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 :استعراض تنفيذ االتفاقية وترتيباهتا املؤسسية -٧

 تقرير جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية )أ(  

ة إضافية ملساعدة مؤمتر األطراف يف استعراض تنفيذ        إجراءات إضافية أو آليات مؤسسي     )ب(  
 االتفاقية استعراضاً منتظماً

 : جلنة العلم والتكنولوجيا -٨

 تقرير جلنة العلم والتكنولوجيا )أ(  

 االحتفاظ بقائمة اخلرباء املستقلني والقيام، حسب االقتضاء، بإنشاء أفرقة خرباء خمصصة )ب(  

 ش املشتركة ووضع استراتيجية لتعزيز تنفيذ االتفاقيةمتابعة تقرير وحدة التفتي -٩

 الترتيبات املتعلقة بوحدات التنسيق اإلقليمي -١٠

 تشجيع وتعزيز العالقات مع االتفاقيات واملنظمات واملؤسسات والوكاالت الدولية األخرى ذات الصلة -١١

ن نتائج تتصل باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة       متابعة ما انتهى إليه مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة م          -١٢
 التصحر واإلعداد للدورتني السادسة عشرة والسابعة عشرة للجنة التنمية املستدامة

 :البنود املعلقة -١٣

  من النظام الداخلي٤٧املادة  )أ(  

 اإلجراءات واآلليات املؤسسية حلل املسائل املتصلة بالتنفيذ )ب(  

  تتضمن إجراءات التحكيم والتوفيقاملرفقات اليت )ج(  

 نتائج السنة الدولية للصحارى والتصحر -١٤

 العالقات بني األمانة والبلد املضيف هلا -١٥

 جلسات احلوار املفتوح: إدراج أنشطة املنظمات غري احلكومية ضمن برنامج العمل الرمسي ملؤمتر األطراف -١٦

 تفاعليجلسات احلوار ال: اجلزء اخلاص من الدورة -١٧

 برنامج عمل الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف -١٨

 التقرير املتعلق بالدورة -١٩
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  شروح جدول األعمال املؤقت-ثانياً 

 مكان انعقاد الدورة

املقرر ( من النظام الداخلي ملؤمتر األطراف    ٣، ووفقاً للمادة    ٧-م أ /٣١عمالً باألحكام الواردة يف املقرر       -١
 .٢٠٠٧سبتمرب / أيلول١٤ إىل ٣رة الثامنة ملؤمتر األطراف يف مدريد بإسبانيا يف الفترة من ، تعقد الدو)١-م أ/١

 الترتيبات اللوجيستية

تقـوم األمانـة، قـبل افتـتاح الدورة الثامنة ملؤمتر األطراف ببضعة أسابيع، بتوزيع مذكرة معلومات                  -٢
(ICCD/COP(8)/INF.1)     راءات األمنية فضالً عن الترتيبات اللوجيستية       تبيِّن بالتفصيل إجراءات التسجيل واإلج
 .األخرى الالزمة للدورة

 املشتركون

 من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، يبدأ نفاذ االتفاقية، بالنسبة إىل            ٣٦ من املادة    ٢وفقاً للفقرة    -٣
وافق عليها أو تنضم إليها بعد      كل دولة أو منظمة تكامل اقتصادي إقليمية تصدق على االتفاقية أو تقبل هبا أو ت              

إيداع الصك اخلمسني للتصديق أو القبول أو املوافقة أو االنضمام، يف اليوم التسعني من تاريخ إيداع الصك ذي                  
سبتمرب / أيلول ٣وبناء على ذلك، فإن األطراف وقت افتتاح الدورة الثامنة ملؤمتر األطراف يف             . الصلة لدى الوديع  

. ٢٠٠٧يونيه / حزيران٥ات التكامل االقتصادي اإلقليمية اليت أودعت صكوكها حىت  تكون الدول ومنظم٢٠٠٧
 فتصبح أطرافاً ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٦يونيه ويف تاريخ ال يتجاوز / حزيران٥أما تلك اليت تودع صكوكها بعد     

يونيه / حزيران١٦ها بعد وأما تلك الدول واملنظمات اليت تودع صكوك. أثناء انعقاد الدورة الثامنة ملؤمتر األطراف
 فـال تصبح أطرافاً إال بعد اختتام الدورة، ولكنها ميكن أن تشترك يف الدورة بصفة مراقب، هي واألمم                   ٢٠٠٧

املـتحدة ووكاالهتا املتخصصة وأية دولة عضو فيها أو املراقبني لديها من غري األطراف يف االتفاقية، باإلضافة إىل       
وقد أتيحت املعلومات ذات الصلة حبالة التصديقات . ملنظمات غري احلكومية املعتمدةاملنظمات احلكومية الدولية وا

 .(<www.unccd.int>): على االتفاقية يف موقع االتفاقية على شبكة اإلنترنت على العنوان التايل

 جدول األعمال

ه الثامنة البنود   ، أن يدرج يف جدول األعمال املؤقت لدورت       ٧-م أ /٣٠قـرر مؤمتر األطراف، يف مقرره        -٤
، إىل جانب املسائل الناشئة عن املقررات       ١-م أ /٩الدائمة اليت يتضمنها جدول أعماله كما هي معرفة يف املقرر           

 .األخرى

 الوثائق

ترد يف املرفق األول قائمة بالوثائق املعدة للدورة وللدورتني املتزامنتني معها ومها الدورة السادسة للجنة                -٥
وباإلضافة إىل التوزيع املعتاد، تتاح الوثائق      . تفاقية والدورة الثامنة للجنة العلم والتكنولوجيا     اسـتعراض تنفيذ اال   

 .(<www.unccd.int>): الرمسية للدورة على موقع أمانة االتفاقية على شبكة اإلنترنت على العنوان التايل
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  انتخاب الرئيس-١

، على انتخاب الرئيس من     ٢-م أ /٢٠لة مبوجب املقرر     من النظام الداخلي، بصيغته املعد     ٢٢تنص املادة    -٦
 من النظام الداخلي على أن يقوم رئيس الدورة العادية   ٢٦وتنص املادة   . بـني ممثلي األطراف احلاضرة يف الدورة      

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

  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل-٢

ويرد يف املرفق . يعرض على مؤمتر األطراف جدول األعمال املؤقت الوارد يف هذه الوثيقة للنظر يف إقراره -٧
 . الثاين جدول زمين مؤقت ألعمال الدورة

 الغرض من الدورة

ويهدف تنظيم عمل الدورة إىل تيسري .  من االتفاقية٢٢دة  من املا٢مهام مؤمتر األطراف حمددة يف الفقرة  -٨
 وغريه من مقررات مؤمتر األطراف بشأن برنامج ٧-م أ/٣٠االضطالع باألنشطة يف هذا الصدد، مع مراعاة املقرر 

 .عمله

 اجللسة العامة االفتتاحية

يفتتح .  النظر يف السيناريو التايلقد يرغب مؤمتر األطراف، فيما يتعلق بتنظيم اجللسة العامة االفتتاحية، يف -٩
ويديل رئيس الدورة الثامنة . رئيس الدورة السابعة ملؤمتر األطراف الدورة ويدعو إىل انتخاب رئيس للدورة الثامنة

ببـيان بعـد انتخابه، مث يديل ببيان كل من ممثل البلد املضيف، واألمني التنفيذي التفاقية األمم املتحدة ملكافحة                   
لي ذلك بيانات يديل هبا ممثلو األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة واملنظمات احلكومية الدولية األخرى التصحر، وت

مث يدعو الرئيس إىل إقرار . واجملموعات اإلقليمية وجمموعات املصاحل، باإلضافة إىل ممثل عن املنظمات غري احلكومية
 . انتخاب نواب الرئيسوبعد ذلك يدعو الرئيس إىل . جدول األعمال وتنظيم العمل

وأخـرياً، يـنظر مؤمتر األطراف يف اعتماد املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية وقبول                -١٠
 .املراقبني

 إنشاء جلنة جامعة وتوزيع مهامها

 بإنشاء  املمارسـة اليت اتُّبعت يف دورات مؤمتر األطراف السابقة هي القيام، يف اجللسة العامة االفتتاحية،               -١١
. جلنة جامعة للدورة يرأسها أحد نواب رئيس مؤمتر األطراف ويكون باب املشاركة فيها مفتوحاً جلميع األطراف          

وتوصي اللجنة اجلامعة مبشاريع    . وقـد يرغـب مؤمتر األطراف يف اتباع هذه املمارسة نفسها يف الدورة الثامنة             
ة صالحية تفويض األعمال، حسبما يكون مناسباً، إىل        ولرئيس هذه اللجن  . مقررات كي يعتمدها مؤمتر األطراف    

 :وميكن ملؤمتر األطراف أن خيصص للجنة اجلامعة البنود التالية. أفرقة صياغة
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 الربنامج وامليزانية؛ )أ( 

إجراءات إضافية أو آليات مؤسسية إضافية ملساعدة مؤمتر األطراف يف استعراض تنفيذ االتفاقية              )ب( 
 استعراضاً منتظماً؛

 متابعة تقرير وحدة التفتيش املشتركة ووضع استراتيجية لرعاية تنفيذ االتفاقية؛ )ج( 

 الترتيبات املتعلقة بوحدات التنسيق اإلقليمي؛ )د( 

تشجيع وتعزيز العالقات مع االتفاقيات واملنظمات واملؤسسات والوكاالت الدولية األخرى ذات     )ه( 
 الصلة؛

مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة من نتائج تتصل باتفاقية األمم املتحدة           متابعة ما انتهى إليه      )و( 
 ملكافحة التصحر واإلعداد للدورتني السادسة عشرة والسابعة عشرة للجنة التنمية املستدامة؛

  من النظام الداخلي؛٤٧املادة  )ز( 

 نتائج السنة الدولية للصحارى والتصحر؛ )ح( 

 مانة والبلد املضيف هلا؛العالقات بني األ )ط( 

 برنامج عمل الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف؛ )ي( 

 .أي مسائل أخرى تعترب مناسبة )ك( 

 جلنة العلم والتكنولوجيا

سبتمرب، مع إمكانية / أيلول٦ إىل ٤ يف الفترة من والتكنولوجياالعلم  جلنةمن املقرر بصفة مؤقتة أن جتتمع  -١٢
 وغريه من مقررات مؤمتر األطراف ذات الصلة، أعدت         ٧-م أ /٢٠ووفقاً للمقرر   . مربسبت/ أيلول ٧الـتمديد إىل    

 اليت تتضمن جدول أعماٍل مؤقتاً للجنة، فضالً عن وثائق أخرى تلزم           ICCD/COP(8)/CST/1األمانـة الوثـيقة     
 .ملداوالهتا؛ وهي مدرجة يف املرفق األول هبذه الوثيقة

 جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية

ووفقاً . سبتمرب/ أيلول٧ إىل ٤ن املقرر بصفة مؤقتة أن جتتمع جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف الفترة من م -١٣
 اليت تتضمن جدول    ICCD/CRIC(6)/1 وغريه من املقررات ذات الصلة، أعدت األمانة الوثيقة          ٥-م أ /١للمقرر  

 . هبذه الوثائق يف املرفق األول هبذه الوثيقةأعماٍل مؤقتاً للجنة فضالً عن وثائق أخرى للدورة؛ وتدرج قائمة 

 



ICCD/COP(8)/1 
Page 6 

 

 فريق اخلرباء املخصص 

 سبتمرب، عمالً باملقرر  / أيلول ١٠ُيقـترح أن يعقد من جديد فريق اخلرباء املخصص املفتوح العضوية يف              -١٤
 .٧-م أ/٢٢

 اجلزء األول من الدورة

يف أثناء اجلزء . ؤمتر األطراف إىل ثالثة أجزاء   ُيقـترح يف اجلدول الزمين املؤقت أن ُتقسم الدورة الثامنة مل           -١٥
 جلنةسبتمرب، تباشر اللجنة اجلامعة للدورة أعماهلا إضافة إىل دوريت / أيلول٧ إىل ٣األول الذي يعقد يف الفترة من 

 .  وجلنة استعراض تنفيذ االتفاقيةوالتكنولوجياالعلم 

العلم  جلنةاع إىل تقارير من اللجنة اجلامعة، و  سبتمرب لالستم / أيلول ٧ويعقـد املؤمتـر جلسـة عامة يف          -١٦
، وجلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، واختاذ مجيع املقررات الالزمة بشأن املسائل املعروضة على مؤمتر          والتكنولوجـيا 

األطـراف، واسـتعراض تنظيم األعمال لألسبوع الثاين، مبا يف ذلك وضع ترتيبات لعقد جلسات أخرى للجنة                 
 . االقتضاءاجلامعة، حسب

 اجلزء اخلاص من الدورة

سبتمرب، ُيعقد حوار تفاعلي بني     / أيلول ١٣ و ١٢يف أثـناء اجلزء اخلاص من الدورة الذي يعقد يف يومي             -١٧
، وهو احلوار املدرج يف     "التصحر والتكيف مع تغري املناخ    "املسؤولني رفيعي املستوى من األطراف حول موضوع        

 .٧-م أ/٣٠جدول األعمال وفقاً للمقرر 

 عقد اجتماع مائدة مستديرة للنقاش بني الربملانيني

ُيعقد يف شكل مائدة مستديرة للنقاش حوار تفاعلي مع برملانيني، هذا احلوار املدرج يف جدول األعمال                 -١٨
ومن املتوقع أن حتال أية     . سبتمرب/ أيلول ١٣ إىل   ١٢وجيري هذا احلوار يف الفترة من       . ٧-م أ /٣٠وفقـاً للمقرر    

 . تائج يتمخض عنها نقاش املائدة املستديرة إىل مؤمتر األطراف كي ينظر فيهان

 اجلزء اخلتامي

ويعرض عليه أيضاً . يف أثناء اجلزء اخلتامي، ينظر مؤمتر األطراف يف مجيع املقررات اليت مل تعتمد يف السابق -١٩
ويبّت املؤمتر يف تاريخ ومكان انعقاد      . (ICCD/COP(8)/15)تقريـر وثائق التفويض املقدم من املكتب العتماده         

 :الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف، واضعاً يف اعتباره ما يلي

 ٤ من املادة    ٢ من االتفاقية، والفقرة     ٢٢ من املادة    ٤األحكام التشريعية ذات الصلة يف الفقرة        )أ( 
 ؛٢-م أ/١ من النظام الداخلي، واملقرر ٣من النظام الداخلي، واملادة 

 .أي عرض الستضافة الدورة التاسعة وتغطية التكاليف املالية اإلضافية )ب( 
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يبّت مؤمتر األطراف أيضاً يف تاريخ ومكان انعقاد الدورة السابعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية، آخذاً                -٢٠
لزمين يف االعتـبار أي مقـرر قـد يـتخذه مؤمتر األطراف بشأن اختصاصات هذه اللجنة وعملياهتا واجلدول ا                  

 .الجتماعاهتا

وبناء عليه، ينبغي االنتهاء . سبتمرب/ أيلول١٤ويتيح اجلدول الزمين املقترح عقد اجللسة العامة اخلتامية يف  -٢١
 .سبتمرب/ أيلول١٣من مجيع املفاوضات يف موعد أقصاه 

 أوقات اجللسات

ت املتاحة يف أثناء ساعات العمل يهدف اجلدول الزمين املؤقت إىل االستفادة على أفضل وجه من التسهيال -٢٢
ومل توضـع ترتيـبات أو ُتخصص اعتمادات يف امليزانية لعقد جلسات يف املساء أو خالل عطلة هناية                  . العاديـة 

 ومـن أجل جتنب تكبد مصروفات العمل اإلضايف، تكون ساعات العمل املعتادة للدورة من الساعة               . األسـبوع 
ومل ُتوضع أي ترتيبات لعقد أكثر من       . ٠٠/١٨ إىل الساعة    ٠٠/١٥ ومن الساعة    ٠٠/١٣ إىل السـاعة     ٠٠/١٠

 .جلستني رمسيتني تزودان خبدمة الترمجة الشفوية يف أي وقت من األوقات

  انتخاب أعضاء املكتب خالف الرئيس-٣

 انتخاب نواب الرئيس )أ( 

، ٢-م أ/٢٠ملعدلة مبوجب املقرر ، بصيغته ا١-م أ/١ من النظام الداخلي الوارد يف املقرر ٢٢عمالً باملادة  -٢٣
وجيري هذا االنتخاب يف اجللسة     . ُينتخـب مـن بـني ممثلي األطراف احلاضرين يف الدورة تسعة نواب للرئيس             

 .٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٣االفتتاحية ملؤمتر األطراف يف 

 انتخاب رئيس جلنة العلم والتكنولوجيا )ب( 

 أيضاً على انتخاب رئيس     ٢-م أ /٢٠غته املعدلة مبوجب املقرر      من النظام الداخلي بصي    ٢٢تنطبق املادة    -٢٤
وقد تلقى مكتب املؤمتر توصية من مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا من خالل رئيس جلنة . جلنة العلم والتكنولوجيا

 الثامنة، وبأن العلم والتكنولوجيا بأن يتوىل املكتب احلايل للجنة العلم والتكنولوجيا أعمال اللجنة حىت هناية دورهتا
وقد يقرر مؤمتر   . ٢٠٠٩-٢٠٠٨يـبدأ املكتـب اجلديد أعمالـه بربنامج العمل اجلديد للجنة يف فترة السنتني              

األطراف يف جلسته االفتتاحية أن ينظر يف هذه التوصية وأن ينتخب رئيس جلنة العلم والتكنولوجيا بعد االنتهاء من 
 .٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٧أعمال هذه اللجنة يف 

 انتخاب رئيس جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية )ج( 

 على أن ينتخب مؤمتر     ٢-م أ /٢٠ من النظام الداخلي بصيغته املعدلة مبوجب املقرر         ٣١تـنص املـادة      -٢٥
وينتخب رئيس  . األطراف رؤساء اهليئات الفرعية خالف جلنة العلم والتكنولوجيا ما مل يقرر املؤمتر خالف ذلك             

 .يذ االتفاقية بعد اختتام الدورة السادسة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقيةجلنة استعراض تنف
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  وثائق تفويض الوفود-٤

 من النظام الداخلي، يقوم مكتب مؤمتر األطراف بفحص وثائق تفويض املمثلني، ٢٠ و١٩وفقاً للمادتني   -٢٦
ويرد تقرير وثائق التفويض    . جل البت فيه  واملمثلني املناوبني، واملستشارين ويقدم تقريره إىل مؤمتر األطراف من أ         

 من النظام الداخلي، حيق للممثلني أن يشاركوا بصفة مؤقتة يف           ٢١ووفقاً للمادة   . ICCD/COP(8)/15يف الوثيقة   
 .الدورة، بانتظار صدور قرار من مؤمتر األطراف بقبول وثائق تفويضهم

 كومية، وقبول املراقبني اعتماد املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احل-٥

  من النظام الداخلي، واملقرر     ٧ و ٦ من االتفاقية، واملادتني     ٢٢ مـن املادة     ٧وفقـاً ألحكـام الفقـرة        -٢٧
 قائمة باملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري       Add.1 و ICCD/COP(8)/14، تـرد يف الوثـيقة       ١-م أ /٢٦

 .امنةاحلكومية اليت ُيقترح اعتمادها يف الدورة الث

  الربنامج وامليزانية-٦

 من االتفاقية مؤمتر األطراف إىل إقرار برنامٍج وميزانيٍة ألنشطته، مبا يف            ٢٢من املادة   ) ز(٢تدعو الفقرة    -٢٨
 .ذلك برنامج وميزانية لكل من هيئاته الفرعية، ووضع الترتيبات الضرورية لتمويلها

 لوثائق الربنامج وامليزانية املقدمة إىل الدورة الثامنة ملؤمتر  استعراض عامICCD/COP(8)/2ويرد يف الوثيقة  -٢٩
 معلومات عن اآلثار اليت تترتب على       ICCD/COP(8)/2/Add.11وتتضمن الوثيقة   . األطـراف كـي ينظر فيها     

 .التخطيط والربجمة وامليزنة على أساس النتائج

 ٢٠٠٩-٢٠٠٨الربنامج وامليزانية لفترة السنتني 

 أن يقدم إىل مؤمتر األطراف يف دورته        ٧-م أ /٣٠ و ٧-م أ /٢٣مني التنفيذي يف املقررين     طُلـب إىل األ    -٣٠
 ويرد الربنامج وامليزانية املقترحان لفترة السنتني      . ٢٠٠٩-٢٠٠٨الثامـنة بـرناجماً وميزانـية لفـترة السـنتني           

اً بالنفقات املقترحة  اليت تورد جداول مفصلة وبيانAdd.2 وICCD/COP(8)/2/Add.1 يف الوثيقة ٢٠٠٩-٢٠٠٨
واالحتـياجات من املوارد لكل هيئة فرعية يف إطار بند امليزانية املتعلق بالدعم املوضوعي ملؤمتر األطراف وهيئاته                 

 اليت تتضمن معلومات عن االستخدام املقترح       ICCD/COP(8)/2/Add.3الفرعـية واآللـية العاملية، ويف الوثيقة        
 .٢٠٠٩-٢٠٠٨ص لفترة السنتني للصندوق التكميلي والصندوق اخلا

، وأداء الصندوق االستئماين    ٢٠٠٧-٢٠٠٦تقريـر عـن أداء الصـناديق االستئمانية لالتفاقية يف فترة السنتني             
 ٢٠٠٧-٢٠٠٦لألنشطة التكميلية يف فترة السنتني 

لثامنة للمؤمتر عن    إىل األمني التنفيذي أن يقدم تقريراً إىل الدورة ا         ٧-م أ /٢٣طلـب مؤمتر األطراف يف مقرره        -٣١
 التقرير عن أداء Add.6 وAdd.5 و ICCD/COP(8)/2/Add.4ويرد يف الوثيقة    . الوضع املايل للصناديق االستئمانية لالتفاقية    

، مبـا فيه البيانات املالية، بينما تتضمن الوثيقة         ٢٠٠٧-٢٠٠٦الصـناديق االسـتئمانية لالتفاقـية يف فـترة السـنتني            
ICCD/COP(8)/2/Add.7ومات عن أداء الصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية يف فترة السنتني ذاهتا معل. 
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 كانون  ٣١ املنتهيتني يف    ٢٠٠٥-٢٠٠٤البـيانات املالـية املراجعة للصناديق االستئمانية لالتفاقية لفترة السنتني           
 ، وتقرير جملس مراجعي احلسابات يف األمم املتحدة٢٠٠٤ و٢٠٠٥ديسمرب /األول

 البيانات املالية املراجعة للصناديق االستئمانية لالتفاقية   Add.9 و ICCP/COP(8)/2/Add.8 الوثيقة   ترد يف  -٣٢
 . وتقرير جملس مراجعي احلسابات يف األمم ملتحدة٢٠٠٥-٢٠٠٤لفترة السنتني 

 ٢٠٠٧-٢٠٠٦تقرير عن حالة التربعات للصناديق االستئمانية لالتفاقية يف فترة السنتني 

، أن يقدم إليه يف دورته الثامنة تقريراً عن ٧-م أ/٢٣ األطراف إىل األمني التنفيذي، يف مقرره طلب مؤمتر -٣٣
وطلب املؤمتر أيضاً إىل األمني     . حالـة الصـناديق االستئمانية املنشأة مبقتضى أحكام النظام املايل ملؤمتر األطراف           

لتقرير عن حالة املسامهات يف الصناديق ويرد ا. التنفـيذي أن يقـدم مشـروع جدول إرشادي باألنصبة املقررة         
 .ICCD/COP(8)/2/Add.10االستئمانية لالتفاقية يف الوثيقة 

  استعراض تنفيذ االتفاقية وترتيباهتا املؤسسية-٧

 من االتفاقية، يستعرض مؤمتر األطراف تنفيذ االتفاقية        ٢٦واملادة  ) ب(و) أ(٢، الفقرة   ٢٢عمالً باملادة    -٣٤
 .باهتا املؤسسيةوسري العمل بترتي

 تقرير جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية )أ( 

، إنشاء جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية كهيئة فرعية ملؤمتر األطراف ٥-م أ/١قرر مؤمتر األطراف، يف مقرره  -٣٥
تسـاعده يف استعراض تنفيذ االتفاقية بانتظام، وذلك من أجل استخالص االستنتاجات واقتراح توصيات حمددة               

ويف املقرر نفسه، أقر مؤمتر     . قـدم إىل مؤمتـر األطراف بشأن اختاذ املزيد من اخلطوات يف جمال تنفيذ االتفاقية              ت
األطراف اختصاصات جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية اليت تشمل يف مجلة ما تشمله تعريف والية اللجنة ومهامها يف 

 .راف ويف دوراهتا اليت ُتعقد يف أثناء انعقاد مؤمتر األطرافدوراهتا اليت ُتعقد بني الدورات العادية ملؤمتر األط

النظر يف تقرير دورهتا اخلامسة الشامل      : ، تقوم اللجنة يف دورهتا السادسة مبا يلي       ٥-م أ /١ووفقاً للمقرر    -٣٦
ولوجيا حبسب  الـذي يأخذ يف االعتبار أيضاً املعلومات واملشورة املقدمة من اآللية العاملية ومن جلنة العلم والتكن               

والية كل منهما؛ واالضطالع باستعراض شامل ألنشطة األمانة؛ واستعراض التقرير عن التنفيذ احملّسن لاللتزامات          
املنصـوص علـيها يف االتفاقية؛ واستعراض السياسات والطرائق التشغيلية لآللية العاملية وأنشطتها؛ واستعراض              

 واملؤسسات املتعددة األطراف لالتفاقية، مبا فيها معلومات عن أنشطة املعلومات املتاحة عن متويل تنفيذ الوكاالت
مرفق البيئة العاملية؛ واستعراض تقرير الفريق العامل املخصص عن إجراءات تبليغ املعلومات ونوعية وشكل التقارير 

 مؤمتر األطراف   عن تنفيذ االتفاقية، كل ذلك هبدف القيام عند الضرورة بصياغة مشاريع مقررات لكي ينظر فيها              
 .ويعتمدها حسب مقتضى احلال

 من االتفاقية، يستعرض مؤمتر األطراف التقارير املقدمة من هيئاته          ٢٢من املادة   ) د(٢وعمـالً بالفقرة     -٣٧
، تقدم جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية تقريراً عن أعماهلا إىل          ٥-م أ /١ووفقاً للمقرر   . الفرعية ويقدم التوجيه إليها   
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أما التقرير عن الدورة السادسة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية فيقدم .  عادية من دورات مؤمتر األطرافكل دورة
ووفقاً للمقرر  . إىل مؤمتـر األطـراف كي ينظر فيه ويتخذ ما يرغب يف اختاذه من مقررات بشأن تنفيذ االتفاقية                 

استعراض تنفيذ االتفاقية، مبا يف ذلك تقديرات       نفسه، قد يرغب مؤمتر األطراف أيضاً يف إقرار برنامج عمل جلنة            
 .اآلثار املالية

إجراءات إضافّية أو آليات مؤسسية إضافية ملساعدة مؤمتر األطراف يف استعراض تنفيذ االتفاقية              )ب(
 استعراضاً منتظماً

ية ومهامها، ، وجوب أن ختضع والية جلنة استعراض تنفيذ االتفاق٥-م أ/١قرر مؤمتر األطراف، يف مقرره  -٣٨
من اختصاصاهتا، للتجديد يف الدورة السابعة ملؤمتر األطراف على ضوء الدروس املستفادة ) ب(١الواردة يف الفقرة 

وقرر مؤمتر األطراف كذلك أن يقوم، يف موعد ال يتجاوز دورته العادية السابعة، . يف أثناء االستعراض العام للجنة
يذ االتفاقية وعملياهتا واجلدول الزمين الجتماعاهتا هبدف إجراء أية         باسـتعراض اختصاصـات جلنة استعراض تنف      

 .تعديالت قد تكون ضرورية، مبا يف ذلك إعادة النظر يف احلاجة إىل هذه اللجنة وطرائق عملها بوصفها هيئة فرعية

مين ، استعراض اختصاصات اللجنة وعملياهتا واجلدول الز      ٧-م أ /٧وقـرر مؤمتـر األطراف، يف مقرره         -٣٩
الجتماعاهتا يف أثناء الدورة الثامنة ملؤمتر األطراف بغية إدخال كل ما يلزم من تعديالت، مبا يف ذلك إعادة النظر                   

ويف املقرر نفسه، دعا املؤمتر األطراَف واجلهاِت املعنية صاحبة املصلحة يف جلنة            . يف طـرائق عملها كهيئة فرعية     
مع املـدين، إىل تقدمي ردودها على األسئلة الواردة يف الوثيقة           اسـتعراض تنفـيذ االتفاقـية، مبـا فـيها اجملـت           

ICCD/COP(7)/3             وقد تلقت األمانة   .  إىل األمانـة يف موعد أقصاه ستة أشهر قبل الدورة الثامنة ملؤمتر األطراف
لعاملية وهذه الوثائق متاحة كاملة على موقع االتفاقية يف الشبكة ا         . ICCD/COP(8)/3الردود املوجزة يف الوثيقة     

 .<www.unccd.int>: على العنوان التايل

  جلنة العلم والتكنولوجيا-٨

 تقرير جلنة العلم والتكنولوجيا )أ( 

، أن يكون بنداً دائماً من بنود جدول أعمال املؤمتر استعراُض   ١-م أ /٩قـرر مؤمتر األطراف، يف مقرره        -٤٠
 من االتفاقية، مبا يف ذلك توصياهتا       ٢٢من املادة   ) د(٢فقرة  تقرير جلنة العلم والتكنولوجيا، الذي ُيجرى عمالً بال       

، أن موضوع   ٧-م أ /٢٠وقرر املؤمتر، يف مقرره     . املقدمة إىل مؤمتر األطراف وبرنامج عملها، وتقدمي التوجيه هلا        
بشرية يف تردي   آثار تنوع املناخ واألنشطة ال    "املناقشة ذا األولوية يف الدورة الثامنة للجنة العلم والتكنولوجيا هو           

 ".التقييم، والتجربة امليدانية املكتسبة، والتكامل بني ممارسات التخفيف والتكيف من أجل حتسني املعيشة: األراضي

وسوف حتيل جلنة العلم والتكنولوجيا إىل مؤمتر األطراف مشاريع املقررات الناشئة عن مداوالهتا يف دورهتا  -٤١
والتكنولوجيا أيضاً برنامج عمل اللجنة املقترح لفترة ما بعد الدورة الثامنة ملؤمتر        ويشمل تقرير جلنة العلم     . الثامنة

وقد يرغب مؤمتر األطراف يف مناقشة برنامج العمل، وتقدمي مقترحات لتنقيحه، وتقدمي أية توجيهات              . األطراف
 .ضرورية للجنة العلم والتكنولوجيا
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 ام، حسب االقتضاء، بإنشاء أفرقة خرباء خمصصةاالحتفاظ بقائمة اخلرباء املستقلني والقي )ب( 

 من االتفاقية على أن يضع مؤمتر األطراف قائمة بأمساء خرباء مستقلني من             ٢٤ من املادة    ٢تنص الفقرة    -٤٢
واعتمد مؤمتر األطراف، مبقرره    . ذوي اخلربة الفنية واملتمرسني يف امليادين ذات الصلة، وأن حيتفظ هبذه القائمـة           

ووضع مؤمتر األطراف،   .  إجراءات تتصل بوضع قائمة بأمساء خرباء مستقلني واالحتفاظ هبذه القائمة          ،١-م أ /١٨
أما املعلومات  . ، مزيداً من التوصيات بشأن االحتفاظ بقائمة اخلرباء املستقلني واستخدامها         ٧-م أ /١٣يف مقرره   

وترد قائمة مؤونة باخلرباء يف موقع      . ICCD/COP(8)/9عـن قائمة اخلرباء املستقلني واستخدامها فترد يف الوثيقة          
 .<www.unccd.int/cop/cst/experts/search.php>: االتفاقية على شبكة اإلنترنت عنوانه

 من االتفاقية على أن يقوم مؤمتر األطراف بإنشاء أفرقة خرباء خمصصة،            ٢٤ من املادة    ٣وتـنص الفقرة     -٤٣
 العلم والتكنولوجيا، باملعلومات واملشورة بشأن قضايا حمددة        حسب الضرورة، من أجل تزويده، من خالل جلنة       

. تتعلق بأحدث التطورات يف ميادين العلم والتكنولوجيا ذات الصلة مبكافحة التصحر والتخفيف من آثار اجلفاف         
صة، وبعـد الـنظر يف تقرير جلنة العلم والتكنولوجيا، قد يود مؤمتر األطراف أن ينظر يف تعيني أفرقة خرباء خمص                   

 فيما يتصل ١-م/١٧حسـب االقتضـاء، وحتديد اختصاصاهتا وطرائق عملها وفقاً لإلجراءات الواردة يف املقرر             
 .بإنشاء األفرقة املخصصة

  متابعة تقرير وحدة التفتيش املشتركة ووضع استراتيجية لتعزيز تنفيذ االتفاقية-٩

لتابعة لألمم املتحدة استعراضاً شامالً ألنشطة      ، أجرت وحدة التفتيش املشتركة ا     ٦-م أ /٢٣وفقاً للمقرر    -٤٤
 . األمانة، وقدمت هذا االستعراض إىل مؤمتر األطراف يف دورته السابعة للنظر فيه

 الفريق احلكومي الدويل املخصص العامل بني الدورات وأناط به          ٧-م أ /٣أنشـأ مؤمتر األطراف مبقرره       -٤٥
 ١٠ة كامالً ووضع مشروع خطة وإطار عمل استراتيجيني ملدة واليـة اسـتعراض تقرير وحدة التفتيش املشترك       

 . سنوات لتعزيز تنفيذ االتفاقية وذلك بطرق منها تناول التوصيات الواردة يف تقرير وحدة التفتيش املشتركة

 واختصاصات الفريق احلكومي الدويل كما وضعها مكتب املؤمتر، عقد الفريق    ٧-م أ /٣ووفقـاً للمقرر     -٤٦
  يف بون بأملانيا؛ ويف     ٢٠٠٦يوليه  / متوز ١٤-١٢مايو، و / أيار ٢٣-٢٢يف  (لـدويل أربعة اجتماعات     احلكومـي ا  

 ).مايو يف جنيف بسويسرا/ أيار٣١-٢٩ يف ويندهوك بناميبيا؛ ويف ٢٠٠٧أبريل / نيسان٢٨-٢٦

يقة  مقدمة بشأن مداوالت الفريق احلكومي الدويل، وتتضمن الوث        ICCD/COP(8)/10وتتضـمن الوثيقة     -٤٧
ICCD/COP(8)/10/Add.1             الـتقرير القائم على أساس استعراض الفريق احلكومي الدويل لتقرير وحدة التفتيش 

املشـتركة، مبـا يف ذلك الطريقة األفضل لتناول التوصيات الواردة يف تقرير وحدة التفتيش املشتركة، وتتضمن                 
 سنوات لتعزيز تنفيذ االتفاقية،     ١٠دة   مشروع خطة وإطار استراتيجيني مل     ICCD/COP(8)/10/Add.2الوثـيقة   

وتتضمن الوثيقة  . وهـذه الوثـائق كـلها معروضـة عـلى املؤمتـر للنظر فيها واختاذ اإلجراء املناسب بشأهنا                 
ICCD/COP(8)/10/INF.5حتليالً للحالة وضعه الفريق احلكومي الدويل لعلم مؤمتر األطراف . 
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  ترتيبات لوحدات التنسيق اإلقليمي -١٠

، إنشاء فريق مفتوح العضوية الستعراض التقارير واملعلومات املتاحة ٧-م أ/١١قـرر مؤمتر األطراف، يف مقرره        -٤٨
الـواردة مـن األطراف ومن كيانات أخرى وتقدمي توصيات إىل مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة بشأن خيارات التنسيق      

ف، وخاصة بشأن كيفية استخدام وحدات التنسيق اإلقليمي        اإلقلـيمي الـيت تتسم بالكفاءة والفعالية من حيث التكالي         
وقرر مؤمتر األطراف أيضاً أن يتخذ      . القائمـة وغريها من الكيانات اإلقليمية ودون اإلقليمية ذات الصلة أفضل استخدام           

. خاصة بامليزانيةمقرراً يف دورته الثامنة بشأن دور وحدات التنسيق اإلقليمي وما يتصل هبا من ترتيبات مؤسسية وترتيبات                
ويف املقرر نفسه، طلب مؤمتر األطراف إىل األمانة أن تتوىل، حتت إشراف رئيس املؤمتر، تيسري عقد مشاورات بني أعضاء                   

 .ICCD/COP(8)/13وترد توصيات الفريق املفتوح العضوية يف الوثيقة . الفريق املفتوح العضوية

نظمات واملؤسسات  تشجيع وتعزيز العالقات مع االتفاقيات وامل-١١
 والوكاالت الدولية األخرى ذات الصلة 

، يستعرض مؤمتر   ٧-م أ /١٢ من االتفاقية، وعمالً باملقرر      ٢٢من املادة   ) ط(٢ والفقرة   ٨وفقـاً للمادة     -٤٩
األطراف يف دورته الثامنة األنشطة املتصلة بتشجيع وتعزيز العالقات مع االتفاقية األخرى واملنظمات واملؤسسات              

؛ وتتضمن  ICCD/COP(8)/4وترد معلومات عن هذه املسألة يف الوثيقة        . وكاالت الدولية األخرى ذات الصلة    وال
 ردود األطـراف املتعلقة بالورقة اليت تشاركت يف إعدادها أمانات اتفاقيات            ICCD/COP(8)/Misc.1الوثـيقة   

، والوثائق اليت تلقاها األطراف     (FCCC/SBSTA/2004/INF.19)التصـحر، والتـنوع البيولوجي، وتغيُّر املناخ        
 . واملراقبون عن جتارب ناجحة يف أنشطة ميدانية يف جمال التآزر

 مـتابعة ما انتهى إليه مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة من نتائج             -١٢
تتصـل باتفاقـية األمم املتحدة ملكافحة التصحر واإلعداد للدورتني          

  التنمية املستدامةالسادسة عشرة والسابعة عشرة للجنة

 دعوة إىل األطراف واألمني التنفيذي وأصحاب املصلحة اآلخرين ٧-م أ/٢وجه مؤمتر األطراف يف مقرره  -٥٠
ويف املقرر  . املعنيني إىل التحضري للدورتني الرابعة عشرة واخلامسة عشرة للجنة التنمية املستدامة واملشاركة فيهما            

 األمني التنفيذي أن ُيعد ورقة معلومات أساسية يوجه فيها االنتباه خباصة إىل نفسه، طلب مؤمتر األطراف أيضاً إىل
نتائج الدورتني الثالثة واخلامسة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية وذلك كي يناقش مؤمتر األطراف هذه الورقة يف                

 يف الوثيقة ٧-م أ/٢نفيذ املقرر ويرد تقرير األمني التنفيذي عن األنشطة اليت جرى االضطالع هبا لت. دورته الثامنة
ICCD/COP(8)/5/Add.1. 

  البنود املعلقة-١٣

  من النظام الداخلي٤٧املادة  )أ( 

له (...) يتفق مؤمتر األطراف على نظام داخلي       " من االتفاقية على أن      ٢٢من املادة    ) ه(٢تنص الفقرة    -٥١
 نظامه  ١-م أ /١وقد اعتمد مؤمتر األطراف مبقرره      ". اءوألي من اهليئات الفرعية، ويعتمد ذلك النظام بتوافق اآلر        
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  يف املقرر   ٣١ و ٢٢وُعدل نص املادتني    . ٤٧ و ٣١ و ٢٢الداخـلي، باستثناء بعض الفقرات اليت وردت يف املواد          
 من ٤٧ من املادة ١، أن يواصل النظر يف الفقرة     ٢-م أ /٢١وقـرر مؤمتر األطراف أيضاً، يف مقرره        . ٢-م أ /٢٠

 .ICCD/COP(3)/13اخلي اليت مل يتفق عليها بعد، ويرد النص الناتج عن هذا املقرر يف مرفق الوثيقة النظام الد

 إىل األمانة أن تدرج يف جدول أعمال الدورة الثامنة للمؤمتر ٧-م أ/٢١وطلب مؤمتر األطراف يف مقرره    -٥٢
اً عن حالة األنظمة الداخلية املماثلة يف       الـنظر يف هـذه املـادة املعلقة من مواد النظام الداخلي، وأن تعّد تقرير              

االتفاقات البيئية األخرى املتعددة األطراف، على أن يتضمن ذلك التقرير آراء األمانات األخرى يف أثر هذه احلالة 
وترد املعلومات ذات الصلة هبذا البند يف الوثيقة        . يف عمـل االتفاقات البيئية املتعددة األطراف اخلاص بكل منها         

ICCD/COP(8)/6. 

 اإلجراءات واآلليات املؤسسية حلل املسائل املتصلة بالتنفيذ )ب( 

 املرفقات اليت تتضمن إجراءات التحكيم والتوفيق )ج( 

 من االتفاقية، يبت مؤمتر األطراف يف اإلجراءات واآلليات املؤسسية حلل املسائل املتصلة           ٢٧وفقاً للمادة    -٥٣
 من االتفاقية، يضع مؤمتر األطراف أيضاً مرفقات تتضمن         ٦واملادة  ) أ(٢فقرة  ، ال ٢٨ووفقـاً للمادة    . بالتنفـيذ 

 .إجراءات التحكيم والتوفيق

، أن يدعو من جديد يف أثناء دورته الثامنة فريق اخلرباء          ٧-م أ /٢٢قـرر مؤمتـر األطـراف، يف مقرره          -٥٤
 ملواصلة حبث اإلجراءات واآلليات ، إىل االنعقاد٣-م أ/٢٠املخصـص املفـتوح العضـوية املنشأ مبوجب املقرر       

املؤسسـية حلـل مسائل التنفيذ وتقدمي توصيات يف هذا الشأن، وكذلك بشأن املرفقات اليت تتضمن إجراءات                 
 وأخرى بشأن املادة ٢٧وطلب إىل األمانة يف املقرر نفسه أن ُتعد وثيقتني، واحدة بشأن املادة     . التحكيم والتوفيق 

أما املعلومات املتعلقة باملسائل آنفة الذكر، مبا يف ذلك اآلراء املقدمة من .  من االتفاقية٦ ، واملادة)أ(٢، الفقرة ٢٨
 . على التوايل كي ينظر املؤمتر فيهماICCD/COP(8)/8  وICCD/COP(8)/7األطراف، فترد يف الوثيقتني 

  نتائج السنة الدولية للصحارى والتصحر-١٤

 ، على النداء الذي وجهته اجلمعية العامة يف قرارها         ٧-م أ /٢٨ مقرره   أعـاد مؤمتر األطراف التأكيد، يف      -٥٥
 السنة الدولية للصحارى والتصحر، والذي طلبت فيه إىل األمانة أن تقدم ٢٠٠٦ الذي أعلنت فيه سنة ٢٨/٢١١

األمانة هذا يف ويرد تقرير . تقريراً إىل مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة عن نتائج السنة الدولية للصحارى والتصحر
 .ICCD/COP(8)/11الوثيقة 

  العالقات بني األمانة والبلد املضيف هلا-١٥

كمتابعة للتقرير الذي قدمته األمانة إىل مؤمتر األطراف يف دورته السابعة عن العالقات بني األمانة والبلد                 -٥٦
ات األمم املتحدة األخرى املوجود  وإىل مؤسس٧-م أ/٢٩املضيف هلا، طلب مؤمتر األطراف إىل األمانة يف مقرره         

مقرها يف بون، أن تواصل املشاورات مع حكومة أملانيا فيما يتعلق باالنتقال إىل جممع األمم املتحدة، هبدف حتديد         
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ويف املقرر نفسه، طلب مؤمتر األطراف إىل حكومة        . سبل تسديد ما سينجم عن ذلك من تكاليف عالية للمرافق         
وتتناول الوثيقة  . بات الالزمة الستيعاب هذه التكاليف وفاًء بالتزاماهتا بصفتها البلد املضيف         أملانيا أن تتخذ الترتي   
ICCD/COP(8)/12التقدم احملرز بصدد هذه املسألة . 

 إدراج أنشـطة املـنظمات غري احلكومية ضمن برنامج العمل           -١٦
 جلسات احلوار املفتوح: الرمسي ملؤمتر األطراف

، أن تدرج جلسات احلوار املفتوح اليت تعقدها املنظمات غري ١-م أ/٢٧، يف مقرره طلب مؤمتر األطراف -٥٧
احلكومـية يف بـرنامج العمل الرمسي لدورات مؤمتر األطراف، وأن تبذل األمانة كل جهد ممكن كيما يتسىن أن              

ات بالتشاور  وتعقد هذه اجللس  . تدرج جلستان على األقل مدة كٍل منهما نصف يوم ضمن برنامج العمل الرمسي            
وقد تقرر .  تأكيد هذا الطلب ٧-م أ /٣٠وقد أعاد املقرر    . مـع األمانة ومكتب مؤمتر األطراف من خالل رئيسه        

 . سبتمرب اجللستان اللتان تستغرق كل منهما نصف يوم/ أيلول١١بصفة مؤقتة أن تعقد يف 

 جلسات احلوار التفاعلي:  اجلزء اخلاص من الدورة-١٧

 بشـأن برنامج عمل مؤمتر األطراف، يقترح عقد جلسة حوار تفاعلي بني             ٧-م أ /٣٠وفقـاً لـلمقرر      -٥٨
 ١٣ و ١٢مسؤولني رفيعي املستوى لدى األطراف الذين حيضرون الدورة الثامنة ملؤمتر األطراف، وذلك يف يومي               

التصحر "سبتمرب ويتناول موضوع    / أيلول ١٢وتشمل هذه اجللسة لقاء وزارياً يقام بعد ظهر         . سـبتمرب /أيلـول 
 ".والتكيف مع تغري املناخ

  برنامج عمل الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف-١٨

 الذي ذكر البنود اليت يتعني إدراجها باعتبارها بنوداً دائمة يف جدول أعمال             ١-م أ /٩وفقـاً لـلمقرر      -٥٩
 قد يتخذه مؤمتر     بشأن برنامج عمل مؤمتر األطراف وأي مقرر       ٧-م أ /٣٠دورات مؤمتر األطراف، ووفقاً للمقرر      

األطراف بشأن اختصاصات جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، وعملياهتا واجلدول الزمين الجتماعاهتا، قد يود مؤمتر              
 .األطراف أن يستعرض برنامج عمله للدورة القادمة، حسب مقتضى احلال

  التقرير املتعلق بالدورة-١٩

سبتمرب / أيلول ١٤اجللسة العامة اخلتامية اليت تعقد يف       ُيعـد مشروع تقرير للدورة من أجل اعتماده يف           -٦٠
وسوف ُيدعى مؤمتر األطراف إىل اإلذن للمقرر بوضع الصيغة النهائية          . ، وذلـك وفقاً للممارسة املرعية     ٢٠٠٧

 .للتقرير بعد اختتام الدورة، مبساعدة من األمانة وبتوجيه من الرئيس



ICCD/COP(8)/1 
Page 15 

 املرفق األول

 قائمة الوثائق
 :وضة على الدورة الثامنة ملؤمتر األطرافالوثائق املعر

 رمز الوثيقة  العنوان

 ICCD/COP(8)/1  مذكرة من األمانة. جدول األعمال املؤقت وشروحه

 ICCD/COP(8)/2  الربنامج وامليزانية 

 ICCD/COP(8)/2/Add.1  الربنامج وامليزانية 

 ICCD/COP(8)/2/Add.2  الربنامج وامليزانية 

برنامج وميزانية  . إضافة. مذكرة من األمانة  . مليزانيةالربنامج وا 
 الصندوق التكميلي . ٢٠٠٩-٢٠٠٨فترة السنتني 

 ICCD/COP(8)/2/Add.3 

 ICCD/COP(8)/2/Add.4  الربنامج وامليزانية 

 ICCD/COP(8)/2/Add.5  الربنامج وامليزانية 

 ICCD/COP(8)/2/Add.6  الربنامج وامليزانية 

 ICCD/COP(8)/2/Add.7  يزانية الربنامج وامل

 ICCD/COP(8)/2/Add.8 الربنامج وامليزانية 

 ICCD/COP(8)/2/Add.9 الربنامج وامليزانية 

 ICCD/COP(8)/2/Add.10 الربنامج وامليزانية 

 ICCD/COP(8)/2/Add.11 الربنامج وامليزانية 

 إجراءات أو آليات مؤسسية إضافية ملساعدة مؤمتر األطراف يف        
 مذكرة من األمانة . استعراض تنفيذ االتفاقية استعراضاً منتظماً

ICCD/COP(8)/3 

تشجيع وتعزيز العالقات مع االتفاقيات واملنظمات واملؤسسات       
 مذكرة من األمانة. والوكاالت الدولية األخرى ذات الصلة

ICCD/COP(8)/4 

امة من مـتابعة مـا انتهى إليه مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستد        
نتائج تتصل باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، والتحضري        
 للدورتني السادسة عشرة والسابعة عشرة للجنة التنمية املستدامة

ICCD/COP(8)/5 

مـتابعة مـا انتهى إليه مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة من         
تحضري نتائج تتصل باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، وال       

للدورتـني السادسـة عشـرة والسـابعة عشرة للجنة التنمية           
 إضافة. مذكرة من األمانة. املستدامة

ICCD/COP(8)/5/Add.1 
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 رمز الوثيقة  العنوان

 ICCD/COP(8)/6 مذكرة من األمانة.  من النظام الداخلي٤٧املادة 

مذكرة . إجراءات وآليات مؤسسية حلل املسائل املتصلة بالتنفيذ      
 من األمانة

ICCD/COP(8)/7 

مذكرة من األمانة. مرفقات تتضمن إجراءات التحكيم والتوفيق ICCD/COP(8)/8 

االحـتفاظ بقائمة خرباء مستقلني وإنشاء أفرقة خرباء خمصصة         
 مذكرة من األمانة. حبسب االقتضاء

ICCD/COP(8)/9 

متابعة تقرير وحدة التفتيش املشتركة ووضع استراتيجية لتعزيز        
 ن األمانةمذكرة م. تنفيذ االتفاقية

ICCD/COP(8)/10 

متابعة تقرير وحدة التفتيش املشتركة ووضع استراتيجية لتعزيز        
تقرير يستند إىل   . إضافة. مذكرة من األمانة  . تنفـيذ االتفاقـية   

استعراض الفريق احلكومي الدويل العامل ما بني الدورات لتقرير        
وحـدة التفتـيش املشـتركة، مبا يف ذلك أفضل الطرق لتناول          

 وصيات الواردة فيهالت

ICCD/COP(8)/10/Add.1 

متابعة تقرير وحدة التفتيش املشتركة ووضع استراتيجية لتعزيز        
مشروع خطة وإطار   . إضافة. مذكرة من األمانة  . تنفيذ االتفاقية 

. عمـل اسـتراتيجيني ملدة عشرة أعوام لتعزيز تنفيذ االتفاقية          
 مذكرة من األمانة

ICCD/COP(8)/10/Add.2 

 ICCD/COP(8)/11 مذكرة من األمانة .  السنة الدولية للصحارى والتصحرنتائج

 ICCD/COP(8)/12 مذكرة من األمانة. العالقات بني األمانة والبلد املضيف هلا

 ICCD/COP(8)/13 مذكرة من األمانة. ترتيبات لوحدات التنسيق اإلقليمي

ومية اعـتماد املـنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلك        
 مذكرة من األمانة. وقبول املراقبني

ICCD/COP(8)/14 

اعـتماد املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية،        
 مذكرة من األمانة. وقبول املراقبني

ICCD/COP(8)/14/Add.1 

 ICCD/COP(8)/15 تقرير مكتب مؤمتر األطراف. وثائق تفويض الوفود

 ICCD/COP(8)/INF.1 معلومات أولية للمشاركني

 ICCD/COP(8)/INF.2 حالة التصديق على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر

 ICCD/COP(8)/INF.3 دليل جهات التنسيق التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر

 ICCD/COP(8)/INF.4 قائمة املشاركني
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 رمز الوثيقة  العنوان

 متابعة تقرير وحدة التفتيش املشتركة ووضع استراتيجية لتعزيز       
 مذكرة من األمانة. حتليل للوضع. تنفيذ االتفاقية

ICCD/COP(8)/INF.5 

خيارات لتعزيز التعاون بني اتفاقيات ريو وجناح جتارب األنشطة  
 امليدانية يف جمال التآزر

ICCD/COP(8)/Misc.1 

 الوثائق املعروضة على الدورة السادسة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية

 تنفيذ االتفاقية عن دورهتا اخلامسة املعقودة       تقرير جلنة استعراض  
 ٢٠٠٧مارس / آذار٢١ إىل ١٢يف بوينس آيرس يف الفترة من 

ICCD/CRIC(5)/11 

 ICCD/CRIC(6)/1 مذكرة من األمانة. جدول األعمال املؤقت وشروحه

 ICCD/CRIC(6)/2 مذكرة من األمانة. استعراض شامل ألنشطة األمانة

. سن لاللتزامات املنصوص عليها يف االتفاقيةتقرير عن التنفيذ احمل
 مذكرة من األمانة

ICCD/CRIC(6)/3 

تقرير عن أنشطة اآللية العاملية، وتقدمي التوجيه إليها، واستعراض 
مذكرة من األمانة. سياسات وطرائق عمل وأنشطة اآللية العاملية

ICCD/CRIC(6)/4 

ل تنفيذ االتفاقية من استعراض املعلومات املتاحة فيما يتعلق بتموي
قبل الوكاالت واملؤسسات املتعددة األطراف، مبا فيها املعلومات        

 مذكرة من األمانة. املتعلقة بأنشطة مرفق البيئة العاملية

ICCD/CRIC(6)/5 

اسـتعراض املعلومات املتاحة عن متويل تنفيذ االتفاقية من ِقبل          
 املعلومات  الوكـاالت واملؤسسات املتعددة األطراف، مبا فيها      

. إضافة. مذكرة من األمانة  . املتعلقة بأنشطة مرفق البيئة العاملية    
استراتيجيات وبرامج ومشاريع لتمويل التكاليف اإلضافية املتفق       

 عليها لألنشطة املتعلقة بالتصحر

ICCD/CRIC(6)/5/Add.1 

تقريـر الفـريق العـامل املخصص عن حتسني إجراءات تبليغ           
 األمانةمذكرة من . املعلومات

ICCD/CRIC(6)/6 

تقريـر الفـريق العـامل املخصص عن حتسني إجراءات تبليغ           
: حنو التنسيق والتوحيد  . إضافة. مذكرة من األمانة  . املعلومـات 

دليل منهجي مقترح لتحسني اإلبالغ املايل يف إطار اتفاقية األمم          
 املتحدة ملكافحة التصحر

 

 

ICCD/CRIC(6)/6/Add.1 
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 رمز الوثيقة  العنوان

  على الدورة الثامنة للجنة العلم والتكنولوجياالوثائق املعروضة

 ICCD/COP(8)/CST/1 مذكرة من األمانة. جدول األعمال املؤقت وشروحه

تقريـر االجـتماع اخلـامس لفريق اخلرباء التابع للجنة العلم           
 مذكرة من األمانة. والتكنولوجيا

ICCD/COP(8)/CST/2 

ع للجنة العلم   تقريـر االجـتماع اخلـامس لفريق اخلرباء التاب        
عالمات ومؤشرات  . إضافة. مذكرة من األمانة  . والتكنولوجـيا 

 لرصد وتقييم التصحر

ICCD/COP(8)/CST/2/Add.1 

تقريـر االجـتماع اخلـامس لفريق اخلرباء التابع للجنة العلم           
: استراتيجية االتصال . إضافة. مذكرة من األمانة  . والتكنولوجيا

ات وصفية تفاعلية ومواضيعية    بيان/استحداث آلية لشبكة بيانات   
)THEMANET( 

ICCD/COP(8)/CST/2/Add.2 

تقريـر االجـتماع اخلـامس لفريق اخلرباء التابع للجنة العلم           
منهجية تقييم متكامل . إضافة. مذكرة من األمانة. والتكنولوجيا

 للفقر وتردي األراضي

ICCD/COP(8)/CST/2/Add.3 

ء التابع للجنة العلم    تقريـر االجـتماع اخلـامس لفريق اخلربا       
إنشاء تآزر مع   . إضافة. مذكـرة مـن األمانة    . والتكنولوجـيا 

 اتفاقيات أخرى ذات صلة

ICCD/COP(8)/CST/2/Add.4 

تقريـر االجـتماع اخلـامس لفريق اخلرباء التابع للجنة العلم           
دراسات حاالت  . إضافة. مذكـرة من األمانة   . والتكنولوجـيا 

ح للمستخدمني يف جمال تنفيذ     إفـرادية بشأن احلفظ واالستصال    
 االتفاقية 

ICCD/COP(8)/CST/2/Add.5 

تقريـر االجـتماع اخلـامس لفريق اخلرباء التابع للجنة العلم           
منهجيات لتقييم  . إضافة. مذكـرة من األمانة   . والتكنولوجـيا 

 التصحر على الصعد العاملي واإلقليمي واحمللي

ICCD/COP(8)/CST/2/Add.6 

خلـامس لفريق اخلرباء التابع للجنة العلم       تقريـر االجـتماع ا    
حتديد الثغرات  . إضافة. مذكـرة مـن األمانة    . والتكنولوجـيا 

 - األحيائية، واالجتماعية    -احملسوسـة بني املعارف الفيزيائية      
االقتصـادية، والثقافية وأنشطة مكافحة التصحر، وأسباب تلك   

 الثغرات وسبل سدها

ICCD/COP(8)/CST/2/Add.7 

الجـتماع اخلـامس لفريق اخلرباء التابع للجنة العلم         تقريـر ا  
املبادئ التوجيهية  . إضافة. مذكرة من األمانة  . والتكنولوجـيا 

 لنظام اإلنذار املبكر

ICCD/COP(8)/CST/2/Add.8 
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 رمز الوثيقة  العنوان

تقريـر االجـتماع اخلـامس لفريق اخلرباء التابع للجنة العلم           
وجيهية املبادئ الت . إضافة. مذكرة من األمانة  . والتكنولوجـيا 

 لتأوين األطلس العاملي للتصحر

ICCD/COP(8)/CST/2/Add.9 

تولـيف للتحلـيل الذي أعده فريق اخلرباء للتقارير املقدمة من           
. األطـراف إىل الدورة اخلامسة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية        

 .مذكرة من األمانة

ICCD/COP(8)/CST/3 

مذكرة من . دورتنيموجز أنشطة املكتب يف أثناء الفترة ما بني ال
 األمانة

ICCD/COP(8)/CST/4 

تقريـر عـن برنامج الزماالت التفاقية األمم املتحدة ملكافحة          
 مذكرة من األمانة. التصحر

ICCD/COP(8)/CST/5 

استعراض مهام وأعمال فريق اخلرباء، وإجراءات لتجديد عضوية 
 مذكرة من األمانة. فريق اخلرباء

ICCD/COP(8)/CST/6 

 مقدمة من األطراف عن آثار التباين املناخي واألنشطة         تقاريـر 
التقييم، والتجربة امليدانية املكتسبة،    : البشرية يف تردي األراضي   

والـتكامل بـني ممارسات التخفيف والتكيف ألغراض حتسني         
 مذكرة من األمانة. املعيشة

ICCD/COP(8)/CST/7 

خ وتردي  تقريـر موجـز عن حلقة العمل الدولية املعنية باملنا         
 مذكرة من األمانة. األراضي

ICCD/COP(8)/CST/8 

تقريـر عـن التقدم احملرز يف تقييم تردي األراضي يف مشروع            
 مذكرة من األمانة. املناطق اجلافة

ICCD/COP(8)/CST/9 

 ICCD/COP(8)/CST/INF.1 تقرير حلقة العمل الدولية عن املناخ وتردي األراضي

ير املقدمة من األطراف إىل الدورة      حتلـيل فـريق اخلرباء للتقار     
 اخلامسة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية

ICCD/COP(8)/CST/INF.2 

دراسات حاالت إفرادية بشأن احلفظ والتأهيل للمستخدمني يف        
 جمال تنفيذ االتفاقية

ICCD/COP(8)/CST/INF.3 

: آثـار التبايـنات املناخية واألنشطة البشرية يف تردي األراضي    
ـ  يم، والـتجربة امليدانية املكتسبة، والتكامل بني ممارسات        التقي

وثائق مقدمة من   . التخفـيف والتكيف ألغراض حتسني املعيشة     
 األطراف

 

ICCD/COP(8)/CST/Misc.1 



ICCD/COP(8)/1 
Page 20 

 

 رمز الوثيقة  العنوان

 وثائق أخرى معروضة على الدورة

 ICCD/COP(7)/16 أعماله: تقرير مؤمتر األطراف عن دورته السابعة

اإلجراءات اليت  : رته السادسة تقريـر مؤمتـر األطراف عن دو      
 اُتخذت

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

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

 ICCD/COP(6)/11/Add.1 اإلجراءات املتخذة: تقرير مؤمتر األطراف عن دورته السادسة

 ICCD/COP(5)/11 أعماله : تقرير مؤمتر األطراف عن دورته السادسة

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

 اجلدول الزمين املؤقت لألعمال

 ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٣اإلثنني، 

٠٠/١٣-٠٠/١٠ ٠٠/١٨-٠٠/١٥  

افتتاح الدورة من قبل رئيس الدورة السابعة ملؤمتر        
 األطراف
 انتخاب الرئيس ●

 ان رئيس مؤمتر األطراف يف الدورة الثامنةبي
 بيان باسم البلد املضيف

 بيان األمني التنفيذي التفاقية التصحر
بـيانات يـديل هبا ممثلو األمم املتحدة ووكاالهتا         

 املتخصصة ومنظمات حكومية دولية أخرى
بيانات يديل هبا ممثلو اجملموعات اإلقليمية ومجاعات       

 املصاحل
  عن املنظمات غري احلكوميةبيان يديل به ممثل

 
 
 
 
 
 
 

 مشاورات غري رمسية

إقـرار جـدول األعمـال وتنظيم العمل        ●
(ICCD/COP(8)/1) 

انـتخاب أعضـاء املكتب خالف الرئيس       ●
   انتخاب نواب الرئيس-

اعــتماد املــنظمات احلكومــية الدولــية  ●
واملـنظمات غري احلكومية، وقبول املراقبني     

(ICCD/COP(8)/14 and Add. 1) 

 

اجللسة العامة
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 ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٤الثالثاء، 

٠٠/١٣-٠٠/١٠ ٠٠/١٨-٠٠/١٥  

 
 
 
 
 
 

- - - 

 ICCD/COP(8)/2 and)الربنامج وامليزانية  ●
 ICCD/COP(8)/2/Add.11) 

٢٠٠٩-٢٠٠٨الـربنامج وامليزانية لفترة السنتني       
(ICCD/COP(8)/2/Add.1, Add.2 and Add.3) 

داء الصناديق االستئمانية لالتفاقية يف     تقرير عن أ   
 ٢٠٠٧-٢٠٠٦فترة السنتني 

تقريـر عن أداء الصندوق االستئماين لألنشطة        
 ٢٠٠٧-٢٠٠٦التكميلية يف فترة السنتني 

 ICCD/COP(8)/2/Add.4, Add.5, Add.6,) 
(Add.7 

البـيانات املالية املراجعة للصناديق االستئمانية       
 ٢٠٠٥-٢٠٠٤  فترة السنتني  عـن لالتفاقـية   

ديسمرب /  كانون األول  ٣١تني يف   للسنتني املنتهي 
ــراجعي ٢٠٠٤ و٢٠٠٥ ــر جملــس م  وتقري

احلســـابات يف األمـــم املـــتحدة   
ICCD/COP(8)/2/Add.8, and Add.9) 

تقريـر عـن حالـة االشتراكات يف الصناديق          
ــنتني   ــترة الس ــية يف ف ــتئمانية لالتفاق االس

٢٠٠٧-٢٠٠٦(ICCD/COP(8)/2/Add.10) 

الل
جنة اجلامعة
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 )تابع (٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٤الثالثاء، 

٠٠/١٣-٠٠/١٠ ٠٠/١٨-٠٠/١٥  

افتـتاح الدورة من ِقبل رئيس جلنة استعراض   
 تنفيذ االتفاقية

 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل ●
 (ICCD/CRIC/(6)/1) 
اسـتعراض تنفـيذ االتفاقية وترتيباهتا       ●

 املؤسسية 
 نة عن دورهتا اخلامسة     تقريـر اللج    - 
      (ICCD/CRIC/(5)/11) 
  اسـتعراض شـامل ألنشطة األمانة       - 
    وللـتقدم احملرز يف البلدان األطراف       
ــية    ــيذ االتفاق ــتأثرة يف تنف      امل
     (ICCD/CRIC/(6)/2) 
تقرير عن التنفيذ احملسن لاللتزامات      - 
ــار         ــة يف إط ــيةالقائم  االتفاق
     (ICCD/CRIC/(6)/3 and Add.1) 

 
 
 
 
 
 

- - - 

ض تنفيذ االتفاقية
جلنة استعرا

 

ــلم  ● ــية جلــنة الع ــاءة وفعال حتســني كف
 التقرير النهائي لفريق اخلرباء : والتكنولوجيا

اسـتحداث تآزر مع االتفاقيات األخرى        - 
     ذات الصلة

     (ICCD/COP(8)/CST/2/Add.4) 
أن احلفظ    دراسـات حاالت إفرادية بش      - 

والتأهيل للمستخدمني يف تنفيذ االتفاقية         
    (ICCD/COP(8)/CST/2/Add.5) 

  منهجـيات لتقييم التصحر على الصعيد        - 
 العاملي واإلقليمي واحمللي    

     (ICCD/COP(8)/CST/2/Add.6) 
ات احملسوسة بني املعارف      حتديـد الفجو    - 

 -تماعية   الفيزيائية، واالج  -    األحيائـية   
    االقتصـادية، والثقافية، وأنشطة مكافحة     
    التصحر، وأسباب هذه الفجوات وسبل     

     سّدها

 افتتاح الدورة ●
إقـرار جـدول األعمال وتنظيم العمل       ●

(ICCD/COP(8)/CST/1) 
حتسـني كفـاءة وفعالـية جلـنة العلم          ●

الـتقرير النهائي لفريق    : والتكنولوجـيا 
 اخلرباء

االجتماع اخلامس لفريق اخلرباء    تقرير    - 
    الـتابع للجـنة العلم والتكنولوجيا      

    (ICCD/COP(8)/CST/2)  
 عالمات ومؤشرات لرصد وتقييم التصحر     - 

     (ICCD/COP(8)/CST/2/Add.1) 
استحداث آلية  :   استراتيجية االتصال   - 

بيانات وصفية تفاعلية /   لشبكة بيانات 
ــيعية   ) THEMANET(   ومواضــ
    (ICCD/COP(8)/CST/2/Add.2) 

   (ICCD/COP(8)/CST/2/Add.7) 
  املـبادئ التوجيهية لنظم اإلنذار املبكر       - 
     (ICCD/COP(8)/CST/2/Add.8) 

  منهجية التقييم املتكامل للفقر وتردي       - 
     األراضي 
     (ICCD/COP(8)/CST/2/Add.3) 

جلنة العلم والتكنولوجيا
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 ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٥ربعاء، األ

٠٠/١٣-٠٠/١٠ ٠٠/١٨-٠٠/١٥  

استعراض املعلومات املتاحة بشأن متويل      �
تنفـيذ االتفاقـية مـن قبل الوكاالت        
واملؤسسـات املتعددة األطراف، مبا يف      
ذلـك املعلومات عن أنشطة مرفق البيئة   

 العاملية
 (ICCD/CRIC(6)/5 and Add.1) 

 اآللية العاملية ●
 وتقدميقريـر عن أنشطة اآللية العاملية،         ت  - 

 التوجيه هلا   
  استعراض السياسات والطرائق التشغيلية      - 

 اآللية العاملية واألنشطة يف   
الـتقدم الذي أحرزته هيئات منها اآللية         - 

  العاملية يف تعبئة املوارد املالية لدعم تنفيذ        
ة   االتفاقـية، وخباصة برامج العمل الوطني      
   ملكافحة التصحر 

    (ICCD/CRIC(6)/4) 

ض تنفيذ االتفاقية
جلنة استعرا

 

  والتكنولوجيابرنامج عمل جلنة العلم �
آثار التباينات  : املوضوع ذو األولوية   - 

املناخـية واألنشطة البشرية يف تردي      
التقييم، والتجربة امليدانية   : األراضـي 

املكتسبة، وإدماج ممارسات التخفيف    
 كيُّف لتحسني املعيشةوالت

  )ICCD/COP(8)/CST/7 and  
  ICCD/COP(8)/CST/Misc.1( 
تقريـر حلقـة العمل الدولية املعنية        - 

 باملناخ وتردي األراضي
  )ICCD/COP(8)/CST/8 and  
  ICCD/COP(8)/CST/INF.1( 
 سجل اخلرباء املستقلني �
 )   ICCD/COP(8)/9( 
روع تقييم  تقرير عن التقدم احملرز يف مش      �

 تردي األراضي يف املناطق اجلافة
   )ICCD/COP(8)/CST/9( 

ــلم  � ــية جلــنة الع ــاءة وفعال حتســني كف
 التقرير النهائي لفريق اخلرباء: والتكنولوجيا

ــس  -    ــتأوين أطل ــية ل ــبادئ التوجيه امل
  التصحر العاملي  
   (ICCD/COP(8)/CST/2/Add.9) 
 قدمة من حتلـيل فـريق اخلرباء للتقارير امل       - 

يف الـدورة اخلامسـة للجنة      األطـراف   
 استعراض تنفيذ االتفاقية

  )ICCD/COP(8)/CST/3 and 
  ICCD/COP(8)/CST/INF.2( 
 :تقرير مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا �
موجـز أنشـطة املكتب يف الفترة ما بني          - 

 الدورتني
  (ICCD/COP(8)/CST/4) 
 التصحربرنامج زماالت اتفاقية  - 
  (ICCD/COP(8)/CST/5) 
اسـتعراض مهـام وأعمـال فريق اخلرباء         - 

 وإجراءات لتجديد عضوية فريق اخلرباء
  (ICCD/COP(8)/CST/6) 

جلنة العلم والتكنولوجيا
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 ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٦اخلميس، 

٠٠/١٣ - ٠٠/١٠ ٠٠/١٨ - ٠٠/١٥  
صـياغة تقرير اللجنة، مبا فيه، عند االقتضاء،        

 كي ينظر مؤمتر األطراف فيها    مشاريع مقررات 
 ويعتمدها عندما يكون ذلك مناسباً

تقريـر الفـريق العامل املخصص عن حتسني      �
 إجراءات تبليغ املعلومات

 ICCD/CRIC(6)/6 and Add.1)( 
 

ض تنفيذ االتفاقية
جلنة استعرا

 

اعـتماد تقريـر اللجنة مبا فيه، عند االقتضاء،         
ها من ِقَبل   مشاريع مقررات للنظر فيها واعتماد    

 مؤمتر األطراف عندما يكون ذلك مناسباً

بــرنامج العمــل املقــبل للجــنة العــلم  �
 والتكنولوجيا

 إنشاء أفرقة خرباء خمصصة حبسب االقتضاء �
 مسائل أخرى �
 انتخاب نواب الرئيس �
 تقرير الدورة �

اعتماد تقرير اللجنة مبا فيه، عند الضرورة، مشاريع    
مادها من ِقَبل مؤمتر مقـررات للـنظر فـيها واعت      

 األطراف عندما يكون ذلك مناسباً

جلنة العلم والتكنولوجيا
 

 
 ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٧اجلمعة، 

٠٠/١٣ - ٠٠/١٠ ٠٠/١٨ - ٠٠/١٥  
 النظر يف التقرير األويل للجنة اجلامعة

استعراض تنفيذ االتفاقية وترتيباهتا املؤسسية �
اقية يف  ير جلنة استعراض تنفيذ االتف    تقر -   

 دورهتا السادسة
 انتخاب أعضاء املكتب اآلخرين �
 انتخاب رئيس جلنة العلم والتكنولوجيا -   
انـتخاب رئيس جلنة استعراض تنفيذ       -   

 االتفاقية
 جلنة العلم والتكنولوجيا �
 تقرير جلنة العلم والتكنولوجيا -   
احملافظـة عـلى سجل باخلرباء وإنشاء        -   

 أفرقة خرباء خمصصة
  (ICCD/COP(8)/9) 

 

 
 
 
 
 
 
 

- - - 

اجللسـة العامــة
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 )تابع (٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٧اجلمعة، 

٠٠/١٣ - ٠٠/١٠ ٠٠/١٨ - ٠٠/١٥  
استعراض تنفيذ االتفاقية وترتيباهتا املؤسسية �
إجـراءات أو آليات مؤسسية إضافية       -   

ملسـاعدة مؤمتر األطراف يف استعراض      
  منتظماًتنفيذ االتفاقية استعراضاً

    (ICCD/COP(8)/3) 
مـتابعة تقريـر وحدة التفتيش املشتركة        �

  تنفيذ االتفاقيةلتعزيزووضع استراتيجية 
 (ICCD/COP(8)/10) 

استعراض الفريق   إىلتقريـر يسـتند      -   
احلكومـي الـدويل العـامل ما بني        
الـدورات لـتقرير وحـدة التفتيش       
املشتركة، مبا يف ذلك الطريقة الفضلى      

 اول التوصيات الواردة فيهلتن
    (ICCD/COP(8)/10/Add.1) 
مشروع خطة وإطار استراتيجيني ملدة      -   

 عشر سنوات لتعزيز تنفيذ االتفاقية
    (ICCD/COP(8)/10/Add.2) 
 ترتيبات لوحدات التنسيق اإلقليمي �

  (ICCD/COP(8)/13) 

 
 
 
 
 
 
 
 

- - - 

اللجنــة اجلامعــة
 

- - - 

الدورة السابعة للجنة استعراض برنامج عمل  �
 تنفيذ االتفاقية

 اعتماد تقرير اللجنة �
 انتخاب أعضاء املكتب خالف الرئيس �

ض تنفيذ االتفاقية
جلنة استعرا
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 ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول١٠اإلثنني، 

٠٠/١٣ - ٠٠/١٠ ٠٠/١٨ - ٠٠/١٥  
 البنود املعلقة �
  من النظام الداخلي٤٧املادة  -   
  (ICCD/COP(8)/8) 
نتائج السنة الدولية للصحارى والتصحر      �

(ICCD/COP(8)/11) 
 العالقات بني األمانة والبلد املضيف هلا �
   (ICCD/COP(8)/12) 
بـرنامج عمـل الدورة التاسعة ملؤمتر        �

 األطراف
 اعتماد التقرير املقدم إىل مؤمتر األطراف

 مع االتفاقيات   تشـجيع وتعزيـز العالقـات      �
املؤسسـات الدولـية األخرى     واملـنظمات و  

ICCD/COP(8)/4 and(ذات الصــلــة 

ICCD/COP(8)/Misc.1( 
مـتابعة ما انتهى إليه مؤمتر القمة العاملي للتنمية          �

املستدامة من نتائج تتصل باتفاقية األمم املتحدة       
ملكافحة التصحر، والتحضري للدورتني السادسة     

مة عشـرة والسابعة عشرة للجنة التنمية املستدا      
)ICCD/COP(8)/5 and ICCD/COP(8)/5/Add.1(

اللجنة اجلامعة
 

 البنود املعلقة �
مـرفقات تتضمن إجراءات التحكيم      - 

 والتوفيق
   (ICCD/COP(8)/8) 

 اعتماد التقرير املقدَّم إىل مؤمتر األطراف

 البنود املعلقة �
 اإلجراءات واآلليات املؤسسية حلل مسائل-   

  التنفيذ 
    (ICCD/COP(8)/7) 

 

ص
فريق اخلرباء املخص

 

 

 ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول١١الثالثاء، 

٠٠/١٣ - ٠٠/١٠ ٠٠/١٨ - ٠٠/١٥  
إدراج أنشـطة املنظمات غري احلكومية يف        �

: بـرنامج العمـل الرمسي ملؤمتر األطراف      
 جلسة احلوار املفتوح

إدراج أنشطة املنظمات غري احلكومية يف برنامج        �
جلسة احلوار  : ر األطراف العمـل الرمسي ملؤمت   

 املفتوح

اجللسة العامة
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 ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول١٢األربعاء، 

٠٠/١٣ - ٠٠/١٠ ٠٠/١٨ - ٠٠/١٥  
اجللسة العامة جلسات احلوار التفاعلي: اجلزء اخلاص � جلسات احلوار التفاعلي: اجلزء اخلاص �

 

 
 ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول١٣اخلميس، 

٠٠/١٣ - ٠٠/١٠ ٠٠/١٨ - ٠٠/١٥  
اجللسة العامة جلسات احلوار التفاعلي: اجلزء اخلاص � جلسات احلوار التفاعلي: اجلزء اخلاص �

 

 

 ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول١٤اجلمعة، 

٠٠/١٣ - ٠٠/١٠ ٠٠/١٨ - ٠٠/١٥  
تقرير مكتب مؤمتر   : وثـائق تفويض الوفود    � تقرير الدورة �

 األطراف
   (ICCD/COP(8)/15) 

 نة اجلامعةالنظر يف تقرير اللج
 النظر يف تقرير فريق اخلرباء املخصص

اجللسة العامة
 

- - - - - 

 


