.35/REV.1ويف نفــس اجلل

 ). مشروع القرار الثاين،٢٤الفقرة 
 



A/60/488/Add.7  
 

05-65158 15 
 

 نية اللجنة الثاةتوصي - ثالثا 
 :مشروعي القرارين التالينيباعتماد توصي اللجنة الثانية اجلمعية العامة  - ٢٤
 

 مشروع القرار األول  
  ٢٠٠٦السنة الدولية للصحاري والتصحر،   

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

 ية للصحارى والتصحر، السنة الدول٢٠٠٦أعلنت فيه عام 
 باملقرر الـذي اختـذه مـؤمتر الـدول األطـراف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة                   وإذ حتيط علما   

اصــة يف خبالتــصحر، ومــن أو /ملكافحــة التــصحر يف البلــدان الــيت تعــاين مــن اجلفــاف الــشديد و 
ــرة مــن      ــريويب يف الفت ــسابعة الــيت عقــدها يف ن ــه ال ــا يف دورت ــشرين األ٢٨ إىل ١٧أفريقي  /ول ت

 ،)١(٢٠٠٦، بشأن االحتفال بالسنة الدولية للصحارى والتصحر يف عام ٢٠٠٥أكتوبر 
 يف ال ســيما إزاء تفــاقم التــصحر يف مجيــع منــاطق العــامل، و وإذ يــساورها بــالغ القلــق 

 اهلـدف املتعلـق   ال سيماأفريقيا، وآثاره البعيدة املدى بالنسبة لتنفيذ األهداف اإلمنائية لأللفية، و      
 ء على الفقر،بالقضا

القائمـة  الدولـة   للدمار الـشامل الـذي أحلقتـه إسـرائيل،         وإذ يساورها بالغ القلق أيضا     
بــاالحتالل، باألراضــي الزراعيــة والبــساتني يف األرض الفلــسطينية احملتلــة، مبــا يف ذلــك اقــتالع   

 عدد ضخم من األشجار املثمرة،
،  للــصحارىوع البيولــوجيتنــال احلاجــة إىل إذكــاء وعــي اجلمهــور ومحايــة وإذ تــدرك 

فضال عن اتمعات احمللية وجمتمعات الشعوب األصلية واملعارف التقليدية ألولئـك املتـضررين             
 من جراء هذه الظاهرة،

ــر   وإذ ترحــب  ــة اجلزائ ــرار حكوم ــؤمتر  بق ــد م ــدول     عق ــه رؤســاء ال ــشارك في دويل، ي
 يف تـشرين    ضافته، واستـ  “محايـة الـصحارى ومكافحـة التـصحر       ” مكرس ملـسألة     واحلكومات،

 ،٢٠٠٦أكتوبر /األول
 بقــرار حكومــة إســرائيل أن تستــضيف يف بئــر الــسبع، إســرائيل، يف وإذ ترحـب أيــضا  

، بالتعـاون مـع أصـحاب املـصلحة اآلخـرين، مـؤمترا دوليـا حتـت             ٢٠٠٦تشرين الثـاين، نـوفمرب      
  ،‘التحديات والفرص: الصحاري والتصحر’عنوان 

__________ 
 .٧-٤، الفقرات ICCD/COP(7)/13انظر  )١( 
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العــام عــن حالــة االســتعداد للــسنة الدوليــة للــصحارى  بتقريــر األمــني وإذ حتــيط علمــا 
 ،)٢(٢٠٠٦والتصحر، 

ــة للـــصحارى    ترحـــب - ١  ــسنة الدوليـ ــريني للـ ــرمسيني الفخـ ــدثني الـ ــيني املتحـ  بتعـ
والتصحر، وتشجع األمني العام على تعيني شخـصيات إضـافية يف هـذا الـصدد مـن أجـل يئـة                     

 يف مجيع أرجاء العامل؛ الظروف املؤاتية إلجناح االحتفال بالسنة الدولية 
دعوا الدول األعضاء ومجيع املنظمات الدولية املعنية إىل تقـدمي الـدعم      كررت - ٢ 

ــضررة،          ــدان املت ــتنظمها البل ــيت س ــة، ال ــدهور الترب ــك ت ــا يف ذل ــصحر، مب ــصلة بالت ــشطة املت لألن
 سيما البلدان األفريقية وأقل البلدان منوا؛ وال

ــ - ٣  ــدان شجعت ــى املــسامه ع البل ــة األمــم املتحــدة    ل ــدر اســتطاعتها، يف اتفاقي ة، ق
اصــة يف خبالتــصحر، ومــن أو /ملكافحــة التــصحر يف البلــدان الــيت تعــاين مــن اجلفــاف الــشديد و 

 أفريقيا، وإىل القيام مببادرات خاصة من أجل االحتفال بالسنة بغية تعزيز تنفيذ االتفاقية؛
 طوعيــة إىل الــصندوق تقــدمي مــسامهاتعلــى الــدول األعــضاء  شجع أيــضاتــ - ٤ 

الـسنة الدوليـة للـصحارى    ” املعنـون   ٥٨/٢١١اخلاص باالتفاقية من أجل حتقيق أهداف القرار        
 ؛“٢٠٠٦والتصحر، 

 احلكومات ومجيع أصحاب املصلحة املعنيني الـذين مل يبلغـوا بعـد أمانـة             تدعو - ٥ 
 ىل القيام بذلك؛االتفاقية باألنشطة اليت يزمعون القيام ا احتفاال بالسنة الدولية إ

 إىل األمني التنفيذي التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف البلـدان    تطلب - ٦ 
أو التــصحر، وخاصــة يف أفريقيــا إىل أن يــزود األطــراف يف /الــيت تعــاين مــن اجلفــاف الــشديد و

وأفـضل  االتفاقية واملراقبني بقائمة تضم مجيع األنـشطة املبلـغ عنـها، تـشمل الـدروس املـستفادة                  
 املمارسات، وذلك من أجل تنسيق املعلومات وتفادي التداخل يف األنشطة؛

يف  تقـدمي الـدعم،   مرفـق البيئـة العامليـة     بقـرار جملـس  حتيط علمـا مـع االهتمـام       - ٧ 
إطار واليته، لألنشطة اليت تضطلع ا البلدان النامية املتـضررة األطـراف يف االتفاقيـة، يف إطـار                  

 السنة الدولية؛
ــة       تطلــب - ٨  ــا الثاني ــة يف دور ــة العام ــر إىل اجلمعي ــدمي تقري ــام تق  إىل األمــني الع

 .والستني عن االحتفال بالسنة الدولية
 

__________ 
 )٢( A/60/169. 
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 مشروع القرار الثاين  
اجلفـاف  مـن   تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التـصحر يف البلـدان الـيت تعـاين                 

 التصحر، وخباصة يف أفريقيامن أو /الشديد و
 ،جلمعية العامةإن ا 
، والقـرارات  ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٢٢ املؤرخ  ٥٩/٢٣٥ إىل قرارها    إذ تشري  

اجلفـاف  مـن  األخرى اليت تتصل باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التـصحر يف البلـدان الـيت تعـاين              
 ،)١(ياالتصحر، وخباصة يف أفريقمن أو /الشديد و
ادرة عــن مــؤمتر القمــة العــاملي للتنميــة   علــى خطــة التنفيــذ الــصوإذ تؤكــد مــن جديــد 

 ،)٢()“خطة جوهانسربغ للتنفيذ”(املستدامة 
، الــذي ٢٠٠٣ديــسمرب / كــانون األول٢٣ املــؤرخ ٥٨/٢١١إىل قرارهــا وإذ تــشري  

  السنة الدولية للصحاري والتصحر،٢٠٠٦أعلنت فيه عام 
 ،)٣(٢٠٠٥ إىل الوثيقة اخلتامية ملؤمتر القمة العاملي لعام وإذ تشري أيضا 
ــد   ــأن ملــشكليت التــصحر    وإذ تؤكــد مــن جدي ــة، وتعتــرف ب ــة لالتفاقي  العــضوية العاملي

 واجلفاف بعدا عامليا من حيث تأثريمها يف كل مناطق العامل،
 أن تنفيذ االتفاقية بفعالية ويف الوقت املناسـب مـن شـأنه أن يـساعد علـى                  وإذ تالحظ  

ا، مبــا فيهــا األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة، وإذ تــشجع حتقيـق األهــداف اإلمنائيــة املتفــق عليهــا دوليــ 
البلدان األطراف املتأثرة على أن تـدرج، حـسب االقتـضاء، يف اسـتراتيجياا اإلمنائيـة الوطنيـة،                  

 تدابري ملكافحة التصحر؛
ــا        وإذ تؤكــد  ــدهور األراضــي، وفق ــل ملعاجلــة ت ــصادر التموي ــع م ــادة تنوي  ضــرورة زي
 ية، من االتفاق٢١ و ٢٠للمادتني 
 حلكومــة كينيــا الستــضافة الــدورة الــسابعة وإذ تعــرب عــن عميــق تقــديرها وامتناــا 

أكتــوبر / تــشرين األول٢٨ إىل ١٧لفتــرة مــن ملــؤمتر األطــراف يف االتفاقيــة، يف نــريويب خــالل ا
٢٠٠٥، 

__________ 
 .٣٣٤٨٠، الرقم ١٩٥٤ األمم املتحدة، الد وعة املعاهدات،جمم )١( 
ــا،        )٢(  ــوب أفريقيـ ــسربغ، جنـ ــستدامة، جوهانـ ــة املـ ــاملي للتنميـ ــة العـ ــؤمتر القمـ ــر مـ ــسطس / آب٢٦تقريـ  ٤ ‐أغـ

، ٢، الفصل األول، القرار     ) والتصويب A.03.II.A.1منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع       (٢٠٠٢سبتمرب  /أيلول
 .املرفق

 .٦٠/١انظر القرار  )٣( 
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ــؤمتر       وإذ ترحــب  ــة مل ــدورة الثامن ــضافة ال ــبانيا الست ــة إس ــن حكوم ــدم م ــالعرض املق  ب
 ،٢٠٠٧ية يف خريف عام األطراف يف االتفاق

 بالعرض املقـدم مـن حكومـة األرجنـتني الستـضافة الـدورة اخلامـسة                وإذ ترحب أيضا   
 ،٢٠٠٦سبتمرب /للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف أيلول

 بتقريــر األمــني العــام عــن تنفيــذ اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة    حتــيط علمــا - ١ 
 ؛)٤(أو من التصحر، وخباصة يف أفريقيا/ف الشديد والتصحر يف البلدان اليت تعاين من اجلفا

 على مساندة وتعزيـز تنفيـذ االتفاقيـة مـن أجـل التـصدي ألسـباب            تعقد العزم  - ٢ 
التصحر وتـدهور األراضـي، وللفقـر النـاجم عـن تـدهور األراضـي، مـن خـالل تـدابري تـشمل،               

نولوجيـا وبنـاء القـدرات علـى        فيما تشمل، تعبئة موارد مالية كافية وميكن التنبؤ ا، ونقل التك          
 مجيع املستويات؛

 مقررات مؤمتر األطـراف يف االتفاقيـة يف دورتـه الـسابعة     تالحظ مع االهتمام   - ٣ 
 ؛)٥(بشأن نتائج الدورتني الثالثة والرابعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية

املزيـد مـن    اجلهات املاحنة إىل زيادة دعمهـا لتنفيـذ االتفاقيـة بغيـة حتقيـق         تدعو - ٤ 
االهتمام الـدويل بقـضية تـدهور األراضـي والتـصحر، األمـر الـذي سيـساهم يف حتـسني التنميـة                      

 املستدامة لألراضي اجلافة والبيئة العاملية؛
 بالقرار الـذي اختـذه مـؤمتر األطـراف يف دورتـه الـسابعة بـأن يـربم مـع                     ترحب - ٥ 

 ؛)٦(ن بني االتفاقية واملرفق وأن يعتمدها مذكرة تفاهم لتعزيز التعاومرفق البيئة العامليةجملس 
 إىل تعزيـز جمـال اهتمامـه املتعلـق بتـدهور األراضـي،              مرفق البيئـة العامليـة     تدعو - ٦ 

 ويف املقام األول التصحر وإزالة األحراج؛
وارد ألنـشطة بنـاء القـدرات       املـ  إىل أن يواصـل تـوفري        مرفق البيئة العاملية   تدعو - ٧ 

 ملتضررة اليت تنفذ االتفاقية؛يف البلدان األطراف ا
 باجلهود اجلارية من أجـل تنويـع تـوافر املـوارد املاليـة              حتيط علما مع االهتمام    - ٨ 

 لدعم األنشطة الرامية إىل مكافحة التصحر والفقر؛

__________ 
 )٤( A/60/171الفرع ثانيا ،. 
 .ICCD/COP(7)/16/Add.1انظر  )٥( 
 . واملرفقCOP.7/٦املرجع نفسه، املقرر  )٦( 
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، عند االقتضاء، وبالتعـاون مـع املنظمـات املتعـددة           تقوم باحلكومات أن    يب - ٩ 
التـصحر يف   بـإدراج   ،  رفق البيئـة العامليـة    ك الوكاالت التنفيذية مل   األطراف ذات الصلة، مبا يف ذل     

 خططها واستراتيجياا اخلاصة بالتنمية املستدامة؛
ــؤمتر األطــراف، وخباصــة       تؤكــد - ١٠  ــيت اختــذها م ــررات ال ــع املق ــذ مجي ــة تنفي  أمهي

تابعـة تقريـر    املقررات املتخذة يف دورته السابعة بشأن تعزيز جلنة العلـم والتكنولوجيـا وبـشأن م              
 وتؤيد وضع استراتيجية ملدة عشر سنوات من أجـل تـشجيع تنفيـذ              )٥(وحدة التفتيش املشتركة  

 االتفاقية؛
 اخلطـوات الـيت اختـذها مـؤمتر األطـراف يف دورتـه الـسابعة السـتخدام                  تالحظ - ١١ 

 ؛)٧(٢٠٠٩-٢٠٠٨اليورو كعملة يف امليزنة واحملاسبة ابتداء من فترة السنتني 
 إىل طلب مؤمتر األطراف يف دورته السابعة بـأن خيطـر األمـني التنفيـذي                تشري - ١٢ 

 ٢٠٠٧، ولعــام ٢٠٠٥نــوفمرب / تــشرين الثــاين٢١ حبلــول ٢٠٠٦األطــراف باشــتراكاا لعــام 
، )٧( للتـــشجيع علـــى ســـداد االشـــتراكات مبكـــرا    ٢٠٠٦أكتـــوبر / تـــشرين األول١حبلـــول 
أو لفتــريت الــسنتني  / و١٩٩٩ لعــام مجيــع األطــراف الــيت ال تــزال عليهــا اشــتراكات      وحتــث
  أن تقوم بدفعها بأسرع ما ميكن؛٢٠٠٣-٢٠٠٢ و ٢٠٠١-٢٠٠٠

 باحلاجة إىل تزويد أمانة االتفاقية مبوارد ثابتة وكافية وميكن التنبؤ ـا مـن               تقر - ١٣ 
أجــل متكينــها مــن االضــطالع مبــسؤولياا بأســلوب يتــسم بالكفــاءة وحــسن التوقيــت، وتقــر     

لوارد يف الفرع ألف املتعلـق بإصـالح امليزانيـة يف مقـرر مـؤمتر األطـراف املتخـذ              كذلك احلكم ا  
، مبــا يف ذلــك طلــب ٢٠٠٧-٢٠٠٦يف دورتــه الــسابعة بــشأن برنــامج وميزانيــة فتــرة الــسنتني 

اختاذ األمني التنفيذي ما يلزم من تدابري إضافية ملعاجلة تلك التوصيات، وكفالـة االحتـرام التـام                 
 يف املستقبل، وتقـدمي تقريـر ـذا الـشأن إىل اجتمـاع املكتـب والتطـرق إىل هـذه                     للقواعد املالية 

 ؛)٧(٢٠٠٧-٢٠٠٦املسألة يف تقرير األداء لفترة السنتني 
ــب - ١٤  ــصندوق     ي ــي وال ــصندوق التكميل ــسخاء يف ال ــساهم ب ــات أن ت  باحلكوم

إلقليميـة ومنظمـات    اخلاص، وتدعو املؤسـسات املاليـة املتعـددة األطـراف واملـصارف اإلمنائيـة ا              
التكامــل االقتــصادي اإلقليميــة ومجيــع املنظمــات األخــرى املهتمــة وكــذلك املنظمــات غــري         
احلكوميــة والقطــاع اخلــاص إىل القيــام بــذلك، طبقــا للفقــرات ذات الــصلة مــن القواعــد املاليــة  

 ، وترحب بالدعم املايل الذي قدمته بالفعل بعض البلدان؛)٨(ملؤمتر األطراف
__________ 
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 باألعمال اجلارية الـيت يـضطلع ـا فريـق االتـصال التـابع ألمانـات                  علما حتيط - ١٥ 
واتفاقيـة   )٩(ومكاتب اهليئات الفرعية املعنية باتفاقية األمم املتحدة اإلطاريـة املتعلقـة بـتغري املنـاخ     

التـصحر،  مـن  أو /اجلفـاف الـشديد و  مـن  األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف البلدان الـيت تعـاين      
علـى التعـاون املـستمر مـن     وتـشجع كـذلك    ،)١٠( أفريقيا، واتفاقية التنوع البيولوجيوخباصة يف 

أجل تعزيز أوجـه التكامـل فيمـا بـني هـذه األمانـات، مـع احتـرام وضـعها القـانوين املـستقل يف                         
 الوقت نفسه؛

 على استمرار الروابط املؤسسية احلالية والترتيبات اإلدارية ذات الـصلة           توافق - ١٦ 
ني أمانة االتفاقية واألمانة العامة لألمم املتحـدة لفتـرة مخـس سـنوات أخـرى، علـى أن                   القائمة ب 

 كــانون ٣١يــتم استعراضــها مــن قبــل اجلمعيــة العامــة ومــؤمتر األطــراف يف موعــد ال يتجــاوز    
 ؛)١١(، وذلك وفقا ملا قرره مؤمتر األطراف يف دورته السابعة٢٠١١ديسمرب /األول

-٢٠٠٦املــؤمترات واالجتماعـات لفتـرة الــسنتني    أن تـدرج يف جـدول   تقـرر  - ١٧ 
 ، اجتماعات مؤمتر األطراف وهيئاته الفرعية املتوقع عقدها خالل فترة السنتني؛٢٠٠٧

 إىل األمني العام أن يـدرج االعتمـادات الالزمـة لعقـد مـؤمتر األطـراف                 تطلب - ١٨ 
ــؤمتر األطــر      ــة مل ــة الثامن ــدورة العادي ــا يف ذلــك ال ــة، مب ــه الفرعي ــات  وهيئات اف واجتماعــات اهليئ

 ؛٢٠٠٧-٢٠٠٦الفرعية، يف االقتراح الذي سيقدمه بشأن امليزانية الربناجمية لفترة السنتني 
 أن تــدرج يف جــدول األعمــال املؤقــت لــدورا احلاديــة والــستني البنــد   تقــرر - ١٩ 

ــدان الــيت تعــاين    ”الفرعــي املعنــون   ــة األمــم املتحــدة ملكافحــة التــصحر يف البل ــذ اتفاقي مــن  تنفي
 ؛“التصحر، وخباصة يف أفريقيامن أو /اجلفاف الشديد و

 إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامة يف دورا احلاديـة والـستني             تطلب - ٢٠ 
 .تقريرا عن تنفيذ هذا القرار
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