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  قرار اختذته اجلمعية العامة

 ])A/63/414/Add.5( على تقرير اللجنة الثانيةبناء[
 

تنفيــذ اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة التــصحر يف البلــدان الــيت- ٦٣/٢١٨
أو من التصحر، وخباصة يف أفريقيا/تعاين من اجلفاف الشديد و

 
،إن اجلمعية العامة

 ٢٠٠٣ديــــــسمرب/ كــــــانون األول٢٣املــــــؤرخ ٥٨/٢١١ا إىل قراراــــــإذ تــــــشري
ــسمرب/ كـــانون األول٢٠ املـــؤرخ٦١/٢٠٢ و  كـــانون١٩ املـــؤرخ٦٢/١٩٣ و٢٠٠٦ديـ

ــم املتحــدة ملكافحــة٢٠٠٧ديــسمرب/األول ــة األم ــذ اتفاقي ــة بتنفي ــرارات األخــرى املتعلق ، والق
،)١(أفريقياأو من التصحر، وخباصة يف/التصحر يف البلدان اليت تعاين من اجلفاف الشديد و

،)٢(٢٠٠٥ؤمتر القمة العاملي لعاممل الوثيقة اخلتامية إىلوإذ تشري أيضا
 يفاألرضوتـــدهوروعكـــس مــساره مبكافحــة التــصحرالتزامهـــا وإذ تعيــد تأكيــد

 مـن االتفاقيــة،٣ و٢ و١املنـاطق القاحلـة وشـبه القاحلــة واجلافـة شـبه الرطبـة، وفقــا للمـواد
القضاء على الفقر املدقع وتشجيع التنمية املـستدامة وحتـسني أسـبابوبتخفيف آثار اجلفاف و

التــصحر، مــع مراعـاة اخلطــة وإطــار العمــلمــنأو/املتــضررين مــن اجلفـاف وللــسكان الـرزق
،)٣()٢٠١٨-٢٠٠٨(االستراتيجيني لفترة العشر سنوات لتعزيز تنفيذ االتفاقية

 سـنة٢٠٠٦ج عـن إعـالن سـنة على االسـتفادة مـن الـزخم الـذي نـتوإذ تعقد العزم
ــن ذلــك، ــيت تولــدت ع دوليــة للــصحارى والتــصحر وعلــى تعزيــز روح التــضامن الــدويل ال

سنوات،فترة العشر لوإطار العمل االستراتيجينيترحب باعتماد اخلطة وإذ

_______________

 .٣٣٤٨٠، الرقم١٩٥٤، الداملعاهداتوعةجمم األمم املتحدة،)١(
 .٦٠/١انظر القرار )٢(
)٣( A/C.2/62/7املرفق ،. 
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ــةوإذ تؤكــد مــن جديــد ــة لالتفاقي ــضوية العاملي  وإذ تقــر بــأن ملــشاكل التــصحر، الع
بعدا عامليا من حيث تأثريها يف مجيع مناطق العامل، واجلفافاألرضوتدهور

تـشكل ديـدا خطـريا حيـدق  واجلفـافاألرض على أن التـصحر وتـدهوروإذ تشدد
بقــدرة البلــدان الناميــة علــى حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة املتفــق عليهــا دوليــا، مبــا فيهــا األهــداف

ينه وبصورة فعالة من شأنه أن يساعد علىاإلمنائية لأللفية، وإذ تسلم بأن تنفيذ االتفاقية يف ح
حتقيق هذه األهداف،
ضــرورة تعزيــز التعــاون بــني اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة التــصحر يفوإذ تالحــظ

أو مـن التـصحر، وخباصـة يف أفريقيـا، واتفاقيـة األمـم/البلدان اليت تعاين من اجلفاف الـشديد و
مـع،)“ريـواتفاقيـات”( )٥( واتفاقيـة التنـوع البيولـوجي)٤(خاملتحدة اإلطارية املتعلقة بتغري املنا

 وفقـدان التنـوعاألرضاحترام واليات كـل منـها، وإذ يـساورها القلـق ألن التـصحر وتـدهور
 ميكن أن ينطـوي عليـهاالبيولوجي وتغري املناخ يؤثر كل منها يف اآلخر تأثريا سلبيا، وإذ تقر مب

، من فوائدداعمةطريقة متالتكامل يف التصدي هلذه املشاكل ب
خطـة”( خطة تنفيذ نتائج مؤمتر القمة العاملي للتنميـة املـستدامةوإذ تؤكد من جديد

الــيت تــسلم بــأن اتفاقيــة مكافحــة التــصحر تــشكل أداة مــن أدوات )٦()“جوهانــسربغ للتنفيــذ
القضاء على الفقر،
ة ميكن التنبؤ ـا مـن أجـل بضرورة تزويد أمانة االتفاقية مبوارد ثابتة وكافيوإذ تسلم

متكينها من مواصلة االضطالع مبسؤولياا بكفاءة ويف الوقت املناسب،
 بالقرار الذي اختذته جلنة التنمية املستدامة يف دورا احلادية عشرة بـالنظروإذ ترحب

ــسألةهايف مجلــــة أمــــور، منــــ )٧(خــــالل دورتيهــــا الــــسادسة عــــشرة والــــسابعة عــــشرة  مــ
واجلفاف، التصحر

_______________

 .٣٠٨٢٢، الرقم١٧٧١، الدجمموعة املعاهدات األمم املتحدة،)٤(
 .٣٠٦١٩، الرقم١٧٦٠ املرجع نفسه، الد )٥(
 -أغــسطس/ آب٢٦ب أفريقيــا،تقريــر مــؤمتر القمــة العــاملي للتنميــة املــستدامة، جوهانــسربغ، جنــو )٦(
، الفـــصل) والتـــصويبA.03.II.A.1منـــشورات األمـــم املتحـــدة، رقـــم املبيـــع (٢٠٠٢ســـبتمرب/ أيلـــول٤

 .، املرفق٢األول، القرار
ــة للمجلــس االقتــصادي واالجتمــاعي، :انظــر )٧( ــم٢٠٠٣الوثــائق الرمسي  ،)E/2003/29 (٩، امللحــق رق

 .ار األولالفصل األول، الفرع ألف، مشروع القر
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ــسادسة عــشرةوإذ ترحــب أيــضا ــة املــستدامة يف دورــا ال ــة التنمي  منتــدىبعقــد جلن
ــا الســتعراض بعــض املواضــيع ــا دولي ــة يف إطــار التحــضري الختــاذذات الــصلةحكومي  باالتفاقي

 السابعة عشرة،االسياسات بشأن تلك املواضيع يف دورب متعلقةقراراتاللجنة
بـشأنوار الرفيـع املـستوىالستـضافة احلـأملانيـاومة حلكتقديرهابالغعن وإذ تعرب

،٢٠٠٨مايو/ أيار٢٧السياسات الذي جرى يف بون يف
حلكومـة تركيـا الستـضافة الـدورة الـسابعة للجنـةوإذ تعرب عن بالغ تقديرها أيـضا

ــة ــتثنائية األوىل للجن ــدورة االس ــة وال ــذ االتفاقي ــاســتعراض تنفي ــة ب ــا يفاملعني  العلم والتكنولوجي
،٢٠٠٨نوفمرب/ تشرين الثاين١٤إىل ٣ من يف الفترةإسطنبول

ــة األمــم املتحــدة ملكافحــةحتــيط علمــا- ١ ــر األمــني العــام عــن تنفيــذ اتفاقي  بتقري
؛)٨(أو من التصحر، وخباصة يف أفريقيا/التصحر يف البلدان اليت تعاين من اجلفاف الشديد و

ــز تنفتعيــد تأكيــد عزمهــا- ٢ ــم وتعزي ــى دع ــة عل ــذ االتفاقي ــة التــصدي)١(ي ، بغي
خـالل مجلـة مـن األرض وكذلك الفقر النـاجم عـن تـدهوراألرضألسباب التصحر وتدهور

كافية ميكن التنبؤ ـا ونقـل التكنولوجيـا وبنـاء القـدرات علـىو تعبئة موارد ماليةمنهاتدابري،
مجيع املستويات؛

ــد- ٣ ــاتعيـــد تأكيـ  األمـــم املتحـــدة عقـــد٢٠٢٠-٢٠١٠ إعـــالن العقـــدقرارهـ
؛)٩(للصحارى ومكافحة التصحر

جتديـدللمـضي يف اجلهود اليت يبذهلا األمـني التنفيـذي لالتفاقيـةدعمتواصل- ٤
توصيات وحـدةلكاملالتنفيذالوإصالح األمانة من الناحية اإلدارية ومواءمة مهامها من أجل

ستراتيجيني لفترة العـشر سـنواتشى مع اخلطة وإطار العمل االاالتفتيش املشتركة وجعلها تتم
؛)٣()٢٠١٨-٢٠٠٨ (االتفاقية تنفيذلتعزيز

 لآلليـةاوحدة التفتـيش املـشتركة تقييمـأن جتري الذي مفادهالطلب ظحالت- ٥
، وتتطلع إىل نتائجه اليت من املقرر تقدميها إىل مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة؛)١٠(العاملية

_______________

 . الفرع الثاين،A/63/294انظر )٨(
 .٣، الفقرة٦٢/١٩٥انظر القرار )٩(
)١٠( A/C.2/62/7٢٧، املرفق، الفقرة. 
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مات أن تقوم، عند االقتضاء، وبالتعاون مع املنظمـات إىل احلكوتكرر طلبها- ٦
 الوكــاالت التنفيذيـة ملرفــق البيئــة العامليـة، بــإدراج التــصحرمبـا فيهــااملتعـددة األطــراف املعنيــة،

 يف خططها واستراتيجياا اخلاصة بالتنمية املستدامة؛األرضوتدهور
 اإلدارةلكفالـة فعاليـةيـة البلدان املتـضررة إىل إعـداد اسـتراتيجيات وطنتدعو- ٧

 الطلـب ووفقـا جلميـععنـد وتدعو اجلهات املاحنـة إىل دعـم هـذه اجلهـود،،املستدامة لألراضي
االلتزامات املتفق عليها بشأن فعالية املعونة؛

ــشتركتواصــل العمــل املتالحــظ- ٨ ــصال امل ــق االت ــه فري ــضطلع ب ــذي ي ــابع ال الت
 )٤(ية التفاقية األمم املتحدة اإلطارية املتعلقة بـتغري املنـاخألمانات ومكاتب اهليئات الفرعية املعن

 واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف البلدان الـيت تعـاين مـن)٥(واتفاقية التنوع البيولوجي
أو مـن التـصحر، وخباصـة يف أفريقيـا، وتـشجع علـى اسـتمرار التعـاون مـن/اجلفاف الـشديد و

منها؛ أجل تعزيز التكامل يف عمل األمانات، مع احترام الوضع القانوين املستقل لكل
مــسألة األمــنيف معاجلــةحــة التــصحرمكاف إمكانيــة إســهام اتفاقيــةتــدرك- ٩

 من التدهور وختفيـف آثـار اجلفـاف يف املنـاطقاألرض من بينها محايةبوسائل، العامليئيالغذا
القاحلة وشبه القاحلة واجلافة شبه الرطبة من أجل إتاحة فرص اقتصادية جديدة لتعزيز التنمية

يف تلك املناطق؛ين يعيشونالذ للفقراءالريفية واإلنتاج الزراعي واألمن الغذائي
ــدعو- ١٠ ــة النمــوت ــدان املتقدم ــات األخــرىاأل البل ــة واحلكوم طــراف يف االتفاقي

واملنظمـات املتعــددة األطـراف والقطــاع اخلــاص واملنظمـات املعنيــة األخـرى إىل إتاحــة املــوارد
ــدان الناميـــة  رةتـ مـــن أجـــل تنفيـــذ اخلطـــة وإطـــار العمـــل االســـتراتيجيني لفـــاملتـــضررةللبلـ

؛العشر سنوات
 األمـني التنفيـذي لالتفاقيـة إىل أن ينـشط، بالتنـسيق مـع إدارة الـشؤونتدعو- ١١

 السابعة عـشرة للجنـة التنميـةللدورةاالقتصادية واالجتماعية التابعة لألمانة العامة، يف اإلعداد
ساسية لالتفاقيـة،املستدامة واملشاركة فيها بغية كفالة النظر على النحو الواجب يف القضايا األ

 واجلفـاف والتـصحر، يف سـياق التنميـة املـستدامةاألرضوال سيما القضايا اليت تتصل بتدهور
 الـدورة الكاملـةخـروجلـسياسات، مـن أجـل كفالـةبـإقرار ا تعلقـة املدورةالـخالل مـداوالت

نتائج مثمرة؛بللجنة
لـــى النظـــر، وفقـــا املتقدمـــة النمـــو األطـــراف يف االتفاقيـــة عالبلـــدان تـــشجع- ١٢

ا وبراجمهـا اخلاصـة بالتعـاوناملختلفة االلتزامامبوجب االتفاقية، يف إعطاء األولوية يف سياسا
 لفترة العـشر سـنوات، وتـشجع كـذلكنياالستراتيجيوإطار العمللضرورة دعم تنفيذ اخلطة



A/RES/63/218

5

ترتيباــا اخلاصــةالناميــة املتــضررة علــى النظــر يف إعطــاء األولويــة هلــذه املــسألة يف البلــدان
؛يةالتعاون ساعدةاملب

 للمرفــقتــأمني املــوارد الكافيــة اجلهــات املاحنــة ملرفــق البيئــة العامليــة إىلتــدعو - ١٣
 ـاالت تركيـزهخالل فترة جتديد املوارد املقبلة لتمكينـه مـن ختـصيص مـوارد كافيـة ومناسـبة

؛األرض اخلاص بتدهورجمال التركيزالستة، وال سيما
 والتخفيف من آثار اجلفاف من طابع شـاملاألرض مبا للتصحر وتدهورتقر- ١٤

 إىل التعـاون مـعاملعنيـةاألمم املتحـدةمؤسساتلعدة قطاعات، وتدعو، يف هذا الصدد، مجيع
أمانة االتفاقية على دعم التصدي الفعال للتصحر واجلفاف؛

 جهود حثيثة إلقامـة روابـطالعلم والتكنولوجيا على بذلاملعنية بلجنةال حتث- ١٥
اـاالت املتعلقـةب الـيت هلـا صـلةمع األوساط العلمية من أجل االستفادة الكاملة من املبـادرات

باإلدارة املستدامة لألراضي واملياه؛
العمـل علـى تعزيـز الـوعي فيمـا مجيع الدول األطراف يف االتفاقيـةإىل تطلب- ١٦

تنفيـذوإشراكهم يفنساء والشباب ومنظمات اتمع املدين،ال سيما الو السكان احملليني،بني
 لفتـرة العـشر سـنوات، وتـشجع الـدول األطـراف املتـضررةنياالسـتراتيجيوإطار العملاخلطة

الـيت تنفـذعملياتالواجلهات املاحنة على أن تضع يف االعتبار مسألة مشاركة اتمع املدين يف
 استراتيجيات التنمية الوطنية؛ يفلوياتواألاالتفاقية عند حتديديف إطار

 ضـرورة تـسريع العمليـة اجلاريـة اخلاصـة باعتمـاد اليـورو عملـة ميزانيـةؤكدت- ١٧
 القيـام، آخـذا يف االعتبـار األمـني العـامإىل ، يف هـذا الـصدد،مانة االتفاقية، وتطلبأل وحماسبة

 ،التفاقيـة واألمانـة العامـة لألمـم املتحـدة بني أمانة ااملناسبةالصلة املؤسسية والترتيبات اإلدارية
 تنفيذ قرارات مؤمتر األطراف املتعلقة حبماية ميزانية االتفاقية من اآلثار الـسلبية لتقلبـاترييسبت

أسعار العمالت؛
ــواريختـــدعو- ١٨ ــد تـ ــة إىل أن يراعـــي، لـــدى حتديـ ــراف يف االتفاقيـ  مـــؤمتر األطـ

 ضــمانمـساعدة يفللة وجلنـة التنميــة املـستدامةاجتماعاتـه، جـدول اجتماعـات اجلمعيــة العامـ
التمثيل الكايف للبلدان النامية يف تلك االجتماعات؛

ــدتقــرر- ١٩ ــدورا الرابعــة والــستني البن  أن تــدرج يف جــدول األعمــال املؤقــت ل
ــيت تعــاين مــن”الفرعــي املعنــون ــدان ال ــصحر يف البل ــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الت ــذ اتفاقي تنفي

؛“أو من التصحر، وخباصة يف أفريقيا/الشديد واجلفاف
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 إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامة يف دورا الرابعـة والـستنيتطلب- ٢٠
 . عن تنفيذ االتفاقيةا تقريرويشمل ذلكتقريرا عن تنفيذ هذا القرار،

 ٧٢اجللسة العامة
 ٢٠٠٨ديسمرب/ كانون األول١٩


