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الدورة السادسة واخلمسون 
  البند ٩٨ (ج) من جدول األعمال 

البيئة والتنمية املستدامة: تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحـر يف 
البلـدان الـيت تعـاين مـن اجلفـاف الشـديد و/أو مـن التصحـر، وخباصـــة يف 

  أفريقيا 
تقرير اللجنة الثانية* 

املقررة: السيدة يانا سيمونوفا (اجلمهورية التشيكية) 
  

مقدمة  أوال -
أجرت اللجنة الثانيـة مناقشـة موضوعيـة بشـأن البنـد ٩٨ مـن جـدول األعمـال (انظـر  - ١
A/56/561، الفقــرة ٢). وقــد اختــذ إجــراء بشــأن البنــد الفرعــي ٩٨ (ج) يف اجللســــتني ٢٥ 

و ٤٠، املعقودتـني يف ٦ تشـرين الثـاين/نوفمـــرب و ١٢ كــانون األول/ديســمرب ٢٠٠١. ويــرد 
 A/ C.2/56/SR.25) سرد لنظر اللجنة يف هذا البند الفرعـي يف احملضريـن املوجزيـن ذوي الصلـة

و 40). 
  

 A/C.2/56/L.17/Rev.1 ــــــــــــــن النظـــــــــــــر يف مشــــــــــــــروعي القراري ثانيا -
 A/C.2/55/L.70 و

يف اجللسـة ٢٥، املعقـودة يف ٦ تشـرين الثـــاين/نوفمــرب، عــرض ممثــل مجهوريــة إيــران  - ٢
ـــة الـــ ٧٧ والصــني،  اإلسـالمية، باسـم الـدول األعضـاء يف األمـم املتحـدة، األعضـاء يف جمموع
مشروع قرار عنوانه �تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة التصحـر يف البلـدان الـيت تعـاين مـن 

 
 

 .Add.1-8 و A سيصدر تقرير اللجنة بشأن هذا البند يف تسعة أجزاء، حتت الرمز 56/561/ *
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)، وفيمـا يلـي  A/C.2/56/L.17/Rev.1) اجلفاف الشديد و/أو من التصحر، وخباصة يف أفريقيا�
نصه: 

�إن اجلمعية العامة، 
�إذ تشـري إىل قرارهـا ٢٠٤/٥٥ املـؤرخ ٢٠ كـانون األول/ديســمرب ٢٠٠٠ 
وقراراا األخرى ذات الصلة باتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة التصحـر يف البلـدان الـيت 

تعاين من اجلفاف الشديد و/أو من التصحر، وخباصة يف أفريقيا، 
�وإذ تالحـظ مـع االرتيـاح أنـه علـى النحـو الـوارد يف الفقـرة ١ مـن قرارهــا 
٢٠٤/٥٥، عقـدت الـدورة الرابعـة ملؤمتـر األطـراف يف االتفاقيـة يف بـون مـــن ١١ إىل 

٢٢ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٠ ، 
�وإذ تعرب عن بالغ تقديرها حلكومة أملانيا ملا أبدته من سخاء يف استضافة 

الدورة الرابعة ملؤمتر األطراف وتوفري التسهيالت هلا، 
�وإذ تالحـظ مـع االرتيـاح أن الـدورة اخلامسـة ملؤمتـــر الــدول األطــراف يف 
االتفاقيـة عقـدت يف مكتـب األمـم املتحـدة يف جنيـف مـــن ١ إىل ١٢ تشــرين األول/ 

أكتوبر ٢٠٠١، 
�وإذ تعرب عن بالغ تقديرها حلكومة سويسرا على تنظيم الـدورة اخلامسـة 

ملؤمتر الدول األطراف فضال عن أحداثها اخلاصة، 
�وإذ ترحب بالنداء احلريص الذي وجهه رئيس الدورة اخلامسـة واخلمسـني 
للجمعيـة العامـة إىل جملـس مرفـق البيئـة العامليـة وحـث فيـه اتمـع الـدويل علـى تعيــني 

املرفق آلية مالية لالتفاقية، 
�وإذ ترحب أيضا بالنداء امللح الذي وجهه األمني العام لكي تتاح لالتفاقيــة 
آلية مالية مماثلة ملـا قـرره اتمـع الـدويل لالتفـاقيتني الشـبيهتني ـا ومهـا اتفاقيـة األمـم 
املتحدة اإلطارية املتعلقة بتغري املناخ واتفاقية األمم املتحدة للتنــوع البيولوجـي، وأيضـا 

لالتفاقية اجلديدة املتعلقة بامللوثات العضوية الثابتة، 
�وإذ ترحب كذلك باملقرر الذي اختذه جملـس املرفـق يف دورتـه املعقـودة يف 
أيـار/مـايو ٢٠٠١ فيمـا يتصـل باعتبـار تدهـور التربـة (اجلفـاف والتصحـر) جمـــاال مــن 
جماالت تركيز املرفق بوصف ذلك وسيلة لتعزيز دعمه للتنفيـذ النـاجح التفاقيـة األمـم 
املتحدة ملكافحة التصحر يف البلدان اليت تعاين من اجلفاف الشديد و/أو من التصحـر، 

وخباصة يف أفريقيا،  
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�وإذ تعـترف بـأن اجلفـاف والتصحـر مشـكلتان هلمـا بعـد عـاملي مـن حيـــث 
تأثريمهـا علـى مجيـع منـاطق العـامل، وبـأن هنـاك حاجـة إىل قيـام اتمـع الــدويل بعمــل 
مشترك ملكافحة التصحر و/أو التخفيف من وطـأة آثـار اجلفـاف، مبـا يف ذلـك حتقيـق 

التكامل بني استراتيجيات القضاء على الفقر، 
حتيط علما بتقرير األمني العام؛  - ١�

ترحب بنتائج الدورة الرابعة ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحـدة  - ٢�
ـــدان الــيت تعــاين مــن اجلفــاف الشــديد و/أو مــن التصحــر،  ملكافحـة التصحـر يف البل
وخباصــة يف أفريقيــا، وال ســيما اعتمــاد اإلعــــالن بشـــأن التعـــهدات بتعزيـــز تنفيـــذ 

االلتزامات مبوجب االتفاقية؛ 
ترحـب أيضـا بنتـائج الــدورة اخلامســة ملؤمتــر الــدول األطــراف يف  - ٣�

االتفاقية؛ 
تالحظ مع االرتياح إنشـاء اللجنـة املعنيـة باسـتعراض تنفيـذ االتفاقيـة  - ٤�
كهيئـة فرعيـة تابعـة ملؤمتـر األطـراف، وتدعـــو األطــراف وســائر العنــاصر الفاعلــة إىل 
املشاركة يف الدورة األوىل للجنة، املقرر عقدها من ١٨ إىل ٢٩ تشرين الثــاين/نوفمـرب 
٢٠٠٢ ، وفقـا ملقـــرر مؤمتــر األطــراف ٢/م أ.٥ املــؤرخ ١٢ تشــرين األول/أكتوبــر 

٢٠٠١؛ 
تدعـو اجلمعيـة املقبلـة ملرفـق البيئـة العامليـة املقـــرر عقدهــا يف تشــرين  - ٥�
األول/أكتوبـر ٢٠٠٢ يف بيجـــني إىل أن تعتــرب التصحــر جمــاال مــن جمــاالت التركــيز 

بالنسبة للمرفق وتعني املرفق آلية مالية رئيسية لتنفيذ االتفاقية؛ 
ترحب بقيام إدارة الشـؤون االقتصاديـة واالجتماعيـة التابعـة لألمانـة  - ٦�
العامة لألمم املتحدة وأمانة االتفاقية بإنشاء فريق الشخصيات البارزة املعـين بـالنظر يف 
التنفيذ الفعلي والسريع لالتفاقية وتدعـو املشـتركني يف تنظيـم الفريـق إىل إحالـة نتـائج 

أعماله إىل العملية التحضريية ملؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة؛ 
تدعو مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة إىل أن يـأخذ يف االعتبـار،  - ٧�
يف مداوالتــه خــالل العمليــة التحضرييــة ويف مؤمتــر القمــة نفســه، حتديــات وفــــرص 
مكافحـة التصحـر والسـيطرة علـى تدهـور التربـــة وختفيــف آثــار اجلفــاف يف البلــدان 
املتضررة، ، مبا يف ذلك ما يتصل باملوارد املالية وحتقيق التنميـة املسـتدامة، مـع مراعـاة 

مبدأ املسؤوليات املشتركة وإن كانت متفاوتة؛ 



401-69637

A/56/561/Add.3

ـــر أن بعــض البلــدان الناميــة املتضــررة اعتمــدت  تالحـظ مـع التقدي - ٨�
برامـج عمـل وطنيـة ودون إقليميـة وإقليميـة خاصـة ـا، ولذلـك فـهي يـــب بــاتمع 
الدويل أن يسهم يف تنفيـذ تلـك الـربامج بوسـائل شـىت منـها إبـرام اتفاقـات الشـراكة، 
وعن طريق برامج التعاون الثنائي واملتعدد األطراف املتاحة لتنفيذ االتفاقية، وبواسـطة 

إسهامات املنظمات غري احلكومية والقطاع اخلاص؛ 
تالحظ مع االرتياح اخلطوات اليت تتخذها البلـدان الناميـة املتضـررة  - ٩�
األطـراف يف االتفاقيـة، مبســـاعدة املنظمــات الدوليــة والشــركاء الثنــائيني يف التنميــة، 
لتنفيـذ االتفاقيـة، واجلـهود الـيت تبـذل لتعزيـز مشـاركة مجيـع عنـاصر اتمـع املــدين يف 
وضع وتنفيذ برامج عمل وطنية ملكافحـة التصحـر، ويف هـذا الصـدد، تشـجع البلـدان 

على التعاون على الصعيدين دون اإلقليمي واإلقليمي، حسب االقتضاء؛ 
�١٠ -يب باحلكومات واملؤسسـات املاليـة املتعـددة األطـراف واملصـارف 
اإلمنائيـة اإلقليميـة ومنظمـات التكـامل االقتصـادي اإلقليمـي ومجيـع املنظمـــات املعنيــة 
األخرى، فضال عن املنظمات غري احلكومية والقطـاع اخلـاص، أن تسـاهم بسـخاء يف 
الصندوق العام والصندوق التكميلي والصنـدوق اخلـاص، وفقـا للفقـرات ذات الصلـة 

من القواعد املالية ملؤمتر األطراف؛ 
�١١ -تقـرر أن تـدرج يف اجلـدول الزمـين للمؤمتـرات واالجتماعـــات لفــترة 
السنتني ٢٠٠٢-٢٠٠٣ مؤمتر األطراف واجتماعات هيئاتــه الفرعيـة مبـا فيـها الـدورة 

العادية السادسة ملؤمتر األطراف واجتماعات هيئاته الفرعية؛ 
�١٢ -تطلب إىل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي أن ينفذ املقـرر ٢٣/٢٠٠٠ 
املؤرخ ٢٩ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٠ الـذي اختـذه جملسـه التنفيـذي فيمـا يتصـل بالتعـاون 

بني الربنامج اإلمنائي وأمانة االتفاقية؛ 
�١٣ -توافـق علـى اسـتمرار الصلـة املؤسســـية الراهنــة والترتيبــات اإلداريــة 
ذات الصلـة القائمـة بـني األمانـة العامـة لألمـم املتحـدة واألمانـة الدائمـة لالتفاقيـة ملــدة 
مخس سنوات أخرى على أن تستعرضها اجلمعية العامـة ومؤمتـر األطـراف يف أجـل ال 

يتعدى ٣١ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٦؛  
�١٤ -تطلب إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامة يف دورا السـابعة 

واخلمسني تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛ 
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�١٥ -تقـــرر أن تـــدرج يف جـــدول األعمـــال املؤقـــت لدورـــا الســـــابعة 
واخلمسـني البنـد الفرعـي املعنـون �تنفيـذ اتفاقيـة األمـم املتحـــدة ملكافحــة التصحــر يف 

البلدان اليت تعاين من اجلفاف الشديد و/أو من التصحر، وخباصة يف أفريقيا��. 
ــــة، يف جلســـتها ٤٠، املعقـــودة يف ١٢ كـــانون األول/  وكــان معروضــا علــى اللجن - ٣
 ،A/ C.2/56/L.17/Rev.1 ديسمرب، بيان باآلثار املترتبة يف امليزانية الربناجمية على مشروع القـرار

 .(A /C.2/56/L.51) قدمه األمني العام وفقا للمادة ١٥٣ من النظام الداخلي للجمعية العامة
ويف اجللسـة نفسـها، عـرض نـــائب رئيــس اللجنــة، دارمنشــاه جومــاال (إندونيســيا)،  - ٤
مشروع قرار عنوانه �تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة التصحـر يف البلـدان الـيت تعـاين مـن 
)، قدمه علـى أسـاس  A/C.2/56/L.70) اجلفاف الشديد و/أو من التصحر، وخباصة يف أفريقيا�

 .A /C.2/56/L.17/Rev.1 مشاورات غري رمسية أجريت بشأن مشروع القرار
ويف اجللسة نفسها أيضا، أحاط أمني اللجنـة اللجنـة علمـا بـأن بيـان اآلثـار املترتبـة يف  - ٥
امليزانية الربناجمية الوارد يف الوثيقـة A/C.2/56/L.51 ينطبـق بـالقدر نفسـه علـى مشـروع القـرار 

 .(A/C.2/56/SR.40 انظر) A/C.2/56/L.70

A (انظــــر  /C.2/56/L.70 ويف اجللســـة نفســـها، اعتمـــدت اللجنـــة مشـــروع القـــــرار - ٦
الفقرة ٩). 

وقبل اعتماد مشروع القرار، أدىل ممثل مجهورية إيران اإلسالمية ببيـان باسـم جمموعـة  - ٧
ـــرار، أدىل ببيــانني ممثــال  الــ ٧٧ والصـني (انظـر A/C.2/56/SR.40). وبعـد اعتمـاد مشـروع الق
مجهورية إيران اإلسالمية (باسم الدول األعضاء يف األمم املتحدة األعضـاء يف جمموعـة الــ ٧٧ 

 .(A/C.2/56/SR.40 انظر) والصني) ونيجرييا
ويف ضـوء اعتمـاد مشـروع القـرار A/C.2/56/L.70، سـحب مقدمـــو مشــروع القــرار  - ٨

A/C.2/56/L.17/Rev.1 مشروعهم. 
  

توصية اللجنة الثانية  ثالثا -
توصي اللجنة الثانية اجلمعية العامة باعتماد مشروع القرار التايل:  - ٩

 
تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحـر يف البلـدان الـيت تعـاين مـن اجلفـاف 

  الشديد و/أو من التصحر، وخباصة يف أفريقيا 
إن اجلمعية العامة، 
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ـــا  إذ تشـري إىل قرارهـا ٢٠٤/٥٥ املـؤرخ ٢٠ كـانون األول/ديسـمرب ٢٠٠٠ وقرارا
األخرى ذات الصلة باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف البلدان اليت تعـاين مـن اجلفـاف 

الشديد و/أو من التصحر، وخباصة يف أفريقيا(١)، 
وإذ تعرب عن بالغ تقديرها حلكومة أملانيا ملـا أبدتـه مـن سـخاء يف اسـتضافة الـدورة 

الرابعة ملؤمتر األطراف وتوفري التسهيالت هلا، 
وإذ تالحظ مع االرتياح أن الدورة اخلامسـة ملؤمتـر األطـراف يف االتفاقيـة عقـدت يف 

مكتب األمم املتحدة يف جنيف من ١ إىل ١٢ تشرين األول/أكتوبر ٢٠٠١، 
وإذ تعـرب عـن بـالغ تقديرهـا حلكومـة سويسـرا علـى تنظيـم الـدورة اخلامسـة ملؤمتـــر 

األطراف وأحداثها يف جنيف، 
وإذ ترحـب بـاملقرر الـذي اختـــذه جملــس مرفــق البيئــة العامليــة يف دورتــه املعقــودة يف 
أيار/مايو ٢٠٠١ فيما يتصل باعتبار تدهور التربة (التصحر وإزالة الغابات) جماال مـن جمـاالت 

تركيز املرفق، بوصف ذلك وسيلة لتعزيز دعمه للتنفيذ الناجح لالتفاقية،  
وإذ تعترف بأن اجلفاف والتصحر مشكلتان هلما بعد عاملي مـن حيـث تأثريمهـا علـى 
مجيع مناطق العامل، وبأن هناك حاجة إىل قيام اتمع الـدويل بعمـل مشـترك ملكافحـة التصحـر 
و/أو التخفيف من وطأة آثار اجلفاف، مبا يف ذلـك حتقيـق التكـامل بـني اسـتراتيجيات القضـاء 

على الفقر، 
حتيط علما بتقرير األمني العام(٢)؛  - ١

ترحب بنتائج الدورة الرابعة ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة  - ٢
التصحـر يف البلـدان الـيت تعـاين مـن اجلفـاف الشـديد و/أو مـن التصحـر، وخباصـــة يف أفريقيــا، 

وال سيما اعتماد اإلعالن بشأن التعهدات بتعزيز تنفيذ االلتزامات مبوجب االتفاقية؛ 
ترحب أيضا بنتائج الدورة اخلامسة ملؤمتر الدول األطراف يف االتفاقية؛  - ٣

حتيط علما بإنشاء اللجنة املعنية باستعراض تنفيذ االتفاقية كهيئة فرعيـة تابعـة  - ٤
ملؤمتـر األطـراف، وتدعـو األطـــراف وســائر العنــاصر الفاعلــة إىل املشــاركة يف الــدورة األوىل 
للجنـة، املقـــرر عقدهــا مــن ١٨ إىل ٢٩ تشــرين الثــاين/نوفمــرب ٢٠٠٢ ، وفقــا ملقــرر مؤمتــر 

األطراف ٢/م أ.٥ املؤرخ ١٢ تشرين األول/أكتوبر ٢٠٠١؛ 
 __________

األمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، الد ١٩٥٤، الرقم ٣٣٤٨٠.  (١)
 .A/56/175 (٢)
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حتيط علما أيضا بأن والية اللجنـة ومهامـها قابلـة للتجديـد يف املؤمتـر السـابع  - ٥
لألطراف، يف ضوء الدروس املستفادة خالل االستعراض الشامل الذي ستجريه اللجنة؛ 

تشجع مؤمترات األطراف وأمانات كـل مـن اتفاقيـة األمـم املتحـدة اإلطاريـة  - ٦
بشـأن تغـري املنـاخ(٣)، واتفاقيـة التنـوع البيولوجـي(٤)، واتفاقيـة مكافحـــة التصحــر، والصكــوك 
الدولية األخرى املتعلقة بالبيئـة والتنميـة املسـتدامة، فضـال عـن املنظمـات ذات الصلـة، وبصفـة 
خاصة برنامج األمم املتحدة للبيئة مع مشاركة جمموعة اإلدارة البيئية، حسب االقتضـاء، علـى 
مواصلة أعماهلا من أجل تعزيز التكامل فيمـا بينـها، علـى أن يشـمل ذلـك، حسـب االقتضـاء، 
مشاركة جمموعة اإلدارة البيئية، مع االحترام الكامل ملركز أمانات االتفاقيات وما لكـل مؤمتـر 
من مؤمترات األطراف يف االتفاقيات املعنية مـن صالحيـات مسـتقلة الختـاذ القـرارات، وتعزيـز 
التعاون دف تيسري إحـراز التقـدم يف تنفيـذ تلـك االتفاقيـات علـى الصعـد الـدويل واإلقليمـي 

والوطين، وتقدمي تقارير عن ذلك إىل مؤمترات األطراف ذات الصلة بكل منها؛ 
ترحـب بقـرار مؤمتـر األطـراف يف اتفاقيـة مكافحـة التصـحر أن يقـدم للعمليـة  - ٧
التحضرييـة ملؤمتـر القمـة العـاملي للتنميـة املسـتدامة، كإســهامات فيــها، موجــز رئيــس جلســيت 
احلــوار التفــاعلي، الوزاريــة والرفيعــة املســتوى، املعقودتــني خــالل الــــدورة اخلامســـة ملؤمتـــر 
األطراف، الذي يشمل التحديات والفرص فيما يتصل مبكافحة التصحر وكبـح تدهـور التربـة 
ـــة  وختفيـف آثـار اجلفـاف يف البلـدان الناميـة املتضـررة، مبـا يف ذلـك التحديـات والفـرص املتصل
باملوارد املالية وحتقيق التنمية املستدامة، إىل جانب التقريـر الشـامل الـذي أعـده الفريـق العـامل 
املخصص إلجراء استعراض وحتليل متعمقني للتقارير املقدمة يف الدورتني الثالثة والرابعة ملؤمتـر 

األطراف؛ 
ترحب أيضا باملقرر الذي اختـذه جملـس مرفـق البيئـة العامليـة يف إطـار البنـد ٧  - ٨
من جدول األعمـال يف اجتماعـه املعقـود يف كـانون األول/ديسـمرب ٢٠٠١، ومفـاده أن ينظـر 
خالل اجتماعه املقبل يف التعديالت املقترح إدخاهلا على الصكوك بغيـة اعتبـار تدهـور التربـة، 
وأساسا التصحر وإزالة الغابات، جماال من جماالت تركيز املرفـق، بوصـف ذلـك وسـيلة لتعزيـز 
دعمه للتنفيــذ النـاجح لالتفاقيـة، ولغـرض أن يوصـي الـس مجعيـة الـدول املشـاركة يف املرفـق 

باملوافقة على تلك التعديالت يف اجتماعها املقرر عقده يف تشرين األول/أكتوبر ٢٠٠٢؛ 

 __________
 .FCCC/CP/1997/7/Add.1 (٣)

انظـر برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، اتفاقيـة التنـوع البيولوجـي (املركـز املعـين بأنشـطة برنـامج القـانون البيئيــة  (٤)
واملؤسسات البيئية)، حزيران/يونيه ١٩٩٢. 
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تشجع مؤمتر األطراف وجملس ومجعية مرفق البيئة العاملية على العمـل بفعاليـة  - ٩
ـــة حتقيــق أهــداف  ويف ظـل التعـاون لتيسـري متويـل التنفيـذ التـام لالتفاقيـة عـن طريـق املرفـق بغي

االتفاقية يف جمال تدهور التربة وأساسا التصحر وإزالة الغابات؛ 
تالحظ مع التقدير أن بعض البلـدان الناميـة املتضـررة اعتمـدت برامـج عمـل  - ١٠
وطنية ودون إقليمية وإقليمية خاصـة ـا، وحتـث البلـدان الناميـة الـيت مل تفعـل ذلـك بعـد علـى 
تعجيل عملية إعداد واعتماد برامج عمل خاصة ا بغية وضع صيغتها النهائية يف أقـرب وقـت 

ممكن؛ 
ـــها إبــرام  يـب بـاتمع الـدويل أن يسـهم يف تنفيـذ تلـك الـربامج بوسـائل من - ١١
اتفاقات الشراكة وعن طريق برامج التعاون الثنائي واملتعدد األطراف املتاحـة لتنفيـذ االتفاقيـة، 
وبواسطة إسهامات املنظمات غري احلكومية والقطاع اخلاص، ودعم جهود البلدان النامية مـن 

أجل تنفيذ االتفاقية؛ 
تدعـو البلـدان الناميـــة املتضــررة أن جتعــل تنفيــذ برامــج العمــل اخلاصــة ــا  - ١٢

ملكافحة التصحر ضمن أولوياا العليا يف حوارها مع شركائها اإلمنائيني؛ 
تالحظ مع االرتياح اخلطوات اليت تتخذها البلدان النامية املتضررة األطـراف  - ١٣
ـــة،  يف االتفاقيــة، مبســاعدة املنظمــات الدوليــة والشــركاء الثنــائيني يف التنميــة، لتنفيــذ االتفاقي
واجلهود اليت تبذل لتعزيز مشـاركة مجيـع عنـاصر اتمـع املـدين يف وضـع وتنفيـذ برامـج عمـل 
وطنية ملكافحة التصحر، ويف هذا الصـدد، تشـجع البلـدان علـى التعـاون علـى الصعيديـن دون 

اإلقليمي واإلقليمي، حسب االقتضاء؛ 
ترحب بزيادة التعاون بني أمانـة االتفاقيـة واآلليـة العامليـة وتشـجع علـى بـذل  - ١٤

مزيد من اجلهود يف هذا الصدد من أجل التنفيذ الفعلي لالتفاقية؛ 
تدعــو مجيــع األطــراف إىل أن تدفــع فــــورا وبالكـــامل اشـــتراكاا الالزمـــة  - ١٥
للميزانية األساسية لالتفاقية يف فـترة السـنتني ٢٠٠٢-٢٠٠٣، وحتـث مجيـع األطـراف الـيت مل 
تدفع بعد اشتراكاا عن عام ١٩٩٩ و/أو فترة السنتني ٢٠٠٠-٢٠٠١ علـى أن تفعـل ذلـك 
يف أقرب وقت ممكن لضمان استمرارية التدفق النقـدي الـالزم لتمويـل األعمـال اجلاريـة ملؤمتـر 

األطراف واألمانة واآللية العاملية؛ 
يب باحلكومات واملؤسسـات املاليـة املتعـددة األطـراف واملصـارف اإلمنائيـة  - ١٦
اإلقليمية ومنظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي ومجيع املنظمات املعنية األخـرى، فضـال عـن 
املنظمات غري احلكومية والقطـاع اخلـاص، أن تسـاهم بسـخاء يف الصنـدوق العـام والصنـدوق 
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التكميلي والصندوق اخلـاص، وفقـا للفقـرات ذات الصلـة مـن القواعـد املاليـة ملؤمتـر األطـراف 
وترحب بالدعم املايل الذي قدمته بعض البلدان؛ 

تقـرر أن تـدرج يف اجلـدول الزمـين للمؤمتـرات واالجتماعـات لفـــترة الســنتني  - ١٧
٢٠٠٢-٢٠٠٣ دورات مؤمتر األطراف واجتماعـات هيئاتـه الفرعيـة مبـا فيـها الـدورة العاديـة 

السادسة ملؤمتر األطراف واجتماعات هيئاته الفرعية؛ 
تشجع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي على مواصلـة تنفيـذ املقـرر ٢٣/٢٠٠٠  - ١٨
املـؤرخ ٢٩ أيلـول/سـبتمرب ٢٠٠٠ الـذي اختـذه جملســـه التنفيــذي فيمــا يتصــل بالتعــاون بــني 
الربنامج اإلمنائي وأمانـة االتفاقيـة جلعـل أنشـطة مكافحـة التصحـر مـن األنشـطة الرئيسـية علـى 

الصعد الوطين ودون اإلقليمي واإلقليمي(٥)؛ 
توافق على استمرار الصلة املؤسسية الراهنـة والترتيبـات اإلداريـة ذات الصلـة  - ١٩
القائمة بني األمانة العامـة لألمـم املتحـدة وأمانـة االتفاقيـة ملـدة مخـس سـنوات أخـرى علـى أن 
تسـتعرضها اجلمعيـة العامـة ومؤمتـر األطـراف يف أجـــل ال يتعــدى ٣١ كــانون األول/ديســمرب 

٢٠٠٦؛  
تطلــب إىل األمــني العــام أن يقــدم إىل اجلمعيــة العامــــة يف دورـــا الســـابعة  - ٢٠

واخلمسني تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛ 
تقرر أن تدرج يف جدول األعمال املؤقـت لدورـا السـابعة واخلمسـني البنـد  - ٢١
الفرعـي املعنـون �تنفيـذ اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـــة التصحــر يف البلــدان الــيت تعــاين مــن 

اجلفاف الشديد و/أو من التصحر، وخباصة يف أفريقيا�. 
 

 __________
انظر DP/20001/1، الفقرة ٢٣١.  (٥)


