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  قرار اختذته اجلمعية العامة

 ])A/61/422/Add.5( على تقرير اللجنة الثانية بناء[
 

 تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف البلدان اليت تعـاين           - ٦١/٢٠٢
  وخباصة يف أفريقيا،أو التصحر/ اجلفاف الشديد ومن

 
 ،إن اجلمعية العامة 
 والقـرارات   ٢٠٠٥ديـسمرب   / كـانون األول   ٢٢خ   املؤر ٦٠/٢٠١ إىل قرارها    إذ تشري  

 اجلفـاف   مـن األخرى اليت تتصل باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التـصحر يف البلـدان الـيت تعـاين             
 ،)١( وخباصة يف أفريقيا،أو التصحر/الشديد و
خطــة ”( خطــة التنفيــذ ملــؤمتر القمــة العــاملي للتنميــة املــستدامة   وإذ تؤكــد مــن جديــد 

 لقضاء على الفقر،ا تاوأدإحدى تفاقية تشكل اال بأن سلمتاليت  )٢()“نفيذجوهانسربغ للت
 ،)٣(٢٠٠٥ إىل نتائج مؤمتر القمة العاملي لعاموإذ تشري  
التفاقيــة، وإذ تعتــرف بــأن ملــشكليت إىل ا انــضمام مجيــع الــدول وإذ تؤكــد مــن جديــد 

 مل،مناطق العامجيع التصحر واجلفاف بعدا عامليا من حيث تأثريمها يف 
ــى حنــو فعــال مــن شــأنه أن      وإذ تالحــظ  ــة يف الوقــت املناســب وعل ــذ االتفاقي  أن تنفي

 مبا يف ذلك األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة،         يساعد على حتقيق األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا،       
 اإلمنائية الوطنية، حـسب     ارة على أن تدرج يف استراتيجياهت     ضروإذ تشجع البلدان األطراف املت    

 ،قتضاء، تدابري ملكافحة التصحراال
_______________ 

 .٣٣٤٨٠، الرقم ١٩٥٤جمللد ، اجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )١(
ــا،     )٢( ــســـــربغ، جنــــوب أفريقيــ ــســـــتدامة، جوهانــ ــة املــ ــاملي للتنميــ ــة العــ ــؤمتر القمــ ــر مــ  ٢٦تقريــ
 A.03.II.A.1منـــشورات األمـــم املتحـــدة، رقـــم املبيـــع      (٢٠٠٢ســـبتمرب /أيلـــول ٤ -أغـــسطس /آب

 .، املرفق٢، الفصل األول، القرار )والتصويب
 .٦٠/١انظر القرار  )٣(
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ــسلم  ــضرورة وإذ ت ــة   ب ــوفري مــوارد كافي ــة  عليهــا ركــز الــيت يالت لمجــالت مرفــق البيئ
 املقام األول التصحر وإزالة األحراج، راضي، ويفألتدهور االتركيز على ، مبا يف ذلك العاملية

ــدهور األراضــي،       وإذ تؤكــد  ــل ملعاجلــة ت ــصادر التموي ــع م ــادة تنوي ــا  ضــرورة زي وفق
  من االتفاقية،٢١  و٢٠ للمادتني
ة بإنـشاء  ع يف دورتـه الـساب    يف االتفاقيـة    مـؤمتر األطـراف     الذي اختذه  قررامل وإذ تالحظ  

تقريـر  كامل ل  استعراضإجراء  همة  مب مكلفبني الدورات و  عامل  فريق حكومي دويل خمصص     
وإســهامات أخــرى،  االســتعراض  ذلــك إىل نتــائجا، اســتنادوالقيــام ،وحــدة التفتــيش املــشتركة

 ،)٤(استراتيجيني مدهتما عشر سنوات لتعزيز تنفيذ االتفاقيةعمل مشروع خطة وإطار بوضع 
وكافيــة وميكــن التنبــؤ هبــا   باحلاجــة إىل تزويــد أمانــة االتفاقيــة مبــوارد ثابتــة سلموإذ تــ 

ك  كـذل  سلمتـ  إذبفعاليـة ويف الوقـت املناسـب، و       تمكينها من مواصلة االضـطالع مبـسؤولياهتا        ل
امليزانيـة مـن مقـرر مـؤمتر األطـراف املتخـذ يف دورتـه          ألـف املتعلـق بإصـالح   زء اجلـ  نص عليهامب

أن يتخـذ  بـ لـب  طال، مبا يف ذلك )٥(٢٠٠٧-٢٠٠٦فترة السنتني  السابعة بشأن برنامج وميزانية
وكفالـة   )٦(وحـدة التفتـيش املـشتركة    توصيات نفيذلتتدابري إضافية  يلزم من  مااألمني التنفيذي

املـستقبل وتقـدمي تقريـر عـن هـذه املـسألة إىل اجتمـاع املكتـب          االحترام التام للقواعد املاليـة يف 
 ،٢٠٠٧-٢٠٠٦األداء لفترة السنتني  والتطرق إليها يف تقرير

لميزانيـة  لاستخدام اليورو كعملة بالسابعة  مؤمتر األطراف يف دورتهقرر م تالحظوإذ  
 ،)٥(٢٠٠٩-٢٠٠٨فترة الواحملاسبة ابتداء من 

، الــذي ٢٠٠٣ديــسمرب / كــانون األول٢٣ املــؤرخ ٥٨/٢١١إىل قرارهــا وإذ تــشري  
  والتصحر،ى سنة دولية للصحار٢٠٠٦أعلنت فيه عام 

 األنشطة املضطلع هبا يف إطار االحتفال بالسنة الدولية، تالحظوإذ  
اصــة يف  أمهيــة مــسألة التــصحر يف ســياق أعمــال جلنــة التنميــة املــستدامة، وخبربزتــوإذ  

 جمموعــات مواضــيعية بــشأن تتنــاوالنســياق دورتيهــا الــسادسة عــشرة والــسابعة عــشرة اللــتني 
 الزراعة والتنمية الريفية واألراضي واجلفاف والتصحر،

_______________ 
)٤( ICCD/COP(7)/16/Add.1٧ -م أ /٣ ، املقرر. 
 .٧ -م أ /٢٣ املرجع نفسه، املقرر )٥(
 .JIU/REP/2005/5 انظر )٦(
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 ؛)٧( بتقرير األمني العامحتيط علما - ١ 
األمــم املتحــدة تفاقيــة ا تنفيــذ علــى مــساندة وتعزيــز عزمهــا تؤكــد مــن جديــد - ٢ 

 وخباصـــة يف ،أو التـــصحر/ اجلفــاف الـــشديد و  مـــنصحر يف البلـــدان الــيت تعـــاين ملكافحــة التـــ 
من أجل التصدي ألسـباب التـصحر وتـدهور األراضـي، وكـذلك الفقـر النـاجم عـن                    )١(أفريقيا

تدابري، مـن بينـها تعبئـة مـوارد ماليـة كافيـة وميكـن التنبـؤ هبـا                   مجلة   من خالل    ،تدهور األراضي 
 رات على مجيع املستويات؛ونقل التكنولوجيا وبناء القد

بالتعاون مع املنظمـات    وإىل احلكومات أن تقوم، عند االقتضاء،       تكرر طلبها    - ٣ 
املتعــددة األطــراف ذات الــصلة، مبــا يف ذلــك الوكــاالت التنفيذيــة ملرفــق البيئــة العامليــة، بــإدراج 

 التصحر يف خططها واستراتيجياهتا اخلاصة بالتنمية املستدامة؛
ــاحتــيط عل - ٤  ــدير  م ــع التق ــد الرابعــ   م ــة التجدي ــائج عملي ــوارد ةبنت ــصندوق  مل ال

للـصندوق  اجملتمـع الـدويل     اليت تعهد هبـا     ، مبا يف ذلك التربعات      )٨(رفق البيئة العاملية  االستئماين مل 
 املعقــودة يف كيــب تــاون، جنــوب أفريقيــا،  ،االســتئماين يف اجلمعيــة الثالثــة ملرفــق البيئــة العامليــة 

 ، وتؤكد أمهية الوفاء بالتعهدات؛٢٠٠٦أغسطس /آب ٣٠ و ٢٩يومي 
مرفق البيئة العاملية إىل مواصلة إتاحـة املـوارد ألنـشطة بنـاء القـدرات يف               دعو  ت - ٥ 

 رة اليت تنفذ االتفاقية؛ضرالبلدان األطراف املت
ــدويل املخــصص    ترحــب - ٦  ــق احلكــومي ال ــشاء الفري ــل بإن ــدورات   العام ــني ال ب

 إىل ااسـتناد  والقيـام،   ،تقريـر وحـدة التفتـيش املـشتركة       ستعراض كامـل ل   واملكلف مبهمة إجراء ا   
اسـتراتيجيني  عمـل  مـشروع خطـة وإطـار    بوضـع   االسـتعراض وإسـهامات أخـرى،      ذلـك  نتائج

 يف األطـراف يف االتفاقيـة  مـؤمتر   إىل هميـ قدلت تعزيز تنفيذ االتفاقية  من أجل   مدهتما عشر سنوات    
 اءراآلتقـدمي   إىل  التفاقية وكذلك سـائر أصـحاب املـصلحة          يف ا  األطراف دعوتو،  دورته الثامنة 

  إىل الفريق العامل ملساعدته يف أعماله؛التعليقاتو
 عينيـة   تربعـات تقـدمي     أو للـصندوق التكميلـي   إمـا   األطـراف إىل التـربع      تدعو   - ٧ 

 حـىت يـتمكن مـن       بني الـدورات   العاملاملخصص  الفريق احلكومي الدويل    لتغطية تكلفة أنشطة    
 ز واليته؛إجنا

_______________ 
)٧( A/61/225الفرع الثاين ،. 
 .www.gefweb.org: متاح على. GEF/A.3/6 مرفق البيئة العاملية، الوثيقة )٨(
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 يف اعتباره الصلة املؤسسية والترتيبـات       آخذا إىل األمني العام أن يقوم،       تطلب - ٨ 
 بني أمانـة االتفاقيـة واألمانـة العامـة لألمـم املتحـدة، بتيـسري تنفيـذ املقـرر                    املتصلة بذلك اإلدارية  

 يـة واحملاسـبة  لميزانلاستخدام اليورو كعملـة  بشأن يف دورته السابعة املتخذ  ملؤمتر األطراف   ٢٣
 ؛)٥(التفاقيةغراض األ

 يفمناسـب   ل علـى أرفـع مـستوى        يـ ثمت أن يكون هلـا   الدول األعضاء إىل    تدعو   - ٩ 
 ؛ يف االتفاقيةدورات مؤمتر األطراف

ــديرها   - ١٠  ــن     تعــرب عــن تق ــا م ــدان وغريه ــها البل ــيت قدمت ــة ال  للمــسامهات املالي
 ىالحتفـال بالـسنة الدوليـة للـصحار     لالضـطالع بأنـشطة يف سـياق ا       نيعنـي ب املصلحة امل  اصحأ

 والتصحر؛
إىل أمانــة جلنــة التنميــة املــستدامة أن تعمــل علــى حنــو وثيــق مــع أمانــة   تطلــب  - ١١ 

االتفاقيــة يف التحــضري للــدورتني الــسادسة عــشرة والــسابعة عــشرة للجنــة يف اجملــاالت املتــصلة    
 باالتفاقية؛
التـابع ألمانـات     فريـق االتـصال   باألعمال اجلاريـة الـيت يـضطلع هبـا    حتيط علما - ١٢ 

واتفاقيـة   )٩(املتعلقة بتغري املنـاخ   باتفاقية األمم املتحدة اإلطاريةتصلةومكاتب اهليئات الفرعية امل
أو التــصحر، /تعــاين مــن اجلفــاف الــشديد و  األمــم املتحــدة ملكافحــة التــصحر يف البلــدان الــيت 

على التعاون املـستمر مـن   ع يشجتتواصل الو، )١٠(البيولوجي وخباصة يف أفريقيا، واتفاقية التنوع
 هذه األمانات، مع احترام وضعها القانوين املستقل؛ أجل تعزيز أوجه التكامل فيما بني

ــد     تقــرر - ١٣  ــستني البن ــة وال ــدورهتا الثاني ــدرج يف جــدول األعمــال املؤقــت ل  أن ت
ــة األمــم املتحــدة ملكافحــة التــصحر يف البلــ   ”الفرعــي املعنــون   ــذ اتفاقي   مــندان الــيت تعــاين تنفي
 ؛“ وخباصة يف أفريقيا،أو التصحر/اجلفاف الشديد و

 إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامـة يف دورهتـا الثانيـة والـستني                 تطلب - ١٤ 
 .تقريرا عن تنفيذ هذا القرار

 ٨٣اجللسة العامة 
 ٢٠٠٦ ديسمرب/ كانون األول٢٠

_______________ 
 .٣٠٨٢٢م ، الرق١٧٧١، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )٩(
 .٣٠٦١٩، الرقم ١٧٦٠املرجع نفسه، اجمللد  )١٠(


