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الدورة السادسة واخلمسون 
البند ١١١ (ج) من القائمة األولية* 

  البيئة والتنمية املستدامة 
تنفيذ اتفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة التصحـر يف البلـدان الـيت تعـاين مـن 

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

أوال -مقدمة 
يف القـــرار ٢٠٤/٥٥، طلبـــت اجلمعيـــــة العامــــة إىل  - ١
األمـني العـام أن يقـــدم إليــها يف دورــا السادســة واخلمســني 
تقريـرا عـن نتـائج الـدورة الرابعـــة ملؤمتــر األطــراف يف اتفاقيــة 
األمـم املتحـدة ملكافحـــة التصحــر يف البلــدان الــيت تعــاين مــن 
اجلفاف الشديد و/أو من التصحـر، وخباصـة يف أفريقيـا. كمـا 
طلبت إىل األمني العام أن يقدم تقريرا عت تنفيذ هذا القرار. 
ــــة أن  ويف القـــرار ١٩٨/٥٢، قـــررت اجلمعيـــة العام - ٢
توافـق علـى الربـط املؤسسـي بـني أمانـة اتفاقيـة األمـم املتحــدة 
ملكافحة التصحر وبني األمم املتحدة، وفقا للعرض املقــدم مـن 
األمني العام وحسبما وافـق عليـه مؤمتـر األطـراف يف االتفاقيـة 

يف دورته األوىل. 

وطلبت اجلمعية العامة إىل األمني العام أن يسـتعرض،  - ٣
بالتشـاور مـع مؤمتـر األطـراف، أداء الربـــط املؤسســي، مبــا يف 
ــــة، يف موعـــد ال يتجـــاوز ٣١ كـــانون  ذلــك الترتيبــات املالي
ــــالت الـــيت قـــد  األول/ديســمرب ٢٠٠٠، بغيــة إدخــال التعدي
تستصوا اجلمعية العامة ومؤمتـر األطـراف، وأن يقـدم تقريـرا 

ذا الشأن إىل اجلمعية العامة. 
 

 ثانيا – تنفيذ قرار اجلمعية العامة ٢٢٣/٥٤ 
ألــــف – اعتمــــاد تقريــــر الفريــــق العــــامل املخصـــــص 
ـــة  لالسـتعراض والتحليـل املتعمـق للتقـارير املقدم

يف الدورتني الثالثة والرابعة ملؤمتر األطراف 
يف املقرر ٦/م-أ-٣، قرر مؤمتر األطراف إنشاء فريق  - ٤
عـــامل خمصـــص ليقـــوم، يف الـــدورة الرابعـــة، باالســـــتعراض 
والتحليل املتعمق للتقارير املقدمـة يف دورتـه الثالثـة، وللتقـارير 
ـــتقدم يف دورتــه الرابعــة مــن أجــل اســتخالص نتــائج  الـيت س
ـــات حمــددة بشــأن اخلطــوات التاليــة يف تنفيــذ  واقـتراح توصي
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ــــذي  االتفاقيـــة. ويف نفـــس املقـــرر، طُلـــب إىل األمـــني التنفي
لالتفاقية أن يضع كل الترتيبـات الالزمـة لقيـام الفريـق العـامل 
ــــه وباالجتمـــاع يف  املخصــص املذكــور أعــاله بالوفــاء بواليت

الدورة الرابعة. 
وقـــرر مؤمتـــر األطـــراف أن ينظـــر الفريـــــق العــــامل  - ٥
املخصص ي مجيع التقارير الوطنية املقدمة يف الدورتني الثالثـة 
والرابعـة ملؤمتـر األطـــراف كــال علــى حــدة قبــل بــدء دورتــه 
اخلامسة. وطلب مؤمتر األطراف إىل الفريق العـامل املخصـص 
أن خيتتـم عمليـة اسـتعراض مجيـع التقـارير املتبقيـة يف الدورتـني 
الثالثة والرابعة ملؤمتر األطراف بعقد اجتماع ما بـني الدورتـني 
ميتــد لفــترة أقصاهــا ١٥ يــوم عمــل بــــني الدورتـــني الرابعـــة 

واخلامسة. 
ــامل  وأخـريا قـرر مؤمتـر األطـراف أن يقـدم الفريـق الع - ٦
ـــا عــن أعمالــه إىل مؤمتــر األطــراف يف  املخصـص تقريـرا مؤقت
دورته الرابعة وتقريرا شامال عما يستخلص مـن نتـائج ويضـع 
ــــذ االتفاقيـــة.  مــن توصيــات بشــأن اخلطــوات التاليــة يف تنفي
واعتمـــد مؤمتـــر األطـــراف التقريـــر بوصفـــه مرفقـــا ملقـــــرره 
COP.4/2. ونظـرا حلجـم عمليـــة اســتعراض التقــارير، اتفقــت 

األطـراف علـى عقـد اجتمـاع للفريـق العـــامل املخصــص بــني 
الدورتــني ميتــد لفــترة أقصاهــا ١٥ يــوم عمــل قبــــل الـــدورة 
ـــر األطــراف. ورئــي أن هــذا ترتيــب ضــروري  اخلامسـة ملؤمت
للنظـر يف الكـم املـتراكم مـــن التقــارير مــن خــالل اســتعراض 
ـــــة إىل األمانــــة يف  منصـــف جلميـــع التقـــارير القطريـــة املقدم
الدورتـني الثالثـة والرابعـة ملؤمتـر األطـراف. وطُلـب إىل الفريــق 
العامل املخصص أيضا أن يقدم إىل مؤمتر األطـراف يف دورتـه 
اخلامسة تقريرا شامال عما يستخلص من نتائج وما يضـع مـن 

توصيات حمددة بشأن اختاذ خطوات إضافية تتعلق بالتنفيذ. 
ــــــات املهتمـــــة  ومتابعــــة للمشــــاورات مــــع اموع - ٧
واإلقليميــة، وتيســريا لتنفيــذ املقــرر املتعلــق بــــالفريق العـــامل 

 ،ICCD/COP (4)/3/Add.7 (A) املخصص، أعدت األمانة الوثيقة
اليت تقدم جممال القتراح خلطة عمل الفريـق العـامل املخصـص 
وألهدافه. وقد لقيت هذه الوثيقة استحسانا لدى األطراف. 

 
ـــراف يف  الفريــق العــامل املخصــص ينعقــد أثنــاء مؤمتــر األط

دورته الرابعة 
عمـال بـاملقرر COP.4/1، تلقـى الفريـق العـامل مبادئـــه  - ٨
ـــاد و/أو  التوجيهيــة اإلجرائيــة. ويعتــرب تــاريخ تصديــق واعتم
وضع برنامج عمل وطين أحد املعايري الختيار التقارير الوطنية 
اليت ستستعرض يف الدورة الرابعة ملؤمتر األطراف. ونظر أيضا 
يف بعض التقارير دون اإلقليمية واإلقليميـة. ويف هـذا الصـدد، 
كان من املتوقع أن تثري هذا االسـتعراض املدخـالت الـواردة 
من تقارير البلـدان األطـراف املتقدمـة النمـو ومنظمـات األمـم 
املتحـــدة واملنظمـــات احلكوميـــة الدوليـــة واملنظمـــــات غــــري 
احلكومية، اليت دعمـت أنشـطة املشـاريع يف البلـدان األطـراف 

املتأثرة املعنية. 
وطُلب إىل الفريق العامل املخصـص القيـام، مـن دون  - ٩
أن يغفـل املســـائل األخــرى الــواردة يف التقــارير، باســتعراض 
وحتليــل التقــارير باعتمــاد ــــج مواضيعيـــة تكـــون، حســـب 

االقتضاء، قائمة، يف مجلة أمور، على املواضيع التالية: 
حتديــد أفضــل املمارســــات والنجاحـــات يف  (أ)

تنفيذ االتفاقية؛ 
حتديــــد الصعوبــــات الرئيســــــية والعقبـــــات  (ب)

والتحديات يف تنفيذ االتفاقية؛ 
مستـــوى مشاركـــة مجيـع اجلـهات الفاعلـة،  (ج)
مبا يف ذلك الدعم املايل والتقين املقدم من البلدان املتقدمـة، يف 

عملية التنفيذ؛ 
الروابـــط وأوجـــه التـــآزر مـــــع االتفاقيــــات  (د)

األخرى املتعلقة بالبيئة والتنمية؛ 
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االسـتراتيجيات املقـررة يف إطـار خطــط و/أو  (هـ)
سياسات التنمية املستدامة. 

ـــامل املخصــص أن يســتعرض  وكـان علـى الفريـق الع - ١٠
تقارير ١٠ بلدان أفريقيـة و ٦ بلـدان آسـيوية و ٤ بلـدان مـن 
أمريكـا الالتينيـة، إضافـة إىل تقـارير بلديـن مـــن املرفــق الرابــع 
للتنفيـذ اإلقليمـي وإىل تقريـر مـن أوروبـا الشـرقية. وكـان مــن 
املقــرر مناقشــة األنشــــطة اإلقليميـــة ودون اإلقليميـــة جلميـــع 
املرفقات يف اية العمليـة االسـتعراضية لكـل مرفـق إقليمـي يف 

حدود اإلطار الزمين املتاح. 
ووفر استعراض التقارير الوطنيـة تكملـة أكـثر حتديـدا  - ١١
لالسـتعراض املوجـز الـذي أجـــري يف اللجنــة اجلامعــة التابعــة 
ـــة  ملؤمتـر األطـراف بشـأن االسـتعراض العـام واجلوانـب التوليفي
لتنفيذ االتفاقية. واعترب العمل األويل الذي اضطلـع بـه الفريـق 
العـامل املخصـص عمليـة تكراريـة ترمـي إىل اإلفـادة القصـــوى 
مـن الـدروس املسـتفادة مـن اخلـربات الـيت تنصـح ـــا التقــارير 

الوطنية. 
واستعرض الفريق العـامل املخصـص يف دورتـه األوىل  - ١٢

التقارير التالية: 
ـــة: األرجنتــني، أوزبكســتان،  التقـارير الوطني (أ)
إيطاليا، الربتغال، بنن، بوركينا فاســو، بوليفيـا، تركمانسـتان، 
تونـس، مجهوريـــة ترتانيــا املتحــدة، مجهوريــة الو الدميقراطيــة 
الشــعبية، مجهوريــة مولدوفــــا، الـــرأس األخضـــر، الســـنغال، 
ـــوتو،  ســوازيلند، شــيلي، الصــني، طاجيكســتان، كوبــا، ليس

مايل، منغوليا، ناميبيا؛ 
التقارير دون اإلقليمية: احتاد املغرب العـريب،  (ب)
اللجنــة الدائمــة املشــتركة بــني الــدول ملكافحــة اجلفــــاف يف 
منطقـة الســـاحل/اجلماعــة االقتصاديــة لــدول غــرب أفريقيــا، 
ــة  اجلماعـة اإلمنائيـة للجنـوب األفريقـي، اهليئـة احلكوميـة الدولي

املعنية بالتنمية؛ 

ـــة: أفريقيــا وآســيا وأمريكــا  التقـارير اإلقليمي (ج)
الالتينيــة ومنطقــة البحــــر الكـــارييب ومشـــال البحـــر األبيـــض 

املتوسط. 
وكانت التعليقات واآلراء املتبادلة اليت أعقبـت تقـدمي  - ١٣
التقارير الوطنية ترمي إىل التماس أو توفري إيضاحات تكميليـة 
أو تقـدمي املشـورة أو تسـليط األضـــواء علــى جمــاالت اهتمــام 
مشتركة. وغالبا ما ركزت البلـدان املتـأثرة مـن نفـس املنطقـة 
علـى جمـاالت االهتمـام املشـتركة. وشـددت البلـــدان املتقدمــة 
األطــراف علــى املنـــهجيات والنـــهج ذات الصلـــة. وأعـــرب 
الرئيسان عن ارتياحهما ملـا اتسـمت بـه التقـارير مـن مسـتوى 
رفيع والتعليقات من مضمون غين وثري. وأثنيـا علـى البلـدان 
املتـأثرة األطـراف للتحضـري الشـامل واألداء املمتـــاز. وبــاملثل، 
ــــارير  أعــرب املشــاركون عــن امتنــام للتغطيــة الشــاملة للتق
ومـا حتتويـه مـن معلومـات مضمونـة وتقييـم صريـــح للعقبــات 

والقيود وإجياز مفيد للدروس املستخلصة. 
علــى أن املشــاركني رأوا، علــى العمـــوم، أن تبـــادل  - ١٤
اآلراء مل يستخلص نتائج حمددة بوضـوح مـن حتليـل التقـارير، 
ومل يقدم بذلك عنـاصر كافيـة لتختـط طريقـا للمضـي بعمليـة 
التنفيذ قدمــا. وعلـى هـذا دعـا كثـري مـن املشـاركني إىل ردود 

أكثر حتديدا وأكثر جدوى. 
 

البيانات املقدمة من البلدان املتأثرة األطراف 
غطـت التقـارير الوطنيـــة يف العــادة مســائل مــن مثــل  - ١٥
التنمية املؤسسية واألطر التشـريعية والتمكينيـة وأطـر السياسـة 
ـــاركة،  العامـة، والتنسـيق الوطـين، واآلليـات القائمـة علـى املش
والربط الشبكي القائم علـى الشـراكة، وإذكـاء الوعـي، وبنـاء 
القـدرات، ومســـائل التمويــل، وغطــت، يف الغــالب، املعايــري 

واملؤشرات. 
وتكـون التقـارير بقيامـــها بذلــك قــد غطــت مســائل  - ١٦
ـــة  تتصـل بالتعـاون مـا بـني الـوزارات، وعمليـة التشـاور امليداني
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وحشـد طاقـات اتمـع املـدين. ودعـــت التقــارير الوطنيــة إىل 
ـــات  إدمــاج أفضــل للتدابــري البيئيــة األطــول أجــال يف السياس
والصكوك واملمارسات االقتصاديـة. ومت اإلقـرار بـأن االفتقـار 
إىل دعم مايل ميكن التنبؤ به هـو عـائق شـديد يف وقـت تعـتزم 
فيه أجهزة التنسيق املسؤولة عــن االتفاقيـة االنتقـال مـن إعـداد 
ــــة مـــن األنشـــطة  برامــج العمــل الوطنيــة إىل املرحلــة التنفيذي
ـــة يف تيســري التمويــل  امليدانيـة. ومت التسـليم بـدور اآلليـة العاملي

واحلصول عليه. 
 

البيانات املقدمة من الربامج دون اإلقليمية واإلقليمية 
ـــة تقــارير  قدمـت املؤسسـات دون اإلقليميـة واإلقليمي - ١٧
عـن التطـورات املؤسسـية مـن مثـل إجـراء مشـــاورات وزاريــة 
وأطـر للتخطيـط املتكـامل وجلـــان للتنســيق وأفرقــة مواضيعيــة 
واسـتخدام منتديـات تبـادل اآلراء علـى شـبكة اإلنـــترنت. ومت 
التأكيد على أن برامج العمل دون اإلقليميـة ميكـن أن تتحـول 
إىل قناة فعالة الكلفـة لتقـدمي الدعـم إىل برامـج العمـل الوطنيـة 
يف املناطق دون اإلقليمية املعنية. وقدمت املؤسسات اإلقليميـة 
ودون اإلقليميــة املســاعدة إىل الــدول األعضــاء يف التحضــــري 
ملؤمتـرات األطـراف وأعلنـت بعـــض الوفــود أن دورهــا املفيــد 
ــدان  يسـتحق الدعـم املعـزز. ومت التشـديد علـى التعـاون بـني بل
اجلنوب وعلى احلصول على إجابـات للتحديـات يف اـاالت 
ذات االهتمام املشترك، وال سيما فيما يتعلق بعمل جلنة العلـم 
والتكنولوجيا. وبدئ بتنفيذ مشاريع رائدة عابرة للحدود بني 
ــــة. وحصلـــت  بلــدان اجلــوار يف بعــض املنــاطق دون اإلقليمي
الـدول األعضـاء علـى دعـم يف إعـــداد برامــج العمــل الوطنيــة 
وتتعلق الصعوبات التقنيــة حتديـدا باملواءمـة بـني معايـري التقييـم 
ـــة املعــامالت  واألسـس املرجعيـة واملؤشـرات. وأشـري إىل تكلف

فيما يتعلق بالتنسيق والربط الشبكي. 
وعقـــد االجتمـــاع بـــني الدورتـــني للفريـــق العـــــامل  - ١٨
املخصـص عمـال بـاملقرر COP.4/1. وافتتـــح األمــني التنفيــذي 

ــا يف  ألمانـة اتفاقيـة مكافحـة التصحـر االجتمـاع يف بـون بأملاني
١٦ آذار/مـــارس ٢٠٠١. واســــتعرضت الــــدورة املســــتأنفة 
ـــدا  للفريـق العـامل املخصـص تقـارير ٣٢ بلـدا أفريقيـا و٣٠ بل
آسـيويا و٢٦ بلـدا مـن بلـدان أمريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحــر 
الكارييب، فضال عن تقارير ٤ بلدان مـن مشـال البحـر األبيـض 
املتوسـط والبلـدان األخـــرى املتــأثرة و ٣ تقــارير لبلــدان مــن 
وسط وشرق أوروبا. وقدمت أيضا تقارير عن األنشـطة دون 
اإلقليمية للمرفقني الثاين والثالث للتنفيذ اإلقليمي. واسـتمعت 
الدورة املستأنفة للفريق العامل املخصص لبيانات عن التقـارير 
الوطنية مقدمة من البلدان املتـأثرة األطـراف التاليـة (األطـراف 
الـيت أمتـت برامـــج عملــها الوطنيــة موســومة بعالمــة جنميــة): 
إثيوبيـــا*، أذربيجـــان، األردن، أرمينيـــــا، إريتريــــا، اســــبانيا، 
اســتراليا، إســرائيل، إكــوادور، اإلمـــارات العربيـــة املتحـــدة، 
اندونيســــيا، أوروغــــواي، أوغنــــدا*، إيــــــران (مجهوريـــــة – 
اإلســــالمية)، بــــاراغواي، باكســــتان*، بــــــاالو، الـــــربازيل، 
بربــادوس، بنغالديــش، بنمــا، بوتســوانا، بورونــدي، بــــريو، 
ـــة العربيــة  تركيـا، تشـاد، توغـو، جامايكـا، اجلزائـر، اجلماهريي
الليبية، اجلمهورية الدومينيكية، اجلمهورية السورية، مجهوريـة 
الكونغــو الدميقراطيــة، جنــوب أفريقيــا، جورجيــا، جيبـــويت، 
رواندا، زامبيا، زمبابوي*، سـانت فنسـنت وجـزر غرينـادين، 
ســـانت كيتـــس ونيفيـــس، ســـانت لوســـيا، ســـري النكــــا، 
الســـلفادور، الســـودان، عمـــان، غامبيـــا*، غانـــا، غرينــــادا، 
ــــني، فـــرتويال،  غواتيمــاال، غيانــا، غينيــا، غينيــا بيســاو، الفلب
ـــام، قريغيزســتان، كازاخســتان، الكامــريون،  فيجـي، فييـت ن
ـــا،  كمبوديــا، كــوت ديفــوار، كوســتاريكا، كولومبيــا، كيني
لبنان، ماليزيا، مدغشقر، مصر، املغرب، املكسـيك، مـالوي، 
اململكــة العربيــة الســعودية، موريتانيـــا، موزامبيـــق، ميامنـــار، 
نيبـــال، النيجـــــر*، نيجرييــــا*، نيكــــاراغوا، هــــاييت، اهلنــــد، 

هندوراس، اليمن*، اليونان. 
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واستمعت الدورة املستأنفة للفريـق العـامل املخصـص  - ١٩
أيضـا لبيانـات عـن تقـــارير للبلــدان املتقدمــة النمــو األطــراف 
التاليــة: اســتراليا (باســم سويســرا وكنــــدا واليابـــان أيضـــا)، 
ـــا، الســويد، فرنســا، فنلنــدا، اململكــة املتحــدة  إسـرائيل، أملاني

لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، النمسا، هولندا. 
واستمعت الدورة املستأنفة للفريـق العـامل املخصـص  - ٢٠
أيضا لبيانات مـن منظمـات األمـم املتحـدة التاليـة، فضـال عـن 
الوكـاالت الدوليـة واملتعـددة األطـراف التاليـة: برنـامج األمـــم 
املتحدة اإلمنائي، برنامج األمم املتحـدة للبيئـة، املنظمـة العامليـة 
لألرصـاد اجلويـة، املعـهد الـدويل للبحـــوث املتعلقــة مبحــاصيل 
ـــاطق  املنـاطق املداريـة شـبه القاحلـة، املركـز العـريب لدراسـة املن

القاحلة واألراضي اجلافة. 
واسـتعرضت تقـارير مقدمـة دون بيانـات مـن البلــدان  - ٢١
التالية: اســبانيا (كطـرف مـن البلـدان املتقدمـة النمـو)، أنتيغـوا 
ـــيز، توفــالو،  وبرمـودا، أنغـوال، إيطاليـا، البحريـن، بلجيكـا، بل
ـــــا، الدامنــــرك،  اجلماهرييـــة العربيـــة الليبيـــة؛ مجهوريـــة كوري
دومينيكـا، رومانيـا، سـنغافورة، قطـر، الكويــت، لكســمربغ، 

ماليزيا، موزامبيق، نيوزيلندا، نيوي. 
وأظـهرت البيانـات، الـيت ُأدلــي ـا خـالل االجتمـــاع  - ٢٢
ـــني الدورتــني، مــدى  الـذي عقـده الفريـق العـامل املخصـص ب
ما قامت به البلدان املتأثرة األطراف من حشد عاملي ملكافحــة 
التصحر. وتشمل أوجـه الشــبه واجلوانـب الـيت تعتـرب مشـتركة 
ـــدان الناميــة املتــأثرة األطــراف مــا يلــي: (أ) اختــذت  بـني البل
األطـراف تدابـري مؤسسـية لتنفيـذ اتفاقيـــة مكافحــة التصحــر؛ 
(ب) تواجـه األطراف صعوبة يف املواءمـة بـني عـدد كبـري مـن 
صكوك الربجمة اليت تتناول إدارة املوارد الطبيعيـة؛ (ج) تعـرب 
األطـراف يف هـذا الصـدد عـن احلاجـــة إىل شـــيء مــن الدعــم 
التقين واملايل للمضـي ذه العمليـة قُــدما؛ (د) يــنذر التحـدي 

املتضافر الذي جيمع بني تردي األرض والفقر بأن يزداد سوءا 
يف السياق احلايل للتغري املناخـي. 

وشددت البلدان املتقدمة األطراف على الصالت بني  - ٢٣
االتفاقيـة وجمـاالت االهتمـام مـن مثـل احلـد مـن الفقـر وحفــظ 
املنـاظر الطبيعيـة واالسـتدامة اإليكولوجيـــة وتعزيــز اإلنتاجيــة. 
وأيـدت هـذه األطـراف األخــذ يف هـذا السـياق بنـهج مشــويل. 
وأفـاضت يف بيـان جـهودها يف دعـــم عمليــة التنفيــذ وقدمــت 
ـــدان  مقترحـات إلجـراء مزيـد مـن التحسـينات. وعرضـت البل
املتقدمة األطراف أهـداف سياسـة كـل منـها للتعـاون اإلمنـائي 
ــــة لتدخلـــها،  وجمــاالت دعمــها املواضيعيــة والتغطيــة اجلغرافي
وقدرت االستثمارات املالية لكل منـها فيمـا كـانت تسـتفيض 
يف بيـان أنشـطتها اجلاريـة. وأعربـت األطـراف عـن االســتعداد 
لتعزيـز الشـراكة الفعالـة مـع مجيـع األطـراف املؤثـــرة ولتقاســم 
ـــام بــأن مثــة  املعـارف واخلـربات التقنيـة. وكـان هنـاك إقـرار ع
حاجـــة إىل زيـــادة إذكـــاء الوعـــــي، وال ســــيما يف امليــــدان، 

وتعهدت مبواصلة حتسني تبادل املعلومات. 
وُأحـرز تقـدم أيضـا يف بــــدء حــوار واســع يف ســياق  - ٢٤
ـــة النشــر الواســع النطــاق  إعـداد برامـج العمـل الوطنيـة وكفال
لربنامج العمل الوطـين وملكيتـه. ورئــي أن الدعـم املقـدم مـن 
املنسـقني املقيمـني التـابعني ملنظومـة األمـم املتحـدة فعــال مــــىت 
أتيحت ملكاتب برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي امليدانيـة املـوارد 
لدعم عملية برامج العمل الوطنيـة. ويف بعـض األحيـان، كـان 
باإلمكـان حتسـني شـروط امللكيـة مـن خـــالل حتديــد وتنســيق 
املبــادرات التكميليــة باســتخدام وســائل صكــــوك التخطيـــط 

القطاعي أو املواضيعي. 
 

الربنامج وامليزانية: تعديل امليزانية لفترة السـنتني  باء -
 ٢٠٠٠-٢٠٠١

قــدم األمـني التنفيـــذي ألمانــة االتفاقيــة تقريــره عــن  - ٢٥
الربنامج وامليزانية إىل مؤمتر األمم املتحدة ملكافحة التصحــر يف 



601-45360

A/56/175

 ICCD/COP (4)/2 دورته الرابعة ملؤمتر األطراف (انظر الوثيقة
and addenda). وقـرر مؤمتر األطراف زيادة امليزانية األساسية 

التفاقيــة مكافحــة التصحــر لفــترة الســــنتني ٢٠٠٠-٢٠٠١ 
مببلـــغ ٣٠٠ ٣٣٥ دوالر مـــن دوالرات الواليـــات املتحـــــدة 
ـــذي ســيعقده الفريــق  لتغطيـة التكـاليف اإلداريـة لالجتمـاع ال

العامل املخصص بني الدورتني. 
ــــذي أن  وطلـــب مؤمتـــر األطـــراف إىل األمـــني التنفي - ٢٦
ــأمني  يواصـل مشـاوراته مـع إدارات األمـم املتحـدة املختصـة لت
مزيد من املوارد من التكاليف العامة لتمويل أنشطة االتفاقيـة، 
مبـا يف ذلـك تلـك املتعلقـة بترتيبـات االتصـال مـع مقـــر األمــم 

املتحدة. 
ــــن جديـــد إذنــــه لألمـــني  وأكــد مؤمتــر األطــراف م - ٢٧
التنفيــذي، علــى حنــو مــا ورد يف املقــرر ٣/م-أ-٣، بـــإجراء 
حتويالت بني كل بنـد مـن بنـود االعتمـادات الرئيسـية مـن ١ 
إىل ٦ من ميزانية فترة السـنتني ٢٠٠٠-٢٠٠١، حبــد إمجـايل 
ـــود  أقصـى يبلـغ ١٥ يف املائـة مـن جممـوع النفقـات املقـدرة لبن
االعتمـادات تلـك، شـريطة أال خيفـض جمـددا أي بنـــد اعتمــاد 
أثنـاء هـذه العمليـة بنسـبة تزيـد علـى ٢٥ يف املائـة، وال ســـيما 
لتمويـل اجتماعــي مكتـب مؤمتـر األطـراف واجتمـاع مكتــب 
جلنة العلم والتكنولوجيا، على حنو ما هو وارد يف الفقـرة ٢٢ 

 .ICCD/COP (4)/2/Add.6 من
والحظ مؤمتر األطراف األعمال اليت جيري القيام ـا  - ٢٨
ـــون مــع اتفاقيــة األمــم  إلنشـاء خدمـات إداريـة مشـتركة يف ب
املتحــدة اإلطاريــة املتعلقــة بتغــري املنــاخ، وطلــب إىل األمــــني 
التنفيــذي، بنــاء علــى ذلــك، أن حييــط مؤمتــر األطـــراف، يف 
ـــــار  دورتـــه اخلامســـة، علمـــا بـــأي نتيجـــة، آخـــذا يف االعتب
اخلصائص الفريدة لالتفاقيـة، فضـال عـن القواعـد املاليـة ملؤمتـر 

األطراف. 
 

اإلجراء املتعلق باستعراض تنفيذ االتفاقية   جيم -
نظـرا للعـدد امللحـوظ للتقـارير املقدمـة مـن األطـــراف  - ٢٩
من البلدان األفريقية املتأثرة ونوعية هذه التقـارير، قــرر مؤمتـر 
األطــراف إنشــاء فريــق عــامل خمصــص للقيــام باالســـتعراض 
والتحليـل املتعمـــق للتقــارير املقدمــة إليــه يف الدورتــني الثالثــة 
والرابعة ملؤمتر األطـراف مـن أجـل اسـتخالص نتـائج واقـتراح 

توصيات حمددة بشأن اخلطوات التالية يف تنفيذ االتفاقية. 
ودعـا املؤمتـر يف دورتـه الثالثـة األطـراف واملؤسســـات  - ٣٠
واملنظمـات املعنيـة، مبـا يف ذلـك املنظمـات غـري احلكوميــة، إىل 
أن تقــدم، يف موعــد ال يتجــاوز ٣٠ نيســان/أبريــــل ٢٠٠٠، 
مقترحــات واقتراحــات مكتوبــة بشــــأن إنشـــاء جلنـــة تتـــوىل 
اســتعراض تنفيــذ االتفاقيــة، وأن تتــوىل األمانــة جتميــع هــــذه 
املقترحات واالقتراحات وتلخيصها وتوزيعها لتيسري النظــر يف 
هذه املسألة واختاذ قرار بشأا يف دورتـه الرابعـة، وإن اقتضـى 

األمر، يف دورته اخلامسة. 
وقرر مؤمتر األطراف يف دورته الرابعـة، وقـد أخـذ يف  - ٣١
االعتبـار خـربات الفريـق العـامل املخصـص وتقريــره الشــامل، 
أن يقـدم إليـه، مـن خـالل األمانـة، لنظـره يف دورتـه اخلامســة، 
املزيــد مــن مقترحــات واقتراحــات األطــــراف وغريهـــا مـــن 
املؤسسـات املعـنــية بشـأن وضـع توصيـات حمـددة الســـتعراض 
تنفيــذ االتفاقيــة، مبــا يف ذلــك مقترحــــات بشـــأن إجـــراءات 

وطرائق إنشاء جلنة تتوىل استعراض تنفيذ االتفاقية. 
 

وضــع مرفــق إضــايف لالتفاقيــة لوســــط وشـــرق  دال -
أوروبا للتنفيذ اإلقليمي   

ــــة، املقـــرر  اعتمــد مؤمتــر األطــراف، يف دورتــه الثاني - ٣٢
COP.2/11، الذي حـث فيه البلدان املراقبـة مـن شـرق ووسـط 

أوروبا على اختـاذ اإلجـراءات الالزمـة لكـي تصبـح أطرافـا يف 
االتفاقية، ودعاهــا إىل أن تقـدم مشـروع مرفـق إضـايف للتنفيـذ 
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اإلقليمي إىل االتفاقية لكي ينظر فيه مؤمتر األطراف يف دورتـه 
الثالثة. 

ويف الـــدورة الرابعـــة واخلمســـني للجمعيـــة العامـــــة،  - ٣٣
اعتمدت اجلمعية القرار ٢٢٣/٥٤ الـذي رحبـت فيـه بـالتقدم 
احملرز يف وضع مشـروع مرفـق إضـايف لالتفاقيـة بشـأن التنفيـذ 
ـــدان أوروبــا الشــرقية والوســطى، ودعــت تلــك  اإلقليمـي لبل
ـــــة جــــهودها الراميــــة إىل االنضمــــام إىل  البلـــدان إىل مواصل

االتفاقية. 
وقد اعتمد مؤمتر األطـراف، يف دورتـه الثالثـة، املقـرر  - ٣٤
COP.3/7 الـذي دعـا فيـه بلـدان وسـط وشـرق أوروبـا ومجيــع 

األطــراف يف االتفاقيــة إىل أن تواصــل، حتــت رعايــة مكتـــب 
مؤمتر األطراف، عملية املشاورات بشأن وضع مشروع مرفق 
إضايف لتنفيذ االتفاقيـة، ـدف اعتمـاده هـذا املرفـق يف دورتـه 

الرابعة. 
وأوصــى مؤمتــر األطــراف، يف اجتماعــــه املعقـــود يف  - ٣٥
٢٣ آذار/مارس ٢٠٠٠، بأن ينظر مؤمتر األطراف، من أجـل 
االعتماد يف دورته الرابعة، يف املرفـق اإلضـايف املقـترح للتنفيـذ 

اإلقليمي. 
واعتمـد مؤمتـر األطـــراف، يف دورتــه الرابعــة، املقــرر  - ٣٦
ـــذ  ٧/م-أ-٤، الــذي قــرر فيــه املؤمتــر أن يعتمــد مرفــق التنفي
اإلقليمي لوسط وشرق أوروبا مرفقا خامسا لالتفاقيـة. وـذا 
ـــق اإلقليمــي  يكـون مؤمتـر األطـراف قـد سلَّــم بـأن تنفيـذ املرف
اخلامس لالتفاقية ال ينبغـي أن يؤثــر علـى توفـري املـوارد املاليـة 
ـــة، وال ســيما لتنفيــذ مرفقــات البلــدان الناميــة  لتنفيـذ االتفاقي

املتأثرة األطراف، وفقا ألحكام االتفاقية. 
اإلجراءات اليت اختذا الدول  هاء –

أهــابت اجلمعيــة العامــــة، يف الفقـــرة ٢ مـــن القـــرار  - ٣٧
٢٠٤/٥٥، جبميـع البلـدان الـــيت مل تصــدق علــى االتفاقيــة أو 

تنضم إليها بعد، أن تقوم بذلك يف أقرب وقت ممكن. 

وحـىت ١٥ حزيـــران/يونيــه ٢٠٠١، أودعــت الــدول  - ٣٨
الـ ١٧٤ التالية ومنظمة إقليميـة للتكـامل االقتصـادي صكـوك 
التصديق على االتفاقية أو قبوهلا أو املوافقة عليها أو االنضمام 
إليها: إثيوبيا، أذربيجان، األرجنتني، األردن، أرمينيا، إريتريا، 
إســبانيا، أســتراليا، إســرائيل، أفغانســتان، إكــوادور، ألبانيـــا، 
أملانيا، اإلمارات العربية املتحدة، أنتيغـوا وبربـودا، إندونيسـيا، 
أنغوال، أوروغواي، أوزبكسـتان، أوغنـدا، إيـران (مجهوريـة – 
ـــا اجلديــدة،  اإلسـالمية)، أيرلنـدا، أيسـلندا، إيطاليـا، بـابوا غيني
ـــربازيل، بربــادوس،  بـاراغواي، باكسـتان، بـاالو، البحريـن، ال
الربتغــال، بلجيكــا، بلغاريــا، بلــيز، بنغالديــش، بنمــا، بنــــن، 
بوتسـوانا، بوركينـا فاسـو، بولونـدي، بوليفيـا، بـــريو، تــايلند، 
تركمانستان، االحتاد األورويب، تشاد، توغو، توفالو، تونـس، 
تونغا، جامايكا، اجلزائر، جـزر البـهاما، جـزر سـليمان، جـزر 
القمر، جزر كوك، جزر مارشال، اجلماهرييـة العربيـة الليبيـة، 
مجهوريــة أفريقيــا الوســــطى، اجلمهوريـــة التشـــيكية، ترتانيـــا 
(مجهوريـة – املتحـــدة)، اجلمهوريــة الدومينيكيــة، اجلمهوريــة 
العربيـــة الســـورية، مجهوريـــة كوريـــــا، مجهوريــــة الكونغــــو 
ــــة الو الدميقراطيـــة الشـــعبية، مجهوريـــة  الدميقراطيــة، مجهوري
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، سـنغافورة، السـنغال، 
سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسـرا، سـرياليون، 
سيشــيل، شــيلي، الصــــني، طاجيكســـتان، عمـــان، غـــابون، 
ــــا  غامبيـــا، غانـــا، غرينـــادا، غواتيمـــاال، غيانـــا، غينيـــا، غيني
االستوائية، غينيا – بيساو، فانواتو، فرنسـا، الفلبـني، فـرتويال، 
فنلنــدا، فيجــــي، فييـــت نـــام، قـــربص، قطـــر، فريغيزســـتان، 
كاراخسـتان، الكامـريون، كرواتيـا، كمبوديـا، كنـدا، كوبـــا، 
كـوت ديفـوار، كوسـتاريكا، كولومبيـا، الكونغـو، الكويــت، 
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ــــا، الو (مجهوريـــة – الدميقراطيـــة الشـــعبية)،  كرييبــاس، كيني
لبنان، لكسمربغ، ليربيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطـة، مـايل، 
ماليزيــا، مدغشــــقر، مصـــر، املغـــرب، املكســـيك، مـــالوي، 
اململكة العربية السعودية، اململكة املتحدة، منغوليا، موريتانيا، 
موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميامنار، ميكرونيزيا، ناميبيا، 
ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، النيجـر، نيجرييـا، نيكـاراغوا، 
نيوزيلندا، نيوي، هاييت، اهلنـد، هنـدوراس، هنغاريـا، هولنـدا، 

الواليات املتحدة األمريكية، اليابان، اليونان. 
الترتيبات للدورة اخلامسة ملؤمتر األطراف  واو -

اعتمد مؤمتر األطراف يف جلسته األخـرية مـن دورتـه  - ٣٩
ـــذي قــرر املؤمتــر فيــه أن تعقــد  الرابعـة املقـرر ٥٥/م-أ-٤، ال
الـدورة اخلامسـة ملؤمتـر األطـراف يف بـون، بأملانيـا، مقـر أمانـــة 
ـــبتمرب ٢٠٠١،  االتفاقيـة، يف الفـترة مـن ١٧ إىل ٢٨ أيلـول/س
يف حالــة مــا مل يقــدم أي طــرف عرضــا الســتضافة الــــدورة 
ــــه، دعـــا املؤمتـــر األســـبق  وحتمــل التكــاليف اإلضافيــة. وعلي
ــــب، بقبـــول أي  التنفيــذي إىل أن يقــوم، بالتشــاور مــع املكت
عرض من أحد األطراف الستضافة الـدورة اخلامسـة، وطلـب 
إىل األمني التنفيذي أن يتخذ التدابري الالزمـة لإلعـداد للـدورة 

اخلامسة ملؤمتر األطراف. 
على أن حكومة أملانيا، لألسف، أبلغـت األمانـة بأـا  - ٤٠
جتد صعوبة يف استضافة مؤمتـر األطـراف. واقـترحت حكومـة 
أملانيا بديال له بـأن تعقـد الـدورة اخلامسـة ملؤمتـر األطـراف يف 
عـام ٢٠٠٢. غـري أن مكتـــب مؤمتــر األطــراف رأى أن هــذا 
اخليار يتعارض مع أحكـام االتفاقيـة. وعليـه، وعمـال بأحكـام 
املقرر COP.4/22، وبعد التداول قرر املكتب أن يعقـد الـدورة 
اخلامســة ملؤمتــر األطــراف يف الفــترة مــن ١ إىل ١٢ تشــــرين 
األول/أكتوبــر ٢٠٠١، يف جنيــف يف ”قصــر األمــم“، مقـــر 

مكتب األمم املتحدة يف أوروبا. 
 

الروابط اإلدارية باألمم املتحدة  ثالثا -
ـــــؤرخ  عمـــال بقـــرار اجلمعيـــة العامـــة ١٩٨/٥٢، امل - ٤١
١٨ كـــانون األول/ديســـمرب ١٩٩٧، والـــذي وافقـــت فيــــه 
ـــى الربــط املؤسســي بــني االتفاقيــة وأمانــة األمــم  اجلمعيـة عل
املتحـدة، قـدم األمـني العـام اقتراحـا بوضـــع الترتيبــات املؤقتــة 
ــــة للفـــترة ١٩٩٩- لتقــدمي الدعــم اإلداري إىل أمانــة االتفاقي
٢٠٠٠. وقــد قبــل مؤمتــر األطــــراف يف دورتـــه األوىل هـــذا 

االقتراح (املقرر ٣/م-أ-١). 
وطلبت اجلمعية العامة إىل األمني العام أن يسـتعرض،  - ٤٢
بالتشـاور مـع مؤمتـر األطـراف، أداء الربـــط املؤسســي، مبــا يف 
ــــالت الـــيت قـــد  ذلــك الترتيبــات املاليــة، بغيــة إدخــال التعدي
تستصوا اجلمعية العامة ومؤمتـر األطـراف، وأن يقـدم تقريـرا 

ذا الشأن إىل اجلمعية. 
ـــني  وعمـال بـاملقررت والقـرارات املذكـورة أعـاله، يع - ٤٣
األمــني العــام رئيــس أمانــة االتفاقيــة ويكــون رئيــس األمانـــة 
مسؤوال أمام مؤمتر األطراف. ويرفـع تقـارير إىل األمـني العـام 
عن املسائل اإلداريـة مـن خـالل وكيـل األمـني العـام للشـؤون 
اإلدارية وعن املسائل األخرى من خـالل وكيـل األمـني العـام 

للشؤون االقتصادية واالجتماعية. 
ومل تطرأ أي تغريات هامة يف الربط املضموين. ففيمـا  - ٤٤
يتعلــق باملســائل اإلداريــة، عمــل األمــني التنفيــذي يف نطـــاق 
ختويــل واســع لــه بالســلطة، تكيــف، علــى مـــدى األعـــوام، 
وحسبما أبلغ بذلـك مؤمتـر األطـراف يف دورتـه الرابعـة، وفـق 
ـــروف، وأفضــال إىل تــويل أمانــة االتفاقيــة مســؤولية  تغـري الظ
إدارية تتزايد باطراد. ويف نفس الوقـت، وبالتشـاور مـع األمـم 
املتحـدة، خصـص ألمانـة االتفاقيـة جـزء أكـــرب باســتمرار مــن 
رسـوم الدعـم اإلداري املسـتوفاة السـترداد تكـاليف اخلدمــات 

اإلدارية. 
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وكان اهلدف الرئيسي للوحدة اإلدارية التابعة لألمانة  - ٤٥
هو زيادة الكفاءة والفعالية يف االستجابة حلاجـات األطـراف. 
ويف حماولة للحد ما أمكن من تكاليف املعـامالت مـع مكتـب 
ـــد  األمـم املتحـدة يف جنيـف، واصلـت األمانـة االضطـالع مبزي
من املهام اإلدارية واملالية الـيت كـان مكتـب األمـم املتحـدة يف 
جنيـف يؤديـها مـن قبـل. وفيمـا يتعلـق بـالدعم اإلداري، تـوىل 
األمني التنفيذي تدرجييا، باالتفاق مع إدارة الشؤون اإلداريـة، 
اجلانب األكرب من املسؤولية عـن اإلدارة املاليـة وإدارة شـؤون 
املوظفـني يف أمانـــة االتفاقيــة. وجيــري حاليــا إعــادة ختصيــص 
جانب كبري من تكـاليف الدعـم إىل األمانـة عـن طريـق متويـل 

وظائف حمددة أو احتياجات إدارة معينة لألمانة. 
وكان اهلدف، الذي سعت إىل حتقيقه إدارة الشـؤون  - ٤٦
اإلداريـة وأمانـة االتفاقيـة معـا، هـو حتديـد مسـؤوليات األمـــني 
التنفيــذي بوضــــوح أكـــرب، يف املســـائل اإلداريـــة ويف كونـــه 
مسؤوال أمام كـل مـن مؤمتـر األطـراف واألمـني العـام. وعليـه 
عـهد إىل األمـني التنفيـذي اآلن باملسـؤولية عـن اإلذن بـــإجراء 
ترتيبات سفر موظفي األمانة وتوفري املوارد املالية الالزمة هلـا. 
إذ يقـوم هـو أو موظفـــون خمتــارون يعــهد إليــهم باملســؤولية، 
ـــات املاليــة أو باملوافقــة علــى صــرف  بـالتصديق علـى االلتزام
مبـالغ لقـاء سـلع وردت أو خدمـات قدمـت. ويتمتـــع األمــني 
التنفيذي بسلطة واسعة، تناظر سـلطة رئيـس برنـامج كبـري يف 
األمــم املتحــدة، للموافقــة علــى مشــتريات مــن املعــــدات أو 
اخلدمـات. وفيمـا يتعلـق بشـؤون املوظفــني، تقــع علــى عــاتق 
األمـــني التنفيـــذي مســـؤولية إدارة شـــــؤون النظــــام اإلداري 
ملوظفـي أمانـة االتفاقيـة (مبـا يف ذلـك اسـتحقاقات املوظفــني). 
ـــظ بســلطته فيمــا يتعلــق باملســائل  ومـا زال األمـني العـام حيتف
التأديبية ومسائل الطعون. واملناقشات جارية مـع اإلدارة ذات 
ـــف إلعــداد مذكــرة  العالقـة يف مكتـب األمـم املتحـدة يف جني
تفاهم تقضي بأن تكون اخلدمات الـيت تقـدم إىل األمانـة علـى 
أساس الكلفة لكل خدمة. وسيواصل األمني التنفيذي التماس 

املشـورة مـن إدارة الشـؤون اإلداريـة خبصـوص مســـائل تتعلــق 
بالسياسة العامة ومسائل إدارية حمددة. 

وصفــوة القــول، لذلــك، هــي إنــه يــــرى أن الربـــط  - ٤٧
املؤسسي بني أمانة االتفاقية واألمم املتحـدة، وكـذا الترتيبـات 
اإلدارية ذات الصلة، على حنو مـا آلـت إليـه اآلن، قـد وفـرت 
وما زالت توفر أساسا سليما لتصريف أمانـة االتفاقيـة أعماهلـا 
اليومية. فهما حيددان بوضوح مسؤولية األمني التنفيـذي أمـام 
مؤمتــر األطــراف وأمــام األمــني العــــام، وحيـــددان، يف نفـــس 
الوقـت، مسـؤولية األمـم املتحـدة عـن توفــري خدمــات الدعــم 
الضروريـة وإســـداء املشــورة إىل األمــني التنفيــذي بنــاء علــى 

طلبه. 
وعليـه، قـد ترغـــب اجلمعيــة العامــة يف املوافقــة علــى  - ٤٨
ــــط املؤسســـي احلـــايل، والـــترتيب اإلداري ذي  اســتمرار الرب
الصلة، على حنو ما وردا جمملني يف هذا الفـرع، لفـترة أخـرى 
قدرها مخس سنوات، تعـاود اجلمعيـة ومؤمتـر األطـراف النظـر 
فيها يف موعد ال يتجاوز ٣١ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٦. 

 
رابعا – اإلجراءات املطلوبة من اجلمعية العامة 

يف الفقرة ١٧ من القـرار ٢٠٤/٥٥، طلبـت اجلمعيـة  - ٤٩
العامــة إىل األمــني العــام أن يقــدم إليــها يف دورــا السادســـة 
ـــدورة  واخلمسـني تقريـرا عـن تنفيـذ هـذا القـرار وعـن نتـائج ال
ـــذا التقريــر اســتجابة  الرابعـة ملؤمتـر األطـراف. وجـاء إعـداد ه

للطلب املذكور. 
وقد ترغب اجلمعية العامـة أيضـا يف أن تكـرر نداءهـا  - ٥٠
إىل الدول اليت مل تصدق بعد على االتفاقية أن تقوم بذلـك يف 

أقرب وقت ممكن. 
ووفقـا للترتيبـات املؤسســـية بــني مؤمتــر األطــراف يف  - ٥١
االتفاقيـة واألمـم املتحـدة وللفقـرة ١٥ مـن القــرار ٢٠٤/٥٥، 
قــد ترغــب اجلمعيــة العامــة أن تتخــــذ إجـــراء بشـــأن املبلـــغ 
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املخصـص يف جـدول املؤمتـرات واالجتماعـات املقـترح لفـــترة 
السـنتني ٢٠٠٢-٢٠٠٣ لـــدورات مؤمتــر األطــراف وهيئاتــه 
الفرعية، مبا يف ذلك الدورة العاديـة السادسـة ملؤمتـر األطـراف 

واجتماعات هيئاته الفرعية. 
وقــد ترغــب اجلمعيــة العامــة أيضــا يف أن تشــــري إىل  - ٥٢
القـرار الــذي اختــذه جملــس مرفــق البيئــة العامليــة يف اجتماعــه 
األخــري، الــذي يســلم فيــه تســليما تامــا بــأن مســألة تــــردي 
األراضـي أمـــر أساســي يف اجلــهود الراميــة إىل حتقيــق التنميــة 
املسـتدامة وختفيـف وطـأة الفقـر وأوجـه التـآزر بـــني اتفاقيــات 
البيئة العاملية، والذي يقرر فيه اعتبار تردي األراضي (التصحر 
وإزالـة الغابـات) جمـاال رئيسـيا مـن اـاالت الـيت يركـز عليــها 
ـــذي  مرفـق البيئـة العامليـة ليكـون ذلـك وسـيلة لتعزيـز الدعـم ال
يقدمه املرفــق للتنفيـذ النـاجح التفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة 

التصحر. 
وقد ترغب اجلمعية العامة أيضا يف أن توجه نداء مـن  - ٥٣
أجـل متويـل االتفاقيـة، وال ســـيما فيمــا يتعلــق باملســامهات يف 
امليزانية األساسية اليت يستحق دفعـها مـن غـري إبطـاء يف األول 

من كانون الثاين/يناير من كل عام. 
 


