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  جدول األعمال املؤقت-   ًأوال 

  :                                                  يرد فيما يلي جدول األعمال املؤقت املقدم من أجل إقراره - ١

  .                تعيني مقرر اللجنة - ١

  .                              إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل - ٢

           وباملادة    ٢٢           من املادة     )  ب ( و  )  أ ( ٢                                      ً                 تنفيذ االتفاقية وترتيباهتا املؤسسية، عمالً بالفقرة                 اسـتعراض  - ٣
  : ٥-   م أ / ١           من املقرر   ١٠                       ً           من االتفاقية، وكذلك عمالً بالفقرة   ٢٦

                                                                         استعراض التقارير املقدمة من األطراف من البلدان األفريقية املتأثرة بشأن تنفيذ   ) أ (  
                                                                  ملية القائمة على املشاركة، واخلربات املكتسية والنتائج احملرزة يف                                         االتفاقية، مبا يف ذلك بشأن الع     
                            إعداد برامج العمل وتنفيذها؛

                                                                                 استعراض التقارير املقدمة من البلدان األطراف املتقدمة عن التدابري املتخذة من             ) ب (  
        ا يف ذلك                                                                                        أجل مساعدة األطراف من البلدان األفريقية املتأثرة يف إعداد برامج العمل وتنفيذها، مب          

                                                                     املعلومات املتعلقة باملوارد املالية اليت قدمتها أو تقدمها مبقتضى االتفاقية؛

                                                                           اسـتعراض املعلومات املقدمة من اهليئات والصناديق والربامج ذات الصلة يف             ) ج (  
                                                                                منظومة األمم املتحدة، ومن املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية األخرى، بشأن 

  .                                                              الداعمة لتنفيذ االتفاقية يف األطراف من البلدان األفريقية املتأثرة       أنشطتها

                                                                                   النظر يف التعديالت الالزم إدخاهلا على عملية وضع برامج العمل وتنفيذها، مبا يف ذلك استعراض  - ٤
  .                                                   التنفيذ املعزز لاللتزامات املنصوص عليها مبقتضى االتفاقية

                                                     واستعمال املوارد املالية وغريها من أشكال الدعم املقدم من                                  استعراض املعلومات املتاحة عن تعبئة  - ٥
                                                                                            الوكـاالت واملؤسسات املتعددة األطراف، بغية تعزيز فعاليتها وكفاءهتا يف اجتاه حتقيق أهداف             
                                                                                                       االتفاقية، مبا يف ذلك املعلومات املتعلقة بأنشطة مرفق البيئة العاملية واآللية العاملية وجلنة التيسري              

  .          التابعة هلا

   أو  /                                                                                    النظر يف السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز نقل الدراية والتكنولوجيا اخلاصة مبكافحة التصحر و - ٦
                                                                                            التخفيف من آثار اجلفاف، وكذلك يف السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز تقاسم اخلربات وتبادل             

  .                                                      املعلومات فيما بني األطراف واملؤسسات واملنظمات املهتمة باألمر
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                                                                            سبل والوسائل الكفيلة بتحسني إجراءات إرسال املعلومات، وحتسني نوعية وشكل                        الـنظر يف ال    - ٧
  .                                التقارير اليت تقدم إىل مؤمتر األطراف

  .                                                                اعتماد تقرير اللجنة إىل مؤمتر األطراف، مبا يف ذك االستنتاجات والتوصيات - ٨

  شروح جدول األعمال املؤقت-     ًثانيا 

 مقدمة

              ، إنشاء جلنة    ٥-    م أ  / ١                                           ألمم املتحدة ملكافحة التصحر، مبوجب قراره                                           قـرر مؤمتـر األطراف يف اتفاقية ا        - ٢
                                                                                                              اسـتعراض تنفـيذ االتفاقية بوصفها إحدى اهليئات الفرعية ملؤمتر األطراف بغية مساعدته على استعراض تنفيذ                

ُ                                       ، ُعقدت الدورة األوىل للجنة استعراض ت       ٥-    م أ  / ٢    ً                              وعمالً باألحكام الواردة يف املقرر        .                      االتفاقـية بانـتظام         نفيذ   
      ً                 ووفقـاً ألحكـام املقـرر     .     ٢٠٠٢       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ٢٢       إىل     ١١                                              االتفاقية يف روما بإيطاليا خالل الفترة من        

ُ                                                                                            ، ُعقدت الدورة الثانية للجنة خالل انعقاد الدورة السادسة ملؤمتر األطراف يف هافانا بكوبا يف الفترة من  ٥-   م أ / ١   
     ُ                           ، أن ُتعقد الدورة الثالثة للجنة  ٦-   م أ /  ١٠              ف، مبوجب مقرره                وقرر مؤمتر األطرا  .     ٢٠٠٣      أغسطس  /    آب  ٢٩     إىل   ٢٦

                                    ً                         ملدة يقررها مكتب مؤمتر األطراف استناداً إىل مشروع جدول              ٢٠٠٤                                          اسـتعراض تنفيذ االتفاقية يف خريف عام        
   ٩                                                                   وعقب املداوالت اليت جرت يف اجتماع مكتب مؤمتر األطراف املعقود يف              .                                 األعمـال املؤقـت وتنظيم العمل     

                                                                                           يف بون بأملانيا، وبعد إجراء مشاورات مع رئيس مؤمتر األطراف ومع رئيس جلنة استعراض                   ٢٠٠٤    يه     يون /      حزيران
   ٢                                                                                                                         تنفيذ االتفاقية، مت االتفاق على عقد الدورة الثالثة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف بون بأملانيا يف الفترة من                   

  .    ٢٠٠٥     مايو  /      أيار  ١١   إىل 

                    الترتيبات اللوجستية

                                                             ِّ                                 انـة، قبل افتتاح الدورة ببضعة أسابيع، بتوزيع مذكرة معلومات تبيِّن بالتفصيل إجراءات                         سـتقوم األم   - ٣
  .                            ً                                            التسجيل واإلجراءات األمنية فضالً عن الترتيبات اللوجستية األخرى الالزمة للدورة

         املشاركون

                     تفاقية، بالنسبة إىل                                                                من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، يبدأ نفاذ اال           ٣٦              من املادة     ٢    ً          وفقاً للفقرة    - ٤
                                                                                                                        كـل دولة أو منظمة تكامل اقتصادي إقليمية تصدق على االتفاقية أو تقبلها أو توافق عليها أو تنضم إليها بعد                    
                                                                                                                 إيداع الصك اخلمسني للتصديق أو القبول أو املوافقة أو االنضمام، يف اليوم التسعني من تاريخ إيداع الصك ذي                  

   ٢                                                                    فإن األطراف وقت افتتاح الدورة الثالثة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف                وبناء على ذلك،   .                 الصلة لدى الوديع
                                                                               ستكون هي الدول ومنظمات التكامل االقتصادي اإلقليمية اليت تكون قد أودعت صكوكها حىت     ٢٠٠٥     مايو  /    أيار
    ١١                        ويف موعد ال يتجاوز          ٢٠٠٥       فرباير   /       شباط  ٢                                  أما تلك اليت تودع صكوكها بعد         .     ٢٠٠٥         فـرباير    /         شـباط   ٢

      فلن     ٢٠٠٥      فرباير  /      شباط  ١١                            أما تلك اليت تودع صكوكها بعد   .               ً               فستصبح أطرافاً أثناء الدورة    ٢٠٠٥      فرباير  /    شباط
                  وترد يف الوثيقتني     .            ً                                                                                  تصـبح أطـرافاً إال بعـد اختـتام الدورة ولكن ميكنها أن تشارك يف الدورة بصفة مراقب                 
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ICCD/COP/(6)/9 و    Add.1       وكذلـك يف الوثـيقة                          ICCD/COP(6)/11  ـ                                 ة باملـنظمات احلكومية الدولية              قائم
                                       وقد أتيحت املعلومات ذات الصلة حبالة        .                                                                   واملـنظمات غري احلكومية املعتمدة يف الدورة السادسة ملؤمتر األطراف         

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

     وجيوز   .                                                                      ، تتألف جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية من مجيع األطراف يف االتفاقية           �٥      م أ    / ١     ً            ووفقـاً للمقرر     - ٥
                                                                                       َّ          قبول أي هيئة أو وكالة أخرى، سواء كانت وطنية أو دولية، حكومية أو غري حكومية، ترغب يف أن متثَّل يف دورة 

             وترد تفاصيل    .                                    لك ثلث األطراف احلاضرين يف الدورة                                                              مـن دورات اللجـنة بصفة مراقب، ما مل يعترض على ذ           
                        كما ورد يف الوثيقة      ١-    م أ  / ١       املقرر   (                                      من النظام الداخلي ملؤمتر األطراف        ٧                                      إجـراءات قـبول املراقبني يف املادة        

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

      املكتب

                     ها األربعة خالل الدورة                                     ، مت انتخاب رئيس اللجنة ونواب رئيس    ٥-    م أ  / ١    ً                             وفقاً لألحكام الواردة يف املقرر       - ٦
  .                                ويتوىل أحد نواب الرئيس مهام املقرر   ). ICCD/COP(6)/11 (                    السادسة ملؤمتر األطراف 

            جدول األعمال

                                                        منها، على أن يستعرض مؤمتر األطراف بانتظام تنفيذ           ٢٢           من املادة     )  أ ( ٢                               تـنص االتفاقـية، يف الفقرة        - ٧
                                           ، أنشأ مؤمتر األطراف جلنة استعراض تنفيذ        ٥-    م أ  / ١          ب املقرر       ومبوج  .                                            االتفاقية وأداء الترتيبات املؤسسية ملهامها    

ُ                              االتفاقـية من أجل مساعدته يف استعراض تنفيذ االتفاقية بانتظام، يف ضوء اخلربات املكتسبة على الصُُّعد الوطنية                  ُّ                                                                                     
    ً           عمالً باملادة                                                                                                       ودون اإلقليمـية واإلقليمية والدولية، وتيسري تبادل املعلومات بشأن التدابري اليت تعتمدها األطراف،            

                                                                                                          من االتفاقية، من أجل استخالص استنتاجات واقتراح توصيات حمددة على مؤمتر األطراف بشأن اختاذ املزيد                  ٢٦
  .                          من اخلطوات يف تنفيذ االتفاقية

                                                                                                        ومبوجب املقرر نفسه، قرر مؤمتر األطراف أن تقوم جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، يف الدورات اليت تعقد                 - ٨
  :               العادية، مبا يلي          بني دوراته 

                                                                                          أن تسـتخدم، كأسـاس السـتعراض التنفيذ من جانب مؤمتر األطراف، التقارير املقدمة من                ̀  ١̀ 
                                                                                                األطراف، مشفوعة باملشورة واملعلومات اليت تقدمها جلنة العلم والتكنولوجيا واآللية العاملية مبا            

                  من تقارير أخرى؛                                                           يتوافق مع والية كل منهما، باإلضافة إىل ما قد يطلبه مؤمتر األطراف

                                                                                        حتديـد وحتلـيل مدى كفاءة وفعالية التدابري اليت تتخذها األطراف وأصحاب املصلحة هبدف               ̀  ٢̀ 
                                                                                                التركـيز عـلى األنشطة اليت تليب احتياجات الناس الذين يعيشون يف املناطق املتضررة، وتعزيز               

                          أو التخفيف من آثار اجلفاف؛ /                                  التدابري الرامية إىل مكافحة التصحر و

                                                    ديد وتوليف أفضل املمارسات والتجارب والدروس املستخلصة؛ حت ̀  ٣̀ 
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                                                      حتديد التعديالت الالزمة لعملية وضع برامج العمل وتنفيذها؛ ̀  ٤̀ 

                                                      حتديد املسائل املستجدة واملثرية للتحدي الناشئة عن التنفيذ؛ ̀  ٥̀ 

               م بغية تعزيز                                                                                      الـنظر يف املعلومـات عن تعبئة واستخدام املوارد املالية وغريها من أشكال الدع              ̀  ٦̀ 
                                                                                                فعاليـتها وكفاءهتـا يف سبيل بلوغ أهداف االتفاقية، مبا يف ذلك املعلومات املقدمة من اآللية                

         العاملية؛

                                                             ً                           حتديـد السبل والوسائل الكفيلة بتحسني إجراءات إرسال املعلومات، فضالً عن حتسني نوعية              ̀  ٧̀ 
                                       وشكل التقارير اليت تقدم إىل مؤمتر األطراف؛

                                                                             الوسائل الكفيلة بتعزيز نقل الدراية والتكنولوجيا، وخاصة من البلدان املتقدمة إىل             حتديد السبل و ̀  ٨̀ 
                          أو التخفيف من آثار اجلفاف؛ /                                البلدان النامية، ملكافحة التصحر و

                                                                                   حتديد السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز تقاسم اخلربات وتبادل املعلومات فيما بني األطراف ومجيع  ̀  ٩̀ 
            هتمة األخرى؛                   املؤسسات واملنظمات امل

                                                                                  استخالص استنتاجات واقتراح توصيات حمددة بشأن املزيد من اخلطوات الالزمة لتنفيذ االتفاقية؛ ̀   ١٠̀ 

                                                                                           تقـدمي تقريـر شـامل إىل مؤمتر األطراف على ضوء برنامج عمله، مبا يف ذلك االستنتاجات                  ̀   ١١̀ 
  .         والتوصيات

                                    عن مقررات مؤمتر األطراف، وخباصة                                                                      وقـد متـت مراعاة هذه املسائل، إضافة إىل مسائل أخرى ناشئة            
  .                                                              ، يف جدول األعمال املؤقت الذي أعدته األمانة باالتفاق مع رئيس اللجنة ٦-   م أ / ٩   و ١-   م أ /  ١١        املقرران 

  .                                                                  ويف بداية الدورة، تقوم اللجنة بإقرار جدول أعمال الدورة وتنظيم عملها - ٩

        الوثائق

         وباإلضافة   .                                               أجل الدورة ووثائق أخرى ذات صلة باملوضوع                                                     ترد يف املرفق األول قائمة بالوثائق املعدة من        -  ١٠
                                                  ً                                                                    إىل الـتوزيع املعتاد، ستتاح الوثائق الرمسية للدورة فضالً عن التقارير الكاملة الواردة من البلدان األطراف ومن                 

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

 رر اللجنةتعيني مق -١

              ، يدعو الرئيس  ٥-   م أ / ١                                                         من اختصاصات جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية كما ترد يف املقرر  ٤   ً         عمالً باملادة  -  ١١
  .                                               إىل اختيار مقرر من بني النواب األربعة لرئيس اللجنة
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 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل -٢

           للنظر فيه    )                        انظر الفرع األول أعاله    (     ؤقت                                                             سيعرض على جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية جدول األعمال امل         -  ١٢
  .                       ً      ً      ً                                                ويتضمن املرفق الثاين جدوالً زمنياً مؤقتاً ألعمال الدورة تتناوله الفروع التالية بالتفصيل  .              من أجل إقراره

                الغرض من الدورة

                                                       ، اختصاصات جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، كما ترد يف مرفق ٥-   م أ / ١                           اعتمد مؤمتر األطراف، يف مقرره  -  ١٣
                                                                                           وتنص هذه االختصاصات، يف مجلة أمور، على أن يكون االستعراض مبثابة عملية تقاسم للخربات                .             ذلـك املقرر  

         كما تنص    .                                                                                              واستخالص للدروس متكن من حتديد أوجه النجاح والعقبات والصعوبات بغية حتسني تنفيذ االتفاقية            
                                  الواجب للمناطق واملناطق الفرعية                                                                              عـلى أن جيـرى االسـتعراض على أساس مواضيع حمددة مع إيالء االعتبار               

  .        اجلغرافية

                                                                                               ومبوجـب املقرر نفسه، قرر مؤمتر األطراف أن جيري االستعراض، بعد الدورة السادسة ملؤمتر األطراف،             -  ١٤
             ً                  ، مما يعين ضمناً أن على جلنة        ١-    م أ  /  ١١              من املقرر      ١٥       إىل     ١٣    ً                                             وفقـاً لـلجدول الزمين الوارد يف الفقرات من          

                                                                                                 اقية أن تقوم، يف دورهتا الثالثة، بدراسة التقارير املقدمة من األطراف من البلدان األفريقية                                    اسـتعراض تنفيذ االتف   
            ً                                                                                                       املتأثرة، فضالً عن التقارير املقدمة من األطراف من البلدان املتقدمة وتقارير اهليئات والصناديق والربامج املختصة               

                                                 واملنظمات غري احلكومية األخرى، بشأن التدابري املتخذة                                                     التابعة ملنظومة األمم املتحدة، واملنظمات احلكومية الدولية
  .                                                             للمساعدة يف تنفيذ برامج عمل األطراف من البلدان األفريقية املتأثرة

                                                                  ، جيب أن تشمل عملية االستعراض، يف مجلة أمور، النظر يف املعلومات واملشورة  ٥-   م أ / ١             ومبقتضى املقرر  -  ١٥
    ُ                كما ُتدعى جلنة العلم   .                                                     العلم والتكنولوجيا، مبا يتوافق مع والية كل منهما                                                املقدمـة مـن اآللية العاملية ومن جلنة         

                                                                                                                   والتكنولوجـيا، مبـا يف ذلك من خالل االستعانة بفريق اخلرباء التابع هلا، وكذلك اآللية العاملية، إىل موافاة جلنة                 
  .   انة                                                                        استعراض تنفيذ االتفاقية باملشورة واملعلومات على أساس التقارير املقدمة من األم

  :         ، كما يلي ٥-   م أ / ١                                                          وسوف تكون مواضيع االستعراض الرئيسية، على حنو ما ورد يف املقرر  -  ١٦

                                                                                      العملـيات القائمة على املشاركة اليت تشمل اجملتمع املدين، واملنظمات غري احلكومية واملنظمات        -
         اجملتمعية؛

ُ                                     اُألطر أو الترتيبات التشريعية واملؤسسية؛ -   

                                                     ، احمللية منها والدولية، مبا يف ذلك عقد اتفاقات الشراكة؛                   تعبئة وتنسيق املوارد -

                                                                                   الروابط وأوجه التآزر مع االتفاقيات البيئية األخرى وكذلك، حسب االقتضاء، مع استراتيجيات  -
                 التنمية الوطنية؛
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                                  ُ                                                     تدابـري إلصـالح األراضـي املتدهورة وإلنشاء ُنظم اإلنذار املبكر من أجل التخفيف من آثار           -
       اجلفاف؛

ّ    رصد وتقييم اجلفاف والتصّحر؛ -                        

                                                                                                   وصول البلدان األطراف املتأثرة، وال سيما األطراف من البلدان النامية املتأثرة، إىل التكنولوجيا              -
  .                       واملعارف والدراية املالئمة

                                                          ً                                                 ويرمي تنظيم أعمال الدورة إىل تيسري عملية استعراض املواضيع فضالً عن االستعراض اجلغرايف، كما هو مطلوب                
  . ٥-   م أ / ١     ملقرر    يف ا

    ً                                                                                                       وفضالً عن ذلك، ستنظر الدورة الثالثة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف التقارير املتعلقة مبسائل أخرى                -  ١٧
  . ٦-   م أ / ٩                أعاله ويف املقرر  ٨                                                 ناشئة عن اختصاصات اللجنة على النحو املبني يف الفقرة 

                اجللسة االفتتاحية

                                                                   قد ترغب جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف النظر يف السيناريو                                                    وفـيما يـتعلق هبيكل اجللسة االفتتاحية،       -  ١٨
                             وتستمع اللجنة بعد ذلك إىل       .                                                                            يفتتح رئيس اللجنة الدورة مث يدعو إىل تعيني املقرر وإقرار جدول األعمال             :      التايل

  .                                 ُ             ً     ً                              بيان األمني التنفيذي لالتفاقية الذي ُيقدم استعراضاً عاماً للقضايا املطروحة على اللجنة

                                                                                اورات اإلقليمية للبلدان املتأثرة األطراف يف مرفقات التنفيذ اإلقليمي التابعة لالتفاقية   املش

                                                                             الـذي يطلب إىل األمني التنفيذي تيسري إعداد اإلسهامات اإلقليمية لعملية             ٥-    م أ  / ١   ً              عمـالً باملقـرر      -  ١٩
                                  ذ االتفاقية، وبالنظر إىل أنه مل                                                                                      االستعراض، ومع مراعاة الطابع العاملي لالستعراض الذي جتريه جلنة استعراض تنفي          

                                                               ُ                                                   يـتم عقـد اجتماعات إقليمية للتحضري للدورة الثالثة للجنة االستعراض، ُيقترح تيسري تنظيم مشاورات إقليمية                
                                                                                                                        للبلدان املتأثرة األطراف يف مرفقات التنفيذ اإلقليمي التابعة لالتفاقية وذلك يف مكان انعقاد الدورة الثالثة للجنة                

  .                             معلومات أساسية هلذه املشاوراتINF.9     إىل ICCD/CRIC(3) /INF.6               وترد يف الوثائق   .           االتفاقية             استعراض تنفيذ

 ُ                                      ُ                                                               وُيختـتم اجلـزء االفتـتاحي من الدورة ببيانات ُيديل هبا ممثلو اجملموعات اإلقليمية واجملموعات صاحبة                -  ٢٠
  .      املصلحة

          اجلزء األول

        ُ                                                   قترح أن ُتقسم الدورة الثالثة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية     ُ  ، يُ  ٦-    م أ  / ٩    ً                             وفقاً لألحكام الواردة يف املقرر       -  ٢١
  ُ                        ، ُتجري جلنة استعراض تنفيذ     ٢٠٠٥     مايو  /      أيار ٦     إىل  ٢                     ُ                  وخالل اجلزء األول الذي سُيعقد يف الفترة من   .         إىل جزأين

              لواجب للمناطق                  ً                                                                            االتفاقـية استعراضـاً لتنفيذ برامج العمل الوطنية مبقتضى االتفاقية يف أفريقيا مع إيالء االعتبار ا   
                                                         ُ                        وتقوم األمانة بعرض املواضيع اليت ستطرح للبحث، وتلي ذلك عروض ُيقدمها ممثلو              .                              اجلغرافية الفرعية يف أفريقيا   
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                                                                      كما سيتم خالل هذا اجلزء من الدورة النظر يف املعلومات الواردة يف              .                                           األطـراف مـن البلدان األفريقية املتأثرة      
                ً                                                            دان املتقدمة، فضالً عن اهليئات والصناديق والربامج املختصة التابعة ملنظومة                                                التقارير املقدمة من األطراف من البل     

 ُ                                         وُيختتم النظر يف كل موضوع من املواضيع         .                                                               األمم املتحدة، واملنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية األخرى       
                    ة واإلقليمية مبقتضى       ُ                                                   كما ُيجرى استعراض لتنفيذ برامج العمل دون اإلقليمي         .                                    املطـروحة بإجـراء مناقشة ختامية     

  .                  االتفاقية يف أفريقيا

                              ُ                                                             ويف احلاالت اليت يظهر فيها تكامل، ُيقترح إجراء االستعراض املتعمق للتقارير إىل جانب عمليات التبادل  -  ٢٢
  :                   اليت تتناول ما يلي ٦-   م أ / ٩         من املقرر   )  د ( و  )  ج ( ١                                            اإلضافية بشأن البنود على النحو احملدد يف الفقرة 

                                                                         مات املتاحة عن تعبئة واستعمال املوارد املالية وغريها من أشكال الدعم املقدم من              استعراض املعلو -
                                                                                            الوكـاالت واملؤسسات املتعددة األطراف، بغية تعزيز فعاليتها وكفاءهتا يف اجتاه حتقيق أهداف             

          التيسري                                                                                                االتفاقية، مبا يف ذلك املعلومات املتعلقة بأنشطة مرفق البيئة العاملية واآللية العاملية وجلنة            
            التابعة هلا؛

ُ                                                        ً                               الُسبل والوسائل الكفيلة بتعزيز نقل الدراية والتكنولوجيا فضالً عن تعزيز تقاسم اخلربات وتبادل  -   
  .                                                 املعلومات بني األطراف واملؤسسات واملنظمات املهتمة باألمر

  .                إىل هذه العملية                                                                        ُ     ومن املتوقع أن تكون يف إسهامات جلنة العلم والتكنولوجيا واآللية العاملية قيمة ُتضاف

           اجلزء الثاين

                        ، فإن النظر يف البند         ٢٠٠٥      مايو   /       أيار  ٩       إىل    ٦                                 ُ                             أما يف اجلزء الثاين من الدورة الذي سُيعقد يف الفترة من             -  ٢٣
   ٦-   م أ / ٩         من املقرر   )  ب ( ١                                                 من اختصاصات جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية والفقرة ̀  ٤̀  ) أ ( ١                   احملدد يف إطار الفقرة 

                                                                                     ظر يف التعديالت الالزم إدخاهلا على عملية وضع برامج العمل وتنفيذها، مبا يف ذلك                                           الـيت تتـناول مسـألة الن      
                                                  ُ                                                             اسـتعراض التنفيذ املعزز لاللتزامات مبقتضى االتفاقية، فسُييسر من خالل املناقشات اليت ستجريها األفرقة بشأن               

  . ٦-   م أ / ٤           مبوجب املقرر                    ، على النحو املطلوب  ٤-   م أ / ٨                                        بعض جماالت العمل االستراتيجي احملددة يف املقرر 

                                                   من اختصاصات جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية ويف        ̀  ٧̀  ) أ ( ١                                               كمـا سيتم النظر يف البند احملدد يف الفقرة           -  ٢٤
ُ                                                اليت تتناول مسألة النظر يف الُسبل والوسائل الكفيلة بتحسني إجراءات إرسال       ٦-    م أ  / ٩           من املقرر       )  ه ( ١          الفقـرة                                

  .        ُ                    رير اليت ُتقدم إىل مؤمتر األطراف                              املعلومات وحتسني نوعية وشكل التقا

 ُ          ً                                                                                               وُيقترح أيضاً إجراء احلوارات التفاعلية العاملية مع مراعاة جماالت االهتمام اليت أعربت عنها األطراف يف                -  ٢٥
             ، واليت أظهرت  )ICCD/CRIC(1)/10                  كما ترد يف الوثيقة  (                                                مداوالت الدورة األوىل للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية 

ـ     ّ                                               االقتصادية للتصّحر، مع إدراجها يف الوقت نفسه يف إطار أوسع، مثل �                  ة اآلثار االجتماعية                    احلاجـة إىل معاجل                
                                                                                                                مسامهة برامج العمل مبقتضى االتفاقية يف استراتيجيات احلد من الفقر وإدماج تنفيذ االتفاقية ضمن استراتيجيات               
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  ICCD/CRIC(3)/MISC.1            الوثيقة          وترد يف   .                             ُ                                           التنمـية الوطنـية وغـري ذلك من أُطر السياسة العامة ذات الصلة            
  .                                           معلومات أساسية عن احلوارات التفاعلية العاملية

 ُ                                                                                                 وُيتيح اجلدول الزمين املؤقت املقترح صياغة التقرير الشامل للدورة الثالثة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية،  -  ٢٦
                من االختصاصات، ̀   ١١̀    و̀  ٠ ١̀  ) أ ( ١                                                              مبا يف ذلك االستنتاجات والتوصيات، على النحو املنصوص عليه يف الفقرة 

     مايو  /       أيار   ١١                          ُ              وخالل اجللسة االختتامية اليت سُتعقد يف         .     ٢٠٠٥      مايو   /       أيار   ١١       إىل    ٦                           وذلـك خـالل الفترة من       
ّ                                   ، سُيقّدم التقرير النهائي من أجل اعتماده    ٢٠٠٥   ُ   .  

             أوقات اجللسات

      إىل    ١٠ /  ٠٠                     التفاقية من الساعة                                                                                    سوف تكون ساعات العمل االعتيادية يف الدورة الثالثة للجنة استعراض تنفيذ ا            -  ٢٧
                                                 ويهدف اجلدول الزمين املؤقت إىل االستفادة على أفضل وجه   .   ١٨ /  ٠٠            إىل الساعة   ١٥ /  ٠٠                ومن الساعة      ١٣ /  ٠٠        الساعة  

                                 ُ                ومل توضع ترتيبات يف اجلدول الزمين ومل ُترصد اعتمادات يف   .                                                       مـن التسـهيالت املـتاحة أثناء ساعات العمل االعتيادية     
                        ُ                                        ومل توضع أية ترتيبات لكي ُتعقد يف أي وقت من األوقات أكثر              .                                      ات مسائية أو يف عطلة هناية األسبوع                         امليزانية لعقد جلس  

ّ                        من جلسة واحدة مزّودة خبدمات الترمجة الشفوية                 .  

  من االتفاقية٢٦ وباملادة ٢٢من املادة ) ب(و) أ(٢                          ً         استعراض تنفيذ االتفاقية عمال  بالفقرة  -٣

ـ   )  ب ( و  )  أ ( ٢   ً               عمـالً بالفقـرة      -  ٢٨                  ّ                               من االتفاقية، يتعّين على مؤمتر األطراف أن          ٢٦            وباملادة     ٢٢          ن املادة      م
  .                                       يستعرض تنفيذ االتفاقية وترتيباهتا املؤسسية

     ُ                                             ، أن ُينشئ جلنة الستعراض تنفيذ االتفاقية تعمل         ٥-    م أ  / ١                                          وقـد قـرر مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره          -  ٢٩
                                                      االتفاقية بانتظام، وأن يعتمد اختصاصات هذه اللجنة                                                                    بوصفها هيئة فرعية تابعة لـه ملساعدته يف استعراض تنفيذ          

  .                         كما وردت يف مرفق ذلك املقرر

                                                                                                     استعراض التقارير املقدمة من األطراف من البلدان األفريقية املتأثرة بشأن تنفيذ االتفاقية، مبا يف                ) أ (
           داد برامج                                                                                       ذلـك بشأن العملية القائمة على املشاركة، واخلربات املكتسبة والنتائج احملرزة يف إع            

               العمل وتنفيذها

                         ، مجلة مهام منها مهمة      ٥-    م أ  / ١                                                     ً                     تـتوىل الـدورة الثالثة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية، عمالً باملقرر             -  ٣٠
  ICCD/CRIC(3)/2 ُ                   وُتعرض يف الوثيقة      .                                                                          اسـتعراض الـتقارير املقدمة من األطراف من البلدان األفريقية املتأثرة          

  .              ري هذا االستعراض                             الوثائق اليت أعدهتا األمانة لتيس

                                                                         ، أعدت األمانة التوليف والتحليل األويل للتقارير املقدمة من األطراف من البلدان  ٥-   م أ / ١     ً         ووفقاً للمقرر  -  ٣١
                                    ويرد التوليف والتحليل األويل للتقارير   .                                                                 األفريقية املتأثرة، مع عرض االجتاهات اليت ظهرت يف عملية تنفيذ االتفاقية
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       ، على  Add.2    و ICCD/CRIC(3)/2/Add.1                                       دون اإلقليمية واإلقليمية، يف املوثقتني                                   الوطنـية، وكذلـك للتقارير      
  .      التوايل

                       وترد ملخصات التقارير     .                   ً                                  ، قامت األمانة أيضاً بتجميع ملخصات هلذه التقارير        ١-    م أ  /  ١١     ً          ووفقاً للمقرر    -  ٣٢
  .ICCD/CRIC(3)/2/Add.3                                                       املقدمة من األطراف من البلدان األفريقية املتأثرة يف الوثيقة 

       أو دون  /               ً                                                  إىل األمانة أيضاً االستفادة من أنشطتها اجلارية على املستوى اإلقليمي و ٥-   م أ / ١            ويطلب املقرر  -  ٣٣
                                                                                                            اإلقليمي هبدف نشر املعلومات الناشئة عن حتليلها األويل من أجل احلصول على التغذية املرتدة بغرض إثراء قاعدة            

                                                       هذه التغذية املرتدة اليت مت احلصول عليها من خالل          ICCD/CRIC(3)/2/Add.4 ُ                   وُتعرض يف الوثيقة      .            عمل اللجنة 
  .                             ُ  ِّ                                       حلقات العمل دون اإلقليمية اليت ُنظِّمت لألطراف من البلدان األفريقية املتأثرة

                                                                                                اسـتعراض التقارير املقدمة من البلدان األطراف املتقدمة عن التدابري املتخذة من أجل مساعدة                ) ب (
                                                               تأثرة يف إعداد برامج العمل وتنفيذها، مبا يف ذلك املعلومات                                             األطـراف من البلدان األفريقية امل     

                                                           املتعلقة باملوارد املالية اليت قدمتها أو تقدمها مبقتضى االتفاقية

                                                             التوليف والتحليل األويل للتقارير املقدمة من البلدان األطراف    ICCD/CRIC(3)/3/Add.1                 يرد يف الوثيقة     -  ٣٤
  .                          جتميع ملخصات هذه التقاريرICCD/CRIC(3)/3/Add.2                             املتقدمة، بينما يرد يف الوثيقة 

                                                                                             اسـتعراض املعلومـات املقدمـة من اهليئات والصناديق والربامج ذات الصلة يف منظومة األمم                 ) ج (
                                                                                          املـتحدة، ومـن املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية األخرى، بشأن أنشطتها             

                       بلدان األفريقية املتأثرة                                      الداعمة لتنفيذ االتفاقية يف األطراف من ال

                  ً                                                                                   أعـدت األمانـة تولـيفاً للمعلومات املقدمة من منظمات األمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية                 -  ٣٥
                                                                                                                   واملـنظمات غري احلكومية بشأن ما تضطلع به من أنشطة لدعم إعداد وتنفيذ برامج العمل يف أفريقيا؛ ويرد هذا                   

  .ICCD/CRIC(3)/4                  التوليف يف الوثيقة 

                                                                              الـنظر يف التعديالت الالزم إدخاهلا على عملية وضع برامج العمل وتنفيذها،             - ٤
                                                        مبا يف ذلك استعراض التنفيذ املعزز لاللتزامات مبقتضى االتفاقية

                                                                                  من اختصاصات جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، تنظر اللجنة يف التعديالت الالزم            ̀  ٤̀  ) أ ( ١    ً          وفقاً للفقرة    -  ٣٦
                             إعالن بشأن التعهدات املتصلة       ( ٤-    م أ  / ٨                  وعلى ضوء املقرر      .                       برامج العمل وتنفيذها                               إدخاهلـا على عملية إعداد      

                    ً        ، أعدت األمانة تقريراً لتيسري  )                بشأن تنفيذ اإلعالن   ( ٦-   م أ / ٤       واملقرر   )                                        بـتعزيز تنفيذ االلتزامات مبوجب االتفاقية  
  .ICCD/CRIC(3)/5                           ويرد هذا التقرير يف الوثيقة   .                                   استعراض هذه العمليات من قبل اللجنة
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                                                                              اسـتعراض املعلومـات املتاحة عن تعبئة واستعمال املوارد املالية وغريها من             - ٥
ّ                                                            أشكال الدعم املقّدم من الوكاالت واملؤسسات املتعددة األطراف، بغية تعزيز                          
                                                                             فعاليـتها وكفاءهتـا يف اجتاه حتقيق أهداف االتفاقية، مبا يف ذلك املعلومات             

                                         ية واآللية العاملية وجلنة التيسري التابعة هلا                                املتعلقة بأنشطة مرفق البيئة العامل

                             ، يف النظر يف املعلومات املتعلقة  ٥-   م أ / ١                                                       تتمثل إحدى مهام جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، مبوجب املقرر  -  ٣٧
                                                                                                                     بتعبـئة واستعمال املوارد املالية وغري ذلك من أشكال الدعم بغية تعزيز فعاليتها وكفاءهتا يف اجتاه حتقيق أهداف                  

                                                                املعلومات املتعلقة بتمويل تنفيذ االتفاقية من قبل الوكاالت         ICCD/CRIC(3)/6                      وتـرد يف الوثـيقة        .          التفاقـية  ا
        وترد يف    .                                                                                                            واملؤسسـات املتعددة األطراف، مبا يف ذلك مرفق البيئة العاملية واآللية العاملية وجلنة التيسري التابعة هلا               

  .                                           مات إضافية فيما يتعلق بتمويل تنفيذ االتفاقية      معلو  ٣٥     إىل   ٣١                             الوثائق املذكورة يف الفقرات من 

           ُُّ                                                                       الـنظر يف السُُّبل والوسائل الكفيلة بتعزيز نقل الدراية والتكنولوجيا اخلاصة            - ٦
ُ      أو التخفيف من آثـار اجلفـاف، وكـذلك يف الُسبـل  /               مبكافحة التصحر و                                        

   اف                                                                          والوسائل الكفيلة بتعزيز تقاسم اخلربات وتبادل املعلومات فيما بني األطر         
                               واملؤسسات واملنظمات املهتمة باألمر

ُ                   مـن اختصاصات جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية إىل قيام اللجنة بتحديد الُسبل             ̀  ٨̀  ١                  تدعـو الفقـرة      -  ٣٨                                                                 
  .                             أو التخفيف من آثار اجلفاف     /                                                                                   والوسـائل الكفيلة بتعزيز نقل الدراية والتكنولوجيا من أجل مكافحة التصحر و           

ُ                                        من جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية حتديد الُسبل والوسائل الكفيلة بتعزيز           ̀  ٩̀  ١                                وعالوة على ذلك، تطلب الفقرة                                           
               ويرد يف الوثيقة   .                                                                                    تقاسـم اخلـربات وتـبادل املعلومات فيما بني األطراف واملؤسسات واملنظمات املهتمة باألمر       

ICCD/CRIC(3)/7التقرير الذي أعدته األمانة بشأن هاتني املسألتني                                             .  

ُ        الـنظر يف الُسـب     - ٧                                                          ل والوسـائل الكفيلة بتحسني إجراءات إرسال املعلومات،                  
                              ُ                    وحتسني نوعية وشكل التقارير اليت ُتقدم إىل مؤمتر األطراف

   ٦-   م أ / ١                                                              من اختصاصات جلنـة استعـراض تنفيـذ االتفاقية، وعلى ضوء املقررين ̀  ٧̀  ١   ً          عمالً بالفقرة  -  ٣٩
ُ                                              ُسبل والوسائل الكفيلة بتحسني اإلجراءات اخلاصة                                          ً                 ، تـنظر جلـنة استعراض تنفيذ االتفاقية أيضاً يف ال           ٦-    م أ  / ٤ و

                ويرد يف الوثيقة    .                    ً                                                                       بإرسـال املعلومـات فضـالً عـن حتسني نوعية وشكل التقارير اليت تقدم إىل مؤمتر األطراف                
ICCD/CRIC(3)/8تقرير األمانة بشأن هذه املسائل                              .  

                                                                               اعـتماد تقريـر اللجـنة الشـامل املقـدم إىل مؤمتر األطراف، مبا يف ذلك                - ٨
                     االستنتاجات والتوصيات

                 ُ                                                       ، ويف الدورات اليت ُتعقد بني الدورات العادية ملؤمتر األطراف، تقوم جلنة استعراض  ٥-   م أ / ١    ً         وفقاً للمقرر  -  ٤٠
                                                                  ُ                                          تنفـيذ االتفاقية، يف مجلة أمور، باستخالص استنتاجات واقتراح توصيات حمددة ُتقدم إىل مؤمتر األطراف بشأن                
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                                                                                 اذها لتنفيذ االتفاقية، وذلك من خالل تقدمي تقرير شامل إىل مؤمتر األطراف على                                             املزيد من اخلطوات اليت يلزم اخت     
  .               ضوء برنامج عمله

 ُ                                                                                               وُيقدم التقرير الذي تعتمده اللجنة إىل مؤمتر األطراف كي ينظر فيه بغية اختاذ أية مقررات قد يود اختاذها  -  ٤١
  .                   بشأن تنفيذ االتفاقية
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 املرفق األول

 قائمة الوثائق

  :                                                    املتاحة يف الدورة الثالثة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية        الوثائق 

 رمز الوثيقة                عنواهنا أو بياهنا

 ICCD/CRIC(3)/1                           جدول األعمال املؤقت وشروحه�                               إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل 

                                                                       استعراض التقارير املقدمة من األطراف من البلدان األفريقية املتأثرة عن تنفيذ 
                                                         ذلك العملية القائمة على املشاركة، واخلربات املكتسبة                            االتفاقـية، مبـا يف    

                                          والنتائج احملرزة يف إعداد وتنفيذ برامج العمل

ICCD/CRIC(3)/2 

                                                                           التوليف والتحليل األويل للمعلومات الواردة يف التقارير املقدمة من األطراف        
                            من البلدان األفريقية املتأثرة

ICCD/CRIC(3)/2/Add.1 

 ICCD/CRIC(3)/2/Add.2                                                           إعداد وتنفيذ برامج العمل اإلقليمية ودون اإلقليمية يف أفريقيا             التقدم احملرز يف

 ICCD/CRIC(3)/2/Add.3                                                          جتميع ملخصات التقارير املقدمة من األطراف من البلدان األفريقية

 ICCD/CRIC(3)/2/Add.4                                                                  نتائج حلقات العمل دون اإلقليمية لألطراف من البلدان األفريقية املتأثرة

                                                                             اسـتعراض التقارير املقدمة من األطراف من البلدان املتقدمة بشأن التدابري           
                                                                    املتخذة للمساعدة يف إعداد وتنفيذ برامج عمل األطراف من البلدان األفريقية 
                                                                                   املـتأثرة، مبا يف ذلك املعلومات املتعلقة باملوارد املالية اليت قدمتها أو تقدمها            

              مبوجب االتفاقية

ICCD/CRIC(3)/3 

                                                                           التوليف والتحليل األويل للمعلومات الواردة يف التقارير املقدمة من األطراف        
                   من البلدان املتقدمة

ICCD/CRIC(3)/3/3/Add.1 

 ICCD/CRIC(3)/3/Add.2                                                         جتميع مللخصات التقارير املقدمة من األطراف من البلدان املتقدمة

             ج املختصة يف                                                              اسـتعراض للمعلومات املقدمة من األجهزة والصناديق والربام       
                                                                        مـنظومة األمم املتحدة، وكذلك من املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات          
                                                                         غـري احلكومية األخرى، بشأن أنشطتها الداعمة إلعداد وتنفيذ برامج عمل           

                                                  األطراف من البلدان األفريقية املتأثرة مبقتضى االتفاقية

ICCD/CRIC(3)/4 

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

ICCD/CRIC(3)/5 

                                                                                   اسـتعراض املعلومـات املتاحة بشأن تعبئة واستعمال املوارد املالية وغري ذلك من             
                                                                           أشـكال الدعم الذي تقدمه الوكاالت واملؤسسات املتعددة األطراف بغية حتسني           

                                                                                 ليـتها وكفاءهتا يف اجتاه حتقيق أهداف االتفاقية، مبا يف ذلك املعلومات املتعلقة                فعا
                                                                 بأنشطة مرفق البيئة العاملية واآللية العاملية وجلنة التيسري التابعة هلا

ICCD/CRIC(3)/6 
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 رمز الوثيقة                عنواهنا أو بياهنا

                                                                                النظر يف السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز نقل الدراية والتكنولوجيا من أجل           
                                                تخفيف من آثار اجلفاف، وكذلك السبل والوسائل             أو ال  /                 مكافحة التصحر و  

                                                                          الكفـيلة بـتعزيز تقاسـم اخلـربات وتبادل املعلومات فيما بني األطراف             
                               واملؤسسات واملنظمات املهتمة باألمر

ICCD/CRIC(3)/7 

                                                                               الـنظر يف السبل والوسائل الكفيلة بتحسني اإلجراءات اخلاصة بإرسال املعلومات           
                 َّ                التقارير اليت تقدَّم إىل مؤمتر األطراف   ً                   فضالً عن حتسني نوعية وشكل 

ICCD/CRIC(3)/8 

  �                                                                              الترتيـبات اخلاصـة بعقد الدورة الثالثة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية            
                       معلومات أولية للمشاركني

ICCD/CRIC(3)/INF.1 

         مذكرة  �                                                                  عملـية اإلبـالغ الوطـين من قبل األطراف من البلدان املتأثرة             
                       توضيحية ودليل للمساعدة

ICCD/CRIC(3)/INF.3 

 ICCD/CRIC(3)/INF.4                مذكرة توضيحية�                                                   عملية اإلبالغ الوطين من قبل األطراف من البلدان املتقدمة 

 ICCD/CRIC(3)/INF.5                                                   حالة التصديق على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر

                                                                          معلومـات أساسية للمشاورات اإلقليمية للبلدان املتأثرة األطراف يف مرفق          
                  نفيذ اإلقليمي آلسيا   الت

ICCD/CRIC(3)/INF.6 

                                                                          معلومـات أساسية للمشاورات اإلقليمية للبلدان املتأثرة األطراف يف مرفق          
                                                     التنفيذ اإلقليمي ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب

ICCD/CRIC(3)/INF.7 

                                                                          معلومـات أساسية للمشاورات اإلقليمية للبلدان املتأثرة األطراف يف مرفق          
                                          نفيذ اإلقليمي ملنطقة مشايل البحر األبيض املتوسط   الت

ICCD/CRIC(3)/INF.8 

                                                                          معلومـات أساسية للمشاورات اإلقليمية للبلدان املتأثرة األطراف يف مرفق          
                                       التنفيذ اإلقليمي ألوروبا الوسطى والشرقية

ICCD/CRIC(3)/INF.9 

 ICCD/CRIC(3)/MISC.1        الفقر                                                         إدماج برامج العمل الوطنية وإسهامها يف جممل عملية القضاء على

  :          وثائق أخرى

                                         الدورة األوىل للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية

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

                           الدورة السادسة ملؤمتر األطراف

 Add.1 وICCD/COP(6)/9  ني                                                                اعتماد املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية، وقبول املراقب

 ICCD/COP(6)/11        املداوالت  :                                   تقرير مؤمتر األطراف عن دورته السادسة
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 رمز الوثيقة                عنواهنا أو بياهنا

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

                            الدورات السابقة ملؤمتر األطراف

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

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

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

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

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

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

 اجلدول الزمين املؤقت لألعمال
 ٢٠٠٥مايو / أيار٢االثنني، 

٠٠/٩�٠٠/١٣ ٠٠/١٨-٠٠/١٥ 
 

                                                  املشاورات اإلقليمية للبلدان املتأثرة األطراف يف مرفقات 
                التنفيذ اإلقليمي

                                                     افتتاح الدورة من قبل رئيس جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية
                 تعيني مقرر اللجنة •

                                          إقـرار جـدول األعمـال وتنظـيم العمل         •
) ICCD/CRIC(3)/1(  

                                         بيان األمني التنفيذي التفاقية مكافحة التصحر 

                                            ات اإلقليمية للبلدان املتأثرة األطراف يف مرفقات       املشاور 
                التنفيذ اإلقليمي

 
 ٢٠٠٥مايو / أيار٣الثالثاء، 

٠٠/١٣-٠٠/١٠ ٠٠/١٨-٠٠/١٥ 
  )  أ ( ٢                          ً                اسـتعراض تنفيذ االتفاقية عمالً بالفقرة        •

               من االتفاقية،   ٢٦          وباملادة   ٢٢         من املادة   )  ب ( و
   ٥-   م أ / ١           من املقرر   ١٠         ً          وكذلك عمالً بالفقرة 

 ) ICCD/CRIC(3)/2( :  

 

                                                 استعراض التقارير املتعلقة بتنفيذ االتفاقية من       •
                                                 قبل األطراف من البلدان األفريقية املتأثرة، مبا       
                                               يف ذلـك بشأن العملية القائمة على املشاركة        
                                             واخلـربات املكتسبة والنتائج احملرزة يف إعداد       
                                 وتنفــــيذ بــــرامج العمــــل   

) ICCD/CRIC(3)/2/Add.1و   Add.3(  

 

   من         األطراف                   قارير املقدمة من                  اسـتعراض الت   •
                                                الـبلدان املـتقدمة بشـأن الـتدابري املتخذة         
                                             للمسـاعدة يف إعـداد وتنفـيذ برامج عمل         
                                                 األطـراف من البلدان األفريقية املتأثرة، مبا يف        
                                                 ذلـك املعلومـات املتعلقة باملوارد املالية اليت        

                                قدمتها أو تقدمها مبقتضى االتفاقية
 ) ICCD/CRIC(3)/3و   Add.1و   Add.2(  

                                                  املشاورات اإلقليمية للبلدان املتأثرة األطراف يف مرفقات 
                                  التنفيذ اإلقليمي التابعة لالتفاقية 

                                           بيانات ممثلي اجملموعات اإلقليمية وجمموعات املصاحل
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                                            اسـتعراض املعلومـات املقدمـة من اهليئات         •
                             امج املختصة يف منظومة األمم                    والصناديق والرب 

          ة الدولية                                املـتحدة، وكذلك املنظمات احلكومي  
                                         واملـنظمات غـري احلكومـية األخرى بشأن        
                                               أنشـطتها الداعمة إلعداد وتنفيذ االتفاقية يف       
                                              األطـراف مـن الـبلدان األفريقـية املتأثرة        

) ICCD/CRIC(3)/4(  

 

                                        العملـيات القائمة على املشاركة واليت        :  ١          املوضـوع   
                                             تشمل اجملتمع املدين واملنظمات غري احلكومية واملنظمات 

        اجملتمعية

 

                                      األطر أو الترتيبات التشريعية واملؤسسية  :  ٢       املوضوع 
                                        الـروابط وأوجه التآزر مع االتفاقيات        :  ٤          املوضـوع   

                                                  البيئـية األخـرى وكذلـك، حسـب االقتضاء، مع          
                            استراتيجيات التنمية الوطنية

 

 
 ٢٠٠٥مايو / أيار٤األربعاء، 

٠٠/١٣-٠٠/١٠ ٠٠/١٨-٠٠/١٥ 

   ئة                                           اسـتعراض املعلومـات املـتاحة بشأن تعب        •
                                              واستعمال املوارد املالية وغري ذلك من أشكال       
                                          الدعـم املقـدم مـن الوكاالت واملؤسسات        
                                            املـتعددة األطـراف، بغـية حتسني فعاليتها        
                                         وكفاءهتا يف اجتاه حتقيق أهداف االتفاقية، مبا يف 
                                               ذلـك املعلومات املتعلقة بأنشطة مرفق البيئة       

      هلا                                                 العاملية واآللية العاملية وجلنة التيسري التابعة     
) ICCD/CRIC(3)/6(  

                                                    مناقشـة جيريها فريق حول وضع برنامج عاملي بشأن         
                      اتفاقية مكافحة التصحر

  )  أ ( ٢                          ً                اسـتعراض تنفيذ االتفاقية عمالً بالفقرة        •
                من االتفاقية     ٢٦            وباملادة     ٢٢           من املادة     )  ب ( و
  )    تابع (

                                          تعبئة وتنسيق املوارد، احمللية منها والدولية،   :  ٣       املوضوع 
              فاقات الشراكة               مبا يف ذلك عقد ات
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 ٢٠٠٥مايو / أيار٥اخلميس، 
٠٠/١٣-٠٠/١٠ ٠٠/١٨-٠٠/١٥ 

  )  أ ( ٢                          ً                اسـتعراض تنفيذ االتفاقية عمالً بالفقرة        •
                من االتفاقية     ٢٦            وباملادة     ٢٢           من املادة     )  ب ( و
  )    تابع (

  )  أ ( ٢                          ً                اسـتعراض تنفيذ االتفاقية عمالً بالفقرة        •
                من االتفاقية     ٢٦            وباملادة     ٢٢           من املادة     )  ب ( و
  )    تابع (

                                      وصـول األطراف من البلدان املتأثرة،        :  ٧         ملوضـوع    ا
                                                        وخباصـة األطـراف مـن البلدان النامية املتأثرة، إىل          

                                      التكنولوجيا واملعارف والدراية املناسبة 

                           تدابري إلصالح األراضي املتدهورة  :  ٥       املوضوع 

                                               الـنظر يف السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز نقل      •
     تصحر                                      الدراية والتكنولوجيا من أجل مكافحة ال

                                         أو التخفـيف مـن آثار اجلفاف، وكذلك         / و
                                               السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز تقاسم اخلربات      
                                           وتـبادل املعلومـات فـيما بـني األطراف         
                                      واملؤسســات واملــنظمات املهــتمة باألمــر

) ICCD.CRIC(3)/7 (   

                                    رصـد وتقييم اجلفاف والتصحر؛ نظم        :  ٦          املوضـوع   
                                   اإلنذار املبكر للتخفيف من آثار اجلفاف

 
 ٢٠٠٥مايو / أيار٦معة، اجل

٠٠/١٣-٠٠/١٠ ٠٠/١٨-٠٠/١٥ 
                                              النظر يف التعديالت الالزم إدخاهلا على عملية        •

                                             وضـع وتنفـيذ بـرامج العمل، مبا يف ذلك          
                                            اسـتعراض التنفيذ املعزز لاللتزامات مبقتضى      

  )ICCD/CRIC(3)/5 (         االتفاقية 

  )  أ ( ٢                          ً                اسـتعراض تنفيذ االتفاقية عمالً بالفقرة        •
                من االتفاقية     ٢٦            وباملادة     ٢٢           من املادة     )  ب ( و
  )    تابع (

                                                      صـياغة تقرير اللجنة إىل مؤمتر األطراف، مبا يف ذلك          
                     االستنتاجات والتوصيات

                                       اسـتعراض الـتقارير املتعلقة بتنفيذ       -
                             من قبل األطراف من البلدان               االتفاقية  

                                       األفريقـية املتأثرة، مبا يف ذلك بشأن       
                                       العملية القائمة على املشاركة، وبشأن     

                            املكتسبة والنتائج احملرزة يف             اخلـربات   
                         إعداد وتنفيذ برامج العمل

                                         استعراض التقارير دون اإلقليمية واإلقليمية  
) ICCD/CRIC(3)/2/Add.2(  

                                                    عرض نتائج حلقات العمل دون اإلقليمية لألطراف من         
                          البلدان األفريقية املتأثرة 

) ICCD/CRIC(3)/2/Add.4(  
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      بتحسني                                         الـنظر يف السـبل والوسائل الكفيلة         • 
                                         اإلجراءات اخلاصة بإرسال املعلومات وكذلك     
                                             حتسـني نوعية وشكل التقارير اليت تقدم إىل         

  )ICCD/CRIC(3)/8 (            مؤمتر األطراف 
 

 ٢٠٠٥مايو / أيار٩االثنني، 
٠٠/١٣-٠٠/١٠ ٠٠/١٨-٠٠/١٥ 

                                              النظر يف التعديالت الالزم إدخاهلا على عملية        •
                                               إعـداد وتنفـيذ بـرامج العمل، مبا يف ذلك          

ـ                                          تعراض التنفيذ املعزز لاللتزامات مبقتضى         اس
  )    تابع (         االتفاقية 

                                              النظر يف التعديالت الالزم إدخاهلا على عملية        •
                                               إعـداد وتنفـيذ بـرامج العمل، مبا يف ذلك          
                                            اسـتعراض التنفيذ املعزز لاللتزامات مبقتضى      

  )    تابع (         االتفاقية 
                             بشـأن االستخدام واإلدارة                              مناقشـة جيـريها فـريق                                              مناقشة جيريها فريق بشأن رصد وتقييم التصحر

                 املستدامني للمراعي
                                                      مناقشـة جيـريها فـريق بشـأن إطالق برامج إعادة            

                                التحريج وتكثيف برامج حفظ التربة /       التحريج
  

 ٢٠٠٥مايو / أيار١٠الثالثاء، 
٠٠/١٣-٠٠/١٠ ٠٠/١٨-٠٠/١٥ 

       التصحر  /             تدهور األراضي   :                            احلـوار التفاعـلي العاملي    
    عات                     وأثرمها يف اهلجرة والصرا

                             إدماج برامج العمل الوطنية      :                          احلـوار التفاعلي العاملي   
                                      ومسامهتها يف جممل عملية القضاء على الفقر

                                                      صـياغة تقرير اللجنة إىل مؤمتر األطراف، مبا يف ذلك          
  )    تابع (                     االستنتاجات والتوصيات 

 

 
 ٢٠٠٥مايو / أيار١١األربعاء، 

٠٠/١٣-٠٠/١٠ ٠٠/١٨-٠٠/١٥ 
                     مؤمتر األطراف، مبا يف                               اعتماد تقرير اللجنة إىل      •

                         ذلك االستنتاجات والتوصيات

              اختتام الدورة

                                                      صـياغة تقرير اللجنة إىل مؤمتر األطراف، مبا يف ذلك          
  )    تابع (                     االستنتاجات والتوصيات 

- - - - - 

 


