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 مقرر
 ،بشأن تعزيز تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر في أفريقيا

 ASSEMBLY/AU/8(XXII) الوثيقة
 

 إّن المؤتمر:
مقرر الدورة العادية الحادية والعشريف لمؤتمر االتحاد األفريقي المنعقدة في يستحضر  .1

بشأف الحاجة إلى تعزيز القيادة األفريقية لعممية  2013أديس أبابا، إثيوبيا في مايو 
 األمـ المتحدة لمكافحة التصحر؛ اتفاقية

بيا عمى استضافتيا بنجاح الدورة الحادية عشرة لمؤتمر حكومة جميورية نامي يينئ .2
، وعمى تولييا 2013األطراؼ في اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة التصحر في سبتمبر 

 رئاسة االتفاقية لمعاميف المقبميف؛
خبلؿ الدورة الحادية عشرة لمؤتمر  مفوضية والشركاء لمجيود المبذولةالعمى  يثني .3

إعبلف  ويجيزمف أجؿ إبراز أىمية دور أفريقيا،  ويندىوؾ، ناميبيااألطراؼ المنعقدة في 
 ناميب المعتمد خبلؿ ىذا المؤتمر؛

مكافحة مف أجؿ تنفيذ اتفاقية األمـ المتحدة  دعـل بإعبلف ناميب التزامنا من جديد ؤكدي .4
التصحر في أفريقيا بغية التصدي لتدىور األراضي والتصحر وفقداف التنوع البيولوجي 

 ر الجفاؼ، وتعزيز التنمية المستدامة في القارة؛وآثا
ستقوـ تشكيؿ فريؽ عمؿ أفريقي معني بالتصحر واإلدارة المستدامة لؤلراضي يجيز  .5

 إلى عقد اجتماعو؛ بالدعوة المفوضية 
مف المفوضية مراجعة آلية التنسيؽ األفريقية الحالية مف أجؿ تعزيزىا وتحسيف  يطمب .6

 يات اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة التصحر في أفريقيا؛المشاركة األفريقية في عمم
مف المفوضية دعـ المجموعات االقتصادية اإلقميمية والدوؿ األعضاء يطمب أيضا  .7

بالتعاوف مع الشركاء، في مراجعة برنامج العمؿ اإلقميمي لمكافحة التصحر في أفريقيا 
 ؛حدةالعشرية التفاقية األمـ المت ومواءمتو مع االستراتيجية
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مشروع بحث ترشيد وتعزيز وحداتيا المتخصصة، ال سيما  أيضاً مف المفوضية  يطمب .8
ؼ، مف أجؿ ووحدة تغير المناخ والتكيّ  الغذائية في المناطؽ شبو القاحمة حبوبوتطوير ال

ضماف الصرامة والفعالية في توفير المنياج الضروري لمتوجيو وتقاسـ الخبرات والتنسيؽ 
 ميز األفريقية الحالية المعنية بالتصحر.فيما بيف مراكز الت
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