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  والستونالدورة اخلامسة
        من جدول األعمال  )هـ (٢٠البند 

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

   أفريقيا يف
 

  *تقرير اللجنة الثانية  
  

  ) مجهورية الكونغو الدميقراطية (أومبويل بول لوسوكو إيفاميب السيد: املقرر
  

  مقدمة -أوال  
انظـر  ( مـن جـدول األعمـال    ٢٠أجرت اللجنـة الثانيـة مناقـشة موضـوعية بـشأن البنـد         - ١

A/65/436 ٣٣ و ٢٧تني يف اجللـــس) هــــ(فرعـــي واُتخـــذ إجـــراء بـــشأن البنـــد ال ).٢، الفقـــرة 
وقـائع  ويـرد سـرد ل    . ٢٠١٠ديـسمرب   / كـانون األول   ١نـوفمرب و    / تشرين الثاين  ٤املعقودتني يف   

  ).33  وA/C.2/65/SR.27 (احملضرْين املوجزين ذوي الصلةنظر اللجنة يف هذا البند الفرعي يف 
  

  A/C.2/65/L.65 و A/C.2/65/L.21مشروعي القرارين النظر يف  -ثانيا   
، باسـم جمموعـة   الـيمن نوفمرب، عرض ممثـل  / تشرين الثاين٤ املعقودة يف    ٢٧يف اجللسة    - ٢

 والـصني، مـشروع قـرار معنـون     ٧٧ـ عـضاء يف جمموعـة الـ    األالدول األعضاء يف األمم املتحـدة       
 أو/تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف البلدان اليت تعـاين مـن اجلفـاف الـشديد و                 ’’

 :، ويف ما يلي نصه(A/C.2/65/L.21)  ‘‘من التصحر، وخباصة يف أفريقيا
 
  

 .Add.1-9 و A/65/436 أجزاء حتت الرموز ١٠ند يف  تقرير اللجنة عن هذا البرسيصد  *  
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  ،إن اجلمعية العامة”   
ــإذ تـــشري”   ــؤرخ ٥٨/٢١١ا  إىل قراراهتـ ــانون األول٢٣ املـ  ٢٠٠٣ديـــسمرب / كـ
 كـانون   ١٩ املـؤرخ    ٦٢/١٩٣  و ٢٠٠٦ديـسمرب   / كانون األول  ٢٠ املؤرخ   ٦١/٢٠٢ و

ــسمرب /األول ــؤرخ  ٦٣/٢١٨  و٢٠٠٧ديــــ ــانون األول١٩املــــ ــسمرب / كــــ  ٢٠٠٨ديــــ
ــؤرخ ٦٤/٢٠٢ و ــسمرب  /كــانون األول ٢١ امل ــرارات األخــرى املتــ ، ٢٠٠٩دي لة صوالق

بتنفيذ اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة التـصحر يف البلـدان الـيت تعـاين مـن اجلفـاف الـشديد                      
  أو من التصحر، وخباصة يف أفريقيا،/و
، والوثيقة اخلتاميـة    ٢٠٠٥املي لعام    إىل نتائج مؤمتر القمة الع     وإذ تشري أيضا  ”    

الصادرة عن االجتماع العام الرفيع املـستوى الـذي ُعقـد يف الـدورة اخلامـسة والـستني              
  للجمعية العامة بشأن األهداف اإلمنائية لأللفية،

ــذلك ”     ــشري كـ ــصحر      وإذ تـ ــة التـ ــصحاري ومكافحـ ــدة للـ ــم املتحـ ــد األمـ   إىل عقـ
٢٠٢٠-٢٠١٠،  

 االســتراتيجية املتعلقــة بتــوفري الــدعم التكنولــوجي  إىل خطــة بــايل وإذ تــشري”    
  وبناء القدرات للبلدان النامية،

التزامهـا مبكافحـة وعكـس مـسار التـصحر وتـدهور األراضـي يف               وإذ تؤكد   ”    
 مـن   ٣  و ٢  و ١ملـواد   ا متاشـيا مـع   املناطق القاحلة وشبه القاحلة واجلافـة شـبه الرطبـة،           

ــار اجلفــاف   ــة، وبتخفيــف آث ــدقع   وال،االتفاقي ــة  ،قــضاء علــى الفقــر امل ــشجيع التنمي  وت
 مــن الفئــات الــضعيفة الــيت تتــضرر  معيــشة ســبل وحتــسني  واألمــن الغــذائي،املــستدامة
اخلطــة وإطــار العمــل االســتراتيجيني لفتــرة العــشر  أو التــصحر، مــع مراعــاة/اجلفــاف و

، ودعــم تبــادل أفــضل املمارســات  )٢٠١٨-٢٠٠٨ (ســنوات لتعزيــز تنفيــذ االتفاقيــة 
 التعـاون اإلقليمـي، وحـشد املـوارد املاليـة        عـن طريـق طـرق منـها       روس املـستفادة،    والد

  الكافية اليت ميكن التنبؤ هبا؛
 مؤمتر القمة العاملي للتنميـة املـستدامة         نتائج  خطة تنفيذ  وإذ تؤكد من جديد   ”  

ــذ ( ــسربغ للتنفي ــيت  )خطــة جوهان ــسلم فيهــا ال ــشكل إحــدى أدوات   ي ــة ت ــأن االتفاقي  ب
   الفقر املدقع،إزالةتصميمها على تأكيد لفقر، وإذ تكرر القضاء على ا

 حيـث   ،بأن التـصحر وتـدهور األراضـي واجلفـاف هلمـا بعـد عـاملي              وإذ تقر   ”    
 إهنما يؤثران يف مجيع املناطق يف العامل؛
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الرمليـة الـيت    /الترابيـة  إزاء تزايد وتـرية وشـدة العواصـف          وإذ يساورها القلق  ”  
  البيئة واالقتصاد، سليب يفوما حتدثه من تأثري شبه القاحلة املناطق القاحلة وهتب على

 التـصحر وتـدهور األراضـي وفقـدان التنـوع            ألن أيـضا  وإذ يساورها القلـق   ”  
بالفوائـد الـيت    ، وإذ تـسلم     يؤثر كل منها يف اآلخـر تـأثريا سـلبيا         وتغري املناخ   البيولوجي  

بطريقـــة يـــع الـــصعد  علـــى مج التكامـــل يف مواجهـــة هـــذه املـــشاكلاققهـــحي أن ميكـــن
ــة ــسلممتداعم ــاخ   ، وإذ ت ــري املن ــني تغ ــالترابط ب ــضا ب ــوجي  ، أي ــوع البيول ــدان التن  ، وفق
 تكثيــف اجلهــود ملكافحــة التــصحر وتعزيــز اإلدارة املــستدامة وباحلاجــة إىل ،والتــصحر
  لألراضي،

ألن عمليـات التـصحر وتـدهور األراضـي البالغـة            وإذ يساورها القلق كذلك   ”    
بــع مــساحة منطقــة أمريكــا الالتينيــة والبحــر الكــارييب وكــذلك آســيا،  الــشدة تــؤثر يف ر
ُيــستوعب بعــد حجمهــا بالكامــل، ممــا يزيــد مــن ســرعة تــأثر اجلماعــات   وهــى حالــة مل

  الفقرية، ويهدد األمن الغذائي؛
 اتفاقية األمـم املتحـدة       أمانات  تعزيز التعاون فيما بني    احلاجة إىل  تالحظوإذ  ”    

أو من التصحر، وخباصـة    /بلدان اليت تعاين من اجلفاف الشديد و      ملكافحة التصحر يف ال   
تغري املنـــاخ واتفاقيـــة التنـــوع بـــ املتعلقـــةيف أفريقيـــا واتفاقيـــة األمـــم املتحـــدة اإلطاريـــة 

 ، مع احترام والية كل منها،)اتفاقيات ريو( البيولوجي

ــدة التـــصحر وتـــدهور األراضـــي   وإذ تؤكـــد أن ”     ــة التخفيـــف مـــن حـ عمليـ
س قطاعـات عـدة، وتـدعو يف هـذا الـصدد مجيـع منظمـات األمـم املتحـدة                    واجلفاف مت 

ذات الــصلة إىل أن تتعــاون مــع أمانــة االتفاقيــة علــى دعــم التــصدي بفعاليــة للتــصحر    
  .اجلفاف

إزاء حالــة بليــون نــسمة يقطنــون األراضــي اجلافــة،       وإذ يــساورها القلــق  ”    
يف مقـدورهم مواكبـة     ويشكلون واحدة من أفقر الفئات على ظهر الكوكـب، ولـيس            

  مسرية إجناز األهداف اإلمنائية لأللفية، ال سيما األهداف املتصلة باجلوع والفقر،
 االســتثمار يف اإلدارة املــستدامة لألراضــي يف املنــاطق احلاجــة إىل وإذ تــدرك”    

ــام       ــة شــبه الرطبــة، وإذ تــشدد علــى ضــرورة التنفيــذ الت ــة واجلاف القاحلــة وشــبه القاحل
  لعمل االستراتيجيني لفترة العشر سنوات،للخطة وإطار ا

أن استراتيجية فتـرة العـشر سـنوات تـسلط الـضوء علـى األمهيـة             وإذ تالحظ   ”    
ــة يف رصــد      ــة وتنفيــذ الطــرق الــسليمة املــستندة إىل أســس علمي الــيت أوليــت إىل التنمي
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وتقييم التصحر، وعلى اجلهـود املبذولـة تـشجيعا للبحـوث العلميـة وترسـيخا للقاعـدة                 
ــصحر        الع ــة يف جمــال الت ــة االتفاقي ــا أمان ــوم هب ــيت تق ــشطة ال ــا األن ــستند إليه ــيت ت ــة ال لمي

  واجلفاف،
ــة األمــم املتحــدة     حتــيط علمــا   - ١”     ــذ اتفاقي ــام عــن تنفي ــر األمــني الع  بتقري

التصحر، وخباصـة  أو من   /ملكافحة التصحر يف البلدان اليت تعاين من اجلفاف الشديد و         
  يف أفريقيا؛

ول األعضاء إىل أن تعـزز دعـم تنفيـذ االتفاقيـة بطـرق منـها                الد تدعو  - ٢”    
ــصحر        ــدمج الت ــة، وأن ت ــضاياها األساســية يف صــلب االســتراتيجيات اإلمنائي ــاج ق إدم
وتدهور األراضي يف اخلطط واالسـتراتيجيات الـيت تتبعهـا إزاء التنميـة املـستدامة، وأن                

  ات اإلمنائية الوطنية؛تدمج برامج عمل وطنية عن اجلفاف والتصحر يف االستراتيجي
ــدول األعــضاء، ال ســيما اجلهــات    حتــث   - ٣”     منظومــة األمــم املتحــدة وال

املاحنـة علــى أن تــويل اهتمامــا خاصــا بـالبليون نــسمة الــذين يقطنــون األراضــي اجلافــة،   
وذلك من خالل استثمار مزيد من املـوارد يف األراضـي اجلافـة يف حالـة إمكـان الوفـاء        

  ائية لأللفية، وحتسني إمكانية توزيع فوائد التنمية بإنصاف؛بغايات األهداف اإلمن
بنتـــائج الـــدورة الـــسابعة عـــشرة الـــيت عقـــدهتا جلنـــة التنميـــة ترحـــب   - ٤”    

بشأن التصحر وتدهور األراضي واجلفـاف، وتـشدد علـى احلاجـة إىل تنفيـذ                املستدامة
   اخليارات اليت وضعتها الدورة عن السياسات العامة؛

احلاجـــة إىل التعـــاون علـــى الـــصعيدين العـــاملي إدراكـــا تامـــا تـــدرك   - ٥”    
الرمليـــة والـــتحكم فيهـــا، / العواصـــف الترابيـــةهبـــوبواإلقليمـــي بغيـــة احليلولـــة دون 

وتؤكــد أن . يــشمل تقاســم املعلومــات عنــها والتنبــؤات ونظــم اإلنــذار املبكــر هبــا    مبــا
تكنولوجيـا مـن البلـدان    مكافحة العواصف الرملية والترابية تستلزم دعما ماليـا ونقـل ال      

  املتقدمة النمو إىل البلدان النامية؛
 مجيــع الــشركاء إىل أن ينــشطوا يف إبــداء مزيــد مــن املــشاركة   تــدعو  - ٦”    

والدعم يف اجملال الفين، مبا يشمل ما خيتص باملوارد البشرية واملاليـة، يف عمليـة ترسـيخ         
قيـة يف جمـال التـصحر واجلفـاف،         القاعدة العلميـة الـيت تـستند إليهـا أنـشطة أمانـة االتفا             

  سيما األنشطة املطلوبة لقياس أثر تنفيذ االتفاقية؛ ال
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ترسيخ الدور االستـشاري الـذي تـضطلع بـه جلنـة اسـتعراض               تشجع  - ٧”    
تنفيذ االتفاقية، وجلنة العلم والتكنولوجيا من خـالل مـا تقدمانـه مـن توصـيات هبـدف               

  ؛مم املتحدة ملكافحة التصحر رصد فعااليف اتفاقية األرصد قرارات مؤمتر األطراف 
إىل تعزيـــز القـــدرات التقنيـــة لـــدى هيئـــات التنـــسيق الوطنيـــة   تـــدعو  - ٨”    

ومراكــز التنــسيق الوطنيــة التابعــة لالتفاقيــة مــن خــالل تــوفري مــؤازرة علميــة مؤســسية   
  منسقة؛

أن تعقــد اجتماعــا رفيــع املــستوى يــستمر يومــا واحــدا عــن         تقــرر  - ٩”    
ــستدامة     موضــوع معاجلــة  ــة امل ــدهور األراضــي واجلفــاف يف ســياق التنمي ــصحر وت  الت

سـبتمرب  / أيلـول  ١٩وسـيعقد االجتمـاع العـام الرفيـع املـستوى يف            . والقضاء على الفقر  
  عية العامة؛م، قبيل املناقشة العامة اليت ستجريها الدورة السادسة والستون للج٢٠١١

ستوى سيـشكل حـدثا بـارزا     بـأن االجتمـاع الرفيـع املـ        واقتناعا منها  - ١٠”    
تؤكـد  من شأنه التوعية بالتصحر وتدهور األراضي واجلفـاف علـى أعلـى املـستويات،              

 لفتـرة   وإطارهـا االسـتراتيجي     على الوفاء بااللتزامات جتاه االتفاقية وخطتها      من جديد 
، وكفالة إيالء أولوية عليـا ملـسألة التـصحر وتـدهور     )٢٠١٨-٢٠٠٨(عشر سنوات  ال

األمـم املتحـدة للتنميـة      فاف يف برنـامج العمـل الـدويل، وال سـيما مـؤمتر              األراضي واجل 
  ؛)٢٠ زائد ريو( املستدامة

 أن ُيعقد االجتماع يف صورة جلسة عامة افتتاحية تتبعهـا حلقـة             تقرر  )أ(    
حوارية واحدة يف الصباح تتناول ذات موضوع االجتماع الرفيـع املـستوى، مث تتبعهـا               

  تلوها جلسة عامة ختامية؛حلقة حوارية بعد الظهر ت
رؤســـاء الـــدول   أن تعقـــد احللقتـــان برئاســـة مـــشتركة مـــن     تقـــرر  )ب(    

، مـع إيـالء االعتبـار الواجـب للتـوازن اجلغـرايف بالتـشاور مـع اجملموعـات                   واحلكومات
  اإلقليمية؛

 أن ُيعقد االجتماع على أعلى مستوى سياسي ممكن، مبـشاركة           تقرر  )ج(    
والــوزراء، واملمــثلني اخلاصــني وغريهــم مــن املمــثلني،   رؤســاء الــدول أو احلكومــات،  

  حسب االقتضاء؛ 
 أن جتري التحضريات الالزمـة لالجتمـاع حتـت إشـراف رئـيس              تقرر  )د(    

  الدورة اخلامسة والستني للجمعية العامة؛
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 من األمني العام أن يعد ورقة معلومات أساسية لعرضها علـى            تطلب  )هـ(    
لتــشاور مــع الــدول األعــضاء؛ علــى أن تكــون الوثيقــة   االجتمــاع الرفيــع املــستوى، با 

  ؛٢٠١١يونيه /متاحة يف موعد ال يتجاوز حزيران
 أن يــرأس االجتمــاع رئــيس اجلمعيــة العامــة، علــى أن يقــدم إىل تقــرر  )و(    

اجللسة اخلتامية موجزا عن املناقشات يعده الرئيس املشارك وُيحال، حتت إشـرافه، إىل             
طــراف يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة التــصحر، املقــرر   الــدورة العاشــرة ملــؤمتر األ

  ؛٢٠١١عقده يف مجهورية كوريا عام 
بتعزيــز التــآزر والتعــاون بــني أمانــة االتفاقيــة وبــرامج األمــم    ترحــب - ١١”    

  املتحدة وصناديقها ووكاالهتا وكياناهتا العاملة يف مسائل تدهور األراضي؛
ــائج التجديــ حتــيط علمــا  - ١٢”     ــة،    بنت ــة العاملي ــوارد مرفــق البيئ د اخلــامس مل

 أن تتـاح لـه مـوارد كافيـة خـالل        إىل كفالـة  وتدعو اجلهات اليت تقدم منحا إىل املرفـق         
ــه    يفتــرة التجديــد القــادم كــ  ــة ومالئمــة جملــاالت عمل ــه ختــصيص مــوارد كافي  يتــاح ل

  سيما جمال تدهور األراضي؛ ، الالستةاألساسية 
 املرفـق    ذلـك   البيئة العاملية، الذي سيكون    بتعديل صك مرفق   ترحب - ١٣”    

 األمـم املتحـدة ملكافحـة التـصحر يف          مبوجبه متاحا للعمل مبثابة آلية مالية تابعة التفاقية       
، عمـال   أو مـن التـصحر، وخباصـة يف أفريقيـا         /البلدان اليت تعاين من اجلفـاف الـشديد و        

   من االتفاقية؛٢١، والفقرة ٢٠ من املادة) ب( ٢بالفقرة 
تقرير وحدة التفتيش املـشتركة عـن تقيـيم اآلليـة العامليـة             ب يط علما حت - ١٤”    

قرر الذي اختـذه مـؤمتر األطـراف        باملكذلك   و ،التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر    
ــذي يطلــب    ــه التاســعة وال ــه يف دورت ــدورة التاســعة في ــا إىل مكتــب ال   أن جيــري تقييم

 لآلليـة   الـيت أعـدت  ، القائمـة واحملتملـة  املؤسـسية اإلبالغ واملساءلة والترتيبات لترتيبات  
  ؛آثارها القانونية واملالية واإلشراف على ذلك التقييم، مع تقييم العاملية

ــرر - ١٥”     ــدورهتا   تقـ ــال املؤقـــت لـ ــدول األعمـ ــدرج يف جـ ــسادسة أن تـ  الـ
ان والستني البند الفرعي املعنون تنفيذ اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة التـصحر يف البلـد               

  أو من التصحر، وخباصة يف أفريقيا؛/اليت تعاين من اجلفاف الشديد و
ــا  تطلـــب - ١٦”      إىل األمـــني العـــام أن يقـــدم إىل اجلمعيـــة العامـــة يف دورهتـ

  .“ستني تقريرا عن تنفيذ هذا القرار والالسادسة
  



A/65/436/Add.5  
 

10-67668 7 
 

ــة   / كــانون األول١ املعقــودة يف ٣٣ويف اجللــسة  - ٣ ديــسمرب، كــان معروضــا علــى اللجن
تنفيذ اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة التـصحر يف البلـدان الـيت تعـاين مـن          ”عنون  موع قرار   مشر

، قدمته نائبة رئـيس     (A/C.2/65/L.65)  “أو من التصحر، وخباصة يف أفريقيا     /اجلفاف الشديد و  
، بناء على مشاورات غـري رمسيـة بـشأن مـشروع القـرار              )هنغاريا(اللجنة، السيدة تشيال فورتز     

A/C.2/65/L.21. 

 مـن  ١٥٣وكان معروضا على اللجنة أيضا بيان مقـدَّم مـن األمـني العـام عمـال باملـادة         - ٤
اآلثـار املتربـة يف امليزانيـة الربناجميـة عـن      عـن  ) A/C.2/65/L.62(النظام الـداخلي للجمعيـة العامـة      

  .A/C.2/65/L.21مشروع القرار 
تطبيـق  تعليـق   ، وافقـت اللجنـة علـى        ويف اجللسة نفسها، وبناء على اقتراح من الـرئيس          - ٥

ــادة  ــشروع يف البــــت     ١٢٠املــ ــة، والــ ــة العامــ ــداخلي للجمعيــ ــام الــ ــن النظــ ــ مــ شروع يف مــ
 .A/C.2/65/L.65 القرار

أدىل أمني اللجنة ببيان عن اآلثار املترتبة يف امليزانية الربناجميـة           ويف اجللسة نفسها أيضا،      - ٦
 .A/C.2/65/L.65 القرارعن مشروع 

 أدخلت نائبة الـرئيس تـصويبات شـفوية علـى مـشروع القـرار        أيضا،٣٣لستها  ويف ج  - ٧
  .)A/C.2/65/SR.33انظر الوثيقة (
 بـصيغته املـصّوبة     A/C.2/65/L.65 القـرار مـشروع   اعتمدت اللجنة   ويف اجللسة نفسها،      - ٨

 .)١٠انظر الفقرة (شفويا 

ــرار   - ٩ ــاد مـــشروع القـ ــوء اعتمـ ــدمو A/C.2/65/L.65ويف ضـ ــام مقـ ــرار ، قـ مـــشروع القـ
A/C.2/65/L.21 وارد يف الوثيقة    البيان  ه وبسحب ال   بسحبA/C.2/65/L.62       عن اآلثـار املتربـة يف 
  .امليزانية الربناجمية
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 توصية اللجنة الثانية - ثالثا 
  :مشروع القرار التايلباعتماد توصي اللجنة الثانية اجلمعية العامة  - ١٠
  

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

  
  ،إن اجلمعية العامة  
ــشري   ــا إذ تـــ ــؤرخ ٥٨/٢١١ إىل قراراهتـــ ــانون األول٢٣ املـــ ــسمرب / كـــ ، ٢٠٠٣ديـــ

ــانون األول٢٠ املـــؤرخ ٦١/٢٠٢ و ــانون ١٩ املـــؤرخ ٦٢/١٩٣، و ٢٠٠٦ديـــسمرب / كـ  كـ
 ٦٤/٢٠٢و  ٢٠٠٨ديــسمرب / األولكــانون ١٩املــؤرخ  ٦٣/٢١٨، و ٢٠٠٧ديـسمرب  /األول

، والقــرارات األخــرى املتــصلة بتنفيــذ اتفاقيــة األمــم ٢٠٠٩ديــسمرب / كــانون األول٢١املــؤرخ 
أو مـن التـصحر، وخباصـة    /املتحدة ملكافحة التصحر يف البلدان اليت تعاين من اجلفاف الـشديد و        

  ،)١(يف أفريقيا
ــضا    ــشري أي ــام     إىل وإذ ت ــاملي لع ــة الع ــؤمتر القم ــائج م ــة  )٢(٢٠٠٥نت ــة اخلتامي ، والوثيق

الصادرة عن االجتماع العام الرفيع املستوى الذي ُعقـد يف الـدورة اخلامـسة والـستني للجمعيـة          
  ،)٣(العامة بشأن األهداف اإلمنائية لأللفية

ــشري   ــذلك وإذ تــ ــصحر      كــ ــة التــ ــصحاري ومكافحــ ــدة للــ ــم املتحــ ــد األمــ   إىل عقــ
)٢٠٢٠-٢٠١٠(،  

 إىل خطـــة بـــايل االســـتراتيجية املتعلقـــة بتـــوفري الـــدعم التكنولـــوجي وبنـــاء وإذ تـــشري  
  ،)٤(القدرات للبلدان النامية

 تنفيــذ اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة التــصحر عــن طريــق العمــل املــشترك وإذ تــدعم  
لـة واملنـاطق     يف املنـاطق القاح    التربـة جانب اجملتمع الدويل ملعاجلة مسببات التصحر وتدهور         من

 مـن   ٣ و   ٢ و   ١متشيا مع املـواد     وآثارمها على الفقر،    شبه القاحلة واملناطق اجلافة شبه الرطبة،       
 )٥()٢٠١٨-٢٠٠٨(االتفاقية، مع مراعاة اخلطة وإطار العمل االستراتيجيني للـسنوات العـشر            

_________________ 
  .٣٣٤٨٠، الرقم ١٩٥٤، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )١(  
  .٦٠/١انظر القرار   )٢(  
  .٦٥/١انظر القرار   )٣(  
  )٤(  UNEP/GC.23/6/Add.1 و Corr1املرفق ،.  
  )٥(  A/C.2/62/7املرفق ،.  
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مــن ، لممارســات والــدروس املــستفادةلمــن أجــل تعزيــز تنفيــذ االتفاقيــة، ودعــم تبــادل أفــضل  
  ،التعاون اإلقليمي، وحشد موارد مالية كافية ميكن التنبؤ هبامصادر منها 

خطـة  ”( على خطة تنفيذ نتائج مؤمتر القمة العاملي للتنمية املـستدامة            جمددا وإذ تؤكد   
، الـيت يـسلم فيهـا بـأن االتفاقيـة تـشكل إحـدى أدوات القـضاء علـى                    )٦()“جوهانسربغ للتنفيذ 
  ،يد عزمها على إزالة الفقر املدقعالفقر، وإذ تكرر تأك

 بأن التصحر وتدهور األراضي واجلفاف حتديات ذات بعـد عـاملي مـن حيـث       وإذ تقر   
  ميع املناطق يف العامل؛مشوهلا جل
تطــال البالغــة الــشدة التربــة  مــن أن عمليــات التــصحر وتــدهور  وإذ يــساورها القلــق  

أمريكــا منطقـة  طق اجلافــة شـبه الرطبــة يف  كـذلك املنــاطق القاحلـة واملنــاطق شـبه القاحلــة واملنـا    
حالـة   آسـيا ومشـال البحـر املتوسـط ووسـط وشـرق أوروبـا، وهـي               والالتينية والبحر الكـارييب،     

ني االسـتراتيجي واإلطـار   ُتستوعب حبجمها الكامل، رغـم توصـيفها بـشكل كامـل يف اخلطـة                مل
  ،األمن الغذائي لفقرية، ويهدد، مما يزيد من سرعة تأثر اجملتمعات احمللية الفترة العشر سنوات

ــق    ــساورها القل ــضا وإذ ي ــة  أي ــرية وشــدة العواصــف الترابي ــد وت  والعواصــف  إزاء تزاي
  ،الرملية اليت هتب على املناطق القاحلة وشبه القاحلة وتأثريها السليب على البيئة واالقتصاد

بيولـوجي   وفقـدان التنـوع ال     التربـة  من أن للتصحر وتدهور       كذلك وإذ يساورها القلق    
وتغري املناخ تأثريات سلبية على بعضها البعض، وإذ تسلم بالفوائد اليت ميكن أن حيققها التكامـل                 
يف مواجهــة هــذه املــشاكل علــى مجيــع الــصعد بطريقــة تتــسم بالــدعم املتبــادل، وإذ تــسلم أيــضا   

اجـة إىل   واحلجهتـه   بوجود أوجه للترابط بني تغري املناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتصحر من            
   جهة أخرى،تكثيف اجلهود ملكافحة التصحر وتعزيز اإلدارة املستدامة لألراضي من

واجلفـاف  التربـة   إزاء اآلثار االقتصادية الـسلبية للتـصحر وتـدهور          وإذ يساورها القلق      
، بشأن التقيـيم االقتـصادي      ٢٠١٢وترحب يف هذا الصدد بتنظيم املؤمتر العلمي الثاين، يف عام           

إلدارة املستدامة لألراضي ومرونـة املنـاطق القاحلـة واملنـاطق شـبه القاحلـة واملنـاطق                 للتصحر وا 
  ،اجلافة شبه الرطبة

اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة       أمانات   احلاجة إىل تعزيز التعاون فيما بني        وإذ تالحظ   
 ،يــاأو مــن التــصحر، وخباصــة يف أفريق/التــصحر يف البلــدان الــيت تعــاين مــن اجلفــاف الــشديد و 

_________________ 
ــسربغ       )٦(   ــستدامة، جوهانـ ــة املـ ــاملي للتنميـ ــة العـ ــؤمتر القمـ ــر مـ ــا،  تقريـ ــوب أفريقيـ ــسطس / آب٢٦، جنـ  -أغـ

، الفــصل األول، ) والتــصويبA.03.II.A.1منــشورات األمــم املتحــدة، رقــم املبيــع ( ٢٠٠٢ســبتمرب /أيلــول ٤
  .، املرفق٢ القرار
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اتفاقيــات ”(واتفاقيــة األمــم املتحــدة اإلطاريــة املتعلقــة بــتغري املنــاخ واتفاقيــة التنــوع البيولــوجي 
  ،، مع احترام والية كل منها منفردة)“ريو

وختفيـف آثـار اجلفـاف هلـا طـابع متـشعب            التربة   على أن التصحر وتدهور      وإذ تشدد   
األمم املتحـدة ذات الـصلة إىل أن        ميس قطاعات عدة، وإذ تدعو يف هذا الصدد مجيع منظمات           

  ،لتلك التحدياتالتصدي الفعال تتعاون مع أمانة االتفاقية يف دعم 
 من أن بليون نسمة يقطنون األراضـي اجلافـة هـم مـن بـني أفقـر                  القلق عن وإذ تعرب   

الفئات على ظهر هذا الكوكب، وهم متخلفـون عـن مواكبـة مـسرية إجنـاز األهـداف اإلمنائيـة                    
تفاقيـة  املـشترك ال تقريـر  الحـسبما ورد يف  ،   سيما األهداف املتصلة بـاجلوع والفقـر       لأللفية، وال 

البليــون نــسمة  ”املعنــون برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي    /املتحــدة ملكافحــة التــصحر   األمــم
  ،“حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية يف األراضي اجلافة: املنسيون
ــة   احلاجــة إىل االســتثمار يف اإلوإذ تــدرك   ــاطق القاحل دارة املــستدامة لألراضــي يف املن

واملناطق شبه القاحلة واملناطق اجلافة شبه الرطبة، وإذ تشدد على ضـرورة التنفيـذ التـام للخطـة               
  ،وإطار العمل االستراتيجيني لفترة السنوات العشر

يــسلطان الــسنوات العــشر اخلطــة وإطــار العمــل االســتراتيجيني لفتــرة   أن وإذ تالحــظ  
وتنفيذ طـرق سـليمة وتـستند إىل أسـس علميـة            وضع  على األمهية اليت أوليت إىل عملية       الضوء  

ــى البحــث العلمــي         ــشجيع عل ــة للت ــود املبذول ــى اجله ــصحر، وكــذلك عل ــيم الت يف رصــد وتقي
  ،وترسيخ القاعدة العلمية اليت تستند إليها أنشطة االتفاقية يف جمال التصحر واجلفاف

يف دورتـه  املتحدة ملكافحة التـصحر    األممف يف اتفاقية     بقرار مؤمتر األطرا   وإذ ترحب   
باملوافقة على العرض الذي قدمته حكومة مجهورية كوريـا الستـضافة الـدورة العاشـرة               التاسعة  

تــشرين  ٢١ إىل ١٠ملــؤمتر األطــراف يف مدينــة تــشانغوون، مقاطعــة جيونغنــام، يف الفتــرة مــن   
  ،٢٠١١أكتوبر /األول

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

، بطرق منـها إدمـاج   )١( الدول األعضاء إىل أن تعزز دعم تنفيذ االتفاقية        تدعو  - ٢  
حبسب االقتـضاء واحلاجـة، وأن تـدمج التـصحر          قضاياها األساسية يف االستراتيجيات اإلمنائية،      

يف خطـط واسـتراتيجياهتا مـن أجـل حتقيـق التنميـة املـستدامة، وأن تـدمج بـرامج             التربة  وتدهور  
  العمل الوطنية املتصلة باجلفاف والتصحر يف االستراتيجيات اإلمنائية الوطنية؛

_________________ 
  .A/65/294انظر   )٧(  
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 مـم املتحـدة إىل     الدول األعضاء، وال سيما اجلهات املاحنـة ومنظومـة األ          تدعو  - ٣  
تلبية احتياجات أكثر من بليون نسمة يقطنون يف األراضـي اجلافـة، وذلـك عـن طريـق تـشجيع               
االسـتثمارات املالئمـة للمـسامهة يف حتقيــق األهـداف اإلمنائيـة املتفـق عليهــا دوليـا، مبـا يف ذلــك         

  املناطق؛ تلكاألهداف اإلمنائية لأللفية، يف 
 فيمـا يتعلـق     )٨( عـشرة للجنـة التنميـة املـستدامة         بنتائج الـدورة الـسابعة     ترحب  - ٤  

واجلفــاف، وتــشدد علـى احلاجــة إىل تنفيــذ خيــارات الــسياسة العامــة  التربــة بالتـصحر وتــدهور  
  ؛لدورةلتلك ااملتعلقة باجملموعات املواضيعية 

 باحلاجــة إىل التعــاون علــى الــصعيدين العــاملي     انطالقــا مــن إدراكهــا التــام     - ٥  
الرمليــة والــتحكم فيهــا،  والعواصــف يلولــة دون هبــوب العواصــف الترابيــة واإلقليمــي بغيــة احل

تبــادل املعلومــات ذات الــصلة هبــا ونظــم التنبــؤ واإلنــذار املبكــر حبــدوثها،  تــدعو   بطــرق منــها 
الدول األعضاء واملنظمات ذات الصلة إىل التعاون يف جمـاالت تبـادل املعلومـات والتنبـؤ ونظـم                

  الرملية؛ والعواصف ق بالعواصف الترابيةاإلنذار املبكر فيما يتعل
 مجيع األطراف ومجيع املؤسـسات املعنيـة إىل أن يـشاركوا وينـشطوا يف               تدعو  - ٦  

االتفاقيـة يف جمـال     املنفـذة مبوجـب     نشطة  األدعم عملية ترسيخ القاعدة العلمية اليت تستند إليها         
التربـة  قتـصادية للتـصحر وتـدهور       التصحر واجلفاف، وخباصة األنشطة املطلوبة لتقييم اآلثار اال       

ولقيـاس أثـر    ،  واجلفاف يف املناطق القاحلـة واملنـاطق شـبه القاحلـة واملنـاطق اجلافـة شـبه الرطبـة                  
تنفيــذ االتفاقيــة ومــا يتبعــه مــن تعزيــز للقــدرات التقنيــة لــدى هيئــات التنــسيق الوطنيــة ومراكــز  

  االتصال الوطنية التابعة لالتفاقية؛
ر االستـشاري الـذي تـضطلع بـه كـل مـن جلنـة اسـتعراض            بتعزيز الـدو   توصي  - ٧  

ــا مــن خــالل توصــياهت    ــوم والتكنولوجي ــة العل ــة وجلن ا مــن أجــل الرصــد الفعــال   متنفيــذ االتفاقي
   يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر؛ملقررات مؤمتر األطراف

دى علـى إذكـاء الـوعي لـ    مجيع الدول األطراف يف االتفاقية العمل       من   تطلب  - ٨  
الــسكان احمللــيني، وخباصــة النــساء والــشباب ومنظمــات اجملتمــع املــدين، وإشــراكهم يف تنفيــذ     

ــتراتيجيني للـــسنوات العـــشر    ــار العمـــل االسـ ــة وإطـ ــز تنفيـــذ )٦()٢٠١٨-٢٠٠٨(اخلطـ  لتعزيـ
االتفاقية، وتشجع الدول األطراف املتضررة واجلهات املاحنة علـى أن تـضع يف االعتبـار مـسألة                 

ع املــدين يف العمليــات الــيت تنفــذ يف إطــار االتفاقيــة عنــد حتديــد األولويــات         مــشاركة اجملتمــ 

_________________ 
  ).E/2009/29 (٩، امللحق رقم ٢٠٠٩الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي، انظر   )٨(  
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استراتيجيات التنمية الوطنية، وفقا، يف مجلـة أمـور، لالسـتراتيجية الـشاملة لالتـصاالت الـيت                  يف
  اعتمدها مؤمتر الدول األطراف يف دورته التاسعة؛

: دا عــن موضــوع أن تعقــد اجتماعــا رفيــع املــستوى يــستمر يومــا واحــ  تقــرر  - ٩  
، “ واجلفـاف يف سـياق التنميـة املـستدامة والقـضاء علـى الفقـر               التربةمعاجلة التصحر وتدهور    ”

جلمعيــة ا، قبيــل املناقــشة العامــة الــيت ســتجريها ٢٠١١ســبتمرب / أيلــول٢٠يــوم الثالثــاء املوافــق 
   يف دورهتا السادسة والستني؛العامة

ــدورهت  تقــرر  - ١٠   ــوم    أن تعقــد املناقــشة العامــة ل ــارا مــن ي ــستني اعتب ــسادسة وال ا ال
هـذه الترتيبـات بـأي حـال مـن األحـوال            أال تـشكل    ، علـى    ٢٠١١سـبتمرب   / أيلول ٢١األربعاء  

  سابقة للمناقشة العامة يف الدورات املقبلة؛
الـوعي  إذكـاء   بأن االجتماع الرفيع املستوى ينبغي أن يسهم يف  منها واقتناعا  - ١١  

أعلـى مـستوى، تؤكـد جمـددا علـى الوفـاء جبميـع              على  واجلفاف   التربةمبسألة التصحر وتدهور    
لفتـــرة الـــسنوات العـــشر وإطـــار عملـــها االســـتراتيجيني وخطتـــها  تفاقيـــةاالااللتزامـــات جتـــاه 

واجلفـاف علـى درجـة    التربـة  ، مبا يكفل أن ُتوضع مسألة التـصحر وتـدهور           )٢٠١٨-٢٠٠٨(
سهم أيـــضاً يف التحـــضري ملـــؤمتر االهتمامـــات الدوليـــة وأن يـــأعلـــى مـــن ســـلم األولويـــات يف 

  ؛)٢٠ريو زائد (املتحدة للتنمية املستدامة  األمم
عقـد جلـسة    : ضمن املوارد املتاحة على النحو التـايل      االجتماع  ينظم  أن   ُتقرر  )أ(  

عامة افتتاحية تليها حلقة حواريـة واحـدة يف الـصباح تتنـاول نفـس موضـوع االجتمـاع الرفيـع           
  فترة ما بعد الظهر تليها جلسة عامة ختامية؛  حوارية يفاملستوى، مث يعقب ذلك حلقة

أن ُتعقـد احللقتــان احلواريتـان برئاســة مـشتركة مــن رؤسـاء الــدول      أيــضاً تقـرر   )ب(  
احلكومات، رئيس من الشمال ورئيس من اجلنوب لكل حلقة حوارية، يقـوم رئـيس اجلمعيـة                 أو

  اجلغرايف؛ مع املراعاة الواجبة للتوازنالعامة بتعيينهما بالتشاور مع اجملموعات اإلقليمية، 
عقد االجتماع على أعلى مستوى سياسي ممكـن، مبـشاركة رؤسـاء        على   تشجع  )ج(  

  االقتضاء؛ الدول أو احلكومات، والوزراء، واملمثلني اخلاصني وغريهم من املمثلني، حسب
ة  رئيس الـدور سلطة أن جتري التحضريات الالزمة لعقد االجتماع حتت     تقرر  )د(  

التفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة        اخلامسة والستني للجمعية العامة، وأن يكون األمني التنفيذي         
  االجتماع الرفيع املستوى؛التصحر منسق 
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األمــني العــام أن يعــد ورقــة معلومــات أساســية لعرضــها علــى        مــن  تطلــب  )هـ(  
ــدول األعــضاء     ــشاور مــع ال ــستوى، بالت ــع امل ــى أن تكــون  ،االجتمــاع الرفي ــة متاحــة   عل الوثيق

  ؛٢٠١١يونيه /موعد ال يتجاوز شهر حزيران يف
 اجللسة العامـة    يفاالجتماع رئيس اجلمعية العامة الذي سيعرض       يرأس   أن   ُتقرر  )و(  
أجـل إحالتـه، مبوجـب      مـن   موجزا للمناقشات ُيعد بناء على تقريـر الرئيـسني املـشاركني            اخلتامية  

، املقـرر   يف دورتـه العاشـرة   م املتحدة ملكافحة التـصحر     األم سلطته، إىل مؤمتر األطراف يف اتفاقية     
 يف مدينــة تــشانغوون، مقاطعــة ٢٠١١أكتــوبر / تــشرين األول٢١ إىل ١٠ يف الفتــرة مــن اعقــده

  ؛)٢٠ زائد ريو(جيونغنام، مجهورية كوريا، وإىل مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة 
ا والوكاالت املتخصصة واللجـان   رؤساء صناديق األمم املتحدة وبراجمه     تدعو  )ز(  

اإلقليمية، واألمينني التنفيـذيني التفـاقييت ريـو األخـريني، ورؤسـاء املنظمـات احلكوميـة الدوليـة                  
ــشاركة، حـــسب االقتـــضاء،      ــة، إىل املـ ــة العامـ ــفة مراقـــب يف اجلمعيـ ــا صـ والكيانـــات الـــيت هلـ

  ة؛االجتماع، وفقا للقواعد واإلجراءات اليت وضعتها اجلمعية العام يف
 أن يقـوم رئـيس اجلمعيـة العامـة بالتـشاور مـع ممثلـي كـل مـن املنظمـات                      تقرر  )ح(  

احلكوميــة الــيت هلــا مركــز استــشاري لــدى اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي، ومنظمــات     غــري
اجملتمع املدين، والقطاع اخلاص، وكذلك مع الدول األعـضاء، حـسب االقتـضاء، بـشأن قائمـة           

ة ومنظمــات اجملتمــع املــدين والقطــاع اخلــاص الــذين جيــوز هلــم    ممثلــي املنظمــات غــري احلكوميــ 
  يشاركوا يف االجتماع؛ أن

:  أن يكــون ترتيــب املــتكلمني يف اجللــسة االفتتاحيــة علــى النحــو التــايل  ُتقــرر  )ط(  
  األمــم املتحــدةرئــيس اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة، األمــني العــام، األمــني التنفيــذي التفاقيــة 

يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة رئــيس الــدورة التاســعة ملــؤمتر األطــراف كافحــة التــصحر، مل
والـــصني، واالحتـــاد  ٧٧ـ جمموعـــة الـــللمـــؤمتر، وللـــدورة العاشـــرة اجلديـــد والـــرئيس التـــصحر 
 والــــدول األعــــضاء األخــــرى وفقــــا لربوتوكــــول      األفريقيــــة الــــدول، وجمموعــــةاألورويب
  املتحدة؛ األمم

ــة  والتعــاون بــني  بتعزيــز التــآزرترحــب  - ١٢   ــة وبــرامج األمــم املتحــدة  أمان االتفاقي
  ؛التربةوصناديقها ووكاالهتا وكياناهتا العاملة يف جمال قضايا تدهور 

 العمــل اجلــاري الــذي يــضطلع بــه فريــق االتــصال املــشترك التــابع         تالحــظ  - ١٣  
ملتعلقـة بـتغري املنـاخ،      ألمانات ومكاتب اهليئات الفرعية املعنية باتفاقية األمـم املتحـدة اإلطاريـة ا            

 وتـشجع علـى مواصـلة       ،واتفاقية التنوع البيولـوجي، واتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة التـصحر             
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أجل تعزيز أوجه التكامل يف عمل األمانات، مـع احتـرام الوضـع القـانوين املـستقل                  التعاون من 
  منها؛ لكل

ــضا ُتالحــظ  - ١٤   ــة   أي ــد اخلــامس ملــوارد مرفــق البيئ ــائج التجدي ــدعو   نت ــة، وت  العاملي
مـوارد كافيـة أثنـاء فتـرة التجديـد القـادم ليتـسىن        لـه   إىل كفالـة أن تتـاح       املاحنة للمرفـق    اجلهات  

ختصيص موارد كافية ومالئمة جملاالت عمله األساسية الستة، وخباصـة جمـال عملـه الرئيـسي               له
  ؛التربةاملتعلق بتدهور 

مبوجبـه مـن   املرفـق  سـيتمكن  لـذي  او بتعديل صك مرفق البيئة العاملية،      ترحب  - ١٥  
) ب (٢، عمـال بـالفقرة      ية األمم املتحدة ملكافحة التصحر    مبثابة آلية مالية تابعة التفاق    يكون   أن

   من االتفاقية؛٢١املادة ، و٢٠ من املادة
 بتقرير وحدة التفتـيش املـشتركة عـن تقيـيم اآلليـة العامليـة التفاقيـة                 علما حتيط  - ١٦  

 )١٠(، وباملقرر الذي اختذه مؤمتر األطـراف يف دورتـه التاسـعة           )٩(ة التصحر األمم املتحدة ملكافح  
مكتب الدورة التاسعة أن يقوم، باالشتراك مع املدير العام لآلليـة العامليـة             من  والذي يطلب فيه    

ــدان        ــل البل ــصلة، مث ــات املهتمــة األخــرى ذات ال ــاة آراء الكيان ــع مراع ــذي، وم واألمــني التنفي
دويل للتنميـــة الزراعيـــة، بـــإجراء تقيـــيم لترتيبـــات اإلبـــالغ واملـــساءلة  املـــضيفة والـــصندوق الـــ

والترتيبات املؤسسية، القائمة واحملتملة، لآللية العاملية وآثارها القانونية واملالية واإلشـراف علـى            
ذلك التقييم، مبا يف ذلك إمكانية حتديـد مؤسـسة أو منظمـة جديـدة إليـواء اآلليـة العامليـة، مـع                       

ورات اليت ُعرضت يف تقييم وحدة التفتيش املشتركة لآللية العاملية وضرورة جتنـب             مراعاة التص 
ــة، ويطلــب      ــة العاملي ــة واآللي ــة االتفاقي ــة والتــداخل بــني عمــل أمان أيــضاً مــن مكتــب  االزدواجي

 التقيـيم مــن  لـك أن يقــدم إىل مـؤمتر األطـراف يف دورتــه العاشـرة تقريـرا عــن ذ    التاسـعة   الـدورة 
  لبت يف مسألة ترتيبات اإلبالغ واملساءلة والترتيبات املؤسسية لآللية العاملية؛أجل النظر فيه وا

 أن تـدرج يف جـدول األعمـال املؤقـت لـدورهتا الـسادسة والـستني البنـد               تقرر  - ١٧  
ــدان الــيت تعــاين مــن     ”الفرعــي املعنــون   ــة األمــم املتحــدة ملكافحــة التــصحر يف البل ــذ اتفاقي  تنفي
  ؛“تصحر، وخباصة يف أفريقياأو من ال/اجلفاف الشديد و

ــب  - ١٨   ــن  تطل ــسادسة      م ــا ال ــة يف دورهت ــة العام ــدم إىل اجلمعي ــام أن يق ــني الع األم
  .والستني تقريرا عن تنفيذ هذا القرار

  
_________________ 
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