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 الدورة الثالثة والستون
       من جدول األعمال) هـ (٤٩البند 

تنفيــذ اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة التــصحر يف      : التنميــة املــستدامة     
ــاف ا    ــن اجلف ــاين م ــيت تع ــدان ال ــشديد والبل ــصحر، وخباصــة   /ل أو مــن الت

  أفريقيا يف
        

  *تقرير اللجنة الثانية    
  )اليمن ( العودالسيد أوسان  :املقرر

  مقدمة -أوال   
 مـن جـدول األعمـال      ٤٩بـشأن البنـد     عقدت اللجنـة الثانيـة مناقـشة موضـوعية            - ١
ــد الفرعــي   ). ٢، الفقــرة A/63/414نظــر ا(  اجللــستني يف) هـــ(واتُّخــذ إجــراء بــشأن البن

ــودتني يف ا، ٣٠ و ٢٤ ــاين ٢٦ و ٤ملعق ــشرين الث ــوفمرب / ت ــرد ســرد لنظــر   . ٢٠٠٨ن وي
  ).30 و A/C.2/63/SR.24(اللجنة يف البند الفرعي يف احملضرين املوجزين ذوي الصلة 

  
 A/C.2/63/L.53 و A/C.2/63/L.16النظر يف مشروعي القرارين   -ثانيا   

ض ممثـل أنتيغـوا وبربـودا،    نـوفمرب، عـر  / تـشرين الثـاين  ٤ املعقودة يف   ٢٤يف اجللسة     - ٢
 والصني، مـشروع قـرار      ٧٧ عضاء يف جمموعة الـ   األباسم الدول األعضاء يف األمم املتحدة       

تنفيذ اتفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة التـصحر يف البلـدان الـيت تعـاين مـن اجلفـاف                     ”بعنوان  
  :نصهوفيما يلي ، )A/C.2/63/L.16 (“أو من التصحر، وخباصة يف أفريقيا/الشديد و

 
  

  .Add.1-7 و A/63/414لرمز يصدر تقرير اللجنة بشأن هذا البند يف مثانية أجزاء، حتت ا  *  
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 ،إن اجلمعية العامة”    

 ٢٠٠٣ديـسمرب   / كانون األول  ٢٣ املؤرخ   ٥٨/٢١١ إىل قراراهتـا    إذ تشيـر ”   
ــؤرخ ٦١/٢٠٢ و  املـــــؤرخ ٦٢/١٩٣ و ٢٠٠٦ديـــــسمرب / كـــــانون األول٢٠ املـــ

، والقـرارات األخـرى املتعلقـة بتنفيـذ اتفاقيـة األمـم             ٢٠٠٧ديسمرب  /كانون األول  ١٩
أو مـن التـصحر،   /بلدان اليت تعاين من اجلفاف الشديد واملتحدة ملكافحة التصحر يف ال    

  وخباصة يف أفريقيا،

  ،٢٠٠٥ إىل نتائج مؤمتر القمة العاملي لعام وإذ تشري أيضا”   

 مبكافحــة وإيقــاف التــصحر واجلفــاف وتــدهور   التزامهــا وإذ تعيــد تأكيــد”   
اطق القاحلـة وشـبه     األرض والقضاء على الفقر املدقع وتعزيـز التنميـة املـستدامة يف املنـ             

القاحلة واجلافة شبه الرطبة، وحتسني أسـباب الـرزق للـسكان املتـضررين مـن اجلفـاف                 
 أو من التصحر،/و

 علــى االســتفادة مــن الــزخم الــذي نــتج عــن إعــالن ســنة    وإذ تعقــد العــزم”   
ــيت       ٢٠٠٦ ــدويل ال ــضامن ال ــز روح الت ــى تعزي ــصحر وعل ــصحارى والت ــة لل  ســنة دولي

حـب باعتمـاد اخلطـة وإطـار العمـل االسـتراتيجيني للـسنوات        تولدت عن ذلك، وإذ تر  
 ، )٢٠١٨-٢٠٠٨(العشر لتعزيز تنفيذ االتفاقية 

ــد  ”    ــن جدي ــشكليت     وإذ تؤكــد م ــأن مل ــر ب ــة وإذ تق ــة لالتفاقي ــضوية العاملي  الع
 التصحر واجلفاف بعدا عامليا من حيث تأثريمها يف مجيع مناطق العامل،

فــاف وتـــدهور األرض تــشكل هتديـــدا    علــى أن التـــصحر واجل وإذ تــشدد ”   
منائيـة املتفـق عليهـا دوليـا،        خطريا حيدق بقدرة البلدان النامية علـى حتقيـق األهـداف اإل           

فيهــا األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة، وإذ تــسلم بــأن تنفيــذ االتفاقيــة يف حينــه وبــصورة  مبــا
 فعالة من شأنه أن يساعد على حتقيق هذه األهداف،

ألن التصحر وتدهور األرض وفقدان التنـوع البيولـوجي          وإذ يساورها القلق     
وتغري املناخ يؤثر كل منها يف اآلخر تـأثريا سـلبيا، مـع التـشديد يف الوقـت نفـسه علـى             
 الفوائد احملتمل جنيها من أوجه التكامل يف التصدي هلذه املشاكل على حنو متداعم،

ستدامة ي للتنمية املـ  خطة تنفيذ نتائج مؤمتر القمة العامل      وإذ تؤكد من جديد   ”   
الـيت تـسلم بـأن االتفاقيـة تـشكل أداة مـن أدوات القـضاء                ) خطة جوهانسربغ للتنفيذ  (

 على الفقر،
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 بضرورة تزويد أمانة االتفاقية مبوارد ثابتة وكافية ميكن التنبـؤ هبـا        وإذ تسلم ”   
 من أجل متكينها من مواصلة االضطالع مبسؤولياهتا بكفاءة ويف الوقت املناسب،

 بـالقرار الـذي اختذتـه جلنـة التنميـة املـستدامة يف دورهتـا احلاديـة                  وإذ ترحب ”  
عشرة بالنظر خالل دورتيها السادسة عشرة والسابعة عشرة يف مجلة أمـور، مـن بينـها        

  مسألة التصحر واجلفاف،

ــديرها   ”   ــالغ تق ــن ب ــرب ع ــع    وإذ تع ــضافة احلــوار الرفي ــا الست ــة أملاني  حلكوم
 ،٢٠٠٨مايو / أيار٢٧ت الذي جرى يف بون يف املستوى بشأن السياسا

ــة األمــم املتحــدة     حتــيط علمــا  - ١”   ــذ اتفاقي ــام عــن تنفي ــر األمــني الع  بتقري
أو من التصحر، وخباصـة    /ملكافحة التصحر يف البلدان اليت تعاين من اجلفاف الشديد و         

  يف أفريقيا؛

يـة التـصدي    على دعـم وتعزيـز تنفيـذ االتفاقيـة، بغ    تعيد تأكيد عزمها  - ٢”    
ألســـباب التـــصحر وتـــدهور األرض، وكـــذلك الفقـــر النـــاجم عـــن تـــدهور األرض،  

خــالل مجلــة تــدابري، مــن بينــها تعبئــة مــوارد ماليــة كافيــة ميكــن التنبــؤ هبــا ونقــل      مــن
 التكنولوجيا وبناء القدرات على مجيع املستويات؛

م  عقـدا لألمـ    ٢٠٢٠-٢٠١٠الفتـرة   إعالن   قرارهاتعيد أيضا تأكيد     - ٣”   
 املتحدة للصحارى ومكافحة التصحر؛

 بــاجلهود الــيت يبــذهلا األمــني التنفيــذي لالتفاقيــة ملواصــلة  حتــيط علمــا -٤”  
جتديد وإصـالح األمانـة مـن الناحيـة اإلداريـة ومواءمـة مهامهـا مـن أجـل تنفيـذ كامـل                      
ــار العمـــل     ــة وإطـ ــها تتماشـــى مـــع اخلطـ توصـــيات وحـــدة التفتـــيش املـــشتركة وجعلـ

 االتفاقية؛ لفترة العشر سنوات لتعزيز تنفيذاالستراتيجيني 

 الطلب املقدم مـن أجـل قيـام وحـدة التفتـيش املـشتركة                أيضا تالحظ - ٥”  
التابعة لألمـم املتحـدة بـإجراء تقيـيم لآلليـة العامليـة، وتتطلـع إىل النتـائج الـيت سـتخلص             

  إليها، واملقرر تقدميها إىل مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة؛

 إىل احلكومات أن تقوم، عنـد االقتـضاء، وبالتعـاون مـع             تكرر طلبها  - ٦”  
ــة         ــق البيئ ــة ملرف ــك الوكــاالت التنفيذي ــا يف ذل ــة، مب ــددة األطــراف املعني املنظمــات املتع

 العاملية، بإدراج التصحر يف خططها واستراتيجياهتا اخلاصة بالتنمية املستدامة؛

ــه فريــ   تالحــظ - ٧”   ــذي يــضطلع ب ــصال املــشترك   العمــل اجلــاري ال ق االت
ــة        ــة األمــم املتحــدة اإلطاري ــة التفاقي ــة التابع ــة املعني ــات الفرعي ــات ومكاتــب اهليئ ألمان
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ــة األمــم املتحــدة ملكافحــة       ــوجي، واتفاقي ــوع البيول ــة التن ــاخ، واتفاقي ــتغري املن املتعلقــة ب
أو مــن التــصحر، وخباصــة يف /التــصحر يف البلــدان الــيت تعــاين مــن اجلفــاف الــشديد و  

ا، وتواصل التشجيع علـى اسـتمرار التعـاون مـن أجـــل تعزيـــز أوجـــه التكامـــل                   أفريقي
 يف عمل األمانــات، مع احترام املركــز القانوين املستقل لكل منها؛

 إمكانيــة إســهام االتفاقيــة يف معاجلــة أزمــة الغــذاء العامليــة، مــن  تــدرك - ٨”  
املنـاطق القاحلـة وشـبه القاحلـة        خالل مجلة تدابري منـها محايـة األرض مـن التـدهور يف              

الـذين أفقـروا يف   واجلافة شبه الرطبة من أجل إتاحـة فـرص اقتـصادية جديـدة للـسكان         
 تلك املناطق؛ 

البلـــدان املتقدمــة النمـــو األطــراف يف االتفاقيـــة واحلكومـــات   تــدعو    - ٩”  
، األخرى، واملنظمات متعددة األطراف، والقطاع اخلاص، واملنظمات املعنية األخـرى         

إىل توفري املوارد للبلدان النامية املتأثرة لتنفيذ اخلطة وإطار العمـل االسـتراتيجيني لفتـرة               
 االتفاقية؛ العشر سنوات لتعزيز تنفيذ

 األمـني التنفيـذي لالتفاقيـة إىل أن ينـشط، بالتنـسيق مـع إدارة                تدعو  - ١٠”   
ــة التابعــة لألمانــة العامــة لألمــم ا   ملتحــدة، يف اإلعــداد الــشؤون االقتــصادية واالجتماعي

للدورة السابعة عشرة للجنة التنمية املستدامة واملشاركة فيهما بغية كفالـة النظـر علـى       
النحو الواجب يف القضايا األساسية لالتفاقيـة، وال سـيما القـضايا الـيت تتـصل بتـدهور                 
ــداوالت دورة     ــالل مـ ــستدامة خـ ــة املـ ــياق التنميـ ــصحر، يف سـ ــاف والتـ األرض واجلفـ

 ن أجل كفالة متخض الدورة الكاملة للجنة عن نتائج مثمرة؛السياسات، م

 باجملتمع الدويل تقدمي الدعم الكامل لتنفيـذ اسـتراتيجية العـشر     هتيب  - ١١”   
ــع حــدوث التــصحر      ــة إىل من ــادرات الرامي ــة لالســتثمار يف املب ــالء األولوي ســنوات وإي

ع مراعــــــاة الظــــــروف وتــــــدهور األرض والتخفيــــــف مــــــن آثــــــار اجلفــــــاف، مــــــ
 الوطنية؛  األولوياتو

 مرفـق البيئـة العامليـة إىل النظـر يف زيـادة ملموسـة يف ختـصيص          تدعو - ١٢”   
 املوارد حملور اهتمامه املتعلق بتدهور األرض خالل عملية التجديد املقبل؛ 

 مبا للتـصحر وتـدهور األرض مـن طـابع شـامل لعـدة قطاعـات،            تقر - ١٣”  
مم املتحـدة إىل التعـاون حتـت رعايـة االتفاقيـة            وتدعو يف هذا الصدد مجيع وكاالت األ      

على دعم استجابة فعالة لتدهور األرض، تـسترشد برؤيـة وأهـداف االسـتراتيجية الـيت               
 اعتمدها مؤمتر األطراف خالل دورته الثامنة؛
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مبجلـس الرؤسـاء التنفيــذيني يف منظومـة األمـم املتحـدة املعــين      هتيـب   - ١٤”  
 األمني التنفيـذي لالتفاقيـة للمـشاركة يف دوراتـه لـدى      بالتنسيق توجيه دعوة دائمة إىل    

 مناقشة املسائل املتعلقة بالتنمية املستدامة؛

 مـــؤمتر األطـــراف يف االتفاقيـــة إىل أن يراعـــي، لـــدى حتديـــد تـــدعو  - ١٥”  
تواريخ اجتماعاتـه، جـدول اجتماعـات اجلمعيـة العامـة وجلنـة التنميـة املـستدامة، حـىت           

ــسا  ــان املـ ــون يف اإلمكـ ــك    يكـ ــة يف تلـ ــدان الناميـ ــايف للبلـ ــل الكـ ــة التمثيـ عدة يف كفالـ
  االجتماعات؛

 أن تدرج يف جدول األعمال املؤقت لـدورهتا الرابعـة والـستني          تقرر  - ١٦”  
تنفيــذ اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة التــصحر يف البلــدان الــيت ’البنــد الفرعــي املعنــون 

 ؛‘صة يف أفريقياأو من التصحر، وخبا/تعاين من اجلفاف الشديد و

 إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامة يف دورهتا الرابعة            تطلب  - ١٧”   
 .“والستني تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، مبا يف ذلك تقرير عن تنفيذ االتفاقية

نـوفمرب  / تـشرين الثـاين  ٢٦وكان معروضا على اللجنة يف جلستها الثالثني املعقـودة يف          - ٣
تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة التـصحر يف البلـدان الـيت تعـاين مـن                 ”  بعنوان مشروع قرار 

، قدمه نائـب رئـيس   )A/C.2/63/L.53 (“أو من التصحر، وخباصة يف أفريقيا    /اجلفاف الشديد و  
اسـتنادا إىل مـشاورات غـري رمسيـة ُعقـدت بـشأن مـشروع               ) بـيالروس (أندري ميتيلتـسا    اللجنة  
 .A/C.2/63/L.16القرار 

ويف اجللسة ذاهتا، أُبلغت اللجنة بأن مشروع القرار ال تترتب عليه أية آثـار يف امليزانيـة      - ٤
 ).A/C.2/63/SR.30انظر (الربناجمية 

 . مشروع القرار شفويالبناننقح ممثل   أيضاالثالثنيويف اجللسة   - ٥

ــصيغته      - ٦ ــرار بــ ــشروع القــ ــة مــ ــا اعتمــــدت اللجنــ ــسة ذاهتــ ــةويف اجللــ ــفواملنقحــ   يا شــ
 ).٩انظر الفقرة (

 .وبعد اعتماد مشروع القرار، أدىل ممثل اهلند ببيان  - ٧

، قــــام مقـــدمو مــــشروع القــــرار  A/C.2/63/L.53 العتمــــاد مـــشروع القــــرار  ونظـــرا   - ٨
A/C.2/63/L.16بسحبه . 
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 توصية اللجنة الثانية -ثالثا  
  :لتايل اجلمعية العامة باعتماد مشروع القرار اتوصي اللجنة الثانية  - ٩
  

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

  
 ،إن اجلمعية العامة 

ــشيـر  ـــا إذ تـــ ــؤرخ ٥٨/٢١١ إىل قراراهتـــ ــانون األول٢٣ املـــ  ٢٠٠٣ديـــــسمرب / كـــ
ــؤرخ ٦١/٢٠٢ و ــانون األول٢٠ املـ ــسمرب / كـ ــؤرخ ٦٢/١٩٣و  ٢٠٠٦ديـ ــانون ١٩ املـ  كـ

ــسمرب /األول ــة األمــم املتحــدة ملكافحــة     ٢٠٠٧دي ــذ اتفاقي ، والقــرارات األخــرى املتعلقــة بتنفي
  ،)١(أو من التصحر، وخباصة يف أفريقيا/التصحر يف البلدان اليت تعاين من اجلفاف الشديد و

  ،)٢(٢٠٠٥ إىل نتائج مؤمتر القمة العاملي لعام وإذ تشري أيضا 

 التزامها مبكافحة وإيقاف التصحر وتـدهور التربـة يف املنـاطق القاحلـة               تعيد تأكيد  وإذ 
 مــن االتفاقيــة، وبتخفيــف آثــار ٣ و ٢ و ١وشــبه القاحلــة واجلافــة شــبه الرطبــة، وفقــا للمــواد 

اجلفــاف والقــضاء علــى الفقــر املــدقع وتــشجيع التنميــة املــستدامة وحتــسني أســباب معيــشة           
أو التــصحر، مــع مراعــاة اخلطــة وإطــار العمــل االســتراتيجيني لفتــرة /املتــضررين مــن اجلفــاف و

  ،)٣()٢٠١٨-٢٠٠٨(العشر سنوات لتعزيز تنفيذ االتفاقية 

 سـنة  ٢٠٠٦ علـى االسـتفادة مـن الـزخم الـذي نـتج عـن إعـالن سـنة              وإذ تعقد العزم   
ــضامن الــدويل ا       ــى تعزيــز روح الت ــصحارى والتــصحر وعل ــة لل ــن ذلــك،    دولي ــيت تولــدت ع ل

ترحب باعتماد اخلطة وإطار العمل االستراتيجيني للـسنوات العـشر لتعزيـز تنفيـذ االتفاقيـة                 وإذ
)٢٠١٨-٢٠٠٨( ،  

 العضوية العاملية لالتفاقية وإذ تقر بأن ملشاكل التـصحر وتـدهور            وإذ تؤكد من جديد    
   واجلفاف بعدا عامليا من حيث تأثريها يف مجيع مناطق العامل،التربة

تــشكل هتديــدا خطــريا حيــدق   واجلفــافالتربــةن التــصحر وتــدهور  علــى أوإذ تــشدد 
بقــدرة البلــدان الناميــة علــى حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة املتفــق عليهــا دوليــا، مبــا فيهــا األهــداف    

__________ 
  .United Nations, Treaty Series, vol. 1954, No. 33480انظر   )١(  
  .٦٠/١انظر القرار   )٢(  
  )٣(  A/C.2/62/7املرفق ،.  
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اإلمنائية لأللفية، وإذ تسلم بأن تنفيذ االتفاقية يف حينه وبصورة فعالة من شأنه أن يـساعد علـى      
  حتقيق هذه األهداف،

ضـرورة تعزيـز التعـاون فيمـا بـني أمانـات اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة                    تالحظ  وإذ   
أو مــن التــصحر، وخباصــة يف أفريقيــا، /التــصحر يف البلــدان الــيت تعــاين مــن اجلفــاف الــشديد و 

ــاخ     ــر املنـ ــة بتغّيـ ــة املتعلقـ ــدة اإلطاريـ ــم املتحـ ــة األمـ ــوجي )٤(واتفاقيـ ــوع البيولـ ــة التنـ    )٥( واتفاقيـ
، واحترام واليات كل واحـدة منـها يف الوقـت نفـسه، وإذ يـساورها القلـق                  )“ريواتفاقيات  ”(

ألن التصحر وتدهور التربة وفقـدان التنـوع البيولـوجي وتغـري املنـاخ يـؤثر كـل منـها يف اآلخـر              
تــأثريا ســلبيا، وإذ تقــر بالفوائــد احملتمــل جنيهــا مــن أوجــه التكامــل يف التــصدي هلــذه املــشاكل   

  بطريقة متعاضدة،

خطـة  ”( خطة تنفيذ نتائج مؤمتر القمة العـاملي للتنميـة املـستدامة             ؤكد من جديد  وإذ ت  
الــيت تــسلم بــأن اتفاقيــة مكافحــة التــصحر تــشكل أداة مــن أدوات     )٦()“جوهانــسربغ للتنفيــذ
  القضاء على الفقر،

 بضرورة تزويد أمانة االتفاقية مبوارد ثابتة وكافية ميكن التنبـؤ هبـا مـن أجـل                 وإذ تسلم  
 ها من مواصلة االضطالع مبسؤولياهتا بكفاءة ويف الوقت املناسب،متكين

 بالقرار الذي اختذته جلنة التنمية املستدامة يف دورهتا احلادية عـشرة بـالنظر             وإذ ترحب  
ــشرة     ــسابعة عــ ــشرة والــ ــسادسة عــ ــا الــ ــالل دورتيهــ ــور، منــــ   )٧(خــ ــة أمــ ــسألة هايف مجلــ  مــ

  واجلفاف، التصحر

ــضا    ــة الت وإذ ترحــب أي ــد جلن ــال     بعق ــشرة حمف ــسادسة ع ــا ال ــستدامة يف دورهت ــة امل نمي
حكوميــا دوليــا الســتعراض بعــض املواضــيع الــيت هلــا صــلة باالتفاقيــة يف إطــار التحــضري الختــاذ   

   السابعة عشرة،هتاالسياسات بشأن تلك املواضيع يف دورب متعلقةقرارات اللجنة 

 الرفيـع املـستوى حـول       وارالستـضافة احلـ   أملانيـا    حلكومة   تقديرهابالغ  عن   وإذ تعرب  
 ،٢٠٠٨مايو / أيار٢٧السياسات الذي جرى يف بون يف 

__________ 
  .United Nations, Treaty Series, vol. 1771, No. 30822انظر   )٤(  
  .30619، الرقم 1760املرجع نفسه، اجمللد   )٥(  
 ٤ ‐أغـــسطس / آب٢٦املـــستدامة، جوهانـــسربغ، جنـــوب أفريقيـــا، تقريـــر مـــؤمتر القمـــة العـــاملي للتنميـــة    )٦(  

ــول ــع    (٢٠٠٢ســبتمرب /أيل ــشورات األمــم املتحــدة، رقــم املبي ، الفــصل األول، )، والتــصويبA.03.II.A.1من
  .، املرفق٢القرار 

ــر   )٧(   ــاعي،    انظــ ــصادي واالجتمــ ــس االقتــ ــة للمجلــ ــائق الرمسيــ ــم  ٢٠٠٣الوثــ ــق رقــ   ، )E/2003/29 (٩، امللحــ
  .ول، الفرع ألف، مشروع القرار األولالفصل األ
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حلكومـة تركيـا الستـضافة الـدورة الـسابعة للجنـة            وإذ تعرب عن بالغ تقديرها أيـضا         
استعراض تنفيذ االتفاقية والدورة االستثنائية األوىل للجنة العلم والتكنولوجيـا التابعـة لالتفاقيـة              

  ،٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين١٤إىل  ٣ من يف الفترة إسطنبوليف 

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

ــا   - ٢  ــد عزمه ــد تأكي ــة   تعي ــذ االتفاقي ــز تنفي ــم وتعزي ــى دع ــصدي  ، ب)١( عل ــة الت غي
خـالل مجلـة     ، مـن  التربـة ، وكـذلك الفقـر النـاجم عـن تـدهور            التربـة ألسباب التصحر وتدهور    

 تعبئة موارد ماليـة كافيـة ميكـن التنبـؤ هبـا ونقـل التكنولوجيـا وبنـاء القـدرات علـى                       منهاتدابري،  
 مجيع املستويات؛

ــاتعيـــد تأكيـــد  - ٣   عقـــد األمـــم املتحـــدة  ٢٠٢٠-٢٠١٠ إعـــالن العقـــد قرارهـ
 للصحارى ومكافحة التصحر؛

دعــم اجلهــود الــيت يبــذهلا األمــني التنفيــذي لالتفاقيــة ملواصــلة جتديــد   تواصــل  - ٤ 
حـدة  وإصالح األمانة من الناحية اإلدارية ومواءمـة مهامهـا مـن أجـل تنفيـذ كامـل توصـيات و                   

نوات شى مع اخلطة وإطار العمل االسـتراتيجيني لفتـرة العـشر سـ            التفتيش املشتركة وجعلها تتم   
 ؛)٣(االتفاقية لتعزيز تنفيذ

مــن أجــل قيــام يف االتفاقيــة بالطلــب املقــدم مــن مــؤمتر األطــراف حتــيط علمــا  - ٥ 
، وتتطلــع إىل )٩(وحــدة التفتــيش املــشتركة التابعــة لألمــم املتحــدة بــإجراء تقيــيم لآلليــة العامليــة   

  ؛نتائجه، اليت من املقرر تقدميها إىل مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة

 إىل احلكومات أن تقوم، عند االقتضاء، وبالتعاون مع املنظمـات           تكرر طلبها  - ٦ 
 الوكــاالت التنفيذيــة ملرفــق البيئــة العامليــة، بــإدراج التــصحر مبــا فيهــااملتعــددة األطــراف املعنيــة، 

   يف خططها واستراتيجياهتا اخلاصة بالتنمية املستدامة؛التربةوتدهور 

ضررة إىل إعداد استراتيجيات وطنية لتنفيذ اإلدارة املـستدامة          البلدان املت  تدعو - ٧ 
لألراضي بفعالية؛ وتدعو اجلهات املاحنة إىل دعم هذه اجلهـود، حـسب الطلـب، ووفقـا جلميـع       

  االلتزامات املتفق عليها بشأن فعالية املعونة؛

__________ 
  . الفرع الثاين،A/63/294انظر   )٨(  
  )٩(  A/C.2/62/7 ٢٧، املرفق، الفقرة.  
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 العمــل اجلــاري الــذي يــضطلع بــه فريــق االتــصال املــشترك ألمانــات   تالحــظ - ٨ 
 )٤(تب اهليئات الفرعية املعنية التابعة التفاقيـة األمـم املتحـدة اإلطاريـة املتعلقـة بـتغري املنـاخ                 ومكا

 واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف البلدان الـيت تعـاين مـن              )٥(واتفاقية التنوع البيولوجي  
ون مـن   أو مـن التـصحر، وخباصـة يف أفريقيـا، وتـشجع علـى اسـتمرار التعـا                 /اجلفاف الـشديد و   

ــستقل          ــانوين امل ــرام الوضــع الق ــع احت ـــات، م ــل األمانـ ـــل يف عم ـــه التكامـ ـــز أوجـ ـــل تعزيـ أجـ
  منها؛ لكل

 إمكانية إسهام االتفاقية يف معاجلة أزمة الغذاء العاملية عـن طريـق تـدابري               تدرك - ٩ 
القاحلــة مـن بينــها محايـة التربــة مــن التـدهور وختفيــف آثـار اجلفــاف يف املنــاطق القاحلـة وشــبه      

واجلافــة شــبه الرطبــة مــن أجــل إتاحــة فــرص اقتــصادية جديــدة لتعزيــز التنميــة الريفيــة واإلنتــاج  
   يف تلك املناطق؛ للفقراءالزراعي واألمن الغذائي 

ــدعو - ١٠  ــة النمــو   ت ــدان املتقدم ــات األخــرى   األ البل ــة واحلكوم طــراف يف االتفاقي
نظمــات املعنيــة األخــرى إىل إتاحــة املــوارد واملنظمــات املتعــددة األطــراف والقطــاع اخلــاص وامل

 من أجل تنفيذ اخلطة وإطار العمل االستراتيجيني لفترة العـشر سـنوات             املتضررةللبلدان النامية   
  لتعزيز تنفيذ االتفاقية؛

 األمــني التنفيــذي لالتفاقيــة إىل أن ينــشط، بالتنــسيق مــع إدارة الــشؤون تــدعو - ١١ 
عة لألمانة العامة لألمم املتحدة، يف اإلعداد للدورة الـسابعة عـشرة           االقتصادية واالجتماعية التاب  

ا بغيــة كفالــة النظــر علــى النحــو الواجــب يف القــضايا  التنميــة املــستدامة واملــشاركة فيهــ للجنــة 
 واجلفـاف والتـصحر، يف سـياق        التربةاألساسية لالتفاقية، وال سيما القضايا اليت تتصل بتدهور         

ــ مــداوالت التنميــة املــستدامة خــالل  ــة متخــض   ل  املخصــصةدورةال لــسياسات، مــن أجــل كفال
  الدورة الكاملة للجنة عن نتائج مثمرة؛

ــاً   تـــشجع - ١٢   الـــدول املتقدمـــة النمـــو األطـــراف يف االتفاقيـــة علـــى النظـــر، وفقـ
ــة يف سياســاهتا وبراجمهــا اخلاصــة          ــات كــل منــها مبوجــب االتفاقيــة، يف إعطــاء األولوي اللتزام

ــضرورة  ــشجع كــذلك      بالتعــاون ل ــرة العــشر ســنوات، وت ــذ اخلطــة االســتراتيجية لفت  دعــم تنفي
الناميـــة املتـــضررة علـــى النظـــر يف إعطـــاء األولويـــة هلـــذه املـــسألة يف ترتيباهتـــا اخلاصـــة  البلـــدان

  ؛يةالتعاون ساعدةاملب

 اجلهــات املاحنــة ملرفــق البيئــة العامليــة إىل ضــمان مــا يكفــي مــن املــوارد    تــدعو  - ١٣ 
فتـرة جتديـد املـوارد املقبلـة لتمكينـه مـن ختـصيص مـوارد كافيـة ومناسـبة حملـاور                      للمرفق خـالل    

  اهتمامه الستة، وال سيما للمحور اخلاص بتدهور التربة؛
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 مبا للتصحر وتدهور التربة والتخفيف من آثـار اجلفـاف مـن طـابع شـامل                 تقر - ١٤ 
 إىل التعـاون مـع   املعنيـة األمـم املتحـدة   مؤسسات لعدة قطاعات، وتدعو، يف هذا الصدد، مجيع       

  أمانة االتفاقية على دعم التصدي الفعال للتصحر واجلفاف؛

 جلنــة العلــم والتكنولوجيــا علــى بــذل جهــود حثيثــة إلقامــة روابــط مــع    حتــث - ١٥ 
 يف اجملاالت املتعلقـة بـاإلدارة   املناسبةاألوساط العلمية من أجل االستفادة الكاملة من املبادرات         

  ي واملياه؛املستدامة لألراض

 من مجيع الدول األطراف يف االتفاقية توعية السكان احملليني، ال سـيما             تطلب - ١٦ 
ــنوات بالنـــساء والـــشباب ومنظمـــات اجملتمـــع املـــدين،   ــتراتيجية لفتـــرة العـــشر سـ  اخلطـــة االسـ

، وتشجع الـدول األطـراف املتـضررة واجلهـات املاحنـة علـى أن تـضع يف                وإشراكهم يف تنفيذها  
  يفولويـــاتاألسألة مـــشاركة اجملتمـــع املـــدين يف عمليـــات االتفاقيـــة عنـــد حتديـــد  االعتبـــار مـــ

  استراتيجيات التنمية الوطنية؛

 ضــرورة تــسريع العمليــة اجلاريــة اخلاصــة باعتمــاد اليــورو عملــة   علــىتــشدد  - ١٧ 
يـذ   تنف ييـسر أن   أمانة االتفاقية، وتطلب يف هذا الـصدد مـن األمـني العـام                من اسبةاحملميزانية و لل

قــرارات مــؤمتر األطــراف املتعلقــة حبمايــة ميزانيــة االتفاقيــة مــن اآلثــار الــسلبية لتقلبــات أســعار    
  بــني أمانــة االتفاقيــةاملناســبة الــصلة املؤســسية والترتيبــات اإلداريــة   مراعيــا يف ذلــك،العمــالت

  ؛واألمانة العامة لألمم املتحدة

ــة إىل أن ير تـــدعو - ١٨  ــواريخ   مـــؤمتر األطـــراف يف االتفاقيـ اعـــي، لـــدى حتديـــد تـ
مــساعدة يف كفالــة للاجتماعاتــه، جــدول اجتماعــات اجلمعيــة العامــة وجلنــة التنميــة املــستدامة، 

  التمثيل الكايف للبلدان النامية يف تلك االجتماعات؛

 أن تــدرج يف جــدول األعمــال املؤقــت لــدورهتا الرابعــة والــستني البنــد    تقــرر - ١٩ 
ــذ اتفاقيــ ”الفرعــي املعنــون   ــدان الــيت تعــاين مــن     تنفي ة األمــم املتحــدة ملكافحــة التــصحر يف البل
  ؛“أو من التصحر، وخباصة يف أفريقيا/اجلفاف الشديد و

 إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامة يف دورهتـا الرابعـة والـستني         تطلب - ٢٠ 
  . عن تنفيذ االتفاقيةا تقريرويشمل ذلكتقريرا عن تنفيذ هذا القرار، 

  


