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الدورة السابعة واخلمسون 
  البند ٨٧ (د) من جدول األعمال 

البيئة والتنميــة املستدامة: تنفيذ اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة التصحـر 
فــي البلدان اليت تعاين من اجلفـاف الشـديد و/أو مـن التصحـر، وخباصـة 

  فــي أفريقيـا 
 تقرير اللجنة الثانية* 

املقرر: السيد وليد احلديد (األردن) 
 

مقدمة   أوال –
A، الفقــرة ٢).  عقـدت اللجنـة الثانيـة مداولـة فنيـــة بشــأن البنــد ٨٧ (انظــر 57/532/ - ١
واتخذ إجراء بشأن البند الفرعــي (د) يف اجللسـتني العشـرين والرابعـة واألربعـني املعقودتـني يف 
٣٠ تشـرين األول/أكتوبـر و ١١ كـانون األول/ديسـمرب ٢٠٠٢. ويـرد سـرد لنظـر اللجنــة يف 

A و 44).  /C.2/57/SR.20) هذا البند الفرعي يف احملضرين املوجزين ذوي الصلة
 

 A/C.2/57/L.89 و A/C.2/57/L.17 النظر يف مشروعي القرارين  ثانيا - 
يف اجللسة العشرين املعقودة يف ٣٠ تشرين األول/أكتوبر، عرض ممثل فـرتويال، باسـم  - ٢
الدول األعضاء يف األمم املتحدة الـيت هـي أعضـاء يف جمموعـة الــ ٧٧ والصـني، مشـروع قـرار 
معنونا �تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف البلدان اليت تعاين من اجلفاف الشـديد 

A)، فيما يلي نصه:  /C.2/57/L.17) و/أو من التصحر، وخباصة يف أفريقيا�
 
 

 A/ 5 سيصـــدر تقريـــر اللجنـــة الثانيــة بشأن هــذا البند فـــي مثانيـــة أجزاء حتـت الرمـز 7/532 *
 .Add.1-7 و
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�إن اجلمعية العامة، 
�إذ تشري إىل قرارها ١٩٦/٥٦ املـؤرخ ٢١ كـانون األول/ديسـمرب ٢٠٠١، 
وقراراا األخرى املتعلقة باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف البلدان اليت تعـاين 

من اجلفاف الشديد و/أو من التصحر، وخباصة يف أفريقيا، 
ـــم الــدورة األوىل  �وإذ تعـرب عـن بـالغ تقديرهـا حلكومـة إيطاليـا علـى تنظي
للجنة املعنية باستعراض تنفيذ االتفاقية يف روما مبقـر منظمـة األغذيـة والزراعـة التابعـة 

لألمم املتحدة يف الفترة من ١١ إىل ٢٢ تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٢، 
ـــة املســتدامة، الــذي عقــد يف  �وإذ ترحـب بنتـائج مؤمتـر القمـة العـاملي للتنمي
جوهانسـربغ جبنـوب أفريقيـا يف الفـترة مـن ٢٦ آب/أغســـطس إىل ٤ أيلــول/ســبتمرب 
٢٠٠٢، مبا فيها البنود الفرعية املعنية بالتصحر مـن خطـة التنفيـذ الصـادرة عـن القمـة 

وخباصة الفقرة ٣٩ (و)، 
�وإذ ترحب أيضا بنتائج اجلمعية الثانية ملرفـق البيئـة العامليـة، الـيت عقـدت يف 
بيجـني يف الفـترة مـن ١٦ إىل ١٨ تشـرين األول/أكتوبـر ٢٠٠٢، وال سـيما باعتمـــاد 

تدهور التربة، وال سيما التصحر وإزالة الغابات، كمجال حموري جديد للمرفق، 
�وإذ تدرك التزام اتمع الدويل الشديد، الذي تبدى يف مـؤمتر القمـة العـاملي 
ـــة الثانيــة ملرفــق البيئــة العامليــة، جبعــل املرفــق جــهازا ماليــا  للتنميـة املسـتدامة واجلمعي

لالتفاقية، 
�وإذ تـدرك أيضـــا، يف هــذا الصــدد، حاجــة مؤمتــر األطــراف يف االتفاقيــة، 
بوصفه اهليئة العليا لالتفاقية، إىل اختـاذ القـرار الـالزم يف هـذا الشـأن يف دورتـه العاديـة 

القادمة يف عام ٢٠٠٣، لتعزيز التنفيذ الفعال لالتفاقية، 
�وإذ تعـرب عـن بـالغ تقديرهـا للعـرض الســـخي حلكومــة كوبــا باســتضافة 
ـــبتمرب  الـدورة العاديـة السادسـة ملؤمتـر األطـراف، املقـرر عقدهـا يف هافانـا يف أيلـول/س

 ،٢٠٠٣
حتيط علما بتقرير األمني العام؛  - ١�

ترحب بالقرار الـذي اختذتـه اجلمعيـة الثانيـة ملرفـق البيئـة العامليـة بـأن  - ٢�
يكون املرفق متاحا للعمل كجـهاز مـايل التفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة التصحـر يف 
البلدان اليت تعاين من اجلفاف الشديد و/أو من التصحر، وخباصـة يف أفريقيـا، إذا قـرر 
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مؤمتـر األطـراف يف االتفاقيـة ذلـك، وتطلـــب إىل جملــس املرفــق أن ينظــر يف أي قــرار 
كهذا يتخذه مؤمتر األطراف بغرض اختاذ الترتيبات الالزمة؛ 

يـب مبؤمتـر األطـراف يف االتفاقيـة أن يطلـب إىل املرفـــق، يف دورتــه  - ٣�
السادسـة املقـرر عقدهـا يف هافانـا يف أيلـول/ســـبتمرب ٢٠٠٣ أن يصبــح جــهازا ماليــا 
لالتفاقيـة اسـتجابة لنـداء مؤمتـر القمـة العـاملي للتنميـة املسـتدامة وقـرار اجلمعيــة الثانيــة 
ملرفق البيئة العامليـة، وأن يطلـب إىل جملـس املرفـق أن يتخـذ الترتيبـات الالزمـة يف هـذا 

الصدد يف اجتماعه القادم يف تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٣؛ 
ـــراف يف االتفاقيــة وجملــس ومجعيــة مرفــق البيئــة  يشـجع مؤمتـر األط - ٤�
العامليـة علـى مواصلـة التعـاون علـى حنـــو وثيــق وبفعاليــة لتيســري متويــل التنفيــذ التــام 
لالتفاقية من جانب املرفق بغية حتقيق أهداف االتفاقية يف جمال تدهـور التربـة وأساسـا 

التصحر وإزالة الغابات؛ 
ـــة أن يعتمــد يف اجتمــاع أيــار/مــايو  تدعـو جملـس مرفـق البيئـة العاملي - ٥�
٢٠٠٣ الربنــامج التنفيــذي ملنــع التصحــر واحلــد منــه مــن خــالل اإلدارة املســـتدامة 

لألراضي؛ 
تؤكد، يف ضوء التقييـم املسـتمر لتنفيـذ االتفاقيـة، علـى أن األطـراف  - ٦�
من البلدان النامية املتضررة حتتاج إىل الدعم الكامل من مرفق البيئة العامليـة والشـركاء 
اآلخرين لألنشطة التمكينية من أجل مساعدا يف الوفاء بالتزاماا مبوجب االتفاقية؛ 

ترحب بالتجديد الثـالث النـاجح ملـوارد الصنـدوق االسـتئماين ملرفـق  - ٧�
البيئة العاملية، ويب بالبلدان القادرة على ذلك أن تقـدم مسـامهات إضافيـة مـن أجـل 

متكني املرفق من مواصلة االستجابة الحتياجات ومهوم البلدان املستفيدة؛ 
ــــة  تالحــظ مــع التقديــر ازديــاد عــدد األطــراف مــن البلــدان النامي - ٨�
املتضررة اليت اعتمدت برامج عمل وطنيـة ودون إقليميـة وإقليميـة خاصـة ـا، وحتـث 
األطراف من البلدان النامية املتضررة اليت مل تفعل ذلك بعد على تعجيل عملية إعـداد 

واعتماد برامج عمل خاصة ا بغية وضع صيغتها النهائية يف أقرب وقت ممكن؛ 
يـب بـاتمع الـدويل أن يسـهم يف تنفيـذ تلـك الـربامج عـــن طريــق  - ٩�
برامج التعاون الثنائي واملتعدد األطراف املتاحة لتنفيذ االتفاقية، مبا يف ذلك إسـهامات 
املنظمات غري احلكومية والقطاع اخلاص، وأن يدعم جـهود البلـدان الناميـة مـن أجـل 

تنفيذ االتفاقية؛ 
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تدعــو مجيــع األطــراف إىل أن تدفــع فــورا وبالكــامل اشــــتراكاا  - ١٠�
الالزمة للميزانية األساسية لالتفاقية عــن فـترة السـنتني ٢٠٠٢-٢٠٠٣، وحتـث مجيـع 
األطراف اليت مل تدفع بعـد اشـتراكاا عـن عـام ١٩٩٩ و/أو فـترة السـنتني ٢٠٠٠-
٢٠٠١ على أن تفعل ذلك يف أقرب وقـت ممكـن لضمـان اسـتمرارية التدفـق النقـدي 

الالزم لتمويل األعمال اجلارية ملؤمتر األطراف واألمانة واآللية العاملية؛ 
يب باحلكومات واملؤسسات املالية املتعددة األطـراف واملصـارف  - ١١�
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 وترحب بالدعم املايل الذي قدمته بعض البلدان؛ 
ــــني العـــام أن خيصـــص اعتمـــادا لـــدورات مؤمتـــر  تطلــب إىل األم - ١٢�
األطــراف وهيئاتــه الفرعيــة، مبــا يف ذلــك الــدورة العاديــة الســابعة ملؤمتــر األطـــراف 
ـــه الفرعيــة، وذلــك يف مقترحــه اخلــاص بامليزانيــة الربناجميــة لفــترة  واجتماعـات هيئات

السنتني ٢٠٠٤-٢٠٠٥؛ 
تطلب أيضا إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامـة يف دورـا  - ١٣�

الثامنة واخلمسني تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛ 
ــــة  تقـــرر أن تـــدرج يف جـــدول األعمـــال املؤقـــت لدورـــا الثامن - ١٤�
واخلمسـني البنـد الفرعـي املعنـون �تنفيـذ اتفاقيـة األمـم املتحـــدة ملكافحــة التصحــر يف 

البلدان اليت تعاين من اجلفاف الشديد و/أو من التصحر، وخباصة يف أفريقيا�.� 
ويف اجللسـة ٤٤ املعقـودة يف ١١ كـانون األول/ديسـمرب، كـان معروضـا علـى اللجنــة  - ٣
A، مقدم من األمني  /C.2/57/L.17 بيان باآلثار املترتبة يف امليزانية الربناجمية على مشروع القرار

 .(A/ C.2/57/L.57) العام وفقا للمادة ١٥٣ من النظام الداخلي للجمعية العامة
ويف اجللسة نفسها عرض نائب رئيس اللجنة، السيد يان كارا (اجلمهورية التشـيكية)  - ٤
مشروع قرار معنونا �تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة التصحـر يف البلـدان الـيت تعـاين مـن 
A)، مقدمــا علــى  /C.2/57/L.89) اجلفـاف الشـديد و/أو مــن التصحــر، وخباصــة يف أفريقيــا�

 .A /C.2/57/L.17 أساس مشاورات غري رمسية أجريت بشأن مشروع القرار
ــــة الـــوارد يف الوثيقـــة  وُأبلغــت اللجنــة بــأن بيــان اآلثــار املترتبــة يف امليزانيــة الربناجمي - ٥

  .A/C.2/57/L.89 ال ينطبق على مشروع القرار A/C.2/57/L.57
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A) (انظــر  /C.2/57/L.89) ويف اجللسـة ٤٤ أيضـا، اعتمـــدت اللجنــة مشــروع القــرار - ٦
الفقرة ٩). 

ـــرار، أدىل ببيــان كــل مــن ممثــل فــرتويال (باســم الــدول  وعقـب اعتمـاد مشـروع الق - ٧
األعضـاء يف األمـم املتحـدة الـيت هـي أعضـاء يف جمموعـة الــ ٧٧ والصـني) وممثـل كنـــدا (انظــر 

  .(A/C.2/57/SR.44

ويف ضــوء اعتمــاد مشــروع القــرار A/C.2/57/L.89، قــام مقدمــــو مشـــروع القـــرار  - ٨
A/C.2/57/L.17 بسحبه. 

 
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، 
إذ تشري إىل قرارها ١٩٦/٥٦ املـؤرخ ٢١ كـانون األول/ديسـمرب ٢٠٠١، وقراراـا 
األخـرى املتعلقـة باتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة التصحـر يف البلـدان الـيت تعـاين مـن اجلفـــاف 

الشديد و/أو من التصحر، وخباصة يف أفريقيا(١)، 
وإذ تعرب عن بالغ تقديرها حلكومة إيطاليا علــى تنظيـم الـدورة األوىل للجنـة املعنيـة 
ـــة لألمــم املتحــدة يف  باسـتعراض تنفيـذ االتفاقيـة يف رومـا مبقـر منظمـة األغذيـة والزراعـة التابع

الفترة من ١١ إىل ٢٢ تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٢، 
وإذ تأخذ يف اعتبارها إعالن جوهانسربغ بشأن التنمية املستدامة(٢) وخطـة التنفيـذ(٣) 

ملؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة، 
وإذ تالحظ مع االهتمام مبادرات الشراكة اليت تطوعت بالقيام ا بعض احلكومـات 

واملنظمات الدولية واموعات الرئيسية واليت جرى إعالا يف مؤمتر القمة، 
 __________

األمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، الد ١٩٥٤، الرقم ٣٣٤٨٠.  (١)
تقرير مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة، جوهانســربغ، جنـوب أفريقيـا، ٢٦ متـوز/يوليـه - ٤ أيلـول/سـبتمرب  (٢)

٢٠٠٢ (منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع A.03.II.A.1 )، الفصل األول، القرار ١، املرفق. 
املرجع نفسه، القرار ٢، املرفق.  (٣)
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وإذ ترحب بنتائج اجلمعية الثانية ملرفق البيئة العاملية، اليت عقـدت يف بيجـني يف الفـترة 
من ١٦ إىل ١٨ تشرين األول/أكتوبر ٢٠٠٢، وال سـيما مـا تقـرر مـن اعتبـار تدهـور التربـة، 

وال سيما التصحر وإزالة الغابات، كمجال جديد من جماالت تركيز املرفق، 
وإذ تدرك التزام اتمع الـدويل الشـديد، الـذي تبـدى يف مؤمتـر القمـة العـاملي للتنميـة 
املستدامة واجلمعية الثانية ملرفق البيئة العامليـة، جبعـل املرفـق جـهازا ماليـا لالتفاقيـة عمـال باملـادة 
٢١ مـن االتفاقيـة، وإذ تشـجع، يف هـذا الصـدد، مؤمتـر األطـراف يف االتفاقيــة، بوصفــه اهليئــة 
العليــا لالتفاقيــة، على اختــاذ قـــرار مناسـب فــي هــذا الشـــأن فــي دورتـــه العاديـــة املقبلـة يف 

عام ٢٠٠٣، 
وإذ تعرب عن بالغ تقديرها للعرض السخي حلكومة كوبا باستضافة الـدورة العاديـة 

السادسة ملؤمتر األطراف، املقرر عقدها يف هافانا يف أيلول/سبتمرب ٢٠٠٣، 
حتيط علما بتقرير األمني العام(٤)؛  - ١

ترحـب بـالقرار الـذي اختذتـه اجلمعيـة الثانيـة ملرفـق البيئـة العامليـة بـــأن يكــون  - ٢
املرفق متاحا للعمل كجهاز مايل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف البلدان الـيت تعـاين 
من اجلفاف الشديد و/أو من التصحر، وخباصـة يف أفريقيـا(١)، عمـال باملـادة ٢١ مـن االتفاقيـة 
إذا قرر مؤمتر األطراف يف االتفاقية ذلك، ويف هذا الصدد حتيط علما مع االرتيـاح بـأن مجعيـة 
مرفق البيئة العاملية طلبت إىل جملس املرفـق أن ينظـر يف أي قـرار مـن هـذا القبيـل يتخـذه مؤمتـر 

األطراف بغرض وضع الترتيبات الالزمة؛ 
تدعـو مؤمتـر األطـراف يف االتفاقيـة إىل أن ينظـر، يف دورتـــه السادســة املقــرر  - ٣
عقدهـا يف هافانـا يف أيلـول/سـبتمرب ٢٠٠٣، يف جعـل املرفـق جـهازا ماليـا لالتفاقيـة، اســتجابة 
لطلب مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة وقرار اجلمعيـة الثانيـة ملرفـق البيئـة العامليـة، كوسـيلة 
لتعزيز توفــري األجـهزة املاليـة عمـال باملـادة ٢١ مـن االتفاقيـة، مـع االعـتراف بـالدور التكميلـي 
لكل من مرفق البيئة العاملية واآللية العاملية يف توفري وتعبئة املوارد لوضع وتنفيذ برامج العمل؛ 

ـــة العامليــة علــى مواصلــة  تشـجع مؤمتـر األطـراف وجملـس ومجعيـة مرفـق البيئ - ٤
ـــاجح لالتفاقيــة مــن جــانب األجــهزة املاليــة  التعـاون الوثيـق والفعـال لتيسـري متويـل التنفيـذ الن

الداعمة، من قبيل املرفق، بغية التحقيق التام ألهداف االتفاقية؛ 

 __________
 .A/57/177 (٤)
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ـــرر عقــده يف  تدعـو جملـس مرفـق البيئـة العامليـة إىل أن يقـوم، يف اجتماعـه املق - ٥
ـــيما التصحــر وإزالــة  أيـار/مـايو ٢٠٠٣، بوضـع الربنـامج التنفيـذي ملنـع تدهـور التربـة، وال س

الغابات يف صيغته النهائية، واعتماد هذا الربنامج؛ 
تؤكـد، يف ضـوء التقييـم اجلـــاري لتنفيــذ االتفاقيــة، علــى أن البلــدان الناميــة  - ٦
املتضررة اليت هي أطراف حتتاج إىل الدعم الكامل والفعال من مرفـق البيئـة العامليـة، يف حـدود 
واليته، ومن الشركاء اآلخريـن، ألنشـطة بنـاء القـدرات وغريهـا مـن األنشـطة الـيت مـن شـأا 

مساعدة هذه البلدان يف الوفاء بالتزاماا مبوجب االتفاقية؛ 
ترحب بالتجديد الثـالث النـاجح والكبـري ملـوارد الصنـدوق االسـتئماين ملرفـق  - ٧
ـــق مــن مواصلــة االســتجابة  البيئـة العامليـة الـذي سـيوفر املـوارد اإلضافيـة الالزمـة لتمكـني املرف

الحتياجات وشواغل البلدان املستفيدة؛ 
يـب بـالبلدان والكيانـات األخـــرى الــيت هــي يف وضــع ميكنــها مــن تــقدمي  - ٨

تربعات إضافية ملرفق البيئة العاملية أن تقوم بذلك؛ 
تالحظ مع التقديـر ازديـاد عـدد البلـدان الناميـة األطـراف يف االتفاقيـة والـيت  - ٩
اعتمـدت برامـج عمـل خاصـة ـا علـى كـل مـن الصعيـد الوطـين ودون اإلقليمـي واإلقليمـــي، 
وحتث األطراف املتضررة اليت مل تقم بذلك بعد على أن تعجـل بعمليـة وضـع واعتمـاد برامـج 

عملها بغية وضعها يف صيغتها النهائية يف أقرب وقت ممكن؛ 
تدعو البلدان النامية املتضررة إىل وضع تنفيذ برامـج عملـها املتعلقـة مبكافحـة  -١٠

التصحر يف مقدمة أولوياا يف احلوار مع شركائها اإلمنائيني؛ 
تالحظ مع االرتياح اخلطوات اليت تتخذها البلدان النامية املتضررة األطـراف  -١١
ـــة،  يف االتفاقيــة، مبســاعدة املنظمــات الدوليــة والشــركاء الثنــائيني يف التنميــة، لتنفيــذ االتفاقي
ــج  واجلـهود الـيت تبـذل لتعزيـز مشـاركة مجيـع الفـاعلني يف اتمـع املـدين يف وضـع وتنفيـذ برام
عمل وطنية ملكافحة التصحر، وتشجع يف هذا الصـدد، البلـدان علـى التعـاون علـى الصعيديـن 

دون اإلقليمي واإلقليمي، حسب االقتضاء؛ 
ترحب بتوطيد التعاون بني أمانة االتفاقية واآلليـة العامليـة وتشـجع علـى بـذل  -١٢

مزيد من اجلهود يف هذا الصدد من أجل التنفيذ الفعلي لالتفاقية؛ 
يب باتمع الدويل أن يواصل اإلسهام يف تنفيذ برامج العمـل، مبـا يف ذلـك  - ١٣
عن طريق إبرام اتفاقات الشراكة ومن خالل برامج التعاون الثنـائي واملتعـدد األطـراف املتاحـة 
لتنفيذ االتفاقية، مبا يف ذلك إســهامات املنظمـات غـري احلكوميـة والقطـاع اخلـاص، وأن يدعـم 

جهود البلدان النامية من أجل تنفيذ االتفاقية؛ 
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تدعــو مجيــع األطــراف إىل أن تدفــع فــــورا وبالكـــامل اشـــتراكاا الالزمـــة  - ١٤
للميزانيـة األساسـية لالتفاقيـة عـن فـترة السـنتني ٢٠٠٢-٢٠٠٣، وحتـث مجيـع األطـراف الــيت 
مل تدفـع بعـد اشـتراكاا عـن عـام ١٩٩٩ و/أو فـترة السـنتني ٢٠٠٠-٢٠٠١ علـى أن تفعــل 
ذلك يف أقرب وقت ممكن لضمان اســتمرارية التدفـق النقـدي الـالزم لتمويـل األعمـال اجلاريـة 

ملؤمتر األطراف واألمانة واآللية العاملية؛ 
تالحظ األعمال اجلارية الـيت يقـوم ـا فريـق االتصـال التـابع ألمانـة كـل مـن  -١٥
اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ(٥)، واتفاقية مكافحة التصحـر، واتفاقيـة التنـوع 
البيولوجي(٦)، وموظفو اهليئات الفرعية ذات الصلة التابعة هلا، وتشـجع علـى مواصلـة التعـاون 
من أجل تعزيز أوجه التكامل بني هذه األمانات الثالث، مع التقيـد باسـتقالل املركـز القـانوين 

لكل منها؛ 
تدعو برنامج األمم املتحدة اإلمنائي إىل تنفيذ املقرر ٢٣/٢٠٠٠ املـؤرخ ٢٩  -١٦
أيلول/سبتمرب ٢٠٠٠ الذي اختذه جملسه التنفيذي(٧) فيمـا يتصـل بالتعـاون بـني أمانـة االتفاقيـة 
وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي جلعل أنشطة مكافحة التصحر من األنشطة الرئيسـية علـى كـل 

من الصعيد الوطين ودون اإلقليمي واإلقليمي؛ 
يب باحلكومات واملؤسسـات املاليـة املتعـددة األطـراف واملصـارف اإلمنائيـة  - ١٧
اإلقليمية ومنظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي ومجيع املنظمات املعنية األخـرى، فضـال عـن 
املنظمات غري احلكومية والقطـاع اخلـاص، أن تسـاهم بسـخاء يف الصنـدوق العـام والصنـدوق 
التكميلي والصندوق اخلاص، وفقا للفقرات ذات الصلة من القواعد املالية ملؤمتـر األطـراف(٨)، 

وترحب بالدعم املايل الذي قدمته بعض البلدان؛ 
ـــة  تطلـب أيضـا إىل األمـني العـام أن يقـدم إىل اجلمعيـة العامـة يف دورـا الثامن - ١٨

واخلمسني تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛ 
ــد  تقـرر أن تـدرج يف جـدول األعمـال املؤقـت لدورـا الثامنـة واخلمسـني البن - ١٩
الفرعـي املعنـون �تنفيـذ اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـــة التصحــر يف البلــدان الــيت تعــاين مــن 

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

 __________
األمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، الد ١٧٧١، الرقم ٣٠٨٢٢.  (٥)

انظـر: برنـامج األمـــم املتحــدة للبيئــة، اتفاقيــة التنــوع البيولوجــي (مركــز األنشــطة الربناجميــة للقــانون البيئــي  (٦)
واملؤسسات البيئية)، حزيران/يونيه ١٩٩٢. 
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ICCD/COP (1)/11/Add.1 and Corr.1. decision 2/COP.1، املرفق، الفقرات ٧-١١.  (٨)


