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  الدورة السابعة والستون
        من جدول األعمال) هـ (٢٠البند 

ــستدامة      ــة املـ ــصحر     : التنميـ ــة التـ ــدة ملكافحـ ــم املتحـ ــة األمـ ــذ اتفاقيـ تنفيـ
أو مـن التــصحر، وخباصــة  /البلـدان الــيت تعــاين مـن اجلفــاف الــشديد و   يف
  أفريقيا يف
    

  *تقرير اللجنة الثانية    
  

  )البوسنة واهلرسك (هودجيتشالسيدة عايدة : ةاملقرر
  

  مقدمة  -أوال   
انظـر  ( مـن جـدول األعمـال        ٢٠عقدت اللجنة الثانيـة مناقـشة موضـوعية بـشأن البنـد               - ١

A/67/437 ــرة ــشأن و). ٢، الفقـ ــراء بـ ــذ إجـ ــد الفرعـــي اختـ ـــ( البنـ ــستني) هـ  ٣٢  و٢٩ يف اجللـ
نظـر اللجنـة يف البنـد    وقـائع  ويرد سرد ل. ٢٠١٢نوفمرب  / تشرين الثاين  ٣٠  و ١٥املعقودتني يف   
  ).32 و A/C.2/67/SR.29( الصلة وي ذين املوجزينضرالفرعي يف احمل

  
  A/C.2/67/L.49 و A/C.2/67/L.17النظر يف مشروعي القرارين   -ثانيا   

ــسة   - ٢ ــودة يف ٢٩يف اجلل ــشر١٥، املعق ــاين ت ــل اجل /ين الث ــوفمرب، عــرض ممث ــر باســم  ن زائ
تنفيذ اتفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة التـصحر     ’’عنون  املقرار   ال  والصني مشروع  ٧٧جمموعة الـ   

‘‘ أو مـــن التـــصحر، وخباصـــة يف أفريقيـــا   /يف البلـــدان الـــيت تعـــاين مـــن اجلفـــاف الـــشديد و     
)A/C.2/67/L.17(وفيما يلي نصه ، :  

 
  

 .Add.1-9 و A/67/437الرموز  أجزاء حتت ١٠يصدر تقرير اللجنة املتعلق هبذا البند يف   *  
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  ،ةإن اجلمعية العام’’    
، ٢٠١١ديـسمرب   / كـانون األول   ٢٢ املؤرخ   ٦٦/٢٠١ إىل قرارها    إذ تشري ’’    

والقرارات األخرى املتصلة بتنفيـذ اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة التـصحر يف البلـدان           
  ،أو من التصحر، وخباصة يف أفريقيا/اليت تعاين من اجلفاف الشديد و

مم املتحدة للتنمية املستدامة، الـيت    بالوثيقة اخلتامية ملؤمتر األ   حتيط علما    وإذ’’    
مـن  إلدارة الـسليمة لألراضـي، مبـا يف ذلـك التربـة،          امهيـة   بأ سلمت فيها اجلمعية العامة   

 مـن حيـث إسـهامها يف النمـو االقتـصادي      وخباصـة  ،االقتصادية واالجتماعيـة الناحيتني  
فقـر ومتكـني   والتنوع البيولـوجي والزراعـة املـستدامة واألمـن الغـذائي والقـضاء علـى ال             

  ،املرأة والتصدي لتغري املناخ وحتسني توافر املياه
 حتـديات   ظواهر تـشكل   أن التصحر وتدهور األراضي واجلفاف       ؤكدإذ ت و’’    

 التنميـة املـستدامة جلميـع البلـدان،         زالـت تعـوق علـى حنـو خطـري         ذات بعد عـاملي ومـا       
خـاص مـن حتـديات     بوجـه    يـشكله هـذا   ؤكـد أيـضا مـا       تإذ   و ،سيما البلدان النامية   وال

   والبلدان النامية غري الساحلية،ألفريقيا وأقل البلدان منوا
جلفـاف واجملاعـة   حلـاالت ا  املـدمرة  إزاء العواقـب   القلقبالغعن   تعربوإذ  ’’    

 إىل وإذ تــدعو  يف أفريقيــا، وخباصــة يف القــرن األفريقــي ومنطقــة الــساحل،      ةالدوريــ
ويـل علـى    الطتوسـط و  املولألجل القصري    من خالل اختاذ تدابري      التحرك بصورة عاجلة  

  ،مجيع املستويات
ــشريو’’     ــدهور      إىلإذ ت ــصحر وت ــار النامجــة عــن الت ــة التخفيــف مــن اآلث  أمهي

ــاف، جب  ــة األراضــي واجلف ــها و   مل ــى الواحــات وتنميت ــها احلفــاظ عل صــالح إطــرق من
ق التنميـة    يف حتقيـ   إسهاما إدارة املياه،    وحتسنياألراضي املتدهورة وحتسني نوعية التربة      

  ،املستدامة والقضاء على الفقر
ــا’’     ــشدة      وإذ تقلقه ــة ال ــة البالغ ــدمرة النامجــة عــن الظــواهر اجلوي  العواقــب امل

تتــصف بــه مــن تكــرر واســتطالة فتــرات اجلفــاف والفيــضان وتزايــد تــواتر وشــدة   ومــا
  ،واالقتصاد العواصف الترابية والعواصف الرملية وما حتدثه من تأثري سليب يف البيئة

 علــــى ضــــرورة تعزيــــز اإلدارة املــــستدامة لألراضــــي واإلدارة  وإذ تؤكــــد’’    
ــدهورة إواملــستدامة للغابــات   ــة   صــالح األراضــي املت  وغــري ذلــك مــن ممارســات التنمي

ــة مكافحــة       ــن أجــل كفال ــستدامة، م ــة امل ــق التنمي ــستدامة، يف ســياق حتقي ــصحر امل  الت
  وتدهور األراضي واجلفاف،
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  مــع إصــالحتــدهور األراضــي العمــل علــى تفــادي   أيــضا إىل أنوإذ تنــوه’’    
ــالغ األمهيــة لكــي يتحقــق لفقــراء املنــاطق    األراضــي املتــدهورة  يف الوقــت نفــسه أمــر ب

  الريفية األمن الغذائي وتتوافر هلم سبل احلصول على الطاقة واملياه،
معاجلــة ’ بــشأن املوضــوع املعنــون الرفيــع املــستوى هــااجتماعإىل وإذ تــشري ’’    

ــضايا ا ــضاء       ق ــستدامة والق ــة امل ــياق التنمي ــاف يف س ــدهور األراضــي واجلف ــصحر وت لت
  ،‘الفقر على

ــف حــدة ا  تؤكــدوإذ ’’     ــدهور  أن ختفي ــصحر وت ــاف ميــس  األراضــي ولت اجلف
 إىل  املعنيـة  األمـم املتحـدة      مؤسـسات  مجيـع    ، يف هذا الـصدد    ،قطاعات عدة، وإذ تدعو   

التـصدي علـى     دعـم    علـى ة التـصحر    أن تتعاون مع أمانة اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـ         
  ،لتلك التحدياتحنو فعال 

 اتفاقيــات بــالتقرير الــذي أحالــه األمــني العــام عــن تنفيــذ حتــيط علمــا   - ١’’    
  بالبيئة؛ املتعلقة املتحدة األمم

 تدهور  خاليا من ظاهرة  عامل  ال جعلعمل على   بالتعرب عن التزامها      - ٢’’    
وحتــث الــدول األعــضاء علــى اختــاذ إجــراءات   ، األراضــي يف ســياق التنميــة املــستدامة 

ــر     ــن أجــل دح ــة م ــدهور  اعاجل ــصحر وت ــافاألراضــي ولت ــضاء،  اجلف ، حــسب االقت
مبساعدة من منظومة األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية والدولية املختصة والوكـاالت           

  املتعددة األطراف والفئات الرئيسية وغريها من اجلهات املعنية؛
يــات احلكوميــة الدوليــة والعمليــات األخــرى ذات الــصلة  العملتــدعو  - ٣’’    

 إىل أن تـويل االعتبـار الواجـب      ٢٠١٥طة األمم املتحـدة للتنميـة ملـا بعـد عـام             املعنية خب 
  ؛ التصحر وتدهور األراضي واجلفافلقضايا

 منظومة األمـم املتحـدة واملنظمـات اإلقليميـة والدوليـة املختـصة              حتث  - ٤’’    
ــة علــى    والوكــاالت املتعــددة ا ألطــراف والفئــات الرئيــسية وغريهــا مــن اجلهــات املعني

  ؛ تدهور األراضيخاليا من ظاهرةعامل ال جعل اإلسهام يف
اختـــاذ إجـــراءات منـــسقة علـــى الـــصعد الـــوطين   علـــى تعقـــد العـــزم  - ٥’’    

 لرصـد تـدهور     ،اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة التـصحر         يف إطـار    واإلقليمي والدويل،   
صـالح األراضـي املتـدهورة يف املنـاطق القاحلـة وشـبه             إعيد العاملي و  األراضي على الص  

، وتـدعو إىل تنفيـذ االتفاقيـة علـى حنـو يأخـذ يف احلـسبان              القاحلة واجلافـة شـبه الرطبـة      
  األولويات والظروف واالستراتيجيات اإلمنائية الوطنية؛
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 ومؤشـرات سـليمة قائمـة       أساليب صوغ وتطبيق  أمهية مواصلة    ؤكدت  - ٦’’    
التـصحر  ظـواهر   ألغـراض رصـد      شاملة جلميع الفئـات االجتماعيـة     ولى أسس علمية    ع

، وأمهيــة اجلهــود اجلاريــة لتعزيــز البحــوث  مــداهاوتــدهور األراضــي واجلفــاف وتقيــيم
  ؛تفاقية مكافحة التصحرال وفقاالعلمية 

 والدراسـات   ب اإلرشادية  التدري وبرامجبناء القدرات   أنشطة   شجعت  - ٧’’    
 فهـم املنـافع االقتـصادية واالجتماعيـة والبيئيـة           تعميق إىل   اليت هتدف العلمية  واملبادرات  
   وزيادة الوعي هبا؛ اإلدارة املستدامة لألراضي وممارساتلسياسات

ترســيخ القاعــدة العلميــة لألنــشطة املــضطلع هبــا  علــى ضــرورة تــشدد  - ٨’’    
يف هـذا الـصدد،   تـدعو،   و،تفاقية مكافحة التـصحر ال وفقاللتصدي للتصحر واجلفاف  

دورتـه العاشـرة،     يف ،تفاقيـة يف اال طراف  األمؤمتر  الذي اختذه   قرر  إىل التنفيذ املبكر للم   
اخليـارات احملـددة    ملناقـشة    ، التـوازن اإلقليمـي    يراعـى فيـه   إنشاء فريـق عامـل خمـصص،        ب

 علمـي،   إنـشاء فريـق   ، مبـا يف ذلـك       أطـراف االتفاقيـة   إىل   بشأن إسداء املـشورة العلميـة     
 لتعزيز األسـاس العلمـي الـذي ترتكـز عليـه االتفاقيـة، مبـا يف ذلـك                   ن تأييدها وتعرب ع 

 التــصحر وتــدهور النظــر يف إنــشاء فريــق علمــي حكــومي دويل متــوازن إقليميــا بــشأن 
  ؛األراضي واجلفاف

بتنظيم املـؤمتر العلمـي الثـاين التفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة                ترحب  - ٩’’    
 االقتــصادي للتــصحر واإلدارة املــستدامة لألراضــي التقيــيم’  بــشأن موضــوع،التــصحر

الفتـرة مـن    ، املقرر عقـده يف      ‘ومرونة املناطق القاحلة وشبه القاحلة واجلافة شبه الرطبة       
  فورتاليزا، الربازيل؛، يف ٢٠١٣فرباير / شباط٧ إىل ٤
 تبــادل املعلومــات املتــصلة عــن طريــق تأكيــد ضــرورة التعــاون كــررت - ١٠’’    

ــاخ  ــباملن ــةواألح ــدهور      وال اجلوي ــصحر وت ــة بالت ــذار املبكــر املتعلق ــؤ واإلن  ونظــم التنب
األراضــي واجلفــاف وبالعواصــف الترابيــة والرمليــة علــى الــصعد العــاملي واإلقليمــي         

 إىل التعـاون يف جمـال       املعنيةدعو الدول واملنظمات    ت هذا الصدد،    ويف ،اإلقليمي ودون
  اجملال؛ يف هذار تبادل املعلومات ونظم التنبؤ واإلنذار املبك

 مبا تبذله أمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التـصحر وأمانـة            ترحب - ١١’’    
املنظمــة العامليــة لألرصــاد اجلويــة مــن جهــود، بالتعــاون مــع عــدد مــن وكــاالت األمــم  
املتحدة ومكاتب األمم املتحدة املختصة، واملنظمـات الدوليـة واإلقليميـة، والوكـاالت             

ية، لتنظـيم اجتمـاع رفيـع املـستوى بـشأن الـسياسات الوطنيـة ملكافحـة                 الوطنية الرئيـس  
  ؛٢٠١٣مارس /اجلفاف، ُيعقد يف جنيف يف آذار
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تفاقيـة واخلطـة وإطـار العمـل     وتعزيـز تنفيـذ اال   دعـم   زيـادة     إىل تدعو - ١٢’’     
 طرق منها تعبئة املوارد املالية الكافية الـيت ميكـن         ملة  االستراتيجيني للسنوات العشر، جب   

  التوقيت املناسب؛ يف وتوفريها  هباالتنبؤ
ملرفــق البيئــة العامليــة إىل أن ينظــر، يف ســياق مواصــلة  تكــرر دعوهتــا  - ١٣’’     

زيادة املوارد املخصصة خالل عمليات جتديد املوارد املقبلة، يف زيادة خمصصات جمـال             
  األراضي؛ التركيز املتعلق بتدهور

،  والـستني  الثامنـة عمال املؤقت لدورهتا     أن تدرج يف جدول األ     تقرر - ١٤’’     
تنفيـذ اتفاقيـة األمـم    ’ البنـد الفرعـي املعنـون    ،‘التنميـة املـستدامة     ’ يف إطار البند املعنون   

أو مـن التـصحر،   /اجلفاف الشديد و املتحدة ملكافحة التصحر يف البلدان اليت تعاين من     
  ؛‘أفريقيا وخباصة يف

 الثامنـة  يقدم إىل اجلمعية العامة يف دورهتـا         األمني العام أن  إىل   تطلب - ١٥’’     
  .‘‘والستني تقريرا عن تنفيذ هذا القرار

 اللجنــة علــىنــوفمرب، كــان معروضــا / تــشرين الثــاين٣٠ املعقــودة يف ٣٢ويف اجللــسة   - ٣
تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف البلدان اليت تعـاين مـن             ’’مشروع القرار املعنون    

قـررة  امل قدمتهالذي ) A/C.2/67/L.49(‘‘ أو من التصحر، وخباصة يف أفريقيا   /لشديد و اجلفاف ا 
  .A/C.2/67/L.17على مشاورات غري رمسية عقدت بشأن مشروع القرار بناء 
 اللجنـة علـى عـدم تطبيـق         اتفقـت ويف اجللسة نفسها وبناء على اقتراح رئـيس اللجنـة،             - ٤

 مــشروعي اختــاذ إجــراء بــشأن يف  والــشروع العامــة مــن النظــام الــداخلي للجمعيــة١٢٠املــادة 
  .القرارين

 ال تترتـب    A/C.2/67/L.49ويف اجللسة نفسها أيضا، أبلغت اللجنة بأن مشروع القرار            - ٥
  .عليه آثار يف امليزانية الربناجمية

نــوفمرب، قــام ميــسر مــشروع القــرار،  / تــشرين الثــاين٣٠ املعقــودة يف ٣٢ويف اجللــسة   - ٦
  ).A/C.2/67/SR.32انظر ( مشروع القرار شفويا ويب، بتص)أملانيا (هفرنوشكأندرياس بفا

 بـصيغته املـصوبة     A/C.2/67/L.49، اعتمدت اللجنة مـشروع القـرار        نفسهاويف اجللسة     - ٧
  .)١١انظر الفقرة (شفويا 

ــان       - ٨ ــة ببي انظــر (وبعــد اعتمــاد مــشروع القــرار، أدىل ممثــل الواليــات املتحــدة األمريكي
A/C.2/67/SR.32.(  

  ).A/C.2/67/SR.32انظر ( ممثل املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية أيضاوأدىل ببيان   - ٩
ــوء   - ١٠ ــرار  ويف ضـ ــاد مـــشروع القـ ــرار  A/C.2/67/L.49اعتمـ ــدمو مـــشروع القـ ــام مقـ ، قـ

A/C.2/67/L.17مشروعهم بسحب .  
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  توصية اللجنة الثانية  -ثالثا   
 :لعامة باعتماد مشروع القرار التايلتوصي اللجنة الثانية اجلمعية ا  - ١١
  

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

  ،إن اجلمعية العامة  
، وكـذلك   ٢٠١١ديـسمرب   / كـانون األول   ٢٢ املـؤرخ    ٦٦/٢٠١ إىل قرارهـا     إذ تشري   

ألخـرى املتـصلة بتنفيـذ اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة التـصحر يف البلـدان الـيت                     إىل القرارات ا  
  ،)١(أو من التصحر، وخباصة يف أفريقيا/تعاين من اجلفاف الشديد و

 إىل الوثيقــة اخلتاميــة ملــؤمتر األمــم املتحــدة للتنميــة املــستدامة املعنونــة   وإذ تــشري أيــضا  
ت، يف مجلـة أمـور، باألمهيـة االقتـصادية واالجتماعيـة             الـيت أقـر    )٢(“املستقبل الذي نصبو إليـه    ”

لإلدارة السليمة لألراضي، مبا فيها التربـة، وخـصوصا بإسـهامها يف النمـو االقتـصادي والتنـوع                  
البيولــوجي والزراعــة املــستدامة واألمــن الغــذائي والقــضاء علــى الفقــر ومتكــني املــرأة والتــصدي 

ت أن التــصحر وتــدهور األراضــي واجلفــاف تــشكل  لــتغري املنــاخ وحتــسني تــوافر امليــاه، وأكــد 
حتـديات ذات بعـد عــاملي وال تـزال تـشكل حتــديات جديـة لتحقيـق التنميــة املـستدامة يف مجيــع        

ســيما الناميــة منــها، وأكــدت أيــضا مــا يــشكله ذلــك بوجــه خــاص مــن حتــديات    البلــدان، وال
ربت عن بالغ القلـق إزاء العواقـب        ألفريقيا وأقل البلدان منوا والبلدان النامية غري الساحلية، وأع        

ــة       ــا، وخباصــة يف القــرن األفريقــي ومنطق ــة يف أفريقي ــدمرة حلــاالت اجلفــاف واجملاعــة الدوري امل
الساحل، ودعت إىل التحرك بشكل عاجل باختاذ تدابري قصرية ومتوسطة وطويلة األجل علـى              

  كل الصعد،
ستدامة أقــر بــضرورة اختــاذ  إىل أن مــؤمتر األمــم املتحــدة للتنميــة املــ وإذ تــشري كــذلك  

جعـل   إىل   لغايـة والسعي من أجل حتقيق تلـك ا      إجراءات عاجلة من أجل دحر تدهور األراضي        
العامل خاليا من ظاهرة تدهور األراضي يف سياق التنمية املستدامة، ما مـن شـأنه أن حيفـز علـى                    

  تعبئة املوارد املالية من جمموعة من املصادر العامة واخلاصة،
  إزاء العواقــب املــدمرة النامجــة عــن الظــواهر املناخيــة القاســية يف  رها القلــقوإذ يــساو  

ــة      ــبه الرطب ــة ش ــة واجلاف ــة وشــبه القاحل ــاطق القاحل ــة    املن ــز مبوجــات طويل ــيت تتمي متكــررة و ال
__________ 

  )١(  United Nations, Treaty Series, vol. 1954, No. 33480. 
 .، املرفق٦٦/٢٨٨القرار   )٢(  
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اجلفاف والفيضانات وتزايد وتـرية وشـدة العواصـف الغباريـة والعواصـف الرمليـة وتأثريهـا                من
  صاد،السليب على البيئة واالقت

 على ضرورة تعزيز اإلدارة املستدامة لألراضـي واإلدارة املـستدامة للغابـات             وإذ تؤكد   
  وإصالح األراضي املتدهورة من أجل مكافحة التصحر وتدهور األراضي واجلفاف،

ــدهور األراضــي والعمــل يف الوقــت نفــسه علــى     وإذ تــشري    إىل أن تفــادي اســتمرار ت
 األمهيـة كـي يتـسىن لفقـراء املنـاطق الريفيـة حتقيـق األمـن                 إصالح األراضـي املتـدهورة أمـر بـالغ        
  الغذائي واحلصول على الطاقة واملياه،

ــضا    ــشري أي ــني       وإذ ت ــستويات ب ــع امل ــى مجي ــاون عل ــسيق والتع ــز التن  إىل ضــرورة تعزي
األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر واتفاقية األمم املتحدة اإلطاريـة بـشأن تغـري             

  ، ويف ما بني أماناهتا، ضمن احترام والية كل منها،)٤( واتفاقية التنوع البيولوجي)٣(املناخ
 الطــابع الــشامل للقطاعــات الــذي يتــسم بــه التخفيــف مــن حــدة التــصحر   وإذ تؤكــد  

وتدهور األراضي واجلفاف، مبا يف ذلـك أبعـاده االقتـصادية واالجتماعيـة والبيئيـة، وإذ تـدعو،                  
سات األمـم املتحـدة املختـصة إىل التعـاون مـع أمانـة اتفاقيـة األمـم                  يف هذا الـصدد، مجيـع مؤسـ       

  املتحدة ملكافحة التصحر على دعم مواجهة تلك التحديات بشكل فعال،
التـصدي للتـصحر وتـدهور      ” إىل اجتماعها الرفيع املستوى حـول موضـوع          وإذ تشري   

  ،“األراضي واجلفاف يف سياق التنمية املستدامة والقضاء على الفقر
 بتنظيم املؤمتر العلمي الثاين التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التـصحر حـول             وإذ ترحب   

التقيــيم االقتــصادي للتــصحر واإلدارة املــستدامة لألراضــي وقــدرة املنــاطق القاحلــة  ”موضــوع 
فربايــر / شــباط٧ إىل ٤، املزمــع عقــده مــن “وشــبه القاحلــة واجلافــة شــبه الرطبــة علــى الــصمود

  زا، الربازيل، يف فورتالي٢٠١٣
اجلهود اليت تبذهلا أمانتا اتفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة التـصحر واملنظمـة        تالحظ  وإذ    

العاملية لألرصاد اجلوية، بالتعاون مع عدد من وكاالت األمم املتحدة، ومكاتب األمم املتحـدة              
وعقـد اجتمـاع    واملنظمات الدوليـة واإلقليميـة املختـصة، والوكـاالت الوطنيـة الرئيـسية لتنظـيم                
  ،٢٠١٣مارس /رفيع املستوى بشأن السياسات الوطنية ملكافحة اجلفاف، يف جنيف يف آذار

__________ 

  )٣(  United Nations, Treaty Series, vol. 1771, No. 30822. 
  .٣٠٦١٩، الرقم ١٧٦٠ اجمللد املرجع نفسه،  )٤(  
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 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( يف أفريقياوخباصة
 بالــدول األعــضاء أن تتخــذ إجــراءات عاجلــة مــن أجــل دحــر التــصحر  هتيــب  - ٢  

وتـــدهور األراضـــي واجلفـــاف، حـــسب االقتـــضاء، مبـــساعدٍة مـــن منظومـــة األمـــم املتحـــدة،    
واملنظمات اإلقليمية والدولية املختصة، والوكـاالت املتعـددة األطـراف، واجملموعـات الرئيـسية              

  املعنية؛وغريها من اجلهات 
 عزَمها، وفقا التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، علـى اختـاذ            تعيد تأكيد   - ٣  

إجراءات منسقة على كل من الصعد الوطين واإلقليمي والدويل، لرصد تدهور األراضـي علـى           
شــبه  الــصعيد العــاملي وإصــالح األراضــي املتــدهورة يف املنــاطق القاحلــة وشــبه القاحلــة واجلافــة 

ــة ــها االســتراتيجيني       الرطب ــها وإطــار عمل ــة وخطت ــذ االتفاقي ــز تنفي ــى دعــم وتعزي ــا عل ، وعزَمه
، مبا يف ذلـك عـن طريـق تعبئـة مـوارد ماليـة        )٢٠١٨-٢٠٠٨(العشريتني لتعزيز تنفيذ االتفاقية     

ــا، و     ــؤ هب ــت املناســب وميكــن التنب ــة يف الوق ــار النامجــة    تالحــظكافي ــن اآلث ــف م ــة التخفي  أمهي
راضــي واجلفــاف، مبــا يف ذلــك عــن طريــق احلفــاظ علــى الواحــات     التــصحر وتــدهور األ عــن

وتنميتــها وإصــالح األراضــي املتــدهورة وحتــسني نوعيــة التربــة وحتــسني إدارة امليــاه، مبــا يــسهم  
حتقيـــق التنميـــة املـــستدامة والقـــضاء علـــى الفقـــر، وتـــشجع، يف هـــذا الـــصدد، الـــشراكات   يف

دركـــةً أمهيـــة كـــل مـــن هـــذه الـــشراكات واملبـــادرات الراميـــة إىل حفـــظ مـــوارد األراضـــي، م
واملبادرات، وتشجع أيضا بناء القـدرات وبـرامج التـدريب اإلرشـادية والدراسـات واملبـادرات                
العلميـــة الـــيت هتـــدف إىل تعميـــق فهـــم الفوائـــد االقتـــصادية واالجتماعيـــة والبيئيـــة لـــسياسات   

  وممارسات اإلدارة املستدامة لألراضي، والتوعية هبا؛
ء االعتبـار املناسـب لقـضايا التـصحر وتـدهور األراضـي واجلفـاف              إيال تشجع  - ٤  

  ؛٢٠١٥يف وضع خطة التنمية ملا بعد عام 
 أمهيــة مواصــلة صــوغ وتطبيــق أســاليب ومؤشــرات ســليمة قائمــة علــى تؤكــد  - ٥  

 التــصحر وتــدهور  ظــواهرأســس علميــة وشــاملة جلميــع الفئــات االجتماعيــة مــن أجــل رصــد   
اها، وكذلك أمهية اجلهود اجلاريـة لتعزيـز البحـوث العلميـة وفقـا              األراضي واجلفاف وتقييم مد   

  التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر؛

__________ 

  )٥(  A/67/295.  
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 أمهية اجلهود اجلارية لترسيخ القاعدة العلمية لألنـشطة اهلادفـة إىل            تؤكد أيضا   - ٦  
 ، يفحتـيط علمـا  التصدي للتصحر واجلفـاف وفقـا التفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة التـصحر، و              

هذا الصدد، باملقرر الذي اختذه مؤمتر األطراف يف االتفاقية، يف دورتـه العاشـرة، بإنـشاء فريـق                  
عامل خمصص، يراعـى فيـه التـوازن اإلقليمـي، ملواصـلة مناقـشة اخليـارات املتاحـة بـشأن إسـداء                      
املشورة العلمية اليت تركز على قضايا التصحر وتـدهور األراضـي واجلفـاف، علـى حنـو يراعـي                   

  هج اإلقليمي لالتفاقية؛الن
 ضرورة التعاون عن طريق تبادل املعلومات عن املناخ واألحـوال           تكرر تأكيد   - ٧  

اجلوية، والتنبؤ ونظم اإلنذار املبكر يف ما يتعلق بالتـصحر وتـدهور األراضـي واجلفـاف، فـضال                  
ــة علــى كــل مــن الــصعد العــاملي واإلقليمــي ودون      ــة والعواصــف الرملي  عــن العواصــف الغباري
ــادل          ــال تب ــاون يف جم ــصة إىل التع ــات املخت ــدول واملنظم ــصدد ال ــذا ال ــدعو يف ه ــي، وت اإلقليم

  املعلومات ذات الصلة، والتنبؤ ونظم اإلنذار املبكر؛
أمهيــة مــشاركة منظمــات اجملتمــع املــدين وغريهــا مــن اجلهــات املعنيــة  تالحــظ   - ٨  

ا للنظـام الـداخلي ملـؤمتر األطـراف،         دورات مؤمتر األطراف يف االتفاقية وهيئاته الفرعية وفقـ         يف
وكذلك اخنراط هذه اجلهات يف تنفيذ االتفاقية واخلطة وإطـار العمـل االسـتراتيجيني العـشريني         

  لتعزيز تنفيذ االتفاقية؛
 دعوهتا مرفق البيئة العاملية إىل أن ينظر، يف إطـار مواصـلة حتـسني               تكرر تأكيد   - ٩  

ارد املقبلـة، يف زيـادة املبـالغ املرصـودة يف جمـال التركيـز            توزيع املوارد خالل عمليات جتديد املو     
  املتعلق بتدهور األراضي، رهنا بتوفر املوارد؛

 أن تدرج يف جدول األعمال املؤقت لـدورهتا الثامنـة والـستني، يف إطـار                تقرر  - ١٠  
دة ملكافحـة   تنفيـذ اتفاقيـة األمـم املتحـ       ”، البند الفرعي املعنون     “التنمية املستدامة ”البند املعنون   

  ؛“أو من التصحر، وخباصة يف أفريقيا/التصحر يف البلدان اليت تعاين من اجلفاف الشديد و
 من األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامة يف دورهتـا الثامنـة والـستني                تطلب  - ١١  

  .تقريرا عن تنفيذ هذا القرار
  
  


