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  جدول األعمال املؤقت-أوالً 

 :ؤقت املقدم من أجل إقرارهيرد يف ما يلي جدول األعمال امل -١

 .انتخاب الرئيس -١ 

 :انتخاب أعضاء املكتب اآلخرين -٢ 

 انتخاب نواب الرئيس ورئيس جلنة العلم والتكنولوجيا )أ(   

 .انتخاب رئيس جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية )ب(   

 .إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل -٣ 

 .وثائق تفويض الوفود -٤ 

 .ملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية، وقبول املراقبنياعتماد ا -٥ 

 : الربنامج وامليزانية -٦ 

 ٢٠٠٧-٢٠٠٦الربنامج وامليزانية لفترة السنتني  )أ(   

 ٢٠٠٥-٢٠٠٤التقرير املتعلق بأداء الصناديق االستئمانية لالتفاقية يف فترة السنتني  )ب(   

 الصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية يف فترة السنتني        الـتقرير املتعلق بأداء    )ج(  
٢٠٠٥-٢٠٠٤ 

 ٢٠٠٣-٢٠٠٢البيانات املالية املراجعة للصناديق االستئمانية لالتفاقية لفترة السنتني          )د(  
 ؛ تقرير جملس مراجعي احلسابات يف األمم املتحدة٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٣١املنتهية يف  

 لق حبالة املسامهات يف الصناديق االستئمانية لالتفاقية يف فترة السنتني التقرير املتع  )ه(  
٢٠٠٥-٢٠٠٤. 

 ٢٦، واملادة   )ب(و) أ(٢، الفقرة   ٢٢استعراض تنفيذ االتفاقية وترتيباهتا املؤسسية، عمالً باملادة         -٧
 : من االتفاقية

، لتقرير جلنة    من االتفاقية  ٢٢من املادة   ) د(٢إجراء استعراض، عمالً بالفقرة      )أ(  
استعراض تنفيذ االتفاقية، مبا يف ذلك توصياهتا املقدمة إىل مؤمتر األطراف وبرنامج عملها، وتقدمي 

 التوجيه هلا
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الـنظر يف وضـع إجـراءات أو إنشاء آليات مؤسسية إضافية ملساعدة مؤمتر               )ب(  
ستعراض املشار إليه يف األطـراف يف استعراض تنفيذ االتفاقية استعراضاً منتظماً، مبا يف ذلك اال           

 .٥-م أ/١ من املقرر ٤الفقرة 

 :جلنة العلم والتكنولوجيا -٨

 من االتفاقية، لتقرير جلنة     ٢٢من املادة   ) د(٢إجراء استعراض، عمالً بالفقرة      )أ(  
العـلم والتكنولوجيا، مبا يف ذلك توصياهتا املقدمة إىل مؤمتر األطراف وبرنامج عملها، وتقدمي              

 االتوجيه هل

االحتفاظ بقائمة اخلرباء، وإنشاء أفرقة خرباء خمصصة، حسب االقتضاء، وحتديد  )ب(  
 .اختصاصاهتا وطرائق عملها

 من االتفاقية، ويف ٢٣ من املادة ٢االستعراض الشامل ألنشطة األمانة، كما هي حمددة يف الفقرة  -٩
 .ات الصلة ملؤمتر األطرافاملواد ذات الصلة من مرفقات التنفيذ اإلقليمي، ويف املقررات ذ

اسـتعراض أنشـطة تشـجيع وتعزيـز العالقات مع االتفاقيات األخرى ذات الصلة، ومع املنظمات                 -١٠
 . من االتفاقية٢٢من املادة ) ط(٢ والفقرة ٨واملؤسسات والوكاالت الدولية ذات الصلة، وفقاً للمادة 

ي للتنمية املستدامة من نتائج تتصل باتفاقية األمم        النظر يف متابعة ما انتهى إليه مؤمتر القمة العامل         -١١
 .املتحدة ملكافحة التصحر

األسـاس املـنطقي إلنشـاء وحـدات التنسيق اإلقليمي وطرائق عملها وتكاليفها وجدواها               -١٢
 .واختصاصاهتا املمكنة والترتيبات املؤسسية والتعاونية اخلاصة هبا

 :البنود املعلقة -١٣

  من النظام الداخلي٤٧ة النظر يف املاد )أ(  

الـنظر يف اإلجـراءات واآلليات املؤسسية حلل املسائل املتصلة بالتنفيذ، وفقاً             )ب(  
  من االتفاقية، بغية البت يف كيفية املضي قُدماً يف هذا الشأن٢٧للمادة 

) أ(٢النظر يف املرفقات اليت تتضمن إجراءات التحكيم والتوفيق، وفقاً للفقرتني  )ج(  
 . من االتفاقية٢٨ن املادة  م٦و

الـنظر يف التقدم الذي أحرزته عدة جهات منها اآللية العاملية يف تعبئة املوارد املالية لدعم تنفيذ                 -١٤
 .اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، وخباصة برامج العمل الوطنية ملكافحة التصحر

 .٢٠٠٦لدولية للصحارى والتصحر، النظر يف التقرير املؤقت عن حالة التحضري للسنة ا -١٥
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 .النظر يف التقرير عن العالقات بني األمانة والبلد املضيف -١٦

جلسات : إدراج أنشـطة املـنظمات غري احلكومية ضمن برنامج العمل الرمسي ملؤمتر األطراف             -١٧
 .احلوار املفتوح

 .جلسات احلوار التفاعلي: اجلزء اخلاص من الدورة -١٨

 .لدورة الثامنة ملؤمتر األطرافبرنامج عمل ا -١٩

 .تقرير الدورة -٢٠



ICCD/COP(7)/1 
Page 5 

  شروح جدول األعمال املؤقت-ثانياً 

 مكان انعقاد الدورة

  من النظام الداخلي ملؤمتر األطراف      ٣، ووفقاً للمادة    ٦-م أ /٣٠عمـالً باألحكـام الـواردة يف املقرر          -٢
ستعقد الدورة السابعة ملؤمتر األطراف يف      ،  )ICCD/COP(1)/11/Add.1 كما يرد يف الوثيقة      ١-م أ /١املقـرر   (

 .٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول٢٨ إىل ١٧نريويب، كينيا، يف الفترة من 

 الترتيبات اللوجستية

سـتقوم األمانة، قبل افتتاح الدورة السابعة ملؤمتر األطراف ببضعة أسابيع، بتوزيع مذكرة معلومات تبني     -٣
وسترد .  األمنية فضالً عن الترتيبات اللوجستية األخرى الالزمة للدورة        بالتفصيل إجراءات التسجيل واإلجراءات   

 .ICCD/COP(7)/INF.1هذه املذكرة يف الوثيقة 

 املشتركون

 من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، يبدأ نفاذ االتفاقية، بالنسبة إىل            ٣٦ من املادة    ٢وفقاً للفقرة    -٤
قليمية تصدق على االتفاقية أو تقبلها أو توافق عليها أو تنضم إليها بعد             كـل دولة أو منظمة تكامل اقتصادي إ       

إيداع الصك اخلمسني للتصديق أو القبول أو املوافقة أو االنضمام، يف اليوم التسعني من تاريخ إيداع الصك ذي                  
 تشرين  ١٧ف يف   وبناًء على ذلك، فإن األطراف وقت افتتاح الدورة السابعة ملؤمتر األطرا          . الصـلة لدى الوديع   

 ١٩ سوف تكون الدول ومنظمات التكامل االقتصادي اإلقليمية اليت أودعت صكوكها حىت ٢٠٠٥أكتوبر /األول
يوليه فستصبح / متوز٣٠يوليه ويف تاريخ ال يتجاوز / متوز١٩أما تلك اليت تودع صكوكها بعد . ٢٠٠٥يوليه /متوز

 ٣٠وأما تلك الدول واملنظمات اليت تودع صكوكها بعد         . رافأطـرافاً أثـناء انعقاد الدورة السابعة ملؤمتر األط        
 فلن تصبح أطرافاً إال بعد اختتام الدورة ولكنها ميكن أن تشترك يف الدورة بصفة مراقب، هي                 ٢٠٠٥يوليه  /متوز

باإلضافة واألمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة وأية دولة عضو فيها أو املراقبني لديها من غري األطراف يف االتفاقية، 
وقد أُتيحت املعلومات ذات الصلة حبالة      . إىل املـنظمات احلكومـية الدولـية واملنظمات غري احلكومية املعتمدة          

 .http://www.unccd.int: التصديقات على االتفاقية يف موقع األمانة على شبكة اإلنترنت على العنوان التايل

 مالجدول األع

، أن يدرج يف جدول أعمال دورته السابعة البنود الدائمة ٦-م أ/٢٩قرر مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره  -٥
وقد أخذت هذه   .  فضالً عن بنود خمتارة معينة     ١-م أ /٩الـيت يتضمنها جدول أعماله كما هي معرفة يف املقرر           

 .ملسائل الناشئة عن املقررات األخرىالبنود يف االعتبار لدى إعداد جدول األعمال املؤقت، إىل جانب ا

 الوثائق

وباإلضافة إىل التوزيع املعتاد،    . تـرد يف املرفق األول قائمة بالوثائق املعدة من أجل الدورة ووثائق أخرى ذات صلة               -٦
 .http://www.unccd.int: فقد أتيحت الوثائق الرمسية املعدة للدورة يف موقع األمانة على شبكة اإلنترنت على العنوان التايل
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 انتخاب الرئيس -١

على انتخاب رئيس من بني ) ٢-م أ/٢٠بصيغته املعدلة مبوجب املقرر ( من النظام الداخلي ٢٢تنص املادة  -٧
العادية  من النظام الداخلي على أن يقوم رئيس الدورة          ٢٦وتنص املادة   . ممثـلي األطـراف احلاضرة يف الدورة      

السـابقة، أو نائب للرئيس يف حالة غيابه، بتويل الرئاسة يف اجللسة األوىل لكل دورة عادية إىل أن ينتخب مؤمتر                    
 .األطراف رئيساً للدورة

 انتخاب أعضاء املكتب اآلخرين -٢

 انتخاب نواب الرئيس ورئيس جلنة العلم والتكنولوجيا )أ( 

، ُينتخب من بني ممثلي  )٢-م أ /٢٠بصيغته املعدلة مبوجب املقرر     (ي   من النظام الداخل   ٢٢عمـالً باملادة     -٨
األطراف تسعة نواب للرئيس ورئيس للجنة العلم والتكنولوجيا وذلك بطريقة تكفل أن تكون كل منطقة جغرافية 

وهؤالء يشكلون أعضاء مكتب الدورة إىل جانب الرئيس، باإلضافة إىل رئيس جلنة            . ممـثلة بعضوين على األقل    
ولدى . ويتوىل أحد نواب الرئيس مهام املقرر. ٥-م أ/١ من مرفق املقرر ٤استعراض تنفيذ االتفاقية، وفقاً للفقرة 

تعيني أعضاء املكتب، يوىل االعتبار الواجب للحاجة إىل ضمان التوزيع اجلغرايف املنصف والتمثيل الكايف للبلدان               
 . إمهال البلدان األطراف املتأثرة يف مناطق أخرىاألطراف املتأثرة، وخباصة بلدان أفريقيا، مع عدم

 انتخاب رئيس جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية )ب( 

على أن ينتخب مؤمتر    ) ٢-م أ /٢٠بصيغته املعدلة مبوجب املقرر     ( من النظام الداخلي     ٣١تـنص املادة     -٩
 .  مؤمتر األطراف خالف ذلكاألطراف رؤساء اهليئات الفرعية، غري جلنة العلم والتكنولوجيا، ما مل يقرر

 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل -٣

ويرد يف . للنظر يف إقراره) انظر الفصل األول أعاله(سيعرض على مؤمتر األطراف جدول األعمال املؤقت  -١٠
 .املرفق الثاين جدول زمين مؤقت ألعمال الدورة تتناوله بالتفصيل الفروع الواردة أدناه من هذه املذكرة

 الغرض من الدورة

ويهدف تنظيم عمل الدورة    .  منها، على مهام مؤمتر األطراف     ٢٢ من املادة    ٢تنص االتفاقية، يف الفقرة      -١١
إىل تيسـري االضطالع باألنشطة يف هذا الصدد، مع مراعاة مقررات مؤمتر األطراف بشأن برنامج عمله، وخباصة                 

 .، وغريها من املقررات ذات الصلة٦-م أ/٢٩املقرر 

 اجللسة العامة االفتتاحية

: قد يرغب مؤمتر األطراف، فيما يتعلق هبيكل تنظيم اجللسة العامة االفتتاحية، يف النظر يف السيناريو التايل -١٢
ويديل رئيس . يقوم رئيس الدورة السادسة ملؤمتر األطراف بافتتاح الدورة ويدعو إىل انتخاب رئيس للدورة السابعة

ن بعد انتخابه، مث يديل ببيان كل من ممثل البلد املضيف، واملدير التنفيذي التفاقية األمم املتحدة الدورة السابعة ببيا
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ملكافحة التصحر، وتلي ذلك بيانات يديل هبا ممثلو األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة واملنظمات احلكومية الدولية 
مث يدعو الرئيس إىل انتخاب نواب      . مات غري احلكومية  األخرى واجملموعات اإلقليمية، باإلضافة إىل ممثل عن املنظ       

وأخرياً، ينظر مؤمتر   . الرئيس ورئيس جلنة العلم والتكنولوجيا، كما يدعو إىل إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل            
 .األطراف يف اعتماد املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية وقبول املراقبني

 وزيع مهامهاإنشاء جلنة جامعة وت

اتـبع مؤمتر األطراف يف دوراته السابقة ممارسة تتمثل يف القيام، يف اجللسة العامة االفتتاحية، بإنشاء جلنة جامعة                   -١٣
وقد يرغب  . للـدورة يرأسـها أحد نواب رئيس مؤمتر األطراف ويكون باب املشاركة فيها مفتوحاً أمام مجيع األطراف                

وتوصي اللجنة اجلامعة مبشاريع مقررات كي يعتمدها       . مارسة نفسها يف الدورة السابعة    مؤمتـر األطراف يف اتباع هذه امل      
وميكن ملؤمتر  . وتكون لرئيس هذه اللجنة سلطة تفويض األعمال، حسبما يكون مناسباً، إىل أفرقة صياغة            . مؤمتر األطراف 

ية؛ والنظر يف وضع إجراءات أو إنشاء آليات        الربنامج وامليزان : األطـراف أن خيصـص للجنة اجلامعة للدورة البنود التالية         
مؤسسـية إضـافية ملساعدة مؤمتر األطراف يف استعراض تنفيذ االتفاقية استعراضاً منتظماً؛ واالستعراض الشامل ألنشطة                
األمانـة؛ واسـتعراض أنشـطة تشجيع وتعزيز العالقات مع االتفاقيات األخرى ذات الصلة ومع املنظمات واملؤسسات                 

ت الدولية ذات الصلة؛ والنظر يف متابعة ما انتهى إليه مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة من نتائج تتصل باتفاقية               والوكاال
األمـم املـتحدة ملكافحـة التصـحر؛ ومدى احلاجة إىل وحدات التنسيق اإلقليمي وطرائق عملها وتكاليفها وجدواها                  

أحرزته مجلة جهات منها اآللية العاملية يف تعبئة املوارد املالية لدعم تنفيذ       واختصاصـاهتا املمكـنة؛ والنظر يف التقدم الذي         
 من النظام الداخلي؛ والنظر يف التقرير املؤقت عن حالة          ٤٧اتفاقـية األمـم املـتحدة ملكافحة التصحر؛ والنظر يف املادة            

ات بني األمانة والبلد املضيف، وبرنامج      ؛ والنظر يف التقرير عن العالق     ٢٠٠٦التحضري للسنة الدولية للصحارى والتصحر،      
 .عمل الدورة الثامنة ملؤمتر األطراف؛ وأية مسائل أخرى تعترب مناسبة

 جلنة العلم والتكنولوجيا

 تشرين  ٢٠ إىل   ١٨مـن املقـرر، بصـفة مؤقـتة، أن جتـتمع جلنة العلم والتكنولوجيا يف الفترة من                   -١٤
 وغريه من ٦-م أ/٢٠ووفقاً للمقرر . أكتوبر/ تشرين األول٢١حىت أكـتوبر، مع إمكانية متديد اجتماعها    /األول

 اليت تتضمن جدول أعمال مؤقتاً للجنة،       ICCD/COP(7)/CST/1املقـررات ذات الصلة، أعدت األمانة الوثيقة        
 . فضالً عن وثائق أخرى تلزم ملداوالهتا، وهي مدرجة يف املرفق األول هبذه الوثيقة

 اقيةجلنة استعراض تنفيذ االتف

. أكتوبر/ تشرين األول  ٢١ إىل   ١٨من املقرر، بصفة مؤقتة، أن جتتمع جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف الفترة من               -١٥
 اليت تتضمن جدول    ICCD/CRIC(4)/1 وغريه من املقررات ذات الصلة، أعدت األمانة الوثيقة          ٥-م أ /١ووفقـاً للمقرر    

 .تلزم ملداوالهتا، وهي مدرجة يف املرفق األول هبذه الوثيقةأعمال مؤقتاً للجنة، فضالً عن وثائق أخرى 

 فريق اخلرباء املخصص

 تشرين ٢٦ُيقـترح أن يعقـد فـريق اخلرباء املخصص املفتوح العضوية الذي أُعيد إنشاؤه اجتماعه يف                -١٦
 .٦-م أ/٢٢أكتوبر، عمالً باملقرر /األول
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 اجلزء األويل من الدورة

فأثناء اجلزء  . ين املؤقت أن ُتقسم الدورة السابعة ملؤمتر األطراف إىل ثالثة أجزاء          ُيقـترح يف اجلدول الزم     -١٧
أكتوبر، باإلضافة إىل دوريت جلنة العلم والتكنولوجيا وجلنة       / تشرين األول  ٢١ إىل   ١٧األويل الـذي ميـتد مـن        

 . مؤمتر األطرافاستعراض تنفيذ االتفاقية، تباشر اللجنة اجلامعة للدورة أعماهلا وفقاً جلدول أعمال

أكتوبر لالستماع إىل التقارير املقدمة من اللجنة اجلامعة وجلنة         / تشرين األول  ٢١وُتعقد اجللسة العامة يف      -١٨
العـلم والتكنولوجيا وجلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، والختاذ مجيع املقررات الالزمة بشأن املسائل املعروضة على               

األعمال لألسبوع الثاين، مبا يف ذلك وضع ترتيبات لعقد جلسات أخرى للجنة مؤمتر األطراف، واستعراض تنظيم     
 .اجلامعة، حسب االقتضاء

 اجلزء اخلاص من الدورة 

أكتوبر فرصة  / تشرين األول  ٢٥ و ٢٤ستتاح لألطراف، خالل اجلزء اخلاص من الدورة الذي سيعقد يف            -١٩
 .لشأنالستعراض تنفيذ االتفاقية واإلدالء ببيانات يف هذا ا

 عقد اجتماع مائدة مستديرة للربملانيني

، يف ٦-م أ/٢٧من املُزمع عقد اجتماع املائدة املستديرة السادس للربملانيني، حسبما هو مطلوب يف املقرر  -٢٠
ومن املتوقع أن ُتحال أية نتائج يتمخض عنها اجتماع املائدة          . أكتوبر/ تشـرين األول   ٢٧ إىل   ٢٥الفـترة مـن     
 .مؤمتر األطراف كي ينظر فيهااملستديرة إىل 

 اجلزء اخلتامي

كما سُيعرض على . سينظر املؤمتر، خالل اجلزء اخلتامي، يف مجيع املقررات اليت مل يتم اعتمادها يف السابق -٢١
وسيبت املؤمتر يف تاريخ ومكان     . املؤمتـر التقرير املتعلق بوثائق التفويض الذي سيقدمه املكتب، من أجل اعتماده           

 :الدورة الثامنة ملؤمتر األطراف، واضعاً يف اعتباره ما يليانعقاد 

 من االتفاقية اليت تنص على أن جيري، ما مل يقرر مؤمتر األطراف خالف ذلك،               ٢٢ من املادة    ٤الفقرة   )أ( 
 كل سنتني؛عقد الدورات العادية الثانية والثالثة والرابعة على أساس سنوي، على أن ُتعقد الدورات العادية بعد ذلك مرة 

 من النظام الداخلي اليت تنص على أن يبت مؤمتر األطراف، يف كل دورة              ٤ من املادة    ٢الفقرة   )ب( 
عاديـة، يف موعد ومدة انعقاد الدورة العادية التالية وأن حياول أالّ يعقد أياً من هذه الدورات يف وقت جيعل من                    

 الصعب حضور عدد كبري من الوفود؛

ظام الداخلي اليت تنص على أن ُتعقد دورات مؤمتر األطراف يف مقر األمانة، ما مل  من الن٣املادة  )ج( 
 يقرر مؤمتر األطراف خالف ذلك أو ما مل تتخذ األمانة ترتيبات أخرى مناسبة بالتشاور مع األطراف؛
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، ٢٠٠١ الذي ينص على عقد الدورة العادية اخلامسة ملؤمتر األطراف يف عام             ٢-م أ /١املقـرر    )د( 
 عقد الدورات العادية بعد ذلك مرة كل سنتني؛و

 .أي عروض تقدم الستضافة الدورة الثامنة وتغطي التكاليف املالية اإلضافية املترتبة على ذلك  )ه( 

كما سيبت مؤمتر األطراف يف موعد ومكان انعقاد الدورة اخلامسة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية، آخذاً  
 يتخذها مؤمتر األطراف بشأن اختصاصات جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية وأعماهلا           يف اعتـباره أيـة مقررات قد      

 .وجدول اجتماعاهتا

وبناء عليه، . أكتوبر/ تشرين األول٢٨ويسـمح اجلـدول الزمين املقترح بعقد اجللسة العامة اخلتامية يف     -٢٢
 .برأكتو/ تشرين األول٢٧ينبغي االنتهاء من مجيع املفاوضات يف موعد أقصاه 

 أوقات اجللسات

يهدف اجلدول الزمين املؤقت إىل االستفادة على أفضل وجه من التسهيالت املتاحة أثناء ساعات العمل                -٢٣
. ومل توضع ترتيبات أو ختصص اعتمادات يف امليزانية لعقد جلسات مسائية أو خالل عطلة هناية األسبوع               . العادية

 إىل  ٠٠/١٠ون ساعات العمل املعتادة للمؤمتر من الساعة        ومـن أجل جتنب تكبد مصروفات عمل إضايف، ستك        
ومل توضع أي ترتيبات لعقد أكثر من جلستني        . ٠٠/١٨ إىل الساعة    ٠٠/١٥، ومـن الساعة     ٠٠/١٣السـاعة   

 .رمسيتني تزودان خبدمات الترمجة الشفوية يف أي وقت من األوقات

 وثائق تفويض الوفود -٤

تقدم وثائق تفويض املمثلني فضالً عن أمساء املمثلني        : "لي على ما يلي    من النظام الداخ   ١٩تـنص املادة     -٢٤
وُيقدم .  ساعة بعد افتتاح الدورة٢٤املناوبني واملستشارين إىل األمانة الدائمة يف موعد ال يتجاوز، ما أمكن، مدة 

 رئيس الدولة أو احلكومة وتصدر وثائق التفويض إما عن. أيضاً إىل األمانة الدائمة أي تغيري الحق يف تكوين الوفد
أو عـن وزير اخلارجية أو أهنا تصدر، يف حالة منظمة التكامل االقتصادي اإلقليمية، عن السلطة املختصة لتلك                  

يقوم مكتب أي دورة بفحص وثائق التفويض ويقدم : " من النظام الداخلي على ما يلي٢٠وتنص املادة ". املنظمة
وباإلضافة إىل  . ICCD/COP(7)/12وسريد هذا التقرير يف الوثيقة      ". لبت فيه تقريره إىل مؤمتر األطراف من أجل ا      

يكون من حق املمثلني االشتراك بصفة مؤقتة يف الدورة،         : " من النظام الداخلي على ما يلي      ٢١ذلك، تنص املادة    
 ".بانتظار صدور قرار من مؤمتر األطراف بقبول وثائق تفويضهم

 لدولية واملنظمات غري احلكومية، وقبول املراقبنياعتماد املنظمات احلكومية ا -٥

جيوز لألمم املتحدة : " من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر على ما يلي٢٢ من املادة ٧تنص الفقرة  -٢٥
ووكاالهتا املتخصصة وأية دولة عضو فيها أو هلا مركز املراقب لديها من غري األطراف يف االتفاقية أن متثل بصفة                   

وجيوز قبول حضور أية هيئة أو وكالة، سواء كانت وطنية أو دولية، حكومية        . اقب يف دورات مؤمتر األطراف    مر
أو غـري حكومية، ذات اختصاص يف املسائل املشمولة باالتفاقية وتكون قد أبلغت األمانة الدائمة برغبتها يف أن                  
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 يعترض على ذلك ما ال يقل عن ثلث عدد تكـون ممثلة بصفة مراقب يف دورة من دورات مؤمتر األطراف، ما مل           
 . من النظام الداخلي أحكاماً بنفس املعىن٧ و٦وتتضمن املادتان ". األطراف احلاضرين

 أحكاماً بشأن اعتماد املنظمات غري احلكومية واملنظمات احلكومية الدولية يف        ١-م أ /٢٦ويتضمن املقرر    -٢٦
 قائمة  ICCD/COP(7)/11ووفقاً هلذه اإلجراءات، ترد يف الوثيقة       . حقةالدورة األوىل ملؤمتر األطراف ودوراته الال     

 .باملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية اليت ُيقترح اعتمادها يف الدورة السابعة ملؤمتر األطراف

 الربنامج وامليزانية -٦

 إقرار برنامج وميزانية ألنشطته، مبا يف        من االتفاقية مؤمتر األطراف إىل     ٢٢من املادة   ) ز(٢تدعو الفقرة    -٢٧
 .ذلك برنامج وميزانية لكل من هيئاته الفرعية، ووضع الترتيبات الضرورية من أجل متويلها

 استعراض عام لوثائق الربنامج وامليزانية املقدمة إىل الدورة السابعة          ICCD/COP(7)/2ويـرد يف الوثيقة      -٢٨
 .ملؤمتر األطراف كي ينظر فيها

 ٢٠٠٧-٢٠٠٦الربنامج وامليزانية لفترة السنتني  )أ( 

، أن يقدم إىل مؤمتر األطراف يف       ٦-م أ /٢٣طلـب مؤمتر األطراف إىل األمني التنفيذي، مبوجب مقرره           -٢٩
كما طُلب إىل األمني التنفيذي أن يدرج جداول . ٢٠٠٧-٢٠٠٦دورتـه السابعة برناجماً وميزانية لفترة السنتني      

فقات املقترحة واالحتياجات من املوارد لكل هيئة فرعية يف إطار بند امليزانية املتعلق بالدعم              مفصـلة وبـياناً بالن    
 الربنامج وامليزانية املقترحان ICCD/COP(7)/2/Add.1ويرد يف الوثيقة . املوضوعي ملؤمتر األطراف وهيئاته الفرعية

 معلومات تتصل باالستخدام    ICCD/COP(7)/2/Add.2، بينما تتضمن الوثيقة     ٢٠٠٧-٢٠٠٦لفـترة السـنتني     
 .٢٠٠٧-٢٠٠٦املقترح للصندوق التكميلي والصندوق اخلاص لفترة السنتني 

 ٢٠٠٥-٢٠٠٤التقرير املتعلق بأداء الصناديق االستئمانية لالتفاقية يف فترة السنتني  )ب( 

 ٢٠٠٥-٢٠٠٤ التقرير املتعلق بأداء الصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية يف فترة السنتني )ج( 

 املنتهية يف   ٢٠٠٣-٢٠٠٢البيانات املالية املراجعة للصناديق االستئمانية لالتفاقية لفترة السنتني          )د(
 تقرير جملس مراجعي احلسابات يف األمم املتحدة: ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٣١

 إىل الدورة السابعة للمؤمتر بشأن      ، أن ُيقدم تقريراً   ٦-م أ /٢٣طلب مؤمتر األطراف إىل األمني التنفيذي، مبقرره         -٣٠
 جداول وبيانات تفصيلية    ٢٠٠٥-٢٠٠٤األداء املايل لصناديق االتفاقية، كما طلب إليه أن ُيدرج يف تقارير األداء للفترة              

طراف للنفقات املدفوعة بالنسبة لكل هيئة من هيئاته الفرعية يف إطار البند املخصص يف امليزانية للدعم املوضوعي ملؤمتر األ                 
 التقرير املتعلق بأداء    ICCD/COP(7)/2/Add.3ويرد يف الوثيقة    . وهيـئاته الفرعـية واحملدد وفقاً لألموال املستخدمة فعالً        

 معلومات عن أداء    ICCD/COP(7)/2/Add.4، بينما تتضمن الوثيقة     ٢٠٠٥-٢٠٠٤صـناديق االتفاقـية لفترة السنتني       
 البيانات املالية   ICCD/COP(7)/2/Add.5وترد يف الوثيقة    . فترة السنتني نفسها  الصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية يف      

 . وتقرير جملس مراجعي احلسابات يف األمم املتحدة٢٠٠٣-٢٠٠٢املراجعة للصناديق االستئمانية لالتفاقية لفترة السنتني 
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 ٢٠٠٥-٢٠٠٤ فترة السنتني التقرير املتعلق حبالة املسامهات يف الصناديق االستئمانية لالتفاقية يف  )ه( 

، أن يقدم إليه يف دورته السابعة تقريراً عن         ٦-م أ /٢٣طلب مؤمتر األطراف إىل األمني التنفيذي، مبقرره         -٣١
كما طلب املؤمتر إىل األمني     . حالـة الصندوقني االستئمانيني املنشأين مبقتضى أحكام النظام املايل ملؤمتر األطراف          

ويرد التقرير املتعلق حبالة املسامهات يف الصناديق . جدول إرشادي ألنصبة االشتراكات التنفيذي أن يقدم مشروع     
 .ICCD/COP(7)/2/Add.6االستئمانية لالتفاقية يف الوثيقة 

، الفقرة  ٢٢استعراض تنفيذ االتفاقية وترتيباهتا املؤسسية عمالً باملادة         -٧
  من االتفاقية٢٦، واملادة )ب(و) أ(٢

 من االتفاقية، يستعرض مؤمتر األطراف تنفيذ االتفاقية        ٢٦، واملادة   )ب(و) أ(٢، الفقرة   ٢٢دة  عمالً باملا  -٣٢
 .وسري العمل بترتيباهتا املؤسسية

 من االتفاقية، لتقرير جلنة استعراض تنفيذ       ٢٢من املادة   ) د(٢إجـراء استعراض، عمالً بالفقرة       )أ(
 ر األطراف وبرنامج عملها وتقدمي التوجيه هلا، مبا يف ذلك توصياهتا املقدمة إىل مؤمتاالتفاقية

، إنشاء جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية بوصفها إحدى        ٥-م أ /١قـرر مؤمتـر األطراف، مبوجب مقرره         -٣٣
اهليـئات الفرعـية ملؤمتـر األطـراف بغية مساعدته يف استعراض تنفيذ االتفاقية بانتظام، من أجل استخالص                   

 حمددة تقدم إىل مؤمتر األطراف بشأن اختاذ املزيد من اخلطوات يف جمال تنفيذ              االسـتنتاجات واقـتراح توصيات    
ويف املقرر نفسه، أقر مؤمتر األطراف اختصاصات جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية اليت تشمل، فيما تشمله، . االتفاقية

ؤمتر األطراف أو يف دوراهتا اليت      تعريف والية اللجنة ووظائفها سواء يف دوراهتا اليت تعقد بني الدورات العادية مل            
 .ُتعقد أثناء انعقاد مؤمتر األطراف

، سوف تنظر اللجنة يف هذه الدورة يف التقرير الشامل لدورهتا الثالثة الذي يأخذ    ٥-م أ /١ووفقاً للمقرر    -٣٤
يا وفقاً لوالية كل منهما، يف االعتبار أيضاً املعلومات واملشورة املقدمة من اآللية العاملية ومن جلنة العلم والتكنولوج

وتستعرض السياسات والطرائق التشغيلية لآللية العاملية وأنشطتها، كما تستعرض التقرير الذي أعدته األمانة بشأن 
تنفـيذ الوظائف، وتنظر يف التقرير املتعلق بالتعاون مع مرفق البيئة العاملية بغية القيام، حيثما كان ذلك ضرورياً،            

 .ررات لكي ينظر فيها مؤمتر األطراف ويعتمدها حسب مقتضى احلالبصياغة مشاريع مق

 من االتفاقية، سيستعرض مؤمتر األطراف التقارير املقدمة من هيئاته          ٢٢من املادة   ) د(٢وعمـالً بالفقرة     -٣٥
 أعماهلا يف ، ستقدم جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية تقريراً عن   ٥-م أ /١ووفقاً للمقرر   . الفرعية ويقدم التوجيه إليها   

وسيقدم هذا التقرير إىل مؤمتر األطراف كي ينظر فيه ويتخذ ما           . كـل دورة عاديـة من دورات مؤمتر األطراف        
ووفقاً للمقرر نفسه، قد يرغب مؤمتر األطراف أيضاً يف إقرار          . يرغب يف اختاذه من مقررات بشأن تنفيذ االتفاقية       

 . يف ذلك التقديرات املتعلقة باآلثار املاليةبرنامج عمل جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، مبا
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الـنظر يف وضع إجراءات أو إنشاء آليات مؤسسية إضافية ملساعدة مؤمتر األطراف يف استعراض تنفيذ                 )ب(
 ٥-م أ/١ من املقرر ٤االتفاقية استعراضاً منتظماً، مبا يف ذلك االستعراض املشار إليه يف الفقرة 

، أن يتم متديد والية جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية ومهامها الواردة           ٥-م أ /١جب مقرره   قرر مؤمتر األطراف، مبو    -٣٦
مـن االختصاصـات يف الدورة السابعة ملؤمتر األطراف على ضوء الدروس املستفادة أثناء االستعراض                ) ب(١يف الفقـرة    

ادية السابعة، باستعراض اختصاصات جلنة     وقرر مؤمتر األطراف كذلك أن يقوم، يف موعد ال يتجاوز دورته الع           . اإلمجايل
اسـتعراض تنفيذ االتفاقية وعملها واجلدول الزمين الجتماعاهتا هبدف إجراء أية تعديالت قد تكون ضرورية، مبا يف ذلك                  

 وقد ُحددت املعايري اليت سيتم استعراض عمل جلنة       . إعادة النظر يف احلاجة هلذه اللجنة وطرائق عملها بوصفها هيئة فرعية          
 بعد أن قدمت إىل األمانة مقترحات خطية من قبل األطراف مت            ٦-م أ /٧استعراض تنفيذ االتفاقية على أساسها يف املقرر        

، األطراف إىل تقدمي آرائها بشأن      ٦-م أ /٧ودعا املؤمتر، يف مقرره     . ICCD/COP(6)/3جتمـيعها وتلخيصـها يف الوثيقة       
كن يف موعد أقصاه ستة أشهر قبل انعقاد الدورة السابعة ملؤمتر األطراف،             ول ٢٠٠٥يناير  / كانون الثاين  ١االستعراض قبل   

 . ICCD/COP(7)/3ويرد جتميع وتلخيص هلذه اآلراء يف الوثيقة 

 جلنة العلم والتكنولوجيا -٨

 من االتفاقية، لتقرير جلنة العلم والتكنولوجيا، ٢٢من املادة ) د(٢ استعراض، عمالً بالفقرة إجراء )أ(
 ذلك توصياهتا املقدمة إىل مؤمتر األطراف وبرنامج عملها، وتقدمي التوجيه هلامبا يف 

، أن يشكل استعراض تقرير جلنة العلم والتكنولوجيا، الذي ُيجرى          ١-م أ /٩قرر مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره       -٣٧
 وبرنامج عملها وتقدمي    األطراف رمؤمت من االتفاقية، مبا يف ذلك توصياهتا املقدمة إىل          ٢٢من املادة   ) د(٢عمـالً بالفقرة    

 أن املسألة ذات    األطراف مؤمتر، قرر   ٦-م أ /٢٠ومبوجب املقرر   . التوجـيه هلا، بنداً دائماً من بنود جدول أعمال املؤمتر         
تردي األراضي وقابليتها للتأثر    "األولويـة الـيت تناولـتها جلـنة العـلم والتكنولوجيا يف دورهتا السادسة، وهي مسألة                 

 .ينبغي أن تكون موضوعاً ملزيد من املناقشة يف الدورة السابعة" هنج متكامل: حهاواستصال

وسوف حتيل جلنة العلم والتكنولوجيا إىل مؤمتر األطراف مشاريع املقررات الناشئة عن مداوالهتا يف دورهتا  -٣٨
ة خالل فترة ما بعد الدورة       على برنامج العمل املقترح للجن     والتكنولوجياالعلم   جلنةوسيشتمل تقرير   . السـابعة 

وقد يرغب مؤمتر األطراف يف مناقشة برنامج العمل ويف تقدمي مقترحات لتنقيحه وتقدمي             . السابعة ملؤمتر األطراف  
 .والتكنولوجياالعلم أية توجيهات ضرورية للجنة 

هتا االحـتفاظ بقائمـة اخلرباء وإنشاء أفرقة خرباء خمصصة، حسب االقتضاء، وحتديد اختصاصا             )ب(
 وطرائق عملها

 من االتفاقية على أن يضع مؤمتر األطراف قائمة بأمساء خرباء مستقلني من             ٢٤ من املادة    ٢تنص الفقرة    -٣٩
وقد اعتمد مؤمتر األطراف مبوجب   . ذوي اخلربة الفنية واملتمرسني يف امليادين ذات الصلة، وأن حيتفظ هبذه القائمة           

وقدم مؤمتر األطراف، مبوجب    . وضع قائمة اخلرباء املستقلني واالحتفاظ هبا      اإلجراءات املتعلقة ب   ١-م أ /١٨مقرره  
ويرد التقرير املتعلق باستخدام    . ، املزيد من التوصيات بشأن االحتفاظ بالقائمة واستخدامها       ٦-م أ /١٣مقـرره   

تكفل إتاحة  من األمانة أن األطراف مؤمترومبوجب املقرر نفسه، طلب . ICCD/COP(7)/10القائمـة يف الوثيقة  
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نسخة مستوفاة من قائمة اخلرباء يف شكل إلكتروين، وهو ما ميكن القيام به من خالل استخدام موقع األمانة على               
 .http://www.unccd.int/cop/cst/experts/search.php: شبكة اإلنترنت على العنوان التايل

 من االتفاقية على أن يقوم مؤمتر األطراف بإنشاء أفرقة خرباء خمصصة، حسب             ٢٤ من املادة    ٣وتـنص الفقرة     -٤٠
، باملعلومات واملشورة بشأن القضايا احملددة املتعلقة بأحدث والتكنولوجياالعلم  جلنةالضرورة، من أجل تزويده، من خالل 

وبعد النظر يف تقرير    . ذات الصلة مبكافحة التصحر والتخفيف من آثار اجلفاف       الـتطورات يف ميادين العلم والتكنولوجيا       
جلـنة العـلم والتكنولوجـيا، قد يود مؤمتر األطراف أن ينظر يف تعيني أفرقة خرباء خمصصة، حسب االقتضاء، وحتديد                    

 . األفرقة املخصصة فيما يتصل بإنشاء١-م أ/١٧اختصاصاهتا وطرائق عملها وفقاً لإلجراءات الواردة يف املقرر 

 من االتفاقية، ويف    ٢٣ من املادة    ٢االستعراض الشامل ألنشطة األمانة، كما هي حمددة يف الفقرة           -٩
 املواد ذات الصلة من مرفقات التنفيذ اإلقليمي، ويف املقررات ذات الصلة ملؤمتر األطراف

 دورته السابعة ألنشطة األمانة ، إجراء استعراض شامل يف٦-م أ/٢٣، يف مقرره األطراف مؤمتـر قـرر   -٤١
 من االتفاقية ويف املواد ذات الصلة من مرفقات التنفيذ اإلقلميي ويف املقررات           ٢٣ من املادة    ٢احملـددة يف الفقرة     

ذات الصلة ملؤمتر األطراف ومن أجل املساعدة يف هذه العملية، طلب مؤمتر األطراف من مكتب دورته السادسة                 
 لكي جتري وحدة التفتيش املشتركة لألمم املتحدة استعراضاً         ٢٠٠٤يونيه  / حزيران ١وضع االختصاصات حبلول    
 من املقرر نفسه، حدد مؤمتر األطراف األسس اليت ستوضع هذه           ١٩ويف الفقـرة    . شـامالً ألنشـطة األمانـة     
 يف  األطراف مؤمتر إدراج هذا البند يف برنامج عمل        ٦-م أ /٢٩ومت مبوجب املقرر    . االختصاصات باالستناد إليها  

 . تقرير وحدة التفتيش املشتركة لألمم املتحدةICCD/COP(7)/4وتتضمن الوثيقة . دورته السابعة

اسـتعراض أنشـطة تشـجيع وتعزيز العالقات مع االتفاقيات األخرى ذات الصلة ومع املنظمات                -١٠
  من االتفاقية٢٢دة من املا) ط(٢ والفقرة ٨واملؤسسات والوكاالت الدولية ذات الصلة وفقاً للمادة 

، سيستعرض مؤمتر   ٦-م أ /١٢ من االتفاقية وعمالً باملقرر      ٢٢من املادة   ) ط(٢ والفقرة   ٨وفقـاً للمادة     -٤٢
األطراف األنشطة املتصلة بتشجيع وتعزيز العالقات مع االتفاقيات األخرى ذات الصلة ومع املنظمات واملؤسسات 

كما تتضمن هذه   . ICCD/COP(7)/5ير املتعلق هبذه املسألة يف الوثيقة       ويرد التقر . والوكاالت الدولية ذات الصلة   
 .٦-م أ/١٥الوثيقة املعلومات ذات الصلة يف سياق املقرر 

النظر يف متابعة ما انتهى إليه مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة    -١١
 من نتائج تتصل باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر

، املشاركة بفعالية يف متابعة نتائج مؤمتر القمة العاملي         ٦-م أ /٢ألطراف من األمني التفيدي، مبقرره      طلب مؤمتر ا   -٤٣
للتنمـية املستدامة، مبا يف ذلك متابعتها من خالل دورات جلنة األمم املتحدة للتنمية املستدامة املتصلة باملوضوع، وتقدمي                  

 .ICCD/COP(7)/6مني التنفيذي املتعلق هبذه املسألة يف الوثيقة ويرد تقرير األ. تقارير عن ذلك إىل مؤمتر األطراف
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األساس املنطقي إلنشاء وحدات التنسيق اإلقليمي وطرائق عملها وتكاليفها  -١٢
 وجدواها واختصاصاهتا املمكنة والترتيبات املؤسسية والتعاونية اخلاصة هبا

حدات التنسيق اإلقليمي القائمة واآللية العاملية، وأي       ، األطراف وو  ٦-م أ /١١، يف مقرره    األطراف مؤمتردعـا    -٤٤
 ٢٠٠٤يناير  / كانون الثاين  ١كيانات إقليمية ودون إقليمية أخرى ذات صلة، إىل تقدمي آرائها خطياً يف موعد ال يتجاوز                

التنسيق اإلقليمي  بشأن أفضل الترتيبات لتعزيز التنسيق اإلقليمي، مبا يف ذلك اآلراء حول األساس املنطقي إلنشاء وحدات                
وطلب املؤمتر من   . وطـرائق عملها وتكاليفها وجدواها واختصاصاهتا املمكنة والترتيبات املؤسسية والتعاونية اخلاصة هبا           

األمانـة أن تيسـر إجـراء دراسـة جدوى حتدد فيها تكاليف الوظائف احملتملة، والترتيبات املؤسسية، وطرائق العمل،                   
ات التنسيق اإلقليمي والكفؤ والفعال من حيث التكلفة، وال سيما عن كيفية االستخدام األفضل              والترتيبات التعاونية خليار  

لوحـدات التنسـيق اإلقلـيمي القائمة وغريها من الكيانات اإلقليمية ودون اإلقليمية املختصة، مع مراعاة اآلراء املقدمة                  
كما . ، حسبما طُلب منها   ٢٠٠٤أغسطس  / آب ١يف  وقد قامت األمانة بتعميم الدراسة على األطراف        . املذكورة أعاله 

 من مكتب دورته السادسة أن يشرع، مبساعدة من األمانة، يف إجراء مشاورات على أساس دراسة األطراف مؤمترطلب 
اجلـدوى، داخل اجملموعات اإلقليمية وفيما بينها، بغية تسهيل عملية اختاذ القرار، وطلب من األمانة تقدمي تقرير عن هذه        

كما دعي . ICCD/COP(7)/7ويرد التقرير املتعلق هبذه املسألة يف الوثيقة . شاورات إىل مؤمتر األطراف يف دورته السابعةامل
 إىل القيام يف دورته السابعة، مع أخذ نتائج دراسة اجلدوى واملشاورات املرتبطة بذلك يف االعتبار، إىل    األطـراف  مؤمتـر 

 .  اإلقليمي وما يتصل هبا من ترتيبات مؤسسية وترتيبات خاصة بامليزانيةاختاذ قرار بشأن دور وحدات التنسيق

 البنود املعلقة -١٣

  من النظام الداخلي٤٧النظر يف املادة  )أ( 

لـه وألي  (...)  على نظام داخلي     األطرافر  مؤمتيتفق  " من االتفاقية على أن      ٢٢من املادة      ) ه(٢تنص الفقرة    -٤٥
 الذي اعتمده يف ١-م أ/١ يف مقرره األطراف مؤمتروقد قرر ". يعتمد ذلك النظام بتوافق اآلراءمـن اهليـئات الفرعية، و  

وقد عدَّل املؤمتر، . ٤٧ و٣١ و٢٢دورتـه األوىل، أن يعتمد نظامه الداخلي، باستثناء بعض الفقرات اليت وردت يف املواد    
 من املادة ١، مواصلة النظر يف الفقرة ٢-م أ/٢١رره كما قرر املؤمتر، يف مق. ٣١ و٢٢، نص املادتني ٢-م أ /٢٠مبقـرره   

 .ICCD/COP(3)/13ويرد النص الناتج عن هذا املقرر يف مرفق الوثيقة .  من النظام الداخلي اليت مل يتفق عليها بعد٤٧

، بتقرير األمانة الوارد يف الوثيقة      ٦-م أ /٢١وبعـد أن أحـاط مؤمتـر األطـراف عـلماً، يف مقرره               -٤٦
ICCD/COP(6)/6                  طلـب من األمانة أن تدرج مسألة النظر يف هذه املادة املعلقة من النظام الداخلي يف جدول ،

 .ICCD/COP(7)/8وترد املعلومات ذات الصلة هبذا البند يف الوثيقة . أعمال دورته السابعة

 من  ٢٧الـنظر يف اإلجـراءات واآللـيات املؤسسية حلل املسائل املتصلة بالتنفيذ، وفقاً للمادة                )ب(
 االتفاقية، بغية البت يف كيفية املضي قدماً يف هذا الشأن

 ٢٨ من املادة ٦و) أ(٢النظر يف املرفقات اليت تتضمن إجراءات التحكيم والتوفيق، وفقاً للفقرتني  )ج(
 من االتفاقية

تماعاً لفريق  من االتفاقية، اج٢٨ و٢٧ أن يعقد، وفقاً للمادتني ٣-م أ/٢٠ يف مقرره األطراف مؤمترقرر  -٤٧
خرباء خمصص مفتوح العضوية، أثناء دورته الرابعة، لبحث وتقدمي توصيات بشأن إجراءات حل املسائل املتصلة                
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بالتنفيذ وبشأن وضع مرفقات خبصوص إجراءات التحكيم والتوفيق، على أن يضع يف االعتبار التقرير الذي أعدته   
. تعلقة باملسائل ذاهتا املطروحة يف االتفاقيات البيئية األخرى       األمانـة وأن جيري ذلك يف ضوء تقدم املفاوضات امل         

، أن يدعو فريق اخلرباء املخصص املفتوح العضوية        ٥-م أ /٢١ و ٤-م أ /٢٠وقرر مؤمتر األطراف، مبوجب مقرريه      
 . إىل االجتماع من جديد خالل دورتيه اخلامسة والسادسة، على التوايل

، أن يدعو هذا الفريق إىل االنعقاد من ٦-م أ/٢٢لسادسة، مبوجب مقرره  يف دورته ااألطراف مؤمتروقرر  -٤٨
جديد خالل دورته السابعة، وقرر كذلك أن يتخذ الفريق، كأساس لعمله، وثيقة عمل جديدة أعدهتا األمانة على 

، فضالً عن صيغة مستوفاة للمرفقات      ICCD/COP(6)/7 و ICCD/COP(5)/8 و ICCD/COP(4)/8ضوء الوثائق   
 . ICCD/COP(4)/8ردة يف الوثيقة الوا

 أية أطراف ترغب يف إبداء وجهات نظرها بشأن هذه املواد إىل أن تفعل ذلك األطراف مؤمتركمـا دعا   -٤٩
، وطلب من األمانة أن تدرج   ٢٠٠٥يناير  / كانون الثاين  ٣١كـتابةً وأن توجهها إىل األمانة يف موعد ال يتجاوز           

 .ICCD/COP(7)/9اجلديدة، وهي ترد يف الوثيقة وجهات النظر هذه يف وثيقة العمل 

الـنظر يف الـتقدم الذي أحرزته عدة جهات منها اآللية العاملية يف تعبئة املوارد           -١٤
 املالية لدعم تنفيذ االتفاقية، وخباصة برامج العمل الوطنية ملكافحة التصحر

السابعة يف التقدم الذي أحرزته عدة جهات       ، أن ينظر يف دورته      ٦-م أ /٢٩، مبوجب مقرره    األطراف مؤمترقرر   -٥٠
مـنها اآللية العاملية يف تعبئة املوارد املالية لدعم تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، وخباصة برامج العمل الوطنية                   

املدير التنفيذي   اليت تتضمن تقرير     ICCD/CRIC(4)/4وترد املعلومات املتصلة هبذه املسألة يف الوثيقة        . ملكافحـة التصحر  
 . من االتفاقية٢١من املادة ) د(٥لآللية العاملية بشأن أنشطتها، وهو التقرير الذي أعد عمالً بالفقرة 

 ٢٠٠٦النظر يف التقرير املؤقت عن حالة التحضري للسنة الدولية للصحارى والتصحر،  -١٥

 الذي أعلنت   A/RES/58/211منة واخلمسني، القرار    اعتمدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة، يف دورهتا العادية الثا         -٥١
ومبوجب هذا القرار، مت تعيني األمني التنفيذي التفاقية األمم املتحدة ". السنة الدولية للصحارى والتصحر "٢٠٠٦فيه سنة 

اإلمنائي والصندوق  ملكافحة التصحر منسقاً ألنشطة السنة باالقتران مع برنامج األمم املتحدة للبيئة وبرنامج األمم املتحدة               
 خطة األنشطة   ICCD/COP(7)/13وترد يف الوثيقة    . الـدويل للتنمية الزراعية وهيئات األمم املتحدة األخرى ذات الصلة         

 .اليت سيتم االضطالع هبا، فضالً عن غري ذلك من املعلومات املتصلة بالسنة الدولية

 ضيفالنظر يف التقرير عن العالقات بني األمانة والبلد امل -١٦

لـدى النظر يف عدد متزايد من األنشطة املضطلع هبا من قبل األمانة بالتعاون مع حكومة البلد املضيف،                   -٥٢
ويرد هذا التقرير يف الوثيقة     . أعـد األمـني التنفـيذي تقريـراً يتـناول، يف مجلـة أمـور، تنفيذ اتفاق املقر                 

ICCD/COP(7)/14 يتخذ أي مقرر يود أن يتخذه يف هذا الشأن كي ينظر فيه واألطراف مؤمتر، وهو مقدم إىل. 
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إدراج أنشطة املنظمات غري احلكومية ضمن برنامج العمل الرمسي ملؤمتر  -١٧
 جلسات احلوار املفتوح: األطراف

، أن تدرج جلسات احلوار املفتوح اليت تنظمها املنظمات غري          ١-م أ /٢٧طلب مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره       -٥٣
مج العمل الرمسي لدورات مؤمتر األطراف، وأن تبذل األمانة كل جهد ممكن كيما يتسىن أن تدرج                احلكومـية ضمن برنا   

وسوف يتم تنظيم ست جلسات بالتشاور مع       . جلستان على األقل مدة كل منهما نصف يوم ضمن برنامج العمل الرمسي           
وقد تقرر، بصفة مؤقتة، . يد هذا الطلب تأك ٦-م أ /٢٩وقد أعاد املقرر    . األمانة ومكتب مؤمتر األطراف من خالل رئيسه      

 .أكتوبر/ تشرين األول٢٧ و٢١عقد جلسات مدة كل منها نصف يوم يف صباح يومي 

 جلسات احلوار التفاعلي: اجلزء اخلاص من الدورة -١٨

، سيشتمل برنامج عمل مؤمتر األطراف يف دورته السابعة على عقد جلسات            ٦-م أ /٢٩وفقـاً للمقرر     -٥٤
 . خالل اجلزء اخلاص من الدورة بشأن تنفيذ االتفاقيةحوار تفاعلي

 برنامج عمل الدورة الثامنة ملؤمتر األطراف -١٩

 :، أن يدرج البنود الدائمة التالية على جدول أعماله١-م أ/٩قرر مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره  -٥٥

 ٢٦، واملادة   )ب(و) أ(٢لفقرة  ، ا ٢٢استعراض تنفيذ االتفاقية وترتيباهتا املؤسسية، عمالً باملادة         )أ( 
 من االتفاقية؛

 من االتفاقية، لتقرير جلنة العلم والتكنولوجيا، ٢٢من املادة ) د(٢إجراء استعراض، عمالً بالفقرة  )ب( 
 مبا يف ذلك توصياهتا املقدمة إىل مؤمتر األطراف وبرنامج عملها وتقدمي التوجيه هلا؛

 سها، لتقرير اآللية العاملية عن أنشطتها وتقدمي التوجيه هلا؛إجراء استعراض، عمالً باملادة نف )ج( 

استعراض املعلومات املتاحة بشأن متويل تنفيذ االتفاقية من جانب الوكاالت واملؤسسات املتعددة  )د( 
 األطـراف، مبا فيها املعلومات عن أنشطة مرفق البيئة العاملية بشأن التصحر واليت تتصل مبجاالت تركيزه األربعة                

  من االتفاقية؛٢٠من املادة ) ب(٢كما هي حمددة يف الفقرة الفرعية 

 .اعتماد أو تعديل الربنامج وامليزانية  )ه( 

 بشأن برنامج عمل مؤمتر األطراف، وأي مقرر قد يتخذه ٦-م أ/٢٩وعمـالً هبذا املقرر، ووفقاً للمقرر       -٥٦
قية، وعملها وجدول اجتماعاهتا، قد يود مؤمتر       مؤمتـر األطـراف بشأن اختصاصات جلنة استعراض تنفيذ االتفا         

 .األطراف أن يستعرض برنامج العمل لدورته التالية، حسب مقتضى احلال

 تقرير الدورة -٢٠

ومؤمتر . سيجري إعداد مشروع تقرير للدورة من أجل اعتماده يف اجللسة العامة اخلتامية، وفقاً للممارسة املرعية               -٥٧
 . للمقرر باستكمال التقرير بعد انتهاء الدورة مبساعدة من األمانة وبتوجيه من الرئيساألطراف مدعو إىل أن يأذن
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 املرفق األول

 قائمة الوثائق

 :الوثائق املتاحة يف الدورة السابعة ملؤمتر األطراف

 رمز الوثيقة  العنوان أو الوصف

 ICCD/COP(7)/1  جدول األعمال املؤقت وشروحه-إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل 

 ICCD/COP(7)/2 الربنامج وامليزانية

 ICCD/COP(7)/2/Add.1 ٢٠٠٧-٢٠٠٦ الربنامج وامليزانية لفترة السنتني - إضافة -الربنامج وامليزانية 

ــية  ــربنامج وامليزان ــافة -ال ــنتني  - إض ــترة الس ــية لف ــربنامج وامليزان  ال
 )الصندوق التكميلي والصندوق اخلاص (٢٠٠٧-٢٠٠٦

ICCD/COP(7)/2/Add.2 

 تقرير عن أداء الصناديق االستئمانية لالتفاقية يف فترة - إضافة -الربنامج وامليزانية 
 ٢٠٠٥-٢٠٠٤السنتني 

ICCD/COP(7)/2/Add.3 

 تقرير عن أداء الصندوق االستئماين لألنشطة       - إضـافة    -الـربنامج وامليزانـية     
 ٢٠٠٥-٢٠٠٤التكميلية يف فترة السنتني 

ICCD/COP(7)/2/Add.4 

 البيانات املالية املراَجعة للصناديق االستئمانية لالتفاقية لفترة    - إضافة   -الربنامج وامليزانية   
؛ تقرير جملس   ٢٠٠٣ديسمرب  / كانون األول  ٣١ املنتهـية يف     ٢٠٠٣-٢٠٠٢السـنتني   

 مراجعي احلسابات يف األمم املتحدة

ICCD/COP(7)/2/Add.5 

 تقرير عن حالة املسامهات يف الصناديق االستئمانية        -افة   إض -الربنامج وامليزانية   
 ٢٠٠٥-٢٠٠٤لالتفاقية يف فترة السنتني 

ICCD/COP(7)/2/Add.6 

، )ب(و) أ(٢، الفقرة ٢٢استعراض تنفيذ االتفاقية وترتيباهتا املؤسسية عمالً باملادة 
سسية  النظر يف وضع إجراءات أو إنشاء آليات مؤ        - مـن االتفاقية     ٢٦واملـادة   

إضافية ملساعدة مؤمتر األطراف يف استعراض تنفيذ االتفاقية استعراضاً منتظماً، مبا           
 ٥-م أ/١ من املقرر ٤يف ذلك االستعراض املشار إليه يف الفقرة 

ICCD/COP(7)/3 

 من ٢٣ من املادة ٢االستعراض الشامل ألنشطة األمانة، كما هي حمددة يف الفقرة 
ت الصلة من مرفقات التنفيذ اإلقليمي ويف املقررات ذات         االتفاقـية ويف املواد ذا    
 الصلة ملؤمتر األطراف

ICCD/COP(7)/4 

استعراض أنشطة تشجيع وتعزيز العالقات مع االتفاقيات األخرى ذات الصلة ومع 
 والفقرة  ٨املـنظمات واملؤسسـات والوكاالت الدولية ذات الصلة وفقاً للمادة           

 فاقية من االت٢٢من املادة ) ط(٢

ICCD/COP(7)/5 

النظر يف متابعة ما انتهى إليه مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة من نتائج تتصل              
 باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر

 

ICCD/COP(7)/6 
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 رمز الوثيقة  العنوان أو الوصف

األسـاس املـنطقي إلنشـاء وحدات التنسيق اإلقليمي وطرائق عملها وتكاليفها       
 الترتيبات املؤسسية والتعاونية اخلاصة هباوجدواها واختصاصاهتا املمكنة و

ICCD/COP(7)/7 

 ICCD/COP(7)/8  من النظام الداخلي٤٧ النظر يف املادة -البنود املعلقة 

 النظر يف اإلجراءات واآلليات املؤسسية حلل املسائل املتصلة بالتنفيذ          -البنود املعلقة   
 النظر -ية املضي قدماً يف هذا الشأن  من االتفاقية، بغية البت يف كيف٢٧وفقاً للمادة 

 من املادة   ٦و) أ(٢يف مرفقات تتضمن إجراءات التحكيم والتوفيق، وفقاً للفقرتني         
  من االتفاقية٢٨

ICCD/COP(7)/9 

 ICCD/COP(7)/10  االحتفاظ بقائمة اخلرباء-جلنة العلم والتكنولوجيا 

 ICCD/COP(7)/11  احلكومية، وقبول املراقبنياعتماد املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري

 ICCD/COP(7)/12 تقرير املكتب املقدم إىل مؤمتر األطراف: وثائق تفويض الوفود

 ICCD/COP(7)/13 ٢٠٠٦تقرير مؤقت عن حالة التحضري للسنة الدولية للصحارى والتصحر، 

 ICCD/COP(7)/14 تقرير عن العالقات بني األمانة والبلد املضيف

 ICCD/COP(7)/INF.1  معلومات أوَّلية للمشتركني-الترتيبات اخلاصة بعقد الدورة السابعة ملؤمتر األطراف 

 ICCD/COP(7)/INF.2 حالة التصديق على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر

 ICCD/COP(7)/INF.3 دليل جهات الوصل اخلاصة باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر

 ICCD/COP(7)/INF.4 النظر يف دور القطاع اخلاص يف تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر

 الوثائق املتاحة يف الدورة الرابعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية

 ICCD/CRIC/(4)/1  جدول األعمال املؤقت وشروحه-إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل 

من املادة  ) ب(و) أ(٢تفاقية وترتيباهتا املؤسسية عمالً بالفقرة      استعراض تنفيذ اال  
 استعراض عام ألنشطة األمانة والتقدم احملرز من        - من االتفاقية    ٢٦، واملادة   ٢٢

 قبل البلدان األطراف املتأثرة يف تنفيذ االتفاقية

ICCD/CRIC/(4)/2 

من املادة  ) ب(و) أ(٢قرة  استعراض تنفيذ االتفاقية وترتيباهتا املؤسسية عمالً بالف      
 استعراض التقرير عن التنفيذ احملسَّن لاللتزامات - من االتفاقية   ٢٦، واملـادة    ٢٢

 املنصوص عليها يف االتفاقية

ICCD/CRIC/(4)/3 

 من االتفاقية، باستعراض    ٢١من املادة   ) د(٥ القيام، عمالً بالفقرة     -اآللية العاملية   
  العاملية، وتقدمي التوجيه هلاالتقرير املتعلق بأنشطة اآللية

ICCD/CRIC/(4)/4 

استعراض املعلومات املتاحة فيما يتعلق بتمويل تنفيذ االتفاقية من قبل الوكاالت           
واملؤسسـات املـتعددة األطراف، مبا فيها املعلومات املتعلقة بأنشطة مرفق البيئة            

 من االتفاقية٢٠دة من املا) ب(٢العاملية بشأن التصحر، كما هي حمددة يف الفقرة 
 

ICCD/CRIC/(4)/5 
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 رمز الوثيقة  العنوان أو الوصف

 :الوثائق املتاحة يف الدورة السابعة للجنة العلم والتكنولوجيا

 ICCD/COP(7)/CST/1  جدول األعمال املؤقت وشروحه-إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل 

 توليف للتقارير املقدمة من األطراف بشأن       -بـرنامج عمـل جلنة العلم والتكنولوجيا        
دراسـات احلاالت اليت توضح أفضل املمارسات والبحوث االبتكارية فيما يتعلق بتردي   

 هنج متكامل: األراضي وقابليتها للتأثر واستصالحها

ICCD/COP(7)/CST/2 

 ICCD/COP(7)/CST/3  التقرير املؤقت لفريق اخلرباء-حتسني كفاءة وفعالية جلنة العلم والتكنولوجيا 

 حتليل أجراه فريق اخلرباء للتقارير املقدمة -ية جلنة العلم والتكنولوجيا حتسني كفاءة وفعال
 من األطراف إىل الدورة الثالثة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية

ICCD/COP(7)/CST/3/Add.1 

 ICCD/COP(7)/CST/4  تقرير مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا-حتسني كفاءة وفعالية جلنة العلم والتكنولوجيا 

 ICCD/COP(7)/CST/5 املعارف التقليدية

 ICCD/COP(7)/CST/6 املعايري واملؤشرات

 ICCD/COP(7)/CST/7  الدراسات النموذجية عن نظم اإلنذار املبكر-نظم اإلنذار املبكر 

 ICCD/COP(7)/CST/8 تقييم تردي األراضي يف املناطق اجلافة

 ICCD/COP(7)/CST/9 تقييم النظم اإليكولوجية يف األلفية

 ICCD/COP(7)/CST/10 استقصاء وتقييم للشبكات واملؤسسات والوكاالت واهليئات املوجودة

 ICCD/COP(7)/CST/INF.1 برنامج زماالت اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر

النظر يف السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز نقل الدراية والتكنولوجيا اخلاصة مبكافحة 
أو التخفيف من آثار اجلفاف، وكذلك يف السبل والوسائل الكفيلة          /صـحر و  الت

بتعزيز تقاسم اخلربات وتبادل املعلومات فيما بني األطراف واملؤسسات واملنظمات 
 املهتمة باألمر

ICCD/COP(7)/CST/INF.2 

 :وثائق أخرى

 الدورة الثالثة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية

 ICCD/CRIC(3)/9  تنفيذ االتفاقية عن دورهتا الثالثةتقرير جلنة استعراض

 الدورة السادسة ملؤمتر األطراف

 ICCD/COP(6)/11 املداوالت: تقرير مؤمتر األطراف عن أعمال دورته السادسة

 اإلجراءات املتخذة: تقرير مؤمتر األطراف عن دورته السادسة
 

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



ICCD/COP(7)/1 
Page 20 

 

 رمز الوثيقة  العنوان أو الوصف

 تعراض تنفيذ االتفاقيةالدورة األوىل للجنة اس

 ICCD/CRIC(1)/10 تقرير جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية عن أعمال دورهتا األوىل

 الدورات السابقة ملؤمتر األطراف

 ICCD/COP(5)/11 املداوالت: تقرير مؤمتر األطراف عن دورته اخلامسة

 ICCD/COP(5)/11/Add.1 اإلجراءات املتخذة: تقرير مؤمتر األطراف عن دورته اخلامسة

 ICCD/COP(4)/11/Add.1 اإلجراءات املتخذة: تقرير مؤمتر األطراف عن أعمال دورته الرابعة

 ICCD/COP(4)/AHWG/6 تقرير الفريق العامل املخصص املقدم إىل الدورة اخلامسة ملؤمتر األطراف

 ICCD/COP(3)/20/Add.1 اإلجراءات املتخذة: تقرير مؤمتر األطراف عن أعمال دورته الثالثة

 ICCD/COP(2)/14/Add.1 اإلجراءات املتخذة: تقرير مؤمتر األطراف عن أعمال دورته الثانية

 ICCD/COP(1)/11/Add.1 اإلجراءات املتخذة: تقرير مؤمتر األطراف عن أعمال دورته األوىل
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 املرفق الثاين

 اجلدول الزمين املؤقت لألعمال

 ٢٠٠٥أكتوبر /ول تشرين األ١٧االثنني، 

٠٠/١٣ - ٠٠/١٠ ٠٠/١٨ - ٠٠/١٥  
 افتتاح الدورة من ِقَبل رئيس الدورة السادسة ملؤمتر األطراف

 انتخاب الرئيس �
 بيان يديل به رئيس الدورة السابعة ملؤمتر األطراف

 بيان باسم البلد املضيف
 حربيان يديل به األمني التنفيذي التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التص

بـيانات يـديل هبا ممثلو األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة ومنظمات حكومية دولية             
 أخرى

 بيانات يديل هبا ممثلو اجملموعات اإلقليمية ومجاعات املصاحل
 بيان يديل به ممثل عن املنظمات غري احلكومية

 
 
 
 
 

امة مشاورات غري رمسية
 الع
سة
جلل
ا

 

 انتخاب أعضاء املكتب اآلخرين �
 انتخاب نواب الرئيس ورئيس جلنة العلم والتكنولوجيا - 

 (ICCD/COP(7)/1)إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  �
اعـتماد املـنظمات احلكومـية الدولـية واملـنظمات غري احلكومية، وقبول املراقبني               �

(ICCD/COP(7)/11) 

 
 

 
جنة  - - - - - -

الل
معة
اجلا

 

- - - - - - 

فيذ
ض تن

عرا
است

جلنة 
 

ا
اقية
التف

 

٠٠/١٣ - ٠٠/١٠ ٠٠/١٨ - ٠٠/١٥  

- - - - - - 

لم 
 الع
جلنة

جيا
ولو
تكن
وال

 

- - - - - - 

رباء 
 اخل
ريق

ف
ص
خص

امل
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 ٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول١٨الثالثاء، 

٠٠/١٣ - ٠٠/١٠ ٠٠/١٨ - ٠٠/١٥  

سة  - - - - - -
جلل
ا

امة
الع

 

 الربنامج وامليزانية � 
 (ICCD/COP(7)/2) 
ــربنامج-  ــنتني    ال ــترة الس ــية لف ٢٠٠٧-٢٠٠٦ وامليزان

 ICCD/COP(7)/2/Add.1)و (Add.2 

الـتقرير املـتعلق بأداء الصناديق االستئمانية لالتفاقية يف فترة           - 
 (ICCD/COP(7)/2/Add.3) ٢٠٠٥-٢٠٠٤ السنتني

 التقرير املتعلق بأداء الصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية يف         - 
 ٢٠٠٥-٢٠٠٤فترة السنتني 

  (ICCD/COP(7)/2/Add.4) 
البيانات املالية املراجعة للصناديق االستئمانية لالتفاقية عن فترة السنتني          - 

؛ تقرير  ٢٠٠٣ ديسمرب/كانون األول  ٣١ املنتهية يف    ٢٠٠٣-٢٠٠٢
 جملس مراِجعي احلسابات يف األمم املتحدة

  (ICCD/COP(7)/2/Add.5) 

معة
جلا
نة ا
لج
ال

 

يف  لالتفاقية االئتمانيةحبالة املسامهات يف الصناديق  التقرير املتعلق -  
 ٢٠٠٥-٢٠٠٤فترة السنتني 

  (ICCD/COP(7)/2/Add.6) 
 

األساس املنطقي إلنشاء وحدات التنسيق اإلقليمي وطرائق عملها         � 
وتكالـيفها وجدواها واختصاصاهتا املمكنة والترتيبات املؤسسية       

 والتعاونية اخلاصة هبا
  (ICCD/COP(7)/7) 
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 )تتمة (٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول١٨الثالثاء، 

٠٠/١٣ - ٠٠/١٠ ٠٠/١٨ - ٠٠/١٥  
افتتاح الدورة من قبل رئيس جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية

ــل    � ــيم العم ــال وتنظ ــدول األعم ــرار ج إق
(ICCD/CRIC(4)/1) 

استعراض تنفيذ االتفاقية وترتيباهتا املؤسسية عمالً باملادة        �
  من االتفاقية٢٦، واملادة )ب(و) أ(٢، الفقرة ٢٢

 الثالثةدورهتا أعمال  النظر يف تقرير اللجنة عن - 
    (ICCD/CRIC(3)/9) 
الذي اسـتعراض إمجـايل ألنشـطة األمانة وللتقدم          - 

  البلدان األطراف املتأثرة يف تنفيذ االتفاقيةأحرزته
    (ICCD/CRIC(4)/2) 
ـ      -   تعلق بالتنفـيذ احملسَّن    اسـتعراض الـتقرير امل

 االتفاقـــيةاملترتـــبة عـــلى لاللـــتزامات 
(ICCD/CRIC(4)/3) 

 
 
 
 
 
 
 
 

- - - 

قية
تفا
 اال
فيذ
ض تن

عرا
است

نة 
جل

 

استقصاء وتقييم للشبكات واملؤسسات والوكاالت      �
 واهليئات املوجودة

 (ICCD/COP(7)/CST/10) 
 قائمة اخلرباء املستقلني �

 (ICCD/COP(7)/CST/10) 
 عارف التقليديةامل �

 (ICCD/COP(7)/CST/5) 
 املعايري واملؤشرات �

 (ICCD/COP(7)/CST/6) 
 الدراسات النموذجية عن ُنظُم     -ُنظُم اإلنذار املبكِّر     �

 اإلنذار املبكِّر
 (ICCD/COP(7)/CST/7) 

 افتتاح الدورة �
 انتخاب نواب الرئيس �
 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل �

 (ICCD/COP(7)/CST/1) 
 حتسني كفاءة وفعالية جلنة العلم والتكنولوجيا �

  املؤقت لفريق اخلرباءتقرير ال - 
   ICCD/COP(7)/CST/3)و (Add.1 

جيا
ولو
تكن
 وال
علم
ة ال
جلن

 

- - - - - - 

رباء 
 اخل
ريق

ف
ص
خص

امل
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 ٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول١٩األربعاء، 

٠٠/١٣ - ٠٠/١٠ ٠٠/١٨ - ٠٠/١٥  

سة  - - - - - -
اجلل امة
الع

 

نة  - - - - - -
لج
ال

معة
جلا
ا

 

استعراض للمعلومات املتاحة فيما يتعلق بتمويل تنفيذ        �
االتفاقـية مـن ِقبل الوكاالت واملؤسسات املتعددة        
األطـراف، مبـا يف ذلك املعلومات عن أنشطة مرفق          
البيـئة العاملية املتعلقة بالتصحر واليت تتصل مبجاالت        

من ) ب(٢ا هي حمددة يف الفقرة      تركـيزه األربعة كم   
 (ICCD/CRIC(4)/5) من االتفاقية ٢٠املادة 

٥ إجراء استعراض، عمالً بالفقرة      -اآللية العاملية    �
 من االتفاقية، للتقرير املتعلق     ٢١مـن املادة    ) د(

 بأنشطة اآللية العاملية وتقدمي التوجيه هلا
 (ICCD/CRIC(4)/4) 

يذ  
 تنف

ض
عرا
است

نة 
جل

قية
تفا
اال

 

 االتصال باملنظمات الدولية واألوساط العلمية �
 (ICCD/COP(7)/5) 

 مسائل أخرى �
برنامج زماالت اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة       -

 التصحر
     (ICCD/COP(7)/CST/INF.1) 

الـنظر يف السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز نقل         -
الدراية والتكنولوجيا اخلاصة مبكافحة التصحر     

ـ  /و يف مـن آثار اجلفاف، وكذلك      أو التخف
السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز تقاسم اخلربات      
وتـبادل املعلومـات فـيما بـني األطراف         

 واملؤسسات واملنظمات املهتمة باألمر
 (ICCD/COP(7)/CST/INF.2) 

 برنامج عمل جلنة العلم والتكنولوجيا �
تولـيف للـتقارير املقدمـة من األطراف بشأن          -

اليت توضح أفضل املمارسات    دراسـات احلاالت    
والـبحوث االبتكارية فيما يتعلق بتردي األراضي    

 هنج متكامل : وقابليـتها للـتأثر واستصـالحها     
(ICCD/COP(7)/CST/2) 

 تقريــر مكتــب جلــنة العــلم والتكنولوجــيا -
(ICCD/COP(7)/CST/4) 

 تقييم تردي األراضي يف املناطق اجلافة  �
 (ICCD/COP(7)/CST/8) 

 لُنظُم اإليكولوجية يف األلفيةتقييم ا �
 (ICCD/COP(7)/CST/9) 

جيا
ولو
تكن
 وال
علم
ة ال
جلن

 

- - - - - - 

رباء 
 اخل
ريق

ف
ص
خص

امل
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 ٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول٢٠اخلميس، 

٠٠/١٣ - ٠٠/١٠ ٠٠/١٨ - ٠٠/١٥  

سة  - - - - - -
جلل
ا

امة
الع

 

نة  - - - - - -
لج
ال

معة
جلا
ا

 

يف ذلك، عند االقتضاء صياغة     صـياغة تقرير اللجنة، مبا      
مشاريع املقررات اليت سُتعرض على مؤمتر األطراف كي        

 ينظر فيها ويعتمدها حسبما يكون مناسباً

صياغة تقرير اللجنة، مبا يف ذلك، عند االقتضاء، صياغة         
مشـاريع املقررات اليت سُتعرض على مؤمتر األطراف        

 كي ينظر فيها ويعتمدها حسبما يكون مناسباً
 

جل
ض 

عرا
است

نة 
قية
تفا
 اال
فيذ
تن

 

اعتماد تقرير اللجنة، مبا يف ذلك، عند الضرورة،        
مشـاريع املقررات اليت سُتعرض على مؤمتر األطراف     

 كي ينظر فيها ويعتمدها حسبما يكون مناسباً

  العلم والتكنولوجيابرنامج العمل املقبل للجنة �
إنشاء أفرقة خرباء خمصصة، حسب االقتضاء،       �

 اختصاصاهتا وطرائق عملهاوحتديد 
 تقرير الدورة �

اعـتماد تقرير اللجنة، مبا يف ذلك، عند الضرورة،         
مشاريع املقررات اليت سُتعرض على مؤمتر األطراف 

 كي ينظر فيها ويعتمدها حسبما يكون مناسباً

جيا
ولو
تكن
 وال
علم
ة ال
جلن

 
- - - - - - 

ص
خص

ء امل
خلربا

ق ا
فري
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 ٢٠٠٥أكتوبر /ألول تشرين ا٢١اجلمعة، 

٠٠/١٣ - ٠٠/١٠ ٠٠/١٨ - ٠٠/١٥  

 النظر يف التقرير األويل ملؤمتر األطراف
ملادة  املؤسسية عمالً باوترتيباهتااستعراض تنفيذ االتفاقية  �

  من االتفاقية٢٦واملادة ، )ب(و) أ(٢لفقرة ، ا٢٢
 ٢٢من املادة   ) د(٢ عمالً بالفقرة    إجـراء استعراض،   -

تقرير جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، مبا      لمن االتفاقية،   
 وبرنامج  ،هتا املقدمة إىل مؤمتر األطراف    ايف ذلك توصي  

 عملها، وتقدمي التوجيه هلا
 انتخاب أعضاء املكتب اآلخرين �

 انتخاب رئيس جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية -
 جلنة العلم والتكنولوجيا �

 ٢٢املادة  من  ) د(٢، عمالً بالفقرة    إجـراء استعراض   -
التكنولوجيا، مبا يف    و تقرير جلنة العلم  لمـن االتفاقية،    

 وبرنامج  ذلـك توصياهتا املقدمة إىل مؤمتر األطراف      
  وتقدمي التوجيه هلاعملها،

إنشاء أفرقة خرباء   ء و االحـتفاظ بقائمـة اخلربا     -
حتديد اختصاصاهتا  و االقتضاء،خمصصـة، حسب    

 وطرائق عملها
 (ICCD/COP(7)/10) 

غري احلكومية ضمـن   اج أنشـطة املنظمات     إدر �
جلسة : بـرنامـج العمل الرمسي ملؤمتر األطراف     

 احلوار املفتوح

امة
 الع
سة
جلل
ا

 

نة  - - - حيدد فيما بعد
لج
ال

معة
جلا
ا

 
 

 

 

 

- - - 

 للجنة استعراض  اخلامسةبرنامج عمل الدورة     �
 تنفيذ االتفاقية

ضاء،  االقت عنداعتماد تقرير اللجنة، مبا يف ذلك،        �
ينظر فيها مؤمتر األطراف   اليت س مشاريع املقررات   

 ويعتمدها حسبما يكون مناسباً
 انتخاب أعضاء مكتب اللجنة غري الرئيس �

 اختتام الدورة

قية
تفا
 اال
فيذ
ض تن

عرا
است

نة 
جل

 

- - - - - - 

لم 
 الع
جلنة

جيا
ولو
تكن
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- - - - - - 

رباء 
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 ٢٠٠٥كتوبر أ/ تشرين األول٢٤االثنني، 

٠٠/١٣ - ٠٠/١٠ ٠٠/١٨ - ٠٠/١٥  

جلسات احلوار التفاعلي: اجلزء اخلاص من الدورة � جلسات احلوار التفاعلي: اجلزء اخلاص من الدورة �

امة
 الع
سة
جلل
ا

 

نة  - - - - - -
لج
ال

معة
جلا
ا

 

- - - - - - 

ض 
عرا
است

نة 
جل

قية
تفا
 اال
فيذ
تن

 

- - - - - - 

لم 
 الع
جلنة

جيا
ولو
تكن
وال

 

- - - - - - 

رباء 
 اخل
ريق

ف
ص
خص

امل
 

 ٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول٢٥الثالثاء، 

٠٠/١٣ - ٠٠/١٠ ٠٠/١٨ - ٠٠/١٥  

سة  جلسات احلوار التفاعلي: اجلزء اخلاص من الدورة � جلسات احلوار التفاعلي: اجلزء اخلاص من الدورة �
جلل
ا

امة
الع

 

نة  - - - - - -
لج
ال

معة
جلا
ا

 

- - - - - - 

جلنة
ض 

عرا
است

 
قية
تفا
 اال
فيذ
تن

 

- - - - - - 

لم 
 الع
جلنة

جيا
ولو
تكن
وال

 

- - - - - - 

رباء 
 اخل
ريق

ف
ص
خص

امل
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 ٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول٢٦األربعاء، 
٠٠/١٣ - ٠٠/١٠ ٠٠/١٨ - ٠٠/١٥  

سة  - - - - - -
جلل
ا

امة
الع

 

لألنشـطة املتصـلة بتشجيع وتعزيز      اسـتعراض    �
ألخرى ذات الصلة ومع    العالقات مع االتفاقيات ا   

املـنظمات واملؤسسـات والوكاالت الدولية ذات    
 ٢٢من املادة ) ط(٢ والفقرة  ٨الصلة، وفقاً للمادة    

 (ICCD/COP(7)/5)من االتفاقية 
ما انتهى إليه مؤمتر القمة العاملي      متابعة  الـنظر يف     �

 باتفاقية األمم تتصلللتنمـية املسـتدامة من نتائج       
 (ICCD/COP(7)/6)صحر املتحدة ملكافحة الت

الـتقدم الذي أحرزته عدة جهات منها      الـنظر يف     �
اآللـية العاملـية يف تعبئة املوارد املالية لدعم تنفيذ          
اتفاقـية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، وخباصة        
ــة التصــحر  ــية ملكافح ــل الوطن ــرامج العم  ب

(ICCD/CRIC(4)/4) 

ية اسـتعراض تنفـيذ االتفاقية وترتيباهتا املؤسس       �
 واملادة  ،)ب(و) أ(٢الفقرة  ،  ٢٢باملادة  عمـالً   

  من االتفاقية٢٦
ترتيبات الـنظر يف وضـع إجـراءات أو إنشاء           -

مؤسسـية إضـافية ملساعدة مؤمتر األطراف يف        
، مبا يف   استعراض تنفيذ االتفاقية استعراضاً منتظماً    

 من  ٤ذلـك االسـتعراض املشار إليه يف الفقرة         
 ٥-م أ/١املقرر 

 (ICCD/COP(7)/3) 
االسـتعراض الشامل ألنشطة األمانة، كما هي        �

 من االتفاقية، ٢٣ من املادة   ٢حمـددة يف الفقرة     
ويف املـواد ذات الصـلة مـن مرفقات التنفيذ          
اإلقلـيمي، ويف املقـررات ذات الصـلة ملؤمتر         

 األطراف
 (ICCD/COP(7)/4) 

معة
جلا
نة ا
لج
ال

 
- - - - - - 

ض 
عرا
است

نة 
جل

قية
تفا
 اال
فيذ
تن

 

- - - - - - 

لم 
 الع
جلنة

جيا
ولو
تكن
وال

 

 البنود املعلقة �
الـنظر يف املرفقات اليت تتضمن إجراءات التحكيم         -

 من  ٦و) أ(٢، الفقرتان   ٢٨والتوفـيق، طبقاً للمادة     
 (ICCD/COP(7)/9)االتفاقية 

 اعتماد التقرير املقدم إىل مؤمتر األطراف

 

 البنود املعلقة �
اآلليات املؤسسية حلل   الـنظر يف اإلجـراءات و      -

 من  ٢٧قاً للمادة   املسـائل املـتعلقة بالتنفيذ وف     
االتفاقية، بغية البت يف كيفية املضي قُدماً يف هذا         

 (ICCD/COP(7)/9)الشأن 

ص
خص

ء امل
خلربا

ق ا
فري
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 ٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول٢٧اخلميس، 

٠٠/١٣ - ٠٠/١٠ ٠٠/١٨ - ٠٠/١٥  

 
 حيدد فيما بعد

ـ     � نظمات غري احلكومية ضمن    إدراج أنشـطة امل
جلسة : بـرنامج العمـل الرمسي ملؤمتر األطراف      

سة  احلوار املفتوح
جلل
ا

امة
الع

 

 
 

 حيدد فيما بعد

 البنود املعلقة �
 من النظام الداخلي    ٤٧الـنظر يف املـادة       -

(ICCD/COP(7)/8) 
الـنظر يف الـتقرير املؤقت املتعلق حبالة التحضري          �

 ٢٠٠٦تصحُّر،  للسـنة الدولـية للصحارى وال     
(ICCD/COP(7)/13) 

النظر يف التقرير بشأن العالقات بني األمانة والبلد      �
 (ICCD/COP(7)/14)املضيف 

  ملؤمتر األطرافالثامنةبرنامج عمل الدورة  �

 اعتماد التقرير املقدم إىل مؤمتر األطراف
 

معة
جلا
نة ا
لج
ال

 

- - - - - - 
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 تنف
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جل

قية
تفا
اال

 

- - - - - - 

لم 
 الع
جلنة

جيا
ولو
تكن
وال

 

- - - - - - 
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 ٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول٢٨اجلمعة، 

٠٠/١٣ - ٠٠/١٠ ٠٠/١٨ - ٠٠/١٥  

 وثائق تفويض الوفود � تقرير الدورة �
 (ICCD/COP(7)/12) 

 النظر يف تقرير اللجنة اجلامعة
 النظر يف تقرير فريق اخلرباء املخصص

 

اجل
امة
 الع
سة
ل

 

 
- - - 

 
- - - 

 

نة 
لج
ال

معة
جلا
ا

 

- - - - - - 
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جل
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تفا
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- - - - - - 
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- - - - - - 
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