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 الدورة احلادية والستون
  من جدول األعمال) هـ (٥٣البند 

نفيــذ اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة التــصحر يف      ت: التنميــة املــستدامة   
ر، وخباصـة   ــــأو مـن التـصح    /اف الـشديد و   ـــي من اجلف  ـــالبلدان اليت تعان  

 يف أفريقيا
 

 *تقرير اللجنة الثانية  
 )الربتغال (غوميسالسيدة فانيسا  :املقررة

  مقدمة -أوال  
). ٢ ، الفقـرة A/61/422نظـر  ا (٥٣عقدت اللجنة الثانية مناقشة موضوعية بشأن البند  - ١

 تــــشرين ٧يف ، املعقــــودتني ٣٤ و٢٥يف اجللــــستني ) هـــــ(وجــــرى البــــت يف البنــــد الفرعــــي 
ويرد سرد لنظر اللجنـة يف البنـد الفرعـي يف       . ٢٠٠٦ديسمرب    / كانون األول  ٨نوفمرب  و  /الثاين

 )SR..34  وA/C.2/61/SR.25(احملضرين املوجزين ذوي الصلة 
 

 A/C.2/61/L.55 و A/C.2/61/L.31النظر يف مشروعي القرارين  -ثانيا  
 باسـم  ،نوفمرب، عرض ممثل جنـوب أفريقيـا    / تشرين الثاين  ٧ املعقودة يف    ٢٥يف اجللسة    - ٢

 مـشروع القـرار   ، والـصني ٧٧الدول األعضاء يف األمم املتحدة اليت هي أعضاء يف جمموعـة ال           
تنفيــذ اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة التــصحر يف البلــدان الــيت تعــاين مــن اجلفــاف     ”املعنــون 
 :، وفيما يلي نصه)A/C.2/61/L.31(“ أو من التصحر، وخباصة يف أفريقيا/الشديد و

 

 

 .Add.1-7  و A/61/422 حتت الرمز ،اءسيصدر تقرير اللجنة بشأن هذا البند يف مثانية أجز  *
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 ،إن اجلمعية العامة”  
، ٢٠٠٥ديـسمرب   / كـانون األول   ٢٢ املؤرخ   ٦٠/٢٠١ إىل قرارها    إذ تشري ”  

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

 خطــة التنفيــذ ملــؤمتر القمــة العــاملي للتنميــة املــستدامة  مــن جديــدوإذ تؤكــد”  
 تفاقية تشكل أداة للقضاء على الفقر،اال تقر بأن وإذ )“خطة جوهانسربغ للتنفيذ”(
 ،٢٠٠٥ ؤمتر القمة العاملي لعامالوثيقة اخلتامية ملإىل وإذ تشري ”  
رف بـأن ملـشكليت    العـضوية العامليـة لالتفاقيـة، وإذ تعتـ     وإذ تؤكد من جديد   ”  

 مناطق العامل،مجيع التصحر واجلفاف بعدا عامليا من حيث تأثريمها يف 
 أن تنفيذ االتفاقية يف الوقت املناسب وعلى حنو فعال من شـأنه             وإذ تالحظ ”  

 أن يساعد على حتقيق األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا،
 يف دورتـه     يف االتفاقيـة   ف مؤمتر األطـرا    الذي اختذه  قرار ال أيضا وإذ تالحظ ”  

همـة  مب ينعقد بني الدورات وتكليفـه    ة بإنشاء فريق عامل حكومي دويل خمصص        عالساب
  ذلــك إىل نتــائجا، اســتنادوالقيــاماســتعراض تقريــر وحــدة التفتــيش املــشتركة بالكامــل 

مــشروع خطــة وإطــار اســتراتيجيني مــدما  بوضــع االســتعراض وإســهامات أخــرى،  
 ،فيذ االتفاقيةعشر سنوات لتعزيز تن

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

ــة    تالحـــظوإذ ”   ــار االحتفـــال بالـــسنة الدوليـ ــا يف إطـ األنـــشطة املـــضطلع ـ
  والتصحر،يللصحار

ياق أعمـــال جلنـــة التنميـــة علـــى أمهيـــة مـــسألة التـــصحر يف ســـ  تـــشددوإذ ”  
ــتني      ــشرة اللـ ــسابعة عـ ــشرة والـ ــسادسة عـ ــا الـ ــياق دورتيهـ ــة يف سـ ــستدامة، وخباصـ املـ

ــتتناوالن ــة، واألراضـــي،       سـ ــة، والتنميـــة الريفيـ ــيعية بـــشأن الزراعـ  جمموعـــات مواضـ
 واجلفاف، والتصحر،

ــام حتــيط علمــا  - ١”   ــر األمــني الع ــة األمــم املتحــدة      بتقري ــذ اتفاقي عــن تنفي
أو التـصحر وخباصـة يف   / اجلفـاف الـشديد و   مـن  تصحر يف البلدان اليت تعاين    ملكافحة ال 
 أفريقيا؛
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تفاقية من أجل   اال تنفيذ   على مساندة وتعزيز  عزمها   تؤكد من جديد   - ٢”  
التــصدي ألســباب التــصحر وتــدهور األراضــي، وكــذلك الفقــر النــاجم عــن تــدهور     

ة كافيـة وميكـن التنبـؤ ـا ونقـل           األراضي من خالل تدابري، من بينها تعبئة مـوارد ماليـ          
 التكنولوجيا وبناء القدرات على مجيع املستويات؛

الصندوق االسـتئماين    ملوارد   ة بنتائج عملية التجديد الرابع    حتيط علما  - ٣”  
رفق البيئة العاملية؛ وتكرر تأكيد دعوا املرفق إىل تعزيز جمال تركيزه املتصل بتـدهور              مل

رفـق إىل   امل وتـدعو جملـس إدارة       ،ول التـصحر وإزالـة األحـراج      األراضي، ويف املقـام األ    
 ملـوارد   ة التجديـد املقبلـ     عمليـة   لدى ،ختصيص مزيد من املوارد املالية ال التركيز هذا       

 املرفق؛
 بإنشاء الفريق العامل احلكومي الدويل املخـصص املنعقـد بـني        ترحب - ٤”  

 يف األطــراف دعوتــملــشتركة، وباســتعراض تقريــر وحــدة التفتــيش ا  ينواملعــالــدورات 
 إىل التربع للصندوق التكميلي لتغطية تكاليف أنشطة الفريـق العامـل لتمكينـه      االتفاقية

من القيام مبهمته يف تعزيز تنفيذ االتفاقية عـن طريـق القيـام يف الوقـت املناسـب بوضـع                    
 مشروع خطة وإطار استراتيجيني مدما عشر سنوات؛ 

ء إىل إيفـاد ممـثلني هلـا علـى أرفـع مـستوى ممكـن           الدول األعضا تدعو   - ٥”  
 ؛إىل دورات مؤمتر األطراف يف االتفاقية

 للمـسامهات املاليـة الـيت قدمتـها البلـدان وغريهـا             تعرب عن تقـديرها    - ٦”  
من اجلهات صاحبة املصلحة اليت يعنيها األمر لالضطالع بأنـشطة يف سـياق االحتفـال               

 بالسنة الدولية للصحاري والتصحر؛
بالتعـاون مـع    وإىل احلكومات أن تقوم، عنـد االقتـضاء،         تكرر طلبها    - ٧”  

املنظمات املتعددة األطراف ذات الصلة، مبا يف ذلـك الوكـاالت التنفيذيـة ملرفـق البيئـة                 
 العاملية، بإدراج التصحر يف خططها واستراتيجياا اخلاصة بالتنمية املستدامة؛

 املـستدامة أن تعمـل علـى حنـو وثيـق مـع            إىل أمانة جلنة التنميـة    تطلب   - ٨”  
أمانــة االتفاقيــة يف التحــضري للــدورتني الــسادسة عــشرة والــسابعة عــشرة للجنــة يف         

 ااالت املتصلة باالتفاقية؛
 أن تـدرج يف جـدول األعمـال املؤقـت لـدورا الثانيـة والـستني                 تقرر - ٩”  

افحـة التـصحر يف البلـدان الـيت         تنفيـذ اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملك        ”البند الفرعي املعنـون     
 ؛“أو التصحر وخباصة يف أفريقيا/ اجلفاف الشديد و منتعاين
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 إىل األمني العام أن يقـدم إىل اجلمعيـة العامـة يف دورـا الثانيـة          تطلب - ١٠”  
 “.والستني تقريرا عن تنفيذ هذا القرار

 
ــة  ديــسمرب، كــان معرو/ كــانون األول٨ املعقــودة يف ٣٤ويف اجللــسة  - ٣ ضــا علــى اللجن

تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف البلدان الـيت تعـاين مـن      ”مشروع القرار املعنون    
، الـــذي قدمـــه (A/C.2/61/L.55) “أو مـــن التـــصحر، وخباصـــة يف أفريقيـــا/اجلفـــاف الـــشديد و

يـة  ، نائـب رئـيس اللجنـة، علـى أسـاس مـشاورات غـري رمس               )الربازيـل (بنيدكتو فونسيكا فيلـهو     
 .A/C.2/61/L.31بشأن مشروع القرار 

ويف اجللسة ذاا، تـال أمـني اللجنـة بيانـا عـن اآلثـار املترتبـة يف امليزانيـة الربناجميـة علـى                         - ٤
 ).A.C.2/61/SR.34انظر  (A/C.2/61/L.55مشروع القرار 

 .رئيس مشروع القرار شفوياال  نائبصوب،  أيضاويف اجللسة نفسها - ٥
بــصيغته   A/C.2/61/L.55 أيــضا مــشروع القــرار   ٣٤يف اجللــسة نــة اللجاعتمــدت و - ٦
 .)٨ انظر الفقرة (ة شفويا صوبامل
ــرار     - ٧ ــشروع القـ ــاد مـ ــرا  العتمـ ــرار    A/C.2/61/L.55ونظـ ــشروع القـ ــدمو مـ ــام مقـ ، قـ

A/C.2/61/L.31 بسحبه .   
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 توصية اللجنة الثانية -ثالثا  
 :تماد مشروع القرار التايلاجلمعية العامة باع  توصي اللجنة الثانية - ٨
 

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

 
 ،إن اجلمعية العامة 
، والقـرارات  ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٢٢ املؤرخ  ٦٠/٢٠١ إىل قرارها    إذ تشري  

 اجلفـاف   مـن قية األمم املتحدة ملكافحة التـصحر يف البلـدان الـيت تعـاين          األخرى اليت تتصل باتفا   
 ،)١(أو التصحر وخباصة يف أفريقيا/الشديد و
خطــة ”( خطــة التنفيــذ ملــؤمتر القمــة العــاملي للتنميــة املــستدامة   وإذ تؤكــد مــن جديــد 

 تفاقية تشكل أداة للقضاء على الفقر،االتقر بأن اليت  )٢()“جوهانسربغ للتنفيذ
 ،)٣(٢٠٠٥ إىل نتائج مؤمتر القمة العاملي لعاموإذ تشري  
 العـضوية العامليـة لالتفاقيـة، وإذ تعتـرف بـأن ملـشكليت التـصحر                وإذ تؤكد مـن جديـد      

 مناطق العامل،مجيع واجلفاف بعدا عامليا من حيث تأثريمها يف 
ــى حنــو فعــال مــن شــأنه      وإذ تالحــظ  ــة يف الوقــت املناســب وعل ــذ االتفاقي أن  أن تنفي

 مبا يف ذلك األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة،         يساعد على حتقيق األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا،       
        اإلمنائيـة الوطنيـة، حـسب    اوإذ تشجع البلدان األطراف املتأثرة علـى أن تـدرج يف اسـتراتيجيا 

 االقتضاء، تدابري ملكافحة التصحر؛
، مبـا يف ذلـك      مرفق البيئة العامليـة    تركيز   التتوفري موارد كافية ا    بضرورة   وإذ تسلم  

 املقام األول التصحر وإزالة األحراج، راضي، ويفألتدهور االتركيز على 
ــا        وإذ تؤكــد  ــدهور األراضــي، وفق ــل ملعاجلــة ت ــصادر التموي ــع م ــادة تنوي  ضــرورة زي
  من االتفاقية،٢١ و ٢٠ للمادتني

__________ 

 .٣٣٤٨٠، الرقم ١٩٥٤، الد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )١( 
ــوب أ       )٢(  ــسربغ، جنـ ــستدامة، جوهانـ ــة املـ ــاملي للتنميـ ــة العـ ــؤمتر القمـ ــر مـ ــا، تقريـ ــسطس / آب٢٦فريقيـ  -أغـ

، الفــصل األول، ) والتــصويبA.03.II.A.1منــشورات األمــم املتحــدة، رقــم املبيــع  (٢٠٠٢ســبتمرب /أيلــول ٤
 .، املرفق٢القرار 

 .٦٠/١انظر القرار  )٣( 



A/61/422/Add.5
 

6 06-65922 
 

ة ع يف دورتـه الـساب     يف االتفاقيـة    مـؤمتر األطـراف     الـذي اختـذه    قـرار  ال أيضا وإذ تالحظ  
إجـــراء همـــة مب ينعقـــد بـــني الـــدورات وتكليفـــهبإنـــشاء فريـــق عامـــل حكـــومي دويل خمـــصص 

 االسـتعراض    ذلـك   إىل نتـائج   ا، اسـتناد  والقيـام تقرير وحدة التفتيش املـشتركة      كامل ل  استعراض
مــشروع خطــة وإطــار اســتراتيجيني مــدما عــشر ســنوات لتعزيــز  بوضــع وإســهامات أخــرى، 

 ،)٤(تنفيذ االتفاقية
ــة   وإذ تقــر  ــة مبــوارد ثابت ــة االتفاقي ــد أمان ــؤ ــا     باحلاجــة إىل تزوي ــة وميكــن التنب وكافي

تقــر كــذلك بفعاليــة ويف الوقــت املناســب، وأن تمكينــها مــن مواصــلة االضــطالع مبــسؤولياا ل
تخذ يف دورتـه  امليزانية من مقرر مؤمتر األطراف امل  ألف املتعلق بإصالحزءباحلكم الوارد يف اجل

لـب أن يتخـذ   ط، مبـا يف ذلـك   )٥(٢٠٠٧-٢٠٠٦فتـرة الـسنتني    السابعة بشأن برنامج وميزانيـة 
تلــك التوصــيات، وكفالــة االحتــرام التــام  لتلبيــة تــدابري إضــافية  األمــني التنفيــذي مــا يلــزم مــن 

طـرق إليهـا   املستقبل، وتقدمي تقرير عن هـذه املـسألة إىل اجتمـاع املكتـب والت     للقواعد املالية يف
 .٢٠٠٧-٢٠٠٦األداء لفترة السنتني  يف تقرير
السابعة استخدام اليورو كعملة يف امليزانيـة   مؤمتر األطراف يف دورتهقرار  تالحظوإذ  

 ،)٥(٢٠٠٩-٢٠٠٨فترة الواحملاسبة ابتداء من 
، الــذي ٢٠٠٣ديــسمرب / كــانون األول٢٣ املــؤرخ ٥٨/٢١١إىل قرارهــا وإذ تــشري  

  والتصحر،ى السنة الدولية للصحار٢٠٠٦أعلنت فيه عام 
 ىاألنــشطة املــضطلع ــا يف إطــار االحتفــال بالــسنة الدوليــة للــصحار        تالحــظوإذ  
 والتصحر،
على أمهية مسألة التصحر يف سياق أعمال جلنة التنمية املـستدامة، وخباصـة              تشددوإذ   

وعات مواضـيعية بـشأن     جمم ستتناوالنيف سياق دورتيها السادسة عشرة والسابعة عشرة اللتني         
 الزراعة، والتنمية الريفية، واألراضي، واجلفاف، والتصحر،

 عـن تنفيـذ اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة             )٦( بتقريـر األمـني العـام      حتيط علما  - ١ 
 أو التصحر وخباصة يف أفريقيا؛/ اجلفاف الشديد و منالتصحر يف البلدان اليت تعاين

ــد  - ٢  ــا  تؤكــد مــن جدي ــى عزمه ــز عل ــذ مــساندة وتعزي ــة مــن أجــل  اال تنفي تفاقي
التصدي ألسباب التصحر وتدهور األراضي، وكذلك الفقر الناجم عـن تـدهور األراضـي مـن                

__________ 

 )٤( ICCD/COP (7)/16/Add.1 7، املقرر/COP/3. 
 .COP/23/7املرجع نفسه، املقرر  )٥( 
 )٦( A/61/225ثاين، الفرع ال. 
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خــالل تــدابري، مــن بينــها تعبئــة مــوارد ماليــة كافيــة وميكــن التنبــؤ ــا ونقــل التكنولوجيــا وبنــاء  
 القدرات على مجيع املستويات؛

بالتعاون مع املنظمـات    وأن تقوم، عند االقتضاء،     إىل احلكومات   تكرر طلبها    - ٣ 
املتعــددة األطــراف ذات الــصلة، مبــا يف ذلــك الوكــاالت التنفيذيــة ملرفــق البيئــة العامليــة، بــإدراج 

 التصحر يف خططها واستراتيجياا اخلاصة بالتنمية املستدامة؛
ــا  - ٤  ــدير  حتــيط علم ــع التق ــد الرابعــ   م ــة التجدي ــائج عملي ــوارد ةبنت ــص مل ندوق ال

، مبا يف ذلـك إعالنـات التربعـات للـصندوق االسـتئماين الـصادرة               رفق البيئة العاملية  االستئماين مل 
ــة املعقــودة يف كيــب تــاون، جنــوب       ــة ملرفــق البيئــة العاملي عــن اتمــع الــدويل يف اجلمعيــة الثالث

 ، وتؤكد أمهية الوفاء بالتعهدات؛٢٠٠٦أغسطس /أفريقيا، يف آب
ئة العاملية إىل مواصلة إتاحـة املـوارد ألنـشطة بنـاء القـدرات يف              مرفق البي دعو  ت - ٥ 

 البلدان األطراف املتأثرة اليت تنفذ االتفاقية؛
بـني الـدورات    ملـا    بإنـشاء الفريـق العامـل احلكـومي الـدويل املخـصص              ترحب - ٦ 

  إىل ااسـتناد  والقيـام،    تقريـر وحـدة التفتـيش املـشتركة       واملكلف مبهمة إجـراء اسـتعراض كامـل ل        
مـشروع خطـة وإطـار اسـتراتيجيني مـدما          بوضـع    االستعراض وإسهامات أخرى،      ذلك نتائج

،  يف دورتـه الثامنـة     األطـراف يف االتفاقيـة    مـؤمتر   ، يقـدم إىل     عشر سنوات لتعزيز تنفيـذ االتفاقيـة      
تقـدمي اآلراء واملقترحـات     إىل   يف االتفاقيـة وكـذلك سـائر أصـحاب املـصلحة             األطـراف  دعوتو

 ق العامل ملساعدته يف أعماله؛إىل الفري
ــة    تــدعو  - ٧  األطــراف إىل التــربع للــصندوق التكميلــي أو تقــدمي مــسامهات عيني

 حـىت يـتمكن مـن إجنـاز       بـني الـدورات   ملـا   الفريق العامل احلكومي الـدويل      لتغطية تكلفة أنشطة    
 واليته؛

ــب - ٨  ــسية     تطلـ ــصلة املؤسـ ــاره الـ ــعا يف اعتبـ ــوم، واضـ ــام أن يقـ ــني العـ   إىل األمـ
والترتيبات اإلدارية ذات الصلة بني أمانة االتفاقية واألمانة العامة لألمـم املتحـدة، بتيـسري تنفيـذ             

اســتخدام اليــورو كعملــة يف امليزانيــة    بــشأن يف دورتــه الــسابعة    ملــؤمتر األطــراف  ٢٣املقــرر 
 ؛)٥( بالنسبة لالتفاقيةواحملاسبة
إىل مناســب  أرفــع مــستوى الــدول األعــضاء إىل إيفــاد ممــثلني هلــا علــى تــدعو  - ٩ 

 ؛ يف االتفاقيةدورات مؤمتر األطراف
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ــديرها   - ١٠  ــن     تعــرب عــن تق ــا م ــدان وغريه ــها البل ــيت قدمت ــة ال  للمــسامهات املالي
اجلهــات صــاحبة املــصلحة الــيت يعنيهــا األمــر لالضــطالع بأنــشطة يف ســياق االحتفــال بالــسنة    

  والتصحر؛ىالدولية للصحار
التنميــة املــستدامة أن تعمــل علــى حنــو وثيــق مــع أمانــة  إىل أمانــة جلنــة تطلــب  - ١١ 

االتفاقيــة يف التحــضري للــدورتني الــسادسة عــشرة والــسابعة عــشرة للجنــة يف اــاالت املتــصلة    
 باالتفاقية؛
التـابع ألمانـات     باألعمال اجلاريـة الـيت يـضطلع ـا فريـق االتـصال      حتيط علما - ١٢ 

واتفاقيـة   )٧(املتعلقـة بـتغري املنـاخ    ية األمم املتحدة اإلطاريـة ومكاتب اهليئات الفرعية املعنية باتفاق
أو مـن التـصحر،   /تعـاين مـن اجلفـاف الـشديد و     األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف البلدان الـيت 

علـى التعـاون املـستمر مـن     أيـضا  شجع ، وتـ )٨(البيولـوجي  ، واتفاقية التنوع)١(وخباصة يف أفريقيا
هـذه األمانـات، مـع احتـرام وضـعها القـانوين املـستقل يف         ا بـني أجل تعزيـز أوجـه التكامـل فيمـ    

 الوقت نفسه؛
ــد     تقــرر - ١٣  ــستني البن ــة وال ــدورا الثاني ــدرج يف جــدول األعمــال املؤقــت ل  أن ت

ــدان الــيت تعــاين    ”الفرعــي املعنــون   ــة األمــم املتحــدة ملكافحــة التــصحر يف البل ــذ اتفاقي   مــنتنفي
 ؛“ يف أفريقياأو التصحر وخباصة/اجلفاف الشديد و

 إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامـة يف دورـا الثانيـة والـستني                 تطلب - ١٤ 
 .تقريرا عن تنفيذ هذا القرار

 

__________ 

 .٣٠٨٢٢، الرقم ١٧٧١األمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، الد  )٧( 
 .٣٠٦١٩، الرقم ١٧٦٠املرجع نفسه، الد  )٨( 


