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  ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ١٩ يف قرار اختذته اجلمعية العامة

  

  ])A/69/468/Add.5(على تقرير اللجنة الثانية  بناء[

  

تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف البلدان الـيت تعـاين     - ٦٩/٢٢١
  لشديد و/أو من التصحر، وخباصة يف أفريقيامن اجلفاف ا

  

  ،إن اجلمعية العامة  

وإىل  ٢٠١٣كــــانون األول/ديســــمرب  ٢٠املــــؤرخ  ٦٨/٢١٣إىل قرارهــــا  إذ تشــــري  
القرارات األخرى املتصلة بتنفيذ اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة التصـحر يف البلـدان الـيت تعـاين       

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

ألمــم املتحــدة للتنميــة املســتدامة املعنونــة  إىل الوثيقــة اخلتاميــة ملــؤمتر ا  وإذ تشــري أيضــا  
“املسـتقبل الــذي نصـبو إليــه  ”

الـيت أقــر فيهـا املــؤمتر، يف مجلـة أمــور، بأمهيـة اإلدارة الســليمة      )٢(
ــة، وخباصــة مــن حيــث    اللألراضــي، مبــا يف ذلــك   ــة، مــن النــاحيتني االقتصــادية واالجتماعي ترب

زراعة املسـتدامة واألمـن الغـذائي والقضـاء     إسهامها يف النمو االقتصادي والتنوع البيولوجي وال
على الفقر ومتكني املرأة والتصدي لتغري املناخ وحتسني توافر املياه، وأكد أن التصـحر وتـدهور   

زالـت تعـوق علـى حنـو خطـري       مـا  األراضي واجلفاف ظواهر تشـكل حتـديات ذات بعـد عـاملي    
يشـكله هـذا بوجـه     مـا  يـة، وأكـد أيضـا   البلـدان النام  ال سـيما التنمية املستدامة جلميع البلدان، و

خاص من حتديات ألفريقيا وأقل البلدان منوا والبلدان النامية غري السـاحلية، وأعـرب عـن بـالغ     
العواقــب املــدمرة حلــاالت اجلفــاف وااعــة الدوريــة يف أفريقيــا، وخباصــة يف القــرن   مــنالقلــق 

ختـاذ تـدابري قصـرية ومتوسـطة     اباألفريقي ومنطقـة السـاحل، ودعـا إىل التحـرك بصـورة عاجلـة       
  وطويلة األجل على مجيع املستويات،

_______________ 

)١(  United Nations, Treaty Series, vol. 1954, No. 33480.  

  ، املرفق.٦٦/٢٨٨القرار   )٢(



تنفيــذ اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة التصــحر يف البلــدان الــيت  
  A/RES/69/221  ريقياتعاين من اجلفاف الشديد و/أو من التصحر، وخباصة يف أف

 

2/6 

إىل أن مــؤمتر األمــم املتحــدة للتنميــة املســتدامة أقــر بضــرورة اختــاذ    وإذ تشــري كــذلك  
إجراءات عاجلة لعكس اجتاه تدهور األراضي والعمل مـن هـذا املنطلـق علـى إجيـاد عـامل خـال        

ملسـتدامة، وهـو أمـر مـن املفـروض أن حيفـز علـى        من ظاهرة تدهور األراضي يف سياق التنمية ا
  حشد املوارد املالية من جمموعة من املصادر العامة واخلاصة،  

أن مكافحــةَ تــدهور األراضــي والتصــحر واجلفــاف،      يف هــذا الصــدد إىل وإذ تشــري   
ا اإلدارة املسـتدامة لألراضـي، أمـر مـن شـأنه أن يسـهم يف التخفيـف مـن موجـات          نهموسائل ب

ــة    اهلجــرة ا ــها الشــواغل االقتصــادية واالجتماعي الضــطرارية الــيت يــدفعها عــدد مــن العوامــل من
واألمنيــة والبيئيــة، وميكــن بالتــايل أن حيــد مــن االقتتــال الــدائر حاليــاً علــى املــوارد املوجــودة يف   

  املناطق املتدهورة أو الذي يحتمل أن ينشب بسببها،

مجــة عــن الظــواهر املناخيــة القاســية يف  مــن العواقــب املــدمرة النا  وإذ يســاورها القلــق  
ر حـاالت اجلفـاف   ااملناطق القاحلة وشبه القاحلة واجلافة شبه الرطبة ومـا تتصـف بـه مـن تكـر     
والعواصــف  الغباريــةوالفيضــانات الــيت تــدوم لفتــرات طويلــة وتزايــد وتــرية وشــدة العواصــف   

  الرملية وما حتدثه من تأثري سليب يف البيئة واالقتصاد،

على ضرورة تعزيز اإلدارة املستدامة لألراضـي واإلدارة املسـتدامة للغابـات    د وإذ تشد  
  وإصالح األراضي املتدهورة من أجل مكافحة التصحر وتدهور األراضي واجلفاف،

يف املنـاطق القاحلـة وشـبه     سـيما  ال ،أن تفادي اسـتمرار تـدهور األراضـي    وإذ تالحظ  
أمـر   ،وقـت نفسـه علـى إصـالح األراضـي املتـدهورة      والعمـل يف ال  ،القاحلة واجلافة شبه الرطبـة 

  ،هلم بالغ األمهية لكفالة األمن الغذائي لفقراء املناطق الريفية وتوفري الطاقة واملياه

أن التصحر وتدهور األراضي واجلفـاف وتغـري املنـاخ ظـواهر وثيقـة       وإذ تالحظ أيضا  
ــة   ميكــن أن تشــكّل، إن مل يــتم التصــدي وأــا الصــلة ببعضــها بعضــا،   هلــا، حتــدياً جــدياً للتنمي

    البلدان النامية، ال سيمااملستدامة بالنسبة جلميع البلدان، و

 لكون تدهور األراضي، مبا يف ذلـك التصـحر، يـؤثر حاليـا علـى     وإذ تعرب عن القلق   
يقرب من بليوين هكتار من األراضـي، حيـث يـزداد تـواتر حـاالت اجلفـاف أو الفيضـانات         ما

لعديد مـن املنـاطق ممـا يتسـبب يف ضـياع الطبقـة العليـا اخلصـبة مـن التربـة مـن            ومتتد فتراا يف ا
جراء التعرية، ولكون استمرار تدهور األراضي يفقدها القدرة على توفري أسباب الـرزق األمـر   
الذي قد يدفع األهايل إىل البحث عـن أراض أخـرى صـاحلة للزراعـة، مبـا يف ذلـك يف الغابـات        

  واملناطق الرطبة،  
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أن األراضي املتـدهورة ميكنـها، إن استصـلحت، أن تسـاهم يف أمـور مـن       تالحظ  وإذ  
كانــت عليــه وقــد حتســن بــذلك األمــن الغــذائي والتغذيــة يف    مــا بينــها رد املــوارد الطبيعيــة إىل

ــة       ــون يف مجلـ ــات الكربـ ــتيعاب انبعاثـ ــاهم يف اسـ ــها أن تسـ ــم ميكنـ ــن ثَـ ــررة ومـ ــدان املتضـ البلـ
  أخرى،    أشياء

ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون على مجيع املستويات بني األطـراف   أيضاوإذ تالحظ   
 )٣(يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر واتفاقية األمم املتحـدة اإلطاريـة بشـأن تغـري املنـاخ     

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

ابع الشامل لعدة قطاعات الذي يتسـم بـه التخفيـف مـن حـدة التصـحر       الط وإذ تؤكد  
االقتصـادية واالجتماعيـة والبيئيـة، وإذ تـدعو      مهوتدهور األراضي واجلفاف، مبا يف ذلك أبعـاد 
إىل التعـاون   ،ا، كـل يف نطـاق واليتـه   ذات الصـلة يف هذا الصدد مجيع منظمات األمـم املتحـدة   

  لتلك التحديات، الفعالملكافحة التصحر على دعم التصدي مع أمانة اتفاقية األمم املتحدة 

الـذي رحبـت فيـه     ٢٠١٤أيلول/سـبتمرب   ١٠املؤرخ  ٦٨/٣٠٩ هاإىل قرار وإذ تشري  
وقــررت أن  )٥(بتقريــر الفريــق العامــل املفتــوح بــاب العضــوية املعــين بأهــداف التنميــة املســتدامة 

تقريــر هــو األســاس الرئيســي اليف  ردالــوا املفتــوح بــاب العضــويةقتــرح الفريــق العامــل ميكــون 
مـع التسـليم بأنـه     ،٢٠١٥خطة التنمية ملا بعـد عـام   صلب دماج أهداف التنمية املستدامة يف إل

ســينظر أيضــا يف مــدخالت أخــرى يف عمليــة التفــاوض احلكوميــة الدوليــة يف الــدورة التاســعة    
  والستني للجمعية العامة،  

 اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر إنشـاء  بقرار مؤمتر األطراف يفوإذ حتيط علما   
 سياســايت وضــمان نشــر -هيئــة تفاعــل بــني العلــوم والسياســات لتســهيل إجــراء حــوار علمــي  

ــا ــاالت         م ــارف ومشــورة يف جم ــات ومع ــن معلوم ــاتية م ــة السياس ــن الناحي ــة م يكتســي وجاه
  ،  )٦(التصحر، وتدهور األراضي، واجلفاف

_______________ 

)٣(  United Nations, Treaty Series, vol. 1771, No. 30822. 

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

)٥(  A/68/970،  وCorr.1.  

)٦(  ICCD/COP(11)/23/Add.1  وCorr.1 ١١-/م أ٢٣، املقرر.  
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ذائي العـاملي أقـرت اخلطـوط التوجيهيـة الطوعيـة بشـأن       بأن جلنـة األمـن الغـ   وإذ تسلم   
احلوكمــة املســؤولة حليــازة األراضــي ومصــايد األمســاك والغابــات يف ســياق األمــن الغــذائي          

  ،٢٠١٢يف عام  )٧(الوطين

تركيـا الستضـافة الـدورة الثانيـة عشـرة      حكومة الذي تقدمت به بالعرض  ترحبوإذ   
  ،٢٠١٥يف عام ملؤمتر األطراف 

الــذي  ٢٠٠٩كــانون األول/ديســمرب   ٢١املــؤرخ  ٦٤/٢٠١إىل قرارهــا وإذ تشــري   
ــ ــهعين ــة مركــز التنســيق املعــين بعقــد األمــم املتحــدة للصــحارى ومكافحــة       ت في ــةَ االتفاقي أمان

  ،)٢٠٢٠-٢٠١٠( التصحر

بتقريــر األمــني العــام عــن تنفيــذ اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة     حتــيط علمــا  - ١  
  ؛  )٨(بلدان اليت تعاين من اجلفاف الشديد و/أو من التصحر، وخباصة يف أفريقياالتصحر يف ال

بالــدول األعضــاء أن تتخــذ إجــراءات عاجلــة لعكــس اجتــاه التصــحر          يــب  - ٢  

األراضي واجلفاف، حسب االقتضاء، مبسـاعدة مـن منظومـة األمـم املتحـدة واملنظمـات        وتدهور

األطـراف  سـائر  ملتعـددة األطـراف واموعـات الرئيسـية و    اإلقليمية والدولية املعنيـة والوكـاالت ا  

  ؛صاحبة املصلحة

ــد   - ٣   ــد تأكي ــام، وفقــا    تعي ــى القي ــةالتصــميمها عل األمــم املتحــدة ملكافحــة   تفاقي
، )١(التصحر يف البلدان اليت تعـاين مـن اجلفـاف الشـديد و/أو مـن التصـحر، وخباصـة يف أفريقيـا        

ــى     ــقة علـ ــراءات منسـ ــاذ إجـ ــعيد   باختـ ــن الصـ ــل مـ ــدويل،   كـ ــي والـ ــوطين واإلقليمـ ــد للالـ رصـ
اجلافـة  يف املناطق القاحلة وشبه القاحلـة و  تدهور األراضي وإصالح األراضي املتدهورةل العاملي
  ؛رطبةالشبه 

األطــراف املعنيــة علــى التنســيق والتعــاون فيمــا بينــها مــن أجــل   مجيــعتشــجع   - ٤  
  قدرة البلدان املتضررة على التكيف وتسخري إمكاناا؛ تعزيز

علــى أن مــؤمتر األمــم املتحــدة للتنميــة املســتدامة أعــاد تأكيــد  تشــديدتكــرر ال  - ٥  
 هادور املرأة احليوي يف مجيع جماالت التنمية املستدامة وضرورة مشاركتها بالكامـل واضـطالع  

مـع الرجـل، وتـدعو يف هـذا الصـدد اجلهـات       بدور قيادي يف تلك ااالت، على قدم املسـاواة  
املؤسســات كــذلك املاحنــة واملنظمــات الدوليــة، مبــا فيهــا مؤسســات منظومــة األمــم املتحــدة، و 

_______________ 

  دال.التذييل ، CL 144/9 (C 2013/20)الزراعة، الوثيقة منظمة األمم املتحدة لألغذية و  )٧(

)٨(  A/69/317.الفرع الثاين ، 
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 القطاع اخلاص، إىل أن تـدمج ها املالية الدولية واملصارف اإلقليمية واموعات الرئيسية، مبا في
اــا يف عملي واة بــني اجلنســني ومتكــني املــرأةبشــكل كامــل التزاماــا واعتباراــا املتعلقــة باملســا 

كافحـة التصـحر وتـدهور األراضـي واجلفـاف، وأن تكفـل مشـاركة        ما يتصل مبصنع القرار فيل
  ؛اتاملرأة وتعميم مراعاة املنظور اجلنساين على حنو فعال يف تلك العملي

ــة تالحــظ   - ٦   ــدين و  أمهي ــع امل األطــراف صــاحبة   ســائرمشــاركة منظمــات اتم
وفقـا   فيها القطاع اخلاص، يف دورات مؤمتر األطراف يف االتفاقية وهيئاته الفرعية ، مباصلحةامل

االتفاقيـة   تنفيـذ  يفصـاحبة املصـلحة   األطـراف  للنظام الداخلي ملؤمتر األطراف ومشـاركة تلـك   
)٢٠١٨-٢٠٠٨( واخلطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر لتعزيز تنفيذها

  ؛)٩(

أمهية مواصلة وضع أساليب ومؤشرات سليمة قائمـة علـى أسـس     على شددت  - ٧  
ــيم مــدى التصــحر         ــا ألغــراض رصــد وتقي ــة وتطبيقه ــات االجتماعي ــع الفئ ــة شــاملة جلمي علمي

البحـوث العلميـة   تبـذل حاليـا لتشـجيع    أمهيـة اجلهـود الـيت    علـى  وتدهور األراضي واجلفـاف، و 
واتفاقيـة   فاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة التصـحر    ، وتدعو يف هذا الصدد أمانات اتالتفاقيةلوفقا 

إىل العمـل، كـل يف    )٤(واتفاقيـة التنـوع البيولـوجي    )٣(األمم املتحدة اإلطاريـة بشـأن تغـري املنـاخ    
    ؛واجلفاف ألراضيا  ، على التعاون يف أنشطتها مىت تعلقت بالتصحر وتدهورانطاق واليته

ضــرورة التعــاون عــن طريــق تبــادل املعلومــات املتصــلة باملنــاخ     تكــرر تأكيــد  - ٨  
ــاف        ــي واجلفـ ــدهور األراضـ ــحر وتـ ــة بالتصـ ــر املتعلقـ ــذار املبكـ ــؤ واإلنـ ــم التنبـ ــس ونظـ والطقـ

ــةوبالعواصــف  ــى الصــع   الغباري ــة عل ــاملي واإلقليمــي ودون اإلقليمــي،   يوالعواصــف الرملي د الع
لصـدد الـدول واملنظمـات املعنيـة إىل التعـاون يف جمـال تبـادل املعلومـات ونظـم          وتدعو يف هذا ا

  التنبؤ واإلنذار املبكر يف هذا اال؛

األمــم املتحــدة للصــحارى  بتقريــر األمــني العــام عــن تنفيــذ عقــد  حتــيط علمــا  - ٩  
)٢٠٢٠-٢٠١٠ومكافحة التصحر (

  ؛)١٠(

أمانة االتفاقية، وتشـجع الـدول   األنشطة اليت تضطلع ا تالحظ مع االرتياح   - ١٠  
األعضاء واللجان اإلقليمية والوكاالت املتعددة األطراف وغريهـا مـن اجلهـات املعنيـة علـى أن      

  العقد؛  تدعم أمانة االتفاقية يف تنظيم األنشطة اخلاصة املضطلع ا احتفاالً ب

_______________ 

)٩(  A/C.2/62/7، .املرفق  

)١٠(  A/69/311.  
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إىل األمــــــني العــــــام أن يقــــــدم إىل اجلمعيــــــة العامــــــة يف دورــــــا تطلـــــب    - ١١  
والســبعني تقريــرا عــن تنفيــذ عقــد األمــم املتحــدة للصــحارى ومكافحــة التصــحر           امســةاخل
  )؛٢٠٢٠-٢٠١٠(

ــدورا    تقــرر  - ١٢   ــدرج يف جــدول األعمــال املؤقــت ل ــد الفرعــي   الســبعنيأن ت البن

تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف البلدان اليت تعـاين مـن اجلفـاف الشـديد     ”املعنون 

  ؛“املستدامة التنمية”يف إطار البند املعنون “ لتصحر، وخباصة يف أفريقياو/أو من ا

تقريـرا   السـبعني إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامـة يف دورـا    تطلب  - ١٣  
  عن تنفيذ هذا القرار.

  

  ٧٥اجللسة العامة 

  ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ١٩

 


