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الدورة السابعة واخلمسون 
البند ٨٩ (د) من القائمة األولية* 

  البيئـة والتنميـة املستدامة 
تنفيذ اتفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة التصحـر يف البلـدان الـيت تعـاين مـن 

 اجلفاف الشديد و/أو التصحر وخباصة يف أفريقيا 
  تقرير األمني العام** 

موجز 
قــــرر مؤمتــــــر األطـراف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة التصحـر يف البلـدان الـــيت 
تعاين من اجلفاف الشديد و/أو التصحر وخباصة يف أفريقيا، مبوجـب مقـرره ١/م أ-٥، إنشـاء 
جلنة الستعراض تنفيذ االتفاقية بوصفـها إحـدى اهليئـات الفرعيـة للمؤمتـر، وحـدد اختصاصـها 
مبساعدة املؤمتر على استعراض تنفيذ االتفاقية بانتظام. وبناء على ذلك اختـذت أمانـة االتفاقيـة 
ـــات الالزمــة مــع البلــد الــذي ســيقوم  خطـوات خمتلفـة لتيسـري عمليـة اإلبـالغ، وعمـل الترتيب

باستضافة الدورة األوىل للجنة. 
ويف حزيران/يونيه ٢٠٠٢، كان ٥٧ من البلدان املتضررة قد انتهى من وضـع برامـج 
عمـل وطنيـة راميـة إىل مكافحـة التصحـر. ومت يف معظـم احلـــاالت اعتمــاد هــذه الــربامج مــن 
جانب حكومــة كـل مـن هـذه البلـدان. وعلـى الصعيديـن دون اإلقليمـي واإلقليمـي، مت وضـع 

اللمسات النهائية على سبعة برامج عمل دون إقليمية وأربعة برامج عمل إقليمية. 
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وقامت أمانة االتفاقية، باالشتراك مع أمانيت اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغـري 
املنـاخ واتفاقيـة التنـوع البيولوجـي بتشـكيل فريـق اتصـال مشـــترك لتعزيــز التنســيق فيمــا بــني 
الصكوك الثالثة ودراسة اخليارات القائمة ملواصلة التعاون، مبا يف ذلـك إمكانيـة وضـع خطـط 

عمل مشتركة لتعزيز أوجه التعاضد فيما بينها.  
ويف نيسان/أبريل ٢٠٠١، عقد وكيل األمني العام للشـؤون االقتصاديـة واالجتماعيـة 
واألمــني التنفيــذي ألمانــة اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة التصحــــر اجتماعـــا لفريـــق مـــن 
الشـخصيات البـارزة للنظـر يف الصلـة بـني الفقـر والبيئـة يف ســـياق تنفيــذ االتفاقيــة يف الوقــت 
املناسب وبصورة فعالة، وكذلك دف مواصلة املسامهة يف املناقشات الدائـرة توطئـة النعقـاد 

مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة. 
وقد عقد الفريق جلستني، وقام بإعداد تقرير بعنوان �اتفاقية األمــم املتحـدة ملكافحـة 
التصحر: أداة فعالة لتحقيق التنمية املستدامة والتخفيف من حـدة الفقـر� وتوجيـه نـداء باسـم 

نداء أغاديز. 
وشـجعت اجلمعيـة العامـة يف قرارهـا ١٩٦/٥٦ مؤمتـر األطـراف يف االتفاقيـة وجملـــس 
ومجعية مرفق البيئة العاملية على العمل يف إطار من التعاون وبشـكل فعـال لتيسـري متويـل تنفيـذ 
االتفاقية. كما هنأت اجلمعية العامة يف دورا السادسـة واخلمسـني جملـس املرفـق علـى القـرار 
الذي اختذه بالتوصية باعتبار تدهور التربة (التصحر وإزالة الغابات) جماال حموريا جديدا يركِّـز 
ـــة املرفــق، املقــرر أن جتتمــع يف بيجــني يف تشــرين  عليـه املرفـق. ومـن املنتظـر أن تصـدق مجعي

األول/أكتوبر ٢٠٠٢، على التوصية اليت قدمها الس. 
ويف ١٥ حزيران/يونيه ٢٠٠٢، كانت ١٧٩ دولة ومنظمـة إقليميـة واحـدة للتكـامل 
االقتصــادي قــد أودعـــت صكـــوك التصديـــق علـــى االتفاقيـــة أو قبوهلـــا أو املوافقـــة عليـــها 

أو االنضمام إليها. 
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أوال - مقدمة 
 

يف القــرار ١٩٦/٥٦، املتعلــق بتنفيــذ اتفاقيــة األمــــم  - ١
املتحـدة ملكافحـة التصحـر، طلبـت اجلمعيـة العامـة إىل األمـــني 
العام أن يقدم إىل اجلمعية يف دورا السابعة واخلمسني تقريـرا 
عن تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحـر. ويقـدم هـذا 

التقرير امتثاال لذلك الطلب. 
ويف القــرار نفســه، الحظــت اجلمعيــة العامــة إنشـــاء  - ٢
اللجنـة املعنيـة باسـتعراض تنفيـذ االتفاقيـة كهيئـة فرعيـــة تابعــة 
ملؤمتر األطراف يف االتفاقية، ودعت األطراف وسائر العنـاصر 

الفاعلة إىل املشاركة يف الدورة األوىل للجنة. 
وشجعت اجلمعية العامة أيضا مؤمتـرات األطـراف يف  - ٣
اتفاقيـة األمـم املتحـدة اإلطاريـة بشـــأن تغــري املنــاخ، واتفاقيــة 
التنـوع البيولوجـــي، واتفاقيــة مكافحــة التصحــر، والصكــوك 
الدوليـة األخـرى املتعلقـة بالبيئـة والتنميـة املسـتدامة، وأمانـــات 
تلـك االتفاقيـات والصكـوك، علـى مواصلـة أعماهلـا مـن أجــل 
حتسـني التكـامل فيمـــا بينــها، وتعزيــز التعــاون ــدف تيســري 
إحـراز التقـدم يف تنفيـذ تلـك االتفاقيـات علـى الصعـد الـــدويل 
واإلقليمــي والوطــين، وعلــــى تقـــدمي تقـــارير عـــن ذلـــك إىل 

مؤمترات األطراف ذات الصلة بكل منها. 
ــــــا السادســـــة  ووافقــــت اجلمعيــــة العامــــة يف دور - ٤
واخلمسني على استمرار الصلة املؤسسـية الراهنـــة والترتيبـات 
اإلدارية ذات الصلة القائمة بـني األمانـة العامـة لألمـم املتحـدة 
وأمانـة اتفاقيـة مكافحـة التصحـر ملـدة مخـس سـنوات أخـــرى، 
على أن تستعرضها اجلمعيـة العامـة ومؤمتـر األطـراف يف أجـل 

ال يتعدى ٣١ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٦. 
 
 

ثانيا - تنفيذ قرار اجلمعية العامة ١٩٦/٥٦ 
 

ألف -  اللجنة املعنية باستعراض تنفيذ االتفاقية 
قرر مؤمتر األطـراف مبوجـب مقـرره ١/م أ-٥ إنشـاء  - ٥
جلنة الستعراض تنفيـذ االتفاقيـة وحـدد اختصاصـها، بوصفـها 

إحدى اهليئات الفرعية ملؤمتر األطـراف، مبسـاعدة املؤمتـر علـى 
ـــذ االتفاقيــة بانتظــام. وبالتــايل، اختــذت أمانــة  اسـتعراض تنفي
االتفاقية خطوات خمتلفة لتيسري عملية اإلبـالغ متـهيدا النعقـاد 

الدورة األوىل للجنة. 
وإثـر العـرض السـخي الـــذي قدمتــه حكومــة إيطاليــا  - ٦
ـــرع واو أدنــاه)، تقــرر عقــد الــدورة األوىل للجنــة  (انظـر الف
املعنية باستعراض تنفيذ االتفاقية يف بالـريمو يف الفـترة مـن ١٨ 
ــــرب ٢٠٠٢، بغـــرض اســـتعراض  إىل ٢٩ تشــرين الثــاين/نوفم
مـــا قُـــدم مـــن معلومـــات الســـتكمال التقـــــــارير الصـــــادرة 
بالفعـــــل، و/أو التقارير اجلديدة الواردة مـن مجيـع املناطـــــق. 
ــــة يف هـــذا الصـــدد ١٦٠ تقـــــــــريرا مـــن  وقــد تلقــت األمان
ــــــريرا مــــن  البلــــــــــدان األطــــــــــراف املتـضــــــررة (٤٧ تقــــ
أفريقيـــا، و ٣٢ تقريـــرا مـــن آســـــيا، و ٢٨ تقـــــــــريرا مــــن 
ــــة ومنطقـــة البحـــر الكــــــــــــــارييب، و ١٧  أمريــــــــكا الالتيني
تقريرا من أوروبا وغريها مــن املنـاطق)، ومـن أجـهزة منظومـة 
األمم املتحدة وصناديقها وبراجمـها ذات الصلـة (١١ تقريـرا)، 
واملنظمات احلكومية الدولية (٨ تقـارير)، والبلـدان األطـراف 

املتقدمة النمو (١٧ تقريرا). 
وباإلضافة إىل هذا، قرر املؤمتر، علـى النحـو املبـني يف  - ٧
املقـرر ١/م أ-٥، أن يسـتعان باملسـامهات اإلقليميـة يف عمليـــة 
االستعراض، عن طريق عقـد االجتماعـات التشـاورية. وتلبيـة 
هلـذا الطلـب، تقـــرر عقــد أربعــة اجتماعــات إقليميــة منــاظرة 

ملرفقات التنفيذ اإلقليمي على النحو التايل: 
االجتمـــــــاع اإلقليمـــــــــي اآلســـــــــيوي الســـتعراض  �

العمليــــــــة، دمشــــــــق، ٨-١٢ متوز/يوليه. 
االجتمـــــــاع اإلقليمــــــــــي األفريقـــــــــي الســتعراض  �
العمليــــــة، ويندهوك، ١٥-١٩ متوز/يوليه ٢٠٠٢. 
االجتماع اإلقليمي الستعراض العملية اخلاص مبنطقـة  �
مشــال البحــر املتوســط ووســط وشــــــــــــرق أوروبـــا 
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وبعض البلدان األطراف املتضـررة األخـرى، جنيـف، 
سويسرا، ٢٢-٢٦ متوز/يوليه ٢٠٠٢. 

االجتمـــاع اإلقليمـــي الســـتعراض العمليـــة اخلـــــاص  �
بأمريكـــــا الالتينيـــــة ومنطقـــــة البحـــــر الكـــــــارييب، 
– ٢ آب/ أغســـطس  بريدجتــاون، ٢٩ متــــوز/يوليـــه 

 .٢٠٠٢
وقـامت األمانـة، جبمـع وتوليـف التقـارير املقدمـة مــن  - ٨
األطـراف واملراقبـني والتقـارير اخلاصـة باملسـامهات اإلقليميـــة، 
وبــإجراء حتليــل أويل هلــذه التقــارير علــى أســاس األولويــات 

املواضيعية اليت حددا األطراف، بغية تقدميها للجنة. 
ـــة األســـــــاسية لالســتعراض  وتتمثـل النقـاط املواضيعي - ٩

فيما يلي: 
العمليات القائمة على املشـاركة الـيت تشـمل  (أ)
ـــري احلكوميــة، واملنظمــات ذات  اتمـع املـدين، واملنظمـات غ

القاعدة اتمعية؛ 
األطر أو الترتيبات التشريعية واملؤسسية؛  (ب)

تعبئة وتنسيق املـوارد، احملليـة منـها والدوليـة،  (ج)
مبا يف ذلك عقد اتفاقات للشراكة؛ 

الروابط وأوجه التآزر مـع االتفاقيـات البيئيـة  (د)
األخرى وكذلك، حسب االقتضاء، مع اســتراتيجيات التنميـة 

الوطنية؛ 
تدابري إلصالح األراضـي املتدهـورة وإلنشـاء  (هـ)

نظم اإلنذار املبكر من أجل ختفيف آثار اجلفاف؛ 
رصد وتقييم اجلفاف والتصحر؛  (و)

وصــول البلـــــــــدان األطــراف املتضـــــــــررة،  (ز)
وال ســـيما األطـــراف مــــن البلــــدان الناميــــة املتضــــررة، إىل 

التكنولوجيا واملعارف والدراية املالئمة. 

ـــاء الــدورة  وسـوف تعقـد الـدورة الثانيـة للجنـة يف أثن - ١٠
السادسة ملؤمتر األطراف املقرر عقده يف تشرين األول/أكتوبر 

 .٢٠٠٣
 

فريق الشخصيات البارزة املعين بالنظر يف الصلة  باء -
القائمة بني الفقر والبيئة يف سياق التنفيذ الفعـال 

 التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر 
ـــل األمــني العــام  يف نيسـان/أبريـل ٢٠٠١، عقـد وكي – ١١
ـــة  للشـؤون االقتصاديـة واالجتماعيـة واألمـني التنفيـذي التفاقي
األمـــم املتحـــدة ملكافحـــة التصحـــر اجتماعـــــا لفريــــق مــــن 
الشخصيات البارزة للنظر يف الصلة القائمـة بـني الفقـر والبيئـة 
يف سـياق تنفيـذ االتفاقيـة يف الوقـت املناسـب وبصـورة فعالــة، 
وكذلك دف مواصلة املسـامهة يف املناقشـات الدائـرة توطئـة 

النعقاد مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة. 
ــــدأت مـــداوالت الفريـــق، املؤلـــف مـــن ١٤  وقــد ب - ١٢
شـخصية مـــن كــل مــن البلــدان الناميــة واملتقدمــة النمــو، يف 
تشـرين األول/أكتوبـر ٢٠٠١ علـى هـــامش الــدورة اخلامســة 
ـــص إليــها يف  ملؤمتـر األطـراف واعتمـد الفريـق النتـائج الـيت خل
جلسته األخرية اليت عقدت يف أغاديز، النيجـر، يف الفـترة مـن 
٢٥ إىل ٢٨ شباط/فرباير ٢٠٠٢. وأعد الفريق تقريرا بعنوان 
�اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة التصحـر: أداة فعالـة لتحقيــق 
التنميـة املسـتدامة والتخفيـف مـن حـدة الفقـر�، ووجـــه نــداء 
ـــدور الفريــد الــذي  باسـم نـداء أغـاديز. ويؤكـد هـذا النـداء ال
تؤديه االتفاقية يف التصدي ملسألة القضاء علـى الفقـر والتنميـة 
املسـتدامة، بـالنظر إىل التركـــيز اخلــاص الــذي توليـــــــه ــايل 
الفقر املدقع وانعدام االستقرار االجتمـاعي. كمـا رأى الفريـق 
أن االتفاقية أداة للتنمية، ومحاية البيئة، ومنع حركـات اهلجـرة 

القسرية. 
وقد عرض تقرير الفريق ونداء أغاديز على االجتماع  - ١٣
التحضريي الثالث ملؤمتر القمة العاملي للتنمية املسـتدامة ـدف 
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توجيـه انتبــاه صــانعي القــرارات الرفيعــي املســتوى إىل املــيزة 
ـــة كــأداة نافعــة لتعزيــز  النسـبية البـارزة الـيت تتسـم ـا االتفاقي
التنميـة املسـتدامة يف أفقـر املنـاطق وأكثرهـا ميشـــا، وبالتــايل 
ـــة واالجتماعيــة  للتصـدي بشـكل مباشـر للتحديـات االقتصادي

والبيئية املتصلة بالتخفيف من وطأة الفقر. 
 

برامج العمل   جيم -
حثـــــت اجلمعية العامـة البلـدان الناميـة املتضـررة الـيت  - ١٤
مل تعتمــد بعــد برامــج عمــل وطنيــة ودون إقليميــة وإقليميــــة 
خاصة ا على التعجيل بعملية إعداد هذه الربامج بغيـة وضـع 

صيغتها النهائية يف أقرب وقت ممكن. 
ويف حزيــران/يونيــه ٢٠٠٢، كــان ٥٧ مــن البلـــدان  - ١٥
املتضررة قد انتهى من وضـع برامـج عملـه الوطنيـة الراميـة إىل 
مكافحة التصحر. ومت يف معظم احلاالت اعتماد هـذه الـربامج 
ـــدان. وعلــى الصعيديــن دون  مـن جـانب حكومـات هـذه البل
اإلقليمـي، واإلقليمـي، مت وضـع اللمسـات النهائيـة علـى ســبعة 

برامج عمل دون إقليمية وأربعة إقليمية. 
ومن خالل إعداد برامـج العمـل وإمتامـها، مت تكثيـف  - ١٦
العمـل يف تنفيـذ االتفاقيـة يف مجيـع البلـدان املتضـــررة يف كافــة 
املنـاطق. ويوجـه التركـيز الرئيسـي يف الوقـت الراهـن إىل دعــم 
ترتيبات الشراكة من أجــل تعزيـز تنفيـذ هـذه الـربامج، وإقامـة 
الصــالت بينــها وبــني غريهــا مــن اســــتراتيجيات االســـتدامة 

الوطنية. 
وقــد اجتمعــت البلــدان األطــراف يف االتفاقيــة الــــيت  - ١٧
انتــهت مــن وضــع برامــج عملــها الوطنيــــــــة مــع شـــركائها 
ـــرأس األخضــر، يف الفــترة مــن ٥ إىل ٨  اإلمنـائيني يف برايـا، ال
آذار/مـارس ٢٠٠٢، لعقـد منتـدى بشـــأن تنفيــذ االتفاقيــة يف 
إطار عملية التحضري للمؤمتر العاملي للتنمية املسـتدامة. وشـدد 
املشاركون يف هذا االجتماع على أمهية الصالت القائمـة بـني 
التصحر والفقر. كما سلطوا الضـوء علـى الصعوبـات القائمـة 

فيما يتصل حبشد املوارد املاليـة الالزمـة، وال سـيما يف البلـدان 
الــيت اعتمــدت بــالفعل برامــج عملــها الوطنيــــة، وعلـــى دور 
الشركاء اإلمنائيني يف هـذا الصـدد. وأشـار املشـاركون إىل أن 
مستوى التزام األوسـاط املاحنـة بتمويـل برامـج العمـل الوطنيـة 
مــا زال غــري متناســب مــع االحتياجــات الــيت أعربــت عنــها 
البلدان النامية املتضررة وتوقعاا، مؤكدين أن العقبة الرئيســية 
الوحيـدة أمـام البـدء بشـكل فعـال يف األنشـــطة ذات األولويــة 

احملددة يف برامج العمل الوطنية هي عقبة ذات طابع مايل. 
كما تناول املنتدى مسائل هامة أخرى من قبيـل نقـل  - ١٨
التكنولوجيـا يف إطـار االتفاقيـة، وبنـاء القـدرات، وإجيـاد إطــار 
متكيــين لتنفيــذ السياســات اإلمنائيــة، ووضــع إطــــار لتحقيـــق 
التكامل فيما بني السياسات واالســتراتيجيات، والتعـاون دون 

اإلقليمي واإلقليمي. 
وعــالوة علــى ذلــك اعتمــد يف أثنـــاء انعقـــاد ذلـــك  - ١٩
ـــة موجهــة مــن برايــا�  املنتـدى إعـالن بعنـوان �رسـالة وزاري
سـيقوم بتوجيهــه يف املؤمتــر العــاملي للتنميــة املســتدامة رئيــس 

مجهورية الرأس األخضر، بيدرو برييس. 
ويف إطــار التعــاون القــائم فيمــا بــني األطــراف مــــن  - ٢٠
ـــارييب، التقــى يف  أفريقيـا وأمريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الك
كراكــاس، يومــي ١٩ و ٢٠ شــباط/فـــرباير ٢٠٠٢، بعـــض 
ــــدول واحلكومـــات والـــوزراء مـــن هـــذه املنـــاطق  رؤســاء ال
واعتمدوا إعالن كراكاس بشـأن تنفيـذ اتفاقيـة األمـم املتحـدة 
ملكافحـة التصحـر يف البلـدان الـيت تعـاين مـن اجلفـاف الشـــديد 
ـــــالن  و/أو التصحـــر، وخباصـــة يف أفريقيـــا. وقـــد عـــرض إع
كراكـاس، الـذي يرمـــي إىل تعزيــز تنفيــذ االتفاقيــة يف ســياق 
التعاون فيما بني بلـدان اجلنـوب، علـى االجتمـاع التحضـريي 
الثـالث ملؤمتـر القمـة العـاملي للتنميـة املســـتدامة. وعــهد نظــراء 
الرئيس أوغو تشافيز، رئيس فـرتويال، ورئيـس ذلـك املنتـدى، 
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ـــــالن كراكــــاس إىل مؤمتــــر القمــــة يف  إليـــه مبهمـــة نقـــل إع
جوهانسربغ، جبنوب أفريقيا. 

 

ـــــات واملنظمــــات  أوجـــه التعـــاضد مـــع االتفاقي دال -
 األخرى ذات الصلة 

أعدت أمانة اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة التصحـر  - ٢١
الوثيقـة ICCD/COP(5)/6 بشـأن �اسـتعراض األنشـطة الراميــة 
إىل تشـجيع وتعزيـز العالقـات مـــع االتفاقيــات األخــرى ذات 
الصلـة ومـع املنظمـات واملؤسسـات والوكـاالت الدوليــة ذات 
ـــى الــدورة اخلامســة  الصلـة�، وقـامت بعـد ذلـك بعرضـها عل
ملؤمتر األطراف. وتقدم هذه الوثيقة وصفا للعالقات والتعـاون 
فيمـا بـني اتفاقيـة األمـم املتحـــدة ملكافحــة التصحــر، واتفاقيــة 
التنوع البيولوجي، واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغـري 
ــــن  املنــاخ، واتفاقيــة األراضــي الرطبــة (رامســار)، وغريهــا م
الشـركاء املؤسسـيني الرئيســـيني اآلخريــن، مــن قبيــل برنــامج 
األمــم املتحــدة للبيئــة، واملنظمــة العامليــــة لألرصـــاد اجلويـــة، 
ومنظمـة األمـم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة (اليونســـكو)، 

وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي. 
ونظــرا إىل أن هيئــات إدارة اتفاقيــــة األمـــم املتحـــدة  - ٢٢
ـــة األمــم  ملكافحـة التصحـر واتفاقيـة التنـوع البيولوجـي واتفاقي
املتحـدة اإلطاريـة بشـأن تغـري املنـاخ قـد حثـت يف العديـد مــن 
ــــرارات أمانـــات االتفاقيـــات  التوصيــات واالســتنتاجات والق
الثـالث علـى التعـاون وتوخـي أكـرب قـدر ممكـن مـن التســاوق 
فيمـا بينـها عنـد إدارة العمليـــات اخلاصــة بكــل منــها، قــامت 
أمانـات االتفاقيـــات الثــالث بتشــكيل فريــق اتصــال مشــترك 
لتعزيز التنسيق فيما بـني الصكـوك الثالثـة، ودراسـة اخليـارات 
القائمـة ملواصلـة التعـاون، مبـا يف ذلـك إمكانيـــة وضــع خطــط 

عمل مشتركة. 
وقـد عقـد االجتمـاع األول لفريـق االتصـال املشـــترك  - ٢٣
يف واشنطن العاصمــــة، يف ٦ كانون األول/ديسـمرب ٢٠٠١، 

ـــادل  علــى هــامش اجتمــاع جملــس مرفــق البيئــة العامليــة. وتب
املشاركون يف االجتماع املعلومـات املنبثقـة عـن االجتماعـات 
اليت عقدا االتفاقيات الثالث يف اآلونة األخرية، كما تبـادلوا 
املعلومات بشأن خطط العام املقبــل، ودرسـوا الفـرص القائمـة 
لتعزيز االتساق فيما بني االتفاقيات الثـالث واهليئـات الفرعيـة 
لكل منها. وكنقطة انطالق، تقرر تنظيم حلقة عمل مشتركة 
بشـأن الغابـات لبحـث ســـبل التعــاضد فيمــا بــني االتفاقيــات 
ـــين  وحصرهــا وتعزيزهــا.كمــا اتفــق علــى وضــع جــدول زم

مشترك لألنشطة. 
وعقـد االجتمـاع الثـاين لفريـــق االتصــال املشــترك يف  - ٢٤
٣٠ كـانون الثـاين/ينـاير ٢٠٠٢ يف نيويـورك ملناقشـة املســـائل 
املتصلــة بــاجلدول الزمــين املشــترك وحبلقــة العمــل املشــــتركة 
املتعلقة بالغابات. ونظم اجتمـاع ثـالث للفريـق يف أثنـاء شـهر 
نيسان/أبريل يف الهـاي اتفـق يف أثنائـه املشـاركون علـى عقـد 
ــــل املتعلقـــة بالغابـــات يف خريـــف عـــام ٢٠٠٢.  حلقــة العم
وسوف تركز حلقة العمل هذه على أوجه التعـاضد فيمـا بـني 
االتفاقيات، مستعينة بالغابات بوصفـها األسـاس الـذي يسـتند 

إليه يف جمال املوارد الطبيعية لتعزيز الصالت القائمة بينها. 
وعلى الصعيد الوطين، ســاندت األمانـة مسـألة تنظيـم  - ٢٥
حلقات العمل الوطنية بشأن أوجه التعـاضد القائمـة فيمـا بـني 
ـــة القائمــة علــى  االتفاقيـات الثـالث. وقـد مجعـت هـذه العملي
أساس قطري بني خمتلـف أصحـاب املصـاحل املعنيـني بكـل مـن 
هـذه االتفاقيـات وأكـدت وجـود طلـب علـى بنـاء القـــدرات. 
ويرمي هذا االجتاه أساسا إىل إدماج عمليـة تنفيـذ االتفاقيـة يف 
ـــــة عــــن طريــــق الربــــط بــــني  اســـتراتيجيات التنميـــة الوطني
االسـتراتيجيات ذات الصلـة املتبعـة يف الوقـت الراهـن يف جمــال 
التنمية املستدامة. وقد نظمت حلقات العمـل هـذه بـالفعل يف 
أوغندا وبوركينا فاسو وبوليفيا ومجهورية تنـزانيا والسـلفادور 
ـــدة طلبــات للحصــول  وفـرتويال وكوبـا ومنغوليـا. ووردت ع
ـــدان األطــراف املهتمــة بعقــد  علـى الدعـم إىل األمانـة مـن البل
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حلقات العمل الوطنية هذه بشـأن أوجـه التعـاضد خـالل عـام 
 .٢٠٠٢

وشـجعت اجلمعيـة العامـة أيضـا يف قرارهــا ١٩٦/٥٦  - ٢٦
مؤمتـر األطـراف يف اتفاقيـة األمـــم املتحــدة ملكافحــة التصحــر 
ـــل مــن  وجملـس ومجعيـة مرفـق البيئـة العامليـة علـى العمـل يف ظ
التعاون وبشكل فعال لتيسري متويل التنفيـذ التـام لالتفاقيـة مـن 
جـانب املرفـق بغيـة حتقيـق أهـداف االتفاقيـــة يف جمــال تدهــور 
التربـة، وخباصـة التصحـر وإزالـة الغابـات. ويف أثنـاء الــدورات 
السـابقة للجمعيـة وملؤمتـر األطـــراف، كــان العجــز يف املــوارد 
املاليـة مـــن العقبــات الــيت ذكــر أــا تعرقــل تنفيــذ االتفاقيــة. 
وملعاجلة هذه القضية، وقـع اختيـار اتمـع الـدويل علـى مرفـق 
البيئــة العامليــة كــأحد اجلــهات الــيت توفــر املــوارد األساســـية 
املطلوبة للتمويل املشـترك لتنفيـذ االتفاقيـة. ووجـهت اجلمعيـة 
العامة يف دورا السادسة واخلمسني التهنئة لس مرفق البيئـة 
العاملية على القرار الذي اختذه بالتوصية باعتبـار تدهـور التربـة 
(التصحـر وإزالـــة الغابــات) أحــد اــاالت احملوريــة اجلديــدة 
للمرفق. ومن املنتظر أن تصدق مجعية املرفق، املقرر أن جتتمع 
يف بيجني يف شهر تشرين األول/أكتوبر املقبل، علـى التوصيـة 

اليت قدمها الس. 
 

اإلجراءات اليت اختذا الدول   هاء -
يف الفقـرة ٢ مـن القـرار ٢٠٤/٥٥، أهـــابت اجلمعيــة  - ٢٧
العامة جبميع البلـدان الـيت مل تصبـح بعـد طرفـا يف االتفاقيـة أن 

تصدق عليها أو تنضم إليها يف أقرب وقت ممكن. 
ويف ١٥ حزيران/يونيه ٢٠٠٢، كانت الــدول التاليـة  - ٢٨
البــــالغ عددهــــا ١٧٩ دولــــة، ومنظمــــة إقليميــــة للتكـــــامل 
االقتصــــادي قد أودعــــت صكوك التصـــــديق علـى االتفاقيـة 
أو قبوهلـــا أو املوافقـــة عليـــها أو االنضمـــــام إليــــها: االحتــــاد 
ــــا،  األورويب، إثيوبيــا، أذربيجــان، األرجنتــني، األردن، أرميني
إريتريـا، إسـبانيا، أســـتراليا، إســرائيل، أفغانســتان، إكــوادور، 

ألبانيـا، أملانيـا، اإلمـــارات العربيــة املتحــدة، أنتيغــوا وبربــودا، 
ـــران  إندونيسـيا، أنغـوال، أوروغـواي، أوزبكسـتان، أوغنـدا، إي
(مجهورية - اإلسالمية)، أيرلندا، أيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيـا 
اجلديـدة، بـــاراغواي، باكســتان، بــاالو، البحريــن، الــربازيل، 
بربادوس، الربتغال، بلجيكا، بلغاريا، بلـيز، بنغالديـش، بنمـا، 
ـــا،  بنـن، بوتسـوانا، بوركينـا فاسـو، بورونـدي، بولنـدا، بوليفي
ــــالروس، تـــايلند، تركمانســـتان، تركيـــا، ترينيـــداد  بــريو، بي
ـــو، توفــالو، تونــس، تونغــا، جامايكــا،  وتوبـاغو، تشـاد، توغ
اجلزائـر، جـــزر البــهاما، جــزر ســليمان، جــزر القمــر، جــزر 
ـــة العربيــة الليبيــة، مجهوريــة  كـوك، جـزر مارشـال، اجلماهريي
أفريقيــا الوســطى، اجلمهوريــــة التشـــيكية، مجهوريـــة ترتانيـــا 
املتحــدة، اجلمهوريــة الدومينيكيــة، اجلمهوريــة الســــلوفاكية، 
اجلمهوريــة العربيــة الســــورية، مجهوريـــة كوريـــا، مجهوريـــة 
الكونغـــو الدميقراطيـــة، مجهوريـــة الو الدميقراطيـــة الشــــعبية، 
مجهوريـــــــة مقدونيـــــــا اليوغوســــالفية الســــابقة، مجهوريـــــة 
ــــا، جورجيـــا، جيبـــويت، الدامنـــرك،  مولدوفــا، جنــوب أفريقي
دومينيكـــا، الـــرأس األخضـــــر، روانــــدا، رومانيــــا، زامبيــــا، 
ــــارينو،  زمبــابوي، ســاموا، ســان تومــي وبرينســييب، ســان م
سـانت فنسـنت وجـــزر غرينــادين، ســانت كيتــس ونيفيــس، 
سانت لوسيا، سري النكا، السلفادور، سلوفينيا، سـنغافورة، 
السنغال، سوازيلند، السـودان، سـورينام، السـويد، سويسـرا، 
سـرياليون، سيشـــيل، شــيلي، الصــني، طاجيكســتان، عمــان، 
غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمـاال، غيانـا، غينيـا، غينيـا 
االستوائية، غينيا - بيساو، فانواتو، فرنسا، الفلبـني، فـرتويال، 
فنلنــدا، فيجــــي، فييـــت نـــام، قـــربص، قطـــر، قريغيزســـتان، 
كازاخسـتان، الكامـريون، كرواتيـا، كمبوديـا، كنـدا، كوبـــا، 
كـوت ديفـوار، كوسـتاريكا، كولومبيـا، الكونغـو، الكويــت، 
كرييبــاس، كينيــا، لبنــان، لكســمربغ، ليربيــــا، ليختنشـــتاين، 
ليسـوتو، مالطـة، مـايل، ماليزيـــا، مدغشــقر، مصــر، املغــرب، 
املكسيك، مالوي، اململكة العربية السعودية، اململكة املتحـدة 
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لربيطانيــا العظمــى وأيرلنــدا الشــــمالية، منغوليـــا، موريتانيـــا، 
موريشـــيوس، موزامبيـــــق، مونــــاكو، ميامنــــار، ميكرونيزيــــا 
(واليــات - املوحــدة)، ناميبيــا، نــاورو، الــنرويج، النمســــا، 
نيبال، النيجر، نيجرييا، نيكـاراغوا، نيوزيلنـدا، نيـوي، هـاييت، 
اهلنـــد، هنـــدوراس، هنغاريـــا، هولنـــدا، الواليـــــات املتحــــدة 

األمريكية، اليابان، اليمن، اليونان. 
 

الترتيبــات املتخــذة لعقــد الــدورة األوىل للجنـــة  واو -
 املعنية باستعراض تنفيذ االتفاقية 

اختـــــذت الـدورة اخلامســــــة ملؤمتـر األطـــراف املقــرر  - ٢٩
٢/م أ-٥ الــذي قــررت مبوجبــه عقــد الــدورة األوىل للجنــــة 
املعنيـة باسـتعراض تنفيـذ االتفاقيـة يف بـون بأملانيـا، مقـــر أمانــة 
االتفاقيــة، يف الفــترة مــن ١٨ إىل ٢٩ تشــرين الثــاين/نوفمـــرب 
٢٠٠٢، إذا مل يقــدم أي طــرف عرضــــا الســـتضافة الـــدورة 
وحتمل التكاليف املالية اإلضافية املتصلة بذلــك. ومـن مث، دعـا 
املؤمتـر األمـني التنفيـــذي إىل أن يقــوم، بالتشــاور مــع مكتــب 
مؤمتر األطراف، وقبل ٢٠ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٢، مبراعـاة أي 
عرض يقدمه أحـد األطـراف السـتضافة الـدورة األوىل للجنـة 

املعنية باستعراض تنفيذ االتفاقية. 
ويف اثنـاء شـهر شـباط/فـرباير أبلغـت حكومـة إيطاليـــا  - ٣٠
األمانة برغبتها يف استضافة دورة اللجنة يف مكـان مـا جبنـوب 
البلد يقرر فيما بعد. ويف مذكرة شـفوية مؤرخـة ٢٦ شـباط/ 
فـرباير ٢٠٠٢، أعلنـــت وزارة خارجيــة إيطاليــا باإلضافــة إىل 
ذلك أا قـد قـررت ختصيـص جـزء مـن تربعاـا لألمانـة لعـام 
٢٠٠٢ لتنظيم اجتماع اللجنة إذا وقـع االختيـار علـى إيطاليـا 

الستضافة االجتماع. 
ومن مث، أبلغت األمانـة مكتـب مؤمتـر األطـراف ـذا  - ٣١
التطــور والتمســت منــه اإلذن يف أن جتـــرى مشـــاورات مـــع 
ـــد ذلــك  احلكومـة اإليطاليـة يف هـذه املسـألة. وقـام املكتـب بع
بتكليــف األمــني التنفيــذي مبواصلــة احملادثــات مــع احلكومـــة 

اإليطاليـــة للتوصـــل إىل قـــرار ـــائي بشـــأن املكـــان احملـــــدد 
ـــــة  لالجتمـــاع. وعقـــب هـــذه املشـــاورات، أبلغـــت احلكوم
اإليطاليـة األمانـة يف ٧ أيـار/ مـايو ٢٠٠٢ بعرضـــها اســتضافة 
ــــن ١٨ إىل ٢٩ تشـــرين  دورة اللجنــة يف صقليــة يف الفــترة م

الثاين/نوفمرب ٢٠٠٢. 
 
 

ثالثا - االستنتاجات 
 

قد ترغب اجلمعية العامة يف أن حتيط علمـا بالنتـائج  - ٣٢
الـيت توصـل إليـها جملـس ومجعيـة مرفـق البيئـة العامليـة بشــأن 
حتديـد تدهـور التربــة (التصحــر وإزالــة الغابــات) كمجــال 
حموري جديد بالنسبة للمرفق. وكذلك قـد ترغـب اجلمعيـة 
العامـة يف أن حتيـط علمـا باسـتنتاجات مؤمتـــر القمــة العــاملي 
للتنميـة املسـتدامة فيمـا يتصـل بتنفيـذ اتفاقيـة األمـم املتحــدة 
ـــس ومجعيــة مرفــق البيئــة  ملكافحـة التصحـر، وأن تدعـو جمل
العاملية وكذلك مؤمتر األطراف يف االتفاقيـة إىل وضـع هـذه 

االستنتاجات موضع التنفيذ. 
 


