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  قرار اختذته اجلمعية العامة

 ])A/60/488/Add.7( بناء على تقرير اللجنة الثانية[
 

 ٢٠٠٦ة الدولية للصحاري والتصحر،السن - ٦٠/٢٠٠
 

 ،إن اجلمعية العامة 
، الـــذي٢٠٠٣ديــسمرب/ كــانون األول٢٣ املـــؤرخ٥٨/٢١١ إىل قرارهــاإذ تــشري 

 التصحر، وي السنة الدولية للصحار٢٠٠٦أعلنت فيه عام
 بـاملقرر الـذي اختـذه مـؤمتر الـدول األطـراف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدةوإذ حتيط علما 

 يف،اصـة يف أفريقيـاخبأو التـصحر، و/ملكافحة التصحر يف البلدان اليت تعاين اجلفاف الـشديد و
،٢٠٠٥أكتـوبر/ تـشرين األول٢٨ إىل١٧دورته السابعة اليت عقدها يف نريويب يف الفترة من

 ،)١(٢٠٠٦ والتصحر يف عاميبشأن االحتفال بالسنة الدولية للصحار
 يفال ســيما إزاء تفــاقم التــصحر يف مجيــع منــاطق العــامل، ووإذ يــساورها بــالغ القلــق 

 خباصـة مـا يتعلـق منـهاأفريقيا، وآثاره البعيدة املدى بالنسبة لتنفيذ األهداف اإلمنائية لأللفيـة، و
 بالقضاء على الفقر،

القائمـةالدولـة الـذي أحلقتـه إسـرائيل،ديد للدمار الشاورها بالغ القلق أيضاوإذ يس 
بــاالحتالل، باألراضــي الزراعيــة والبــساتني يف األرض الفلــسطينية احملتلــة، مبــا يف ذلــك اقــتالع

 عدد ضخم من األشجار املثمرة،
،يحار للـصتنوع البيولوجيالمحايةإىل احلاجة إىل إذكاء وعي اجلمهور ووإذ تدرك 

واملعـارف التقليديـة ألولئـك املتـضرريناتمعات احملليـةو جمتمعات الشعوب األصليةوكذلك
 من جراء هذه الظاهرة،

_______________

 .٧ إىل٤، الفقراتICCD/COP(7)/13انظر )١(
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ــروإذ ترحــــب  ــة اجلزائــ ــرار حكومــ ــد بقــ ــضافةعقــ ــؤمترواستــ ــشريندويل مــ  يف تــ
ــاء الـــدول واحلكومـــات،٢٠٠٦أكتـــوبر/األول ــه رؤسـ ــةوي ، يـــشارك فيـ ــرس ملـــسألة محايـ كـ

 ،افحة التصحر ومكيالصحار
 بقـرار حكومـة إسـرائيل أن تستـضيف يف بئـر الـسبع، إسـرائيل، يفوإذ ترحب أيـضا 

 املـصلحة، مـؤمترا دوليـااجلهـات األخـرى صـاحبة، بالتعـاون مـع٢٠٠٦نـوفمرب/تشرين الثاين
 ،‘‘التحديات والفرص: والتصحريالصحار’’حتت عنوان

 يالسـتعداد للـسنة الدوليـة للــصحار بتقريـر األمـني العـام عــن حالـة اوإذ حتـيط علمـا 
 ،)٢(٢٠٠٦والتصحر،

 والتـصحر،ي بتعيني متحدثني رمسيني فخريني للسنة الدولية للـصحارترحب - ١ 
 مـن أجـل يئـة الظـروف، يف هذا الـصدد،وتشجع األمني العام على تعيني شخصيات إضافية

 يف مجيع أرجاء العامل؛املؤاتية إلجناح االحتفال بالسنة
ــا كــررت - ٢  ــدميل دعو ــة إىل تق ــة املعني ــع املنظمــات الدولي ــدول األعــضاء ومجي ل

الدعم لألنشطة املتصلة بالتصحر، مبا يف ذلك تدهور التربة، الـيت سـتنظمها البلـدان املتـضررة،
 سيما البلدان األفريقية وأقل البلدان منوا؛ وال

ــ - ٣  ــدانشجعت ــى املــسامهع البل ــم املتحــدةل ــة األم ــدر اســتطاعتها، يف اتفاقي ة، ق
،)٣(اصـة يف أفريقيـاخبالتـصحر، و أو/ملكافحة التصحر يف البلدان اليت تعاين اجلفـاف الـشديد و

 لى القيام مببادرات خاصة من أجل االحتفال بالسنة بغية تعزيز تنفيذ االتفاقية؛عو
التفاقيـة مـنلدوق اخلـاص إىل الـصنتربعـاتتقدمي إىلالدول األعضاء تدعو - ٤ 

 ؛“٢٠٠٦ والتصحر،يالسنة الدولية للصحار” املعنون٥٨/٢١١أجل حتقيق أهداف القرار
الــيت مل تبلـغ بعــد اجلهــات املعنيـة صــاحبة املـصلحة احلكومــات ومجيـعتـدعو - ٥ 

 ؛ إىل القيام بذلك،زمع القيام ا احتفاال بالسنة الدوليةتأمانة االتفاقية باألنشطة اليت
ــذيتطلــب - ٦  ــراقبنيل إىل األمــني التنفي ــة وامل ــزود أطــراف االتفاقي ــة أن ي التفاقي

ــها،موحــدةبقائمــة ــغ عن ــع األنــشطة املبل ــضم مجي ــا يف ذلــكت ــضلمب ــستفادة وأف ــدروس امل  ال
 املمارسات، وذلك من أجل تنسيق املعلومات وتفادي التداخل يف األنشطة؛

_______________

)٢( A/60/169. 
 .٣٣٤٨٠، الرقم١٩٥٤، الدجمموعة املعاهدات األمم املتحدة،)٣(
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إطـاريف تقـدمي الـدعم،ق البيئـة العامليـةمرفـ  قـرار جملـس مع االهتمامظحالت - ٧ 
واليته، لألنشطة اليت تضطلع ا البلدان النامية املتضررة األطراف يف االتفاقية، يف إطـار الـسنة

 الدولية؛
ــةتطلــب - ٨  ــا الثاني ــة يف دور ــة العام ــر إىل اجلمعي ــدمي تقري ــام تق ــني الع  إىل األم

 .والستني عن االحتفال بالسنة الدولية
 ٦٨سة العامةاجلل

 ٢٠٠٥ ديسمرب/ كانون األول٢٢


