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  قرار اختذته اجلمعية العامة

 ])A/59/483/Add.5( بناء على تقرير اللجنة الثانية[
 

تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف البلدان اليت تعـاين            - ٥٩/٢٣٥
 أو التصحر، وخباصة يف أفريقيا/اجلفاف الشديد و

 ،إن اجلمعية العامة 
ــري  ــا إذ تشـــ ــؤرخ ٥٨/٢٤٢ إىل قرارهـــ ــانون األول٢٣ املـــ ــمرب / كـــ ، ٢٠٠٣ديســـ

والقرارات األخرى اليت تتصل باتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة التصـحر يف البلـدان الـيت تعـاين                     
 ،)١(أو التصحر، وخباصة يف أفريقيا/اجلفاف الشديد و

 ،٢٠٠٣ديســمرب / كــانون األول٢٣ املــؤرخ ٥٨/٢١١ إىل قرارهــا وإذ تشــري أيضــا  
  والتصحر،يسنة الدولية للصحار ال٢٠٠٦ فيه عام أعلنتالذي 

ر يشكل عقبة كـأداء أمـام التنميـة املسـتدامة ويسـهم              أن التصح  وإذ تؤكد مــن جديد    
ــل ميكـــن أن تـــؤدي إىل          ــر، وهـــذه عوامـ ـــن الغـــذائي ويف اجملاعـــة والفقـ ـــي انعـــــدام األمـــ فــ

والصـراعات،   القسـرية    ة اهلجـر  مبـا يف ذلـك     ،االضطرابات االجتماعيــة واالقتصادية والسياسـية    
 همة للقضاء على الفقر،م االتفاقية أداة وأن

ــد أيضــا    ــة  العضــوية العاوإذ تؤكــد مــن جدي ــة، ولملي ــأن إذ التفاقي ملشــكليت  تعتــرف ب
  كل مناطق العامل،يف من حيث تأثريمها ا عاملياالتصحر واجلفاف بعد

يسـاعد علـى    مـن شـأنه أن       أن تنفيذ االتفاقية بفعالية ويف الوقت املناسـب          وإذ تالحظ  
حتقيق األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا، مبا فيها األهداف الـواردة يف إعـالن األمـم املتحـدة                  

 ،)٢(أللفيةبشأن ا

_______________ 
 .٣٣٤٨٠، الرقم ١٩٥٤، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )١(
 .٥٥/٢انظر القرار  )٢(
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 العامليـة املتعلـق     بيئـة  على ضرورة تـوفري مـوارد كافيـة جملـال اهتمـام مرفـق ال               وإذ تشدد  
  التصحر وإزالة األحراج،يف املقام األول و،بتدهور األراضي

ــا        وإذ تؤكــد  ــدهور األراضــي، وفق ــل ملعاجلــة ت ــع مصــادر التموي ــادة تنوي  ضــرورة زي
  من االتفاقية،٢١  و٢٠للمادتني 
 ؛)٣( األمني العامذكرة مبحتيط علما - ١ 
 أمهية تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف البلدان الـيت تعـاين           ؤكدت - ٢ 

 من أجل حتقيق األهـداف اإلمنائيـة املتفـق    ،)١( أفريقياأو التصحر، وخباصة يف  /اجلفاف الشديد و  
 ، وتـدعو ،)٢(أللفيـة بشـأن ا عليها دوليا، مبا يف ذلك األهداف الـواردة يف إعـالن األمـم املتحـدة            

 ؛اختاذ املزيد من التدابري لتعزيز تنفيذ االتفاقيةإىل  مجيع احلكومات ،يف هذا الصدد
ــدعو - ٣  ــالء االع ت ــام إىل إي ــة يف     األمــني الع ــة االتفاقي ــدور ومكان ــار الواجــب ل تب

 املســتوى للجمعيــة العامــة يف عــام ة الرفيعــجلســة العامــةاألعمــال اجلاريــة يف ســياق التحضــري لل
 ، مبا يف ذلك تقرير مشروع األلفية؛٢٠٠٥

 ، مرفق البيئـة العامليـة إىل تعزيـز جمـال اهتمامـه املتعلـق بتـدهور األراضـي                  تدعو - ٤ 
 تصحر وإزالة األحراج؛ اليف املقام األولو

فر املـوارد املاليـة     ا باجلهود اجلارية من أجـل تنويـع تـو         حتيط علما مع االهتمام    - ٥ 
 لدعم األنشطة الرامية إىل مكافحة التصحر والفقر؛

 لالتفاقية بغية حتقيق املزيد من االهتمـام        ا إىل زيادة دعمه   ةاملاحناجلهات   تدعو - ٦ 
 حتسـني التنميـة املسـتدامة       يف هملتصـحر، األمـر الـذي سيسـا       الدويل بقضية تـدهور األراضـي وا      

 لألراضي اجلافة والبيئة العاملية؛
وضــع الصــيغة بىل التعجيــل إ أمانــة مرفــق البيئــة العامليــة وأمانــة االتفاقيــة تــدعو - ٧ 
 -م أ /٦قـرر مـؤمتر األطـراف    ممذكرة التفاهم وتقدميها، وفقا ملـا يـنص عليـه       ملشروع  النهائية  

، إىل مــؤمتر األطــراف يف االتفاقيــة وجملــس مرفــق البيئــة  )٤(٢٠٠٣ســبتمرب /أيلــول ٣ املــؤرخ ٦
 العاملية للنظر فيها واعتمادها؛

ــؤرخ ٦ -م أ /٢٣ قــرر مــؤمتر األطــراف  مبحتــيط علمــا  - ٨  ــول٥ امل ســبتمرب / أيل
، بوصف ذلك عمليـة مسـتمرة       )٤(٢٠٠٥-٢٠٠٤ بشأن برنامج وميزانية فترة السنتني       ٢٠٠٣

_______________ 
 .، الفرع الثاينA/59/197انظر  )٣(

  .ICCD/COP(6)/11/Add.1 انظر )٤(  
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دد يف ــــ  مؤمتر األطـراف إلجـراء اسـتعراض شـامل ألنشـطة األمانـة، علـى النحـو احمل           ايضطلع هب 
ــرة  ــادة  ٢الفق ــدورة     ٢٣ مــن امل ــذي ســيجري يف ال ــع إىل االســتعراض ال ــة، وتتطل  مــن االتفاقي

 السابعة ملؤمتر األطراف يف االتفاقية؛
ــون وودز   حتــث - ٩  ــدان  صــناديق األمــم املتحــدة وبراجمهــا ومؤسســات بريت  والبل

 لالتفاقيـة يف    اإجـراءات دعمـ   مـا تتخـذه مـن       املاحنة وغريهـا مـن الوكـاالت اإلمنائيـة علـى دمـج              
استراتيجياهتا بغية املساعدة على بلوغ األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليـا، مبـا فيهـا األهـداف           

 أللفية؛ االواردة يف إعالن
مع املنظمـات املتعـددة      بالتعاونو، عند االقتضاء،    احلكومات أن تدرج  ب يبهت - ١٠ 

التصـحر يف خططهـا      ،األطراف ذات الصلة، مبا يف ذلك الوكاالت التنفيذية ملرفق البيئة العاملية          
 واستراتيجياهتا اخلاصة بالتنمية املستدامة؛ 

ــة    تشـــجع  - ١١  ــنة الدوليـ ــال بالسـ ــة لالحتفـ ــادرات خاصـ ــاذ مبـ ــدان علـــى اختـ البلـ
  يف عمليتها التحضريية؛،در املستطاع ق، واملسامهة، والتصحريللصحار
ــرر  - ١٢  ــتكــ ــل    ةدعوالــ ــورا وبشــــكل كامــ ــدد فــ ــراف إىل أن تســ ــع األطــ جلميــ

، وحتث مجيـع    ٢٠٠٥-٢٠٠٤االشتراكات املطلوبة للميزانية األساسية لالتفاقية لفترة السنتني        
 ٢٠٠١-٢٠٠٠أو لفتـريت السـنتني      /و ١٩٩٩األطــراف اليت لــم تسدد بعــد اشـتراكاهتا لعـام          

 لضـمان اسـتمرارية التـدفق النقـدي         ،ميكـن   مـا   على أن تقوم بذلك بأسـرع      ٢٠٠٣-٢٠٠٢ و
 املطلوب لتمويل األعمال اجلارية ملؤمتر األطراف واألمانة واآللية العاملية؛

ساهم بسخاء يف الصندوق العام والصندوق التكميلـي        أن ت  باحلكومات   هتيب - ١٣ 
اليـة املتعـددة األطـراف واملصـارف اإلمنائيـة اإلقليميـة            وتدعو املؤسسـات امل   والصندوق اخلاص،   

 املنظمـات  وكـذلك ومنظمات التكامل االقتصادي اإلقليمية ومجيع املنظمـات األخـرى املهتمـة       
طبقا للفقرات ذات الصـلة مـن القواعـد املاليـة      إىل القيام بذلك، غري احلكومية والقطاع اخلاص   

 بعض البلدان؛بالفعل  الذي قدمته  وترحب بالدعم املايل،)٥(ملؤمتر األطراف
فريـق االتصـال التـابع ألمانـات        الـيت يضـطلع هبـا        باألعمال اجلارية    حتيط علما  - ١٤ 

 واتفاقيـة   )٦(ومكاتب اهليئات الفرعية املعنية باتفاقية األمم املتحدة اإلطارية املتعلقـة بـتغري املنـاخ             
أو التصـحر، وخباصـة     / اجلفـاف الشـديد و     األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف البلدان اليت تعـاين        

_______________ 
)٥( ICCD/COP(1)/11/Add.1و  Corr.1١١إىل  ٧، املرفق، الفقرات ١ -م أ /٢قرر ، امل. 
 .٣٠٨٢٢، الرقم ١٧٧١، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )٦(
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 مـن أجـل   سـتمر علـى التعـاون امل   عيتشـج تواصـل ال ، و)٧(يف أفريقيا، واتفاقيـة التنـوع البيولـوجي    
 مـع احتـرام وضـعها القـانوين املسـتقل يف الوقـت       ،تعزيز أوجه التكامل فيما بني هـذه األمانـات    

 نفسه؛
 العامـة يف دورهتـا السـتني تقريـرا           إىل األمني العام أن يقـدم إىل اجلمعيـة         تطلب - ١٥ 

 عن تنفيذ هذا القرار؛
ــدورهتا الســتني البنــد الفرعــي     تقــرر - ١٦  ــدرج يف جــدول األعمــال املؤقــت ل  أن ت
 الشـديد   اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة التصـحر يف البلـدان الـيت تعـاين اجلفـاف                 تنفيذ”املعنون  

 .“أو التصحر، وخباصة يف أفريقيا/و

 ٧٥ة اجللسة العام
 ٢٠٠٤ ديسمرب/ كانون األول٢٢

 

_______________ 
 .٣٠٦١٩، الرقم ١٧٦٠املرجع نفسه، اجمللد  )٧(


