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قرار اختذته اجلمعية العامة 
 

 [(A/57/532/Add.4) بناء على تقرير اللجنة الثانية]

 

تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف البلدان الـيت تعـاين مـن اجلفـاف الشـديد و/أو  - ٢٥٩/٥٧
من التصحر، وخباصة يف أفريقيا 

إن اجلمعية العامة، 

إذ تشـري إىل قرارهـــا ١٩٦/٥٦ املــؤرخ ٢١ كــانون األول/ديســمرب ٢٠٠١، وقراراــا األخــرى املتعلقــة باتفاقيــة األمــم املتحــدة 

ملكافحة التصحر يف البلدان اليت تعاين من اجلفاف الشديد و/أو من التصحر، وخباصة يف أفريقيا(١)، 

ـــر  وإذ تعـرب عـن بـالغ تقديرهـا حلكومـة إيطاليـا علـى تنظيـم الـدورة األوىل للجنـة املعنيـة بـاستعراض تنفيـذ االتفاقيـة يف رومـا مبق

منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم املتحدة يف الفترة من ١١ إىل ٢٢ تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٢، 

وإذ تأخذ يف اعتبارها إعالن جوهانسربغ بشأن التنمية املستدامة(٢) وخطـة التنفيـذ ملؤمتـر القمـة العـاملي للتنميـة املسـتدامة (��خطـة 

تنفيذ جوهانسربغ��)(٣)، 

وإذ تالحظ مع االهتمام مبادرات الشراكة الـيت تطوعـت بالقيـام ـا بعـض احلكومـات واملنظمـات الدوليـة واموعـات الرئيسـية 

واليت جرى إعالا يف مؤمتر القمة، 

وإذ ترحـب بنتـائج اجلمعيـة الثانيـة ملرفـق البيئـة العامليـة، الـيت عقـدت يف بيجـــني يف الفــترة مــن ١٦ إىل ١٨ تشــرين األول/أكتوبــر 

٢٠٠٢، وال سيما ما تقرر من اعتبار تدهور التربة، وال سيما التصحر وإزالة الغابات، كمجال جديد من جماالت تركيز املرفق، 

                                                                       
األمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، الد ١٩٥٤، الرقم ٣٣٤٨٠.  (١)

تقرير مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة، جوهانسربغ، جنوب أفريقيا، ٢٦ متوز/يوليه - ٤ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٢ (منشــورات األمــم املتحــدة، رقــم  (٢)
املبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل األول، القرار ١، املرفق. 

املرجع نفسه، القرار ٢، املرفق.  (٣)
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وإذ تدرك التزام اتمع الدويل الشديد، الذي تبدى يف مؤمتـر القمـة العـاملي للتنميـة املسـتدامة واجلمعيـة الثانيـة ملرفـق البيئـة العامليـة، 

بـأن يكـون املرفـق متاحـا للعمـل كجـهاز مـــايل لالتفاقيــة عمــال باملــادة ٢١ مــن االتفاقيــة، وإذ تشــجع، يف هــذا الصــدد، مؤمتــر األطــراف يف 

االتفاقية، بوصفه اهليئة العليــا لالتفاقيــة، على اختــاذ قــرار مناسب فـي هـذا الشــأن فـي دورتــه العاديــة املقبلة يف عام ٢٠٠٣، 

وإذ تعرب عن بالغ تقديرها للعرض السخي حلكومة كوبا باستضافة الـدورة العاديـة السادسـة ملؤمتـر األطـراف، املقـرر عقدهـا يف 

هافانا يف الفترة من ٢٥ آب/أغسطس إىل ٥ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٣، 

حتيط علما بتقرير األمني العام(٤)؛  - ١

ترحب بالقرار الذي اختذته اجلمعية الثانيـة ملرفـق البيئـة العامليـة بـأن يكـون املرفـق متاحـا للعمـل كجـهاز مـايل التفاقيـة  - ٢

األمـم املتحـدة ملكافحـة التصحـر يف البلـدان الـيت تعـاين مـن اجلفـاف الشـديد و/أو مـن التصحـر، وخباصـــة يف أفريقيــا(١)، عمــال باملــادة ٢١ مــن 

االتفاقية، إذا قرر مؤمتر األطراف يف االتفاقية ذلك، وتالحظ يف هذا الصـدد مـع االرتيـاح أن مجعيـة مرفـق البيئـة العامليـة طلبـت إىل جملـس املرفـق 

أن ينظر يف أي قرار من هذا القبيل يتخذه مؤمتر األطراف بغرض وضع الترتيبات الالزمة؛ 

تدعو مؤمتر األطـراف إىل أن ينظـر يف دورتـه السادسـة، اسـتجابة لطلـب مؤمتـر القمـة العـاملي للتنميـة املسـتدامة وقـرار  - ٣

ــق البيئـة العامليـة، يف جعـل املرفـق جـهازا ماليـا لالتفاقيـة كوسـيلة لتعزيـز توفـري األجـهزة املاليـة عمـال باملـادة ٢١ مـن االتفاقيـة،  اجلمعية الثانية ملرف

مع االعتراف بالدور التكميلي لكل من املرفق واآللية العاملية يف توفري وتعبئة املوارد لوضع وتنفيذ برامج العمل؛ 

تشجع مؤمتر األطراف وجملس ومجعية مرفق البيئة العامليـة علـى مواصلـة التعـاون الوثيـق والفعـال لتيسـري متويـل التنفيـذ  - ٤

الناجح لالتفاقية من جانب األجهزة املالية الداعمة، من قبيل املرفق، بغية التحقيق التام ألهداف االتفاقية؛ 

ـــق البيئــة العامليــة إىل أن يقــوم، يف اجتماعــه املقــرر عقــده يف أيــار/مــايو ٢٠٠٣، بوضــع الربنــامج  تدعـو جملـس مرف - ٥

التنفيذي ملنع تدهور التربة، وال سيما التصحر وإزالة الغابات يف صيغته النهائية واعتماده؛ 

تؤكـد، يف ضـوء التقييـم اجلـاري لتنفيـذ االتفاقيـة، علـى أن البلـدان الناميـة املتضـررة األطـــراف يف االتفاقيــة حتتــاج إىل  - ٦

الدعم الكامل والفعال مـن مرفـق البيئـة العامليـة، يف حـدود واليتـه، ومـن الشـركاء اآلخريـن يف أنشـطة بنـاء القـدرات وغريهـا مـن األنشـطة الـيت 

من شأا مساعدة هذه البلدان يف الوفاء بالتزاماا مبوجب االتفاقية؛ 

ـــاجح والكــبري ملــوارد الصنــدوق االســتئماين ملرفــق البيئــة العامليــة الــذي ســيوفر املــوارد  ترحـب بـالتجديد الثـالث الن - ٧

اإلضافية الالزمة لتمكني املرفق من مواصلة االستجابة الحتياجات وشواغل البلدان املستفيدة؛ 

يب جبميع البلدان والكيانـات األخـرى الـيت هـي يف وضـع ميكنـها مـن تقـدمي تربعـات إضافيـة ملرفـق البيئـة العامليـة أن  - ٨

تقوم بذلك؛ 

                                                                       
 .A/57/177 (٤)
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ــدت برامـج عمـل خاصـة ـا علـى كـل  تالحظ مع التقدير ازدياد عدد البلدان النامية األطراف يف االتفاقية واليت اعتم - ٩

من الصعيد الوطين ودون اإلقليمي واإلقليمـي، وحتـث األطـراف املتضـررة الـيت مل تقـم بذلـك بعـد علـى أن تعجـل بعمليـة وضـع واعتمـاد برامـج 

عملها بغية وضعها يف صيغتها النهائية يف أقرب وقت ممكن؛ 

تدعو البلدان الناميــة املتضـررة إىل وضـع تنفيـذ برامـج عملـها املتعلقـة مبكافحـة التصحـر يف مقدمـة أولوياـا يف احلـوار  -١٠

مع شركائها اإلمنائيني؛ 

ـــة املتضــررة األطــراف يف االتفاقيــة، مبســاعدة املنظمــات  تالحـظ مـع االرتيـاح اخلطـوات الـيت تتخذهـا البلـدان النامي -١١

الدوليـة والشـركاء الثنـائيني يف التنميـة، لتنفيـذ االتفاقيـة، واجلـهود الـيت تبـذل لتعزيـز مشـاركة مجيـع الفـاعلني يف اتمـع املـدين يف وضـــع وتنفيــذ 

برامـج عمـل وطنيـة ملكافحـة التصحـر، وتشـــجع يف هــذا الصــدد، البلــدان علــى التعــاون علــى الصعيديــن دون اإلقليمــي واإلقليمــي، حســب 

االقتضاء؛ 

ترحـب بتوطيـد التعـاون بـني أمانـة االتفاقيـة واآلليـة العامليـة وتشـجع علـى بـذل مزيـد مـن اجلـهود يف هـذا الصـدد مــن  -١٢

أجل التنفيذ الفعلي لالتفاقية؛ 

يب باتمع الدويل أن يواصل اإلسهام يف تنفيذ برامج العمــل، مبـا يف ذلـك عـن طريـق إبـرام اتفاقـات الشـراكة ومـن  - ١٣

ــدد األطـراف املتاحـة لتنفيـذ االتفاقيـة، مبـا يف ذلـك إسـهامات املنظمـات غـري احلكوميـة والقطـاع اخلـاص، وأن  خالل برامج التعاون الثنائي واملتع

يدعم جهود البلدان النامية من أجل تنفيذ االتفاقية؛ 

تدعو مجيع األطراف إىل أن تدفـع فـورا وبالكـامل اشـتراكاا الالزمـة للميزانيـة األساسـية لالتفاقيـة عـن فـترة السـنتني  - ١٤

٢٠٠٢-٢٠٠٣، وحتـث مجيـع األطـراف الـيت مل تدفـع بعـــد اشــتراكاا عــن عــام ١٩٩٩ و/أو فــترة الســنتني ٢٠٠٠-٢٠٠١ علــى أن تفعــل 

ذلك يف أقرب وقت ممكن لضمان استمرارية التدفق النقدي الالزم لتمويل األعمال اجلارية ملؤمتر األطراف واألمانة واآللية العاملية؛ 

تالحظ األعمال اجلارية اليت يقوم ا فريق االتصال التـابع ألمانـة كـل مـن اتفاقيـة األمـم املتحـدة اإلطاريـة بشـأن تغـري  -١٥

املنـاخ(٥)، واتفاقيـة مكافحـة التصحـر، واتفاقيـة التنـوع البيولوجـي(٦)، وموظفـو اهليئـات الفرعيـة ذات الصلـة التابعـة هلـا، وتشـجع علـى مواصلـــة 

التعاون من أجل تعزيز أوجه التكامل بني هذه األمانات الثالث، مع احترام املركز القانوين املستقل لكل منها؛ 

ـــؤرخ ٢٩ أيلــول/ســبتمرب ٢٠٠٠ الــذي اختــذه  تدعـو برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي إىل تنفيـذ املقـرر ٢٣/٢٠٠٠ امل -١٦

جملسـه التنفيـذي(٧) فيمـا يتصـل بالتعـاون بـني أمانـة االتفاقيـة وبرنـامج األمـــم املتحــدة اإلمنــائي جلعــل أنشــطة مكافحــة التصحــر مــن األنشــطة 

الرئيسية على كل من الصعيد الوطين ودون اإلقليمي واإلقليمي؛ 

ــــام والصنـــدوق التكميلـــي والصنـــدوق اخلـــاص، وتدعـــو  يــب باحلكومــات أن تســاهم بســخاء يف الصنــدوق الع - ١٧

ـــة األخــرى،  املؤسسـات املاليـة املتعـددة األطـراف واملصـارف اإلمنائيـة اإلقليميـة ومنظمـات التكـامل االقتصـادي اإلقليمـي ومجيـع املنظمـات املعني

                                                                       
األمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، الد ١٧٧١، الرقم ٣٠٨٢٢.  (٥)

املرجع نفسه، الد ١٧٦٠، الرقم ٣٠٦١٩.  (٦)

E)، اجلزء الرابع.  انظر: الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي، ٢٠٠٠، امللحق رقم ١٥ (2000/35/ (٧)
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فضـال عـن املنظمـات غـري احلكوميـة والقطـاع اخلـاص إىل القيـام بذلـك، وفقـــا للفقــرات ذات الصلــة مــن القواعــد املاليــة ملؤمتــر األطــراف(٨)، 

وترحب بالدعم املايل الذي قدمته بعض البلدان؛ 

تطلب إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامة يف دورا الثامنة واخلمسني تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛  - ١٨

 

تقـرر أن تـدرج يف جـدول األعمـال املؤقـت لدورـا الثامنـة واخلمسـني البنـد الفرعـــي املعنــون �تنفيــذ اتفاقيــة األمــم  - ١٩

املتحدة ملكافحة التصحر يف البلدان اليت تعاين من اجلفاف الشديد و/أو من التصحر، وخباصة يف أفريقيا�. 

اجللسة العامة ٧٨ 

٢٠ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٢ 

                                                                       
(٨) ICCD/COP (1)/11/Add.1 و Corr.1، املقرر ٢/م أ-١، املرفق، الفقرات ٧-١١. 


