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قرار اختذته اجلمعية العامة 
 

 [(A/56/561/Add.3) بناء على تقرير اللجنة الثانية]

 

تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف البلدان الـيت تعـاين مـن اجلفـاف الشـديد و/أو  - ١٩٦/٥٦
من التصحر، وخباصة يف أفريقيا 

 
 

إن اجلمعية العامة، 

إذ تشــري إىل قرارهــا ٢٠٤/٥٥ املــؤرخ ٢٠ كــانون األول/ديســمرب ٢٠٠٠ وقراراــا األخــرى املتعلقــة باتفاقيــة األمــم املتحــــدة 

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

وإذ تعرب عن بالغ تقديرهـا حلكومـة أملانيـا ملـا أبدتـه مـن سـخاء يف اسـتضافة الـدورة الرابعـة ملؤمتـر األطـراف يف االتفاقيـة وتوفـري 

التسهيالت هلا، 

وإذ تالحظ مع االرتياح أن الـدورة اخلامسـة ملؤمتـر األطـراف عقـدت يف مكتـب األمـم املتحـدة يف جنيـف مـن ١ إىل ١٢ تشـرين 

األول/أكتوبر ٢٠٠١، 

وإذ تعرب عن بالغ تقديرها حلكومة سويسرا على تنظيم الدورة اخلامسة ملؤمتر األطراف وأحداثها اخلاصة يف جنيف، 

ـــايو ٢٠٠١ فيمــا يتعلــق مبواصلــة اعتبــار  وإذ ترحـب بـاملقرر الـذي اختـذه جملـس مرفـق البيئـة العامليـة يف دورتـه املعقـودة يف أيـار/م

تدهور التربة وأساسا التصحر وإزالة الغابات، جماال حموريا يركز عليه املرفق بوصف ذلك وسيلة لتعزيز دعمه للتنفيذ الناجح لالتفاقية،  

وإذ تعترف بأن اجلفاف والتصحر مشكلتان هلمــا بعـد عـاملي مـن حيـث تأثريمهـا علـى مجيـع منـاطق العـامل، وبـأن هنـاك حاجـة إىل 

قيـام اتمـع الـدويل بعمـل مشـترك ملكافحـة التصحـر و/أو التخفيـف مـن آثـار اجلفـاف، مبـا يف ذلـك حتقيـق التكـامل بـني اسـتراتيجيات القضـــاء 

على الفقر، 

حتيط علما بتقرير األمني العام(٢)؛  - ١

 __________

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

 .A/56/175 (٢)
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ترحـب بنتـائج الـدورة الرابعـة ملؤمتـر األطـراف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة التصحـر يف البلـدان الـــيت تعــاين مــن  - ٢

ــــيا، وال ســيما اعتمــاد اإلعــالن بشــأن التعــهدات بتعزيــز تنفيــذ االلتزامــات مبوجــب  اجلفـاف الشـديد و/أو مـن التصحـر، وبـــخاصة يف أفريقـ

االتفاقية(٣)؛ 

ترحب أيضا بنتائج الدورة اخلامسة ملؤمتر األطراف؛  - ٣

تالحظ إنشاء اللجنة املعنيـة باسـتعراض تنفيـذ االتفاقيـة كهيئـة فرعيـة تابعـة ملؤمتـر األطـراف، وتدعـو األطـراف وسـائر  - ٤

العناصر الفاعلني إىل املشاركة يف الـدورة األوىل للجنـة، املقـرر عقدهـا يف بـون، أملانيـا، يف الفـترة مـن ١٨ إىل ٢٩ تشـرين الثـاين/نوفمـرب ٢٠٠٢ 

، وفقا ملقرر مؤمتر األطراف ٢/م أ-٥ املؤرخ ١٢ تشرين األول/أكتوبر ٢٠٠١(٤)؛ 

تالحـظ أيضـا أن واليـة اللجنـة ومهامـها سـتخضع للتجديـد يف الـدورة السـابعة ملؤمتـــر األطــراف، يف ضــوء الــدروس  - ٥

املستفادة خالل االستعراض الشامل الذي ستجريه اللجنة(٥)؛ 

تشـجع مؤمتـرات األطـراف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة اإلطاريـة بشـأن تغـري املنـاخ(٦)، واتفاقيـــة التنــوع البيولوجــي(٧)،  - ٦

ـــات تلــك االتفاقيــات والصكــوك، فضــال عــن  واتفاقيـة مكافحـة التصحـر، والصكـوك الدوليـة األخـرى املتعلقـة بالبيئـة والتنميـة املسـتدامة وأمان

املنظمات ذات الصلة، وبصفة خاصة برنامج األمم املتحـدة للبيئـة مـع مشـاركة جمموعـة اإلدارة البيئيـة، حسـب االقتضـاء، علـى مواصلـة أعماهلـا 

من أجل تعزيز التكامل فيما بينها، مع االحترام الكامل ملركـز أمانـات االتفاقيـات ومـا لكـل مؤمتـر مـن مؤمتـرات األطـراف يف االتفاقيـات املعنيـة 

ـــن الصعيــد  مـن صالحيـات مسـتقلة الختـاذ القـرارات، وعلـى تعزيـز التعـاون ـدف تيسـري إحـراز التقـدم يف تنفيـذ تلـك االتفاقيـات علـى كـل م

الدويل واإلقليمي والوطين، وعلى تقدمي تقارير عن ذلك إىل مؤمترات األطراف ذات الصلة بكل منها؛ 

ترحـب بقـرار مؤمتـر األطـراف يف اتفاقيـة مكافحـة التصحـر أن يقـدم للعمليـة التحضرييـة ملؤمتـر القمـــة العــاملي للتنميــة  - ٧

املسـتدامة، كإسـهامات فيـها، موجـز رئيـس جلسـيت احلـوار التفـــاعلي علــى املســتويني الــوزاري والرفيــع املســتوى، املعقودتــني خــالل الــدورة 

اخلامسة ملؤمتر األطراف، الذي يشمل التحديات والفرص فيمــا يتصـل مبكافحـة التصحـر وكبـح تدهـور التربـة وختفيـف آثـار اجلفـاف يف البلـدان 

الناميـة املتضـررة، مبـا يف ذلـك التحديـات والفـرص املتصلـة بـاملوارد املاليـة وحتقيـق التنميـة املسـتدامة(٨)، إىل جـانب التقريـر الشـامل الـــذي أعــده 

الفريق العامل املخصص إلجراء استعراض وحتليل متعمقني للتقارير املقدمة يف الدورتني الثالثة والرابعة ملؤمتر األطراف(٩)؛ 

 __________

ICCD/COP(4)/11/Add.1، املقرر ٨/م أ-٤، املرفق.  (٣)

 .ICCD/COP(5)/11/Add.1 انظر (٤)

املرجع نفسه، املقرر ١/م أ-٥، الفقرة ٣.  (٥)

األمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، الد ١٧٧١، الرقم ٣٠٨٢٢.  (٦)

انظر برنامج األمم املتحدة للبيئة، اتفاقية التنوع البيولوجي (املركز املعين بأنشطة برنامج القانون البيئي واملؤسسات البيئية)، حزيران/يونيه ١٩٩٢.  (٧)

ICCD/COP(5)/11/Add.1، املقرر ٨/م أ-٥، املرفق.  (٨)

املرجع نفسه، املقرر ٣/م أ-٥، املرفق.  (٩)
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ترحب أيضا باملقرر الــذي اختـذه جملـس مرفـق البيئـة العامليـة يف إطـار البنـد ٧ مـن جـدول أعمـال اجتماعـه املعقـود يف  - ٨

كانون األول/ديسمرب ٢٠٠١، ومفـاده أن ينظـر خـالل اجتماعـه املقبـل يف التعديـالت املقـترح إدخاهلـا علـى الصـك اخلـاص بإنشـاء مرفـق البيئـة 

ــيلة  العامليـة املعـاد تشـكيله(١٠) بغيـة اعتبـار تدهـور التربـة، وأساسـا التصحـر وإزالـة الغابـات، جمـاال حموريـا يركـز عليـه املرفـق، بوصـف ذلـك وس

ـــى تلــك التعديــالت يف  لتعزيـز دعمـه للتنفيـذ النـاجح لالتفاقيـة، وذلـك لغـرض أن يوصـي الـس مجعيـة الـدول املشـاركة يف املرفـق باملوافقـة عل

اجتماعها املقرر عقده يف تشرين األول/أكتوبر ٢٠٠٢؛ 

تشجع مؤمتر األطراف وجملس ومجعية مرفـق البيئـة العامليـة علـى العمـل بفعاليـة ويف ظـل التعـاون لتيسـري متويـل التنفيـذ  - ٩

التام لالتفاقية من جانب املرفق بغية حتقيق أهداف االتفاقية يف جمال تدهور التربة وأساسا التصحر وإزالة الغابات؛ 

تالحظ مع التقدير أن بعض البلدان النامية املتضررة اعتمدت برامج عمـل وطنيـة ودون إقليميـة وإقليميـة خاصـة ـا،  - ١٠

وحتث البلدان النامية املتضررة اليت مل تفعل ذلك بعد على تعجيل عمليـة إعـداد واعتمـاد برامـج عمـل خاصـة ـا بغيـة وضـع صيغتـها النهائيـة يف 

أقرب وقت ممكن؛ 

ـــها إبــرام اتفاقــات الشــراكة وعــن طريــق برامــج  يـب بـاتمع الـدويل أن يسـهم يف تنفيـذ تلـك الـربامج بوسـائل من - ١١

التعاون الثنائي واملتعدد األطراف املتاحة لتنفيذ االتفاقيـة، مبـا يف ذلـك إسـهامات املنظمـات غـري احلكوميـة والقطـاع اخلـاص، و أن يدعـم جـهود 

البلدان النامية من أجل تنفيذ االتفاقية؛ 

تدعـو البلـدان الناميـة املتضـررة أن جتعـل تنفيـذ برامـج العمـل اخلاصـة ـــا ملكافحــة التصحــر ضمــن أوىل أولوياــا يف  - ١٢

حوارها مع شركائها يف التنمية؛ 

ـــة املتضــررة األطــراف يف االتفاقيــة، مبســاعدة املنظمــات  تالحـظ مـع االرتيـاح اخلطـوات الـيت تتخذهـا البلـدان النامي - ١٣

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؛ 

ترحب بزيادة التعاون بني أمانة االتفاقية واآللية العاملية وتشجع على بـذل مزيـد مـن اجلـهود يف هـذا الصـدد مـن أجـل  - ١٤

التنفيذ الفعلي لالتفاقية؛ 

تدعو مجيع األطراف إىل أن تدفـع فـورا وبـالكامل اشـتراكاا الالزمـة للميزانيـة األساسـية لالتفاقيـة عـن فـترة السـنتني  - ١٥

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؛ 

يب باحلكومات واملؤسسات املاليـة املتعـددة األطـراف واملصـارف اإلمنائيـة اإلقليميـة ومنظمـات التكـامل االقتصـادي  - ١٦

اإلقليمـي ومجيـع املنظمـات املعنيـة األخـرى، فضــال عــن املنظمــات غــري احلكوميــة والقطــاع اخلــاص، أن تســاهم بســخاء يف الصنــدوق العــام 

 __________

   (١٠) DP/1994/60، املرفق. 
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والصندوق التكميلي والصندوق اخلاص، وفقا للفقــرات ذات الصلـة مـن القواعـد املاليـة ملؤمتـر األطـراف(١١)وترحـب بـالدعم املـايل الـذي قدمتـه 

بعض البلدان؛ 

تقـرر أن تـدرج يف اجلـدول الزمـين للمؤمتـرات واالجتماعـات لفـترة السـنتني ٢٠٠٢-٢٠٠٣ دورات مؤمتـر األطــراف  - ١٧

واجتماعات هيئاته الفرعية مبا فيها الدورة العادية السادسة ملؤمتر األطراف واجتماعات هيئاته الفرعية؛ 

تشـجع برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي علـى مواصلـــة تنفيــذ املقــرر ٢٣/٢٠٠٠ املــؤرخ ٢٩ أيلــول/ســبتمرب ٢٠٠٠  - ١٨

الـذي اختـذه جملسـه التنفيـذي فيمـا يتصـل بالتعـاون بـني أمانـة االتفاقيـة وبرنـامج األمـــم املتحــدة اإلمنــائي جلعــل أنشــطة مكافحــة التصحــر مــن 

األنشطة الرئيسية على كل من الصعيد الوطين ودون اإلقليمي واإلقليمي(١٢)؛ 

توافق على استمرار الصلة املؤسسية الراهنة والترتيبات اإلداريـة ذات الصلـة القائمـة بـني األمانـة العامـة لألمـم املتحـدة  - ١٩

وأمانة االتفاقية ملـدة مخـس سـنوات أخـرى علـى أن تسـتعرضها اجلمعيـة العامـة ومؤمتـر األطـراف يف أجـل ال يتعـدى ٣١ كـانون األول/ديسـمرب 

٢٠٠٦؛  

تطلب إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامة يف دورا السابعة واخلمسني تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛  - ٢٠

ـــة األمــم  تقـرر أن تـدرج يف جـدول األعمـال املؤقـت لدورـا السـابعة واخلمسـني البنـد الفرعـي املعنـون �تنفيـذ اتفاقي - ٢١

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

اجللسة العامة ٩٠ 

٢١ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠١ 

 

 __________

ICCD/COP(1)/11/Add.1 وCorr. 1، املقرر ٢/م أ-٢، املرفق، الفقرات ٦-١١.  (١١)

انظر DP/2000/1، الفقرة ٢٣١.  (١٢)


