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 مؤمتر األطراف

 تقرير مؤمتر األطراف عن أعمال دورته السابعة املعقودة يف نريويب
 ٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول٢٨ إىل ١٧يف الفترة من 

 ضافةإ

 اإلجراءات اليت اختذها مؤمتر األطراف يف دورته السابعة: اجلزء الثاين

 احملتويات

       الصفحة  

                              املقررات اليت اختذها مؤمتر األطراف -   ً  أوالً 

      املقرر

  ٤ ...........................................................                              تعزيز تنفيذ االتفاقية يف أفريقيا  ٧-   م أ / ١

                           تائج تتصل باتفاقية األمم                                                                           مـتابعة ما انتهى إليه مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة من ن             ٧-   م أ / ٢
  ٧ .................................................................                    املتحدة ملكافحة التصحر

  ٩ ..........                                                                       متابعة تقرير وحدة التفتيش املشتركة ووضع استراتيجية لتشجيع تنفيذ االتفاقية  ٧-   م أ / ٣

                                                                                       التعديالت الالزم إدخاهلا على عملية وضع برامج العمل وتنفيذها، مبا يف ذلك استعراض               ٧-   م أ / ٤
   ١٢ ................................................          االتفاقية                             التنفيذ املعزز لاللتزامات مبقتضى

   ١٤ ......................................................                                   تعبئة املوارد الالزمة لتنفيذ االتفاقية  ٧-   م أ / ٥

   ١٦ ............................................................                              التعاون مع مرفق البيئة العاملية  ٧-   م أ / ٦
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 )تابع (احملتويات

       الصفحة  

                                                                                   وضـع إجراءات أو إنشاء آليات مؤسسية إضافية ملساعدة مؤمتر األطراف يف استعراض               ٧-   م أ / ٧
   ٢٣ .........................................................                       ً       ً  تنفيذ االتفاقية استعراضاً منتظماً

                               ً                            ُ   َّ                          حتسـني إجراءات تبليغ املعلومات، فضالً عن نوعية وشكل التقارير اليت ُتقدَّم إىل مؤمتر                ٧-   م أ / ٨
   ٢٤ ................................................................................      األطراف

   ٢٩ .............................                                                     برنامج عمل الدورة اخلامسة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية  ٧-   م أ / ٩

   ٣١ .....................                                                             تاريخ ومكان انعقاد الدورة اخلامسة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية  ٧-   م أ /  ١٠

                                                                                    األسـاس املنطقي إلنشاء وحدات التنسيق اإلقليمي وطرائق عملها وتكاليفها وجدواها              ٧-   م أ /  ١١
   ٣٢ .........................                                                        واختصاصاهتا املمكنة والترتيبات املؤسسية والتعاونية اخلاصة هبا

                                                                                   أنشـطة تشـجيع وتعزيز العالقات مع االتفاقيات األخرى ذات الصلة، ومع املنظمات               ٧-   م أ /  ١٢
   ٣٤ .............................................       ت الصلة                            واملؤسسات والوكاالت الدولية ذا

   ٣٦ ...................................................................                   قائمة اخلرباء املستقلني  ٧-   م أ /  ١٣

   ٣٨ ......................................................        ُ                        تقييم الُنظم اإليكولوجية يف األلفية  ٧-   م أ /  ١٤

   ٣٩ ...........................................                                        حتسني كفاءة وفعالية جلنة العلم والتكنولوجيا  ٧-   م أ /  ١٥

   ٤١ ........................................................................                املعارف التقليدية  ٧-   م أ /  ١٦

   ٤٢ .......................................................................               املعايري واملؤشرات  ٧-   م أ /  ١٧

   ٤٣ .......................................................................ُ                 ُنظم اإلنذار املبكر  ٧-   م أ /  ١٨

   ٤٤ ...................................................                                تقييم تردي األراضي يف املناطق اجلافة  ٧- أ  م  /  ١٩

   ٤٥ ....................................................                                 برنامج عمل جلنة العلم والتكنولوجيا  ٧-   م أ /  ٢٠

   ٤٧ ...................................................                   من النظام الداخلي  ٤٧              النظر يف املادة   ٧-   م أ /  ٢١

                    النظر يف املرفقات اليت   :                                                           النظر يف اإلجراءات واآلليات املؤسسية حلل املسائل املتصلة بالتنفيذ  ٧-   م أ /  ٢٢
   ٤٨ ......................................................                التحكيم والتوفيق              تتضمن إجراءات 

   ٥٠ ................................................    ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦                       برنامج وميزانية السنتني   ٧-   م أ /  ٢٣

                                                                                        وثـائق تفويض ممثلي األطراف اليت حتضر الدورة السابعة ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم                ٧-   م أ /  ٢٤
   ٦٨ .................................................................                    املتحدة ملكافحة التصحر

   ٦٩ ........................    تصحر                                                     إعالن نريويب املتعلق بتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة ال  ٧-   م أ /  ٢٥
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 )تابع (احملتويات
       الصفحة  

   ٧٠ ........                                الترتيبات اإلدارية وترتيبات الدعم  :                                               تعيني أمانة لالتفاقية ووضع ترتيبات ملمارسة مهامها  ٧-   م أ /  ٢٦

   ٧١ ..................................                                                تقرير اجتماع املائدة املستديرة السادس ألعضاء الربملان  ٧-   م أ /  ٢٧

   ٧٢ ...............................   ٠٠٦ ٢                                            االحتفال بالسنة الدولية للصحارى والتصحر لعام   ٧-   م أ /  ٢٨

   ٧٤ ......................................................                              العالقات بني األمانة والبلد املضيف  ٧-   م أ /  ٢٩

   ٧٥ ..............................................................                      برنامج عمل مؤمتر األطراف  ٧-   م أ /  ٣٠

   ٧٧ .......................................                                             تاريخ ومكان انعقاد الدورة الثامنة ملؤمتر األطراف  ٧-   م أ /  ٣١

                             القرار الذي اختذه مؤمتر األطراف -     ً  ثانياً 

         القرارات

  ٨ ٧ ..............................................                                    اإلعراب عن االمتنان حلكومة كينيا وشعبها  ٧-   م أ / ١



ICCD/COP(7)/16/Add.1 
Page 4 

 

  املقررات اليت اختذها مؤمتر األطراف-  ً وال  أ
 ٧-م أ/١املقرر 

 تعزيز تنفيذ االتفاقية يف أفريقيا

                إن مؤمتر األطراف،

                                                            بأن اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر تويل أولوية ألفريقيا،       إذ يسلم

         والذي                         قية عن دورهتا الثالثة                                                              التقرير الشامل الذي أعدته جلنة استعراض تنفيذ االتفا                                    وقـد اسـتعرض مع التقدير     
                            حلقات العمل دون اإلقليمية                                                                                                      يعـتمد عـلى استعراض التقارير املتعلقة بتنفيذ االتفاقية يف أفريقيا والتوصيات الصادرة عن               

                                                                                                       الثالث اليت عقدت يف أفريقيا ومشاورات األطراف اليت مشلها مرفق التنفيذ اإلقليمي من أجل أفريقيا واليت عقدت يف بون،

ـ                                                                                                            أن األطـراف من البلدان األفريقية املتأثرة ال تزال تواجه صعوبات بالغة، وال سيما يف الوصول إىل                     درك        وإذ ي
                              أثناء مكافحة التصحر وتدهور            املعيشة                تنويع أسباب                     لقضاء على الفقر و                                  دعم اجلهود الوطنية املبذولة ل     ل         الـالزم              الـتمويل   

                                األراضي والفقر يف املناطق الريفية،

       على           وإذ يؤكد                                                                                ام املـتجدد من اجملتمع الدويل بتعزيز دعمه للقضاء على الفقر يف أفريقيا،                         بااللـتز             وإذ يرحـب  
                              إمكانات االتفاقية يف هذا الشأن،

                                                                                      باجلهود املتزايدة اليت تبذهلا األطراف من البلدان النامية إلدماج أهداف االتفاقية يف                               وإذ يرحـب كذلك     
       شاملة،                                         استراتيجياهتا املتعلقة بالتنمية املستدامة ال

                      ملكافحة تردي األراضي،            يازة األراضي،                                            باحلاجة إىل أطر تشريعية فعالة، مبا فيها نظم حل        وإذ يسلم

             بناء القدرات

                                                                                                األطراف من البلدان األفريقية على إزالة املركزية ونقل احلقوق واملسؤوليات اإلدارية املتصلة                   يشـجع  - ١ 
                                                               ة، عن طريق ترتيبات مؤسسية، ودعم تقين ودعم للمشاريع، وآليات تقدم                                                بـاملوارد الطبيعـية إىل املستويات احمللية املناسب    

               التمويل الكايف؛

                      عن طريق تقدمي الدعم من                                                                    األطـراف مـن البلدان األفريقية على تعزيز هيئات التنسيق الوطنية         حيـث  - ٢ 
                         بغية التأثري بفعالية يف            لسلطة،   ا         مستويات         من       مالئم                                         وبإدماجها يف اهليكل اإلداري على مستوى                                      امليزانـية واملوارد البشرية،     

                      مهام التنسيق واإلدماج؛                                عمليات وضع السياسات من أجل أداء 

                           اآلليات واهلياكل التنظيمية                                                                           األطـراف إىل تعزيز النهج الرامية إىل إشراك اجملتمع املدين وتعزيز                   يدعـو  - ٣ 
                     ة والقضاء على الفقر؛                   تناول اإلدارة البيئي          لالشتراك يف                                    والتقنية واملالية على الصعيد امليداين 
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             تعزيز قدرات                        املنظمات الدولية،            بدعم من    ،             أن تتوىل                                            إىل األطـراف مـن الـبلدان األفريقية              يطلـب  - ٤ 
           قائمة على             التنمية ال                               إعداد وتنفيذ وتقييم برامج                                                                            احلكومـات واجملتمع املدين، ودعم الوكاالت يف أداء اخلدمات الرامية إىل            

                                                     الشراكات بني القطاعني العام واخلاص وبينهما وبني                  مبا يف ذلك                                إطار برامج العمل الوطنية،                                   املشاركة يف املناطق احمللية يف      
  ؛          اجملتمع احمللي

           القطرية،  ا                         الوطنية، مبا فيها موجزاهت  ها      تقارير            تعزيز وحتسني                                         األطراف من البلدان األفريقية على             يشـجع  - ٥ 
  ؛               كأداة الستخدامها        تفاقية و                 املتعلقة بتنفيذ اال          واملعلومات            البيانات         لوصول إىل       كأداة ل

                                                                                                    األطـراف مـن البلدان األفريقية إىل انتهاج التآزر يف تنفيذ اتفاقيات ريو الثالث وغريها من                       يدعـو  - ٦ 
                  الصكوك ذات الصلة؛

                        القطاعي وإقامة الشراكات               زيادة التنسيق       على                         ، بغية هتيئة بيئة متكينية،                            األطراف واملنظمات الدولية     حيث - ٧ 
                                                                                                          ستثمارات مراعية ملصاحل الفقراء يف املناطق اجلافة، ومن أجل دعم بناء القدرات بطريقة مستدامة وقابلة                       تنفيذ ا            مـن أجل    

  :                                                                                                للتنبؤ يف كافة اجملاالت املتصلة بتنفيذ األطراف من البلدان األفريقية لربامج العمل الوطنية، مبا فيها ما يلي

                  ن مهارات التفاوض؛                                            ختطيط وإعداد السياسات والربامج واملشاريع، فضال ع  ) أ (

                                          وإدارة املوارد البشرية إدارة قابلة للتكيف؛  ) ب (

  ؛          االقتصادي-         االجتماعي            على الصعيد           والتنمية        التحليل  و  ) ج (

                                والبحوث والرصد وإدارة املعلومات؛  ) د (

                                     وحتليل أفضل املمارسات وتوثيقها ونشرها؛  ) ه (

                 ية والقطاع اخلاص؛                                             وتنمية املشاريع وإقامة الشراكات بني اجملتمعات احملل  ) و (

                                                                                        بناء الشراكات واإلدماج وتعبئة املوارد وتوجيهها من أجل تنفيذ برامج العمل الوطنية يف أفريقيا

                                                                                          األطراف من البلدان األفريقية على بيان املخصصات من امليزانيات الوطنية للتنمية الريفية            يشجع - ٨ 
                            توضيح حاالت العجز الوطنية؛                                                  وما يتصل هبا من مبادرات تساهم يف أنشطة االتفاقية وعلى

                                                                         األطراف من البلدان املتقدمة واملنظمات املتعددة األطراف على إتاحة معلومات عن          ً  يشجع أيضاً  - ٩ 
                                              ً                           َّ                    املصروفات املالية املتصلة بعملية االتفاقية مقرونةً مبعلومات عن الوكاالت اليت يوجَّه الدعم عن طريقها؛

                                                  واملنظمات املتعددة األطراف على االستجابة يف الوقت                                       األطـراف مـن البلدان املتقدمة          حيـث  -  ١٠ 
                                                                                                                   املناسـب ملـا تقدمـه األطراف من البلدان األفريقية من طلبات للحصول على موارد مالية لتنفيذ برامج العمل                   
                                                                                                     الوطنـية، مبـا يف ذلك بناء الشراكات واإلدماج واألنشطة املتآزرة ووضع مبادرات للتمويل احمللي والتنسيق بني      

                                                                                 عات، ودعم اجلهود املبذولة لتحقيق مزيد من االتساق من أجل إدارة األراضي إدارة مستدامة؛     القطا
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                            اإلنتاجية والدخل يف املناطق     و           األراضي          بني حفظ      ربط    ال        حتفز    ً اً                                    األطراف إىل أن تعد بانتظام أطر            يدعـو  -  ١١ 
                                              الريفية، وإىل أن تستهدف منظمي املشاريع احملليني؛

                  من أجل تنفيذ                 تعبئة املوارد             التعجيل يف                                   جلنة التيسري التابعة هلا، على             أعضاء            ومعها    ية،               اآللية العامل      حيـث  -  ١٢ 
                                                 برامج العمل الوطنية وإدارة األراضي إدارة مستدامة؛

                                                                                                          مرفق البيئة العاملية باعتباره آلية مالية لالتفاقية إىل توفري الدعم لألطراف من البلدان النامية من                       يدعـو    -  ١٣ 
                                                                           العمل الوطنية وإىل تقدمي تقرير يف هذا الشأن إىل مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة؛               أجل تنفيذ برامج

  ة     املالئم                                                  لوصول إىل التكنولوجيات والدراية واملعارف التقليدية ا              تقاسم املعارف و      ّ     اليت متكّن من      بيئة   ال

         يف تعزيز                 ة يف أفريقيا                                                                البلدان املتقدمة واملنظمات الدولية إىل دعم برامج االتفاقي                     األطـراف من            يدعـو  -  ١٤ 
                                                                                                                  اإلدارة املسـتدامة لألراضي وختفيف وطأة الفقر ويف مساعدة اجلهود اليت تبذهلا األطراف من البلدان النامية من أجل نشر           

                       وتطوير املمارسات اجليدة؛                            املعارف التقليدية واستخدامها 

                      اجات من املعارف لألطراف                                                           جلنة العلم والتكنولوجيا على إيالء اهتمام خاص للوفاء باالحتي  حيث -  ١٥ 
                                                                                                                مـن البلدان األفريقية، مبا يف ذلك اجملتمعات احمللية، ملكافحة التصحر والفقر واإلدارة املستدامة لألراضي، وذلك                

                                                                                  بتطبيق مزيج من املعارف التقليدية والتكنولوجيا احلديثة، مبا يف ذلك تكنولوجيا املعلومات؛

                             االستشاري العلمي والتقين،     ه                               مرفق البيئة العاملية وفريق               التشاور مع                                  جلنة العلم والتكنولوجيا إىل          يدعو -  ١٦ 
ـ  ُ                           تيسري االتساق والتجانس يف إعداد جتميع للنُهج القائمة يف جمال وضع       يف          التنفيذ،                واملشرفة على              املنفذة    ه        ووكاالت      من       املعايري                                      

                                                     ، وتعزيز نظم املعلومات والعمليات ذات الصلة اليت          ية ق                             توحيد املعايري املتصلة باالتفا            ويف دعم                                   أجل اإلدارة املستدامة لألراضي،     
  .                    يف رصد تنفيذ االتفاقية         وتساعدها                              األطراف من البلدان األفريقية        تؤول إىل   أن       ينبغي 

   ١٢             اجللسة العامة 
     ٢٠٠٥       أكتوبر  /            تشرين األول  ٢٨
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 ٧-م أ/٢املقرر 

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

                إن مؤمتر األطراف،

                                                                                          ما تنطوي عليه االتفاقية من إمكانات باعتبارها أداة للوفاء باألهداف اإلمنائية لأللفية، وال سيما        إذ يؤكد 
  ، )                      كفالة االستدامة البيئية   ( ٧        واهلدف  (                            القضاء على الفقر املدقع واجلوع   ( ١     اهلدف 

                                                                        املتعلق مبا انتهى إليه مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة من نتائج تتصل  ٦-   م أ / ٢      ملقرر       إىل ا             وإذ يشـري     
                                    باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر،

                                                                  املتعلقة مبتابعة ما انتهى إليه مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة ICCD/COP(7)/6          الوثيقة           وقد استعرض 
                         مم املتحدة ملكافحة التصحر،                         من نتائج تتصل باتفاقية األ

                                                                         بأنشطة الدعوة اليت اضطلع هبا األمني التنفيذي بشأن ما انتهى إليه مؤمتر القمة             ً            وإذ حييط علماً مع التقدير 
                                                                                                                       العاملي للتنمية املستدامة من نتائج تتصل باالتفاقية وباجلهود اليت بذهلا لترويج االتفاقية والتوعية هبا ومبسامهتها يف                

               االجتماع العام   (                                                                                          داف اإلمنائية لأللفية يف هذا السياق، على حنو ما عربت عنه نتائج مؤمتر القمة العاملي                         حتقيق األه 
ُ                              الذي ُعقد يف مقر األمم املتحدة يف أيلول  )                                          الرفيع املستوى للدورة الستني للجمعية العامة   ،    ٢٠٠٥      سبتمرب  /     

                                        التنمية املستدامة من أجل تعزيز الوعي                                                          بأمهية الدورتني السادسة عشرة والسابعة عشرة للجنة                 وإذ يعترف  
                                                                                                                 الدويل باالتفاقية وااللتزام بتنفيذها من خالل تركيزمها على مواضيع الزراعة والتنمية الريفية واألراضي واجلفاف              

                                                                                            والتصحر، واحلاجة إىل القيام بأعمال حتضريية جوهرية ومناسبة التوقيت ملسامهة االتفاقية يف هذه العملية،

                                                                                       اءه إىل مجـيع الشـركاء يف التنمـية أن يستفيدوا من االتفاقية يف ما يضعونه من                     نـد         يكـرر    - ١ 
                                          استراتيجيات لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية؛

                                                                            األطراف واألمني التنفيذي وأصحاب املصلحة اآلخرين إىل التحضري للدورتني الرابعة عشرة     يدعو - ٢ 
                                                                ة فيهما بغية إظهار أن تطوير وتشجيع مصادر جديدة ومتجددة                                                          واخلامسة عشرة للجنة التنمية املستدامة واملشارك     

                                                                                                                    للطاقـة يف املـناطق اجلافة إمنا يشكل مسألة أساسية من مسائل التنمية املستدامة هي مسألة الوصول إىل الطاقة                   
    اق؛                                                                                             وكفاءة استخدام الطاقة؛ وأن تنفيذ برامج عمل االتفاقية ميكن أن يساهم مسامهة ال يستهان هبا يف هذا السي

                             ً                                                        إىل األمـني التنفيذي أن يدرج بنداً بشأن التحضري للدورتني السادسة عشرة والسابعة                     يطلـب    - ٣ 
                          إىل األمني التنفيذي أن يعد      ويطلب                                                                        عشرة للجنة التنمية املستدامة يف جدول أعمال الدورة الثامنة ملؤمتر األطراف،    

                                                الثة واخلامسة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية،                                                                        ورقة معلومات أساسية، تعتمد بوجه خاص على نتائج الدورتني الث         
                                              من أجل مناقشتها يف الدورة الثامنة ملؤمتر األطراف؛
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                                                                            األطراف وأصحاب املصلحة اآلخرين إىل إبراز العالقة بني التصحر والفقر يف ما يضطلعون     يدعو - ٤ 
                                لتنفيذ االتفاقية بغية استقطاب                                                                                    به من أنشطة لالحتفال بالسنة الدولية للصحارى والتصحر، وإىل زيادة جهودهم            

                                                                                                              اهـتمام دويل أكرب للصلة اهلامة القائمة بني تردي األراضي والتصحر والفقر وغري ذلك من اجلوانب االجتماعية                 
                        االقتصادية لتردي األراضي؛

                                                               ً                            إىل األمـني التنفيذي أن يقدم إىل مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة تقريراً عن األنشطة                      يطلـب  - ٥ 
  .         ً           هبا تنفيذاً هلذا املقرر       املضطلع 

   ١٣             اجللسة العامة 
     ٢٠٠٥       أكتوبر  /            تشرين األول  ٢٨
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 ٧-م أ/٣املقرر 

 متابعة تقرير وحدة التفتيش املشتركة ووضع استراتيجية لتشجيع تنفيذ االتفاقية

  ،              إن مؤمتر األطراف

                 كليف بإجرائه يف                                                                                  بـتقرير وحدة التفتيش املشتركة التابعة ملنظومة األمم املتحدة الذي مت الت                      إذ يرحـب   
  ، ٦-   م أ /  ٢٣      املقرر 

                                                                                           أن التقرير يتيح لألطراف وألصحاب املصلحة فرصة فريدة من نوعها لتوفري توجيه وإشراف                       وإذ يالحظ  
                                                      استراتيجيني قصد تشجيع التنفيذ الكامل والفعال لالتفاقية،

                        وفق ما هو منصوص عليه يف                                                                              على احلاجة إىل توجيه وأهداف استراتيجية قصد تشجيع تنفيذ االتفاقية،                     وإذ يشدد  
                                                                                                                      من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، لكي تنفذ األطراف التزاماهتا مبوجب االتفاقية، منفردة أو جمتمعة، إما                  ٤       املادة  

  ة                                                                                                                          مـن خالل الترتيبات الثنائية واملتعددة األطراف القائمة أو احملتملة أو اجلمع بينها، عند االقتضاء، مع التشديد على احلاج             
                                                                        إىل تنسيق اجلهود واستنباط استراتيجية طويلة األجل متناسقة على مجيع املستويات،

                                                                                          باحلاجة إىل إجراء حتليل مستفيض وإىل توفري الوقت والعمليات لتحديد اإلجراءات الالزمة                    ّ     وإذ يسـلّم   
                                                     إلنفاذ التوصيات الواردة يف تقرير وحدة التفتيش املشتركة،

                                                                           حتديد اإلجراءات والطرق للتعامل مع تقرير وحدة التفتيش املشتركة قصد                        باحلاجة إىل         ّ      ً      وإذ يسـلّم أيضاً    
                      تشجيع تنفيذ االتفاقية،

                                         بضرورة بدء هذه العملية على وجه السرعة،       ّ       وإذ يسلّم كذلك 

                                                                         إنشاء فريق حكومي دويل خمصص عامل بني الدورات يكلف بوالية استعراض تقرير وحدة     يقرر - ١ 
     ً                                                                              كامالً والقيام، باالستناد إىل نتائج ذلك االستعراض وغريه من املدخالت، باستنباط                                    ً   التفتيش املشتركة استعراضاً  

                                                                   أعوام لتعزيز تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر عن            ١٠                                           مشـروع خطة وإطار عمل استراتيجيني ملدة        
                                                             طريق التطرق، يف مجلة أمور، لتوصيات تقرير وحدة التفتيش املشتركة؛

                                                                                  ألمني التنفيذي مد األطراف والفريق العامل بالتعليقات واآلراء بشأن تقرير وحدة                   إىل ا        يطلـب  - ٢ 
                                                                                                   ً                    التفتـيش املشتركة، مبا يف ذلك رده املتعلق باإلدارة على التوصيات ذات الصلة باألمانة الواردة يف التقرير، وفقاً                  

                              لتنفيذي إىل تقدمي تعليقات وآراء         األمني ا     ويدعو                                        من النظام األساسي لوحدة التفتيش املشتركة،   )  د  )( ٤ (  ١١       للمادة 
                                         إضافية ملواصلة النهوض بعمل الفريق العامل؛

                                                                                  األطراف إىل تقدمي اآلراء والتعليقات على تقرير وحدة التفتيش املشتركة إىل الفريق العامل     يدعو - ٣ 
  ؛    ٢٠٠٦      مارس /      آذار ١                                                                     يف أقرب وقت ممكن بعد اختتام الدورة السابعة ملؤمتر األطراف، ويف أجل ال يتعدى 
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                                                                                       األطراف وكذلك سائر أصحاب املصلحة إىل تقدمي اآلراء والتعليقات إىل الفريق العامل                   يدعـو  - ٤ 
                                                                                         ملساعدته على استنباط خطة وإطار استراتيجيني لتعزيز تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر؛

                       السابعة ملؤمتر األطراف،        ً                              عضواً يتمثلون يف رئيس الدورة         ١٨                                  أن يتألف الفريق العامل من           يقرر - ٥ 
                                                                                                               ورئـيس جلـنة اسـتعراض تنفيذ االتفاقية، ورئيس جلنة العلم والتكنولوجيا، وثالثة أعضاء من كل جمموعة من                  

                                   وللفريق العامل أن يقرر االعتماد       .     ٢٠٠٦       فرباير   /       شباط  ١                         َّ                           اجملموعات اإلقليمية اخلمس يعيَّنون يف أجل ال يتعدى         
                                  فاءة حسب اللزوم، يف االضطالع بواليته؛                                على خربة أشخاص ومؤسسات من ذوي الك

      فرباير  /       شباط  ١                                                                         إىل مكتـب الدورة السابعة ملؤمتر األطراف أن يقوم، يف موعد أقصاه                    يطلـب  - ٦ 
                                                                             ، بوضع اختصاصات تشمل والية الفريق العامل وطريقة عمله، كما هو مبني يف هذا املقرر؛    ٢٠٠٦

  ؛    ٢٠٠٦      أبريل  /       نيسان ٣                تنفيذ واليته قبل                                    إىل الفريق العامل وضع برنامج عمل ل    كذلك      يطلب - ٧ 

                               ً       ً                                                         إىل الفريق العامل أن يقدم دورياً تقريراً إىل املكتب عن أنشطته وعن التقدم احملرز، وأن                    يطلب - ٨ 
                                                                                       حييل تقاريره الدورية وغري ذلك من اإلسهامات إىل األمانة لنشرها على موقع االتفاقية على الشبكة؛

                                                        ور مع األطراف، وكذلك مع أصحاب املصلحة، قصد النهوض                                     إىل الفريق العامل التشا          يطلـب  - ٩ 
               ً                                                      بعمله، مستخدماً االجتماعات املقررة ذات الصلة باالتفاقية حيثما أمكن ذلك؛

                                                                                إىل مكتب الدورة السابعة ملؤمتر األطراف النظر، يف مجلة أمور، يف املسائل التالية من أجل     يطلب -  ١٠ 
  :                                   مواصلة تطوير اختصاصات الفريق العامل

                                                                                            كيفـية تعزيـز قدرات األطراف على إدماج أهداف االتفاقية يف خطط واستراتيجيات التنمية                ) أ ( 
                                 اإلقليمية ودون اإلقليمية والوطنية؛

                                                           كيفية إشراك اجملتمع الدويل يف حتديد املعايري وحتديد مؤشرات التقدم؛  ) ب ( 

                وأفضل املمارسات؛                                                         كيفية جعل االتفاقية مركز امتياز يف املعارف العلمية والتقنية   ) ج ( 

  :      التآزر  ) د ( 

                                                                                     كيفية تعزيز أوجه التآزر بني مكافحة التصحر وتردي األراضي والتخفيف من وطأة تغري املناخ،     ̀  ١̀  
                                                   والتكيف، وحفظ التنوع البيولوجي، واالستخدام املستدام؛

    داف                                                                                         كيفـية ضمان إسهام تعزيز أوجه التآزر يف تنفيذ خطة جوهانسربغ للتنفيذ وإعمال األه              ̀  ٢̀  
                                                        اإلمنائية لأللفية، كما مت االتفاق على ذلك يف مؤمتر قمة األلفية؛

                                              كيفية حتسني اإلرادة السياسية وااللتزام باالتفاقية؛         )  ه ( 

                                              كيفية حتسني مشاركة األطراف يف االتفاقية والتزامها؛  ) و ( 
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                 ساسية اليت تطلب                                                                                كيفـية ضـمان إقامة توازن أفضل بني تزويد األمانة باملوارد والوظائف األ              ) ز ( 
                  األطراف القيام هبا؛

  :            تعبئة املوارد  ) ح ( 

                                                                                       كيفية ضمان حتسني حتديد األهداف للموارد القائمة وكيفية تعبئة املوارد اجلديدة لتنفيذ االتفاقية؛ ̀  ١̀ 
                                                                                                  كيفـية بناء قدرات البلدان النامية األطراف املتضررة من أجل الوصول إىل املوارد املالية، وال                ̀  ٢̀ 

                                                           البيئة العاملية، لتمويل أنشطة مكافحة التصحر وتردي األراضي؛         سيما مرفق
                                                                            كيفية حتسني توفري املوارد ألنشطة مكافحة التصحر وتردي األراضي، وال سيما من خالل مرفق  ̀  ٣̀ 

                البيئة العاملية؛
                                                                             األطراف على اإلسهام على أساس طوعي إما يف الصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية أو   حيث -  ١١ 

          ً                                                                     لتربع عيناً لتغطية تكلفة أنشطة الفريق العامل، ويأذن لألمني التنفيذي بطلب التربعات؛ ا

                               ، بإكمال عمله وتقدمي تقريره         ٢٠٠٧       يونيه   /         حزيران  ١                                       إىل الفـريق العامل القيام، قبل              يوعـز  -  ١٢ 
  .       املناسبة                                                                           ومشروع اخلطة واإلطار االستراتيجيني إىل الدورة الثامنة ملؤمتر األطراف الختاذ اإلجراءات 

   ١٣             اجللسة العامة 
     ٢٠٠٥       أكتوبر  /            تشرين األول  ٢٨
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 ٧-م أ/٤املقرر 

 التعديالت الالزم إدخاهلا على عملية وضع برامج العمل وتنفيذها،
 مبا يف ذلك استعراض التنفيذ املعزز لاللتزامات مبقتضى االتفاقية

  ،              إن مؤمتر األطراف

                      ها وبالتزامات األطراف،                                    إىل أحكام االتفاقية ذات الصلة بتنفيذ      إذ يشري 

                               حنو تعزيز تنفيذ أحكام االتفاقية،  :                           فيما يتعلق مببادرة ريسيفي ٣-   م أ / ٨           إىل مقرره             ً وإذ يشري أيضاً 

                                                                   بشأن تنفيذ إعالن التعهدات املتصلة بتعزيز الوفاء بااللتزامات          ٦-    م أ  / ٤    و  ٤-    م أ  / ٨               إىل مقرريه                  وإذ يشري كذلك   
               مبوجب االتفاقية،

                                                                                            نة استعراض تنفيذ االتفاقية عن أعمال دورهتا الثالثة، مبا يف ذلك نتائج مناقشات أفرقة                         تقرير جل               وقـد استعرض   
      إعادة  /                                                                                                              اخلـرباء بشأن جماالت عمل استراتيجية خمتارة، أال وهي استخدام املراعي وإدارهتا بشكل مستدام، وبرامج التحريج              

                                     الشواغل املعرب عنها خبصوص مصري الرعي؛ ر        وإذ يشاط                                                      التحريج وتكثيف برامج حفظ التربة، ورصد التصحر وتقييمه؛ 

                                                                                            أن جناح تنفيذ جماالت العمل االستراتيجية احملددة املشار إليها يف إعالن التعهدات املتصلة                                   وإذ يؤكـد من جديد     
   ا،                                                تظل أساسية لتحقيق أهداف االتفاقية وغاياهت       ٤-    م أ  / ٨                                                                   بتعزيز تنفيذ االلتزامات مبوجب االتفاقية، الوارد يف مرفق املقرر          

                                                                                واستمرارية التدابري املتخذة ملكافحة التصحر يف إطار سياسات التنمية املستدامة الوطنية،

                                                                                       ً                 األطراف من البلدان النامية املتأثرة وأي طرف آخر من البلدان املتأثرة قام بإخطار األمانة عمالً                    يشجع - ١ 
                                               يد أولويات االستثمار وتوجيه املوارد الستئصال                                                                       من االتفاقية على وضع برامج عمل وطنية كأداة تساعد يف حتد            ٩        باملادة  

                                                           الفقر يف األرياف والوصول إىل املستخدمني األولني للموارد الطبيعية؛

                                                                                                     األطـراف مـن البلدان املتأثرة إىل مواصلة اختاذ التدابري الالزمة لتضمني استراتيجياهتا اإلمنائية                     يدعـو  - ٢ 
                                                                          لتصحر، منها يف مجلة أمور الزراعة املستدامة، والغابات، وإدارة املراعي                                                         الوطنية، حسب االقتضاء، عناصر هامة ملكافحة ا      

                                                                         واألراضي اجلافة، واستخدام املراعي وإدارهتا بشكل مستدام، ورصد التصحر وتقييمه؛

                                                                                                جلـنة العلم والتكنولوجيا على مواصلة بذل اجلهود، بدعم من اجملتمع الدويل، من أجل تعزيز                     يشـجع  - ٣ 
                                                       ً      ً       ً                           ت، وهي جهود ينبغي أن تفضي إىل حتديد أهداف ميكن تقديرها كماً وزمناً وتكلفةً وتتصل مبكافحة                                 املعـايري واملؤشـرا   

                                                   إىل اآللية العاملية أن تعد وثيقة عن أدوات ومؤسسات       يطلب                                                       تـردي األراضـي والتصـحر يف مـنظور طويل األجل، و           
                        ً                          ية وإمكانية النظر مستقبالً يف برامج العمل دون                                                    ً                           وعمليات التمويل الدويل واحمللي هلذه األهداف، بدءاً بربامج العمل الوطن         

                                                                  ً                                       اإلقليمية واإلقليمية، بالتعاون مع أعضاء جلنة التيسري، وأن تقدم تقريراً عن ذلك إىل مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة؛

                                                                                                مجيع األطراف واملنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية ذات الصلة إىل أن تقدم إىل األمانة                    يدعـو  - ٤ 
                                                                                      اقتراحاهتا اخلطية بشأن خيارات السياسات والتدابري العملية لرصد التقدم احملرز يف                ٢٠٠٦                               يف موعـد أقصـاه هناية عام        
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              إىل األمانة             يطلب كذلك                              ً       ً                                                        جماالت التنفيذ االستراتيجية رصداً منتظماً بغية حتديد أهداف وسيطة يف منظور طويل األجل، و             
                          ر األطراف يف دورته الثامنة؛                                  أن تعد وثيقة جتميعية لتقدميها إىل مؤمت

                                                                                    مجيع األطراف واملنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية ذات الصلة واملؤسسات والقطاع                يطلب إىل  - ٥ 
  .                                                                                                     اخلاص مواصلة دعم اجلهود الرامية إىل إجناح تنفيذ إعالن التعهدات املتصلة بتعزيز تنفيذ االلتزامات مبوجب االتفاقية

   ١٢             اجللسة العامة 
     ٢٠٠٥       أكتوبر  /         شرين األول   ت  ٢٨
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 ٧-م أ/٥املقرر 

 تعبئة املوارد الالزمة لتنفيذ االتفاقية

                إن مؤمتر األطراف،

               من االتفاقية،  ٢١   و  ٢٠   و ٦         إىل املواد        إذ يشري  

            ، والفقرتني    ٢٤                    منها، وإىل الفقرة      )  ب ( و  )  أ (                             ، وخباصة الفقرتني الفرعيتني       ٢٣               إىل الفقرة                ً   وإذ يشري أيضاً   
  ،    ٢٠٠٥                                        ، من وثيقة نتائج مؤمتر القمة العاملي لعام  ) ب   (  ٥٦ و  )  أ   (  ٢٥         الفرعيتني 

                                                           الذي حيث فيه على ضرورة أن تستند تعبئة املوارد إىل االحتياجات  ٦-   م أ / ١           إىل مقرره             وإذ يشري كذلك 
                                                                                      واألولويات الوطنية واحمللية، وأن تستهدف تنفيذ برامج العمل الوطنية يف سياق إطار إمنائي أمشل،

                                                                                         ود اليت تبذهلا األطراف من البلدان النامية املتأثرة إلدماج برامج عملها الوطنية ضمن                    باجله             وإذ يعـترف   
                                                                                                   األطر اإلمنائية الوطنية، مثل استراتيجيات احلد من الفقر كي يتسىن توجيه االستثمار ألغراض القضاء على الفقر يف 

                                                              املناطق الريفية والوصول إىل املستخدمني النهائيني للموارد الطبيعية،

  ، ٦-   م أ / ٦   و ٦-   م أ / ٥            إىل مقرريه             وإذ يشري كذلك 

                                                                                           أن العمليات املوجهة من البلدان، وال سيما إدماج برامج العمل الوطنية يف استراتيجيات                   يؤكد   - ١ 
                                                                        ً                                    التنمية الوطنية، ستفضي إىل تعبئة املوارد املالية الالزمة على حنو أكثر تنسيقاً وقابلية للتنبؤ ملواجهة تردي األراضي؛ 

                                                                                            األطراف من البلدان النامية املتأثرة واألطراف األخرى املشمولة مبرفقات التنفيذ اإلقليمي               دعو ي - ٢ 
                                                                           إقامة روابط واضحة مع حتديد أولويات برامج العمل الوطنية بغية توجيه                                                      لالتفاقـية وشركائها املتعددي األطراف إىل       

                                                        رامج العمل الوطنية هبدف إتاحة أفضل اخليارات املمكنة                                                                          تنفيذ هذه الصكوك ومواصلة اجلهود املشتركة الرامية إىل إدماج ب         
                                                                                                        يف التصدي ملسائل االستدامة البيئية واإلمكانات االقتصادية واحلد من الفقر يف املناطق اجلافة واملناطق املعرضة للتصحر؛

      قليمي                                                                                       األطراف من البلدان النامية املتأثرة واألطراف األخرى املشمولة مبرفقات التنفيذ اإل               يدعو - ٣ 
                                                                                                   القـيام، بدعم من شركائها الثنائيني واملتعددي األطراف، بإدماج برامج عملها الوطنية وتنفيذها                             لالتفاقـية إىل  

                                                                                      بفعالية مبا يتفق مع ما جيري تنفيذه من مبادرات للتنمية الوطنية وعمليات للقضاء على الفقر؛

                            ية يف سياساهتا للتعاون اإلمنائي                                                        األطـراف من البلدان املتقدمة على إدماج أهداف االتفاق        حيـث  - ٤ 
                                                                                                                    وأدواهتـا الربناجمية وعلى القيام، بالتشاور مع البلدان املستفيدة، بتنسيق دعمها على املستوى القطري مع برامج                

                                     ُ                                   العمل الوطنية للبلدان املستفيدة اليت أُدجمت يف استراتيجيات التنمية الوطنية؛

                                                       هتا مع املؤسسات املالية الدولية، مثل الصندوق الدويل                                              إىل اآللية العاملية أن تكثف تعامال          يطلب - ٥ 
                                                                                                        للتنمية الزراعية ومرفق البيئة العاملية والبنك الدويل، واملؤسسات املتعددة األطراف واملاحنني الثنائيني واملنظمات غري 
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                ور منها إدماج                                                                                                      احلكومـية والقطاع اخلاص هبدف زيادة املوارد املالية لتنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر عن طريق أم              
                أهداف االتفاقية؛

       بشأن  ٦-   م أ / ٥                                                                        باإلجـراءات اليت اختذهتا اآللية العاملية المتثال الطلبات الواردة يف مقرره              يقـر    - ٦ 
                                              اآللية العاملية على املضي يف تعزيز دعمها             ويشجع                                                                  استعراض سياسات اآللية العاملية وأساليبها التنفيذية وأنشطتها،        

                                                                                        مية املتأثرة عن طريق تنفيذ االستراتيجية املوحدة والنهج املعزز، على حنو ما ورد يف                                           لألطـراف مـن البلدان النا     
  ؛ICCD/CRIC(4)/4        الوثيقة 

                                                                                                      األطراف من البلدان النامية املتأثرة واألطراف األخرى املشمولة مبرفقات التنفيذ اإلقليمي لالتفاقية                 يدعو - ٧ 
                                                                 ي األطراف، بالتشجيع على إبرام اتفاقات شراكة ألغراض تنفيذ االتفاقية؛                                        القيام، بدعم من شركائها الثنائيني واملتعدد    إىل

                                        ً                                              املـنظمات والوكـاالت املتعددة األطراف، وخصوصاً مرفق البيئة العاملية، إىل تبسيط                   يدعـو  - ٨ 
      أعضاء                     اآللية العاملية و        ويدعو                                                                                       إجراءاهتا املتعلقة باحلصول على التمويل من أجل تيسري تنفيذ برامج العمل الوطنية،             

                                                                                                     جلنة التيسري التابعة هلا إىل تعبئة األموال وتوفري معلومات بشأن نقاط الدخول يف عمليات وأساليب التمويل املتعدد 
  .                                       األطراف من أجل تنفيذ برامج العمل الوطنية

   ١٢             اجللسة العامة 
     ٢٠٠٥       أكتوبر  /            تشرين األول  ٢٨
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 ٧-م أ/٦املقرر 

 التعاون مع مرفق البيئة العاملية

          ر األطراف،      إن مؤمت

  ،ICCD/CRIC(4)/5                                 بتقرير األمانة الوارد يف الوثيقة            ً إذ حييط علماً 

               من االتفاقية،  ٢١   ، و ) ب ( ٢               ، وخباصة الفقرة   ٢٠   و ٦           إىل املواد        وإذ يشري 

                                                                   بشأن التعاون بني مرفق البيئة العاملية واالتفاقية، الذي قرر فيه قبول  ٦-   م أ / ٦           إىل مقرره             وإذ يشري كذلك 
               الية لالتفاقية،             املرفق كآلية م

                                                      بتكامل أدوار املرفق واآللية العاملية يف تنفيذ االتفاقية،         وإذ يعترف 

                   والذي طلب فيه من     ٢٠٠٥      يونيه  /                                                        إىل مقرر جملس املرفق املعتمد يف اجتماعه املعقود يف حزيران            وإذ يشري  
                                   لتنفيذي لالتفاقية قصد تقدميها إىل                                                                        كبري موظفيه التنفيذيني إحالة مذكرة التفاهم املقترحة إىل األمني ا          /           رئيس املرفق 

                                                                                                مؤمتر األطراف كي ينظر فيها يف دورته السابعة ويعتمدها يف إطار دعم التعاون مع االتفاقية وتيسري تنفيذها،

                                               مذكرة التفاهم اآلنفة الذكر واملرفقة هبذه الوثيقة،          وقد نظر يف  

                                     لتنفيذ االتفاقية وتركيزه على سياسات                                                عن تقديره جمللس مرفق البيئة العاملية ملواصلة دعمه    يعرب - ١ 
                                 ومبادرات اإلدارة املستدامة لألراضي؛

                                                                                                 أن يربم مع اجمللس مذكرة التفاهم املرفقة ويعتمدها كما اقترحها جملس مرفق البيئة العاملية                   يقرر - ٢ 
  ؛    ٢٠٠٥      يونيه  /                         يف اجتماعه املعقود يف حزيران

                                                    مكافحة التصحر إىل اختاذ ترتيبات مناسبة لتنفيذ املذكرة؛                                     أمانيت مرفق البيئة العاملية واتفاقية     يدعو - ٣ 

                                                                  ً         أن مجيع البلدان األطراف املتأثرة املؤهلة مشمولة مبذكرة التفاهم هذه طبقاً                            يعـرب عـن فهمه       - ٤ 
                                             للصك املنشئ ملرفق البيئة العاملية املعاد تنظيمه؛

   "TerrAfrica "                    يئة العاملية ومببادرة      ً                                                ، بناًء على ذلك، بالشراكات التجريبية القطرية ملرفق الب    يرحب - ٥ 
                     بالتنسيق بني هذه         ويوصي                                                                                          للبنك الدويل باعتبارها أدوات حمتملة لتدعيم بناء الشراكات من أجل تنفيذ االتفاقية،             

                                              العمليات والنظر يف توسيع نطاقها إذا ثبت جناحها؛

                           ل اجلزرية الصغرية النامية                                       ً            املشروع الشامل املوجه ألقل البلدان منواً والدو       "           بتنفيذ            ً    يرحـب أيضاً   - ٦ 
                                                  من جانب برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وباملشروع         "                                                          املتعلق بتنمية القدرات وتعميم اإلدارة املستدامة لألراضي      
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                                                                                                       املتوسـط احلجـم لربنامج األمم املتحدة للبيئة بشأن الدعم العاملي لتيسري وضع برامج ومشاريع لتردي األراضي         
                     وتنفيذها يف وقت مبكر؛

                                                                     ً                 مرفق البيئة العاملية إىل أن يراعي املراعاة الواجبة، لدى متويل األنشطة وفقاً ملذكرة التفاهم،      يدعو  - ٧ 
                                         املقررات ذات الصلة اليت اختذها مؤمتر األطراف؛

                                                                                                      مرفق البيئة العاملية إىل النظر يف تقدمي الدعم، يف حدود واليته، لألنشطة اجلارية يف إطار السنة                       يدعـو  - ٨ 
  ؛ )    ٢٠٠٦ (                للصحارى والتصحر         الدولية 

                                                                                               مرفق البيئة العاملية إىل إتاحة موارد مالية ألنشطة بناء القدرات يف البلدان األطراف املتأثرة             يدعو - ٩ 
                                                                                                       املنفذة لالتفاقية وتيسري التنسيق بني املرفق وجهات الوصل التابعة لالتفاقية على الصعيد القطري بغية متكني املرفق   

                               عملية االتفاقية استجابة أفضل؛                    من االستجابة الحتياجات

                                                                     املاحنني من مرفق البيئة العاملية إىل السعي قدر اإلمكان إلجناح جتديد املوارد؛    يدعو -  ١٠ 

  ،     ٢٠٠٣      مايو   /                                                                              باملقرر الذي اختذه جملس مرفق البيئة العاملية يف اجتماعه املعقود يف أيار                  يرحـب  -  ١١ 
                                                            ليمية ودون اإلقليمية والتقارير الوطنية املوضوعة تعترب عناصر يف                                                     والذي اعترف فيه بأن برامج العمل الوطنية واإلق       

                                       أمانة املرفق إىل تنفيذ ذلك املقرر            ويدعو   ،    ١٥                                                                  إطار مشاريع بناء القدرات اليت ستمول مبوجب الربنامج التشغيلي          
                                  مبساعدة األطراف من البلدان النامية؛

      ٢٠٠٣     مايو  /                              لعاملية يف اجتماعه املعقود يف أيار                                    باملقرر الذي اختذه جملس مرفق البيئة ا         ً يرحب أيضاً -  ١٢ 
                                                                                                                      والـذي مت فـيه االتفاق على زيادة شفافية عملية حتديد التكاليف الزائدة وتيسري تطبيقها العملي يف إطار تنفيذ                   

                              ً       ً    املرفق إىل ضمان تطبيقها تطبيقاً مناسباً؛     ويدعو  ،   ١٥                 الربنامج التشغيلي 

            كبري موظفيه   /                                            مكافحة التصحر ورئيس مرفق البيئة العاملية                                  إىل األمني التنفيذي التفاقية             يطلـب    -  ١٣ 
                                                           كبري موظفيها التنفيذيني إىل تقدمي تقرير إىل مؤمتر األطراف يف دورته  /                                          التنفيذيني بصفته رئيس اآللية املالية لالتفاقية

  .                          الثامنة عن تنفيذ هذا املقرر

   ١٢             اجللسة العامة 
     ٢٠٠٥       أكتوبر  /            تشرين األول  ٢٨
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 مرفق

                                         اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف            بـني        اهم                 مذكـرة الـتف   
                       أو من التصحر، وخباصة    /                                        البلدان اليت تعاين من اجلفاف الشديد و      

               تعزيز التعاون      بشأن                     مرفق البيئة العاملية  و                              يف أفريقيا 

                    ري موظفيه التنفيذيني،  كب /                                                                            إن األمني التنفيذي التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر ورئيس مرفق البيئة العاملية

                                                                               من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف البلدان اليت تعاين من اجلفاف               ٢١             إىل املـادة                 إذ يشـريان     
                                          يعزز مؤمتر األطراف إتاحة اآلليات املالية       "                                                          أو مـن التصحر، وخباصة يف أفريقيا، اليت تنص على أن             /           الشـديد و  

                                                                     تزيد إىل أقصى حد من توافر التمويل لألطراف من البلدان النامية                                                        ويشـجع هذه اآلليات على أن تسعى إىل أن          
  ، "                                                         املتأثرة، وخاصة املوجود منها يف أفريقيا، بغية تنفيذ االتفاقية

                                                                          من االتفاقية اليت تنص على أن األطراف من البلدان املتقدمة تتعهد، مع              )  ب (  ٢٠              إىل املادة                وإذ يشـريان   
                                                                             ألفريقية املتأثرة دون إمهال األطراف من البلدان النامية املتأثرة يف مناطق                                                   إعطـاء األولوية لألطراف من البلدان ا      

                                                                                                                      أخـرى، بـتعزيز تعبئة موارد مالية كافية ومناسبة من حيث التوقيت وقابلة للتنبؤ هبا، مبا يف ذلك متويل جديد                    
                           ملتعلقة بالتصحر اليت تتصل                                                                                                وإضـايف من مرفق البيئة العاملية لتغطية التكاليف الزائدة املتفق عليها لتلك األنشطة ا             

                          ً                            ُ             مبجاالت تركيزه األربعة، طبقاً لألحكام ذات الصلة من الصك املُنشئ للمرفق،

                                                                                                    إىل إعالن بيجني الصادر عن اجلمعية الثانية ملرفق البيئة العاملية الذي يؤكد أن املرفق سيكون                          وإذ يشريان  
                             ية، إذا قرر ذلك مؤمتر األطراف،           من االتفاق  ٢١     ً                        ً           متاحاً كآلية متويل لالتفاقية عمالً بالفقرة 

                                                  ُ                                           إىل القرار الذي اختذته اجلمعية الثانية بتعديل الصك املُنشئ ملرفق البيئة العاملية املعاد                           ً      وإذ يشـريان أيضاً      
                                                                                                            تنظـيمه لكي يشمل تردي األراضي، وبالدرجة األوىل التصحر وإزالة الغابات، بوصفه أحد اجملاالت الستة اليت                

                                                                               لكي يتضمن كوظيفة من وظائف أمانة املرفق التنسيق مع أمانة االتفاقية نيابة عن اجمللس،                   يركز عليها املرفق، و

                                                                   الذي اختذه مؤمتر األطراف يف االتفاقية يف دورته السادسة بقبول            ٦-    م أ  / ٦           إىل املقرر                     وإذ يشريان كذلك     
                  ً        من االتفاقية ووفقاً للصك   ٢١       واملادة   ،   ٢٠         من املادة   )  ب ( ٢                                           ً          مرفق البيئة العاملية كآلية متويل لالتفاقية عمالً بالفقرة 

   ُ                          املُنشئ للمرفق بصيغته املعدلة،

                                                                                                      بدور اآللية العاملية لالتفاقية يف تعزيز التدابري املؤدية إىل تعبئة وتوجيه موارد مالية كبرية، مبا                             وإذ يعترفان    
                   ألطراف من البلدان                                        أو بشروط تساهلية أو سواها، إىل ا       /                                                      يف ذلك من أجل نقل التكنولوجيا، على أساس منح، و         

                                                                                          النامية املتأثرة، على أن تعمل اآللية العاملية حتت سلطة وتوجيه مؤمتر األطراف وتكون مسؤولة أمامه،

                              مع املدير العام لآللية العاملية،           وقد تشاورا  

  :                   قد اتفقا على ما يلي 
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         التعاريف

  :                       ألغراض مذكرة التفاهم هذه 

           ُ         من الصك املُنشئ      ١٣                                      لعاملية كما يرد تعريفها يف الفقرة                            مجعية مرفق البيئة ا     "         اجلمعـية  "       تعـين     ) أ ( 
                     للمرفق املعاد تنظيمه؛

                                                              مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف البلدان اليت   "            مؤمتر األطراف "       يعـين     ) ب ( 
        تفاقية؛       من اال  ٢٢                                              أو من التصحر، وخباصة يف أفريقيا، احملددة يف الفقرة  /                      تعاين من اجلفاف الشديد و

                                                                                اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف البلدان اليت تعاين من اجلفاف الشديد              "         االتفاقية "     تعين    ) ج ( 
                               أو من التصحر، وخباصة يف أفريقيا؛ / و

           ُ      من الصك املُنشئ   ٢٠     إىل   ١٥                                                       جملس البيئة العاملية كما يرد تعريفه يف الفقرات من           "     اجمللس "     يعين    ) د ( 
                ة املعاد تنظيمه؛                  ملرفق البيئة العاملي

           ُ         من الصك املُنشئ     ٢                                   جماالت التركيز الواردة يف الفقرة        "                                   جماالت تركيز مرفق البيئة العاملية     "     تعين      ) ه ( 
                     للمرفق املعاد تنظيمه؛

  ؛        ُ                                     بالصك املُنشئ ملرفق البيئة العاملية املعاد تنظيمه                      ُ       ً   مرفق البيئة العاملية املُنشأ عمالً   "      املرفق "    يعين   ) و ( 

                 بصيغته املعدلة؛       ُ                                     الصك املُنشئ ملرفق البيئة العاملية املعاد تنظيمه  "                    مرفق البيئة العاملية   صك  "    يعين   ) ز ( 

               من االتفاقية؛  ٢١           من املادة  ٤                ُ                  اآللية العاملية املُنشأة وفقا للفقرة   "              اآللية العاملية "    تعين   ) ح ( 

                     على التنفيذ حسب                   الوكاالت املشرفة   "                                                الوكاالت املشرفة على التنفيذ والوكاالت املنفذة      "     تعين    ) ط ( 
                                                                         ً   من صك مرفق البيئة العاملية والوكاالت املنفذة اليت تستفيد من الفرص املوسعة عمالً   ٢٢                        تعريفها الوارد يف الفقرة 

             مبقررات اجمللس؛

    ً                                                                             طرفاً يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف البلدان اليت تعاين من اجلفاف               "      الطرف "     يعين    ) ي ( 
                     حر، وخباصة يف أفريقيا؛          أو من التص /        الشديد و

                                                                 اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف البلدان اليت تعاين من            "                        اتفاقية مكافحة التصحر   "     تعين    ) ك ( 
                              أو من التصحر وخباصة يف أفريقيا؛ /              اجلفاف الشديد و

      الغرض

  .         حة التصحر                                                                                الغرض من مذكرة التفاهم هذه هو تعزيز التعاون بني مرفق البيئة العاملية واتفاقية مكاف 
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                                                     االتساق بني اتفاقية مكافحة التصحر ومرفق البيئة العاملية

                                   ، التابع ملرفق البيئة العاملية، وهدف  )١ (                                                        إن االتساق بني هدف الربنامج التشغيلي لإلدارة املستدامة لألراضي 
                     مبدأ أساسي لوضع                                    واتساق اهلدفني هذا سيكون مبثابة      .                                            معترف به كأساس للتعاون املتبادل الفائدة        )٢ (          االتفاقـية 

  .                                                         سياسات واستراتيجيات وبرامج ومشاريع اإلدارة املستدامة لألراضي

                                                                                                     وسـتتعاون أمانتا االتفاقية واملرفق يف املسائل املوضوعية اليت يتفق مؤمتر األطراف واجمللس على وجوب                
  .                                                      متابعتها لتعزيز هذا االتساق والتعاون بني االتفاقية واملرفق

                            مج واملشاريع املتعلقة بالتصحر                  االستراتيجيات والربا

                                                                                                            يـتعهد مرفق البيئة العاملية، من خالل أمانته ووكاالته املشرفة على التنفيذ ووكاالته املنفذة، لدى وضع                 
                                                                                                     االستراتيجيات والربامج واملشاريع من أجل متويل التكاليف الزائدة املتفق عليها لألنشطة املتعلقة بالتصحر يف إطار 

                                                                                     دي األراضي أو من خالل أنشطة مكافحة التصحر وختفيف آثار اجلفاف يف جماالت التركيز                                  جمال تركيزه على تر   
                                                                                                         األخـرى، بـأن يـراعي املـراعاة الواجـبة أحكام االتفاقية ومقررات مؤمتر األطراف ذات الصلة بالسياسات             

  .                                واالستراتيجيات واألولويات الربناجمية

         التقارير

                                                                لم يقدم إىل كل دورة عادية من دورات مؤمتر األطراف من خالل أمانة                                    ً         يعد مرفق البيئة العاملية تقريراً للع      
                                                                                                                    االتفاقـية عـن اسـتراتيجياته وبراجمه ومشاريعه من أجل متويل التكاليف الزائدة املتفق عليها لألنشطة املتعلقة                 

  :                              وسيشتمل هذا التقرير على ما يلي  .        بالتصحر

                                            البيئة العاملية حول استراتيجيات املرفق وبراجمه                                          معلومات عن املناقشات اجلارية داخل جملس مرفق   ) أ ( 
                                                                          ومشاريعه من أجل متويل التكاليف الزائدة املتفق عليها لألنشطة املتعلقة بالتصحر؛

                                                      

                                    التخفيف من أسباب تردي األراضي وآثاره  "                                                  إن هدف الربنامج التشغيلي لإلدارة املستدامة لألراضي هو   ) ١ (
                                                                                            لى بنية النظم اإليكولوجية وسالمتها الوظيفية من خالل ممارسات اإلدارة املستدامة لألراضي كإسهام يف حتسني          السلبية ع

   ".                                  أسباب معيشة الناس ورفاههم االقتصادي
                                                   اهلدف من هذه االتفاقية هو مكافحة التصحر وختفيف         "       أن      على   ،   "    اهلدف "   ،   ٢                         تنص االتفاقية يف املادة       ) ٢ (

                                                          أو من التصحر، وخباصة يف أفريقيا، وذلك عن طريق اختاذ           /                             يت تعاين من اجلفاف الشديد و                                    آثـار اجلفـاف يف البلدان ال      
                                                                                                    إجراءات فعالة على مجيع األصعدة، مدعومة بتعاون دويل وترتيبات شراكة، يف إطار هنج متكامل متسق مع جدول أعمال 

                                   سينطوي حتقيق هذا اهلدف على األخذ       "         وأنه    ، "                                                              ، هبدف اإلسهام يف حتقيق التنمية املستدامة يف املناطق املتأثرة           ٢١       القرن  
                                                                                                          باستراتيجيات متكاملة طويلة األجل تركز يف آن واحد، يف املناطق املتأثرة، على حتسني إنتاجية األراضي، وإعادة تأهيلها، 

          سيما على                                                                                                                وحفـظ املوارد من األراضي واملوارد املائية وإدارهتا إدارة مستدامة، ما يؤدي إىل حتسني أحوال املعيشة، وال                  
   ".                   مستوى اجملتمعات احمللية
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                                                                                                     توليف للمشاريع اليت أقرها اجمللس أثناء الفترة املشمولة بالتقرير بشأن التصحر، مع تبيان موارد                ) ب ( 
                         وارد املخصصة هلذه املشاريع؛                               مرفق البيئة العاملية وغريها من امل

                                                                                        قائمة باملشاريع اليت وافق عليها اجمللس بشأن التصحر، مع تبيان املوارد املالية التجميعية املخصصة   ) ج ( 
                                   يف مرفق البيئة العاملية هلذه املشاريع؛

      اضي يف                                                                               معلومات عن جتربة مرفق البيئة العاملية يف إدماج األنشطة الرامية إىل التصدي لتردي األر  ) د ( 
                                                 جماالت التركيز األخرى وأوجه التآزر بني جماالت التركيز؛

                                                                    معلومات عن اتفاقات جتديد موارد املرفق وعن التمويل املربمج لتردي األراضي؛        ) ه ( 

  .                                                                              معلومات عن أنشطة الرصد والتقييم اليت يقوم هبا املرفق بشأن املشاريع املتعلقة بالتصحر  ) و ( 

         َّ                                                                        للعلم يقدَّم إىل جملس مرفق البيئة العاملية من خالل أمانة املرفق بعد كل دورة عادية من                       ً        سـتعد االتفاقـية تقريراً      
                              وسيتضمن التقرير معلومات عن      .                                                                            دورات مؤمتر األطراف عن املقررات اليت اختذها األطراف واليت هلا صلة باملرفق           

                                      تكاليف الزائدة املتفق عليها لألنشطة                                                                               املناقشات اجلارية داخل مؤمتر األطراف حول أنشطة املرفق من أجل متويل ال           
  .               املتعلقة بالتصحر

                  لتعاون بني األمانتني ا

                                                                                                    سـيجري بني أمانيت االتفاقية واملرفق اتصال وتعاون وستتشاوران على أساس منتظم حول تعزيز متويل                
            وختفيف آثار                                                                                                        التكالـيف الـزائدة من املرفق ملساعدة األطراف من البلدان النامية املتأثرة على مكافحة التصحر                

  .             من االتفاقية  ٢١       واملادة   )  ب (  ٢٠         ً         اجلفاف عمالً باملادة 

      وبوجه   .                                                                                       وستتشاور أمانة االتفاقية وأمانة املرفق حول االستراتيجيات والربامج واملشاريع املتعلقة بالتصحر 
       تفاقية                                                                                                     خـاص، ستستشري أمانتا االتفاقية واملرفق إحدامها األخرى حول مشاريع نصوص الوثائق ذات الصلة باال              

  .                                                                  واملرفق قبل إصدار نصوص هذه الوثائق كي ينظر فيها مؤمتر األطراف أو اجمللس

     ً                                                                                                ووفقاً لدورة مشاريع املرفق، ستدعى أمانة االتفاقية إىل التعليق على مقترحات املشاريع املتعلقة بالتصحر         
                            ية اتساق مقترحات املشاريع                                                                                        اجلاري النظر فيها إلدراجها يف برنامج عمل مقترح، وخاصة فيما يتعلق بتبيان كيف            

                                                                                                           هـذه مع االتفاقية ومقررات مؤمتر األطراف املتعلقة بالسياسات واالستراتيجيات واألولويات الربناجمية ملكافحة             
  .                       التصحر وختفيف آثار اجلفاف

  .                                                                                                       وستتاح وثائق املرفق الرمسية، مبا يف ذلك املعلومات عن أنشطة املشاريع، على موقعه على شبكة الويب                
  .                                                    اح الوثائق الرمسية لالتفاقية على موقعها على شبكة الويب    وستت
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                التمثيل املتبادل

                                                                                                        ستدعى أمانة مرفق البيئة العاملية إىل حضور اجتماعات مؤمتر األطراف، كما ستدعى أمانة االتفاقية إىل                
   .                                            حضور اجتماعات اجمللس واجلمعية، على أساس متبادل

                         التعاون مع اآللية العاملية

  .                                                                                     انة مرفق البيئة العاملية إىل املشاركة كمراقب يف اجتماعات جلنة التيسري التابعة لآللية العاملية        ستدعى أم 

                                                                                                                 سـتبلغ أمانة مرفق البيئة العاملية جلنة التيسري مبقترحات املشاريع املتعلقة بالتصحر اليت أصبحت رهن التنفيذ لدى             
  .                                                            ملتاحة لتعبئة وتوجيه موارد التمويل املشترك هلذه املشاريع املقترحة                                                املرفق بغية مساعدة اآللية العاملية على حتديد الفرص ا

               الرصد والتقييم

                                                                                                 سيزود مرفق البيئة العاملية مؤمتر األطراف بتقارير مكتب الرصد والتقييم التابع للمرفق ذات الصلة بأنشطة  
   .                        املرفق يف جمال تردي األراضي

       التفسري

                                                           تفاهم هذه، يشترك األمني التنفيذي لالتفاقية وكبري املوظفني                                                إذا نشـأت خالفات حول تفسري مذكرة ال        
  .                                                                                   التنفيذيني للمرفق يف إبالغ مؤمتر األطراف واجمللس بذلك ويدعوانه إىل إبالغهما حبل يقبله الطرفان

           بدء النفاذ

  .                                                                                يبدأ نفاذ مذكرة التفاهم هذه بعد نظر مؤمتر األطراف واجمللس يف هذا النص وموافقتهما عليه 

     ديالت    التع

             ويشترك األمني    .                                                                                  جيوز أن يوافق مؤمتر األطراف واجمللس على إدخال تعديالت على مذكرة التفاهم هذه             
                                                                                                                 التنفيذي لالتفاقية وكبري املوظفني التنفيذيني للمرفق يف تقدمي التعديالت املقترحة، بعد التشاور واالتفاق بينهما،              

   .             األطراف واجمللس                                              من أجل النظر فيها واملوافقة عليها من جانب مؤمتر 

        االنسحاب

                                                                                                                جيوز ألي من أمانة اتفاقية مكافحة التصحر أو أمانة مرفق البيئة العاملية إهناء مذكرة التفاهم هذه يف أي                   
      ويسري   .                                                                                             وقـت مبوجـب إخطار كتايب للطرف اآلخر، بعد موافقة مؤمتر األطراف أو اجمللس، حسب االقتضاء               

   .                                                 ثر على شرعية أو مدة األنشطة املبدوءة قبل هذا اإلهناء                                  االنسحاب بعد اإلخطار بستة أشهر وال يؤ
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 ٧-م أ/ ٧املقرر 

 وضع إجراءات أو إنشاء آليات مؤسسية إضافية ملساعدة مؤمتر
                                         ً       ًاألطراف يف استعراض تنفيذ االتفاقية استعراضا  منتظما 

                إن مؤمتر األطراف،

               من االتفاقية،  ٢٦              ، وكذلك املادة   ٢٢         من املادة   )  ب ( و  )  أ (             إىل الفقرتني       إذ يشري 

                                                 النظر يف وضع إجراءات أو إنشاء آليات مؤسسية                 بشأن    ٦-    م أ  / ٧    ، و  ٥-    م أ  / ١            إىل مقرريه               ً      وإذ يشـري أيضاً      
                                                            ً       ً   إضافية ملساعدة مؤمتر األطراف يف استعراض تنفيذ االتفاقية استعراضاً منتظماً،

  ،ICCD/COP(7)/3                               بتقرير األمانة الوارد يف الوثيقة             ً وإذ حييط علماً  

                                                          نتائج دورات جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية اليت عقدت حىت اآلن،      إذ يقر 

                                                                                                    جتديـد والية جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية بوصفها هيئة فرعية تابعة ملؤمتر األطراف حىت هناية                       يقـرر  - ١ 
                     الثامنة ملؤمتر األطراف؛

           للتنقيح               من اختصاصاهتا   )  ب ( ١                                                  والية اللجنة ووظائفها املنصوص عليها يف الفقرة                    أن ختضع             ً  يقرر أيضاً  - ٢ 
                                                                                                                         والـتجديد يف الـدورة الثامنة ملؤمتر األطراف، يف ضوء الدروس املستفادة أثناء الدورة الكاملة لالستعراض الذي تقوم به                

        اللجنة؛

                                                                                    األطـراف واجلهات املعنية من أصحاب املصلحة يف جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، مبا يف ذلك            يدعـو  - ٣ 
       أشهر  ٦                         إىل األمانة يف موعد أقصاه ICCD/COP(7)/3                                              ىل أن تقدم ردودها على األسئلة الواردة يف الوثيقة              اجملتمع املدين، إ

                                                                          إىل األمانة أن جتمع هذه املعلومات لكي تنظر فيها األطراف أثناء الدورة الثامنة     يطلب                                      قبل الدورة الثامنة ملؤمتر األطراف، و     
             ملؤمتر األطراف؛

                 أثناء الدورة                           واجلدول الزمين الجتماعاهتا                                  اض اختصاصات اللجنة وعملياهتا                      أن يتم استعر               يقـرر كذلك   - ٤ 
  ؛              ها كهيئة فرعية     عمل     طرائق                                                                             الثامنة ملؤمتر األطراف، بغية إدخال كل ما يلزم من تعديالت، مبا يف ذلك إعادة النظر يف 

          ول أعمال                                                                                   إىل األمانـة، بالتشاور مع رئيس جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، أن تعد جد                   يطلـب  - ٥ 
                                         ، حبيث يتحقق أكرب قدر من تبادل أفضل         ٥-    م أ  / ١                                                                اللجـنة وتنظـيم عملها أثناء دورهتا اخلامسة، وفقا للمقرر           

                                                                                                               املمارسـات والتجارب والدروس املستفادة بني األطراف واملراقبني، مع إيالء العناية الواجبة لتحسني الفعالية من              
  .                                      حيث التكلفة والكفاءة الزمنية الجتماعاهتا

   ١٣           لسة العامة   اجل
     ٢٠٠٥       أكتوبر  /            تشرين األول  ٢٨
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 ٧-م أ/٨املقرر 

                                ً                       حتسني إجراءات تبليغ املعلومات، فضال  عن نوعية وشكل التقارير
     ُ   َّ                اليت ت قد م إىل مؤمتر األطراف

                إن مؤمتر األطراف،

               من االتفاقية،  ٢٦              ، وكذلك املادة   ٢٢         من املادة   )  د ( و  )  ج ( و  )  ب ( و  )  أ ( ٢            إىل الفقرة       إذ يشري 

ـ      ، ٥-    م أ  /  ١٠    ، و  ٥-    م أ  / ٣    ، و  ٥-    م أ  / ١    ، و  ٤-    م أ  /  ١٠    ، و  ٢-    م أ  / ٥    ، و  ١-    م أ  /  ١١             إىل مقرراته         ً     ري أيضـاً             وإذ يش
  ، ٦-   م أ / ٤   ، و ٦-   م أ / ١ و

                                                                                           املعلومات املقدمة من األطراف من البلدان األفريقية والبلدان املتقدمة، وكذلك من أجهزة                                 وإذ يالحظ مع التقدير    
                                                                   الدولية األخرى، يف تقاريرها املقدمة إىل الدورة السابعة ملؤمتر                                                                وصـناديق وبـرامج األمـم املتحدة واملنظمات احلكومية        

                                                            األطراف عن طريق الدورة الثالثة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية،

                                                                                 لكون الدورة الثالثة لتبليغ املعلومات يتعني إمتامها يف الدورة الثامنة ملؤمتر األطراف،        ً    وإدراكاً منه 

                                                                            عملية تقدمي التقارير يف إطار االتفاقية بطريقة تزود مجيع أصحاب املصلحة،                             باحلاجة إىل تبسيط          ً         وتسـليماً مـنه    
                                                                                                                 وخباصـة صـناع القرار، مبعلومات وقائعية كافية ونوعية، بغية تقييم التقدم وحتديد املستهدفات يف معرض بلوغ أهداف           

                              االتفاقية من منظور طويل األجل، 

                                                       ة عن الدروس املستفادة خبصوص اإلجنازات واملعوقات، وعن                                              باحلاجـة إىل تقدمي معلومات أكثر فني             ِّ      وإذ يسـلِّم     
ُ                                                     أفضل املمارسات وأكثر اخليارات فعالية، فضالً عن معلومات عن تقييم تأثري النُُّهج واإلجراءات املتخذة والنتائج املتحققة،                 ُّ                             ً                                       

                                               يف التقارير اليت يتعني تقدميها من األطراف واملراقبني،

                                                      ع بيانات ومعلومات نوعية موثوق هبا وموحدة الشكل، وتسهيل                          إىل احلاجـة إىل تعزيـز مج            وإذ يشـري   
                                ً                                                               الوصول إليها، حني يكون ذلك مناسباً، عن حالة تردي األراضي ومكافحة التصحر، وكذلك عن التدابري املتخذة 

                                                       لتنفيذ االتفاقية، يف التقارير اليت تقدمها البلدان األطراف،

                                                         لومات قابلة للمقارنة ومتوافقة ومتناسقة عن الدعم املقدم من                       باحلاجة إلجياد بيانات ومع     كذلك          ِّ  وإذ يسلِّم 
                                                                                                                   أجل تنفيذ االتفاقية، وذلك يف التقارير اليت تقدمها األطراف من البلدان املتقدمة وأجهزة وصناديق وبرامج األمم                

         األخرى،                               املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية

                                        ً        غ املعلومات، ال سيما على الصعيد الوطين، فضالً                                                       إنشاء فريق عامل خمصص لتحسني إجراءات تبلي           يقرر - ١ 
                                                    عن جودة وشكل التقارير املتعلقة بتأثري تنفيذ االتفاقية؛
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                                                                                    يقوم الفريق العامل املخصص بعقد اجتماع ملمثلي األطراف املعينني مع إيالء االعتبار                   أن            ً    يقـرر أيضاً   - ٢ 
                    ُ                                        سة ممثلني لكل منطقة، وُيشترط أن يكونوا من ذوي اخلربة يف                                     وال يتم تعيني أكثر من مخ       .                                الواجب للتمثيل اجلغرايف العادل   

                                                                                                              ويقوم رئيسا جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية وجلنة العلم والتكنولوجيا وكذلك ممثل عن اآللية العاملية بتقدمي                 .                إعداد التقارير 
                               املشورة إىل الفريق العامل املخصص؛

                                                   ملقام األول بالوسائل اإللكترونية والوثائقية، وأن                                               أن يؤدي الفريق العامل أعماله يف ا                 يقرر كذلك  - ٣ 
                ً                                                                                       يفيد األعضاء أيضاً من االجتماعات التحضريية اإلقليمية للدورة اخلامسة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية ومن الدورة 

              اخلامسة للجنة؛

           ة استعراض                                                                         أن يواصل الفريق العامل املخصص، بعد انتهاء الدورة اخلامسة للجن                  ً            يقـرر فضالً عن ذلك     - ٤ 
                                           وسيعقد اجتماع تقين للفريق العامل املخصص        .          الوثائقية /                               يف املرفق، بالوسائل اإللكترونية                                     تنفيذ االتفاقية، أعماله املبينة     

                                                                                                                        فـيما بني الدورة اخلامسة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية والدورة الثامنة ملؤمتر األطراف، إذا ما توافرت التربعات،                 
                                                                      يف ذلك تقدمي تقرير للفريق يف املوعد احملدد إىل مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة               رعة إمتامها، مبا                        لتيسـري تقدم أعماله وس   

                عن طريق األمانة؛

                                            إىل األمانة تيسري أعمال الفريق العامل املخصص؛    يطلب - ٥ 

      تأثرة                                                                                            بصـياغة وحتسني املوجزات القطرية الواردة يف التقارير الوطنية لألطراف من البلدان امل                   يرحـب  - ٦ 
                                                                                    القيام على حنو تشاركي برصد وتقييم حالة تردي األراضي ومكافحة التصحر على حنو               )  أ   : (                         بوصـفها أدوات ترمي إىل    
                                                  ضمان إمكانية مقارنة النتائج على مر السنني يف          )  ب (               االقتصادية؛   -                           الفيزيائية واالجتماعية    -                           يشمل البارامترات احليوية    

      تعزيز   )  د (                                                                     تعزيز مستوى االستعداد وفعالية التدابري املتخذة لتنفيذ االتفاقية؛           )  ج (       اقية؛                                  اجملـاالت ذات األمهية احملددة لالتف     
                                    مشاركة اجملتمع املدين يف تنفيذ االتفاقية؛

                                 ُ   ً                                                                  جلنة العلم والتكنولوجيا إىل املضي قُدماً يف جمال توحيد النظم والبيانات واملعلومات املتعلقة برصد                  يدعو - ٧ 
  -                           الفيزيائية واالجتماعية    -                                                          حر، وإىل املساعدة يف وضع مناذج موحدة للمؤشرات احليوية                                        تقيـيم تـردي األراضي والتص     

                ُ                               االقتصادية اليت سُتستخدم يف صياغة املوجزات القطرية؛

                                   أو دعم أنشطة بناء القدرات على       /                                  واملنظمات الدولية إىل تطوير و                                  الشركاء من البلدان املتقدمة           يدعـو  - ٨ 
                                                 من أجل تدعيم قدرة األطراف على رصد العمليات                                                       إدارة املوارد الزراعية والبيئية والطبيعية،                                   الصعيد الوطين أثناء تناول     

                                                                                                                  املضـطلع هبا يف إطار االتفاقية، وسد الثغرات القائمة يف جمال املعلومات والبحوث، ومجع البيانات اإلحصائية ذات                 
                                                  ت اليت تفضي إىل عمليات التقييم التشاركية على                            ، والنهوض بالشراكا                                                   الصـلة وتقدمي التقارير الوطنية يف املوعد احملدد       

              مجيع املستويات؛
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                                                                                                       مرفق البيئة العاملية وغريه من املنظمات اليت ترعى إعداد التقارير الوطنية اليت تقدمها البلدان                   ً أيضاً      يدعو - ٩ 
                        نة، بتقدمي الدعم يف الوقت                                                                                             األطـراف يف مـرفق التنفيذ اإلقليمي ألفريقيا إىل زيادة املساعدة يف إمتام دورة استعراض اللج           

                                                                                                                           املناسب لصياغة وتقدمي التقارير الوطنية للبلدان األطراف يف مرفقات التنفيذ اإلقليمي األخرى، قبل الدورة اخلامسة للجنة                
  ؛    ٢٠٠٦                                       استعراض تنفيذ االتفاقية اليت ستعقد يف عام 

                               ووسائل حتسني إجراءات تبليغ                                                               أن جيري يف الدورة الثامنة ملؤمتر األطراف استعراض طرق                   يقرر كذلك  -  ١٠ 
                                          إىل األمني التنفيذي أن يقدم إىل مؤمتر             ويطلب             ً                            ُ   َّ                             املعلومات، فضالً عن نوعية وشكل التقارير اليت ُتقدَّم إىل مؤمتر األطراف،            

  .             ً                                   األطراف تقريراً عن التدابري املتخذة لتنفيذ هذا املقرر

   ١٢             اجللسة العامة 
     ٢٠٠٥       أكتوبر  /            تشرين األول  ٢٨
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 مرفق

 ت الفريق العامل املخصص املعين بتحسني إجراءات تبليغ املعلومات،اختصاصا
    ً                            ُ   َّ                فضال  عن نوعية وشكل التقارير اليت ت قد م إىل مؤمتر األطراف

 األساس املنطقي

                                                                                     ً                 الحظت جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية أن إجراءات تبليغ املعلومات قد تطورت وصارت تزداد تعقيداً منذ اعتماد       
                                                                                                    أصبح الترشيد والتوضيح من أجل حتسني إجراءات التبليغ واحدة من األولويات لتحسني التبليغ عن                       ومـن مث    .           االتفاقـية 

  .              تنفيذ االتفاقية

 األهداف

                                                                                                تقـدمي إرشادات إىل مؤمتر األطراف بشأن إجراءات التبليغ املبسطة واملتسقة وأشكال التقارير بعد إمتام        -
                      دورة التبليغ الثالثة؛

    يف                        بالنظر إىل تطبيقها احملتمل                                                    واملسائل املستهدفة من أجل عملية التبليغ احلالية،                            توضـيح وتوحيد البنود    -
                       أشكال التقارير اجلديدة؛

                    األطراف واملراقبني          قيام                            ً                                               تقيـيم تنفيذ االتفاقية تقييماً أكثر فنية على الصعيد الوطين عن طريق                   تيسـري    -
  .                استعراض التقارير ب

 النتائج املتوقعة

                                                                                      لتقدميه إىل مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة عن االستنتاجات والتوصيات املتصلة بتحسني                                    سـيتم إعـداد تقرير       
           والغرض من    .                            ً                                َّ                                               إجـراءات تبليغ املعلومات، فضالً عن نوعية وشكل التقارير اليت ستقدَّم إىل الدورة الثامنة ملؤمتر األطراف               

                              ومن اجملاالت اليت سيجري النظر       .                     لثامنة ملؤمتر األطراف                                                                       هذه الوثيقة هو تقدمي معلومات إىل صناع القرارات أثناء الدورة ا          
  :           فيها ما يلي

                                                                                                        مقـترح مبجموعـة خمتارة من املؤشرات القابلة للقياس البسيطة واملتسقة والفعالة، إلعداد التقارير اليت              -
                                                   تقدمها األطراف من البلدان املتقدمة والبلدان املتأثرة؛

     ليغ؛                                توضيح دور املعايري واملؤشرات يف التب -

                                                                                   توضيح دور املوجزات القطرية يف التبليغ الوطين والتحسينات اليت ميكن إدخاهلا على استخدامها؛ -

                                                                                               مقـترح بشـأن كيفية إدماج أفضل املمارسات املتصلة بتنفيذ جماالت العمل االستراتيجية احملددة               -
  ؛ ) ٤-   م أ / ٨      املقرر  (

  .                       تفاقية على الصعيد الوطين                                                حتديد السبل والوسائل الكفيلة بتيسري تقييم تنفيذ اال -
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 تكوين الفريق

  .                    من منطوق هذا املقرر ٢                             ً                         سيتم تكوين الفريق العامل وفقاً لألحكام الواردة يف الفقرة  

 تنظيم العمل

  ١       املرحلة 

           من منطوق  ٣                                                                                              يـبدأ الفريق أعماله فور انتهاء الدورة السابعة ملؤمتر األطراف باستخدام الوسائل احملددة يف الفقرة      
  .    ٢٠٠٥      ديسمرب  /            كانون األول ١                      وجيري تعيني املمثلني حبلول   .                                            قرر، حبيث تكون اإلنكليزية هي لغة عمله الوحيدة      هذا امل

                                                                                                              يفـيد الفـريق من االجتماعات اإلقليمية التحضريية للدورة اخلامسة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية، مبساعدة                
                          ً                              ويأخذ الفريق يف احلسبان أيضاً، حسب االقتضاء، النواتج          .            كل منهم                                                       املنسقني اإلقليميني الذين ستعينهم املناطق اليت يتبعها      

                                                                                                                               ذات الصلة اليت يتوصل إليها الفريق العامل املعين بتقرير وحدة التفتيش املشتركة، مبا يف ذلك الرؤية الطويلة األجل واخلطة                   
  .                                                                         االستراتيجية التفاقية مكافحة التصحر وأعمال جلنة العلم والتكنولوجيا ذات الصلة

                                                                                                                        يقدم أعضاء الفريق إىل األمانة قبل الدورة اخلامسة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية وثائق تبني املسائل التقنية اليت                  
                                         وتقوم األمانة بتجميع وتصنيف ما يقدمه        .                                                                           جـرت جتربـتها يف ظل عملية التبليغ الوطين، واقتراحات من أجل التحسني            

  .                                            ها جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف دورهتا اخلامسة                                     أعضاء الفريق يف وثيقة رمسية لكي تنظر في

                                                                                                                     تقوم جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف دورهتا اخلامسة بالنظر يف الوثيقة املذكورة أعاله يف إطار البند املناسب من                   
             غي أن جيتمع       وينب  .  ُ                                                                                  وُيمنح الوقت الكايف هلذا البند من أجل تبادل وجهات النظر وعقد مناقشة مفتوحة              .               جـدول األعمال  

                                                                                                                       الفـريق العـامل املخصص على هامش الدورة اخلامسة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية ملناقشة املسائل املثارة أثناء الدورة            
  .            اخلامسة للجنة

  ٢       املرحلة 

                                                                                                                      بعد انتهاء الدورة اخلامسة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية، يضع الفريق يف االعتبار نواتج الدورة اخلامسة للجنة                
                                         ويواصل أعماله يف املقام األول بالوسائل        .                                                                                استعراض تنفيذ االتفاقية، كما هي معروضة يف تقرير اللجنة عن دورهتا اخلامسة           

                                                                                            ويعقد اجتماع بني الدورة اخلامسة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية والدورة الثامنة ملؤمتر األطراف،       .          الوثائقية /            اإللكترونـية 
                                                                                               تيسري تقدم أعمال الفريق وسرعة إمتامها، مبا يف ذلك تقدمي تقرير للفريق يف املوعد احملدد إىل                                              إذا مـا توافرت التربعات، ل     

  .                                                         جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف دورهتا السادسة عن طريق األمانة

        النتائج

      امسة،                                                                                                 تقـوم جلـنة اسـتعراض تنفيذ االتفاقية يف دورهتا السادسة باستعراض التقرير الذي أعدته عن دورهتا اخل       
                                                                                                                    وتصـدر املـزيد من التوصيات يف شكل مشروع مقرر أو مشاريع مقررات بشأن حتسني شكل التقارير الوطنية املتعلقة                   

  .                                                          بتنفيذ االتفاقية، لكي ينظر فيها مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة
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 ٧-م أ/٩املقرر 

 برنامج عمل الدورة اخلامسة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية

     اف،             إن مؤمتر األطر

               من االتفاقية،  ٢٢         من املادة   )  ح ( و  )  د ( و  )  ج ( و  )  أ ( ٢             إىل الفقرات       إذ يشري 

               من االتفاقية،  ٢٦            ، وإىل املادة   ٢٣         من املادة   )  ج ( و  )  ب ( و  )  أ ( ٢     ً              أيضاً إىل الفقرات        وإذ يشري 

                                                بشأن إجراءات تبليغ املعلومات واستعراض التنفيذ، ١-   م أ /  ١١         إىل مقرره              وإذ يشري كذلك  

                              بشأن اإلجراءات أو اآلليات      ٥-    م أ  / ١              من مقرره      ١٠    و  ٨    و  ٧    و  ٦                إىل الفقرات           عن ذلك            ً    وإذ يشري فضالً     
                      من مرفق املقرر نفسه، ٩   و ١                                                                    املؤسسية اإلضافية للمساعدة يف استعراض تنفيذ االتفاقية، وكذلك إىل الفقرتني 

  :      تفاقية                                                                        إدراج البنود التالية يف جدول أعمال الدورة اخلامسة للجنة استعراض تنفيذ اال    يقرر - ١ 

           وباملادة    ٢٢           من املادة     )  ب ( و  )  أ ( ٢                                             ً                 استعراض تنفيذ االتفاقية وترتيباهتا املؤسسية، عمالً بالفقرتني          ) أ ( 
  ؛ ٥-   م أ / ١           من املقرر   ١٠                       ً           من االتفاقية، وكذلك عمالً بالفقرة   ٢٦

                                                                                                 اسـتعراض الـتقارير املقدمة من البلدان األطراف املتأثرة من املناطق خالف أفريقيا عن تنفيذ                ̀  ١̀ 
                                                                                                التفاقية، مبا يف ذلك عن العملية القائمة على املشاركة، وعن اخلربات املكتسبة والنتائج احملرزة               ا

                              يف إعداد برامج العمل وتنفيذها؛

                                                                                                اسـتعراض التقارير املقدمة من البلدان األطراف املتقدمة عن التدابري املتخذة من أجل مساعدة               ̀  ٢̀ 
                                                      فريقيا يف إعداد برامج العمل وتنفيذها، مبا يف ذلك                                                     البلدان األطراف املتأثرة من املناطق خالف أ      

                                                                     املعلومات املتعلقة باملوارد املالية اليت قدمتها أو تقدمها مبقتضى االتفاقية؛

                                                                                            استعراض املعلومات املقدمة من اهليئات والصناديق والربامج املختصة يف منظومة األمم املتحدة،             ̀  ٣̀ 
                                                   ت غري احلكومية األخرى، بشأن ما تبذله من أنشطة                                                  ومـن املنظمات احلكومية الدولية واملنظما     

                                                                    لدعم تنفيذ االتفاقية يف البلدان األطراف املتأثرة من املناطق خالف أفريقيا؛

                                                                                   النظر يف التعديالت الالزم إدخاهلا على عملية وضع برامج العمل وتنفيذها، مبا يف ذلك استعراض   ) ب ( 
            االتفاقية؛                                      التنفيذ املعزز لاللتزامات املنصوص عليها يف

                                                                                                        اسـتعراض املعلومـات املتاحة عن تعبئة واستعمال املوارد املالية وغريها من أشكال الدعم املقدمة من                  ) ج ( 
                                                                                                           الوكاالت واملؤسسات املتعددة األطراف، بغية تعزيز فعاليتها وكفاءهتا باجتاه حتقيق أهداف االتفاقية، مبا يف ذلك املعلومات  

                                              لعاملية واآللية العاملية وجلنة التيسري التابعة هلا؛                            املتعلقة بأنشطة مرفق البيئة ا
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                                                                                                   الـنظر يف السـبل والوسائل الكفيلة بتعزيز نقل أشكال الدراية والتكنولوجيا اخلاصة مبكافحة التصحر           ) د ( 
                                                                                                                    أو التخفـيف مـن آثـار اجلفاف، وكذلك يف السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز تقاسم اخلربات وتبادل املعلومات بني                    / و

                              راف واملؤسسات واملنظمات املهتمة؛   األط

                                                                                  َّ               النظر يف السبل والوسائل الكفيلة بتحسني إجراءات تبليغ املعلومات، وحتسني التقارير اليت تقدَّم                 ) ه ( 
                   ً      ً   إىل مؤمتر األطراف شكالً ونوعاً؛

                                                                                             إىل األمانة أن تعمم جبميع اللغات الرمسية، وقبل انعقاد الدورة اخلامسة للجنة استعراض                  يطلب - ٢ 
                                                    ً       ً                                                      نفـيذ االتفاقـية بستة أسابيع على األقل، جدول أعمال مؤقتاً مشروحاً ووثائق مناسبة لتلك الدورة، على حنو                   ت

  .      أعاله ١                               يعكس القرارات املذكورة يف الفقرة 

   ١٢             اجللسة العامة 
     ٢٠٠٥       أكتوبر  /            تشرين األول  ٢٨
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 ٧-م أ/١٠املقرر 

 االتفاقيةتاريخ ومكان انعقاد الدورة اخلامسة للجنة استعراض تنفيذ 

                إن مؤمتر األطراف،

               من االتفاقية،  ٢٢         من املادة   )  ج ( و  )  أ ( ٢            إىل الفقرة       إذ يشري 

                                                   بشأن اإلجراءات أو اآلليات املؤسسية اإلضافية للمساعدة  ٦-   م أ / ٧   و ٥-   م أ / ١            إىل مقرريه             ً وإذ يشري أيضاً 
                          سة للجنة استعراض تنفيذ                                    عن برنامج عمل الدورة اخلام      ٧-    م أ  / ٩                                                يف اسـتعراض تنفـيذ االتفاقـية، وإىل املقرر          

          االتفاقية،

                                                                               العرض الذي قدمته حكومة األرجنتني الستضافة الدورة اخلامسة للجنة استعراض                        يقبل بامتنان  - ١ 
                تنفيذ االتفاقية؛

                      ملدة مثانية أيام عمل؛    ٢٠٠٦      سبتمرب  /                                                        عقد الدورة اخلامسة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف أيلول    يقرر - ٢ 

ْ             بغية التوصل إىل ترتيبات ُمْرضية                                                  مني التنفيذي أن يتشاور مع حكومة األرجنتني               إىل األ        يطلـب  - ٣   ُ                         
  .                                                                                   بشأن استضافة تلك احلكومة للدورة اخلامسة للجنة يف األرجنتني وتغطية ما يتصل بذلك من تكاليف

   ١٣             اجللسة العامة 
     ٢٠٠٥       أكتوبر  /            تشرين األول  ٢٨
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 ٧-م أ/١١املقرر 

 نسيق اإلقليمي وطرائق عملها وتكاليفها وجدواهااألساس املنطقي إلنشاء وحدات الت
 واختصاصاهتا املمكنة والترتيبات املؤسسية والتعاونية اخلاصة هبا

                إن مؤمتر األطراف،

                                             بشأن النظر يف مبادرة وحدات التنسيق اإلقليمي، ٥-   م أ / ٦           إىل مقرره       إذ يشري 

                                   ء وحدات التنسيق اإلقليمي وطرائق                                  بشأن مدى احلاجة إىل إنشا      ٦-    م أ  /  ١١              إىل مقرره                ً     وإذ يشـري أيضاً    
                                         عملها وتكاليف وجدواها واختصاصاهتا املمكنة،

                                                               بشأن األساس املنطقي إلنشاء وحدات التنسيق اإلقليمي وطرائق         ICCD/COP(7)/7               يف الوثيقة            وقد نظر  
                                                                                  عملها وتكاليفها وجدواها واختصاصاهتا املمكنة والترتيبات املؤسسية والتعاونية اخلاصة هبا،

                                                                            بطلـب البلدان األطراف من أوروبا الوسطى والشرقية حتري إمكانية إنشاء ترتيبات            ً       ذ حيـيط عـلماً      وإ 
                                                للتنسيق اإلقليمي، من مجلتها وحدة للتنسيق اإلقليمي،

                                                                               اجلهود اليت تبذهلا وحدات التنسيق اإلقليمي القائمة للمساعدة، إىل جانب أمور                                   وإذ يالحظ مع التقدير      
                                                         بكات يف املناطق املختصة هبا بشأن تنفيذ برامج العمل اإلقليمية،                      أخرى، على وضع برامج وش

                                                                                             يف هذا الصدد باجلهود اليت تبذهلا املؤسسات املضيفة لوحدات التنسيق اإلقليمي وخمتلف البلدان                   يرحب   
                                                                       األطراف والوكاالت املتعددة األطراف من أجل دعم أنشطة وحدات التنسيق اإلقليمي،

                                                            فة إىل مواصلة دعمها للتكاليف اجلارية لوحدات التنسيق اإلقليمية؛              املنظمات املضي    يدعو - ١ 

                                                                                    األطراف من البلدان املتقدمة والوكاالت املتعددة األطراف إىل مواصلة املسامهة على                ً أيضاً      يدعو - ٢ 
                                                          أساس طوعي يف الصندوق التكميلي ألنشطة وحدات التنسيق اإلقليمي؛

                                                   تنسيق اإلقليمي هذه، ويتضمن ذلك مرتبات الوظائف                                                يـرى أن يستمر متويل مبادرة وحدات ال        - ٣ 
                                                                                                                القائمـة واألموال الالزمة لألنشطة الضرورية، من الصندوق التكميلي، حلني النظر يف هذا البند من بنود جدول                 

                                         األعمال أثناء الدورة الثامنة ملؤمتر األطراف؛

                           لومات املتاحة الواردة من                                 َّ                                    إنشـاء فريق مفتوح العضوية يكلَّف باستعراض التقارير واملع               يقـرر  - ٤ 
                                                                                                 األطراف وغريها من الكيانات وبتقدمي توصيات إىل الدورة الثامنة ملؤمتر األطراف بشأن خيارات التنسيق اإلقليمي 
                                                                                                                املتسـمة بالكفاءة والفعالية من حيث التكلفة، وخاصة بشأن كيفية استخدام وحدات التنسيق اإلقليمي القائمة               

                                                                                ة ودون اإلقليمية ذات الصلة أفضل استخدام، واختاذ مقرر يف الدورة الثامنة بشأن                                      وغريهـا من الكيانات اإلقليمي    
                                                                             وحدات التنسيق اإلقليمي وما يتصل هبا من ترتيبات مؤسسية وترتيبات خاصة بامليزانية؛
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                                                                                      إىل األمانـة أن تقوم، بتوجيه من رئيس مؤمتر األطراف، بتيسري املشاورات بني أعضاء                   يطلـب  - ٥ 
               وخباصة يف أثناء    .                                                                                  وح العضوية بوسائل منها اغتنام الفرص غري الرمسية اليت تسنح يف أية اجتماعات                            الفـريق املفـت   

                                                   األطراف إىل املسامهة، على أساس طوعي، يف أنشطة              ويدعو                                                      الـدورة اخلامسـة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية،         
  .                     الفريق املفتوح العضوية

   ١٣             اجللسة العامة 
     ٢٠٠٥       أكتوبر  /            تشرين األول  ٢٨
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 ٧-م أ/١٢املقرر 

 أنشطة تشجيع وتعزيز العالقات مع االتفاقيات األخرى ذات الصلة، ومع
 الصلةاملنظمات واملؤسسات والوكاالت الدولية ذات 

                إن مؤمتر األطراف،

  ،Add.1   وICCD/COP.7/5         الوثيقتني            وقد استعرض  

                         ت مع االتفاقيات األخرى ذات                           بشأن تشجيع وتعزيز العالقا ٦-   م أ /  ١٢   و ٥-   م أ / ٧             إىل املقررين        وإذ يشري 
                                                       الصلة ومع املنظمات واملؤسسات والوكاالت الدولية ذات الصلة،

                                                          بنتائج اجتماعات فريق االتصال املشترك يف تعزيز أوجه التآزر،            ً وإذ حييط علماً 

       ُ                                                          الذي طُلب فيه إىل األمانة أن تسهم مع الشركاء اآلخرين يف             ٦-    م أ  /  ١٢               على املقرر                        وإذ يعـيد التأكيد    
                                                                                       زيز قدرة البلدان ذات الغطاء احلرجي احملدود على مكافحة التصحر وتردي األراضي وإزالة الغابات،  تع

            تعزيز جماالت    :                                   األحراج والنظم اإليكولوجية احلرجية    "                                    بتقرير حلقة عمل فيتربو بشأن                   ً     وإذ حيـيط علماً    
  ، "                                 التآزر يف تنفيذ اتفاقيات ريو الثالث

                                                                       امية إىل تطوير أوجه التآزر على املستوى الوطين، مبا يف ذلك برنامج                          باجلهود الر      ً أيضاً              ً     وإذ حيـيط علماً    
                                                                                                                   حلقـات العمل الوطنية بشأن أوجه التآزر والتقييم الذايت للقدرة الوطنية، وحلقات التدريب اليت ينظمها مرفق                

                                  البيئة العاملية وغريها من املبادرات،

                                      ً            الغابات لتعزيز املبادرات التعاونية دعماً ملنتدى                                           جبهود الشراكة التعاونية يف جمال                   ً        وإذ حييط علماً كذلك    
                           األمم املتحدة املعين بالغابات،

                                                     ً                                                أن تشغيل األموال اخلاصة بالتكيف مع تغري املناخ يتيح فرصاً إضافية لتعزيز أوجه التآزر فيما                         وإذ يدرك  
                 بني اتفاقيات ريو،

                             مانات اتفاقية األمم املتحدة                                                                األطـراف إىل استعراض الورقة اليت اشتركت يف إعدادها أ                يدعـو  - ١ 
                                                                                                                    ملكافحـة التصـحر، واتفاقية التنوع البيولوجي، واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، واليت ترد يف                 

      ويدعو    ،   "                                                      خيارات تعزيز التعاون فيما بني اتفاقيات ريو الثالث        "            املعنونة   FCCC/SBSTA/2004/INF.19         الوثيقة  
                                                         تعليقات إىل األمانة قبل انعقاد الدورة الثامنة ملؤمتر األطراف؛                 األطراف إىل تقدمي     كذلك

                                                                                               جملسـي إدارة االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ واتفاقية التنوع البيولوجي إىل مراعاة                    يدعـو  - ٢ 
                                                                         مقررات مؤمتر أطراف اتفاقية مكافحة التصحر املتعلقة بأوجه التآزر يف مداوالهتما؛

                                                                               انيت اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية مكافحة التصحر ملا اضطلعتا به من                ألم           عن تقديره       يعرب - ٣ 
       ويشجع                                                                                                       أعمـال يف وضـع بـرنامج عملهما املشترك بشأن التنوع البيولوجي يف األراضي اجلافة وشبه الرطبة،                  

                                                    األطراف على اختاذ التدابري الالزمة لضمان تنفيذه الفعال؛
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                                                               كافحة التصحر واألمني التنفيذي التفاقية التنوع البيولوجي إىل                                     األمني التنفيذي التفاقية م        يدعو - ٤ 
                                                                                                                   تعزيـز برنامج العمل املشترك، مبا يف ذلك جهودمها الرامية إىل بلوغ أهداف التنوع البيولوجي ذات الصلة لعام                  

                رته الثامنة اليت                                                                              بالعناية اليت سيوليها هلذه املسألة مؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي يف دو     ويرحب  ،     ٢٠١٠
  ؛    ٢٠٠٦     مارس  /                                  ستعقد يف كوريتيبا، بالربازيل، يف آذار

                                                               البلدان األطراف على اجلد يف التنفيذ املنسق لالتفاقيات ذات الصلة؛     يشجع - ٥ 

                                                                              إىل بذل مزيد من اجلهود يف بناء القدرات ويف تطوير أوجه تآزر تشغيلية من خالل حلقات     يدعو - ٦ 
                                                     لتآزر وحلقات التدريب اليت ينظمها مرفق البيئة العاملية؛                         العمل الوطنية بشأن أوجه ا

                                                                                         األطـراف املتأثرة على إدماج قضايا اإلدارة املستدامة لألراضي يف إطار برامج العمل                    يشـجع  - ٧ 
                                                     الوطنية للتكيف مبوجب االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ؛

                                  ق مع األعضاء اآلخرين يف الشراكة                                                       األمـني التنفيذي القيام مبشاورات وتعاون أوث                 يطلـب إىل   - ٨ 
                                                                                                                     التعاونـية يف جمال الغابات وغريها من املنظمات املهتمة بغية تعزيز املبادرات املشتركة املتعلقة باإلدارة املستدامة                

                                                                    األطراف واملنظمات املهتمة إىل تقدمي دعم مايل وتقين هلذه املبادرات املشتركة؛     ويدعو         للغابات، 

                                                            تمع املدين، واملنظمات غري احلكومية ومؤسسات األحباث إىل تقدمي معلومات             األطراف واجمل    يدعو - ٩ 
                           من األمانة إعداد جتميع               ً  ويرجو أيضاً                                                                               عـن التجارب الناجحة يف األنشطة امليدانية بشأن أوجه التآزر إىل األمانة،             

                                                                     للعروض الواردة وتقدميه إىل مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة كوثيقة معلومات؛

                                                                                  إىل األمانة إنشاء صفحة على شبكة الويب بشأن التعاون وأوجه التآزر فيما بني                      ب كذلك      يطل -  ١٠ 
                                                                                                                        اتفاقـيات ريو داخل موقع األمانة على الويب، مبا مياثل ما هو متاح لالتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ واتفاقية                   

                           ، عند توفر التمويل الطوعي؛ )١ (                التنوع البيولوجي

                                                                 ف واملؤسسات املختصة على استكشاف الفرص املتاحة لتعزيز اإلدارة                   األطـرا           ً      يشـجع أيضـاً    -  ١١ 
                                                                                                   املستدامة للغابات، مبا يف ذلك حفظ الغابات واالستخدام املستدام للغابات، كوسيلة إضافية فعالة لبلوغ األهداف 

                           ذات الصلة لالتفاقيات الثالث؛

  .                                  دورته الثامنة عن تنفيذ هذا املقرر                                           األمني التنفيذي تقدمي تقرير إىل مؤمتر األطراف يف       يطلب إىل -  ١٢ 

   ١٣             اجللسة العامة 
     ٢٠٠٥       أكتوبر  /            تشرين األول  ٢٨

                                                      

) ٣ (  http://unfccc.int/cooperation_and_support/cooperation_with_international_organisations/items/2970.php.  
http://www.biodiv.org/cooperation/default.shtml.  
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 ٧-م أ/١٣املقرر 

 قائمة اخلرباء املستقلني

                إن مؤمتر األطراف،

               من االتفاقية،  ٢٤           من املادة  ٢            إىل الفقرة       إذ يشري 

        ً               استناداً إىل العروض     ٦-    م أ  /  ١٣                                             ً                قائمة اخلرباء املستقلني كما نقحتها األمانة وفقاً للمقرر                     وقـد استعرض   
  ،ICCD/COP(7)/10                                                               املقدمة من األطراف، والتقرير الذي أعدته األمانة والوارد يف الوثيقة 

                                                                            أمهية الدور الذي تؤديه املنظمات غري احلكومية واجملتمعات احمللية يف تنفيذ االتفاقية،                 وإذ يضع يف اعتباره 

                                         مانة لضمان إتاحة القائمة يف شكل إلكتروين،                    باجلهود اليت تبذهلا األ            ً  وإذ حييط علماً  

                                                                بتوصيات مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا بشأن قائمة اخلرباء املستقلني،            ً     ً  وإذ حييط علماً أيضاً 

                                                                          الذي يدعو فيه جلنة العلم والتكنولوجيا، من خالل فريق خربائها، إىل             ٦-    م أ  /  ١٣           إىل املقرر               وإذ يشـري     
                                  لدى تنفيذ برنامج عمل فريق اخلرباء،                             االستفادة الكاملة من القائمة 

                                                                                      األطراف، من خالل جهات الوصل الوطنية، على تنقيح واستيفاء قاعدة البيانات عن                   يشـجع  - ١ 
                         ً                                                                                  خربائها الوطنيني املدرجني فعالً يف قائمة اخلرباء املستقلني، واقتراح مرشحني جدد بغية حتقيق متثيل أفضل جلميع                

                                                                   يف العلوم االجتماعية، وللمرأة، وللمنظمات غري احلكومية، ولكافة األفراد                              االختصاصات ذات الصلة، وللمختصني
                            من ذوي اخلربة يف ميدان التصحر؛

                                                                                        األطراف اليت مل تقدم بعد ترشيحات خرباء إلدراجهم يف القائمة إىل القيام بذلك، من                     يدعـو  - ٢ 
                            الدورة التالية ملؤمتر األطراف؛                                                              خالل القنوات الدبلوماسية العادية، يف موعد ال يتجاوز ستة أشهر قبل 

                               ً       ً                                         األطراف تضمني تقريرها الوطين مرفقاً مشفوعاً باستيفاء أمساء خربائها املدرجني يف               إىل      يطلب   - ٣ 
                                                                                              القائمة، مع ذكر تفاصيل االتصال هبم، مبا يف ذلك العنوان الربيدي الكامل والعنوان اإللكتروين إذا توافر؛

                                                      على تعزيز االستعانة باخلرباء املستقلني على الصعيد الوطين؛                       األطراف إىل العمل بنشاط    يدعو - ٤ 

                                                                          األطراف إىل تشجيع مشاركة اخلرباء املدرجني يف القائمة مشاركة نشطة يف تنفيذ شبكات     يدعو - ٥ 
                  الربامج املواضيعية؛

   رى                                                                         مجيع املنظمات واملؤسسات واهليئات اليت ستنظم األنشطة املقررة للسنة الدولية للصحا     يشجع  - ٦ 
                                                                   والتصحر على استخدام معرفة وخربة اخلرباء املدرجني يف قائمة اخلرباء املستقلني؛
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                                                                                           إىل األمانـة إنشـاء شبكة عناوين إلكترونية لتوزيع املعلومات عن أنشطة جلنة العلم                     يطلـب  - ٧ 
                 قية، على اخلرباء                                                                                                   والتكنولوجيا وفريق خربائها، والسنة الدولية للصحارى والتصحر، والتقدم احملرز يف تنفيذ االتفا           

                                              املدرجني يف قائمة اخلرباء املستقلني، يف أوقات مناسبة؛

  .                                                                                    جلنة العلم والتكنولوجيا إىل تقييم التقدم احملرز يف تنقيح واستعمال القائمة يف دورهتا القادمة     يدعو  - ٨ 

   ١٢             اجللسة العامة 
     ٢٠٠٥       أكتوبر  /      األول       تشرين  ٢٨
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 ٧-م أ/١٤املقرر 

 ة يف األلفيةتقييم النظم اإليكولوجي

  ،              إن مؤمتر األطراف

                                                   ً                        بشأن تقييم النظم اإليكولوجية يف األلفية وإذ حييط علماً باستكمال هذا التقييم،  ٦-   م أ /  ١٩           إىل املقرر       إذ يشري 

                                                                 ً                           بالعروض املقدمة من ممثلي مشروع تقييم النظم اإليكولوجية يف األلفية فضالً عن املعلومات                          ً     وإذ حيـيط علماً    
                                                               والتعليقات املقدمة من جلنة العلم والتكنولوجيا يف دورهتا السابعة،ICCD/COP(7)/CST/9  ة                 الواردة يف الوثيق

                                                                                     أن االتفاقية ميكن أن تستفيد خاصة من نتائج تقييم النظم اإليكولوجية يف األلفية يف مواصلة              وإذ يـدرك   
                                               نظرها يف املعايري واملؤشرات وأنشطة الرصد والتقييم،

                                                                         نظر يف النتائج واالستنتاجات وخيارات الرد الواردة يف التقرير املعنون                         األطراف على ال          يشـجع    - ١ 
                                                   ، واستعماهلا على أفضل وجه ممكن يف معاجلة مشاكل          "                   توليف بشأن التصحر    :   ُ  ُ                              الُنظُم اإليكولوجية ورفاه اإلنسان    "

             تردي األراضي؛

                        يف األلفية يف برنامج                                                                             جلنة العلم والتكنولوجيا إىل مراعاة نتائج تقييم النظم اإليكولوجية               يدعـو  - ٢ 
  .                                                                      عملها وذلك، يف مجلة أمور، يف أنشطة فريق اخلرباء خالل الفترة املتبقية من واليته

   ١٢             اجللسة العامة 
     ٢٠٠٥       أكتوبر  /            تشرين األول  ٢٨
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 ٧-م أ/١٥املقرر 

 حتسني كفاءة وفعالية جلنة العلم والتكنولوجيا

                إن مؤمتر األطراف،

                                             أن حتسني كفاءة وفعالية جلنة العلم والتكنولوجيا،    بش ٦-   م أ /  ١٥         إىل املقرر        إذ يشري  

                                            ، وخباصة من حيث ارتباطه باملعلومات واالتصاالت،  ٦-   م أ / ١           إىل املقرر             ً وإذ يشري أيضاً 

                                                                               بالعمل الذي يضطلع به فريق اخلرباء يف استكمال املهام املسندة إليه يف إطار                         ً                 وإذ حييط علماً مع التقدير       
  ،Add.2   وAdd.1   وICCD/COP(7)/CST/3              ارد يف الوثائق                           برنامج عمله، على النحو الو

                                                          دعا األمانة إىل أن تقدم، بدعم من املؤسسات ذات الصلة، املزيد  ٦-   م أ / ١         أن املقرر                   وإذ يضع يف اعتباره  
                                                                                          من الدعم ألنشطة مثل التدريب يف اجلامعات والتدريب الداخلي واملنح الدراسية يف إطار برامج العمل، 

                                                                                         بالتوصيات املقدمة من مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا بشأن حتسني كفاءة وفعالية جلنة                         ً   وإذ حييط علماً   
                    العلم والتكنولوجيا،

                                        من املرفق بذلك املقرر، الذي يعترف         ١٥    و  ٨                    ، وخباصة الفقرتان     ٥-    م أ  /  ١٧       املقرر                        وإذ يضع يف اعتباره      
                       ت، حبد أقصى أربع سنوات،                                                            بأن برنامج عمل فريق اخلرباء ينبغي أن يكون ذا طابع متعدد السنوا

                                                                                  أن مدة والية فريق اخلرباء احلايل ستنقضي قبل الدورة الثامنة للجنة العلم والتكنولوجيا،        وإذ يالحظ 

                                                                                    فـريق اخلرباء أن يواصل أنشطته ذات األولوية، مبا فيها إعداد استراتيجية اتصال                 إىل        يطلـب    - ١ 
                                                            ي والفقر، ومعايري ومؤشرات، وأن يقدم تقريره إىل الدورة                                         ، واستراتيجية جتاه تردي األراض     )       ثيمانيت (          ومعلومات  

                                  الثامنة للجنة العلم والتكنولوجيا؛

                                                                   متديد والية فريق اخلرباء إىل الدورة الثامنة للجنة العلم والتكنولوجيا؛    يقرر - ٢ 

                                                                                          إىل مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا أن يستعرض مهام فريق اخلرباء وأعماله، وأن يقدم                    يطلـب  - ٣ 
      ً                                   قريراً عن ذلك إىل اللجنة يف دورهتا الثامنة؛ ت

                                                                               استبدال أعضاء فريق اخلرباء الذين مل يردوا على رسائل االستفسار عن التزامهم باملشاركة      يطلب  - ٤ 
                                                         يف فريق اخلرباء، وذلك قبل انعقاد االجتماع املقبل لفريق اخلرباء؛

                                منقحة لتجديد عضوية فريق اخلرباء                                                 إىل مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا إعداد إجراءات        يطلـب  - ٥ 
                                                                                                                   كيما تنظر فيها جلنة العلم والتكنولوجيا يف دورهتا الثامنة، مع مراعاة التوصيات اليت ستصدر عن استعراض جلنة                 

                                            العلم والتكنولوجيا ملهام فريق اخلرباء وأعماله؛
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                     وتتوىل جهة الوصل                                                                            البلدان األطراف على اختيار مراسل للجنة يعىن بالعلم والتكنولوجيا             يشجع - ٦ 
                      الوطنية تنسيق أعماله؛

                                                                          إىل األمانة تيسري روابط االتصال بني فريق اخلرباء ومكتب جلنة العلم والتكنولوجيا؛    يطلب - ٧ 

                                                                                      مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا إىل التثبت من وجود حاجة إىل برنامج زماالت حمدد يف                    يدعو   - ٨ 
                                                                               حر، على أن يضع يف اعتباره تقارير التقييم الذايت للقدرة الوطنية وبرامج                                                     إطار اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التص     

                                                                الزمالة القائمة، وإىل تقدمي استنتاجاته إىل اللجنة يف دورهتا الثامنة؛

                                                                              إىل األمانة تقدمي تقرير إىل جلنة العلم والتكنولوجيا يف دورهتا القادمة عن تنفيذ هذا     كذلك      يطلب - ٩ 
  .     املقرر

   ١٢  ة            اجللسة العام
     ٢٠٠٥       أكتوبر  /            تشرين األول  ٢٨
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 ٧-م أ/١٦املقرر 

 املعارف التقليدية

  ،              إن مؤمتر األطراف

                من االتفاقية،   ١٨           من املادة  ٢          والفقرة   ١٧         من املادة   )  ج ( ١                  ما جاء يف الفقرة              إذ يعيد تأكيد 

               بلوغ أهداف                                                               ، وخباصة ما يتصل منه بكيفية مسامهة املعارف التقليدية يف          ٦-    م أ  /  ١٦              إىل املقرر            وإذ يشري  
           االتفاقية، 

                                                                                 العمل الذي تقوم به األمانة وجلنة العلم والتكنولوجيا بشأن املعارف والدراية العملية                  وإذ يضع يف اعتباره 
                            واملمارسات التقليدية واحمللية،

  ،ICCD/COP(7)/CST/5                           التقرير الوارد يف الوثيقة                       ً وإذ يضع يف اعتباره أيضاً 

                                                                              م احملرز يف النظام القائم على الصور للمعارف التقليدية واالستخدام االبتكاري                    حبالة التقد             ً    وإذ حييط علماً     
ُ                                                   الذي ُعرض أثناء الدورة السابعة للجنة العلم والتكنولوجيا،       

                                                                                 األطـراف عـلى وضـع مـبادرات بشأن املعارف التقليدية بالتعاون مع املؤسسات                    يشـجع    - ١ 
                واملنظمات األخرى؛

                                                            عارف التقليدية وتعزيزها واستخدامها بإشراك اخلرباء احملليني                                  األطـراف إىل محايـة امل            يدعـو  - ٢ 
                 واجملتمعات احمللية؛ 

  .                                                              األطراف إىل تعزيز إدماج املعارف التقليدية واحلديثة يف مكافحة التصحر          يدعو كذلك  - ٣ 

   ١٢             اجللسة العامة 
     ٢٠٠٥       أكتوبر  /            تشرين األول  ٢٨
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 ٧-م أ/١٧املقرر 

 املعايري واملؤشرات

      طراف،          إن مؤمتر األ

  ، ٦-   م أ /  ١٧   و ٥-   م أ /  ١١   و ٤-   م أ /  ١١   و ٣-   م أ /  ١١   و ٢-   م أ /  ١٦   و ١-   م أ /  ٢٢           إىل مقرراته        إذ يشري  

                                                                  العمـل الذي اضطلعت به األطراف، وكذلك التقارير الواردة يف الوثيقة                            وإذ يالحـظ بعـني الرضـى      
ICCD/COP(7)/CST/6،  

           الثالثة،                                           تقرير جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية عن دورهتا                 وإذ يضع يف اعتباره 

                                                                                                  احلاجة إىل حتسني املوجزات القطرية باعتبارها أداة مبشرة لعرض البيانات عن تنفيذ االتفاقية،                        وإذ يقـر   
                                              على حنو ما أوصت به جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية،

                                                         توصيات مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا وتوصيات فريق اخلرباء،                 وإذ يضع يف اعتباره 

                                        ُ                                           فريق اخلرباء من عمل يف توفري املساعدة لتطوير ُنظم مناسبة من املعايري واملؤشرات                             ما قام به              وإذ يالحظ  
                     لرصد التصحر وتقييمه،

   أو  /                                                                                إىل األمانة أن تقوم، بالتعاون مع اجلهات الفاعلة املناسبة يف امليدان، بتيسري استيعاب و    يطلب - ١ 
                                      تطوير معايري ومؤشرات إقليمية أو قطرية؛

                                                                    ملنظمات املهتمة، مبا يف ذلك املنظمات غري احلكومية، على إشراك مجيع                          األطـراف وا         يشـجع  - ٢ 
                                                                                   أصحاب املصلحة يف وضع املعايري واملؤشرات عند االقتضاء، ويف استخدامها على املستويات املناسبة؛

                                                                                      إىل جلنة العلم والتكنولوجيا أن تضع، عن طريق فريق اخلرباء، مبادئ توجيهية متسقة                     يطلـب    - ٣ 
                                                                                                      ن استخدام املعايري واملؤشرات عند إعداد التقارير الوطنية، وأن تقدم إرشادات بشأن إدراج املعايري                          ومناسبة بشأ 

                            واملؤشرات يف املوجزات القطرية؛

                                                                                           إىل فريق اخلرباء أن مينح العمل املتعلق باملعايري واملؤشرات أولويات عليا، وأن يضع يف                     يطلـب  - ٤ 
                                                                يقدم التقرير النهائي إىل جلنة العلم والتكنولوجيا يف دورهتا الثامنة؛                                    اعتباره مجيع املبادرات ذات الصلة، وأن 

                             ً     ً   ُ                                          إىل فريق اخلرباء أن يويل اهتماماً خاصاً للُنهج املتكاملة القائمة على املشاركة إزاء          يطلب كذلك - ٥ 
              الفيزيائية، -                        االقتصادية والبيولوجية -ُ                                                              ُنظم املعايري واملؤشرات من أجل رصد وتقييم جوانب التصحر االجتماعية 

                                                                                        وأن يقدم التقرير النهائي إىل مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة عن طريق جلنة العلم والتكنولوجيا؛

                                                                                  األطراف على وضع واستخدام مؤشرات لتقييم تأثري تدابري التدخل، من أجل بيان التقدم         يشجع - ٦ 
  .                     احملرز يف تنفيذ االتفاقية

   ١٢             اجللسة العامة 
     ٢٠٠٥      توبر  أك /            تشرين األول  ٢٨
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 ٧-م أ/١٨املقرر 

 نظم اإلنذار املبكر

                إن مؤمتر األطراف،

                                                     ّ                      تقارير وتوصيات األفرقة املخصصة املعنية بنظم اإلنذار املبكّر وكذلك توصيات مكتب                 إذ يضع يف اعتباره 
                        جلنة العلم والتكنولوجيا،

ُ                      بأن املعايري واملؤشرات، وأنشطة الرصد والتقييم ُحددت على أهن                     وإذ يعـترف                       ُ     ا عناصر ال تتجزأ من ُنظم                                             
                             اإلنذار املبكر باجلفاف والتصحر،

                                                                                             أن البحث العلمي، مبا يف ذلك العمل املتعلق بالنماذج، جزء أساسي من تطوير نظم لإلنذار                          وإذ يالحظ    
                                    املبكر باجلفاف والتصحر قابلة للتشغيل،

                          لى احلكومات احمللية واجملتمعات                                                   أمهية نشر ما تصل إليه نظم اإلنذار املبكر من نتائج ع             وإذ يالحظ كذلك 
                           احمللية واملنظمات غري احلكومية،

                             الفيزيائية ونظم استخدام    -                           ً                                         إىل أن نظـم اإلنذار املبكر كثرياً ما تعوقها الظروف البيولوجية                        وإذ يشـري     
                األراضي وتغريها، 

                         ر يف األجلني القصري والطويل،                                                      املساعدة اليت يقدمها فريق اخلرباء لتطوير نظم لإلنذار املبك                 وإذ يضع يف اعتباره 

                                                                            املالحظات والتوصيات الصادرة عن جلنة العلم والتكنولوجيا وفريق خربائها أثناء                          وإذ يـأخذ يف حسبانه     
                      الدورة السابعة للجنة،

                                                                                      مـنظمات األمم املتحدة املختصة، واهليئات والوكاالت الدولية، واألطراف من البلدان                  يدعـو  - ١ 
                                                                                        طـراف مـن البلدان النامية يف تطوير نظم لإلنذار املبكر عن طريق تزويدها بالدعم                                          املـتقدمة إىل مسـاعدة األ     

                  التكنولوجي واملايل؛

                                                                                             إىل فريق اخلرباء أن يقوم، قدر اإلمكان، بتنفيذ برنامج عمله اخلاص بنظم اإلنذار املبكر                   يطلب - ٢ 
                  ً                 م، وأن يقدم تقريراً عن ذلك إىل                                                                                    عـن طريق إدماج املعايري واملؤشرات ذات الصلة وكذلك عناصر الرصد والتقيي           

  .                                      جلنة العلم والتكنولوجيا يف دورهتا الثامنة

   ١٢             اجللسة العامة 
     ٢٠٠٥       أكتوبر  /            تشرين األول  ٢٨



ICCD/COP(7)/16/Add.1 
Page 44 

 

 ٧-م أ/١٩املقرر 

 تقييم تردي األراضي يف املناطق اجلافة

                إن مؤمتر األطراف،

           اطق اجلافة،                              بشأن تقييم تردي األراضي يف املن ٦-   م أ /  ١٩               إىل أحكام املقرر        إذ يشري  

                                                                                  املبادرات اخلاصة بتقييم تردي األراضي يف املناطق اجلافة اليت اضطلعت هبا خمتلف                                   وإذ يالحظ مع التقدير    
                                              املنظمات واملؤسسات الدولية، بالتعاون مع األمانة،

  ة                                                                                       بالعروض اليت قدمها ممثل منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة وباملعلومات الوارد                        ً   وإذ حييـط علماً   
  ،ICCD/COP(7)/CST/8           يف الوثيقـة 

      ً                                                               أيضاً بالتعليقات اليت أبدهتا جلنة العلم والتكنولوجيا يف دورهتا السابعة،            ً وإذ حييط علماً 

                                                                                          على مواصلة األعمال املتعلقة بتقييم تردي األراضي يف املناطق اجلافة وإشراك خرباء من                  يشجع - ١ 
                                      قائمة اخلرباء املستقلني يف عمليات التقييم؛

                                                                         إىل األمانة أن تواصل عن كثب متابعة أنشطة تقييم تردي األراضي يف املناطق اجلافة؛     يطلب  - ٢ 

                                                                                           فـريق اخلرباء إىل أن يتخذ اإلجراءات الالزمة لتدعيم الروابط بني فريق اخلرباء والعمل                     يدعـو  - ٣ 
                                          املتعلق بتقييم تردي األراضي يف املناطق اجلافة؛

                                                           يم تردي األراضي يف املناطق اجلافة إىل أن يعملوا على إشراك مراكز                  القائمني على تقي    ً أيضاً      يدعو - ٤ 
                                                                                               التنسيق الوطنية التابعة التفاقية مكافحة التصحر يف أعماهلم املقبلة وعلى مراعاة احتياجات هذه املراكز؛

        احملرز                                                                    ً                       إىل األمانة أن تقدم إىل جلنة العلم والتكنولوجيا يف دورهتا الثامنة تقريراً عن التقدم                   يطلب   - ٥ 
  .                                  يف تقييم تردي األراضي يف املناطق اجلافة

   ١٢             اجللسة العامة 
     ٢٠٠٥       أكتوبر  /      األول       تشرين  ٢٨
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 ٧-م أ/٢٠املقرر 

 برنامج عمل جلنة العلم والتكنولوجيا

               مؤمتر األطراف،  إن

  ن    م  ١٨                                                             بشأن إجراءات تبليغ املعلومات واستعراض التنفيذ، وخاصة الفقرة  ١-   م أ /  ١١         إىل املقرر     شري   ي  إذ 
                             اليت تتعلق بعملية االستعراض، ،                املرفق بذلك املقرر

                     بشأن برنامج عمل     ٦-    م أ  /  ٢٠    ، و  ٥-    م أ  /  ١٦    ، و  ٤-    م أ  /  ١٦    ، و  ٣-    م أ  /  ١٦             إىل املقررات          ً   شري أيضاً    ي     وإذ 
                        جلنة العلم والتكنولوجيا،

  ء                                                                               املالحظات والتوصيات الصادرة عن جلنة العلم والتكنولوجيا وفريق خربائها أثنا                                 وإذ يضـع يف اعتباره       
                                                                    الدورة السابعة للجنة، وال سيما احلاجة إىل تركيز العمل وترتيب أولوياته،

                                                                                         باهتمام جلنة العلم والتكنولوجيا بالعالقة بني املناخ وتردي األراضي، والرصد والتقييم،                  ً   يط علماً    حي     وإذ 
  ،                   ، وحتسني أسباب املعيشة                  والقابلية للتأثر  ة،                                        وحفظ التربة واملياه، وأنواع الطاقة املتجدد

                                                                                     أن يكون املوضوع الذي ستناقشه جلنة العلم والتكنولوجيا على سبيل األولوية يف دورهتا                  يقـرر  - ١ 
                                    التقييم، واخلربة امليدانية املكتسبة،      :                                                             آثار االختالفات املناخية واألنشطة البشرية على تردي األراضي        "               الثامـنة هو    

  ؛ "   يشة                                                   وإدماج ممارسات التخفيف والتكييف من أجل حتسني أسباب املع

                                                                                 بعرض املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية املتعلق بتنظيم حلقة عمل دولية بشأن املناخ وتردي     يرحب - ٢ 
       ً                                                                               احتفاالً بالسنة الدولية للصحارى ومكافحة التصحر وبإجياد التمويل الالزم للحلقة،               ٢٠٠٦                    األراضـي يف عـام      

                                                  لألرصاد اجلوية يف مجع اخلرباء هلذه احللقة وإىل عرض                                                                   جلنة العلم والتكنولوجيا إىل مساعدة املنظمة العاملية              ويدعو
                                             نتائج احللقة على مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة؛

                                                                                 األطراف ومجيع املنظمات املعتمدة على إعداد تقارير موجزة بشأن هذا املوضوع ذي                   شـجع  ي - ٣ 
  ؛                             ادمة للجنة العلم والتكنولوجيا                                                                   األولوية، وإحالتها إىل األمانة يف موعد ال يتجاوز ستة أشهر قبل الدورة الق

                                                                           مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا اختيار ثالثة عروض متثيلية لتقدميها إىل األطراف كيما     إىل    طلب  ي - ٤ 
                                تناقشها يف الدورة الثامنة للجنة؛

                 هو أكثر األنشطة     )  ٧-    م أ  /  ١٧       املقرر   (                                               أن يكون العمل املتعلق باملعايري واملؤشرات                  يقرر كذلك  - ٥ 
                                                                                         خالل فترة السنتني املقبلة، مع مراعاة النتائج احملرزة يف إطار شبكات الربامج املواضيعية ذات الصلة؛     ً  إحلاحاً 

                  عند ختصيص األموال  ٥                                                                إىل األمني التنفيذي أن مينح األولوية لألنشطة احملددة يف الفقرة               يطلـب  - ٦ 
                                          من بند امليزانية اخلاص بالعلم والتكنولوجيا؛
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                                                                   م ومواصلة العمل يف اجملاالت األخرى ذات األولوية لربنامج عمل جلنة                             األطراف على دع       يشجع - ٧ 
                                              شبكة البيانات والبيانات الفوقية املواضيعية       :                                                                   العـلم والتكنولوجـيا، ومـنها اسـتراتيجية االتصال واملعلومات         

                                                      ، ووضع منهجية تقييم تكاملية يف جمال الفقر وتردي األراضي؛ )       ثيمانيت (

                                                                           نولوجيا إىل العمل بالتعاون مع املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية واملنظمات                              جلنة العلم والتك       يدعو - ٨ 
  .                                                                               األخرى املختصة على تناول العالقة املتداخلة بني املناخ وتردي األراضي وتأمني أسباب املعيشة

   ١٢             اجللسة العامة 
     ٢٠٠٥       أكتوبر  /            تشرين األول  ٢٨
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 ٧-م أ/٢١املقرر 

 خلي من النظام الدا٤٧النظر يف املادة 

                إن مؤمتر األطراف،

                     من النظام الداخلي،  ٤٧                     بشأن النظر يف املادة  ٢-   م أ /  ٢١           إىل املقرر       إذ يشري 

  ، ٢-   م أ /  ٢١                           ، بصيغته املعدلة مبوجب املقرر   ٤٧                 مبشروع نص املادة             ً وإذ حييط علماً 

  ،ICCD/COP(7)/8                                 بتقرير األمانة الوارد يف الوثيقة             ً     ً  وإذ حييط علماً أيضاً 

                                                                                        أن تدرج يف جدول أعمال الدورة الثامنة ملؤمتر األطراف مسألة النظر يف هذه املادة                            إىل األمانة        يطلـب  
                                             ً                                                                    املعلقـة من مواد النظام الداخلي، وأن تعد تقريراً عن حالة األنظمة الداخلية املماثلة يف االتفاقات البيئية األخرى          

                                       ملذكورة يف عمل االتفاق البيئي املتعدد                                                                                املـتعددة األطـراف، مبا يف ذلك آراء األمانات األخرى عن تأثري احلالة ا             
  .                    األطراف اخلاص بكل منها

   ١٣             اجللسة العامة 
     ٢٠٠٥       أكتوبر  /            تشرين األول  ٢٨
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 ٧-م أ/٢٢املقرر 

 :النظر يف اإلجراءات واآلليات املؤسسية حلل املسائل املتصلة بالتنفيذ
 النظر يف املرفقات اليت تتضمن إجراءات التحكيم والتوفيق

 ل التنفيذحل مسائ -ألف

                إن مؤمتر األطراف،

                                                                                من االتفاقية اليت تنص على أن ينظر مؤمتر األطراف يف وضع إجراءات وآليات                ٢٧              إىل املادة             إذ يشـري   
                                                                                        مؤسسية حلل املسائل اليت قد تنشأ فيما يتعلق بتنفيذ االتفاقية وأن يعتمد هذه اإلجراءات واآلليات،

            ، اجلزء ألف، ٦-   م أ /  ٢٢             ، اجلزء ألف، و ٥-   م أ /  ٢١             ، اجلزء ألف، و ٤-   م أ /  ٢٠   و ٣-   م أ /  ٢٠              إىل املقـررات            إذ يشري أيضا و 

                                              ِّ                                   إىل موجـز أعمال فريق اخلرباء املخصص الذي قدمه امليسِّر يف الدورتني اخلامسة                               إذ يشـري كذلـك     و 
                      والسادسة ملؤمتر األطراف،

            ً      تتطلب مزيداً من   ٢٨   و  ٢٦          واملادتني   ٢٢              من املادة     ٢            والفقرة     ٢٧                               أن مسألة الروابط بني املادة                  إذ يالحـظ     و 
            النظر فيها،

                                                             من االتفاقية، أن يدعو من جديد أثناء دورته الثامنة،            ٢٧                                     ألغراض الوفاء مبا ورد يف املادة            يقرر - ١ 
                                                                                                         فريق اخلرباء املخصص املفتوح باب العضوية إىل االنعقاد ملواصلة حبث اإلجراءات واآلليات املؤسسية حلل مسائل               

         ا الشأن؛                         التنفيذ وتقدمي توصيات يف هذ

                                       إىل أن تفعل ذلك كتابة وأن ترسل          ٢٧    ً                                                     أياً من األطراف الراغبة يف إبداء آرائها يف املادة               يدعو - ٢ 
  ؛    ٢٠٠٧      يناير  /             كانون الثاين  ٣١                                 آراءها إىل األمانة يف موعد ال يتجاوز 

                                      ً                                                          األمانـة أن تعـد وثـيقة عمـل جديـدة استناداً إىل آراء األطراف الواردة يف الوثائق                             يطلـب إىل   - ٣ 
ICCD/COP(4)/8و   ICCD/COP(5)/8و   ICCD/COP(6)/7و   ICCD/COP(7)/9 أعاله؛ ٢                  ً          واآلراء املقدمة عمالً بالفقرة        

  .                                                                    ً        أن يتخذ فريق اخلرباء املخصص وثيقة العمل اجلديدة اليت ستعدها األمانة أساساً ألعماله         يقرر كذلك - ٤ 

 إجراءات التحكيم والتوفيق -باء 

                إن مؤمتر األطراف،

                                                                    من االتفاقية اليت تتناول إجراءات التحكيم اليت سيعتمدها مؤمتر            ٢٨           من املادة     )  أ ( ٢           الفقرة        إىل          إذ يشـري   
                                            ً  األطراف يف مرفق لالتفاقية يف أقرب وقت ممكن عملياً،
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                                                           من االتفاقية اليت تتناول إجراءات التوفيق اليت سيعتمدها مؤمتر   ٢٨           من املادة  ٦             إىل الفقرة             ً   إذ يشري أيضاً   و 
                                ً  ق لالتفاقية يف أقرب وقت ممكن عملياً،            األطراف يف مرف

                                              ِّ                                   إىل موجز أعمال فريق اخلرباء املخصص الذي قدمه امليسِّر يف الدورتني اخلامسة والسادسة                      وإذ يشـري كذلك    
             ملؤمتر األطراف،

            ، اجلزء باء، ٦-   م أ /  ٢٢             ، اجلزء باء، و ٥-   م أ /  ٢١            ، اجلزء باء و ٤-   م أ /  ٢٠   و ٣-   م أ /  ٢٠           إىل املقررات        إذ يشري  و 

                                                         من االتفاقية، أن يدعو من جديد يف دورته الثامنة،            ٢٨                                     ألغراض الوفاء مبا ورد يف املادة              يقـرر  - ١ 
  :                                                                                             فريق اخلرباء املخصص املفتوح باب العضوية إىل االنعقاد ملواصلة حبث املسألتني التاليتني وتقدمي توصيات بشأهنما

                               املرفق املتعلق بإجراءات التحكيم؛  ) أ ( 

            ات التوفيق؛                   املرفق املتعلق بإجراء  ) ب ( 

    ً                                                                                      أيـاً من األطراف ومن املؤسسات واملنظمات املهتمة باألمر الراغبة يف إبداء آرائها يف                     يدعـو  - ٢ 
                                                           أعاله إىل أن تفعل ذلك كتابة وأن ترسل آراءها إىل األمانة يف موعد   )  ب ( و  )  أ ( ١                              املسألتني املشار إليهما يف الفقرة 

  ؛    ٢٠٠٧      يناير  /             كانون الثاين  ٣١         ال يتجاوز 

                                     جمموعة اآلراء الواردة يف الوثائق      ̀  ١̀                                                األمانـة أن تعد وثيقة عمل جديدة تشمل               إىل       يطلـب  - ٣ 
ICCD/COP(4)/8و   ICCD/COP(5)/8و   ICCD/COP(6)/7و   ICCD/COP(7)/9 ٢                  ً           واآلراء املقدمة عمالً بالفقرة   

                  يعكس هذه اآلراء؛ICCD/COP(4)/8     ً                                    ونصاً مستوىف للمرفقني الواردين يف الوثيقة ̀  ٢̀       أعاله؛ 

  .                                                                    ً        أن يتخذ فريق اخلرباء املخصص وثيقة العمل اجلديدة اليت ستعدها األمانة أساساً ألعماله         تقرر كذلك - ٤ 

   ١٣             اجللسة العامة 
     ٢٠٠٥       أكتوبر  /            تشرين األول  ٢٨
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 ٧-م أ/٢٣املقرر 

 ٢٠٠٧-٢٠٠٦  السنتنيوميزانية برنامج

  ،             مؤمتر األطراف  إن

  ، )١ (           ملؤمتر األطراف              قواعد املالية  ال     من   ١٠   و ٩   و ٣         الفقرات   إىل       يشري   إذ

                                    عن قلقه بشأن الوضع املايل لالتفاقية،    يعرب     وإذ 

          السنتني          لفترة                                الصندوقني االستئمانيني لالتفاقيـة                                      نتائج التقرير عن مراجعة حسابات                    يالحـظ بقلق         وإذ 
     تحدة                                                                                ، الذي يتضمن احلسابات املالية واإلدارية اليت أجراها مراجعو احلسابات اخلارجيون لألمم امل    ٢٠٠٣-    ٢٠٠٢

                                              ً          واحلاجة إىل اختاذ إجراءات إدارية متكاملة استجابةً للتقرير،

                                                                           أن األمانة بدأت باختاذ خطوات لتنفيذ التوصيات الواردة يف تقرير مراجعي احلسابات،     يالحظ      وإذ 

                                                                                       األمانة إىل االستجابة لتوصيات مراجعي احلسابات اخلارجيني املتبقية، باعتبار ذلك مسألة على              وإذ يدعو  
                 ة كبرية من اإلحلاح،   درج

                                                                                       بـتقرير وحدة التفتيش املشتركة لألمم املتحدة بشأن أنشطة وعمليات األمانة وقد نظر يف                    وإذ يرحـب   
                                    التوصيات الواردة فيه بشأن امليزانية،

                                          ستتجاوز على األرجح امليزانية املعتمدة مبوجب     ٢٠٠٥-    ٢٠٠٤                     أن نفقات فترة السنتني           يالحظ بقلق      وإذ 
  ، ٦-   م أ /  ٢٣      املقرر 

                       الدوالر األمريكي للتقليل  /                                                    احلاجة إىل التصدي لقضية التقلبات يف سعر صرف اليورو                       وإذ يضع يف اعتباره    
                         من خطر تقلبات سعر الصرف،

                                                                       الواردة يف تقرير وحدة التفتيش املشتركة، واليت تطلب إىل مؤمتر األطراف النظر   ١٦        التوصية       يالحظ       وإذ 
ٍ                       م تقديـٍر أحـادي العملة                                                         يف اعـتماد امليزانـية بالـيورو وكذلـك نظـا                  ً                     ابتداًء من فترة السنتني    -           اليورو   -      

٢٠٠٩  -      ٢٠٠٨    ،  

                                                                                     مع التقدير بالتعاون احلايل واملستمر مع أمانات االتفاقيات األخرى ومنظمات األمم                        ً       وإذ حيـيط عـلماً     
             ة حتقيق عدة                                                                                                     املتحدة املوجودة يف بون بشأن توفري اخلدمات املشتركة وتعزيز ترتيبات االتصال وأوجه التآزر، بغي             

                        أهداف منها حتسني الكفاءة،

                                                                 على ضرورة عرض مقترحات امليزانية بأكرب قدر من املعلومات والشفافية،         وإذ يوافق 
                                                      

  . ١-   م أ / ٢      املقرر   ) ١ (
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                                                                              احلاجة إىل تزويد األطراف باملعلومات ذات الصلة كي يتسىن حتديد األولويات بدقة حيث إن         وإذ يالحظ 
                                       ت وأن تكون كلفتها يف متناول مجيع األطراف،                                           ميزانية االتفاقية جيب أن تتكيف مع تغري األولويا

ّ                                أن مثة توافقاً يف اآلراء حول تنفيذ االتفاقية ميدانياً مبزيد من الفّعالية، ما يقتضي تركيز املوارد          وإذ يالحظ               ً                                   ً            
             على التنفيذ،

   ، )٢ ( ي                         املقدمني من األمني التنفيذ    و      ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦                  لفترة السنتني         املقترحني                       الربنامج وامليزانية     يف        نظر    وقد 
       مراجعة        عن           والتقرير   ، )٣ (    ٢٠٠٥-    ٢٠٠٤              فترة السنتني      يف                           االستئمانيني لالتفاقية            الصندوقني                        والـتقرير عـن أداء      

            االشتراكـات                     والتقرير عن حالـة       ، )٤ ( ٣   ٢٠٠- ٢   ٢٠٠                                        االستئمانيني لالتفاقية لفترة السنتني              الصندوقني        حسابات  
  ، )٥ (    ٢٠٠٥-    ٢٠٠٤              فترة السنتني    يف                               يف الصندوقني االستئمانيني لالتفاقيـة

   ِّ   يعوِّض                يورو، وهو مبلغ      ٥١١        ٢٩١,٨٨                        للحكومة املضيفة البالغ       السنوي        اإلسهام           مع التقدير        يالحظ    وإذ 
                               إسهامات أطراف أخرى يف االتفاقية،

 امليزانيةإصالح  - ألف

 تقرير مراجعة احلسابات واجلوانب املالية من تقرير وحدة التفتيش املشتركة -١

     ً                                  يوماً بعد اختتام الدورة السابعة ملؤمتر   ٩٠                            لتنفيذي تقدمي تقرير يف غضون                إىل األمـني ا           يطلـب    - ١ 
                                                                                                           األطـراف إىل رئيس الدورة السابعة بشأن مجيع اإلجراءات املتخذة وسائر األعمال األخرى اليت يراها ضرورية                

           تقرير على                  ، ووضع هذا ال       ٢٠٠٣-    ٢٠٠٢                                                                       لتنفيذ مجيع التوصيات املدرجة يف تقرير مراجعة حسابات فترة السنتني           
                                                         موقع اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر على شبكة اإلنترنت؛

                                                                              التوصـيات ذات الصـلة الصادرة عن مراجعي احلسابات اخلارجيني بشأن تكاليف                    يالحـظ    - ٢ 
            إىل األمني       يطلب    و     ٢٠٠٣-    ٢٠٠٢                                                                            املشتريات والسفر وبدل اإلقامة اليومي واخلرباء االستشاريني يف فترة السنتني           

                                                                                                      ذي اختاذ التدابري اإلضافية الالزمة لالستجابة هلذه التوصيات، لضمان مراعاة القواعد املالية مراعاة تامة يف               التنفـي 
  ؛    ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦                                                                           املستقبل، وتقدمي تقرير هبذا الصدد إىل اجتماع املكتب ويف سياق تقرير األداء عن فترة 

                                 أن القدرة على مراجعة احلسابات                                                          إىل األمني التنفيذي تنفيذ توصية مراجعي احلسابات بش             يطلب   - ٣ 
       يف هذا        يأذن        ً                                                                                                داخلـياً، وذلـك بالتشاور مع األمني التنفيذي التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ؛ و               

                مؤمتر األطراف        ويدعو                                                                                     السياق بالتمويل املشترك لوظيفة مراجع حسابات داخلي مشترك على املستوى املناسب؛            
                                                        تحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ إىل النظر يف مثل هذا الترتيب؛                      التابع التفاقية األمم امل

                                                      

) ٢ (  ICCD/COP(7)/2/Add.1و   Add.2.  
) ٣ (  ICCD/COP(7)/2/Add.3و   Add.4.  
) ٤ (  ICCD/COP(7)/2/Add.5.  
) ٥ (  ICCD/COP(7)/2/Add.6.  
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                                                                                        إىل األمني التنفيذي التماس توجيهات من األمم املتحدة بشأن إجراءات احملاسبة املالئمة                 يطلب - ٤ 
        األطراف؛                                                                                               فيما يتعلق باستحقاقات هناية اخلدمة وما بعد التقاعد، وتقدمي تقرير هبذا الشأن إىل الدورة الثامنة ملؤمتر 

                                                                                      أن املقررات اليت تؤثر على املستوى اإلمجايل للميزانية األساسية ال ميكن اختاذها إال                       ً  يؤكد جمدداً  - ٥ 
  ؛ ٤                                                        ً                 من مؤمتر األطراف حبضور مجيع األطراف ومبوجب توافق يف اآلراء، وفقاً للقاعدة املالية 

                      تراكات اإلرشادية يف ضوء                                                               عدم قبول توصية مراجعي احلسابات بشأن احلد األدىن من االش              يقرر - ٦ 
  ؛ ٢-   م أ / ٦      املقرر 

                                                                                      إىل األمني التنفيذي تقدمي رد إداري مفصل على التقارير اليت قدمها مراجعو احلسابات                     يطلـب    - ٧ 
                                     اخلارجيون لألمم املتحدة إىل مؤمتر األطراف؛

       ذلك                                                                   ً                   إىل األمـني التنفـيذي إعداد تقرير ملؤمتر األطراف يف دورته الثامنة، ملتمساً يف                    يطلـب  - ٨ 
                                                                                   املساعدة حسب االقتضاء، بشأن انعكاسات التخطيط ووضع الربامج وامليزانية على أساس النتائج؛

 ٢٠٠٥-٢٠٠٤اإلجراءات املتعلقة بتجاوز اإلنفاق يف الفترة  -٢

                                                                                       أن األمني التنفيذي قد يطلب عقد دورة استثنائية ملؤمتر األطراف إذا واجه صعوبات غري               يالحظ - ٩ 
        يزانية؛                متوقعة تتعلق بامل

                                                                                أنه ينبغي لألمني التنفيذي أن يسحب من صندوق االحتياط لتمويل األمانة واآللية العاملية     يالحظ -  ١٠ 
                                                    على السواء عندما تقضي بذلك القواعد املالية وتأذن به؛

                                                                              لألمني التنفيذي، بصورة استثنائية ودون أن يشكل ذلك سابقة لالتفاقية أو ألي صك دويل     يأذن -  ١١ 
                                                                                   ملـيون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة كحد أقصى من األرصدة غري املستخدمة                 ١,٥   ب               آخـر، بسـح   

                                                                                                                 واالشـتراكات مـن الفـترات املالية السابقة واإليرادات املتنوعة لتغطية املبالغ اليت تتجاوز النفقات املخصصة                
                              نفقات التشغيل املتكررة اليت ال                                                                       لاللتزامات التعاقدية لتغطية تكاليف املوظفني، ويف حدود الضرورة القصوى تغطية

  ؛    ٢٠٠٥-    ٢٠٠٤                         من ميزانية فترة السنتني  ٦     إىل  ١                              ميكن تالفيها املدرجة يف البنود من 

 تدابري التصدي لتقلبات العملة -٣

                                                                                   إىل األمـني التنفـيذي أن حيدد، مبساعدة مقر األمم املتحدة ومكتب األمم املتحدة يف                  يطلـب  -  ١٢ 
                        وأي تكاليف أخرى تتصل      )                                 نظام املعلومات اإلدارية املتكامل    (              نظام احملاسبة                                     جنـيف، تكالـيف أي تغيريات يف        

                                                                                                          باعـتماد اليورو حلسابات أنشطة األمانة، وتقدمي تقرير إىل رئيس الدورة السابعة ملؤمتر األطراف بشأن التكاليف         
                                  الضرورية لتطبيق مثل هذه التغيريات؛
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      إىل      يطلب    ، و     ٢٠٠٩-    ٢٠٠٨        ً                ات ابتداًء من الفترة                        ً                       اعتماد اليورو عملةً للميزانية واحلساب           يقـرر  -  ١٣ 
                                                                                                                    األمـني التنفيذي اإلبالغ عن أي تغيريات ضرورية يف الوثيقة اخلاصة بالربامج وامليزانية املقدمة إىل الدورة الثامنة                 

             ملؤمتر األطراف؛

    ٣١                                                                       لألمني التنفيذي بإخطار مكتب األمم املتحدة يف جنيف بأنه، حىت تاريخ                    يـأذن             وعلـيه،    -  ١٤ 
                                                                             ، ينبغي معاملة أي اشتراكات ترد باليورو وأي فوائد تتعلق هبا كأصول لألمانة بعملة     ٢٠٠٧      ديسمرب  /        نون األول  كا

ِ                           اليورو وإدراجها يف احلسابات على هذا النحو؛ بينما ينبغي معاملة أي اشتراكات تِرد بدوالرات الواليات املتحدة                                                                           
                                        ملتحدة وإدراجها يف احلسابات على هذا النحو؛                                               وأي فوائد تتعلق هبا كأصول لألمانة بدوالر الواليات ا

 عرض امليزانية -٤

                                          من النظام الداخلي، أن يزود األطراف         ١٥      ً                 ، وفقاً ألحكام املادة                        األمـني التنفيذي     إىل        يطلـب  -  ١٥ 
                                                                                                 مبعلومات إرشادية عن االنعكاسات على اإلدارة وامليزانية للمقررات اليت قدمت إىل مؤمتر األطراف لكي ينظر فيها 

   أو  /                                                                                             د توزيع الوثائق اليت تشرح بنود جدول األعمال، وكذلك املقررات اليت حتيلها جلنة العلم والتكنولوجيا و      عـن 
                                                                                                        جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية إىل مؤمتر األطراف لكي يعتمدها، واليت قد تكون هلا تبعات تتعلق باإلدارة وامليزانية    

                يزانية األساسية؛                                      ال ميكن الوفاء هبا ضمن املوارد املتاحة يف امل

       ً     ً                                      مراعاةً تامةً عند إعداد امليزانية املقترحة يف         ٣                                             إىل األمني التنفيذي مراعاة القاعدة املالية               يطلـب    -  ١٦ 
                                                           الوثائق اخلاصة بالربامج وامليزانية لدورات مؤمتر األطراف املقبلة؛

  :                     ه اإلنفاق، بيانات تظهر                                                          إىل األمني التنفيذي أن يدرج يف عرض امليزانية، حبسب الربنامج ووج    يطلب -  ١٧ 

                                      والنفقات املقررة والفعلية لفترات         ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦                                              الـنفقات املقـررة واملتوقعة لفترة السنتني          ) أ ( 
             سنوات سابقة؛

                           قبل إعادة حساب التكاليف؛    ٢٠٠٩-    ٢٠٠٨                             النفقات املقترحة لفترة السنتني   ) ب ( 

            التكاليف؛                بعد إعادة حساب    ٢٠٠٩-    ٢٠٠٨                             النفقات املقترحة لفترة السنتني   ) ج ( 

                                                                                التغريات يف التكاليف بدوالر الواليات املتحدة وباليورو، وبالنسب املئوية بني هذه الفئات؛  ) د ( 

                                                                                           إىل األمني التنفيذي إدراج شروح للتقديرات واالفتراضات املستعملة يف حساب الزيادات يف                     ويطلـب  
                          ٍ                  التكاليف املطبقة على كل وجٍه من أوجه اإلنفاق؛

                                                                            إىل تيسري وضع األولويات عن طريق تزويد األطراف مبعلومات عن االنعكاسات                    احلاجة     يالحظ -  ١٨ 
                                              إىل األمني التنفيذي، باإلضافة إىل امليزانية           يطلب               ومن أجل ذلك      .                                             املالـية ملخـتلف اخليارات يف الوقت املناسب       

                و حقيقي نسبتهما                                               ، أن يدرج سيناريوهني بديلني حيافظان على منو امسي ومن    ٢٠٠٩-    ٢٠٠٨                     املقترحة لفترة السنتني 
ٍ                                                          صفر يف املائة بكٍل من دوالر الواليات املتحدة واليورو للميزانية األساسية لفترة    ؛    ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦              
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 امليزانية األساسية -باء 

            دوالر من     ١٦     ٧٠٥     ٠٠٠              ، اليت تبلغ        ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦        السنتني                   األساسية لفترة              امليزانـية        يقـر  -  ١٩ 
                                                            بسعر الصرف الرمسي املعمول به يف األمم املتحدة يف التاريخ                   يورو     ١٤     ٢٨٣     ٠٠٠ (                         دوالرات الواليات املتحدة    

       ، على      ٢٠٠٥       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ٢١          ، أي يف        ٢٠٠٦     ُ   َ                                                    الـذي ُتخطَر فيه األطراف للمرة األوىل باشتراكاهتا لعام          
         أدناه؛ ١                     لألغراض احملددة يف اجلدول   )        أدناه  ٣١                      النحو املذكور يف الفقرة 

             يورو، ما      ٥١١     ٢٩٢                                           السنوية املقدمة من احلكومة املضيفة مببلغ                                 مـع التقدير املسامهة            يالحـظ  -  ٢٠ 
                       يعوض النفقات املخطط هلا؛

                              املدرج يف مرفق هذا املقرر          ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦                                         جدول االشتراكات اإلرشادي لفترة السنتني             يعتمد   -  ٢١ 
       ً                                                    متضمناً النسب املئوية املعدلة مبوجب مقررات سابقة ملؤمتر األطراف؛

         أدناه؛ ٣   و ٢                                       وظفني للميزانية األساسية الوارد يف اجلدولني              جدول مالك امل   يقر -  ٢٢ 

                                                ً                                               وجوب إدارة عمليات األمانة واآللية العاملية استناداً إىل مبلغ امليزانية األساسية املعتمدة                 يالحظ -  ٢٣ 
      ردة يف                                                              ، وأن هلذا املبلغ األولوية على مجيع اجلداول أو األرقام األخرى الوا    ١٩                                     لفـترة السـنتني، احملدد يف الفقرة        

ّ                 املقرر اخلاص بامليزانية، ما مل يعّدله مؤمتر األطراف؛                               

                                          دوالر من دوالرات الواليات املتحدة            ٥     ٣٣٤     ٠٠٠                                           ميزانية طارئة خلدمة املؤمترات، مبلغها          ّ يقّر -  ٢٤ 
      ملتحدة ُ                                                                            ُتضاف إىل ميزانية الربامج لفترة السنتني القادمة يف حال قررت اجلمعية العامة لألمم ا  )       يورو ٤     ٣٥٠     ٠٠٠ (

      ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦                                                                                                      االمتـناع عن إتاحة املوارد الالزمة هلذه األنشطة من ميزانية األمم املتحدة العادية لفترة السنتني                
  ؛ )       أدناه ٤           انظر اجلدول  (

                                       دوالر من دوالرات الواليات املتحدة             ١     ٨٠٨     ٠٠٠                         اإلضافية املقدرة ب               بالتكلفة      ً   عـلماً        حيـيط  -  ٢٥ 
                                ملؤمتر األطراف يف بون، ويقرر             الثامنة                     ما عقدت الدورة        إذا                  اليت سيتم حتملها      )  ٥       اجلدول     ) (       يورو  ١     ٣٩١     ٠٠٠ (

         املؤمترات       خلدمات                                                املبلغ فسيدرج املتبقي يف امليزانية الطارئة               إىل نفس                هلذا الغرض          املقدمة            التربعات      تصل             أنه إذا مل    
         أدناه؛ ٤        يف اجلدول                على النحو املبني 

       لفترة   ات ـ                                          ملتحدة أن تدرج يف جدول املؤمترات واالجتماع                      العامة لألمم ا           اجلمعـية     إىل        يطلـب  -  ٢٦ 
              السنتني هذه؛    فترة     خالل                  اليت يعتزم عقدها   تني        ه الفرعي ي                         دورات مؤمتر األطراف وهيئت    ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦       السنتني 

    إىل   ١                           بنود االعتمادات الرئيسية من           كل بند من                                 لألمني التنفيذي بإجراء حتويالت بني     إذنه      يؤكد -  ٢٧ 
                            املقدرة لبنود االعتمادات           النفقات                       يف املائة من جمموع        ١٥      قدره                           أدناه، حبد إمجايل أقصى       ١      جلدول                   املبيـنة يف ا     ٦

                   ، ويطلب إىل األمني               يف املائة    ٢٥     على                بنسبة تزيد              املذكورة      عتماد               من بنود اال                                    هـذه، شـريطة أال خيفض أي بند       
                                                      التنفيذي إبالغ مؤمتر األطراف عن أي حتويل من هذه التحويالت؛
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           السنوية                    يف املائة من النفقات   ٨,٣        نسبة                   رأس املال العامل عند        احتياطي             على مستوى       اإلبقاء    رر  يق -  ٢٨ 
                                              يف امليزانية األساسية، مبا فيها النفقات العامة؛      املقدرة

                                   ، أن يسحب من املوارد النقدية املتاحة     ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦                                لألمني التنفيذي خالل فترة السنتني     يأذن -  ٢٩ 
                                                                                         مبا يف ذلك األرصدة غري املستخدمة واالشتراكات من السنوات املالية السابقة واإليرادات                                   من امليزانية األساسية،  

                                                                                                                  املتـنوعة، لسـد االلتزامات وأداء املدفوعات لألغراض احملددة، على أال يتجاوز ذلك املبالغ الواردة يف امليزانية                 
                   ، ألسباب استثنائية؛ ) ١      اجلدول  (               األساسية املقررة 

ّ                  التنفـيذي إعطاء األولوية يف ختصيص امليزانية لتنفيذ املقررات اليت أقّرهتا                         إىل األمـني         يطلـب  -  ٣٠                                                               
                                                                                                      األطـراف يف الدورة السابعة ملؤمتر األطراف، والترتيبات الالزمة لعقد دورات مؤمتر األطراف وهيئتيه الفرعيتني،      

                          ملعلومات املطلوبة يف إطار                                                                                            وتيسـري طلـبات املساعدة من البلدان األطراف النامية املتضررة فيما يتعلق بتجميع ا             
                   االتفاقية وإحالتها؛

         تشرين    ٢١         حبلول       ٢٠٠٦                                                           إىل األمـني التنفـيذي إشـعار األطراف باشتراكاهتا لسنة                   يطلـب    -  ٣١ 
                                 لتشجيع السداد املبكر لالشتراكات؛    ٢٠٠٦       أكتوبر  /            تشرين األول ١       حبلول     ٢٠٠٧        ، ولسنة     ٢٠٠٥      نوفمرب  /     الثاين

                                                       حالة عدم كفاية االحتياطات أن يتشاور مع مكتب مؤمتر األطراف                      إىل األمني التنفيذي يف     يطلب -  ٣٢ 
                                                                                                  بشأن أي تعديالت قد يلزم إجراؤها على برنامج العمل على النحو املدرج يف امليزانيـة األساسيـة لفترة السنتني 

                                                                         ، يف حالة عدم توفر موارد كافية لألمانة يف الوقت املناسب من امليزانية املعتمدة؛    ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦

                                                                            على األمني التنفيذي إلبرام مذكرة تفاهم مع مكتب األمم املتحدة يف جنيف بشأن استخدام    ثين  ي -  ٣٣ 
                                                                                                            األمـوال املخصصة لدعم الربامج يف متويل العمليات اإلدارية ويطلب إىل األمني التنفيذي مواصلة استعراض هذه                

        املسألة؛

                ً                    متر األطراف تقريراً عن تطورات التعاون                                                إىل األمني التنفيذي أن يقدم إىل الدورة الثامنة ملؤ    يطلب -  ٣٤ 
                                                                                 اإلداري احلايل واملستمر مع أمانات االتفاقيات األخرى ومنظمات األمم املتحدة املوجودة يف بون؛

                         ً                                                       لألمني التنفيذي باملضي قدماً يف نقل املوقع اجلغرايف لألمانة إىل جممع األمم املتحدة ببون يف     يأذن -  ٣٥ 
                                                                                   هذا النقل، حبد ذاته، عن حتميل امليزانية األساسية لألمانة تكاليف إضافية وأن                                 ، شريطة أن ال يسفر        ٢٠٠٦       عـام   

                                                                       ُ           يكون اتفاق املقر بني األمم املتحدة وأملانيا بشأن جممع األمم املتحدة اجلديد قد أُبرم بنجاح؛

  التكميلي والصندوق اخلاصالصندوق -جيم 

   عرب       يورو     ٥١١     ٢٩٢      مببلغ          لألمانة            السخي        تربعها ل           أملانيا       كومة حل            عن تقديره                   عرب مرة أخرى   ي -  ٣٦ 
                                         من أجل ما تنظمه من أنشطة خاصة باالتفاقية؛           صندوق بون، 

   ٦      اجلدول                    ا األمني التنفيذي يف  ـ                                      متويل الصندوق التكميلي اليت حدده             بتقديرات      ً   عـلماً        حيـيط  -  ٣٧ 
           األطراف،      يدعو و   ؛    ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦                                                     دوالر من دوالرات الواليات املتحدة لفترة السنتني           ٢٠     ٦٥٢     ٩٠٠         ومبلغها  
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       هلذا           إىل التربع    ،                                 الدولية واملنظمات غري احلكومية           احلكومية                                              وكذلـك حكومات الدول غري األطراف واملنظمات        
  :             يف سبيل ما يلي                    من القواعد املالية  ٩       الفقرة                     الصندوق املنشأ مبقتضى 

      سيما           تأثرة، ال              النامية امل          البلدان            األطراف من                                      ممثلي املنظمات غري احلكومية من             مشاركة       دعـم   ) أ ( 
                        أو االجتماعات اإلقليمية        املؤمترات    يف    تهم    ً           فضالً عن مشارك ،         ً                                      أقلها منواً، يف دورات مؤمتر األطراف وهيئاته الفرعية

                                        بشأن اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر؛

   ٧        الفقرة و    ٢٣         من املادة   )  ج ( ٢                    ً         البلدان النامية وفقاً للفقرة           األطراف من              املساعدة إىل     تقدمي      تيسري  ) ب ( 
           اإلقليمي؛       التنفيذ                 ً                               من االتفاقية، فضالً عن املواد ذات الصلة يف مرفقات   ٢٦         من املادة 

                                     املناسبة مبا يتوافق مع أهداف االتفاقية؛      األخرى         األغراض       تعزيز  ) ج ( 

   ٧          اجلدول                                                        متويل الصندوق اخلاص اليت حددها األمني التنفيذي يف                بتقديرات         كذلك     ً علماً     حييط -  ٣٨ 
         دوالر    ١     ٤١٢     ٥٠٠         ، منها    )       يورو  ٢     ٢٥٤     ٠٠٠ (                                      دوالر من دوالرات الواليات املتحدة        ٢     ٩٢٩     ٠٠٠         ومبلغها  

   ١     ١٦٧     ٠٠٠ (         دوالر    ١     ٥١٦     ٥٠٠                                                   للدورة اخلامسة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية، و        )        يورو  ١     ٠٨٧     ٠٠٠ (
            ومات الدول              وكذلك حك   ،         األطراف      ويدعو   ،      ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦                                              للدورة الثامنة ملؤمتر األطراف لفترة السنتني         )     يورو

                                          إىل التربع هلذا الصندوق املنشأ مبقتضى الفقرة  ،            غري احلكومية        واملنظمات                                   غري األطراف واملنظمات احلكومية الدولية 
   أو  /    ً                         منواً، املتأثرة بالتصحر و         أقلها                            البلدان النامية، ال سيما                 األطراف من       ً          دعماً ملشاركة                     القواعد املالية،            مـن      ١٠

                   وهيئاته الفرعية؛      األطراف               يف دورات مؤمتر                            اجلفاف، وخاصة األفريقية منها،

       ً             تقريراً عن حالة           الثامنة                                                             األمـني التنفـيذي أن يقدم إىل مؤمتر األطراف يف دورته               إىل        يطلـب  -  ٣٩ 
  .              القواعد املالية                           االستئمانيني املنشأين مبقتضى         الصندوقني
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  االحتياجات من املوارد حسب الربنامج-١اجلدول 
 )املبالغ باآلالف(

  اجملموع   عاجملمو
       الربامج ٢٠٠٥-٢٠٠٤ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٧-٢٠٠٦
                                 اإلدارة التنفيذية والتنظيم اإلداري  ١     ٥٥٠    ٨٤١    ٩٠٩  ١     ٧٥٠
                                                         الدعم الفين ملؤمتر األطراف وهيئتيه الفرعيتني والقضايا العاملية  ٢     ٢٨٩    ٥٣٥    ٥٦٦  ١     ١٠١
                   العلم والتكنولوجيا -    ٣٦٠    ٣٧٥    ٧٣٥
                   التنفيذ والتنسيق    تيسري  ٤     ٠٠٩  ٢     ٢٥٠  ٢     ٢٤٢  ٤     ٤٩٢
                       العالقات اخلارجية واإلعالم    ٩٠٠    ٦٣٢    ٦٤٢  ١     ٢٧٤
                       الشؤون اإلدارية واملالية  ٢     ٥٣٣  ١     ٣٣٢  ١     ٢٦١  ٢     ٥٩٣
 اجملموع الفرعي لألمانة   ١١     ٢٨١  ٥     ٩٥٠  ٥     ٩٩٥   ١١     ٩٤٥
 اآللية العاملية  ٣     ٧٠١  ١     ٩١٥  ١     ٩٧١  ٣     ٨٨٦
 جمموع الربامج   ١٤     ٩٨٢  ٧     ٨٦٥  ٧     ٩٦٦   ١٥     ٨٣١
 النفقات العامة  ١     ٩٤٨  ١     ٠٢٣  ١     ٠٣٥  ٢     ٠٥٨
  ) ١ (                        احتياطي رأس املال املتداول    ١١٩ -   ١٢   ١٢

 جمموع االحتياجات من املوارد   ١٧     ٠٤٩  ٨     ٨٨٨  ٩     ٠١٣   ١٧     ٩٠١
  ) ٢ (                       مسامهة حكومة البلد املضيف  :      ً     خمصوماً منه  ١     ١١٠    ٥٩٨    ٥٩٨  ١     ١٩٦

 صايف املوارد املطلوبة كتربعات إرشادية   ١٥     ٩٣٩  ٨     ٢٩٠  ٨     ٤١٥   ١٦     ٧٠٥
                                               يف املائة من جمموع التكاليف السنوية للربامج زائد    ٨,٣                                                        املـبلغ املطلـوب للوصـول باحتياطي رأس املال املتداول إىل       ) ١ ( 

  .              النفقات العامة
                                                               ُ                                يورو، بسعر الصرف الرمسي املعمول به يف األمم املتحدة يف التاريخ الذي ُتخطر فيه األطراف                 ١     ٠٢٢     ٥٨٤           مبا يعادل     ) ٢ ( 

  .      أعاله  ٣١                            ، على النحو املذكور يف الفقرة     ٢٠٠٥      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ٢١       ، أي يف     ٢٠٠٦             تراكاهتا لعام               للمرة األوىل باش

 مانة من املوظفني احتياجات األ-٢اجلدول 

١(٢٠٠٥ )٢(٢٠٠٦ )٢(٢٠٠٧(  
                       الفئة الفنية وما فوقها -   ألف   

          عام مساعد    أمني   ١  ١  ١
  ١-  مد  ٢  ٢  ٢
  ٥- ف   ١٠   ١٠   ١٠
  ٤- ف  ٨  ٨  ٨
  ٣- ف  ٥  ٥  ٥
  ٢- ف  ٤  ٤  ٤
                 اجملموع الفرعي ألف   ٣٠   ٣٠   ٣٠
                  فئة اخلدمات العامة -   باء   ١٣   ١٣   ١٣
  )   باء  +     ألف  (      اجملموع    ٤٣   ٤٣   ٤٣

  .  ُ                                             ، ُتركت مخس وظائف ممولة من امليزانية األساسية شاغرة    ٢٠٠٥        خالل عام   ) ١ ( 
ٍ          ، لن يتوافر متويل كاٍف مللء حنو     ٢٠٠٦      يف عام   ) ٢ (    .       وظيفة  ١٣                   
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 من املوظفني اآللية العاملية  احتياجات-٣اجلدول 

١(٢٠٠٥-٢٠٠٤ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧(  
                       الفئة الفنية وما فوقها -   ألف   

  ٢-  مد  ١  ١  ١
  ١-  مد  ١  ١  ١
  ٥- ف  ٤  ٤  ٤
  ٤- ف  ١  ١  ١
  ٣- ف  ٢  ٢  ٢
                 اجملموع الفرعي ألف  ٩  ٩  ٩
                  فئة اخلدمات العامة -   باء  ٥  ٥  ٥
  )   باء  +     ألف  (      اجملموع    ١٤   ١٤   ١٤

  . ٦-   م أ /  ٢٣        املقرر                     الوظائف املعتمدة مبوجب  ) ١ (

                              يف حال قررت اجلمعية العامة لألمم  (                                       تقديرات امليزانية الطارئة خلدمات املؤمترات  - ٤      اجلدول 
  )                                                                      املتحدة عدم إدراج دورات مؤمتر األطراف وهيئتيه الفرعيتني يف امليزانية العادية

 )املبالغ باآلالف(

 اجملموع
٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٧-٢٠٠٦  

 باليورو
بدوالرات 

 باليورو  املتحدةالواليات
بدوالرات 

 باليورو الواليات املتحدة
بدوالرات 

            أوجه اإلنفاق الواليات املتحدة
              خدمات املؤمترات  ١     ٩٢٠  ١     ٥٧٠  ٢     ٨٠٠  ٢     ٢٨٠  ٤     ٧٢٠  ٣     ٨٥٠
               النفقات العامة    ٢٥٠    ٢٠٤    ٣٦٤    ٢٩٦    ٦١٤    ٥٠٠
                         جمموع االحتياجات من املوارد  ٢     ١٧٠  ١     ٧٧٤  ٣     ١٦٤  ٢     ٥٧٦  ٥     ٣٣٤  ٤     ٣٥٠

  تكاليف التشغيل لعقد الدورة الثامنة ملؤمتر األطراف يف بون-٥اجلدول 
 )املبالغ باآلالف(

  ٢٠٠٧التقديرات للدورة الثامنة ملؤمتر األطراف
            أوجه اإلنفاق بدوالرات الواليات املتحدة باليورو
                     تكاليف النقل واإلمداد  ١     ٤٥٤  ١     ١١٩
        الطوارئ    ١٤٦    ١١٢
             اجملموع الفرعي  ١     ٦٠٠  ١     ٢٣١
               النفقات العامة    ٢٠٨    ١٦٠
                         جمموع االحتياجات من املوارد  ١     ٨٠٨  ١     ٣٩١
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  موجز تقديرات االحتياجات من موارد الصندوق التكميلي حسب الربامج-٦اجلدول 
 )املبالغ باآلالف(

  اجملموع
                       أوجه اإلنفاق حسب الربامج                       بدوالرات الواليات املتحدة

                                            الفرعيتني واملشورة القانونية والقضايا العاملية                               الدعم الفين ملؤمتر األطراف وهيئتيه       ٩٣٠,٠
                   العلم والتكنولوجيا  ٣       ٨٢٣,٧
             تيسري التنفيذ  ٩       ٧٨٥,٠
                       العالقات اخلارجية واإلعالم  ٣       ٧٣٨,٢
                    اجملموع الفرعي للربامج   ١٨       ٢٧٦,٩
               النفقات العامة  ٢       ٣٧٦,٠
                         جمموع االحتياجات من املوارد   ٢٠       ٦٥٢,٩

 ات من موارد الصندوق اخلاص تقديرات االحتياج-٧اجلدول 
 )املبالغ باآلالف(

٢٠٠٧-٢٠٠٦  
            أوجه اإلنفاق بدوالرات الواليات املتحدة باليورو
                  سعر الصرف املستخدم   ١      ٢٩٩٤

                                سفر املمثلني واملشاركني يف االجتماعات  
                                           الدورة اخلامسة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية   ١     ٢٥٠    ٩٦٢
              ة ملؤمتر األطراف             الدورة السابع   ١     ٣٤٢  ١     ٠٣٣
               النفقات العامة    ٣٣٧    ٢٥٩
                         جمموع االحتياجات من املوارد  ٢     ٩٢٩  ٢     ٢٥٤

   ١٣             اجللسة العامة 
     ٢٠٠٥       أكتوبر  /            تشرين األول  ٢٨

 



 

 

IC
C

D
/C

O
P(7)/16/A

dd.1 
P

age 60 

 مرفق

 ٢٠٠٧-٢٠٠٦جدول االشتراكات اإلرشادي يف امليزانية األساسية لعامي 
املبلغ اإلمجايل املستحق 

 ٢٠٠٦االشتراكات املقررة لعام  ٢٠٠٧م االشتراكات املقررة لعا ٢٠٠٧-٢٠٠٦يف 
           َّ     الرصيد املرح ل من 
 السنوات السابقة

 )ألف( )باء(  )جيم(   )   جيم +   باء +   ألف  =    دال (
 دوالر دوالر )٤(ويور دوالر )٤(يورو دوالر

جدول األنصبة اإلرشادي
٢()٪ (٢٠٠٧-٢٠٠٦( 

جدول األمم 
 * )٪(املتحدة 

األطراف يف اتفاقية األمم 
  )١(املتحدة ملكافحة التصحر

  ١          أفغانستان                   ًمن أقل البلدان منوا       ٠,٠٠٢      ٠,٠٠٢   ٥٠    ١٦٦    ١٤٢    ١٦٨    ١٤٤    ٣٨٤
  ٢        ألبانيا       ٠,٠٠٥      ٠,٠٠٥     ٤١٥    ٣٥٤    ٤٢١    ٣٦٠    ٨٣٥
  ٣       اجلزائر       ٠,٠٧٦      ٠,٠٧٣   ٦     ٠٥٢  ٥     ١٧٤  ٦     ١٤٣  ٥     ٢٥٢   ١٢     ١٩٥
  ٤       أندورا       ٠,٠٠٥      ٠,٠٠٥     ٤١٥    ٣٥٤    ٤٢١    ٣٦٠    ٨٣٥
  ٥      أنغوال                   ًمن أقل البلدان منوا       ٠,٠٠١    ٠٠١ , ٠    ٨٣   ٧١   ٨٤   ٧٢    ١٦٧
  ٦                أنتيغوا وبربودا       ٠,٠٠٣      ٠,٠٠٣   ٣٠    ٢٤٩    ٢١٣    ٢٥٢    ٢١٦    ٥٣١
  ٧        األرجنتني       ٠,٩٥٦      ٠,٩٢٦    ٣٠٤     ٦١١   ٧٦     ٧٦٥   ٦٥     ٦٣٥   ٧٧     ٩٢٣   ٦٦     ٦٢٦    ٤٥٩     ٢٩٩
  ٨        أرمينيا       ٠,٠٠٢      ٠,٠٠٢     ١٦٦    ١٤٢    ١٦٨    ١٤٤    ٣٣٤
  ٩         أستراليا       ١,٥٩٢  ٢    ١,٥٤     ١٢٧     ٨٣٢    ١٠٩     ٢٩٧    ١٢٩     ٧٥٩    ١١٠     ٩٤٧    ٢٥٧     ٥٩١
   ١٠       النمسا       ٠,٨٥٩      ٠,٨٣١   ٢٥   ٦٨     ٨٩٠   ٥٨     ٩٠١   ٦٩     ٩٢٩   ٥٩     ٧٩٠    ١٣٨     ٨٤٤
   ١١         أذربيجان       ٠,٠٠٥      ٠,٠٠٥    ٣٢٠    ٤١٥    ٣٥٤    ٤٢١    ٣٦٠  ١     ١٥٥
   ١٢            جزر البهاما       ٠,٠١٣      ٠,٠١٣   ١     ٠٧٨    ٩٢١  ١     ٠٩٤    ٩٣٥  ٢     ١٧٢
   ١٣        البحرين       ٠,٠٣٠      ٠,٠٢٩   ٢     ٤٠٤  ٢     ٠٥٦  ٢     ٤٤٠  ٢     ٠٨٧  ٤     ٨٤٤
   ١٤        بنغالديش                   ًمن أقل البلدان منوا       ٠,٠١٠      ٠,٠١٠     ٨٢٩    ٧٠٩    ٨٤٢  ٠  ٧٢  ١     ٦٧١
   ١٥        بربادوس       ٠,٠١٠      ٠,٠١٠     ٨٢٩    ٧٠٩    ٨٤٢    ٧٢٠  ١     ٦٧١
   ١٦       بيالروس       ٠,٠١٨      ٠,٠١٨   ١     ٤٩٢  ١     ٢٧٦  ١     ٥١٥  ١     ٢٩٥  ٣     ٠٠٧
   ١٧       بلجيكا       ١,٠٦٩      ١,٠٣٥   ٨٥     ٢٢٠   ٨٥     ٨٠٢   ٧٣     ٣٦١   ٨٧     ٠٩٥   ٧٤     ٤٦٨    ٢٥٨     ١١٧
   ١٨     بليز      ٠٠١, ٠      ٠,٠٠١    ٨٣   ٧١   ٨٤   ٧٢    ١٦٧
   ١٩    بنن                   ًمن أقل البلدان منوا       ٠,٠٠٢      ٠,٠٠٢     ١٦٦    ١٤٢    ١٦٨    ١٤٤    ٣٣٤
   ٢٠      بوتان                   ًمن أقل البلدان منوا       ٠,٠٠١      ٠,٠٠١   ٨٠   ٨٣   ٧١   ٨٤   ٧٢    ٢٤٧
   ٢١        بوليفيا       ٠,٠٠٩      ٠,٠٠٩  ٢     ٤٩٠    ٧٤٦    ٦٣٨    ٧٥٧    ٦٤٨  ٣     ٩٩٣
   ٢٢               البوسنة واهلرسك       ٠,٠٠٣      ٠,٠٠٣     ٢٤٩    ٢١٣    ٢٥٢    ٢١٦    ٥٠١
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 ٢٠٠٦االشتراكات املقررة لعام  ٢٠٠٧م االشتراكات املقررة لعا ٢٠٠٧-٢٠٠٦يف 
           َّ     الرصيد املرح ل من 
 السنوات السابقة

 )ألف( )باء(  )جيم(   )   جيم +   باء +   ألف  =    دال (
 دوالر دوالر )٤(ويور دوالر )٤(يورو دوالر

جدول األنصبة اإلرشادي
٢()٪ (٢٠٠٧-٢٠٠٦( 

جدول األمم 
 * )٪(املتحدة 

األطراف يف اتفاقية األمم 
  )١(املتحدة ملكافحة التصحر

   ٢٣         بوتسوانا       ٠,٠١٢      ٠,٠١٢     ٩٩٥    ٨٥١  ١     ٠١٠    ٨٦٣  ٢     ٠٠٥
   ٢٤        الربازيل       ١,٥٢٣      ١,٤٧٤    ٣٦٤     ٣٧٠    ١٢٢     ١٩٥    ١٠٤     ٤٧٧    ١٢٧     ٠٣٧    ١٠٦     ٠٥٤    ٦١٠     ٦٠٢
   ٢٥               بروين دار السالم       ٠,٠٣٤      ٠,٠٣٣  ٢     ٥٣٠  ٢     ٧٣٦  ٢     ٣٣٩  ٢     ٧٧٧  ٢     ٣٧٤  ٨     ٠٤٣
   ٢٦        بلغاريا       ٠,٠١٧      ٠,٠١٧   ١     ٤٠٩  ١     ٢٠٥  ١     ٤٣١  ١     ٢٢٣  ٢     ٨٤٠
   ٢٧             بوركينا فاسو                   ًمن أقل البلدان منوا       ٠,٠٠٢      ٠,٠٠٢     ١٦٦    ١٤٢    ١٦٨    ١٤٤    ٣٣٤
   ٢٨        بوروندي                   ًمن أقل البلدان منوا       ٠,٠٠١      ٠,٠٠١    ٨٣   ٧١   ٨٤   ٧٢    ١٦٧
   ٢٩        كمبوديا                   ًمن أقل البلدان منوا       ٠,٠٠٢      ٠,٠٠٢    ١٦٠    ١٦٦    ١٤٢    ١٦٨    ١٤٤    ٤٩٤
   ٣٠         الكامريون       ٠,٠٠٨      ٠,٠٠٨  ١     ٤٤٠    ٦٦٣    ٥٦٧    ٦٧٣    ٥٧٦  ٢     ٧٧٧
   ٣١     كندا       ٢,٨١٣      ٢,٧٢٣    ٨٧٤    ٢٢٥     ٧٣٧    ١٩٣     ٠٠٦    ٢٢٩     ١٤٠  ٥  ١٩     ٩٢٠    ٤٥٥     ٧٥١
   ٣٢            الرأس األخضر                   ًمن أقل البلدان منوا       ٠,٠٠١      ٠,٠٠١    ٨٣   ٧١   ٨٤   ٧٢    ١٦٧
   ٣٣                      مجهورية أفريقيا الوسطى                   ًمن أقل البلدان منوا       ٠,٠٠١      ٠,٠٠١    ٢٦٢   ٨٣   ٧١   ٨٤   ٧٢    ٤٢٩
   ٣٤     تشاد                   ًمن أقل البلدان منوا       ٠,٠٠١      ٠,٠٠١    ٢٤٠   ٨٣   ٧١   ٨٤   ٧٢    ٤٠٧
   ٣٥     شيلي       ٠,٢٢٣      ٠,٢١٦    ١٧     ٩٠٦   ١٥     ٣١٠   ١٨     ١٧٦   ١٥     ٥٤١   ٣٦     ٠٨٣
   ٣٦     الصني       ٢,٠٥٣      ١,٩٨٨   ٤٠    ١٦٤     ٨٠٥    ١٤٠     ٩٠٩    ١٦٧     ٢٩٠    ١٤٣     ٠٣٧    ٣٣٢     ١٣٥
   ٣٧         كولومبيا       ٠,١٥٥      ٠,١٥٠   ٤٥     ١٩٠   ١٢     ٤٣٥   ١٠     ٦٣٢   ١٢     ٦٢٣   ١٠     ٧٩٣   ٧٠     ٢٤٨
   ٣٨   مر       جزر الق                   ًمن أقل البلدان منوا       ٠,٠٠١      ٠,٠٠١   ١٤   ٨٣   ٧١   ٨٤   ٧٢    ١٨١
   ٣٩        جزر كوك       ٠,٠٠١      ٠,٠٠١    ٣٩٠   ٨٣   ٧١   ٨٤   ٧٢    ٥٥٧
   ٤٠        الكونغو       ٠,٠٠١      ٠,٠٠١    ١٦٠   ٨٣   ٧١   ٨٤   ٧٢    ٣٢٧
   ٤١          كوستاريكا       ٠,٠٣٠      ٠,٠٢٩  ٣     ٤٦٥  ٢     ٤٠٤  ٢     ٠٥٦  ٢     ٤٤٠  ٢     ٠٨٧  ٨     ٣٠٩
   ٤٢           كوت ديفوار       ٠,٠١٠      ٠,٠١٠   ٣٢    ٨٢٩    ٧٠٩    ٨٤٢    ٧٢٠  ١     ٧٠٣
   ٤٣        كرواتيا       ٠,٠٣٧      ٠,٠٣٦   ٢     ٩٨٤  ٢     ٥٥٢  ٣     ٠٢٩  ٢     ٥٩٠  ٦     ٠١٤
   ٤٤     كوبا       ٠,٠٤٣      ٠,٠٤٢   ٤٢  ٣     ٤٨٢  ٢     ٩٧٧  ٣     ٥٣٤  ٣     ٠٢٢  ٧     ٠٥٨
   ٤٥    قربص       ٠,٠٣٩      ٠,٠٣٨  ٤     ٠٩٠  ٣     ١٥٠  ٢     ٦٩٣  ٣     ١٩٨  ٢     ٧٣٤   ١٠     ٤٣٨
   ٤٦                  اجلمهورية التشيكية       ٠,١٨٣      ٠,١٧٨    ١٤     ٧٥٦   ١٢     ٦١٧   ١٤     ٩٧٩   ١٢     ٨٠٧   ٢٩     ٧٣٥
   ٤٧                        ورية الكونغو الدميقراطية  مجه                   ًمن أقل البلدان منوا       ٠,٠٠٣      ٠,٠٠٣     ٢٤٩    ٢١٣    ٢٥٢    ٢١٦    ٥٠١
   ٤٨                                مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية       ٠,٠١٠      ٠,٠١٠    ٤٠٥    ٨٢٩    ٧٠٩    ٨٤٢    ٧٢٠  ٢     ٠٧٦
   ٤٩        الدامنرك       ٠,٧١٨      ٠,٦٩٥   ٥٥   ٥٧     ٦١٦   ٤٩     ٢٦٢   ٥٨     ٤٨٤   ٥٠     ٠٠٥    ١١٦     ١٥٥
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املبلغ اإلمجايل املستحق 
 ٢٠٠٦االشتراكات املقررة لعام  ٢٠٠٧م االشتراكات املقررة لعا ٢٠٠٧-٢٠٠٦يف 

           َّ     الرصيد املرح ل من 
 السنوات السابقة

 )ألف( )باء(  )جيم(   )   جيم +   باء +   ألف  =    دال (
 دوالر دوالر )٤(ويور دوالر )٤(يورو دوالر

جدول األنصبة اإلرشادي
٢()٪ (٢٠٠٧-٢٠٠٦( 

جدول األمم 
 * )٪(املتحدة 

األطراف يف اتفاقية األمم 
  )١(املتحدة ملكافحة التصحر

   ٥٠      جيبويت                   ًمن أقل البلدان منوا       ٠,٠٠١      ٠,٠٠١    ٨٣   ٧١   ٨٤   ٧٢    ١٦٧
   ٥١         دومينيكا       ٠,٠٠١  ١    ٠,٠٠    ٣٢٠   ٨٣   ٧١   ٨٤   ٧٢    ٤٨٧
   ٥٢                     اجلمهورية الدومينيكية       ٠,٠٣٥      ٠,٠٣٤    ٢٧١  ٢     ٨١٩  ٢     ٤١٠  ٢     ٨٦١  ٢     ٤٤٦  ٥     ٩٥٠
   ٥٣        إكوادور       ٠,٠١٩      ٠,٠١٩  ١     ٨٩٠  ١     ٥٧٥  ١     ٣٤٧  ١     ٥٩٩  ١     ٣٦٧  ٥     ٠٦٤
   ٥٤    مصر       ٠,١٢٠      ٠,١١٦   ١٨     ١٨٠  ٩     ٦١٦  ٨     ٢٢٢  ٩     ٧٦١  ٨     ٣٤٦   ٣٧     ٥٥٨
   ٥٥          السلفادور       ٠,٠٢٢      ٠,٠٢١  ١     ٣٤٠  ١     ٧٤١  ١     ٤٨٨  ١     ٧٦٧  ١     ٥١١  ٤     ٨٤٨
   ٥٦                غينيا االستوائية                   ًمن أقل البلدان منوا       ٠,٠٠٢      ٠,٠٠٢    ٢٦٠    ١٦٦    ١٤٢    ١٦٨    ١٤٤    ٥٩٤
   ٥٧        إريتريا                   ًمن أقل البلدان منوا       ٠,٠٠١      ٠,٠٠١    ٨٣   ٧١   ٨٤   ٧٢    ١٦٧
   ٥٨        إثيوبيا                   ًمن أقل البلدان منوا       ٠,٠٠٤      ٠,٠٠٤     ٣٣٢    ٢٨٤    ٣٣٧    ٢٨٨    ٦٦٨
   ٥٩                اجلماعة األوروبية       ٢,٥٠٠      ٢,٥٠٠     ٢٠٧     ٢٥٠    ١٧٧     ٢٠٠    ٢١٠     ٣٧٥    ١٧٩     ٨٧٥    ٤١٧     ٦٢٥
   ٦٠     فيجي       ٠,٠٠٤      ٠,٠٠٤     ٣٣٢    ٢٨٤    ٣٣٧    ٢٨٨    ٦٦٨
   ٦١       فنلندا       ٠,٥٣٣      ٠,٥١٦   ٢٥   ٤٢     ٧٧٦   ٣٦     ٥٧٤   ٤٣     ٤٢١   ٣٧     ١٢٦   ٨٦     ٢٢٣
   ٦٢      فرنسا       ٦,٠٣٠      ٥,٨٣٩     ٤٨٤     ٠٥٣    ٤١٣     ٨٦٨    ٤٩١     ٣٥٢    ٤٢٠     ١١٦    ٩٧٥     ٤٠٥
   ٦٣      غابون       ٠,٠٠٩      ٠,٠٠٩  ٢     ٢٣٠    ٧٤٦    ٦٣٨    ٧٥٧    ٦٤٨  ٣     ٧٣٣
   ٦٤       غامبيا                   ًمن أقل البلدان منوا       ٠,٠٠١      ٠,٠٠١    ١٦٠   ٨٣   ٧١   ٨٤   ٧٢    ٣٢٧
   ٦٥       جورجيا       ٠,٠٠٣      ٠,٠٠٣  ٢     ٧٥٠    ٢٤٩    ٢١٣    ٢٥٢    ٢١٦  ٣     ٢٥١
   ٦٦       أملانيا       ٨,٦٦٢      ٨,٣٨٨     ٦٩٥     ٣٦٥    ٥٩٤     ٥٤١    ٧٠٥     ٨٥٠    ٦٠٣     ٥١٧  ١     ٤٠١     ٢١٥
   ٦٧     غانا       ٠,٠٠٤      ٠,٠٠٤    ٣٩٠    ٣٣٢    ٢٨٤    ٣٣٧    ٢٨٨  ١     ٠٥٨
   ٦٨        اليونان       ٠,٥٣٠      ٠,٥١٣    ٤٢     ٥٢٨   ٣٦     ٣٦١   ٤٣     ١٦٩  ٦ ٣     ٩١٠   ٨٥     ٦٩٧
   ٦٩        غرينادا       ٠,٠٠١      ٠,٠٠١   ٨٠   ٨٣   ٧١   ٨٤   ٧٢    ٢٤٧
   ٧٠         غواتيماال       ٠,٠٣٠      ٠,٠٢٩   ٢     ٤٠٤  ٢     ٠٥٦  ٢     ٤٤٠  ٢     ٠٨٧  ٤     ٨٤٤
   ٧١      غينيا                   ًمن أقل البلدان منوا       ٠,٠٠٣      ٠,٠٠٣     ٢٤٩    ٢١٣    ٢٥٢    ٢١٦    ٥٠١
   ٧٢        بيساو-      غينيا        ًان منوا من أقل البلد      ٠,٠٠١      ٠,٠٠١    ٨٣   ٧١   ٨٤   ٧٢    ١٦٧
   ٧٣      غيانا       ٠,٠٠١      ٠,٠٠١    ١٦٠   ٨٣   ٧١   ٨٤   ٧٢    ٣٢٧
   ٧٤     هاييت                   ًمن أقل البلدان منوا       ٠,٠٠٣      ٠,٠٠٣    ٣٢٠    ٢٤٩    ٢١٣    ٢٥٢    ٢١٦    ٨٢١
    ٧٥        هندوراس       ٠,٠٠٥      ٠,٠٠٥    ٣٩٠    ٤١٥    ٣٥٤    ٤٢١    ٣٦٠  ١     ٢٢٥
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 ٢٠٠٦الشتراكات املقررة لعام ا ٢٠٠٧االشتراكات املقررة لعام  ٢٠٠٧-٢٠٠٦يف 

           َّ     الرصيد املرح ل من 
  السنوات السابقة

 )ألف( )باء(  )جيم(   )   جيم +   باء +   ألف  =    دال (

 دوالر ردوال )٤(يورو دوالر )٤(يورو دوالر

جدول األنصبة اإلرشادي
٢()٪ (٢٠٠٧-٢٠٠٦( 

جدول األمم 
 * )٪(املتحدة 

األطراف يف اتفاقية األمم 
 )١(املتحدة ملكافحة التصحر

 

   ٧٦        هنغاريا  ٠,١٢٦ ٠,١٢٢   ٢٤   ١٠     ١١٤  ٨     ٦٤٧   ١٠     ٢٦٦  ٨     ٧٧٨   ٢٠     ٤٠٤
   ٧٧        آيسلندا  ٠,٠٣٤ ٠,٠٣٣   ٢١  ٢     ٧٣٦  ٢     ٣٣٩  ٢     ٧٧٧  ٢     ٣٧٤  ٥     ٥٣٤
   ٧٨     اهلند  ٠,٤٢١ ٠,٤٠٨   ٢٠   ٣٣     ٨٢٣   ٢٨     ٩١٩   ٣٤     ٣٣٣   ٢٩     ٣٥٦   ٦٨     ١٧٦
   ٧٩          إندونيسيا  ٠,١٤٢ ٠,١٣٨    ١١     ٤٤٠  ٩     ٧٨١   ١١     ٦١٣  ٩     ٩٢٩   ٢٣     ٠٥٣
   ٨٠  )         اإلسالمية-       مجهورية  (      إيران   ٠,١٥٧ ٠,١٥٢   ٢٠     ٣٩٢   ١٢     ٦٠١   ١٠     ٧٧٤   ١٢     ٧٩١   ١٠     ٩٣٦   ٤٥     ٧٨٤
   ٨١        آيرلندا  ٠,٣٥٠ ٠,٣٣٩   ٢٢     ١٩٥   ٢٨     ١٠٣   ٢٤     ٠٢٨   ٢٨     ٥٢٧   ٢٤     ٣٩١   ٧٨     ٨٢٥
   ٨٢        إسرائيل  ٠,٤٦٧ ٠,٤٥٢    ٣٧     ٤٧١   ٣٢     ٠٣٨   ٣٨     ٠٣٦   ٣٢     ٥٢١   ٧٥     ٥٠٧
   ٨٣        إيطاليا  ٤,٨٨٥٠ ٤٠٧٣٠     ٣٩٢     ١١٧    ٣٣٥     ٢٦٢    ٣٩٨     ٠٣٠    ٣٤٠     ٣٢٤    ٧٩٠     ١٤٧
   ٨٤        جامايكا  ٠,٠٠٨ ٠,٠٠٨   ١١    ٦٦٣    ٥٦٧    ٦٧٣    ٥٧٦  ١     ٣٤٧
   ٨٥        اليابان  ١٩,٤٦٨٠ ١٨,٨٥٠   ١     ٥٦٢     ٦٦٥  ١     ٣٣٦     ٠٨٨  ١     ٥٨٦     ٢٢٨  ١     ٣٥٦     ٢٥٨  ٣     ١٤٨     ٨٩٣
   ٨٦      األردن  ٠,٠١١ ٠,٠١١   ٥٤    ٩١٢    ٧٨٠    ٩٢٦    ٧٩١  ١     ٨٩٢
   ٨٧    تان      كازاخس  ٠,٠٢٥ ٠,٠٢٤   ١٨  ١     ٩٩٠  ١     ٧٠١  ٢     ٠٢٠  ١     ٧٢٧  ٤     ٠٢٧
   ٨٨      كينيا  ٠,٠٠٩ ٠,٠٠٩     ٧٤٦    ٦٣٨    ٧٥٧    ٦٤٨  ١     ٥٠٣
   ٨٩       كرييباس                ًأقل البلدان منوا  ٠,٠٠١ ٠,٠٠١    ١٠٠   ٨٣   ٧١   ٨٤   ٧٢    ٢٦٧
   ٩٠       الكويت  ٠,١٦٢ ٠,١٥٧   ١١     ٠٥٠   ١٣     ٠١٥   ١١     ١٢٨   ١٣     ٢١٢   ١١     ٢٩٦   ٣٧     ٢٧٧
   ٩١          قريغيزستان  ٠,٠٠١ ٠,٠٠١  ١     ٢٧٥   ٨٣   ٧١   ٨٤   ٧٢  ١     ٤٤٢
   ٩٢      التفيا  ٠,٠١٥ ٠,٠١٥   ١     ٢٤٤  ١     ٠٦٣  ١     ٢٦٢  ١     ٠٧٩  ٢     ٥٠٦
   ٩٣                             مجهورية الو الدميقراطية الشعبية                ًأقل البلدان منوا  ٠,٠٠١ ٠,٠٠١    ١٩٠   ٨٣   ٧١   ٨٤   ٧٢    ٣٥٧
   ٩٤      لبنان  ٠,٠٢٤ ٠,٠٢٣  ١     ٠٠٠  ١     ٩٠٧  ١     ٦٣٠  ١     ٩٣٥  ١     ٦٥٥  ٤     ٨٤٢
   ٩٥       ليسوتو                ًأقل البلدان منوا  ٠,٠٠١ ٠,٠٠١   ٢٥   ٨٣   ٧١   ٨٤   ٧٢    ١٩٢
   ٩٦       ليبرييا                ًأقل البلدان منوا  ٠,٠٠١ ٠,٠٠١  ٠  ٧٣   ٨٣   ٧١   ٨٤   ٧٢    ٨٩٧
   ٩٧                         اجلماهرية العربية الليبية  ٠,١٣٢ ٠,١٢٨  ٢     ٤١١   ١٠     ٦١١  ٩     ٠٧٣   ١٠     ٧٧١  ٩     ٢١٠   ٢٣     ٧٩٣
   ٩٨           ليختنشتاين  ٠,٠٠٥ ٠,٠٠٥     ٤١٥    ٣٥٤    ٤٢١    ٣٦٠    ٨٣٥
   ٩٩         ليتوانيا  ٠,٠٢٤ ٠,٠٢٣   ٢١  ١     ٩٠٧  ١     ٦٣٠  ١     ٩٣٥  ١     ٦٥٥  ٣     ٨٦٣
    ١٠٠       لكسمربغ  ٠,٠٧٧ ٠,٠٧٤  ٦     ٠٠٠  ٦     ١٣٥  ٥     ٢٤٥  ٦     ٢٢٧  ٥     ٣٢٤   ١٨     ٣٦٢
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املبلغ اإلمجايل املستحق 
 ٢٠٠٦الشتراكات املقررة لعام ا ٢٠٠٧االشتراكات املقررة لعام  ٢٠٠٧-٢٠٠٦يف 

           َّ     الرصيد املرح ل من 
  السنوات السابقة

 )ألف( )باء(  )جيم(   )   جيم +   باء +   ألف  =    دال (

 دوالر ردوال )٤(يورو دوالر )٤(يورو دوالر

جدول األنصبة اإلرشادي
٢()٪ (٢٠٠٧-٢٠٠٦( 

جدول األمم 
 * )٪(املتحدة 

األطراف يف اتفاقية األمم 
 )١(املتحدة ملكافحة التصحر

 

    ١٠١       مدغشقر                ًأقل البلدان منوا  ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٣     ٢٤٩    ٢١٣    ٢٥٢    ٢١٦    ٥٠١
    ١٠٢     مالوي                ًأقل البلدان منوا  ٠,٠٠١ ٠,٠٠١    ١٦٠   ٨٣   ٧١   ٨٤   ٧٢    ٣٢٧
    ١٠٣        ماليزيا  ٠,٢٠٣ ٠,١٩٦   ١٧     ٧٥٠   ١٦     ٢٤٨   ١٣     ٨٩٢   ١٦     ٤٩٣   ١٤     ١٠٢   ٥٠     ٤٩٢
    ١٠٤      ملديف                ًأقل البلدان منوا  ٠,٠٠١ ٠,٠٠١    ٢٤٠   ٨٣   ٧١   ٨٤   ٧٢    ٤٠٧
    ١٠٥    مايل                ًأقل البلدان منوا  ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٢   ٢٨    ١٦٦    ١٤٢    ١٦٨    ١٤٤    ٣٦٢
    ١٠٦      مالطة  ٠,٠١٤ ٠,٠١٤   ١     ١٦١    ٩٩٢  ١     ١٧٨  ١     ٠٠٧  ٢     ٣٣٩
    ١٠٧       مارشال    جزر   ٠,٠٠١ ٠,٠٠١   ٨٠   ٨٣   ٧١   ٨٤   ٧٢    ٢٤٧
    ١٠٨   يا       موريتان                ًأقل البلدان منوا  ٠,٠٠١ ٠,٠٠١    ٨٣   ٧١   ٨٤   ٧٢    ١٦٧
    ١٠٩         موريشيوس  ٠,٠١١ ٠,٠١١     ٩١٢    ٧٨٠    ٩٢٦    ٧٩١  ١     ٨٣٨
    ١١٠        املكسيك   ١,٨٨٣ ١,٨٢٤  ٨     ٨٣٠    ١٥١     ٢١٠    ١٢٩     ٢٨٥    ١٥٣     ٤٩٠    ١٣١     ٢٣٧    ٣١٣     ٥٢٩
    ١١١  )      املوحدة-     واليات (           ميكرونيزيا   ٠,٠٠١ ٠,٠٠١    ١٦٠   ٨٣   ٧١   ٨٤   ٧٢    ٣٢٧
    ١١٢       موناكو  ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٣   ٢٠    ٢٤٩    ٢١٣    ٢٥٢    ٢١٦    ٥٢١
    ١١٣        منغوليا  ٠,٠٠١ ٠,٠٠١   ٨٠   ٨٣  ١ ٧   ٨٤   ٧٢    ٢٤٧
    ١١٤      املغرب  ٠,٠٤٧ ٠,٠٤٦    ٣٠٥  ٣     ٨١٣  ٣     ٢٦٠  ٣     ٨٧١  ٣     ٣١٠  ٧     ٩٩٠
    ١١٥         موزامبيق                ًأقل البلدان منوا  ٠,٠٠١ ٠,٠٠١   ٩٢   ٨٣   ٧١     ٨٤   ٧٢    ٢٥٩
    ١١٦       ميامنار                ًأقل البلدان منوا  ٠,٠١٠ ٠,٠١٠   ٢٦    ٨٢٩    ٧٠٩    ٨٤٢    ٧٢٠  ١     ٦٩٦
    ١١٧        ناميبيا  ٠,٠٠٦ ٠,٠٠٦     ٤٩٧    ٤٢٥    ٥٠٥    ٤٣٢  ١     ٠٠٢
    ١١٨      ناورو  ٠,٠٠١ ٠,٠٠١   ٨٠   ٨٣   ٧١     ٨٤   ٧٢    ٢٤٧
    ١١٩      نيبال                ًأقل البلدان منوا  ٠,٠٠٤ ٠,٠٠٤    ٦٤٠    ٣٣٢    ٢٨٤    ٣٣٧    ٢٨٨  ١     ٣٠٨
    ١٢٠       هولندا  ١,٦٩٠ ١,٦٣٦     ١٣٥     ٦٢٤    ١١٥     ٩٦٠    ١٣٧     ٦٦٩    ١١٧     ٧١٠    ٢٧٣     ٢٩٤
  ١  ١٢          نيوزيلندا  ٠,٢٢١ ٠,٢١٤    ١٧     ٧٤١   ١٥     ١٦٨   ١٨     ٠٠٨   ١٥     ٣٩٧   ٣٥     ٧٤٩
    ١٢٢          نيكاراغوا  ٠,٠٠١ ٠,٠٠١    ٣٢٠   ٨٣   ٧١   ٨٤   ٧٢    ٤٨٧
    ١٢٣       النيجر                ًأقل البلدان منوا  ٠,٠٠١ ٠,٠٠١    ٨٣   ٧١   ٨٤   ٧٢    ١٦٧
    ١٢٤       نيجرييا  ٠,٠٤٢ ٠,٠٤١   ٢٣     ٧٨٠  ٣     ٣٩٩  ٢     ٩٠٦  ٣     ٤٥٠  ٢     ٩٥٠   ٣٠     ٦٢٩
    ١٢٥     نيوي  ٠,٠٠١ ٠,٠٠١   ٨٠   ٨٣   ٧١   ٨٤   ٧٢    ٢٤٧
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املبلغ اإلمجايل املستحق 
 ٢٠٠٦االشتراكات املقررة لعام  ٢٠٠٧شتراكات املقررة لعام اال ٢٠٠٧-٢٠٠٦يف 

           َّ     الرصيد املرح ل من 
 السنوات السابقة

 )ألف( )باء(  )جيم(   )   جيم +   باء +   ألف  =    دال (
 دوالر دوالر )٤(يورو دوالر )٤(يورو ردوال

جدول األنصبة اإلرشادي
٢()٪ (٢٠٠٧-٢٠٠٦( 

جدول األمم 
 * )٪(املتحدة 

األطراف يف اتفاقية األمم 
  )١(املتحدة ملكافحة التصحر

    ١٢٦        النرويج  ٠,٦٧٩ ٠,٦٥٨ ٢٥ ٥٤ ٥٤٨ ٤٦ ٦٣٩ ٥٥ ٣٧١ ٤٧ ٣٤٣ ١٠٩ ٩٤٤
    ١٢٧     عمان  ٠,٠٧٠ ٠,٠٦٧  ٥ ٥٥٤ ٤ ٧٤٩ ٥ ٦٣٨ ٤ ٨٢١ ١١ ١٩٢
    ١٢٨        باكستان  ٠,٠٥٥ ٠,٠٥٤  ٤ ٤٧٧ ٣ ٨٢٨ ٤ ٥٤٤ ٣ ٨٨٥ ٩ ٠٢١
    ١٢٩  و   باال  ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ١١٠ ٨٣ ٧١ ٨٤ ٧٢ ٢٧٧
    ١٣٠     بنما  ٠,٠١٩ ٠,٠١٩ ٣ ٢١٠ ١ ٥٧٥ ١ ٣٤٧ ١ ٥٩٩ ١ ٣٦٧ ٦ ٣٨٤
    ١٣١                   بابوا غينيا اجلديدة  ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٣  ٢٤٩ ٢١٣ ٢٥٢ ٢١٦ ٥٠١
    ١٣٢         باراغواي  ٠,٠١٢ ٠,٠١٢ ٨ ٢١٠ ٩٩٥ ٨٥١ ١ ٠١٠ ٨٦٣ ١٠ ٢١٥
    ١٣٣    بريو  ٠,٠٩٢ ٠,٠٨٩ ٤٩ ٨٠٠ ٧ ٣٧٨ ٦ ٣٠٨ ٧ ٤٨٩ ٦ ٤٠٤ ٦٤ ٦٦٧
    ١٣٤       الفلبني  ٠,٠٩٥ ٠,٠٩٢ ٥ ١٠٩ ٧ ٦٢٧ ٦ ٥٢١ ٧ ٧٤٢ ٦ ٦١٩ ٢٠ ٤٧٨
    ١٣٥       بولندا  ٠,٤٦١ ٠,٤٤٦  ٣٦ ٩٧٣ ٣١ ٦١٢ ٣٧ ٥٣١ ٣٢ ٠٩٠ ٧٤ ٥٠٤
    ١٣٦        الربتغال  ٠,٤٧٠ ٠,٤٥٥  ٣٧ ٧٢٠ ٣٢ ٢٥٠ ٣٨ ٢٨٨ ٣٢ ٧٣٧ ٧٦ ٠٠٨
    ١٣٧    قطر  ٠,٠٦٤ ٠,٠٦٢  ٥ ١٤٠ ٤ ٣٩٥ ٥ ٢١٧ ٤ ٤٦١ ١٠ ٣٥٧
    ١٣٨             مجهورية كوريا  ١,٧٩٦ ١,٧٣٩ ١ ١٩٠ ١٤٤ ١٦٣ ١٢٣ ٢٦٠ ١٤٦ ٣٣٧ ١٢٥ ١٢١ ٢٩١ ٦٩٠
    ١٣٩               مجهورية مولدوفا  ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ١٦٠ ٨٣ ٧١ ٨٤ ٧٢ ٣٢٧
    ١٤٠        رومانيا  ٠,٠٦٠ ٠,٠٥٩  ٤ ٨٩١ ٤ ١٨٢ ٤ ٩٦٥ ٤ ٢٤٥ ٩ ٨٥٦
    ١٤١             االحتاد الروسي  ١,١٠٠ ١,٠٦٦  ٨٨ ٣٧١ ٧٥ ٥٥٨ ٨٩ ٧٠٤ ٧٦ ٦٩٩ ١٧٨ ٠٧٥
    ١٤٢       رواندا                ًأقل البلدان منوا  ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٧٧ ٨٣ ٧١ ٨٤ ٧٢ ٢٤٤
    ١٤٣                سانت كيتس ونيفس  ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٨٠ ٨٣ ٧١ ٨٤ ٧٢ ٢٤٧
    ١٤٤           سانت لوسيا  ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٢ ٨٧٠ ١٦٦ ١٤٢ ١٦٨ ١٤٤ ١ ٢٠٤
    ١٤٥                        سانت فنسنت وجزر غرينادين  ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ١٨٠ ٨٣ ٧١ ٨٤ ٧٢ ٣٤٧
    ١٤٦      ساموا                ًأقل البلدان منوا  ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٢٥ ٨٣ ٧١ ٨٤ ٧٢ ١٩٢
    ١٤٧           سان مارينو  ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٣ ١٥٠ ٢٤٩ ٢١٣ ٢٥٢ ٢١٦ ٦٦١
    ١٤٨                  سان تومي وبرينسييب                ًأقل البلدان منوا  ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ١٠ ٨٣ ٧١ ٨٤ ٧٢ ١٧٧
    ١٤٩                        اململكة العربية السعودية  ٠,٧١٣ ٠,٦٩١  ٥٧ ٢٨٤ ٤٨ ٩٧٨ ٥٨ ١٤٨ ٤٩ ٧١٧ ١١٥ ٤٣٢
    ١٥٠     نغال   الس  ٠,٠٠٥ ٠,٠٠٥  ٤١٥ ٣٥٤ ٤٢١ ٣٦٠ ٨٣٥
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املبلغ اإلمجايل املستحق 
 ٢٠٠٦االشتراكات املقررة لعام  ٢٠٠٧شتراكات املقررة لعام اال ٢٠٠٧-٢٠٠٦يف 

           َّ     الرصيد املرح ل من 
 السنوات السابقة

 )ألف( )باء(  )جيم(   )   جيم +   باء +   ألف  =    دال (
 دوالر دوالر )٤(يورو دوالر )٤(يورو ردوال

جدول األنصبة اإلرشادي
٢()٪ (٢٠٠٧-٢٠٠٦( 

جدول األمم 
 * )٪(املتحدة 

األطراف يف اتفاقية األمم 
  )١(املتحدة ملكافحة التصحر

    ١٥١      سيشيل  ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٢ ١٨٠ ١٦٦ ١٤٢ ١٦٨ ١٤٤ ٥١٤
    ١٥٢        سرياليون                ًأقل البلدان منوا  ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٨٠ ٨٣ ٧١ ٨٤ ٧٢ ٢٤٧
    ١٥٣         سنغافورة  ٠,٣٨٨ ٠,٣٧٦  ٣١ ١٧٠ ٢٦ ٦٥١ ٣١ ٦٤٠ ٢٧ ٠٥٣ ٦٢ ٨١١
    ١٥٤         سلوفاكيا  ٠,٠٥١ ٠,٠٥٠  ٤ ١٤٥ ٣ ٥٤٤ ٤ ٢٠٨ ٣ ٥٩٨ ٨ ٣٥٣
    ١٥٥         سلوفينيا  ٠,٠٨٢ ٠,٠٧٩  ٦ ٥٤٩ ٥ ٦٠٠ ٦ ٦٤٨ ٥ ٦٨٤ ١٣ ١٩٧
    ١٥٦           جزر سليمان                ًأقل البلدان منوا  ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٥٠٠ ٨٣ ٧١ ٨٤ ٧٢ ٦٦٧
    ١٥٧        الصومال                ًأقل البلدان منوا  ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٢٤٠ ٨٣ ٧١ ٨٤ ٧٢ ٤٠٧
    ١٥٨             جنوب أفريقيا  ٠,٢٩٢ ٠,٢٨٣  ٢٣ ٤٦١ ٢٠ ٠٥٩ ٢٣ ٨١٤ ٢٠ ٣٦٢ ٤٧ ٢٧٥
    ١٥٩        إسبانيا  ٢,٥٢٠ ٢,٤٤٠  ٢٠٢ ٢٧٦ ١٧٢ ٩٤٧ ٢٠٥ ٣٢٦ ١٧٥ ٥٥٨ ٤٠٧ ٦٠٢
    ١٦٠         سري النكا  ٠,٠١٧ ٠,٠١٧ ٢٧٠ ١ ٤٠٩ ١ ٢٠٥ ١ ٤٣١ ١ ٢٢٣ ٣ ١١٠
    ١٦١        السودان                ًأقل البلدان منوا  ٠,٠٠٨ ٠,٠٠٨  ٦٦٣ ٥٦٧ ٦٧٣ ٥٧٦ ١ ٣٣٦
    ١٦٢        سورينام  ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٨٩٠ ٨٣ ٧١ ٨٤ ٧٢ ١ ٠٥٧
    ١٦٣         سوازيلند  ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٢  ١٦٦ ١٤٢ ١٦٨ ١٤٤ ٣٣٤
    ١٦٤       السويد  ٠,٩٩٨ ٠,٩٦٦  ٨٠ ٠٨١ ٦٨ ٤٧٠ ٨١ ٢٨٩ ٦٩ ٥٠٤ ١٦١ ٣٧٠
    ١٦٥       سويسرا  ١,١٩٧ ١,١٥٩  ٩٦ ٠٨١ ٨٢ ١٥٠ ٩٧ ٥٣٠ ٨٣ ٣٩٠ ١٩٣ ٦١١
    ١٦٦                         اجلمهورية العربية السورية  ٠,٠٣٨ ٠,٠٣٧ ١٩ ٣ ٠٦٧ ٢ ٦٢٣ ٣ ١١٤ ٢ ٦٦٢ ٦ ١٩٩
    ١٦٧     ستان     طاجيك  ٠,٠٠١ ٠,٠٠١  ٨٣ ٧١ ٨٤ ٧٢ ١٦٧
    ١٦٨       تايلند  ٠,٢٠٩ ٠,٢٠٢  ١٦ ٧٤٦ ١٤ ٣١٨ ١٦ ٩٩٨ ١٤ ٥٣٤ ٣٣ ٧٤٤
                             مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية     ٠,٠٠٦ ٠,٠٠٦ ١ ٤١٨ ٤٩٧ ٤٢٥ ٥٠٥ ٤٣٢ ٢ ٤٢٠

        السابقة
١٦٩    

    ١٧٠       ليشيت-      تيمور                 ًأقل البلدان منوا  ٠,٠٠١ ٠,٠٠١  ٨٣ ٧١ ٨٤ ٧٢ ١٦٧
    ١٧١     توغو         ًلدان منوا أقل الب ٠,٠٠١ ٠,٠٠١  ٨٣ ٧١ ٨٤ ٧٢ ١٦٧
    ١٧٢      تونغا  ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٨٠ ٨٣ ٧١ ٨٤ ٧٢ ٢٤٧
    ١٧٣                 ترينيداد وتوباغو  ٠,٠٢٢ ٠,٠٢١  ١ ٧٤١ ١ ٤٨٨ ١ ٧٦٧ ١ ٥١١ ٣ ٥٠٨
    ١٧٤     تونس  ٠,٠٣٢ ٠,٠٣١  ٢ ٥٧٠ ٢ ١٩٧ ٢ ٦٠٩ ٢ ٢٣٠ ٥ ١٧٩
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املبلغ اإلمجايل املستحق 
 ٢٠٠٦االشتراكات املقررة لعام  ٢٠٠٧شتراكات املقررة لعام اال ٢٠٠٧-٢٠٠٦يف 

           َّ     الرصيد املرح ل من 
 السنوات السابقة

 )ألف( )باء(  )جيم(   )   جيم +   باء +   ألف  =    دال (
 دوالر دوالر )٤(يورو دوالر )٤(يورو ردوال

جدول األنصبة اإلرشادي
٢()٪ (٢٠٠٧-٢٠٠٦( 

جدول األمم 
 * )٪(املتحدة 

األطراف يف اتفاقية األمم 
  )١(املتحدة ملكافحة التصحر

    ١٧٥      تركيا  ٠,٣٧٢ ٠,٣٦٠  ٢٩ ٨٤٤ ٢٥ ٥١٧ ٣٠ ٢٩٤ ٢٥ ٩٠٢ ٦٠ ١٣٨
    ١٧٦           تركمانستان  ٠,٠٠٥ ٠,٠٠٥ ٤٨٠ ٤١٥ ٣٥٤ ٤٢١ ٣٦٠ ١ ٣١٥
    ١٧٧       توفالو                ًأقل البلدان منوا  ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ١٠ ٨٣ ٧١ ٨٤ ٧٢ ١٧٧
    ١٧٨       أوغندا                ًأقل البلدان منوا  ٠,٠٠٦ ٠,٠٠٦ ٨١٥ ٤٩٧ ٤٢٥ ٥٠٥ ٤٣٢ ١ ٨١٧
    ١٧٩         أوكرانيا  ٠,٠٣٩ ٠,٠٣٨ ١٢ ٢١٠ ٣ ١٥٠ ٢ ٦٩٣ ٣ ١٩٨ ٢ ٧٣٤ ١٨ ٥٥٨
    ١٨٠                       اإلمارات العربية املتحدة  ٠,٢٣٥ ٠,٢٢٧ ٤٢ ١٨ ٨١٨ ١٦ ٠٩٠ ١٩ ١٠٢ ١٦ ٣٣٣ ٣٧ ٩٦٢
                             اململكـة املـتحدة لربيطانيا       ٦,١٢٧ ٥,٩٣٣  ٤٩١ ٨٤٦ ٤٢٠ ٥٣١ ٤٩٩ ٢٦٢ ٤٢٦ ٨٧٩ ٩٩١ ١٠٨

                         العظمى وآيرلندا الشمالية
١٨١    

    ١٨٢                     مجهورية ترتانيا املتحدة                ًأقل البلدان منوا  ٠,٠٠٦ ٠,٠٠٦  ٤٩٧ ٤٢٥ ٥٠٥ ٤٣٢ ١ ٠٠٢
    ١٨٣  ) ٣ (                       الواليات املتحدة األمريكية  ٢٢,٠٠٠ ٢٢,٠٠٠ ٨٠٠ ٠٥٠ ١ ٨٢٣ ٨٠٠ ١ ٥٥٩ ٣٦٠ ١ ٨٥١ ٣٠٠ ١ ٥٨٢ ٩٠٠ ٤ ٤٧٥ ١٥٠
    ١٨٤         أوروغواي  ٠,٠٤٨ ٠,٠٤٧ ٣٥ ٤٦٠ ٣ ٨٩٦ ٣ ٣٣١ ٣ ٩٥٥ ٣ ٣٨٢ ٤٣ ٣١١
    ١٨٥          أوزبكستان  ٠,٠١٤ ٠,٠١٤  ١ ١٦١ ٩٩٢ ١ ١٧٨ ١ ٠٠٧ ٢ ٣٣٩
    ١٨٦        فانواتو                ًأقل البلدان منوا  ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ١٠٠ ٨٣ ٧١ ٨٤ ٧٢ ٢٦٧
    ١٨٧  )                مجهورية البوليفار (        فنـزويال   ٠,١٧١ ٠,١٦٦ ١٥ ٧٠٠ ١٣ ٧٦١ ١١ ٧٦٦ ١٣ ٩٦٩ ١١ ٩٤٤ ٤٣ ٤٣٠
    ١٨٨         فييت نام  ٠,٠٢١ ٠,٠٢٠ ١ ٠١٥ ١ ٦٥٨ ١ ٤١٨ ١ ٦٨٣ ١ ٤٣٩ ٤ ٣٥٦
    ١٨٩      اليمن                ًأقل البلدان منوا  ٠,٠٠٦ ٠,٠٠٦ ٤٩٥ ٤٩٧ ٤٢٥ ٥٠٥ ٤٣٢ ١ ٤٩٧
    ١٩٠       زامبيا                ًأقل البلدان منوا  ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٢  ١٦٦ ١٤٢ ١٦٨ ١٤٤ ٣٣٤
    ١٩١        زمبابوي  ٠,٠٠٧ ٠,٠٠٧ ١ ٢٧٠ ٥٨٠ ٤٩٦ ٥٨٩ ٥٠٤ ٢ ٤٣٩
                 اجملموع من األطراف  ١٠٢,٤٥٥ ١٠٠,٠٠٠ ١ ٩٠٤ ٠٩٨ ٨ ٢٩٠ ٠٠٠ ٧ ٠٨٨ ٠٠٠ ٨ ٤١٥ ٠٠٠ ٧ ١٩٥ ٠٠٠ ١٨ ٦٠٩ ٠٩٨

  .               ً أقل البلدان منواً  * 
  .    ٢٠٠٥      سبتمرب  /       أيلول  ٣٠         ً                                              ً        ً       فعلية دوالً ومنظمات للتكامل االقتصادي اإلقليمي ستصبح أطرافاً اعتباراً من               تشمل األطراف ال  ) ١ ( 
  .    ٢٠٠٤      مارس /      آذار ٣        املؤرخ A/RES/58/1B                                                                                                   من القواعد املالية، يستند جدول األنصبة اإلرشادي إىل جدول أنصبة األمم املتحدة الوارد يف قرار اجلمعية العامة   )  أ (  ١٢    ً        وفقاً للفقرة   ) ٢ ( 
  .                                                          ً تعترب الواليات املتحدة األمريكية متويلها للميزانية األساسية تربعاً  ) ٣ ( 
   ،    ٢٠٠٥      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ٢١       ، أي يف     ٢٠٠٦       ً                                                           ُ   َ                                                اسـتناداً إىل سعر الصرف الرمسي املعمول به يف األمم املتحدة يف التاريخ الذي ُتخطَر فيه األطراف للمرة األوىل باشتراكاهتا لعام        ) ٤ ( 
  .      أعاله  ٣١                   حو املذكور يف الفقرة        على الن
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 ٧-م أ/٢٤املقرر 

 وثائق تفويض ممثلي األطراف اليت حتضر الدورة السابعة
 ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر

                إن مؤمتر األطراف،

               الواردة فيه،                           عن وثائق التفويض ويف التوصية   )١ (                                         يف تقرير مكتب الدورة السابعة ملؤمتر األطراف       وقد نظر 

  .                                                                   على تقرير وثائق التفويض الذي قدمه مكتب الدورة السابعة ملؤمتر األطراف     يوافق 

   ١٣             اجللسة العامة 
     ٢٠٠٥       أكتوبر  /            تشرين األول  ٢٨

                                                      

) ١ (  ICCD/COP(7)/12.  
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 ٧-م أ/٢٥املقرر 

 إعالن نريويب املتعلق بتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر

                إن مؤمتر األطراف،

                                                                                 ويب املتعلق بتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر الذي اعتمده الوزراء                         يف إعالن نري               وقـد نظـر    
                                                                                            وغريهم من ممثلي البلدان األطراف املفوضني حسب األصول املشاركون يف الدورة السابعة ملؤمتر األطراف املعقودة 

  ،    ٢٠٠٥       أكتوبر  /            تشرين األول  ٢٨     إىل   ١٧                           يف نريويب بكينيا، يف الفترة من 

          نص اإلعالن؛   ب    يرحب - ١ 

  .                                                              أن يعتمد اإلعالن وأن يرفقه بتقرير مؤمتر األطراف عن دورته السابعة    يقرر - ٢ 

   ١٣             اجللسة العامة 
     ٢٠٠٥       أكتوبر  /            تشرين األول  ٢٨
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 ٧-م أ/٢٦املقرر 

 :تعيني أمانة لالتفاقية ووضع ترتيبات ملمارسة مهامها
 الترتيبات اإلدارية وترتيبات الدعم

                إن مؤمتر األطراف،

     ١٩٩٧       ديسمرب   /              كانون األول    ١٨          املؤرخ      ١٩٨ /  ٥٢                                         إىل قراري اجلمعية العامة لألمم املتحدة             شـري        إذ ي  
                                                       املتعلقني باالرتباط املؤسسي والترتيبات اإلدارية ذات الصلة     ٢٠٠١      ديسمرب  /            كانون األول  ٢١        املؤرخ    ١٩٦ /  ٥٦ و

                     بشأن تعيني أمانة     ١-    م أ  / ٣             معية املقرر                                               وأمانة االتفاقية، واللذين أقرت هبما اجل       ة                                 بـني األمانة العامة لألمم املتحد     
                                     لالتفاقية ووضع ترتيبات ملمارسة مهامها،

                                                                                                        على مواصلة االرتباط املؤسسي احلايل والترتيبات اإلدارية ذات الصلة ملدة مخس سنوات جديدة، على أن                     يوافق 
  .    ٢٠١١      ديسمرب  /  ول          كانون األ  ٣١                                                              خيضع ذلك الستعراض كل من اجلمعية العامة ومؤمتر األطراف يف موعد أقصاه 

   ١٣             اجللسة العامة 
     ٢٠٠٥        أكتوبر /            تشرين األول  ٢٨
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 ٧-م أ/٢٧املقرر 

 تقرير اجتماع املائدة املستديرة السادس ألعضاء الربملان

                إن مؤمتر األطراف،

                                 دور أعضاء الربملان يف اجلهود املبذولة  "                                           إىل عرض اإلعالن الصادر عن أعضاء الربملان بشأن             وقـد استمع   
ـ                                      ، الذي أحاله األونورابل فرنسيس      "                                                                 يذ االلتزامات الناشئة عن اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر                       لـتعزيز تنف

                                           ً                                                            كزافيه أويل كابارو، رئيس الربملان الكيين، مبيناً فيه نتائج اجتماع املائدة املستديرة السادس ألعضاء الربملان الذي 
  ،    ٢٠٠٥  ر      أكتوب /            تشرين األول  ٢٦   و  ٢٥ُ                        ُعقد يف نريويب بكينيا يومي 

  .                                              أن يرفقه بتقرير مؤمتر األطراف عن دورته السابعة     ويقرر                    مع التقدير باإلعالن         ً حييط علماً 

   ١٣             اجللسة العامة 
     ٢٠٠٥       أكتوبر  /      األول       تشرين  ٢٨



 ICCD/COP(7)/16/Add.1 
 Page 72 

 

 ٧-م أ/٢٨املقرر 

 ٢٠٠٦ لعام الدولية للصحارى والتصحراالحتفال بالسنة 

                إن مؤمتر األطراف،

                                                                       عدته األمانة عن حالة التحضري للسنة الدولية للصحارى والتصحر لعام                                    التقرير املؤقت الذي أ                   وقـد اسـتعرض    
٢٠٠٦      ) ICCD/COP(7)/13و   Add.1( ،  

                             سنة دولية للصحارى والتصحر،    ٢٠٠٦                الذي أعلن عام    ٢١١ /  ٥٨                        إىل قرار اجلمعية العامة        وإذ يشري 

                               فريقيا، وآثاره البعيدة املدى                                        إزاء تفاقم التصحر، وال سيما يف أ                                               القلـق الذي أبدته اجلمعية العامة                   وإذ يالحـظ   
                                                                             بالنسبة لتنفيذ األهداف اإلمنائية لأللفية، وال سيما اهلدف املتعلق بالقضاء على الفقر،

                                                                                                       الفرصة اليت هتيئها السنة الدولية للصحارى والتصحر لتوعية اجلماهري مبسألة التصحر وحلماية التنوع                         وإذ يـدرك   
                      أثرة بالتصحر وعاداهتا،                                  البيولوجي ومعارف اجملتمعات احمللية املت

  ؛   ٢١١ /  ٥٨                      بقرار اجلمعية العامة           مع التقدير      يرحب - ١ 

   ً اً                                                   ِّ        األمني التنفيذي التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر منسِّق                                        بقيام اجلمعية العامة بتعيني                يرحب أيضا  - ٢ 
  ؛            لسنة الدولية ل

                      مجيع املنظمات الدولية          إىل      ٢١١ /  ٥٨                                                        على النداء الذي وجهته اجلمعية العامة يف قرارها                         يعـيد التأكيد   - ٣ 
                ، اليت ستنظمها         األراضي                                              ِّ           تقدم الدعم لألنشطة املتصلة بالتصحر، مبا يف ذلك تردِّي               لكي                                  ذات الصـلة والـدول األعضاء       

                                                    ً  املتأثرة، وال سيما البلدان األفريقية وأقل البلدان منواً؛       البلدان          األطراف من 

                        ساهم يف االتفاقية، قدر                  األطراف لكي ت                       القرار نفسه إىل                        على النداء املوجه يف                    ً          يعـيد التأكـيد أيضـاً        - ٤ 
  ؛                    تعزيز تنفيذ االتفاقية             الدولية، هبدف                                      م مببادرات خاصة من أجل االحتفال بالسنة  و ق ت            استطاعتها، و

                                                                                                    األطراف واملنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية اليت مل تبلغ األمانة بعد باألنشطة اليت تعتزم                   يدعو - ٥ 
       ً                            احتفاالً بالسنة الدولية أن تفعل ذلك؛        إجراؤها 

                                                                                                إىل األمانـة أن تتيح لألطراف واملراقبني قائمة موحدة تتضمن كافة األنشطة املبلغ عنها، بغية                       يطلـب    - ٦ 
                                      تنسيق املعلومات وجتنب التداخل يف األنشطة؛

                         تفاقية يف دورهتا اخلامسة                             ً      ً                                           إىل األمانة أن تقدم تقريراً مؤقتاً تقدمه إىل جلنة استعراض تنفيذ اال                      يطلب أيضا  - ٧ 
                                  بشأن حالة االحتفال بالسنة الدولية؛
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                         ً                                                        إىل األمانة أن تعد تقريراً إىل مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة عن نتائج السنة الدولية؛         يطلب كذلك - ٨ 

                                                                                              يف هـذا الشأن البلدان األطراف على تقدمي تربعات إىل الصندوق التكميلي التفاقية مكافحة                     يشـجع  - ٩ 
  .       ً      ً  تنفيذاً مالئماً   ٢١١ /  ٥٨                                         تصحر، بغية ضمان تنفيذ قرار اجلمعية العامة   ال

   ١٣             اجللسة العامة 
     ٢٠٠٥       أكتوبر  /            تشرين األول  ٢٨
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 ٧-م أ/٢٩املقرر 

 العالقات بني األمانة والبلد املضيف

  ،              إن مؤمتر األطراف

                                             بشأن املوقع اجلغرايف لألمانة الدائمة لالتفاقية، ١-   م أ / ٥           إىل مقرره       إذ يشري 

                                       بشأن العالقات بني األمانة والبلد املضيف،ICCD/COP(7)/14            يف الوثيقة        وقد نظر 

                                                      أن عالقة األمانة حبكومة أملانيا مستمرة يف تطورها البناء،                   وإذ يالحظ مع التقدير 

ّ                          باقتراح حكومة أملانيا نقل املوقع اجلغرايف لألمانة إىل مرافق جمّمع األمم املتحدة اجلديد يف بو        وإذ يرحب     ن،                                                        

                  وستفاليا ومدينة -                                                                 إىل األمانة أن تواصل تطوير عالقاهتا حبكومة أملانيا، ووالية مشال الراين     يطلب - ١ 
                                          بون، وكذلك باألوساط األكادميية والقطاع اخلاص؛

                                                                                          األمانة على السعي إىل إجياد حلول أكثر فعالية من حيث التكاليف لالجتماعات الرمسية                  يشجع - ٢ 
                                       لك يف انتظار توفر مرافق كافية للمؤمترات؛                  اليت تعقد يف بون، وذ

                                                                                    حكومة أملانيا إىل مواصلة مسامهتها الطوعية يف تكاليف اجتماعات االتفاقية اليت تعقد يف بون؛    يدعو - ٣ 

                                                                                            إىل األمانـة أن تقـوم، إىل جانب مؤسسات األمم املتحدة األخرى املوجود مقرها يف بون،                       يطلـب  - ٤ 
                                                                                       ملانيا فيما يتعلق باالنتقال إىل جممع األمم املتحدة، هبدف حتديد سبل تسديد ما سينجم                                              مبواصـلة املشاورات مع حكومة أ     

                                                                   إىل حكومة أملانيا، يف هذا الصدد، أن تتخذ الترتيبات الالزمة                      ويطلب كذلك                                             عـن ذلـك مـن تكاليف عالية للمرافق،          
                                                          الستيعاب هذه التكاليف، وفاء بالتزاماهتا بصفتها البلد املضيف؛

                      ً                                                                         األمانـة أن تقدم تقريراً إىل مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة عن التقدم اإلضايف احملرز يف                      إىل       يطلـب  - ٥ 
  .                   عالقاهتا بالبلد املضيف

   ١٣             اجللسة العامة 
     ٢٠٠٥       أكتوبر  /            تشرين األول  ٢٨
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 ٧-م أ/٣٠املقرر 

 برنامج عمل مؤمتر األطراف

                إن مؤمتر األطراف،

               من االتفاقية،  ٢٢           إىل املادة       إذ يشري 

        بشأن   ٦-    م أ  /  ٢٩    ، و  ٥-    م أ  / ٥    ، و  ٤-    م أ  / ٥    ، و  ٣-    م أ  / ٤    ، و  ٢-    م أ  / ٢    ، و  ١-    م أ  / ٩                إىل مقرراته              ً       ذ يشـري أيضـاً     إ 
                            بشأن وضع إجراءات أو آليات  ٧-   م أ / ٧                                                 بشأن إجراءات تبليغ املعلومات واستعراض التنفيذ، و ١-    م أ  /  ١١                برنامج عمله، و  

                                        ك من مقررات الدورة السابعة ملؤمتر األطراف،                                                            مؤسسية إضافية للمساعدة يف استعراض تنفيذ االتفاقية وما يتصل بذل

                                                                                            أن يدرج البنود التالية يف جدول أعمال دورته الثامنة، وكذلك يف جدول أعمال دورته                     يقـرر  - ١ 
  :                          ً التاسعة إذا كان ذلك ضرورياً

  ؛    ٢٠٠٩-    ٢٠٠٨                               الربنامج وامليزانية لفترة السنتني   ) أ ( 

     ٢٦           ، واملادة     ٢٢           من املادة     )  ب ( و  )  أ ( ٢      ً            ة، عمالً بالفقرة                                                   اسـتعراض تنفـيذ االتفاقية وترتيباهتا املؤسسي        ) ب ( 
             من االتفاقية؛

                                                       من االتفاقية، باستعراض تقرير جلنة استعراض تنفيذ          ٢٢           من املادة     )  د ( ٢           ً              القـيام، عمالً بالفقرة      ̀  ١̀ 
                                                                                   االتفاقية، مبا يف ذلك توصياهتا املقدمة إىل مؤمتر األطراف، وبرنامج عملها، وتوفري التوجيه هلا؛

                                                                                             الـنظر يف اإلجراءات اإلضافية أو اآلليات املؤسسية ملساعدة مؤمتر األطراف على القيام بصورة               ̀  ٢̀ 
  ؛ ٧-   م أ / ٧                                                                     منتظمة باستعراض تنفيذ االتفاقية، مبا يف ذلك االستعراض املشار إليه يف املقرر 

  :                      جلنة العلم والتكنولوجيا  ) ج ( 

                                           ية، باستعراض تقرير جلنة العلم والتكنولوجيا،            من االتفاق  ٢٢         من املادة   )  د ( ٢           ً          القيام، عمالً بالفقرة  ̀  ١̀ 
                                                                         مبا يف ذلك توصياهتا املقدمة إىل مؤمتر األطراف، وبرنامج عملها، وتوفري التوجيه هلا؛

                                                                                              االحـتفاظ بقائمة اخلرباء وإنشاء أفرقة خرباء خمصصة، حسب مقتضى احلال، مع حتديد اختصاصاهتا              ̀  ٢̀ 
              وطرائق عملها؛

                                                              مية إىل تعزيز وتوطيد العالقات مع االتفاقيات األخرى ذات الصلة ومع                         اسـتعراض األنشطة الرا     ) د ( 
               من االتفاقية؛  ٢٢         من املادة   )  ط ( ٢          والفقرة  ٨                                                 ً         املنظمات واملؤسسات والوكاالت الدولية ذات الصلة، وفقاً للمادة 

           مم املتحدة                                                                                               الـنظر يف مـتابعة نتائج مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة فيما يتصل باتفاقية األ                  ) ه ( 
               ملكافحة التصحر؛
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                                                                                               األسـاس املنطقي إلنشاء وحدات التنسيق اإلقليمي وطرائق عملها وتكاليفها وجدواها واختصاصاهتا              ) و ( 
                                               املمكنة والترتيبات املؤسسية والتعاونية اخلاصة هبا؛

  :             البنود املعلقة  ) ز ( 

                     من النظام الداخلي؛  ٤٧              النظر يف املادة  ̀  ١̀ 

               من االتفاقية؛  ٢٧                                              ً          واآلليات املؤسسية املتعلقة حبل مسائل التنفيذ وفقاً للمادة                 النظر يف اإلجراءات ̀  ٢̀ 

    ٢٨           من املادة  ٦ و  )  أ ( ٢                                                       ً          النظر يف املرفقات اليت تتضمن إجراءات التحكم والتوفيق، طبقاً للفقرتني  ̀  ٣̀ 
             من االتفاقية؛

  ؛ )    ٢٠٠٦ (                                                            النظر يف التقرير املتعلق بنتائج السنة الدولية للصحارى والتصحر   ) ح ( 

                                                         النظر يف التقرير املقدم عن العالقات بني األمانة والبلد املضيف؛  ) ط (

      ويف   ٧-    م أ  / ٣              من املقرر     ١                                                                       النظر يف التقرير املقدم من الفريق العامل املخصص املنشأ يف الفقرة              ) ي ( 
                                                                           مشروع خطته وإطار عمله االستراتيجيني ملدة عشر سنوات بغية تعزيز تنفيذ االتفاقية؛

                                                                      ج جلسات حوار تفاعلي مع أصحاب املصلحة املعنيني، مبن فيهم الوزراء واملنظمات              يقـرر إدرا   - ٢ 
                                                            غري احلكومية والربملانيون، بشأن البنود اليت هتمهم من جدول األعمال؛

                                                                                              إىل األمانة أن تعمم جبميع اللغات الرمسية، قبل ستة أسابيع على األقل من موعد انعقاد                      يطلـب  - ٣ 
                                                                            طراف، جدول األعمال املشروح املؤقت والوثائق املناسبة من أجل تلك الدورة، مبا يعكس                           الدورة الثامنة ملؤمتر األ   

  .      أعاله ٢   و ١                  ما تقرر يف الفقرتني 

   ١٣             اجللسة العامة 
     ٢٠٠٥       أكتوبر  /            تشرين األول  ٢٨
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 ٧-م أ/٣١املقرر 

 تاريخ ومكان انعقاد الدورة الثامنة ملؤمتر األطراف

                إن مؤمتر األطراف،

               من االتفاقية،  ٢٢           من املادة  ٤     فقرة        إىل ال      إذ يشري 

                                       املتعلق بالدورات العادية ملؤمتر األطراف، ٢-   م أ / ١           إىل مقرره             وإذ يشري أيضا 

  ،    ١٩٨٥      ديسمرب  /            كانون األول  ١٨        املؤرخ    ٢٤٣ /  ٤٠                                    إىل قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة             وإذ يشري كذلك 

                                      الستضافة الدورة الثامنة ملؤمتر األطراف؛                                            بامتنان العرض السخي الذي قدمته حكومة إسبانيا     يقبل  - ١ 

  ؛    ٢٠٠٧                                                      عقد الدورة الثامنة ملؤمتر األطراف يف إسبانيا يف خريف عام     يقرر - ٢ 

                                                                                 األمني التنفيذي أن يتشاور مع حكومة إسبانيا بغية التوصل إىل ترتيبات مرضية بشأن                 يطلب إىل    - ٣ 
  .                                       إسبانيا وتغطية ما يتصل بذلك من تكاليف                                               استضافة تلك احلكومة للدورة الثامنة ملؤمتر األطراف يف

   ١٣             اجللسة العامة 
     ٢٠٠٥       أكتوبر  /            تشرين األول  ٢٨
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  القرار الذي اختذه مؤمتر األطراف-     ً ثانيا  

 ٧-م أ/١القرار 

 اإلعراب عن االمتنان حلكومة كينيا وشعبها

                إن مؤمتر األطراف،

                        بدعوة من حكومة كينيا،    ٢٠٠٥      كتوبر  أ /            تشرين األول  ٢٨     إىل   ١٧                     يف نريويب يف الفترة من          وقد انعقد 

                                                                           حلكومة كينيا ومكتب األمم املتحدة يف نريويب على متكني الدورة السابعة ملؤمتر                                    يعرب عن عميق امتنانه      - ١ 
ُ                              األطراف من االنعقاد يف مدينة نريويب وعلى التسهيالت املمتازة اليت ُوضعت بسخاء حتت تصرف هذه الدورة؛                                                           

                                                              أن تنقل إىل مدينة نريويب وشعب كينيا امتنان أطراف االتفاقية ملا حظي                  إىل حكومة كينيا     يطلب - ٢ 
  .                                  به املشاركون من ضيافة وترحيب حار هبم

   ١٣             اجللسة العامة 
     ٢٠٠٥       أكتوبر  /            تشرين األول  ٢٨

----- 


