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            �    الرجاء إعادة االستعمال

  
  قرار اختذته اجلمعية العامة

  
  ])A/66/440/Add.5( على تقرير اللجنة الثانية ناءب[

  

تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف البلدان الـيت تعـاين        - ٦٦/٢٠١
  أو من التصحر، وخباصة يف أفريقيا/من اجلفاف الشديد و

  
  ،إن اجلمعية العامة  

 ٢٠٠٣ديــــــسمرب / كـــــانون األول ٢٣ؤرخ املــــــ ٥٨/٢١١ إىل قراراـــــا  إذ تـــــشري   

ــ٦١/٢٠٢ و ــانون األول٢٠ؤرخ  املـ ــسمرب / كـ ــ٦٢/١٩٣  و٢٠٠٦ديـ ــانون ١٩ؤرخ  املـ  كـ

 ٦٤/٢٠٢  و٢٠٠٨ديــسمرب / كــانون األول١٩ؤرخ  املــ٦٣/٢١٨  و٢٠٠٧ديــسمرب /األول

ــ ــسمرب / كــانون األول٢١ؤرخ امل ــ٦٥/١٦٠  و٢٠٠٩دي ــسمرب / كــانون األول٢٠ؤرخ  امل دي

ــصحر يف       الإىل  و٢٠١٠ ــم املتحــدة ملكافحــة الت ــة األم ــذ اتفاقي ــصلة بتنفي ــرارات األخــرى املت ق

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

ــق    ــساورها القل ــدهور     وإذ ي ــصحر وت ــسلبية الناشــئة عــن الت ــصادية ال ــار االقت  إزاء اآلث

 بتنظــيم املــؤمتر العلمــي الثــاين التفاقيــة األمــم  األراضــي واجلفــاف، وإذ ترحــب يف هــذا الــصدد 

التقيــيم االقتــصادي للتــصحر واإلدارة املــستدامة  ’’املتحــدة ملكافحــة التــصحر بــشأن موضــوع  

، املقـرر عقـده يف موعـد      ‘‘لألراضي ومرونة املناطق القاحلة وشبه القاحلة واجلافـة شـبه الرطبـة           

  ،٢٠١٣مارس /أقصاه آذار

ــضا     ــق أي ــساورها القل ــة والعواصــف     وإذ ي ــواتر وشــدة العواصــف الترابي ــد ت  إزاء تزاي

  ها السليب على البيئة واالقتصاد،أثر والرملية اليت تضر باملناطق القاحلة وشبه القاحلة

_______________ 

 . ٣٣٤٨٠، الرقم ١٩٥٤، الد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )١(
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 إىل ضرورة تعزيز التعاون فيمـا بـني أمانـات اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة              وإذ تشري   

، مـع  )٣( واتفاقية التنـوع البيولـوجي     )٢(تغري املناخ التصحر واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن       

  احترام والية كل منها،

 قطاعــات يــؤثر يف أن ختفيــف حــدة التــصحر وتــدهور األراضــي واجلفــاف وإذ تؤكــد  

 األمـم املتحـدة املعنيـة إىل أن تتعـاون مـع أمانـة            منظمـات  مجيـع    عدة، وإذ تدعو يف هذا الـصدد      

  حر على دعم التصدي على حنو فعال لتلك التحديات،اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التص

 حلكومـة مجهوريـة كوريـا الستـضافتها الـدورة العاشـرة       عن عميق امتناـا    وإذ تعرب   

ــة   ــراف يف االتفاقيــ ــؤمتر األطــ ــن  يف ملــ ــرة مــ ــشانغوون يف الفتــ ــة تــ ــشرين ٢١ إىل ١٠مدينــ  تــ

  ،٢٠١١ أكتوبر/األول

التـصدي  ”جمعية العامة بـشأن موضـوع    باالجتماع الرفيع املستوى للوإذ حتيط علما   

 الـذي   “يـة املـستدامة والقـضاء علـى الفقـر         للتصحر وتدهور األراضي واجلفـاف يف سـياق التنم        

 على أن اتفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة التـصحر هـي مبثابـة أداة حتقـق أمـورا منـها األمـن                        شدد

علـى االسـتخدام املـستدام     شجع  الغذائي والقضاء على الفقر وحتقيق التنميـة املـستدامة، وأـا تـ            

 اجلافــة وتعــزز العمليــة العلميــة كــي يتــسىن فهــم قــضايا التــصحر وتــدهور  املنــاطقألراضــي يف ل

األراضي واجلفاف على حنـو أفـضل، وإذ تعتـرف بالعمـل الـشامل الـذي قـام بـه مركـز تنـسيق                        

  ستوى،وأمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف تنظيم االجتماع الرفيع امل

  ألمم املتحدة للتنمية املستدامة، أمهية الدورة املقبلة ملؤمتر اوإذ تدرك  

تنفيـذ اتفاقيـة   عن  و٦٥/١٦٠ بتقرير األمني العام عن تنفيذ القرار       حتيط علما   - ١  

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

  ؛)٤(وخباصة يف أفريقيا

ــالغ قلقهــا   - ٢   ــة احلرجــة يف منطقــة القــرن األفريقــي الــيت   تعــرب عــن ب  إزاء احلال

تشهد فترة من أسوأ فترات اجلفاف يف التاريخ، وتؤكد أن هذه احلالة تـربز احلاجـة إىل التنفيـذ     

ــة و  ــهاالفعــال لالتفاقي ــها وإطــار خلطت ــذ    عمل ــز تنفي ــرة العــشر ســنوات لتعزي  االســتراتيجيني لفت

  تدابري قصرية ومتوسطة وطويلة األجل؛اختاذ عن طريق  ،)٥( )٢٠١٨-٢٠٠٨(االتفاقية 

_______________ 

 .٣٠٨٢٢، الرقم ١٧٧١املرجع نفسه، الد  )٢(

 .٣٠٦١٩، الرقم ١٧٦٠املرجع نفسه، الد  )٣(

 .الثاين، الفرع A/66/291انظر  )٤(

)٥( A/C.2/62/7املرفق ،.  
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ــائج الــدورة العاشــرة ملــؤمتر األطــراف يف االتفاقيــة،   ترحــب  - ٣   وتــشدد علــى  بنت

  القرارات املتخذة يف تلك الدورة؛ تنفيذ ضرورة

ــدف إجيــاد يف االتفاقيــة  بــاجلهود الــيت يبــذهلا مــؤمتر األطــراف ترحــب أيــضا  - ٤  

 اآللية العاملية والترتيبـات املؤسـسية الالزمـة هلـا، وذلـك يف إطـار       بإدارةل دائمة فيما يتعلق    حلو

ــيش املــشتركة      مــامتابعــة ــر وحــدة التفت ــها تقري ــة شــىت، من  لعــام أجــري مــن تقييمــات خارجي

  ، دف حتسني اخلدمات املقدمة ملؤمتر األطراف؛)٦(٢٠٠٩

ــة اســتعراض تنفيــذ    توصــي  - ٥   ــز الــدور االستــشاري الــذي تــضطلع بــه جلن  بتعزي

 رصــد مــن أجــلتقدمانــه مــن توصــيات،   مــااالتفاقيــة وجلنــة العلــم والتكنولوجيــا، مــن خــالل 

  قرارات مؤمتر األطراف يف االتفاقية على حنو فعال؛

ار  إىل احلاجــة املــستمرة إىل تعزيــز األســاس العلمــي لالتفاقيــة، وإىل القــرتـشري   - ٦  

الــذي اختــذه مــؤمتر األطــراف يف االتفاقيــة يف دورتــه العاشــرة القاضــي بإنــشاء فريــق عامــل          

خمصص، يراعى فيه التوازن اجلغرايف، لزيـادة مناقـشة اخليـارات املتاحـة إلسـداء مـشورة علميـة                   

ــضايا التـــصحر  ــى قـ ــز علـ ــ وتركـ ــي   تـ ــهج اإلقليمـ ــاة النـ ــع مراعـ ــاف، مـ ــي واجلفـ دهور األراضـ

  ؛)٧(لالتفاقية

لتحديـد وتنفيـذ أسـاليب علميـة سـليمة       حاليـا    إىل اجلهود املبذولـة      تشري أيضا   - ٧  

  لرصد التصحر وتقييمه؛

 مرفــق البيئــة العامليــة إىل أن يــدرس، يف إطــار مواصــلة زيــادة ختــصيص    تــدعو  - ٨  

املــوارد خــالل عمليــات جتديــد املــوارد املقبلــة، مــسألة زيــادة خمصــصات جمــال التركيــز املتعلــق   

  ضي، رهنا بتوافر املوارد؛رابتدهور األ

 أمهية مشاركة منظمات اتمع املـدين وغريهـا مـن اجلهـات املعنيـة يف            تالحظ  - ٩  

 وهيئاتــه الفرعيــة وفقــا للنظــام الــداخلي ملــؤمتر األطــراف،   يف االتفاقيــةدورات مــؤمتر األطــراف

فتــرة العــشر واخنــراط هــذه اجلهــات يف تنفيــذ االتفاقيــة واخلطــة وإطــار العمــل االســتراتيجيني ل  

  سنوات لتعزيز تنفيذ االتفاقية؛

 التـصدي ألسـباب   ـدف  على دعم وتعزيز تنفيذ االتفاقية    تعيد تأكيد عزمها    - ١٠  

 منـها  بطـرق التصحر وتدهور األراضي واجلفاف، وكذلك الفقر الناجم عن تدهور األراضـي،    

_______________ 

  .A/64/379انظر  )٦(

  .COP.10/20 املقرر، ICCD/COP (10)/31/Add.1انظر  )٧(
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 متفـق عليهـا وبنـاء     موارد مالية كافية وميكـن التنبـؤ ـا ونقـل التكنولوجيـا وفـق شـروط              حشد

  القدرات؛

 إىل العمليــة التحــضريية اجلاريــة ملــؤمتر األمــم املتحــدة للتنميــة املــستدامة  تــشري  - ١١  

  ؛٢٠١٢يونيه / حزيران٢٢ إىل ٢٠من يف الفترة املقرر عقده يف ريو دي جانريو، الربازيل، 

يبات إداريـة   الصلة املؤسسية الراهنة وما يتصل ا من ترت استمرار تعيد تأكيد   - ١٢  

بني أمانة االتفاقية واألمانة العامـة لألمـم املتحـدة لفتـرة أخـرى مـدا مخـس سـنوات، علـى أن                    

ــصاه       ــد أقـ ــة يف موعـ ــراف يف االتفاقيـ ــؤمتر األطـ ــة ومـ ــة العامـ ــستعرضها اجلمعيـ ــانون ٣١تـ  كـ

  ؛)٨(، حسبما قرره مؤمتر األطراف يف دورته العاشرة٢٠١٧ديسمرب /األول

 يف جدول مؤمترات واجتماعات األمم املتحـدة لفتـرة الـسنتني           أن تدرج    تقرر  - ١٣  

 وهيئاته الفرعية املزمع عقدها خالل فتـرة       يف االتفاقية   دورات مؤمتر األطراف   ٢٠١٣-٢٠١٢

ــؤمتر األطــراف        ــدورات م ــوفر اعتمــادات ل ــام أن ي ــب إىل األمــني الع ــذكورة، وتطل ــسنتني امل ال

  ؛ ٢٠١٣-٢٠١٢اجمية املقترحة لفترة السنتني وهيئاته الفرعية عند تقدمي امليزانية الربن

 أن تـدرج يف جـدول األعمـال املؤقـت لـدورا الـسابعة والـستني،                تقرر أيضا   - ١٤  

تنفيـذ اتفاقيـة األمـم املتحـدة     ”، البند الفرعي املعنـون  ‘‘التنمية املستدامة ’’يف إطار البند املعنون     

ــاف ا      ــن اجلف ــاين م ــيت تع ــدان ال ــصحر يف البل ــشديد وملكافحــة الت ــصحر، وخباصــة   /ل ــن الت أو م

  ؛“أفريقيا يف

 إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامة يف دورا السابعة والـستني       تطلب  - ١٥  

  .تقريرا عن تنفيذ هذا القرار

  ٩١اجللسة العامة 

  ٢٠١١ ديسمرب/ كانون األول٢٢

  

_______________ 

 .COP.10/32 املقرراملرجع نفسه،  )٨(


