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   ♲ الرجاء إعادة االستعمال

  
    قرار اختذته اجلمعية العامة

  ])A/64/420/Add.5( على تقرير اللجنة الثانية بناء[
  

اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف البلدان الـيت تعـاين    تنفيذ    - ٦٤/٢٠٢
  أو من التصحر، وخباصة يف أفريقيا/من اجلفاف الشديد و

  ،إن اجلمعية العامة  
 ٢٠٠٣ديــــــسمرب / كــــــانون األول٢٣املــــــؤرخ  ٥٨/٢١١ا  إىل قراراــــــإذ تــــــشري

ــسمرب / كـــانون األول٢٠ املـــؤرخ ٦١/٢٠٢ و  كـــانون ١٩ املـــؤرخ ٦٢/١٩٣  و٢٠٠٦ديـ
والقـــرارات  ٢٠٠٨ديـــسمرب / كـــانون األول١٩املـــؤرخ  ٦٣/٢١٨  و٢٠٠٧ديـــسمرب /األول

 اجلفـاف  لة بتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف البلدان اليت تعاين من صاألخرى املت 
  ،)١(أو من التصحر، وخباصة يف أفريقيا/الشديد و
ــد تأكيــد    ــا وإذ تعي ــسار  مبكافحــة التزامه ــدهور األراضــي يف   وعكــس م ــصحر وت  الت

 مـن االتفاقيـة،   ٣  و٢  و١ملـواد  ا متاشيا مـع املناطق القاحلة وشبه القاحلة واجلافة شبه الرطبة،   
  واألمـن الغـذائي  وتـشجيع التنميـة املـستدامة   وبتخفيف آثار اجلفاف والقضاء على الفقر املدقع   

أو التــصحر، مــع مراعــاة /املتــضررين مــن اجلفــاف ولــسكان الــضعفاء لعيــشة امل ســبلوحتــسني 
  اخلطــــة وإطــــار العمــــل االســــتراتيجيني لفتــــرة العــــشر ســــنوات لتعزيــــز تنفيــــذ االتفاقيــــة       

)٢()٢٠١٨-٢٠٠٨(،  
ــة، وإذ    وإذ تؤكــد مــن جديــد     ــة لالتفاقي تقــر بــأن ملــشاكل التــصحر    العــضوية العاملي

مجيع مناطق العامل، يف من حيث تأثريهاوتدهور األراضي واجلفاف بعدا عامليا 

_______________

  .٣٣٤٨٠، الرقم ١٩٥٤، الد جمموعة املعاهدات األمم املتحدة، )١(
)٢(  A/C.2/62/7املرفق ،.  
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 بالقرار الذي اختذه مؤمتر رؤساء دول وحكومات االحتـاد  وإذ حتيط علما مع التقدير   
ــة يف        ــة الليبي ــة العربي ــودة يف ســرت، اجلماهريي ــة عــشرة املعق ــة الثالث ــه العادي ــي يف دورت  األفريق

،)٣(لالحتاد األفريقي باالنضمام إىل االتفاقيةمبوجبه ، والذي أذن ٢٠٠٩يوليه /متوز ٣
خطـة  ”( مؤمتر القمة العاملي للتنميـة املـستدامة    نتائج  خطة تنفيذ  وإذ تؤكد من جديد   

بـأن االتفاقيـة تـشكل إحـدى أدوات القـضاء علـى        يـسلم فيهـا  الـيت   )٤()“جوهانـسربغ للتنفيـذ  
،إلعراب عن تصميمها على القضاء على الفقر املدقعالفقر، وإذ تكرر ا

 تعزيز التعاون فيما بني اتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة التـصحر يف     ضرورة تالحظوإذ  
 واتفاقيـة األمـم   )١(أو من التصحر، وخباصـة يف أفريقيـا  /البلدان اليت تعاين من اجلفاف الشديد و     

، مـع   )“اتفاقيـات ريـو   ”( )٦( واتفاقية التنـوع البيولـوجي     )٥(تغري املناخ ب املتعلقةاملتحدة اإلطارية   
احترام والية كل منها،

 بنتائج الدورة السابعة عشرة للجنة التنمية املستدامة فيما يتعلـق بالتـصحر      وإذ ترحب 
،)٧(وتدهور األراضي واجلفاف

 لـى ـب ع الرملية الـيت  / إزاء تزايد وترية وشدة العواصف الغبارية    وإذ يساورها القلق  
البيئة واالقتصاد، يف وتأثريها السليب املناطق القاحلة وشبه القاحلة
 التصحر وتدهور األراضـي وفقـدان التنـوع البيولـوجي           ألن أيضا وإذ يساورها القلق  

التكامـل يف  ققـه  حي، وإذ تـسلم مبـا حيتمـل أن    يؤثر كل منها يف اآلخـر تـأثريا سـلبيا        وتغري املناخ   
، وإذ تـسلم أيـضا بـالترابط بـني تغـري املنـاخ       مـن فوائـد   متداعمـة  بطريقـة  مواجهة هذه املشاكل  

ــصحر    ــوجي والت ــوع البيول ــدان التن ــضرورةوفق ــز    وب ــصحر وتعزي ــود ملكافحــة الت ــف اجله  تكثي
  اإلدارة املستدامة لألراضي،

 ضرورة االستثمار يف اإلدارة املستدامة لألراضـي يف املنـاطق القاحلـة وشـبه       وإذ تدرك   
ــة شــ  ــة واجلاف ــار العمــل      القاحل ــام للخطــة وإط ــذ الت ــى ضــرورة التنفي ــة، وإذ تــشدد عل به الرطب

  االستراتيجيني لفترة العشر سنوات،
_______________

. Assembly/AU/Dec.255 (XIII)، املقـرر  Assembly/AU/Decl. 1-5 (XIII)االحتـاد األفريقـي، الوثيقـة      )٣(
  .www.africa-union.org: متاح على

ــة املـــستدامة، جوهانـــسربغ،    )٤( ــة العـــاملي للتنميـ ــوب أفريقيـــا، تقريـــر مـــؤمتر القمـ  -أغـــسطس / آب٢٦جنـ
، الفــصل األول، ) والتــصويبA.03.II.A.1منــشورات األمــم املتحــدة، رقــم املبيــع      (٢٠٠٢ســبتمرب /أيلــول ٤

  .، املرفق٢ القرار
  .٣٠٨٢٢، الرقم ١٧٧١، الد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )٥(
  .٣٠٦١٩، الرقم ١٧٦٠املرجع نفسه، الد  )٦(
  ).E/2009/29 (٩، امللحق رقم ٢٠٠٩ثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي، الو :انظر )٧(
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  ضرورة تعزيز األساس العلمي الذي تستند إليه االتفاقية،أيضا  وإذ تدرك  
 اخلطة وإطار العمـل االسـتراتيجيان لفتـرة العـشر        األمهية اليت توليها   كذلكوإذ تدرك     

   أسس علمية لرصد التصحر وتقييمه،فيذ وسائل سليمة وقائمة علىوتنسنوات لوضع 
 حلكومة األرجنتني الستضافتها الدورة التاسـعة ملـؤمتر   وإذ تعرب عن تقديرها العميق      

ــن    ــرة مـ ــة يف بـــوينس آيـــرس يف الفتـ ــراف يف االتفاقيـ ــبتمرب/ أيلـــول٢١األطـ  تـــشرين ٢ إىل سـ
  ،٢٠٠٩أكتوبر /األول

رية كوريا استضافة الدورة العاشرة ملـؤمتر األطـراف        بعرض حكومة مجهو   وإذ ترحب   
  ،٢٠١١عام  خريف  مقاطعة جيونغنام يف،يف االتفاقية يف مدينة تشانغوون

ــة األمــم املتحــدة ملكافحــة    حتــيط علمــا  - ١   ــر األمــني العــام عــن تنفيــذ اتفاقي  بتقري
  ؛)٨( يف أفريقياالتصحر، وخباصةأو من /التصحر يف البلدان اليت تعاين من اجلفاف الشديد و

ــة املــستدامة وبتوصــياا     ترحــب  - ٢   ــة التنمي ــسابعة عــشرة للجن ــدورة ال ــائج ال  بنت
تنفيـذ  وب املتصلة بتعزيز اإلطـار املؤسـسي للـسياسات          التوصيات سيما الاملتعلقة بالسياسات، و  

افـة  عملية ملكافحة تدهور األراضـي والتـصحر يف املنـاطق القاحلـة وشـبه القاحلـة واجل          التدابري  ال
  بناء القدرات ونقل التكنولوجيا والتمويل؛ وبتعزيزشبه الرطبة، 

،  عـدة  قطاعـات  ميـس اجلفـاف   و يلتصحر وتـدهور األراضـ    ا ن احلد من  أب تقر  - ٣  
 علـى  )١(وتدعو، يف هذا الصدد، مجيع وكاالت األمم املتحـدة املعنيـة إىل التعـاون مـع االتفاقيـة       

  للتصحر واجلفاف؛ بشكل فعالدعم التصدي 
ــدعو  - ٤   ــصلة     ت ــدول األعــضاء إىل مواصــلة دمــج اخلطــط واالســتراتيجيات املت  ال

، لقـضاء علـى الفقـر   وا للتنميـة باجلفاف والتـصحر وتـدهور األراضـي يف اسـتراتيجياا الوطنيـة          
  ؛حسب االقتضاء

تعزيز وتقوية الروابط بـني اتفاقيـة األمـم    ب قرار مؤمتر األطراف املتعلق   ب ترحب  - ٥  
واملنظمــــات واملؤســــسات األخــــرى ذات الــــصلة ة التــــصحر واالتفاقيــــات املتحـــدة ملكافحــــ 

  ؛)٩(املعنية الدولية والوكاالت
 العمــل اجلــاري الــذي يــضطلع بــه فريــق االتــصال املــشترك ألمانــات   تالحــظ  - ٦  

 )٥(ومكاتب اهليئات الفرعية املعنية التابعة التفاقيـة األمـم املتحـدة اإلطاريـة املتعلقـة بـتغري املنـاخ         
_______________

)٨( A/64/202الفرع الثاين ،.  
)٩( ICCD/COP(9)/18/Add.1 ،٩ - م أ/٨قرر امل.  
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 علـى اسـتمرار   ع واتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة التـصحر، وتـشج   )٦(قية التنوع البيولوجي واتفا
التعاون من أجــل تعزيــز التكامـــل يف عمـل األمانـــات، مـع احتـرام املركـــز القـانوين املـستقل                

  منها؛ لكل
إحـدى   اإلجراءات الرامية إىل تعزيز اإلدارة املـستدامة للتربـة بوصـفها          تشجع  - ٧  

  شبه القاحلة واجلافة شبه الرطبة؛وسائل ختفيف آثار اجلفاف يف املناطق القاحلة و
ــدعو  - ٨   ــدول األعــضاء  ت ــةاملنظمــات و ال ــات  املعني ــادل املعلوم ــاون يف تب  إىل التع

  الرملية والتنبؤ ا ونظم اإلنذار املبكر ا؛/املتعلقة بالعواصف الغبارية
لعامليـة ملعاهـد حبـوث األراضـي اجلافـة يف          الـشبكة ا   بـاإلعالن عـن    حتيط علمـا    - ٩  

 خالل الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف يف االتفاقيـة، الـيت    ٢٠٠٩سبتمرب  /يرس يف أيلول  أ بوينس
سـتخدام املـستدام   دف إىل تعزيز أنشطة البحث والتثقيف والتدريب والتوعية فيما يتصل باال   

  لألراضي اجلافة؛
 ، يف هــذا الــصدد،م والتكنولوجيــا وترحــب للجنــة العلــتعــرب عــن تقــديرها  - ١٠  

بنتائج املؤمتر العلمي األول التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر الذي عقد يف إطـار الـدورة      
  عة ملؤمتر األطراف يف االتفاقية؛التاس

تقرير وحدة التفتيش املـشتركة عـن تقيـيم اآلليـة العامليـة التفاقيـة              ب يط علما حت  - ١١  
قرر الــذي اختــذه مــؤمتر األطــراف يف دورتــه بــاملكــذلك  و)١٠(ملكافحــة التــصحراألمــم املتحــدة 

إىل مكتـب الـدورة التاسـعة إجـراء تقيـيم، باالشـتراك مـع املـدير         فيـه   والذي يطلب  )١١(التاسعة
العام لآللية العاملية واألمني التنفيذي ومـع مراعـاة آراء الكيانـات املهتمـة األخـرى ذات الـصلة            

اإلبالغ واملساءلة والترتيبـات  ة والصندوق الدويل للتنمية الزراعية، لترتيبات مثل البلدان املضيف  
، القائمــة واحملتملــة، لآلليــة العامليــة وآثارهــا القانونيــة واملاليــة واإلشــراف علــى ذلــك  املؤســسية

وي اآلليـة العامليـة، مـع األخـذ يف     ؤمنظمة جديدة ت أو يشمل إمكانية حتديد مؤسسة مباالتقييم  
ر الــسيناريوهات املعروضـة يف تقيــيم وحـدة التفتــيش املـشتركة لآلليــة العامليـة وضــرورة     االعتبـا 

كـذلك  فيـه  واآللية العاملية، والذي يطلـب  االتفاقية جتنب االزدواجية والتداخل بني عمل أمانة    
التقييم بغية النظر يف  هذاإىل املكتب أن يقدم إىل مؤمتر األطراف يف دورته العاشرة تقريرا عن        

  ؛فيهاوالبت لآللية العاملية سألة ترتيبات اإلبالغ واملساءلة والترتيبات املؤسسية م

_______________

  .A/64/379انظر  )١٠(
)١١(  ICCD/COP(9)/18/Add.1 ٩ - م أ /٦، املقرر.  
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 إىل مجيع الدول األطـراف يف االتفاقيـة تعزيـز توعيـة الـسكان احمللـيني،           تطلب  - ١٢  
 نيبتنفيـذ اخلطـة وإطـار العمـل االسـتراتيجي      النساء والشباب ومنظمات اتمع املـدين،       وخباصة

ــراكهم فيــ ت لفتــرة العــشر ســنوا   ــذ االتفاقيــة    هوإش ــز تنفي ــل تعزي ــن أج ، )٢٠١٨-٢٠٠٨( م
راك تشـ اوتشجع الدول األطراف املتـضررة واجلهـات املاحنـة علـى أن تـضع يف االعتبـار مـسألة            

اتمع املدين يف العمليات اليت تنفذ يف إطار االتفاقية عند حتديد األولويات يف االسـتراتيجيات     
مـؤمتر  االتصال الشاملة اليت اعتمدها استراتيجية منها ،  عدةأمورمع  قيتساإلمنائية الوطنية، مبا  

  األطراف يف دورته التاسعة؛
 اجلهات املاحنة ملرفق البيئـة العامليـة إىل أن تكفـل، خـالل فتـرة التجديـد              تدعو  - ١٣  

  مـن ختـصيص مـوارد كافيـة ومناسـبة     هوارد كافيـة لتمكينـ  مبـ  تزويـد املرفـق   املقبلة ملوارد املرفـق،     
  املتعلق بتدهور األراضي؛ اال سيما ال الستة، واالت عمله األساسية

باجلهود اجلارية اليت يبذهلا األمني التنفيذي لالتفاقية يف سبيل مواصـلة    ترحب    - ١٤  
قـررات مـؤمتر األطـراف    مالتجديد واإلصالح اإلداريني لألمانة ومواءمـة مهامهـا ـدف تنفيـذ           

العمـــل االســـتراتيجيني لفتـــرة هـــام متماشـــية مـــع اخلطـــة وإطـــار تنفيـــذا تامـــا وجعـــل تلـــك امل
  ؛سنوات العشر

 أن تدرج يف جدول مؤمترات واجتماعات األمم املتحـدة لفتـرة الـسنتني       تقرر  - ١٥  
  ؛تلك الفترة دورات مؤمتر األطراف وهيئاته الفرعية املزمع عقدها يف ٢٠١١-٢٠١٠

ت لدورات مؤمتر األطـراف وهيئاتـه    إىل األمني العام أن يرصد اعتمادا   تطلب  - ١٦  
  ؛٢٠١١-٢٠١٠قترحها لفترة السنتني الفرعية يف امليزانية الربناجمية اليت سي

 أن تـدرج يف جـدول األعمـال املؤقـت لـدورا اخلامـسة والـستني البنــد        تقـرر   - ١٧  
ــون  ــيت تعــاين مــ    ”الفرعــي املعن ــدان ال ــصحر يف البل ــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الت ــذ اتفاقي ن تنفي

  ؛“أو من التصحر، وخباصة يف أفريقيا/اجلفاف الشديد و
 إىل األمـــني العـــام أن يقـــدم إىل اجلمعيـــة العامـــة يف دورـــا اخلامـــسة تطلـــب  - ١٨  

  .والستني تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، يتضمن تقريرا عن تنفيذ االتفاقية
  ٦٦اجللسة العامة 

  ٢٠٠٩ ديسمرب/ كانون األول٢١




