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 [(A/58/484/Add.2) بناء على تقرير اللجنة الثانية]
 

السنة الدولية للصحارى والتصحر، ٢٠٠٦  - ٢١١/٥٨
 

إن اجلمعية العامة، 
إذ تشـري إىل الفصـل ١٢ مـن جـدول أعمـال القـرن ٢١ الـذي اعتمـــده مؤمتــر األمــم 

املتحدة املعين بالبيئة والتنمية(١)،  
وإذ تشري أيضا إىل اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة التصحـر يف البلـدان الـيت تعـاين مـن 

اجلفاف الشديد و/أو التصحر، وخاصة يف أفريقيا(٢)، 
وإذ تشري كذلك إىل خطة التنفيذ الصادرة عن مؤمتر القمـة العـاملي للتنميـة املسـتدامة 

(��خطة جوهانسربغ للتنفيذ��)(٣)، وإىل إعالن جوهانسربغ بشأن التنمية املستدامة(٤)، 
وقـد نظـرت يف املقـرر ١٥/٢٢ املـؤرخ ٧ شـباط/فـرباير ٢٠٠٣ الصـادر عـــن جملــس 

إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة بشأن سنة دولية للصحارى والتصحر(٥)، 

                                                           
(١) تقــرير مؤمتــر األمــم املتحــدة املعـــين بالبيئـــة والتنميـــة، ريـــو دي جانـــريو، ٣- ١٤ حزيـــران/يونيـــه 
A والتصويبــان)، الــد األول، القـــرارات الـــيت  . 93.I.8 ١٩٩٢ (منشــورات األمــم املتحــدة، رقــم املبيــع

اختذها املؤمتر، القرار ١، املرفق الثاين. 
(٢) األمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، الد ١٩٥٤، الرقم ٣٣٤٨٠. 

(٣) تقرير مؤمتر القمة العاملي للتنميــة املســتدامة، جوهانســربغ، جنــوب أفريقيــا، ٢٦ آب/أغســطس – 
A والتصويــب)، الفصــــل  . 03.II.A.1 ٤ أيلــول/ســبتمرب ٢٠٠٢ (منشــورات األمــم املتحــدة، رقــم املبيــع

األول، القرار ٢، املرفق. 
(٤) املرجع نفسه، القرار ١، املرفق. 

 ،(A/ 5 8 (٥) انظر: الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثامنة واخلمســون، امللحــق رقــم ٢٥ (25/
املرفق. 
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ــدة  وإذ يسـاورها بـالغ القلـق إزاء تفـاقم التصحـر، وال سـيما يف أفريقيـا، وآثـاره البعي
املدى بالنسبة لتنفيذ األهداف اإلمنائية لأللفية، وال سيما اهلدف املتعلق بالقضاء على الفقر، 
وإذ تشري إىل املبادرة البيئية املتمثلة يف الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا(٦)، 

وإذ تـدرك احلاجـة إىل إذكـاء وعـي اجلمـهور ومحايـة التنـوع البيولوجـي بالصحــارى، 
فضال عن جمتمعات الشعوب األصليـة واتمعـات احملليـة واملعـارف التقليديـة لـدى املتضرريـن 

من هذه الظاهرة، 
تقرر إعالن عام ٢٠٠٦ السنة الدولية للصحارى والتصحر؛  - ١

تعني األمني التنفيذي التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحـر يف البلـدان الـيت  - ٢
تعاين من اجلفاف الشديد و/أو التصحر، وخاصة يف أفريقيـا، منسـقا ألنشـطة السـنة بـاالقتران 
مـع برنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي والصنـدوق الـــدويل للتنميــة 

الزراعية وهيئات األمم املتحدة األخرى ذات الصلة؛ 
تدعـو مجيـع البلـدان إىل إنشـاء جلـان وطنيـة أو هيئـات تنسـيق وإىل االحتفــال  - ٣

بالسنة بترتيب أنشطة مناسبة؛ 
يـب جبميـع املنظمـات الدوليـــة املعنيــة والــدول األعضــاء إىل تقــدمي الدعــم  - ٤
لألنشـطة املتصلـة بـالتصحر، مبـا يف ذلـك تدهـور التربـة، الـيت سـتنظمها البلـدان املتضــررة، وال 

سيما البلدان األفريقية وأقل البلدان منوا؛ 
تشجع البلدان على املسامهة، قدر اسـتطاعتها، يف االتفاقيـة والقيـام مببـادرات  - ٥

خاصة من أجل االحتفال بالسنة بغية تعزيز تنفيذ االتفاقية؛ 
تطلب إىل األمني العام تقدمي تقرير إىل اجلمعية العامـة يف دورـا السـتني عـن  - ٦

حالة االستعداد للسنة. 
اجللسة العامة ٧٨ 
٢٣ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٣ 

                                                           
(٦) A/57/304، املرفق، الفقرات ١٣٨ - ١٤٢. 


