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  قرار اختذته اجلمعية العامة

 ])A/62/419/Add.5( على تقرير اللجنة الثانيةبناء[

تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة التـصحر يف البلـدان الـيت تعـاين - ٦٢/١٩٣
 أو من التصحر، وخباصة يف أفريقيا/من اجلفاف الشديد و

 
،إن اجلمعية العامة 
ــشيـر  ـــاإذ تـــ ــؤرخ٥٨/٢١١ إىل قراريهـــ ــانون األول٢٣ املـــ ــسمرب/ كـــ  ٢٠٠٣ديـــ
ــذ٢٠٠٦ديــسمرب/ كــانون األول٢٠ املــؤرخ٦١/٢٠٢ و ــرارات األخــرى املتعلقــة بتنفي  والق

أو مــن/اتفاقيـة األمـم املتحــدة ملكافحـة التـصحر يف البلــدان الـيت تعـاين مــن اجلفـاف الـشديد و
،)١(التصحر، وخباصة يف أفريقيا

،)٢(٢٠٠٥القمة العاملي لعاممؤمتر نتائج إىلأيضاشريتوإذ 
تـشجيعتعزيز مكافحة التصحر والقضاء على الفقر املدقع و بالتزامها وإذ تعيد تأكيد 

أسـباب الـرزق وحتـسنيشـبه الرطبـةاجلافة وشبه القاحلة والتنمية املستدامة يف املناطق القاحلة
،أو من التصحر/ من اجلفاف ولسكان املتضررينل
 سـنة٢٠٠٦إعـالن سـنةاالسـتفادة مـن الـزخم الـذي نـتج عـن  علىوإذ تعقد العزم 

،عن ذلكتعزيز روح التضامن الدويل اليت تولدتعلىو دولية للصحارى والتصحر
العــضوية العامليــة لالتفاقيــة وإذ تقــر بــأن ملــشكليت التــصحر وإذ تؤكــد مــن جديــد 

 واجلفاف بعدا عامليا من حيث تأثريمها يف مجيع مناطق العامل،

_______________

 .٣٣٤٨٠، الرقم١٩٥٤، الدجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة، )١(
.٦٠/١انظر القرار )٢(
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 على أن التصحر يـشكل ديـدا خطـريا حيـدق بقـدرة البلـدان الناميـة علـى تشددوإذ 
أن وإذ تـسلم بـاألهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة،، مبا فيهاحتقيق األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا

  األهداف،هذهتنفيذ االتفاقية يف حينه وبصورة فعالة من شأنه أن يساعد على حتقيق
تغـريفقـدان التنـوع البيولـوجي ولتـصحر وتـدهور األرض وألن ا قوإذ يساورها القلـ 

علـى الفوائـد احملتمـليف الوقـت نفـسهديتشدمع الا،سلبيكل منها يف اآلخر تأثريايؤثراملناخ
جنيها من أوجه التكامل يف التصدي هلذه املشاكل على حنو متداعم،

خطـة”(ي للتنميـة املـستدامةمؤمتر القمة العاملنتائج خطة تنفيذوإذ تؤكد من جديد 
الفقر،تشكل أداة من أدوات القضاء على، اليت تسلم بأن االتفاقية)٣()“جوهانسربغ للتنفيذ

ثابتة وكافية ميكن التنبؤ ـا مـن أجـلواردزويد أمانة االتفاقية مبتضرورة بوإذ تسلم 
،بيف الوقت املناسومتكينها من مواصلة االضطالع مبسؤولياا بكفاءة

 بـالنظريف دورا احلادية عشرةنة التنمية املستدامةجل بالقرار الذي اختذته وإذ ترحب 
 مـن بينـها مـسألة التـصحر،يف مجلـة أمـور )٤(عـشرة خالل دورتيها الـسادسة عـشرة والـسابعة

 ،واجلفاف
حلكومة إسبانيا الستضافة الدورة الثامنة ملؤمتر األطراف تقديرهابالغوإذ تعرب عن 

 ،٢٠٠٧سبتمرب/ أيلول١٤ إىل٣ االتفاقية، يف مدريد، يف الفترة منيف
  حلكومــة األرجنـتني الستــضافة الـدورة اخلامــسةتقـديرهابــالغوإذ تعـرب أيــضا عـن 

ــرس، يف الفتــرة مــن ــة، يف بــوينس آي ــذ االتفاقي  مــارس/آذار ٢١ إىل١٢للجنــة اســتعراض تنفي
٢٠٠٧،

يــــا الستــــضافة الــــدورة الــــسابعة بــــالعرض املقــــدم مــــن حكومــــة تركوإذ ترحــــب 
ــة ــة للجنــ ــذ االتفاقيــ ــتعراض تنفيــ ــشرين٢٩ إىل٢٠نبول، يف الفتــــرة مــــنط يف اســــ،اســ  تــ
الـيتم والتكنولوجيـاوالعلبـ املعنيةللجنةباالقتران مع الدورة االستثنائية ،٢٠٠٨ أكتوبر/األول

،تعقد فيما بني الدورات

_______________

ــ )٣( ــســــة املـــــستقريـــــر مـــــؤمتر القمـــــة العـــــاملي للتنميـــ ــا،ــــتدامة، جوهانـــ  ٢٦ربغ، جنـــــوب أفريقيـــ
ــع (٢٠٠٢ســــبتمرب/أيلــــول ٤ -طســأغــــس/آب  A.03.II.A.1منــــشورات األمــــم املتحــــدة، رقــــم املبيــ

 .، املرفق٢ ، الفصل األول، القرار)والتصويب
ــة للمجلــس االقتــصادي واالجتمــاعي، :انظــر )٤( ــم٢٠٠٣الوثــائق الرمسي ،)E/2003/29 (٩، امللحــق رق

 .األولالفصل األول، الفرع ألف، مشروع القرار
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ــر األمــني العــامحتــيط علمــا - ١  ــتنفيــذ عــن بتقري  املتحــدة ملكافحــةاألمــم ة اتفاقي
 ؛)٥(أفريقيا يفوخباصة ،التصحر منأو/التصحر يف البلدان اليت تعاين من اجلفاف الشديد و

ــذتعيــد تأكيــد عزمهــا - ٢  ــز تنفي ــم وتعزي ــى دع ــةاال عل ــة)١(تفاقي لتــصديا ، بغي
لـةخـالل مج  من،ألسباب التصحر وتدهور األرض، وكذلك الفقر الناجم عن تدهور األرض

علـى ونقل التكنولوجيا وبناء القدراتميكن التنبؤ ا من بينها تعبئة موارد مالية كافية،تدابري
؛مجيع املستويات

مقــررهيف ،دورتــه الثامنــةاالتفاقيــة يفيـ باعتمــاد مــؤمتر األطــراف فــترحــب - ٣ 
 ذ االتفاقيــةعــشر ســنوات لتعزيــز تنفيــالخلطــة وإطــار العمــل االســتراتيجيني لفتــرة ،٨ - م أ/٣
، وتدعو مجيع األطـراف وأمانـة االتفاقيـة واملؤسـسات واهليئـات الداعمـة)٦()٢٠١٨-٢٠٠٨(

أيـضاتـدعوو، تنفيذ االستراتيجية بنجاحبغيةإىل التعاون فيما بينها وتنسيق أنشطتهااألخرى
مجيع األطراف إىل تقدمي تقارير عن التقدم احملرز يف تنفيذ االستراتيجية؛

 سـائرودول األعـضاء للمـسامهات املاليـة الـيت قدمتـها الـب عـن تقـديرهاتعر - ٤ 
ــق العامــل احلكــومي الــدويل ملــااملعنــينيب املــصلحةاصــحأ ــشطة الفري ــني مــن أجــل دعــم أن ب

االتفاقية؛ عشر سنوات لتعزيز تنفيذالالدورات املعين باخلطة وإطار العمل االستراتيجيني لفترة
 أجـل قيـام وحـدة التفتـيش املـشتركة التابعـة لألمـمالطلب املقدم مـن الحظت - ٥ 

؛)٧(اليت ستخلص إليهانتائجالآللية العاملية، وتتطلع إىللتقييمإجراءاملتحدة ب
 إىل احلكومات أن تقوم، عند االقتضاء، وبالتعاون مع املنظمـاتطلبهاتكرر - ٦ 

رفق البيئـة العامليـة، بـإدراج التـصحراملتعددة األطراف املعنية، مبا يف ذلك الوكاالت التنفيذية مل
 يف خططها واستراتيجياا اخلاصة بالتنمية املستدامة؛

ــدعو - ٧  ــات األخــرىت ــة واحلكوم ــة النمــو األطــراف يف االتفاقي ــدان املتقدم  البل
واملنظمـات املتعــددة األطـراف والقطــاع اخلــاص واملنظمـات املعنيــة األخـرى إىل إتاحــة املــوارد

 املتأثرة من أجل تنفيذ اخلطة وإطـار العمـل االسـتراتيجيني لفتـرة العـشر سـنواتللبلدان النامية
 لتعزيز تنفيذ االتفاقية؛

التجديـــد واإلصـــالح جهـــود األمانــة العامـــة ملواصـــلةتالحــظ مـــع التقـــدير - ٨ 
 ــا وتبـسيط مهامهــا مـن أجــل التنفيــذ الكامـل لتوصــيات وحـدة التفتــيش املــشتركةنياإلداريـ

_______________

)٥( A/62/276املرفق الثاين ،.
)٦( A/C.2/62/7املرفق ،. 
 .٢٧املرجع نفسه، الفرع واو، الفقرة )٧(
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اخلطـة وإطــار العمــل االسـتراتيجيني لفتــرة العــشر سـنوات لتعزيــز تنفيــذوجعلـها تتماشــى مــع
 االتفاقية؛

إىل تقدمي الـدعم الكامـل لألمـني التنفيـذيتفاقية الدول األطراف يف االتدعو - ٩ 
 لوفاء بواليته وتعزيز تنفيذ االتفاقية؛لالتفاقية لاجلديد

مانــاتألاملــشترك بــه فريــق االتــصاليــضطلعالعمــل اجلــاري الــذي الحــظت - ١٠ 
،)٨( التابعة التفاقية األمم املتحدة اإلطاريـة املتعلقـة بـتغري املنـاخاملعنيةومكاتب اهليئات الفرعية
ملكافحة التصحر يف البلدان اليت تعاين مـن، واتفاقية األمم املتحدة)٩(واتفاقية التنوع البيولوجي

ــى اســتمرار/اجلفــاف الــشديد و ــا، وتواصــل التــشجيع عل أو مــن التــصحر، وخباصــة يف أفريقي
 مـع احتـرام املركـــز القـانوين،األمانـــات عمـلالتعاون مـن أجـــل تعزيـــز أوجـــه التكامـــل يف

املستقل لكل منها؛
ــضاالحــظت - ١١  ــر  أي ــؤمتر األطــراق ــةر م ــة جلن ــد والي ــة بتجدي ــه الثامن اف يف دورت

؛)١٠(ملؤمتر األطرافتابعةاستعراض تنفيذ االتفاقية بوصفها هيئة فرعية
ــركــذلك ظحــالت - ١٢  ــقاق ــة يفر جملــس مرف ــة العاملي ــسمرب/كــانون األولالبيئ دي

شكيلهلمرفق إىل تعديل صك إنشاء مرفق البيئـة العامليـة املعـاد تـلدعوة اجلمعية الرابعة ٢٠٠٦
من أجل إدراج اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة التـصحر ضـمن قائمـة االتفاقيـات الـيت يـضطلع

؛)١١(رفق بدور اآللية املاليةاملفيها
ــشري - ١٣  ــة إىلت ــق البيئ ــصندوق االســتئماين ملرف ــوارد ال ــع مل ــد الراب ــة التجدي عملي

دد، يف هـذا الـصدد، علـى ضـرورة، وتؤكد أمهية الوفاء بااللتزامات املقطوعة، وتش)١٢(العاملية
صيص ما يكفي من املوارد املالية ال التركيز اخلاص بتدهور األرض؛ختمواصلة

 اجلـاريالتفاقيـةوحماسـبة ل بتناول مسألة اعتماد اليورو عملـة ميزانيـةترحب - ١٤ 
لـصلة يف االعتبـار ااخـذقـوم، آ إىل األمـني العـام أن ي، الـصددا يف هـذ، وتطلب،االضطالع به

املؤسسية والترتيبـات اإلداريـة ذات الـصلة بـني أمانـة االتفاقيـة واألمانـة العامـة لألمـم املتحـدة،

_______________

.٣٠٨٢٢، الرقم١٧٧١، الدجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة، )٨(
.٣٠٦١٩، الرقم١٧٦٠املرجع نفسه، الد )٩(
)١٠( ICCD/COP (8)/16/Add.1٨ - أ م/٧، املقرر. 
 .www.gefweb.org: متاح على.GEF/C.30/7مرفق البيئة العاملية، الوثيقة )١١(
 .www.gefweb.org:متاح على.GEF/A.3/6مرفق البيئة العاملية، الوثيقة )١٢(

www.gefweb.org
www.gefweb.org
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ــسلبيةب ــار ال ــة مــن اآلث ــة االتفاقي ــة ميزاني ــة حبماي ــذ مقــررات مــؤمتر األطــراف املتعلق تيــسري تنفي
لتقلبات العملة؛

لـشؤونامـع إدارةتنـسيقال، بتفاقيـة إىل أن ينـشط لال األمـني التنفيـذيتدعو - ١٥ 
 اإلعـداد للـدورتني الـسادسةيف، التابعـة لألمانـة العامـة لألمـم املتحـدةاالقتصادية واالجتماعية

عشرة والسابعة عشرة للجنة التنمية املستدامة واملشاركة فيهما بغيـة كفالـة النظـر علـى النحـو
بتـــدهور األرضتـــصلالقـــضايا الـــيت تتفاقيـــة، وال ســـيمالال األساســـيةالواجـــب يف القـــضايا

واجلفـاف والتــصحر، يف ســياق التنميــة املــستدامة خـالل مــداوالت الــدورة االستعراضــية، مــن
أجل كفالة متخض الدورة الكاملة للجنة عن نتائج مثمرة؛

ــتـــدعو - ١٦  ــراف يف االتفاقيـ ــواريخيإىل أنة مـــؤمتر األطـ ــد تـ راعـــي، لـــدى حتديـ
 حـىت يكـون يف اإلمكـاننة التنمية املستدامة،اجتماعاته، جدول اجتماعات اجلمعية العامة وجل

كفالة التمثيل الكايف للبلدان النامية يف تلك االجتماعات؛ملساعدة يفا
 إىل األمني العام أن يرصد يف اقتراحه للميزانية الربناجمية لفتـرة الـسنتنيتطلب - ١٧ 

 اعتمادات لدورات مؤمتر األطراف وهيئاته الفرعية؛٢٠٠٩ -٢٠٠٨
ــدتقــرر - ١٨  ــستني البن ــة وال ــدورا الثالث ــت ل ــدرج يف جــدول األعمــال املؤق  أن ت

ــيت تعــاين”الفرعــي املعنــون ــدان ال ــصحر يف البل ــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الت ــذ اتفاقي مــنتنفي
؛“التصحر، وخباصة يف أفريقيامنأو/اجلفاف الشديد و

 دورـا الثالثـة والـستني إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامـة يفتطلب - ١٩ 
 .تقرير عن تنفيذ االتفاقيةمبا يف ذلك،تقريرا عن تنفيذ هذا القرار

 ٧٨اجللسة العامة
 ٢٠٠٧ ديسمرب/ كانون األول١٩

 




