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 الدورة الستون
 اللجنة الثانية

 من جدول األعمال) ز (٥٢البند 
تنفيــذ اتفاقيــة األمــم املتحــدة    : التنميــة املــستدامة 

ملكافحــة التــصحر يف البلــدان الــيت تعــاين اجلفــاف   
   أو التصحر، وخباصة يف أفريقيا/الشديد و
   منقحمشروع قرار*: جامايكا  

ــة األمــم املتحــدة ملكافحــة      التــصحر يف البلــدان الــيت تعــاين اجلفــاف   تنفيــذ اتفاقي
 أو التصحر، وخباصة يف أفريقيا/الشديد و

 إن اجلمعية العامة، 
، والقـرارات  ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول٢٢ املؤرخ  ٥٩/٢٣٥ إىل قرارها    إذ تشري  

األخــرى الــيت تتــصل باتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة التــصحر يف البلــدان الــيت تعــاين اجلفــاف   
 ،)١(أو التصحر، وخباصة يف أفريقيا/د والشدي

 علــى خطــة التنفيــذ الــصادرة عــن مــؤمتر القمــة العــاملي للتنميــة  وإذ تؤكــد مــن جديــد 
 ،)٢()“خطة جوهانسربغ للتنفيذ”(املستدامة 

__________ 
 . والصني٧٧األمم املتحدة اليت هي أعضاء يف جمموعة الـ باسم الدول األعضاء يف  * 

 .٣٣٤٨٠، الرقم ١٩٥٤، الد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )١( 
ــا،        )٢(  ــوب أفريقيـ ــسربغ، جنـ ــستدامة، جوهانـ ــة املـ ــاملي للتنميـ ــة العـ ــؤمتر القمـ ــر مـ ــسطس /آب ٢٦تقريـ  -أغـ

، الفــصل األول، ) والتــصويبA.03.II.A.1بيــع ، رقــم امل املتحــدةاألمــممنــشورات  (٢٠٠٢ســبتمرب /أيلــول ٤
 .، املرفق٢القرار 
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ــضا   ، ٢٠٠٣ديــسمرب / كــانون األول٢٣ املــؤرخ ٥٨/٢١١ إىل قرارهــا وإذ تــشري أي
 للصحاري والتصحر، السنة الدولية ٢٠٠٦الذي أعلنت 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،
يف الوقت املناسـب مـن شـأنه أن يـساعد علـى              أن تنفيذ االتفاقية بفعالية و     وإذ تالحظ  

  وإذ تــشجعحتقيـق األهــداف اإلمنائيــة املتفــق عليهــا دوليــا، مبــا فيهــا األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة، 
األطراف املتأثرة على أن تـدرج، حـسب االقتـضاء، يف اسـتراتيجياا اإلمنائيـة الوطنيـة،                 البلدان  

 تدابري ملكافحة التصحر؛
ــا       ضــرورة زيــ وإذ تؤكــد  ــدهور األراضــي، وفق ــل ملعاجلــة ت ــصادر التموي ــع م ادة تنوي
  من االتفاقية،٢١ و ٢٠للمادتني 
حلكومــة كينيــا الستــضافة الــدورة الــسابعة تقــديرها وامتناــا وإذ تعــرب عــن عميــق  

 / تـــشرين األول٢٨ إىل ١٧ملـــؤمتر األطـــراف يف االتفاقيـــة، يف نـــريويب خـــالل الفتـــرة مـــن       
 ،٢٠٠٥ أكتوبر

ــالعرض ا وإذ ترحــب  ــة إ  ب ــن حكوم ــدم م ــؤمتر    ملق ــة مل ــدورة الثامن ــضافة ال ــبانيا الست س
 ،٢٠٠٧األطراف يف االتفاقية يف خريف عام 

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

ملكافحــة  املتحــدة األمــم عــن تنفيــذ اتفاقيــة  عــاماألمــني التقريــر  بحتــيط علمــا - ١ 
 ؛)٤(التصحر، وخباصة يف أفريقيامن أو /التصحر يف البلدان اليت تعاين من اجلفاف الشديد و

تفاقية مـن أجـل التـصدي ألسـباب         ال تنفيذ ا   العزم على مساندة وتعزيز    دعقت - ٢ 
خـالل تـدابري تـشمل،    التصحر وتـدهور األراضـي، وللفقـر النـاجم عـن تـدهور األراضـي، مـن            

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

__________ 
 .٦٠/١انظر القرار  )٣( 
 )٤( A/60/171الفرع ثانيا ،. 
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مقررات مـؤمتر األطـراف يف االتفاقيـة يف دورتـه الـسابعة               مع االهتمام  الحظت - ٣ 
 ؛)٥(تفاقيةنتائج الدورتني الثالثة والرابعة للجنة استعراض تنفيذ االشأن ب

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

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

 ؛)٦( وأن يعتمدهاجملس مرفق البيئة العاملي مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بني االتفاقية واملرفق
ىل تعزيـز جمـال اهتمامـه املتعلـق بتـدهور األراضـي،          إ مرفق البيئـة العـاملي       تدعو - ٦ 

 ؛ويف املقام األول التصحر وإزالة األحراج
ــ - ٧  ــاملي مرفــق البيئــ دعوت ــضاة الع ــوفري   إىل أن يو أي ــاء  اصــل ت ــشطة بن ــوارد ألن م

 اليت تنفذ االتفاقية؛ املتضررة طرافالقدرات يف البلدان األ
 باجلهود اجلارية من أجـل تنويـع تـوافر املـوارد املاليـة              حتيط علما مع االهتمام    - ٨ 

 لدعم األنشطة الرامية إىل مكافحة التصحر والفقر؛
 تدرج، عند االقتضاء، وبالتعاون مع املنظمـات املتعـددة           باحلكومات أن  يب - ٩ 

األطراف ذات الصلة، مبا يف ذلك الوكاالت التنفيذية ملرفق البيئة العاملي، التـصحر يف خططهـا                
 واستراتيجياا اخلاصة بالتنمية املستدامة؛

ــذ  تؤكــد  - ١٠  ــة تنفي ــع أمهي ــرراملمجي ــاتق ــؤمتر األطــراف ا اختــذهيت ال ، وخباصــة  م
متابعـة تقريـر    تعزيز جلنة العلـم والتكنولوجيـا وبـشأن          بشأن   ة السابع  دورته يفررات املتخذة   املق

 مــن أجــل تــشجيع  وتؤيــد وضــع اســتراتيجية ملــدة عــشر ســنوات )٥(وحــدة التفتــيش املــشتركة
 االتفاقية؛ تنفيذ

 السـتخدام   مـؤمتر األطـراف يف دورتـه الـسابعة        الـيت اختـذها      اخلطـوات الحظ  ت - ١١ 
 ؛)٧(٢٠٠٩-٢٠٠٨ملة يف امليزنة واحملاسبة ابتداء من فترة السنتني اليورو كع
 يف دورته السابعة بـأن خيطـر األمـني التنفيـذي            األطرافإىل طلب مؤمتر     شريت - ١٢ 

 ٢٠٠٧، ولعــام ٢٠٠٥نــوفمرب / تــشرين الثــاين٢١ حبلــول ٢٠٠٦األطــراف باشــتراكاا لعــام 
__________ 

 .ICCD/COP(7)/16/Add.1 انظر  )٥( 
 . واملرفقCOP.7/6 املرجع نفسه، املقرر  )٦( 
 .COP.7/23 املرجع نفسه، املقرر  )٧( 
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وحتــث  ،)٧(ى ســداد االشـتراكات مبكــرا  للتــشجيع علـ ٢٠٠٦أكتـوبر  / تــشرين األول١حبلـول  
-٢٠٠٠أو لفتــريت الــسنتني / و١٩٩٩مجيــع األطــراف الــيت ال تــزال عليهــا اشــتراكات لعــام    

  أن تقوم بدفعها بأسرع ما ميكن؛٢٠٠٣-٢٠٠٢ و ٢٠٠١
التفاقية مبوارد ثابتة وكافية وميكن التنبؤ ـا مـن          ااحلاجة إىل تزويد أمانة     ب قرت - ١٣ 

لوب يتــسم بالكفــاءة وحــسن التوقيــت، وتقــر  الضــطالع مبــسؤولياا بأســ أجــل متكينــها مــن ا 
كذلك احلكم الوارد يف الفرع ألف املتعلـق بإصـالح امليزانيـة يف مقـرر مـؤمتر األطـراف املتخـذ                

، مبــا يف ذلــك طلــب ٢٠٠٧-٢٠٠٦يف دورتــه الــسابعة بــشأن برنــامج وميزانيــة فتــرة الــسنتني 
تدابري إضافية ملعاجلة تلك التوصيات، وكفالـة االحتـرام التـام           اختاذ األمني التنفيذي ما يلزم من       

للقواعد املالية يف املستقبل، وتقـدمي تقريـر ـذا الـشأن إىل اجتمـاع املكتـب والتطـرق إىل هـذه                      
 ؛)٧(٢٠٠٧-٢٠٠٦املسألة يف تقرير األداء لفترة السنتني 

ــب - ١٤  ــي والــ    ي ــصندوق التكميل ــسخاء يف ال ــساهم ب ــات أن ت صندوق  باحلكوم
اخلاص، وتدعو املؤسـسات املاليـة املتعـددة األطـراف واملـصارف اإلمنائيـة اإلقليميـة ومنظمـات                  
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(األطرافملؤمتر 
 باألعمال اجلارية الـيت يـضطلع ـا فريـق االتـصال التـابع ألمانـات                 حتيط علما  - ١٥ 

 واتفاقيـة  )٩(ومكاتب اهليئات الفرعية املعنية باتفاقية األمم املتحدة اإلطاريـة املتعلقـة بـتغري املنـاخ     
أو التـصحر، وخباصـة     /ة التصحر يف البلدان اليت تعـاين اجلفـاف الـشديد و           األمم املتحدة ملكافح  

، وتواصـل التـشجيع علـى التعـاون املـستمر مـن أجـل        )١٠(يف أفريقيا، واتفاقية التنوع البيولـوجي    
 القــانوين املــستقل يف  تعزيــز أوجــه التكامــل فيمــا بــني هــذه األمانــات، مــع احتــرام وضــعها        

 نفسه؛ الوقت
ستمرار الروابط املؤسسية احلالية والترتيبات اإلدارية ذات الـصلة          على ا  توافق - ١٦ 

 علـى أن    مم املتحـدة لفتـرة مخـس سـنوات أخـرى،          القائمة بني أمانة االتفاقية واألمانة العامة لأل      

__________ 
 )٨( ICCD/COP(1)/11/Add.1 و Corr.1 2، املقرر/COP.1 ١١ إىل ٧، املرفق، الفقرات. 
 .٣٠٨٢٢، الرقم ١٧٧١، الد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )٩( 
 .٣٠٦١٩، الرقم ١٧٦٠املرجع نفسه، الد  )١٠( 
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 كــانون ٣١يــتم استعراضــها مــن قبــل اجلمعيــة العامــة ومــؤمتر األطــراف يف موعــد ال يتجــاوز    
 ؛)١١(دورته السابعةه مؤمتر األطراف يف قررملا ، وذلك وفقا ٢٠١١ديسمرب /األول

-٢٠٠٦ أن تـدرج يف جـدول املــؤمترات واالجتماعـات لفتـرة الــسنتني     تقـرر  - ١٧ 
  مؤمتر األطراف وهيئاته الفرعية املتوقع عقدها خالل فترة السنتني؛ات، اجتماع٢٠٠٧

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

 ؛٢٠٠٧-٢٠٠٦الفرعية، يف االقتراح الذي سيقدمه بشأن امليزانية الربناجمية لفترة السنتني 
أن تــدرج يف جــدول األعمــال املؤقــت لــدورا احلاديــة والــستني البنــد    تقــرر - ١٩ 
بلـدان الـيت تعـاين اجلفـاف        لتنفيذ اتفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة التـصحر يف ا           ”ملعنون  الفرعي ا 
 ؛“أو التصحر، وخباصة يف أفريقيا/الشديد و
 إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامة يف دورا احلاديـة والـستني             تطلب - ٢٠ 

 .تقريرا عن تنفيذ هذا القرار
 

__________ 
 )١١(  ICCD/COP(7)/16/Add.1 26، املقرر/COP.7. 


