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تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف البلدان اليت تعـاين  - ٢٤٢/٥٨
من اجلفاف الشديد و/أو من التصحر، وخباصة يف أفريقيا 

 
إن اجلمعية العامـة، 

إذ تشيـــــر إىل قراريهـــــا ١٩٦/٥٦ املــــؤرخ ٢١ كــــانون األول/ديســـــمرب ٢٠٠١، 
و ٢٥٩/٥٧ املــؤرخ ٢٠ كــانون األول/ديســمرب ٢٠٠٢، والقــرارات األخــرى الــيت تتصـــل 
باتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة التصحـر يف البلـدان الـيت تعـاين مـن اجلفـاف الشـديد و/أو مـن 

التصحر، وخباصة يف أفريقيا(١)، 
وإذ تسلـِّــم بااللتــزام الشـديد الـذي أظـــهره اتمــع الــدويل يف مؤمتــر القمــة العــاملي 
للتنمية املستدامة(٢) واجلمعية الثانية ملرفق البيئة العاملية جبعـل املرفـق آليـةً ماليـةً لالتفاقيـة، عمـال 

باملادة ٢١ من االتفاقية، 
وإذ تسلـِّـم أيضا بـدور مؤمتر األطراف يف االتفاقية، بوصفـه أعلى هيئـة لصنـع القـرار 
فيما يتعلق بتقدمي التوجيـه يف املسائل املتعلقة بتطبيق االتفاقية، ويف تشجيع اآلليات املالية علـى 
السعي إىل توفري أكرب قدر مـن املـوارد للبلـدان الناميـة املتـأثرة مـع احـترام واليـة كـل آليـة مـن 

اآلليات، 
 

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

(٢) تقرير مؤمتر القمة العاملي للتنميــة املســتدامة، جوهانســربغ، جنــوب أفريقيــا، ٢٦ آب/أغســطس – 
A والتصويــب)، الفصـــل  . 03.II.A.1 ٤ أيلــول/ ســبتمر ٢٠٠٣ (منشــورات األمــم املتحــدة، رقــم املبيــع

األول، القرار ١، املرفق، والقرار ٢، املرفق. 
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وإذ تؤكـد مـن جديـد علـــى أن االتفاقيــة أداة مهمــة الســتئصال الفقــر، وخباصــة يف 
أفريقيا، وإذ تسلم بأمهية تنفيذ االتفاقية لبلوغ األهـداف اإلمنائيـة املتفـق عليـها دوليـا، مبـا فيـها 

األهداف الواردة يف إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية(٣)، 
وإذ تؤكد من جديـد أيضـا الطـابع العـاملي لالتفاقيـة وإذ تقـر بـأن التصحـر واجلفـاف 

مشكلتان هلما بعد عاملي من حيث كوما يؤثران يف مجيع مناطق العامل، 
وإذ تعـرب عـن عميـق تقديرهــا وامتناــا حلكومــة كوبــا علــى اســتضافتها الــدورة 
السادســـة ملؤمتـــر األطـــراف يف االتفاقيـــة يف هافانـــا يف الفـــترة مـــــن ٢٥ آب/أغســــطس إىل 

٥ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٣، 
حتيط علما بتقرير األمني العام(٤)؛  - ١

ترحـب بقرار مؤمتر األطـراف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة التصحـر يف  - ٢
البلـدان الـيت تعـاين مـن اجلفـاف الشـــديد و/أو مــن التصحــر، وخباصــة يف أفريقيــا، يف دورتــه 

السادسة بقبول مرفق البيئة العاملية آليـةً متويليةً لالتفاقية، عمال باملادة ٢١ من االتفاقية؛ 
ترحــب أيضــا بقــرار جملــس مرفــق البيئــة العامليــة، يف اجتماعــه املعقــــود يف  - ٣
واشنطــن العاصمـة، يف الفـترة مـــن ١٤ إىل ١٦ أيــار/مــايو ٢٠٠٣، بإنشــاء برنــامج تنفيــذي 
جديد معنـي باإلدارة املستدامة لألراضي، وحتث يف هذا الصدد األمني التنفيذي علـى التشـاور 
مـع كبـري املوظفـني التنفيذيـني ورئيـس مرفـق البيئـة العامليـة، بالتعــاون مــع املديــر العــام لآلليــة 
العاملية، من أجل إعداد وإقرار مذكرة تفاهم، على حنو ما أذن بـه مؤمتـر األطـراف لينظـر فيـها 

ويعتمدها مؤمتر األطراف وجملس مرفق البيئة العاملية؛ 
ترحب كذلك بنتائج اجلمعية الثانيـة ملرفـق البيئـة العامليـة، املعقـودة يف بيجـني  - ٤
يف الفــترة مــن ١٦ إىل ١٨ تشــرين األول/أكتوبــر ٢٠٠٢، والســيما القــرار القــاضي جبعـــل 

تدهور األراضي جماال جديدا للتركيز يف املرفق، مما سيدعم يف مجلة أمور تطبيق االتفاقية؛ 
ــج  تنــوه مـع التقديـر بازديـاد عـدد البلـدان الناميـة املتـأثرة الـيت اعتمـدت برام - ٥
عملها الوطنيـة ودون اإلقليمية واإلقليمية، وحتــث البلدان النامية املتــأثرة علـى التعجيـل بعمليـة 
وضع واعتماد برامج عملها إذا مل تكن قد فعلت ذلك حىت اآلن، بغيـة وضع صيغتـها النهائيـة 

بأسرع ما ميكن؛ 

                                                           
(٣) انظر القرار ٢/٥٥. 

 .A/58/158 (٤)
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تدعو البلدان النامية املتـأثرة إىل جعـل تنفيـذ برامـج عملـها ملكافحـة التصحـر  - ٦
من بني أبرز أولوياا يف حوارها مع شركائها اإلمنائيني؛ 

يب باألطراف املتأثرة إىل أن تدمج مسألة التصحر يف اسـتراتيجياا للتنميـة  - ٧
املستدامة، بالتعاون مع املنظمات املتعددة األطراف ذات الصلـة، مبـا فيـها الوكـاالت التنفيذيـة 

ملرفق البيئة العاملية؛ 
حتــث اتمع الـدويل علـى اختـاذ التدابـري الفعالـة لتطبيـق االتفاقيـة مـن خـالل  - ٨

برامج للتعاون على الصعيدين الثنائـي واملتعدد األطراف؛ 
حتــث صنـاديق وبرامـج األمـم املتحـدة، ومؤسسـات بريتـون وودز، والبلــدان  - ٩
املاحنة وسائر الوكـاالت اإلمنائيـة علـى دمـج إجـراءات دعـم االتفاقيـة يف صلــب اسـتراتيجياا 
مبا يدعم بلوغ األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا، مبا فيها األهداف الواردة يف إعـالن األمـم 

املتحدة بشأن األلفيـة(٣)؛ 
ترحـب بتعزيـز التعـاون بـني أمانـة االتفاقيـة واآلليـة العامليـة عـن طريـق صــوغ  - ١٠
وتنفيذ خطة عمل مشتركة ترمي إىل زيادة أثر املوارد واإلجراءات إىل أقصى حد، مع تفـادي 
ــة  االزدواجيـة والتداخـل، واالسـتفادة مـن خـربة كـل منظمـة وقيمتـها املضافـة وشـبكتها بطريق

تعاونية عند تنفيذ برامج العمل؛ 
تدعـــو مجيــع األطــراف إىل أن تســـدد فــورا وبشــكل كــامل االشــــتراكات  - ١١
املطلوبــة للميزانيــة األساســية لالتفاقيــة لفــترة الســنتني ٢٠٠٢-٢٠٠٣، كمــــا حتـــث مجيـــع 
األطـراف الـيت مل تســدد بعــد اشــتراكاا لعــام ١٩٩٩ و/أو لفــترة الســنتني ٢٠٠٠-٢٠٠١ 
على أن تقوم بذلـك بأسـرع مـا ميكـن مبـا يكفـل اسـتمرارية التدفـق النقـدي املطلـوب لتمويـل 

األعمال اجلارية ملؤمتر األطراف واألمانة واآلليـة العاملية؛ 
يب باحلكومات، وتدعـو املؤسسات املالية املتعــددة األطـراف، واملصـارف  - ١٢
اإلمنائية اإلقليمية، ومنظمات التكامل االقتصـادي اإلقليميـة، ومجيـع املنظمـات األخـرى املعنيـة 
باألمـــر، فضــال عــن املنظمــات غــري احلكوميــة والقطــاع اخلــاص، إىل املسامهـــة بسخـــــاء يف 
الصنـدوق العـام والصنـدوق التكميلـي والصنـدوق اخلـاص، طبقـــا للفقـــرات ذات الصلــة مــن 
القواعـد املاليـة ملؤمتـر األطـراف(٥) وترحــب بـــالدعم املــايل املقــدم بــالفعل مــن جــانب بعــض 

البلدان؛ 

                                                           
(٥) ICCD/COP (1)/11/Add.1 و Corr.1، املقرر COP.1/2، املرفق، الفقرات ٧-١١. 
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حتيط علما باملقرر COP.6/23 املـؤرخ ٥ أيلـول/سـبتمرب ٢٠٠٣ بشـأن برنـامج وميزانيـة  - ١٣
فترة السنتني ٢٠٠٤-٢٠٠٥(٦)، باعتبارها عملية جارية ملؤمتر األطراف للقيـام باسـتعراض شـامل ألنشـطة 

األمانة، على النحو احملدد يف الفقرة ٢ من املادة ٢٣ من االتفاقية؛ 
تطلــــب إىل األمــني العــام أن يــدرج يف اقتراحـــه للميزانيــة الربناجميــة لفـــترة  - ١٤
السنتني ٢٠٠٤-٢٠٠٥ اعتمادا لدورات مؤمتر األطراف وهيئاته الفرعية، مبا يف ذلك الـدورة 

السابعة العادية للمؤمتر واجتماعات اهليئات الفرعية املنبثـقـة عنـه؛ 
تطلـب أيضـا إىل األمـني العـام أن يقـدم إىل اجلمعيـة العامـة تقريـرا يف دورـــا  - ١٥

التاسعة واخلمسني عن تنفيـذ هذا القرار؛ 
تقــرر أن تـُـدرج يف جدول األعمال املؤقت لدورا التاسعة واخلمسـني البنـد  - ١٦
الفرعـي املعنـون �تنفيـذ اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـــة التصحــر يف البلــدان الــيت تعــاين مــن 

اجلفاف الشديد و/أو من التصحر، وخباصة يف أفريقيا�. 
اجللسة العامة ٧٩ 
٢٣ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٣ 

                                                           
 ICCD/COP (6)/11/Add.1 (٦) انظر


