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  مؤمتر األطراف
  الدورة التاسعة
   - سبتمرب / أيلول٢١بوينس آيرس، 

  ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢   
   من جدول األعمال املؤقت١٤البند 

  حدة للصحارى ومكافحةتعقد األمم امل
  )٢٠٢٠- ٢٠١٠(التصحر    

  عقد األمم املتحدة للصحارى ومكافحة التصحر
)٢٠٢٠- ٢٠١٠(  

  مذكرة من األمانة
  

  موجـز

، إدراج عقد األمم املتحدة للصحارى ومكافحة التصحر ٨- م أ/٢٧قرر مؤمتر األطراف، يف مقرره        
  . يف جدول أعمال دورته التاسعة)٢٠٢٠- ٢٠١٠(

، قد ترغب األطراف يف تقدمي إرشادات بشأن الطرائق         ٦٢/١٩٥ركز قرار اجلمعية العامة     ونظراً مل   
اليت ميكن هبا تنفيذ العقد يف ضوء اخلطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ                 

  ).٢٠١٨- ٢٠٠٨(االتفاقية 
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   معلومات أساسية- أوالً 
عقد األمم املتحدة للصحارى ومكافحة التـصحر       ، إدراج   ٨- م أ /٢٧ه  قرر مؤمتر األطراف، يف مقرر      - ١
  . يف جدول أعمال دورته التاسعة)٢٠٢٠- ٢٠١٠(

 الذي قررت فيه اجلمعيـة      ٦٢/١٩٥وتقدم هذه الوثيقة معلومات بشأن مركز قرار اجلمعية العامة            - ٢
لتوصية الواردة  ل اًبعت،  تصحر للصحارى ومكافحة ال   ألمم املتحدة ل اً عقد ٢٠٢٠- ٢٠١٠ فترةالعامة إعالن ال  

  .)١( الصادر عن جملس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة يف دورته الرابعة والعشرين٢٤/١٤يف املقرر 

فاقية األمم املتحدة تنفيذ ات"، بعنوان ٦٣/٢١٨واعتمدت اجلمعية العامة، يف دورهتا الثالثة والستني، القرار   - ٣
فيه  تداعأالذي ، "أو من التصحر، وخباصة يف أفريقيا/ملكافحة التصحر يف البلدان اليت تعاين من اجلفاف الشديد و

  .٦٢/١٩٥ما عزمت عليه يف قرارها تأكيد 

ويعين هـذا أن القـرار      . تنفيذ العقد عمل ل  طرائق   ٦٣/٢١٨ و ٦٢/١٩٥ومع ذلك، مل حيدد القراران        - ٤
  .عن اجلمعية العامةذلك  الفخب يبقى بال طرائق عمل إىل حني صدور تعليمات ٦٢/١٩٥

   التوصيات- ثانياً 
، قد يرغب مؤمتر األطراف يف دورته التاسـعة         ٦٢/١٩٥قرار اجلمعية العامة    الراهن ل لمركز  لنظراً    - ٥

العمل االسـتراتيجيني   يف أن يقدم إرشادات بشأن الطرائق اليت ميكن هبا تنفيذ العقد يف ضوء اخلطة وإطار                
  :وذلك عن طريق) ٢٠١٨- ٢٠٠٨(تنفيذ االتفاقية من أجل تعزيز للسنوات العشر 

تقدمي توصية إىل اجلمعية العامة يف دورهتا الرابعة والستني تدعو إىل تنفيذ عقد األمـم املتحـدة         )أ(
  للصحارى ومكافحة التصحر؛

استمرار العقد من خالل التوعية بأسباب حتفال بالدعوة مجيع البلدان إىل تنظيم أنشطة للترويج ل  )ب(
  ؛ذلكتدهور األراضي والتصحر وباحللول املمكنة ل

توصية مجيع املنظمات الدولية ذات الصلة والبلدان املتقدمة بدعم تظاهرات وأنشطة االحتفـال               )ج(
  بالعقد يف مجيع أحناء العامل؛

  .املتحدة ملكافحة التصحر لتيسري تنفيذ العقدتوجيه طلب إىل األمني التنفيذي التفاقية األمم   )د(
 -  -  -  -  - 

                                                      

 .٥٨ و٥٧فحتان صال، A/62/25الوثيقة  )١(


