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  جدول األعمال املؤقت -أوالً

 : فيما يلي جدول األعمال املؤقت املقدم من أجل إقرارهيرد -١

 .إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل -١ 

، واملادة  ٢٢من املادة   ) ب(و) أ(٢اسـتعراض تنفيذ االتفاقية وترتيباهتا املؤسسية، عمالً بالفقرة          -٢ 
 : من االتفاقية٢٦

 النظر يف تقرير اللجنة عن دورهتا الثالثة؛ )أ(   

السـتعراض اإلمجايل ألنشطة األمانة وللتقدم الذي أحرزته البلدان األطراف          ا )ب(  
 املتأثرة يف تنفيذ االتفاقية؛

 . استعراض التقرير املتعلق بالتنفيذ املعّزز لاللتزامات الناشئة عن االتفاقية )ج(   

 :اآللية العاملية -٣ 

قية، باستعراض التقرير    من االتفا  ٢١من املادة   ) د(٥القـيام، عمـالً بالفقرة       )أ(  
 .املتعلق بأنشطة اآللية العاملية، وتقدمي التوجيه إليها

استعراض املعلومات املتاحة بشأن متويل تنفيذ االتفاقية من جانب الوكاالت واملؤسسات املتعددة  -٤ 
 األطـراف، مبا يف ذلك املعلومات املتعلقة بأنشطة مرفق البيئة العاملية فيما خيص التصحر، على              

 . من االتفاقية٢٠من املادة ) ب(٢النحو احملدد يف الفقرة 

 .برنامج عمل الدورة اخلامسة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية -٥ 

اعتماد تقرير اللجنة مبا يف ذلك، عند الضرورة، مشاريع املقررات اليت تتطلب أن ينظر فيها مؤمتر  -٦ 
 .األطراف وأن يقوم، عند االقتضاء، باعتمادها

 .انتخاب أعضاء املكتب غري رئيس اللجنة -٧ 

  شروح جدول األعمال املؤقت-ثانياً 

 مكان االجتماع

، إنشاء جلنة   ٥-م أ /١كان مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر قد قرر، يف مقرره               -٢
وعمالً .  تنفيذ االتفاقية بانتظام   اسـتعراض تنفـيذ االتفاقية كهيئٍة فرعية ملؤمتر األطراف تساعده على استعراض           

 من مرفق املقرر نفسه، سُتعقد الدورة الرابعة هلذه اللجنة أثناء انعقاد الدورة السابعة ٥باألحكام الواردة يف الفقرة 
 .٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول٢١ إىل ١٨ملؤمتر األطراف يف نريويب، بكينيا، يف الفترة من 
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 املشاركون

وجيوز قبول . ، تتألف جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية من مجيع األطراف يف االتفاقية٥- أم/١وفقاً للمقرر    -٣
أي هيئة أو وكالة أخرى، سواء كانت وطنية أو دولية، حكومية أو غري حكومية، ترغب يف أن ُتمثل يف دورة من 

وترد تفاصيل  . رةدورات اللجـنة بصـفة مراقــب، ما مل يعترض على ذلك ثلث األطراف احلاضرين يف الدو               
 كما ورد يف الوثيقة     ١-م أ /١املقرر  ( من النظام الداخلي ملؤمتر األطراف       ٧إجـراءات قـبول املراقبني يف املادة        

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

 املكتب

انتخب مؤمتر األطراف، يف دورته السادسة، رئيس جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية ونواب رئيسها األربعة،        -٤
ويتكون مكتب اللجنة من الرئيس ونواب الرئيس، وفقاً . اللجنة يف دورهتا الثالثة واحداً منهم مقرراً  وقـد عينت    

 . من النظام الداخلي ملؤمتر األطراف٣١للمادة 

 جدول األعمال

، على أن يستعرض مؤمتر األطراف بانتظام تنفيذ االتفاقية         ٢٢من املادة   ) أ(٢تـنص االتفاقية، يف الفقرة       -٥
، أُنشئت جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية ملساعدة مؤمتر        ٥-م أ /١ومبوجب املقرر   . الترتيبات املؤسسية ملهامها  وأداء  

األطـراف يف اسـتعراض تنفيذ االتفاقية بانتظام، يف ضوء اخلربات املكتسبة على الُصُعد الوطنية ودون اإلقليمية                 
 من االتفاقية، ٢٦دابري اليت تعتمدها األطراف، عمالً باملادة       واإلقليمية والدولية، وتيسري تبادل املعلومات بشأن الت      

مـن أجـل استخالص استنتاجات واقتراح توصيات حمددة على مؤمتر األطراف بشأن اخلطوات التالية يف تنفيذ                 
 .االتفاقية

 :األطراف، مبا يليويف املقرر نفسه، قرر مؤمتر األطراف أن تقوم اللجنة يف الدورات املعقودة أثناء انعقاد مؤمتر  -٦

 النظر يف التقرير الشامل للدورة املعقودة فيما بني الدورات؛ `١` 

 االستعراض املنتظم لسياسات اآللية العاملية وطرائق عملها وأنشطتها؛ `٢` 

 االستعراض املنتظم للتقارير اليت تعدها األمانة عن تنفيذ مهامها؛ `٣` 

 اون مع مرفق البيئة العاملية؛النظر يف التقارير املتعلقة بالتع `٤` 

 .بغية وضع مشاريع مقررات، عند الضرورة، لكي ينظر فيها مؤمتر األطراف ويقوم، عند االقتضاء، باعتمادها

 وغريه من مقررات مؤمتر     ٥-م أ /١وهـذه األمـور، باإلضـافة إىل املسائل األخرى الناشئة عن املقرر              -٧
، قد ُوضعت يف احلسبان يف جدول األعمال املؤقت الذي          ٦-م أ /٢٩ األطراف ذات الصلة باملوضوع، مثل املقرر     

 .أعدته األمانة باالتفاق مع رئيس جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية
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 الوثائق

وباإلضافة . ترد يف املرفق األول قائمة بالوثائق املعدة من أجل الدورة ووثائق أخرى ذات صلة باملوضوع              -٨
 :ائق الرمسية للدورة متاحة على موقع األمانة على شبكة اإلنترنت على العنوان التايل            إىل التوزيع املعتاد، فإن الوث    

http://www.unccd.int. 

 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل -١

) انظر الفصل األول أعاله   (سيكون معروضاً على جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية جدول األعمال املؤقت            -٩
 ويتضمن املرفق الثاين جدوالً زمنياً مؤقتاً ألعمال الدورة تتناوله الفروع التالية            .للـنظر فـيه مـن أجل إقراره       

 .بالتفصيل

 الغرض من الدورة

، اختصاصات جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، كما ترد يف مرفق ٥-م أ/١اعتمد مؤمتر األطراف، يف مقرره  -١٠
ن يكون االستعراض مبثابة عملية تقاسم للخربات       وتنص هذه االختصاصات، يف مجلة أمور، على أ       . هـذا املقرر  

 .واستخالص للدروس متكّن من حتديد أوجه النجاح والعقبات والصعوبات بغية حتسني تنفيذ االتفاقية

وقرر مؤمتر األطراف، يف املقرر نفسه، أن تقوم الدورة الثانية للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية، اليت سُتعقد  -١١
من اختصاصات اللجنة، الوارد    ) ب(١ورة السادسة ملؤمتر األطراف، بتأدية مهامها عمالً بالفقرة         أثناء انعقاد الد  

 . أعاله٦وصفها يف الفقرة 

 تنظيم العمل

فيما يتعلق بتنظيم أعمال الدورة، قد ترغب اللجنة يف النظر يف السيناريو الذي يقوم وفقاً لـه رئيسها                  -١٢
 مث يدعو إىل إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل، ويلي ذلك           ٢٠٠٥أكتوبر  /ل تشرين األو  ١٨بافتتاح الدورة يف    

 .النظر يف البنود املدرجة يف جدول األعمال

وعقب إمتام النظر يف مجيع بنود جدول األعمال، سيسمح اجلدول الزمين املؤقت املقترح لألعمال بإعداد                -١٣
ررات والتوصيات لكي ينظر فيها مؤمتر األطراف ويقوم، عند تقرير اللجنة مبا يف ذلك، عند الضرورة، مشاريع املق

وستقوم اللجنة، أثناء اجللسة اخلتامية، باعتماد تقريرها والنظر يف برنامج عمل دورهتا            . االقتضـاء، باعـتمادها   
 .وسيقوم رئيس اللجنة، يف هناية األمر، بالدعوة إىل انتخاب أعضاء املكتب غري رئيس اللجنة. اخلامسة

  اجللساتأوقات

يهدف اجلدول الزمين املؤقت إىل االستفادة على أفضل وجه من التسهيالت املتاحة أثناء ساعات العمل                -١٤
ومل ُتوضع أية ترتيبات يف اجلدول الزمين وال اعتمادات يف امليزانية لعقد جلساٍت مسائية أو يف عطلة هناية . املعتادة
راف وتفادياً لتكبد مصروفات عمٍل إضايف، ستكون ساعات العمل         ومتشياً مع ساعات عمل مؤمتر األط     . األسبوع
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، ومن الساعة   ٠٠/١٣ إىل الساعة    ٠٠/١٠املعتادة للدورة الرابعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية هي من الساعة           
ومل توضع أية ترتيبات لكي ُتعقد يف أي وقٍت من األوقات أكثر من جلسة واحدة          . ٠٠/١٨ إىل الساعة    ٠٠/١٥
 .زودة خبدمات الترمجة الشفويةم

 )أ(٢اسـتعراض تنفـيذ االتفاقـية وترتيباهتا املؤسسية، عمالً بالفقرة          -٢
  من االتفاقية٢٦، واملادة ٢٢من املادة ) ب(و

 من االتفاقية، سيقوم مؤمتر األطراف باستعراض       ٢٦، واملادة   ٢٢من املادة   ) ب(و) أ(٢عمـالً بالفقرة     -١٥
 .اهتا املؤسسيةتنفيذ االتفاقية وترتيب

، إنشاء جلنة الستعراض تنفيذ االتفاقية بوصفها إحدى ٥-م أ/١وكان مؤمتر األطراف قد قرر، يف مقرره    -١٦
اهليـئات الفرعـية ملؤمتـر األطـراف بغـية مساعدته على استعراض وتنفيذ االتفاقية بانتظام، كما قرر اعتماد        

 .اختصاصات هذه اللجنة كما ترد يف مرفق هذا املقرر

 النظر يف تقرير اللجنة عن دورهتا الثالثة )أ( 

 يكون على جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، يف الدورات اليت ُتعقد بني الدورات             ٥-م أ /١وفقـاً للمقرر     -١٧
العادية ملؤمتر األطراف، القيام، يف مجلة أمور، باستخالص استنتاجات واقتراح توصيات حمددة على مؤمتر األطراف 

. طوات التالية يف تنفيذ االتفاقية، عن طريق تقدمي تقريٍر شامل إىل مؤمتر األطراف يف ضوء برنامج عمله                بشأن اخل 
، مشروع هذا التقرير وأذنت للمقرر بإمتامه، ٢٠٠٥مايو / أيار١١وقد اعتمدت اللجنة يف هناية دورهتا الثالثة، يف 

 .ICCD/CRIC(3)/9نهائي يف الوثيقة ويرد التقرير ال. مبساعدة من األمانة، على النحو املناسب

 االتفاقية االستعراض اإلمجايل ألنشطة األمانة وللتقدم الذي أحرزته البلدان األطراف املتأثرة يف تنفيذ )ب( 

 من االتفاقية أن تعد تقريراً عن تنفيذ مهامها مبوجب          ٢٣من املادة   ) و(٢ُيطلـب إىل األمانة يف الفقرة        -١٨
 .  مؤمتر األطرافاالتفاقية وتقدمه إىل

، أن تعد يف أعقاب الدورة العادية الثالثة وبعد كل دورة عادية            ١-م أ /١١وُيطلب إىل األمانة، يف املقرر       -١٩
 . الحقة من دورات مؤمتر األطراف تقريراً يلخص االستنتاجات اليت تتمخض عنها عملية االستعراض

، أن تقدم إىل دورات مؤمتر      ٣-م أ /٥ة، يف مقرره    وعـالوةً على ذلك، طلب مؤمتر األطراف إىل األمان         -٢٠
األطراف التالية تقريراً توليفياً حسب كل منطقة من املناطق الفرعية، هبدف إعداد وثيقة املقارنة عن التقدم الذي                 

 . أحرزته البلدان األطراف املتأثرة يف تنفيذ االتفاقية

يها يف مقررات مؤمتر األطراف على النحو املبني        والـتقرير املعين، الذي يستجيب للطلبات املنصوص عل        -٢١
 .ICCD/CRIC(4)/2أعاله، يرد يف الوثيقة 

 



ICCD/CRIC(4)/1 
Page 6 

 

 استعراض التقرير املتعلق بالتنفيذ املعزز لاللتزامات الناشئة عن االتفاقية )ج( 

عن هذه  وفقـاً لإلعالن املتعلق بالتعهدات، املقطوعة مبوجب االتفاقية، بتعزيز تنفيذ االلتزامات الناشئة              -٢٢
، ُيطلب إىل األمني التنفيذي لالتفاقية أن يقوم بتجميع وتوليف وتقدمي           ٤-م أ /٨االتفاقـية، واملـرفقة باملقـرر       

املعلومات املناسبة املتعلقة بالتنفيذ املعزز لاللتزامات الناشئة عن االتفاقية، كمتابعة هلذا اإلعالن، عن طريق تقدمي               
وعالوةً على ذلك،   . ٢٠٠٣األطراف يف أثناء هذا العقد، ابتداء من عام         تقريـر إىل كل دورٍة من دورات مؤمتر         

، إىل األمني التنفيذي أن يقدم إليه يف دورته السابعة تقريراً مرحلياً عن             ٦-م أ /٤طلب مؤمتر األطراف، يف مقرره      
 .ICCD/CRIC(4)/3ويرد التقرير املتعلق هبذه املسألة يف الوثيقة . تنفيذ اإلعالن املذكور

 اآللية العاملية -٣

  من االتفاقية، باستعراض التقرير املتعلق بأنشطة اآللية       ٢١من املادة   ) د(٥القيام، عمالً بالفقرة     )أ(
 العاملية، وتقدمي التوجيه إليها

، ُيطلب إىل ٣-م أ/١٠ و١-م أ/٢٤ من االتفاقية وعمالً باملقررين ٢١من املادة ) د(٥استناداً إىل الفقرة  -٢٣
لعـام لآللية العاملية أن يقدم إىل كل دورٍة عادية من دورات مؤمتر األطراف، نيابة عن رئيس الصندوق                  املديـر ا  

 عمليات وأنشطة اآللية العاملية، مبا يف `١`: الدويل للتنمية الزراعية، تقريراً عن أنشطة اآللية العاملية يتضمن ما يلي
وارد املالية الكبرية إىل البلـدان الناميـة األطراف املتأثرة؛        ذلك مدى فعالية أنشطتها يف تشجيع تعبئة وتوجيه امل        

 تقيـيم مدى توفر األموال يف املستقبل لتنفيذ االتفاقية فضالً عن تقييم الطرق والوسائل الفعالة لتقدمي هذه           `٢`و
ية وبرنامج   أنشطة الصندوق الدويل للتنمية الزراع     `٣`األموال، وتقدمي مقترحات بشأن هذه الطرق والوسائل؛ و       

 .األمم املتحدة اإلمنائي والبنك الدويل واملنظمات األخرى ذات الصلة يف دعم اآللية العاملية

، إىل اآللية العاملية أن تقدم إليه يف دورته         ٦-م أ /٥وباإلضافة إىل ذلك، طلب مؤمتر األطراف، يف مقرره          -٢٤
وقد أوصى مؤمتر األطراف، . ٦-م أ/٥وص عليها يف املقرر السابعة تقريراً عن التقدم احملرز يف تنفيذ األنشطة املنص

جلنة التيسري وعن ، املدير العام لآللية العاملية بأن يقدم إليه تقريراً عن األنشطة اليت اضطلعت هبا ٣-م أ/٩يف مقرره 
تعراض من اختصاصات جلنة اس   ) ب(١ويف ضوء الفقرة    . املقررات اليت اختذها وما متخض عنه تنفيذها من نتائج        

، الذي ينص على أن تستعرض اللجنة بانتظام، يف مجلة أمور،           ٥-م أ /١تنفيذ االتفاقية، كما ترد يف مرفق املقرر        
سياسات اآللية العاملية وطرائق عملها وأنشطتها، اقُترح أن تنظر اللجنة يف هذه املسائل أثناء دراستها للتقرير الذي 

 . من االتفاقية٢١من املادة ) د(٥ عمالً بالفقرة تقدمه اآللية العاملية عن أنشطتها وتعده

 تقرير املدير العام لآللية     ICCD/CRIC(4)/4، يرد يف الوثيقة     ٣-م أ /١٠وتطبـيقاً ملـا نص عليه املقرر         -٢٥
 .العاملية الذي أُعد استجابةً ألحكام االتفاقية وملقررات مؤمتر األطراف ذات الصلة

، إىل األمني التنفيذي لالتفاقية واملدير العام لآللية العاملية أن          ٣-م أ /٥ وطلب مؤمتر األطراف، يف مقرره     -٢٦
يقدمـا، وفقاً ألحكام االتفاقية، املساعدة إىل البلدان األفريقية األطراف املتأثرة، بناًء على طلبها، لتسهيل إجراء                

 الوطنية ودون اإلقليمية    العملـيات االستشـارية من أجل التفاوض على اتفاقات شراكة تقوم على برامج العمل             
وطُلب أيضاً إىل األمني التنفيذي لالتفاقية واملدير العام لآللية العاملية أن يقدما            . واإلقليمية، وإبرام هذه االتفاقات   
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. إىل كل دورة من دورات مؤمتر األطراف تقريراً عن دورمها يف تيسري هذه العمليات وعن النتائج املتوصل إليها                  
، إىل األمانة واآللية العاملية، أن يضعا وينفذا، وفقاً خلطة عمل اآللية،            ٦-م أ /٣راف، يف مقرره    وطلب مؤمتر األط  

بـرنامج عمـٍل مشـتركاً مدته سنتان، وأن يقدما إليه يف دورته السابعة تقريراً يتضمن ما يلزم توفريه من دعٍم             
املشمولة مبرفقات التنفيذ اإلقليمي لالتفاقية،     لألطـراف املتضررة من البلدان النامية ولغريها من البلدان األطراف           

. فضالً عن استراتيجيٍة مشتركة للتوعية واإلعالم، مع تكليف اآللية العاملية بتنفيذ مهام تعبئة املوارد تنفيذاً فعاالًً               
 .ICCD/CRIC(4)/4 وICCD/CRIC(4)/2وترد املعلومات املتعلقة هبذه املواضيع يف الوثيقتني 

علومـات املـتاحة بشـأن متويـل تنفيذ االتفاقية من جانب الوكاالت       اسـتعراض امل   -٤
واملؤسسات املتعددة األطراف، مبا يف ذلك املعلومات املتعلقة بأنشطة مرفق البيئة العاملية            

  من االتفاقية٢٠من املادة ) ب(٢فيما خيص التصحر، على النحو احملدد يف الفقرة 

من االتفاقية احلاجة إىل تعزيز تعبئة موارد مالية كافية ومناسبة من حيث             ٢٠من املادة   ) ب(٢تتـناول الفقـرة      -٢٧
 وقرر مؤمتر األطراف، يف مقرره     . التوقيـت وقابلة للتنبؤ هبا، مبا يف ذلك تقدمي متويٍل جديد وإضايف من مرفق البيئة العاملية               

املتاحة بشأن متويل تنفيذ االتفاقية من      ، أن يـدرج، كبـنٍد دائم يف جدول أعماله، مسألة استعراض املعلومات              ١-م أ /٩
جانب الوكاالت واملؤسسات املتعددة األطراف، مبا فيها املعلومات املتعلقة بأنشطة مرفق البيئة العاملية فيما خيص التصحر،                

إىل ، ٦ -م أ/٦وباإلضافة إىل ذلك، طلب مؤمتر األطراف، يف مقرره         . ٢٠من املادة   ) ب(٢عـلى النحو احملدد يف الفقرة       
 بشأن التعاون مع مرفق     ٦ -م أ /٦األمني التنفيذي أن يقدم إليه يف دورته السابعة تقريراً عن التدابري املتخذة لتنفيذ املقرر               

 .ICCD/CRIC(4)/6وترد هذه املعلومات يف الوثيقة . البيئة العاملية

 برنامج عمل الدورة اخلامسة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية -٥

، أن جيري بعد دورته السادسة استعراض تنفيذ االتفاقية وفقاً          ٥-م أ /١ر األطراف، يف مقرره     قـرر مؤمت   -٢٨
 الذي يستلزم التناوب بني البلدان      ١-م أ /١١ من املقرر    ١٥ إىل   ١٣لـلجدول الزمين الوارد إمجاالً يف الفقرات        

هلذا، ستبحث اللجنة، يف دورهتا     . أخرىاألفريقـية األطراف املتأثرة والبلدان األطراف املتأثرة الواقعة يف مناطق           
اخلامسـة، تقاريـر البلدان األطراف املتأثرة من مناطق غري أفريقيا، فضالً عن تقارير البلدان املتقدمة األطراف                 
واألجهـزة والصـناديق والربامج ذات الصلة التابعة لألمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري               

 . عن التدابري املتخذة ملساعدة برامج عمل هذه البلدان األطراف املتأثرةاحلكومية األخرى

 . وقرر مؤمتر األطراف أيضاً أن يركز االستعراض على اجملاالت املواضيعية الرئيسية السبعة املبينة يف املقرر نفسه -٢٩

 يف مجلة أمور، يف الدورات وفضالًَ عن ذلك، قرر مؤمتر األطراف أن تقوم جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية،    -٣٠
الـيت ُتعقد بني الدورات العادية ملؤمتر األطراف، بتقدمي تقريٍر شامل إليه يف ضوء برنامج عمله، مبا يف ذلك تقدمي   

 .استنتاجات وتوصيات

 واسـتناداً إىل األحكام املبينة أعاله، فقد ترغب جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف تقدمي إسهاِمها يف هذا                 -٣١
، باملوافقة على برنامج عمل اللجنة، مبا يف ذلك ٥-م أ/١الصـدد إىل مؤمتر األطراف الذي سيقوم، وفقاً للمقرر       

 . التقديرات املتعلقة باآلثار املالية
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اعـتماد تقرير اللجنة مبا يف ذلك، عند الضرورة، مشاريع املقررات اليت             -٦
 االقتضاء، باعتمادهاتتطلب أن ينظر فيها مؤمتر األطراف وأن يقوم، عند 

، تقدم جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية تقريراً عن أعماهلا إىل كل دورٍة عادية من              ٥-م أ /١فقـاً للمقرر    و -٣٢
ويقدَّم تقرير اللجنة إىل مؤمتر األطراف كي ينظر فيه ويتخذ أي قرار قد يرغب يف اختاذه          . دورات مؤمتر األطراف  
 .بشأن تنفيذ االتفاقية

  أعضاء املكتب غري رئيس اللجنةانتخاب -٧

، ُينتخب  ٥-م أ /١ من اختصاصات جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، كما ترد يف املقرر            ٤عمـالً باملادة     -٣٣
 ٣١نواب الرئيس األربعة الذين يتشكل مكتب اللجنة منهم ومن الرئيس الذي ينتخبه مؤمتر األطراف وفقاً للمادة 

االعتبار الواجب لضرورة ضمان التوزيع اجلغرايف العادل والتمثيل الكايف للبلدان          مـن النظام الداخلي، مع إيالء       
ويدعو . األطـراف املـتأثرة، وال سيما األفريقية منها، مع عدم إمهال البلدان األطراف املتأثرة يف مناطق أخرى                

 اخليار املتمثل يف انتخاب   وقد ترغب اللجنة يف النظر يف     . الرئـيس إىل انتخاب هؤالء األعضاء يف اجللسة اخلتامية        
 .هؤالء النواب األربعة للرئيس للعمل لفترتني متتاليتني، ما يسمح بأن تتزامن والياهتم مع والية الرئيس
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 املرفق األول

 قائمة الوثائق

 :الوثائق املتاحة يف الدورة الرابعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية 

 رمز الوثيقة  العنوان أو الوصف

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

من املادة  ) ب(و) أ(٢اسـتعراض تنفيذ االتفاقية وترتيباهتا املؤسسية، عمالً بالفقرة         
 االستعراض اإلمجايل ألنشطة األمانة وللتقدم الذي       - من االتفاقية    ٢٦، واملادة   ٢٢

 ثرة يف تنفيذ االتفاقيةأحرزته البلدان األطراف املتأ

 ICCD/CRIC(4)/2 

من املادة  ) ب(و) أ(٢اسـتعراض تنفيذ االتفاقية وترتيباهتا املؤسسية، عمالً بالفقرة         
 استعراض التقرير املتعلق بالتنفيذ املعزز لاللتزامات       - من االتفاقية    ٢٦، واملادة   ٢٢

 الناشئة عن االتفاقية

 ICCD/CRIC(4)/3 

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

 ICCD/CRIC(4)/4 

استعراض املعلومات املتاحة بشأن متويل تنفيذ االتفاقية من جانب الوكاالت واملؤسسات      
مات املتعلقة بأنشطة مرفق البيئة العاملية فيما خيص        املـتعددة األطراف، مبا يف ذلك املعلو      
  من االتفاقية٢٠من املادة ) ب(٢التصحر، على النحو احملدد يف الفقرة 

 ICCD/CRIC(4)/5 

 :وثائق أخرى

 الدورة الثالثة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية

 ICCD/CRIC(3)/9  تقرير اللجنة عن دورهتا الثالثة

 جنة استعراض تنفيذ االتفاقيةالدورة األوىل لل

 ICCD/CRIC(1)10  تقرير اللجنة عن دورهتا األوىل



ICCD/CRIC(4)/1 
Page 10 

 

 املرفق الثاين

 اجلدول الزمين املؤقت لألعمال
 ٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول١٨الثالثاء، 

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

  (ICCD/CRIC(4)/1)رار جدول األعمال وتنظيم العمل إق   �
اسـتعراض تنفـيذ االتفاقـية وترتيباهتا املؤسسية، عمالً بالفقرة             �

  من االتفاقية٢٦، واملادة ٢٢من املادة ) ب(و) أ(٢
 

 (ICCD/CRIC(3)/9)  النظر يف تقرير اللجنة عن دورهتا الثالثة -  
األمانة وللتقدم الذي أحرزته البلدان       االستعراض اإلمجايل ألنشطة      -  

 (ICCD/CRIC(4)/2)األطراف املتأثرة يف تنفيذ االتفاقية 
  اسـتعراض الـتقرير املتعلق بالتنفيذ املعّزز لاللتزامات الناشئة عن            -  

 (ICCD/CRIC(4)/3)االتفاقية 

 

 
 ٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول١٩األربعاء، 

٠٠/١٣ - ٠٠/١٠ ٠٠/١٨ - ٠٠/١٥ 
استعراض املعلومات املتاحة بشأن متويل تنفيذ االتفاقية من جانب           � 

الوكـاالت واملؤسسات املتعددة األطراف، مبا يف ذلك املعلومات         
املتعلقة بأنشطة مرفق البيئة العاملية فيما خيص التصحر، على النحو          

ــرة  ــادة ) ب(٢احملــدد يف الفق ــن امل ــية ٢٠م  مــن االتفاق
(ICCD/CRIC(4)/5) 

من ) د(٥ القيام، عمالً بالفقرة     - آللية العاملية ا   �
 مـن االتفاقية، باستعراض التقرير      ٢١املـادة   

املـتعلق بأنشطة اآللية العاملية، وتقدمي التوجيه       
 (ICCD/CRIC(4)/4)إليها 

 
 ٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول٢٠اخلميس، 

٠٠/١٣ - ٠٠/١٠ ٠٠/١٨ - ٠٠/١٥ 
 االتفاقية مبا يف ذلك، عند الضرورة،       إعـداد تقرير جلنة استعراض تنفيذ     

مشـاريع املقررات اليت تتطلب أن ينظر فيها مؤمتر األطراف وأن يقوم،            
 عند االقتضاء، باعتمادها

إعداد تقرير جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية مبا يف ذلك،     
عند الضرورة، مشاريع املقررات اليت تتطلب أن ينظر        

د االقتضاء،  فـيها مؤمتـر األطـراف وأن يقوم، عن        
 باعتمادها

 ٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول٢١اجلمعة، 
٠٠/١٣ - ٠٠/١٠ ٠٠/١٨ - ٠٠/١٥ 

ـ بـرنامج عمـل الـدورة اخل         � - - - ة للجنة  امس
 استعراض تنفيذ االتفاقية

اعـتماد تقريـر اللجـنة مبا يف ذلك، عند             �
الضرورة، مشاريع املقررات اليت تتطلب أن      

 وأن يقوم، عند    يـنظر فيها مؤمتر األطراف    
 االقتضاء، باعتمادها

 انتخاب أعضاء املكتب غري رئيس اللجنة   �
 اختتام الدورة

- - - - - 


