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  قرار اختذته اجلمعية العامة

  
  ])A/67/437/Add.5( على تقرير اللجنة الثانية ناءب[

  

تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف البلدان الـيت تعـاين        - ٦٧/٢١١
  أو من التصحر، وخباصة يف أفريقيا/من اجلفاف الشديد و

  
  ،إن اجلمعية العامة  

 وإىل ٢٠١١ديــــسمرب / كــــانون األول٢٢ؤرخ  املــــ٦٦/٢٠١ إىل قرارهــــا إذ تــــشري  

القرارات األخرى املتصلة بتنفيذ اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة التـصحر يف البلـدان الـيت تعـاين                   

  ،)١(أو من التصحر، وخباصة يف أفريقيا/من اجلفاف الشديد و

 املعنونــة  إىل الوثيقــة اخلتاميــة ملــؤمتر األمــم املتحــدة للتنميــة املــستدامة  وإذ تــشري أيــضا  

إلدارة الــسليمة بأمهيـة ا ، يف مجلـة أمــور،   فيهـا املــؤمتر أقـر  الــيت )٢(“املـستقبل الـذي نــصبو إليـه   ”

ــة،  يف ذلــكلألراضــي، مبــا  ــة، وخباصــة مــن حيــث    الترب مــن النــاحيتني االقتــصادية واالجتماعي

 والقـضاء   إسهامها يف النمو االقتصادي والتنوع البيولوجي والزراعة املـستدامة واألمـن الغـذائي            

على الفقر ومتكني املرأة والتصدي لتغري املناخ وحتسني توافر املياه، وأكد أن التـصحر وتـدهور              

ومـا زالـت تعـوق علـى حنـو خطـري       تشكل حتديات ذات بعـد عـاملي   ظواهر األراضي واجلفاف  

جـه  بو هـذا  أيـضا مـا يـشكله    الناميـة، وأكـد  البلـدان   سـيما    ميع البلدان، وال  جلالتنمية املستدامة   

 عـن بـالغ   دان النامية غري الـساحلية، وأعـرب      خاص من حتديات ألفريقيا وأقل البلدان منوا والبل       

قــرن القلــق إزاء العواقــب املــدمرة حلــاالت اجلفــاف وااعــة الدوريــة يف أفريقيــا، وخباصــة يف ال 

اختـاذ تـدابري قـصرية    بـصورة عاجلـة مـن خـالل         إىل التحـرك     ااألفريقي ومنطقـة الـساحل، ودعـ      

  ،املستويات مجيعتوسطة وطويلة األجل على وم

_______________ 

 .٣٣٤٨٠، الرقم ١٩٥٤، الد وعة املعاهداتجمماألمم املتحدة،  )١(

  .، املرفق٦٦/٢٨٨القرار  )٢(
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 إىل أن مــؤمتر األمــم املتحــدة للتنميــة املــستدامة أقــر بــضرورة اختــاذ   وإذ تــشري كــذلك  

والعمل مـن هـذا املنطلـق علـى إجيـاد عـامل خـال         تدهور األراضي    لعكس اجتاه إجراءات عاجلة   

 أن حيفـز علـى    املفـروض وهـو أمـر مـن     من ظاهرة تدهور األراضي يف سياق التنمية املـستدامة،          

  املوارد املالية من جمموعة من املصادر العامة واخلاصة، حشد

 العواقــب املــدمرة النامجــة عــن الظــواهر املناخيــة القاســية يف   مــن وإذ يــساورها القلــق  

اجلفـاف  ومـا تتـصف بـه مـن تكـرر حـاالت        املناطق القاحلة وشبه القاحلة واجلافة شـبه الرطبـة    

ــة الــيت تــدوموالفيــضانات  ــةوتزايــد وتــرية وشــدة العواصــف   لفتــرات طويل والعواصــف  الترابي

   البيئة واالقتصاد،وما حتدثه من تأثري سليب يف الرملية 

على ضرورة تعزيز اإلدارة املستدامة لألراضـي واإلدارة املـستدامة للغابـات        تشددوإذ    

  فاف،وإصالح األراضي املتدهورة من أجل مكافحة التصحر وتدهور األراضي واجل

 أن تفــادي اســتمرار تــدهور األراضــي والعمــل يف الوقــت نفــسه علــى        تالحــظوإذ   

وتـوفري   لفقراء املناطق الريفيـة      لكفالة األمن الغذائي  إصالح األراضي املتدهورة أمر بالغ األمهية       

  الطاقة واملياه،

 ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون على مجيع املستويات بني األطـراف           أيضا تالحظوإذ    

 )٣(يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر واتفاقية األمم املتحـدة اإلطاريـة بـشأن تغـري املنـاخ            

  احترام والية كل منها، يف ظل، وبني أمانات تلك االتفاقيات، )٤(واتفاقية التنوع البيولوجي

قطاعات الذي يتـسم بـه التخفيـف مـن حـدة التـصحر              عدة   الطابع الشامل ل   وإذ تؤكد   

األراضي واجلفاف، مبا يف ذلك أبعاده االقتصادية واالجتماعية والبيئيـة، وإذ تـدعو يف              وتدهور  

إىل التعـاون مـع أمانـة اتفاقيـة األمـم املتحـدة        املعنيـة  األمـم املتحـدة   منظمـات هذا الـصدد مجيـع     

  تلك التحديات،التصدي على حنو فعال لملكافحة التصحر على دعم 

التـصدي للتـصحر وتـدهور    ”موضـوع   بـشأن ملستوى   إىل اجتماعها الرفيع ا    وإذ تشري   

  ،“األراضي واجلفاف يف سياق التنمية املستدامة والقضاء على الفقر

 بـشأن  بتنظيم املؤمتر العلمي الثاين التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التـصحر            وإذ ترحب   

 القاحلــة التقيــيم االقتــصادي للتــصحر واإلدارة املــستدامة لألراضــي وقــدرة املنــاطق ”موضــوع 

_______________ 

 . ٣٠٨٢٢، الرقم ١٧٧١، الد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )٣(

  .٣٠٦١٩، الرقم ١٧٦٠املرجع نفسه، الد  )٤(



A/RES/67/211 لتصحر، وخباصة يف أفريقياأو من ا/تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف البلدان اليت تعاين من اجلفاف الشديد و  
 

3/5 

 ٧ إىل ٤ مــن   يف الفتــرة  املزمــع عقــده “وشــبه القاحلــة واجلافــة شــبه الرطبــة علــى الــصمود      

   يف فورتاليزا، الربازيل،٢٠١٣فرباير /شباط

اجلهود اليت تبذهلا أمانتا اتفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة التـصحر واملنظمـة          تالحظ  وإذ    

االت األمم املتحـدة ومكاتـب األمـم املتحـدة     العاملية لألرصاد اجلوية، بالتعاون مع عدد من وك   

 والوكــاالت الوطنيــة الرئيــسية لتنظــيم اجتمــاع رفيــع      املعنيــةواملنظمــات الدوليــة واإلقليميــة   

  ،٢٠١٣مارس / يف جنيف يف آذار وعقدهاملستوى بشأن السياسات الوطنية ملكافحة اجلفاف

 وعن تنفيـذ اتفاقيـة   ٦٦/٢٠١ بتقرير األمني العام عن تنفيذ القرار        علما حتيط  - ١  

أو مـن التـصحر،   /األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف البلدان الـيت تعـاين مـن اجلفـاف الـشديد و             

  ؛)٥(وخباصة يف أفريقيا

ــة    يــب  - ٢   ــضاء أن تتخــذ إجــراءات عاجل ــدول األع ــصحر لعكــس اجتــاه  بال  الت

تحـدة واملنظمـات     منظومة األمم امل   منوتدهور األراضي واجلفاف، حسب االقتضاء، مبساعدة       

اجلهـــات و والوكـــاالت املتعـــددة األطـــراف واموعـــات الرئيـــسية املعنيـــةاإلقليميـــة والدوليـــة 

  ؛األخرى املعنية

ــد   - ٣   ــد تأكي ــام  تعي ــى القي ــصميمها عل ــة األمــم املتحــدة ملكافحــة   ت ، وفقــا التفاقي

، )١( أفريقيـا أو مـن التـصحر، وخباصـة يف     / يف البلدان اليت تعـاين مـن اجلفـاف الـشديد و            التصحر

ختاذ إجراءات منسقة على الصعد الوطين واإلقليمـي والـدويل، لرصـد تـدهور األراضـي علـى                  با

شــبه  الــصعيد العــاملي وإصــالح األراضــي املتــدهورة يف املنــاطق القاحلــة وشــبه القاحلــة واجلافــة 

عمـل  ال وإطـار   اخلطـة االتفاقيـة و  وتعزيـز تنفيـذ     علـى دعـم      تـصميمها تعيد أيضا تأكيد    الرطبة، و 

 بطـرق منـها  ، )٢٠١٨-٢٠٠٨(تعزيز تنفيذ االتفاقيـة   من أجل   العشر  للسنوات  االستراتيجيني  

 أمهيــة التخفيـف مــن  تالحـظ ، و وتوفريهـا يف حينــها  مـوارد ماليــة كافيـة ميكــن التنبـؤ ــا   حـشد 

 احلفاظ علـى الواحـات    بطرق من بينها  التصحر وتدهور األراضي واجلفاف،      اآلثار النامجة عن  

  يفإسـهاما ا وإصـالح األراضـي املتـدهورة وحتـسني نوعيـة التربـة وحتـسني إدارة امليـاه،         وتنميتـه 

شــراكات علــى إقامــة حتقيــق التنميــة املــستدامة والقــضاء علــى الفقــر، وتــشجع يف هــذا الــصدد  

 الــشراكات واملبــادرات، تلــكأمهيــة وتــسلم ب، حلمايــة املــوارد األرضــيةبــادرات االضــطالع مبو

العلميـة  ربامج التـدريب اإلرشـادية والدراسـات       واالضطالع ب ء القدرات   بناعلى  وتشجع أيضا   

ــادرات الــيت ــدف إىل    ــادةواملب ــصادية واالجتماعيــة والبيئيــة لــسياسات     املنــافعفهــم زي  االقت

  وممارسات اإلدارة املستدامة لألراضي والتوعية ا؛

_______________ 

)٥( A/67/295الفرع الثاين ،.  
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ــار املناســب  علــى   تــشجع  - ٤   ــدهور التــصحللمــسائل املتعلقــة بإيــالء االعتب ر وت

  ؛٢٠١٥وضع خطة التنمية ملا بعد عام لدى األراضي واجلفاف 

أساليب ومؤشرات سليمة قائمة على أسس علميـة         وضع أمهية مواصلة    تؤكد  - ٥  

التـــصحر وتـــدهور األراضـــي  رصـــدوتطبيقهـــا ألغـــراض شـــاملة جلميـــع الفئـــات االجتماعيـــة 

ز البحوث العلمية وفقا التفاقيـة األمـم         لتعزي اليت جيري بذهلا  ، وأمهية اجلهود    وتقييمهاواجلفاف  

  املتحدة ملكافحة التصحر؛

لترسـيخ القاعـدة العلميـة لألنـشطة     الـيت جيـري بـذهلا     أمهية اجلهود   تؤكد أيضا   - ٦  

حتـيط  لتصدي للتصحر واجلفاف وفقا التفاقية األمم املتحدة ملكافحـة التـصحر، و           ل املضطلع ا 

االتفاقيـة يف دورتـه العاشـرة إنـشاء فريـق عامـل       يف ف طـرا األ مـؤمتر  بقـرار  يف هذا الـصدد      علما

ــارات     ــه التــوازن اإلقليمــي، ملواصــلة مناقــشة اخلي إســداء املــشورة املتعلقــة بخمــصص، يراعــى في

 مـع مراعـاة   التـصحر وتـدهور األراضـي واجلفـاف،    ب  حتديدا باملسائل املتعلقةيتصلفيما  العلمية  

  ؛)٦(النهج اإلقليمي لالتفاقية

املنــاخ  باملتــصلة ضــرورة التعــاون عــن طريــق تبــادل املعلومــات   كيــدتكــرر تأ  - ٧  

ــس ــم  ووالطقـ ــؤ نظـ ــر  والتنبـ ــذار املبكـ ــة اإلنـ ــاف  املتعلقـ ــي واجلفـ ــدهور األراضـ ــصحر وتـ  بالتـ

الرملية على الصعد العاملي واإلقليمي ودون اإلقليمـي، وتـدعو          العواصف   و الترابيةلعواصف  وبا

التنبــؤ ونظــم ىل التعــاون يف جمــال تبــادل املعلومــات إ املعنيــةيف هــذا الــصدد الــدول واملنظمــات 

  ؛ يف هذا االواإلنذار املبكر

 يفاألخـرى  أمهيـة مـشاركة منظمـات اتمـع املـدين واجلهـات املعنيـة               تالحظ    - ٨  

وهيئاته الفرعية وفقا للنظـام     املتحدة ملكافحة التصحر     اتفاقية األمم   دورات مؤمتر األطراف يف     

يف تنفيذ االتفاقية واخلطة وإطار العمـل       املعنية  اجلهات  ومشاركة تلك    طرافاألالداخلي ملؤمتر   

  العشر لتعزيز تنفيذ االتفاقية؛للسنوات االستراتيجيني 

 مرفــق البيئــة العامليــة إىل أن ينظــر، يف إطــار مواصــلة      دعوــا تكــرر تأكيــد   - ٩  

ال ـ زيادة املبالغ املرصـودة   املوارد خالل عمليات جتديد املوارد املقبلة، يف ختصيص مزيد من    

  فر املوارد؛ا املتعلق بتدهور األراضي، رهنا بتوعمله األساسي

ــد     تقــرر  - ١٠   ــستني البن ــة وال ــدورا الثامن ــدرج يف جــدول األعمــال املؤقــت ل  أن ت

ــون   ــيت تعــاين مــن      ”الفرعــي املعن ــدان ال ــة األمــم املتحــدة ملكافحــة التــصحر يف البل ــذ اتفاقي تنفي

_______________ 

  .١٠ - م أ /٢٠، املقرر ICCD/COP(10)/31/Add.1انظر   )٦(



A/RES/67/211 لتصحر، وخباصة يف أفريقياأو من ا/تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف البلدان اليت تعاين من اجلفاف الشديد و  
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ــشديد  ــاف ال ــا   / واجلف ــصحر، وخباصــة يف أفريقي ــن الت ــون    “أو م ــد املعن ــار البن التنميــة ”يف إط

  ؛“املستدامة

األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامة يف دورـا الثامنـة والـستني               إىل تطلب  - ١١  

  .تقريرا عن تنفيذ هذا القرار

  ٦١اجللسة العامة 

  ٢٠١٢ ديسمرب/ كانون األول٢١

  


