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 ال املؤقت جدول األعم-أوالً

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

 .تعيني مقرر اللجنة -١

 .إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل -٢

 وباملادة  ٢٢من املادة   ) ب(و) أ(٢اسـتعراض تنفيذ االتفاقية وترتيباهتا املؤسسية، عمالً بالفقرة          -٣
 :٥-م أ/١ من املقرر ١٠  من االتفاقية، وكذلك عمالً بالفقرة٢٦

استعراض التقارير املقدمة من البلدان األطراف املتأثرة يف املناطق خالف أفريقيا  )أ(  
عـن تنفـيذ االتفاقـية، مبا يف ذلك عن العملية القائمة على املشاركة، وعن اخلربات املكتسبة                

 والنتائج احملرزة يف إعداد برامج العمل وتنفيذها؛

قارير املقدمة من البلدان األطراف املتقدمة عن التدابري املتخذة من          استعراض الت  )ب(  
أجل مساعدة البلدان األطراف املتأثرة يف املناطق خالف أفريقيا يف إعداد برامج العمل وتنفيذها، 

 مبا يف ذلك املعلومات املتعلقة باملوارد املالية اليت قدمتها أو تقدمها مبقتضى االتفاقية؛

 املعلومات املقدمة من اهليئات والصناديق والربامج املختصة يف منظومة استعراض )ج(  
األمم املتحدة، ومن املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية األخرى، بشأن ما تبذله 

 .من أنشطة لدعم تنفيذ االتفاقية يف البلدان األطراف املتأثرة يف املناطق خالف أفريقيا

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

اسـتعراض املعلومات املتاحة عن تعبئة واستعمال املوارد املالية وغريها من أشكال الدعم املقدم من                -٥
طراف، بغية تعزيز فعاليتها وكفاءهتا باجتاه حتقيق أهداف االتفاقية،         الوكاالت واملؤسسات املتعددة األ   

 .مبا يف ذلك املعلومات املتعلقة بأنشطة مرفق البيئة العاملية واآللية العاملية وجلنة التيسري التابعة هلا

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

 .املعلومات بني األطراف واملؤسسات واملنظمات املهتمة

النظر يف السبل والوسائل الكفيلة بتحسني إجراءات تبليغ املعلومات، وحتسني التقارير اليت تقدَّم              -٧
 . ونوعاًإىل مؤمتر األطراف شكالً

 .النظر يف التقرير املؤقت املتعلق حبالة االحتفال بالسنة الدولية للصحارى والتصحر -٨

 .اعتماد تقرير اللجنة إىل مؤمتر األطراف، مبا يف ذلك االستنتاجات والتوصيات -٩
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  شروح جدول األعمال املؤقت-ثانياً

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

، أن ُتعقد الدورة اخلامسة للجنة استعراض تنفيذ ٧-م أ/١٠وقرر مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره . االتفاقية بانتظام
وبعد التشاور مع حكومة األرجنتني، اُتفق على     .  أيام عمل  ٨ يف األرجنتني ملدة     ٢٠٠٦سبتمرب  / أيلول االتفاقية يف 

. ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول١٣ إىل ٤عقـد الدورة اخلامسة للجنة يف بوينس آيرس باألرجنتني، يف الفترة من            
لدورة السابعة ملؤمتر األطراف ومع     وبـناء على طلب البلد املضيف، وبعد إجراء مزيد من املشاورات مع رئيس ا             

رئيس اللجنة يف الدورتني اخلامسة والسادسة، اُتفق على عقد الدورة اخلامسة للجنة يف بوينس آيرس باألرجنتني يف 
 .٢٠٠٧مارس / آذار٢١ إىل ١٢الفترة من 

 الترتيبات اللوجستية

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

 املشاركون

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

إيداع الصك اخلمسني للتصديق أو القبول أو املوافقة أو االنضمام، يف اليوم التسعني من تاريخ إيداع الصك ذي                  
اض تنفيذ االتفاقية يف وبناء على ذلك، فإن األطراف وقت افتتاح الدورة اخلامسة للجنة استعر. الصلة لدى الوديع

 سـتكون هـي الدول ومنظمات التكامل االقتصادي اإلقليمية اليت تكون قد أودعت              ٢٠٠٧مـارس   / آذار ١٢
ديسمرب / كانون األول١٣أما تلك اليت تودع صكوكها بعد . ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ١٣صـكوكها حىت    

وأما تلك اليت تودع . ح أطرافاً أثناء الدورة فستصب٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٢٢ ويف موعد ال يتجاوز ٢٠٠٦
 فلن تصبح أطرافاً إال بعد اختتام الدورة ولكن ميكنها أن تشارك ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٢٢صكوكها بعد 

 قائمة باملنظمات احلكومية الدولية     Add.1 و ICCD/COP/(7)/11وترد يف الوثيقتني    . يف الـدورة بصـفة مراقب     
وقد أتيحت املعلومات ذات الصلة حبالة      . مية املعتمدة يف الدورة السابعة ملؤمتر األطراف      واملـنظمات غـري احلكو    

 .>)http://www.unccd.int(<التصديق على االتفاقية يف موقع األمانة الشبكي 

وجيوز .  مجيع األطراف يف االتفاقية    ، تتألف جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية من      �٥م أ   /١ووفقـاً 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  . مـن دورات اللجـنة بصفة مراقب، ما مل يعترض على ذلك ثلث األطراف احلاضرين يف الدورة                
 يف الوثيقة   ١-م أ /١ من النظام الداخلي ملؤمتر األطراف كما ورد يف املقرر           ٧ادة  إجـراءات قبول املراقبني يف امل     

ICCD/COP(1)/11/Add.1. 
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 املكتب

، انُتخب رئيس اللجنة ونواب رئيسها األربعة خالل الدورة         ٥-م أ /١وفقـاً لألحكام الواردة يف املقرر        -٦
 .واب الرئيس مهام املقررويتوىل أحد ن). ICCD/COP(7)/16(السابعة ملؤمتر األطراف 

 جدول األعمال

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

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

ة على مؤمتر األطراف بشأن اختاذ املزيد        من االتفاقية، من أجل استخالص استنتاجات واقتراح توصيات حمدد         ٢٦
جتديد والية جلنة استعراض تنفيذ     ،  ٧-م أ /٧وقرر مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره      . من اخلطوات يف تنفيذ االتفاقية    

ر  إىل األمانة، بالتشاو   االتفاقية بوصفها هيئة فرعية تابعة ملؤمتر األطراف حىت هناية الدورة الثامنة ملؤمتر األطراف، وطلب             
مع رئيس جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، أن تعد جدول أعمال اللجنة وتنظيم عملها أثناء دورهتا اخلامسة، وفقاً                 

، حبيث يتحقق أكرب قدر من تبادل أفضل املمارسات والتجارب والدروس املستفادة بني األطراف ٥-م أ/١للمقرر 
 .ة من حيث التكلفة والكفاءة الزمنية الجتماعاهتاواملراقبني، مع إيالء العناية الواجبة لتحسني الفعالي

أن تقوم جلنة استعراض تنفيذ     ) انظر مرفق ذلك املقرر   (، قرر مؤمتر األطراف     ٥-م أ /١ومبوجـب املقرر     -٨
 :االتفاقية، يف الدورات اليت تعقد بني دوراته العادية، مبا يلي

ألطراف، التقارير املقدمة من    أن تسـتخدم، كأسـاس السـتعراض التنفيذ من جانب مؤمتر ا            )أ( 
األطـراف، مشفوعة باملشورة واملعلومات اليت تقدمها جلنة العلم والتكنولوجيا واآللية العاملية مبا يتوافق مع والية      

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

ها األطراف وأصحاب املصلحة هبدف     حتديـد وحتلـيل مدى كفاءة وفعالية التدابري اليت تتخذ          )ب( 
التركـيز على األنشطة اليت تليب احتياجات الناس الذين يعيشون يف املناطق املتضررة، وتعزيز التدابري الرامية إىل                 

 أو التخفيف من آثار اجلفاف؛/مكافحة التصحر و

 حتديد وتوليف أفضل املمارسات والتجارب والدروس املستفادة؛ )ج( 

 عديالت الالزم إدخاهلا على عملية وضع برامج العمل وتنفيذها؛حتديد الت )د( 

 حتديد املسائل املستجدة واملثرية للتحدي الناشئة عن التنفيذ؛  )ه( 

الـنظر يف املعلومـات عن تعبئة واستعمال املوارد املالية وغريها من أشكال الدعم بغية تعزيز                 )و( 
 اقية، مبا يف ذلك املعلومات املقدمة من اآللية العاملية؛فعاليتها وكفاءهتا باجتاه حتقيق أهداف االتف
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حتديد السبل والوسائل الكفيلة بتحسني إجراءات تبليغ املعلومات، وحتسني التقارير اليت تقدَّم إىل  )ز( 
 مؤمتر األطراف شكالً ونوعاً؛

 البلدان املتقدمة إىل حتديد السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز نقل الدراية والتكنولوجيا، وخاصة من )ح( 
 أو التخفيف من آثار اجلفاف؛/البلدان النامية، ملكافحة التصحر و

حتديد السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز تقاسم اخلربات وتبادل املعلومات فيما بني األطراف وسائر  )ط( 
 املؤسسات واملنظمات املهتمة؛

 ملزيد من اخلطوات الالزمة لتنفيذ االتفاقية؛استخالص استنتاجات واقتراح توصيات حمددة بشأن ا )ي( 

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

وقد روعيت هذه املسائل، إضافة إىل املسائل الناشئة عن مقررات مؤمتر األطراف األخرى، وخباصة املقررات                
 .، يف جدول األعمال املؤقت الذي أعدته األمانة باالتفاق مع رئيس اللجنة٧-م أ/٢٨ و٧-م أ/٩ و١-م أ/١١

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

 الوثائق

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

 .(http://www.unccd.int)املراقبني على موقع األمانة الشبكي 

 تعيني مقرر اللجنة -١

، يدعو الرئيس ٥-م أ/١ املقرر  من اختصاصات جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية كما ترد يف٤عمالً باملادة  -١١
 .إىل اختيار مقرر من بني النواب األربعة لرئيس اللجنة

 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل -٢

للنظر فيه  ) انظر الفصل األول أعاله   (سُيعرض على جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية جدول األعمال املؤقت           -١٢
 . زمنياً مؤقتاً ألعمال الدورة تتناوله الفروع التالية بالتفصيلويتضمن املرفق الثاين جدوالً. من أجل إقراره

 الغرض من الدورة

، اختصاصات جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، كما ترد يف ٥-م أ/١اعتمد مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره  -١٣
 عملية تقاسم   وتنص هذه االختصاصات، يف مجلة أمور، على أن يكون االستعراض مبثابة          . مـرفق ذلـك املقرر    
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. للخـربات واستخالص للدروس متكن من حتديد أوجه النجاح والعقبات والصعوبات بغية حتسني تنفيذ االتفاقية              
كمـا تـنص على أن جيرى االستعراض على أساس مواضيع حمددة مع إيالء االعتبار الواجب للمناطق اجلغرافية                  

 .الرئيسة والفرعية

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

ملتأثرة يف  اسـتعراض تنفيذ االتفاقية أن تقوم، يف دورهتا اخلامسة، بدراسة التقارير املقدمة من البلدان األطراف ا               
املناطق خالف أفريقيا، فضالً عن التقارير املقدمة من البلدان األطراف املتقدمة وتقارير اهليئات والصناديق والربامج 
املختصـة الـتابعة ملنظومة األمم املتحدة، واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية األخرى، بشأن               

 .يذ برامج عمل البلدان األطراف املتأثرة يف املناطق خالف أفريقياالتدابري املتخذة للمساعدة يف تنف

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

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

 :، كما يلي٥-م أ/١د يف املقرر وسوف تكون مواضيع االستعراض الرئيسية، على حنو ما ور -١٦

العمليات القائمة على املشاركة واليت تشمل اجملتمع املدين واملنظمات غري احلكومية واملنظمات             -
 اجملتمعية

 اُألطر أو الترتيبات التشريعية واملؤسسية -

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

ه الترابط والتآزر مع االتفاقيات البيئية األخرى وكذلك، حسب االقتضاء، مع استراتيجيات أوج -
 التنمية الوطنية

 تدابري إلصالح األراضي املتردية وإلنشاء ُنظم اإلنذار املبكر من أجل التخفيف من آثار اجلفاف -

 رصد وتقييم اجلفاف والتصّحر -

ال سيما األطراف من البلدان النامية املتأثرة، من التكنولوجيا    استفادة البلدان األطراف املتأثرة، و     -
 .واملعارف والدراية املالئمة

ويـرمي تنظيم أعمال الدورة إىل تيسري عملية االستعراض على املستويني املواضيعي واجلغرايف، كما هو                -١٧
 .٥-م أ/١مطلوب يف املقرر 



ICCD/CRIC(5)/1 
Page 7 

استعراض تنفيذ االتفاقية يف التقارير املتعلقة مبسائل أخرى وفضالً عن ذلك، ستنظر الدورة اخلامسة للجنة  -١٨
 .٧-م أ/٢٨ و٧-م أ/٩ أعاله ويف املقررين ٨ناشئة عن اختصاصات اللجنة على النحو املبني يف الفقرة 

 اجللسة االفتتاحية

: السيناريو التايلفيما يتعلق هبيكل اجللسة االفتتاحية، قد ترغب جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف النظر يف  -١٩
وتستمع اللجنة بعد   . يفتـتح رئيس اللجنة الدورة مث يدعو إىل تعيني املقرر وإقرار جدول األعمال وتنظيم العمل              
 .ذلك إىل بيان األمني التنفيذي لالتفاقية الذي ُيقدم عرضاً عاماً للقضايا املطروحة على اللجنة

 يف مرفقات التنفيذ اإلقليمي التابعة لالتفاقيةاملشاورات اإلقليمية للبلدان املتأثرة األطراف 

سُتعقد يف هناية اجللسة االفتتاحية مشاورات إقليمية للبلدان املتأثرة األطراف يف مرفقات التنفيذ اإلقليمي               -٢٠
 .التابعة لالتفاقية

موعات صاحبة وُيختـتم اجلـزء االفتـتاحي من الدورة ببيانات ُيديل هبا ممثلو اجملموعات اإلقليمية واجمل               -٢١
 .املصلحة

 اجلزء األول

، ُيقترح أن ُتقسم الدورة اخلامسة للجنة استعراض تنفيذ ٧-م أ/٩وفقـاً لألحكـام الـواردة يف املقرر         -٢٢
، ُتجري  ٢٠٠٧مارس  / آذار ٢٠ إىل   ١٢وخالل اجلزء األول الذي سُيعقد يف الفترة من         . االتفاقـية إىل جـزأين    

وتقوم األمانة بعرض   . العمل الوطنية مبقتضى االتفاقية يف املناطق خالف أفريقيا       اللجـنة استعراضاً لتنفيذ برامج      
املواضيع اليت ستطرح للبحث، وتلي ذلك ندوات نقاش بشأن تنفيذ برامج العمل يف املناطق خالف أفريقيا، بني                 

مج املختصة التابعة ملنظومة    ممثـلي البلدان األطراف املتأثرة واملتقدمة، وكذلك بني ممثلي اهليئات والصناديق والربا           
 .األمم املتحدة، واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية األخرى

ويف احلاالت اليت يظهر فيها تكامل، ُيقترح استعراض التقارير إىل جانب عمليات تبادل اآلراء اإلضافية                -٢٣
 :اليت تتناول ما يلي) د(و) ج(و) ب(١، وخباصة الفقرة ٧-م أ/٩بشأن البنود احملددة يف املقرر 

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

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

 التابعة هلا؛
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التكنولوجيا، وكذلك السبل والوسائل    السـبل والوسائل الكفيلة بتعزيز نقل أشكال الدراية و         -
 .الكفيلة بتعزيز تقاسم اخلربات وتبادل املعلومات بني األطراف واملؤسسات واملنظمات املهتمة

 .ومن املتوقع أن تكون يف إسهامات جلنة العلم والتكنولوجيا واآللية العاملية قيمة ُتضاف إىل هذه العملية -٢٤

السبل ، الذي يتناول    ٧-م أ /٩من املقرر    ) ه(١البند احملدد يف الفقرة     كمـا سـُينظر يف هـذا اجلزء يف           -٢٥
 .والوسائل الكفيلة بتحسني إجراءات تبليغ املعلومات، وحتسني التقارير اليت تقدَّم إىل مؤمتر األطراف شكالً ونوعاً

 اجلزء الثاين

، سُينظر يف التقرير    ٢٠٠٧مارس  /ر آذا ٢١ إىل   ٢٠يف اجلزء الثاين من الدورة الذي سُيعقد يف الفترة من            -٢٦
 .٧-م أ/٢٨املتعلق حبالة االحتفال بالسنة الدولية للصحارى والتصحر، والذي أُعد وفقاً للمقرر 

، يأخذ يف   ٢٠٠٧مارس  / آذار ٢٠ومـن املقترح أيضاً إجراء حوار تفاعلي عاملي يف يوم الثالثاء املوافق            -٢٧
 .امها هبا أثناء مداوالت الدورة السابعة ملؤمتر األطرافاالعتبار اجملاالت اليت أبدت األطراف اهتم

ويـنص اجلدول الزمين املؤقت املقترح على إعداد التقرير الشامل للدورة اخلامسة للجنة استعراض تنفيذ                -٢٨
 من  `١١` و `١٠`)أ(١االتفاقـية، مبـا يف ذلك االستنتاجات والتوصيات، على النحو املنصوص عليه يف الفقرة               

وخالل اجللسة االختتامية نفسها، سُيقّدم     . ٢٠٠٧مارس  / آذار ٢١ات، وذلك يف يوم األربعاء املوافق       االختصاص
 .تقرير الدورة من أجل اعتماده

 أوقات اجللسات

 إىل ٠٠/١٠سـوف تكون ساعات العمل االعتيادية للدورة اخلامسة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية من الساعة               -٢٩
ويهدف اجلدول الزمين املؤقت إىل االستفادة على أفضل وجه . ٠٠/١٨ إىل الساعة ٠٠/١٥عة   ومن السا  ٠٠/١٣الساعة  

ومل توضع ترتيبات يف اجلدول الزمين ومل ُترصد اعتمادات يف . مـن التسـهيالت املـتاحة أثناء ساعات العمل االعتيادية     
رتيبات لكي ُتعقد يف أي وقت من األوقات أكثر         ومل توضع أية ت   . امليزانية لعقد جلسات مسائية أو يف عطلة هناية األسبوع        
 .من جلسة واحدة مزّودة خبدمات الترمجة الشفوية الرمسية

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

 من االتفاقية، يتعّين على مؤمتر األطراف أن        ٢٦ وباملادة   ٢٢مـن املادة    ) ب(و) أ(٢ بالفقـرة    عمـالً  -٣٠
 .يستعرض تنفيذ االتفاقية وترتيباهتا املؤسسية

، أن ُينشئ جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية بوصفها هيئة ٥-م أ /١وقد قرر مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره        -٣١
 استعراض تنفيذ االتفاقية بانتظام، وأن يعتمد اختصاصات هذه اللجنة كما وردت يف فرعية تابعة لـه ملساعدته يف

 .مرفق ذلك املقرر
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اسـتعراض الـتقارير املقدمـة من البلدان األطراف املتأثرة يف املناطق خالف أفريقيا عن تنفيذ             )أ(
بة والنتائج احملرزة   االتفاقية، مبا يف ذلك عن العملية القائمة على املشاركة، وعن اخلربات املكتس           

 يف إعداد برامج العمل وتنفيذها

، مجلة مهام منها مهمة     ٥-م أ /١تـتوىل الدورة اخلامسة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية، عمالً باملقرر            -٣٢
وتعرض الوثائق  . اسـتعراض الـتقارير املقدمـة مـن الـبلدان األطـراف املـتأثرة يف املناطق خالف أفريقيا                 

ICCD/CRIC(5)/2 وICCD/CRIC(5)/3و ICCD/CRIC(5)/4 ،الوثائق اليت أعدهتا األمانة لتيسري هذا االستعراض 
يف الـبلدان األطراف املتأثرة يف كل من آسيا، وأمريكا الالتينية والبحر الكارييب، ومشال البحر األبيض املتوسط                 

 .يلوأوروبا الوسطى والشرقية وغريها من البلدان األطراف املتأثرة، على التوا

، أعـدت األمانة التوليفات والتحليالت األولية للتقارير املقدمة من البلدان           ٥-م أ /١ووفقـاً لـلمقرر      -٣٣
وترد التوليفات  . األطراف املتأثرة يف املناطق خالف أفريقيا، مبينةً االجتاهات اليت ظهرت يف عملية تنفيذ االتفاقية             

 ICCD/CRIC(5)/2/Add.1ن املناطق املستعرضة يف الوثائق      والتحلـيالت األولـية للـتقارير الوطنية الواردة م        
 .ICCD/CRIC(5)/4/Add.1 وICCD/CRIC(5)/3/Add.1 و

وتـرد املعلومـات عن التقدم احملرز يف صياغة وتنفيذ برامج العمل اإلقليمية ودون اإلقليمية يف املناطق                  -٣٤
 .ICCD/CRIC(5)/4/Add.2 وICCD/CRIC(5)/3/Add.2  وICCD/CRIC(5)/2/Add.2املستعرضة يف الوثائق 

، قامت األمانة أيضاً بتجميع ملخصات للتقارير املقدمة من البلدان األطراف          ١-م أ /١١ووفقـاً للمقرر     -٣٥
 ICCD/CRIC(5)/Misc.2 و Add.1 و ICCD/CRIC(5)/Misc.1وتـرد هـذه امللخصات يف الوثائق        . املـتأثرة 

 .ICCD/CRIC(5)/Misc.3 وAdd.1 و

أو دون / إىل األمانة أيضاً االستفادة من أنشطتها اجلارية على املستوى اإلقليمي و٥-م أ/١قرر ويطلب امل -٣٦
اإلقلـيمي لنشر املعلومات الناشئة عن حتليلها األويل من أجل احلصول على آراء تقييمية بغرض إثراء قاعدة عمل               

جتماعات اإلقليمية اليت ُنظِّمت للبلدان     وُتعـرض اآلراء التقييمـية اليت مت احلصول عليها من خالل اال           . اللجـنة 
 ICCD/CRIC(5)/3/Add.3 وICCD/CRIC(5)/2/Add.3لألطـراف املتأثرة يف املناطق خالف أفريقيا يف الوثائق          

 .ICCD/CRIC(5)/4/Add.3و

اسـتعراض التقارير املقدمة من البلدان األطراف املتقدمة عن التدابري املتخذة من أجل مساعدة               )ب(
األطراف املتأثرة يف املناطق خالف أفريقيا يف إعداد برامج العمل وتنفيذها، مبا يف ذلك              البلدان  

 املعلومات املتعلقة باملوارد املالية اليت قدمتها أو تقدمها مبقتضى االتفاقية

ان  ما أعدته األمانة من وثائق لتيسري استعراض التقارير املقدمة من البلدICCD/CRIC(5)/5تعرض الوثيقة  -٣٧
 جتميع  ICCD/CRIC(5)/Misc.4ويرد يف الوثيقة    . األطراف املتقدمة، وتتضمن توليفاً وحتليالً أولياً لتلك التقارير       

 .مللخصات التقارير
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استعراض املعلومات املقدمة من اهليئات والصناديق والربامج املختصة يف منظومة األمم املتحدة،             )ج(
مات غري احلكومية األخرى، بشأن ما تبذله من أنشطة         ومـن املنظمات احلكومية الدولية واملنظ     

 لدعم تنفيذ االتفاقية يف البلدان األطراف املتأثرة يف املناطق خالف أفريقيا

أعـدت األمانـة تولـيفاً للمعلومات املقدمة من منظمات األمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية                 -٣٨
ن أنشطة لدعم إعداد وتنفيذ برامج العمل يف املناطق خالف          واملـنظمات غـري احلكومية بشأن ما تضطلع به م         

 .ICCD/CRIC(5)/6أفريقيا؛ ويرد هذا التوليف يف الوثيقة 

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

 من اختصاصات جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، تنظر اللجنة يف التعديالت الالزم            `٤`)أ(١وفقاً للفقرة    -٣٩
إعالن بشأن التعهدات املتصلة بتعزيز      (٤-م أ /٨إدخاهلـا على عملية وضع برامج العمل وتنفيذها عمالً باملقرر           

وترد معلومات عن ). بشأن تنفيذ هذا اإلعالن (٧-م أ/٤ و٦-م أ/٤واملقررين ) تنفيذ االلتزامات مبوجب االتفاقية
 ICCD/CRIC(5)/2/Add.1هـذا البـند يف التولـيفات والتحليالت األولية للتقارير الوطنية الواردة يف الوثائق               

 .ICCD/CRIC(5)/4/Add.1 وICCD/CRIC(5)/3/Add.1و

 من أشكال استعراض املعلومات املتاحة عن تعبئة واستعمال املوارد املالية وغريها         -٥
الدعـم املقّدم من الوكاالت واملؤسسات املتعددة األطراف، بغية تعزيز فعاليتها           
وكفاءهتـا باجتاه حتقيق أهداف االتفاقية، مبا يف ذلك املعلومات املتعلقة بأنشطة            

 مرفق البيئة العاملية واآللية العاملية وجلنة التيسري التابعة هلا

، يف النظر يف املعلومات املتعلقة      ٥-م أ /١ تنفيذ االتفاقية، وفقاً للمقرر      تتمثل إحدى مهام جلنة استعراض     -٤٠
بتعبـئة واسـتعمال املوارد املالية وغري ذلك من أشكال الدعم بغية تعزيز فعاليتها وكفاءهتا باجتاه حتقيق أهداف                  

ية من الوكاالت واملؤسسات  املعلومات املتعلقة بتمويل تنفيذ االتفاقICCD/CRIC(5)/7وترد يف الوثيقة . االتفاقية
وترد يف الوثائق املذكورة . املتعددة األطراف، مبا يف ذلك مرفق البيئة العاملية واآللية العاملية وجلنة التيسري التابعة هلا

 . معلومات إضافية فيما يتعلق بتمويل تنفيذ االتفاقية٣٨ إىل ٣٣يف الفقرات من 

زيز نقل الدراية والتكنولوجيا اخلاصة     الـنظر يف السبل والوسائل الكفيلة بتع       -٦
أو التخفيف من آثـار اجلفـاف، وكـذلك يف السبـل /مبكافحة التصحر و

والوسـائل الكفـيلة بتعزيز تقاسم اخلربات وتبادل املعلومات بني األطراف           
 واملؤسسات واملنظمات املهتمة

قية إىل قيام اللجنة بتحديد السبل  من اختصاصات جلنة استعراض تنفيذ االتفا    `٨`)أ (١تدعـو الفقـرة      -٤١
. أو التخفيف من آثار اجلفاف    /والوسـائل الكفيلة بتعزيز نقل الدراية والتكنولوجيا من أجل مكافحة التصحر و           

 من اللجنة حتديد السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز تقاسم اخلربات          `٩`) أ(١وعـالوة عـلى ذلك، تطلب الفقرة        
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 التقرير الذي ICCD/CRIC(5)/8ويرد يف الوثيقة  . ف واملؤسسات واملنظمات املهتمة   وتبادل املعلومات بني األطرا   
 .أعدته األمانة بشأن هاتني املسألتني

الـنظر يف الُسـبل والوسائل الكفيلة بتحسني إجراءات تبليغ املعلومات، وحتسني           -٧
 التقارير اليت تقدَّم إىل مؤمتر األطراف شكالً ونوعاً

 ٧-م أ /٨  من اختصاصات جلنـة استعـراض تنفيـذ االتفاقية، وعلى ضوء املقرر         `٧`)أ(١عمالً بالفقرة    -٤٢
ومرفقه الذي ينص على اختصاصات الفريق العامل املخصص املعين بتحسني إجراءات تبليغ املعلومات، فضالً عن               

تضمن جتميع وتصنيف   نوعـية وشـكل الـتقارير اليت تقدَّم إىل مؤمتر األطراف، ستنظر اللجنة يف الوثيقة اليت ت                
مسامهات أعضاء الفريق العامل اليت تصف القضايا التقنية اليت صودفت يف عملية إعداد التقارير الوطنية واقتراحات 

 .(ICCD/CRIC(5)/9)التحسني 

 النظر يف التقرير املؤقت املتعلق حبالة االحتفال بالسنة الدولية للصحارى والتصحر -٨

، أن تعد تقريراً مؤقتاً عن حالة االحتفال        ٧-م أ /٢٨ األمانة، مبوجب مقرره     طلـب مؤمتر األطراف إىل     -٤٣
ولكن نظراً  . بالسنة الدولية للصحارى والتصحر وأن تقدمه إىل جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف دورهتا اخلامسة             

عدت األمانة تقريراً   ، بعد هناية السنة الدولية للصحارى والتصحر، أ       ٢٠٠٧لعقـد الدورة اخلامسة للجنة يف عام        
 .ICCD/CRIC(5)/10ويرد التقرير يف الوثيقة .  هنائياً

 اعتماد تقرير اللجنة الشامل املقدم إىل مؤمتر األطراف، مبا يف ذلك االستنتاجات والتوصيات -٩

 اليت  ، تقوم اللجنة يف الدورات    ٥-م أ /١وفقاً الختصاصات جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية املرفقة باملقرر          -٤٤
ُتعقد بني الدورات العادية ملؤمتر األطراف، يف مجلة أمور، باستخالص استنتاجات واقتراح توصيات حمددة ُتقدم               
إىل مؤمتر األطراف بشأن املزيد من اخلطوات اليت يلزم اختاذها لتنفيذ االتفاقية، وذلك من خالل تقدمي تقرير شامل 

 .إىل مؤمتر األطراف على ضوء برنامج عمله

ويقدَّم التقرير الذي تعتمده اللجنة إىل مؤمتر األطراف كي ينظر فيه بغية اختاذ أية مقررات قد يود اختاذها  -٤٥
 .بشأن تنفيذ االتفاقية
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 املرفق األول

 قائمة الوثائق

 :الوثائق املتاحة يف الدورة اخلامسة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية

 رمز الوثيقة عنواهنا أو بياهنا

 ICCD/CRIC(5)/1  جدول األعمال املؤقت وشروحه-جدول األعمال وتنظيم العمل إقرار 

اسـتعراض الـتقارير املقدمـة من البلدان األطراف املتأثرة يف آسيا عن تنفيذ              
االتفاقية، مبا يف ذلك عن العملية القائمة على املشاركة، وعن اخلربات املكتسبة            

 تنفيذهاوالنتائج احملرزة يف إعداد برامج العمل و

ICCD/CRIC(5)/2 

التولـيف والتحلـيل األويل للمعلومات الواردة يف التقارير املقدمة من البلدان            
 األطراف املتأثرة يف آسيا

ICCD/CRIC(5)/2/Add.1 

 ICCD/CRIC(5)/2/Add.2 التقدم احملرز يف إعداد وتنفيذ برامج العمل اإلقليمية ودون اإلقليمية يف آسيا

 ICCD/CRIC(5)/2/Add.3 اإلقليمي للبلدان األطراف املتأثرة يف آسيانتائج االجتماع 

اسـتعراض التقارير املقدمة من البلدان األطراف املتأثرة يف أمريكا الالتينية والبحر            
الكـارييب عن تنفيذ االتفاقية، مبا يف ذلك عن العملية القائمة على املشاركة، وعن              

  إعداد برامج العمل وتنفيذهااخلربات املكتسبة والنتائج احملرزة يف

ICCD/CRIC(5)/3 

التولـيف والتحلـيل األويل للمعلومات الواردة يف التقارير املقدمة من البلدان            
 األطراف املتأثرة يف أمريكا الالتينية والبحر الكارييب

ICCD/CRIC(5)/3/Add.1 

مية يف أمريكا   التقدم احملرز يف إعداد وتنفيذ برامج العمل اإلقليمية ودون اإلقلي         
 الالتينية والبحر الكارييب

ICCD/CRIC(5)/3/Add.2 

 ICCD/CRIC(5)/3/Add.3 نتائج االجتماع اإلقليمي للبلدان األطراف املتأثرة يف أمريكا الالتينية والبحر الكارييب

اسـتعراض التقارير املقدمة من البلدان األطراف املتأثرة يف مشال البحر األبيض            
با الوسطى والشرقية وغريها من البلدان األطراف املتأثرة، مبا يف          املتوسط وأورو 

ذلك عن العملية القائمة على املشاركة، وعن اخلربات املكتسبة والنتائج احملرزة           
 يف إعداد برامج العمل وتنفيذها

ICCD/CRIC(5)/4 
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 رمز الوثيقة عنواهنا أو بياهنا

التولـيف والتحلـيل األويل للمعلومات الواردة يف التقارير املقدمة من البلدان            
األطـراف املتأثرة يف مشال البحر األبيض املتوسط وأوروبا الوسطى والشرقية           

 وغريها من البلدان األطراف املتأثرة

ICCD/CRIC(5)/4/Add.1 

 مشال البحر   التقدم احملرز يف إعداد وتنفيذ برامج العمل اإلقليمية ودون اإلقليمية يف          
   البلدان األطراف املتأثرةاألبيض املتوسط وأوروبا الوسطى والشرقية وغريها من

ICCD/CRIC(5)/4/Add.2 

 مشال البحر األبيض    نـتائج االجـتماع اإلقلـيمي للبلدان األطراف املتأثرة يف         
  املتوسط وأوروبا الوسطى والشرقية وغريها من البلدان األطراف املتأثرة

ICCD/CRIC(5)/4/Add.3 

تقدمة عن التدابري املتخذة من أجل  استعراض التقارير املقدمة من البلدان األطراف امل      
مسـاعدة البلدان األطراف املتأثرة يف املناطق خالف أفريقيا يف إعداد برامج العمل             
وتنفـيذها، مبـا يف ذلـك املعلومات املتعلقة باملوارد املالية اليت قدمتها أو تقدمها              

  التقاريرمبقتضى االتفاقية، والتوليف والتحليل األويل للمعلومات الواردة يف تلك

ICCD/CRIC(5)/5 

استعراض املعلومات املقدمة من اهليئات والصناديق والربامج املختصة يف منظومة 
األمـم املـتحدة، ومـن املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية            
األخـرى، بشأن ما تبذله من أنشطة لدعم تنفيذ االتفاقية يف البلدان األطراف             

 طق خالف أفريقيااملتأثرة يف املنا

ICCD/CRIC(5)/6 

اسـتعراض املعلومـات املتاحة عن تعبئة واستعمال املوارد املالية وغريها من أشكال             
الدعـم املقـدم مـن الوكاالت واملؤسسات املتعددة األطراف، بغية تعزيز فعاليتها             

 مرفق وكفاءهتـا باجتاه حتقيق أهداف االتفاقية، مبا يف ذلك املعلومات املتعلقة بأنشطة         
 البيئة العاملية واآللية العاملية وجلنة التيسري التابعة هلا

ICCD/CRIC(5)/7 

الـنظر يف السـبل والوسائل الكفيلة بتعزيز نقل الدراية والتكنولوجيا اخلاصة            
أو التخفيف من آثار اجلفاف، وكذلك يف السبل والوسائل         /مبكافحة التصحر و  

املعلومات بني األطراف واملؤسسات    الكفـيلة بـتعزيز تقاسم اخلربات وتبادل        
 واملنظمات املهتمة

ICCD/CRIC(5)/8 

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

ICCD/CRIC(5)/9 

 ICCD/CRIC(5)/10 رى والتصحرالتقرير املتعلق حبالة االحتفال بالسنة الدولية للصحا
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 رمز الوثيقة عنواهنا أو بياهنا

 -الترتيـبات اخلاصـة بعقد الدورة اخلامسة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية            
 معلومات أولية للمشاركني

ICCD/CRIC(5)/INF.1 

 مذكرة توضيحية ودليل    -عملـية اإلبالغ الوطين من البلدان األطراف املتأثرة         
 للمساعدة

ICCD/CRIC(5)/INF.3 

 ICCD/CRIC(5)/INF.4  مذكرة توضيحية-لوطين من البلدان األطراف املتقدمة عملية اإلبالغ ا

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

 ICCD/CRIC(5)/Misc.1 جتميع ملخصات التقارير املقدمة من البلدان األطراف املتأثرة يف آسيا

 Add.1و

رير املقدمة من البلدان األطراف املتأثرة يف أمريكا الالتينية جتميع ملخصات التقا
 والبحر الكارييب

ICCD/CRIC(5)/Misc.2 

 Add.1و

جتمـيع ملخصات التقارير املقدمة من البلدان األطراف املتأثرة يف مشال البحر            
األبيض املتوسط وأوروبا الوسطى والشرقية وغريها من البلدان األطراف املتأثرة

ICCD/CRIC(5)/Misc.3 

 ICCD/CRIC(5)/Misc.4 جتميع ملخصات التقارير املقدمة من البلدان األطراف املتقدمة 

 :وثائق أخرى

 الدورة الثالثة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية

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

  االتفاقيةالدورة األوىل للجنة استعراض تنفيذ

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

 الدورة السابعة ملؤمتر األطراف

 ICCD/COP(7)/11 اعتماد املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية، وقبول املراقبني
 Add.1و

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

 ICCD/COP(7)/16/Add.1 اإلجراءات املتخذة : تقرير مؤمتر األطراف عن دورته السابعة
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 رمز الوثيقة عنواهنا أو بياهنا

 الدورات السابقة ملؤمتر األطراف

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

 ICCD/COP(5)/11/Add.1 تخذةاإلجراءات امل: 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

 ٢٠٠٧مارس / آذار١٢االثنني، 
 ن قبل رئيس جلنة استعراض تنفيذ االتفاقيةافتتاح الدورة م

 تعيني مقرر اللجنة •

 (ICCD/CRIC(5)/1)إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  •

 بيان األمني التنفيذي التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر

 املشاورات اإلقليمية للبلدان املتأثرة األطراف يف مرفقات التنفيذ اإلقليمي

 وعات اإلقليمية واجملموعات صاحبة املصلحةبيانات ممثلي اجملم

٠٠/١٠ - 
٠٠/١٣ 

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

 يف آسيا عن تنفيذ     اسـتعراض الـتقارير املقدمـة من البلدان األطراف املتأثرة          -
االتفاقية، مبا يف ذلك عن العملية القائمة على املشاركة، وعن اخلربات املكتسبة         

 ICCD/CRIC(5)/2(والنتائج احملرزة فـي إعـداد برامج العمـل وتنفيذهـا        
 ،Add.1 وAdd.1 ،ICCD/CRIC(5)/4 وAdd.1 ،ICCD/CRIC(5)/3و
 ICCD/CRIC(5)/Misc.1 و Add.1  ،ICCD/CRIC(5)/Misc.2 و Add.1 ،

ICCD/CRIC(5)/Misc.3( 

استعراض التقارير املقدمة من البلدان األطراف املتقدمة عن التدابري املتخذة من            -
أجل مساعدة البلدان األطراف املتأثرة يف املناطق خالف أفريقيا يف إعداد برامج 

 قدمتها أو   العمـل وتنفيذها، مبا يف ذلك املعلومات املتعلقة باملوارد املالية اليت          
 )ICCD/CRIC(5)/5 ،ICCD/CRIC(5)/Misc.4(تقدمها مبقتضى االتفاقية 

استعراض املعلومات املقدمة من اهليئات والصناديق والربامج املختصة يف منظومة  -
األمـم املـتحدة، ومـن املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية         

 االتفاقية يف البلدان األطراف     األخـرى، بشأن ما تبذله من أنشطة لدعم تنفيذ        
 (ICCD/CRIC(5)/6)املتأثرة يف املناطق خالف أفريقيا 

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

 ندوة نقاش

٠٠/١٥ - 
٠٠/١٨ 
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 ٢٠٠٧مارس / آذار١٣الثالثاء، 

 ٢٢من املادة ) ب(و) أ(٢ذ االتفاقية وترتيباهتا املؤسسية، عمالً بالفقرة استعراض تنفي •
 )تابع( ٥-م أ/١ من املقرر ١٠ من االتفاقية، وكذلك عمالً بالفقرة ٢٦وباملادة 

 األطر أو الترتيبات التشريعية واملؤسسية: ٢املوضوع 

 ندوة نقاش

٠٠/١٠ - 
٠٠/١٣ 

 إجراءات تبليغ املعلومات، وحتسني التقارير اليت       النظر يف السبل والوسائل الكفيلة بتحسني      •
 (ICCD/CRIC(5)/9)تقدَّم إىل مؤمتر األطراف شكالً ونوعاً 

٠٠/١٥ - 
٠٠/١٨ 

 

 ٢٠٠٧مارس / آذار١٤األربعاء، 

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

 تعبئة وتنسيق املوارد، احمللية منها والدولية، مبا يف ذلك عقد اتفاقات الشراكة: ٣املوضوع 

 ندوة نقاش

٠٠/١٠ - 
٠٠/١٣ 

اسـتعراض املعلومات املتاحة عن تعبئة واستعمال املوارد املالية وغريها من أشكال الدعم              •
االت واملؤسسات املتعددة األطراف، بغية تعزيز فعاليتها وكفاءهتا باجتاه  املقـدم مـن الوك    

حتقـيق أهداف االتفاقية، مبا يف ذلك املعلومات املتعلقة بأنشطة مرفق البيئة العاملية واآللية              
 (ICCD/CRIC(5)/7)العاملية وجلنة التيسري التابعة هلا 

٠٠/١٥ - 
٠٠/١٨ 

 

 ٢٠٠٧مارس / آذار١٥اخلميس، 

 ٢٢من املادة ) ب(و) أ(٢عراض تنفيذ االتفاقية وترتيباهتا املؤسسية، عمالً بالفقرة است •
 )تابع( ٥-م أ/١ من املقرر ١٠ من االتفاقية، وكذلك عمالً بالفقرة ٢٦وباملادة 

تدابري إلصالح األراضي املتردية وإلنشاء نظم اإلنذار املبكر من أجل التخفيف           : ٥املوضوع  
 من آثار اجلفاف

٠٠/١٠ - 
٠٠/١٣ 
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 )تابع( ٢٠٠٧مارس / آذار١٥اخلميس، 

 يف التعديالت الالزم إدخاهلا على عملية وضع برامج العمل وتنفيذها، مبا يف             الـنظر  •
 ذلك استعراض التنفيذ املعزز لاللتزامات املنصوص عليها يف االتفاقية

(ICCD/CRIC(5)/2/Add.1; ICCD/CRIC(5)/3/Add.1; ICCD/CRIC(5)/4/Add.1) 
 وة نقاشند

٠٠/١٠ - 
 )تابع( ٠٠/١٣

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

مبا يف  الـنظر يف التعديالت الالزم إدخاهلا على عملية وضع برامج العمل وتنفيذها،              •
 )تابع(ذلك استعراض التنفيذ املعزز لاللتزامات املنصوص عليها يف االتفاقية 

٠٠/١٥ - 
٠٠/١٨ 

 

 ٢٠٠٧مارس / آذار١٦اجلمعة، 

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

وال سيما األطراف من البلدان النامية املتأثرة،       استفادة البلدان األطراف املتأثرة،     : ٧املوضوع  
 من التكنولوجيا واملعارف والدراية املالئمة

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

تقاسـم اخلـربات وتـبادل املعلومات بني األطراف واملؤسسات واملنظمات املهتمة     
(ICCD/CRIC(5)/8) 

 ندوة نقاش 

٠٠/١٠ - 
٠٠/١٣ 

 ٢٢من املادة ) ب(و) أ(٢استعراض تنفيذ االتفاقية وترتيباهتا املؤسسية، عمالً بالفقرة  •
 )تابع( ٥-م أ/١ من املقرر ١٠ من االتفاقية، وكذلك عمالً بالفقرة ٢٦ة وباملاد

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

 )تابع(األطراف واملؤسسات واملنظمات املهتمة تقاسم اخلربات وتبادل املعلومات بني 

٠٠/١٥ - 
٠٠/١٨ 
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 ٢٠٠٧مارس / آذار١٩االثنني، 
 ٢٢من املادة ) ب(و) أ(٢استعراض تنفيذ االتفاقية وترتيباهتا املؤسسية، عمالً بالفقرة  •

 )تابع( ٥-م أ/١ من املقرر ١٠ من االتفاقية، وكذلك عمالً بالفقرة ٢٦وباملادة 

وكذلك، حسب االقتضاء، جه الترابط والتآزر مع االتفاقيات البيئية األخرى أو: ٤املوضوع 
 مع استراتيجيات التنمية الوطنية

 ندوة نقاش

٠٠/١٠ - 
٠٠/١٣ 

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

 رصد وتقييم اجلفاف والتصحر: ٦املوضوع 

 ندوة نقاش

٠٠/١٥ - 
٠٠/١٨ 

 
 ٢٠٠٧مارس / آذار٢٠الثالثاء، 

 ٢٢من املادة ) ب(و) أ(٢ االتفاقية وترتيباهتا املؤسسية، عمالً بالفقرة تنفيذاستعراض  •
 )تابع( ٥-م أ/١ر  من املقر١٠ من االتفاقية، وكذلك عمالً بالفقرة ٢٦وباملادة 

ــية  ــية ودون اإلقليمـ ــتقارير اإلقليمـ ــتعراض الـ ، ICCD/CRIC(5)/2/Add.2(اسـ
 )ICCD/CRIC(5)/4/Add.2 وICCD/CRIC(5)/3/Add.2و

، ICCD/CRIC(5)/2/Add.3(اإلقليمــــية  االجــــتماعات نــــتائج عــــرض
ICCD/CRIC(5)/3/Add.3 ،ICCD/CRIC(5)/4/Add.3( 

٠٠/١٠ - 
٠٠/١٣ 

 - ٠٠/١٥ االستثمار يف املناطق الريفية يف سياق مكافحة تردي األراضي والتصحر:  العاملياحلوار التفاعلي
٠٠/١٨ 

 
 ٢٠٠٧مارس / آذار٢١األربعاء، 

الـنظر يف الـتقرير املـتعلق حبالـة االحتفال بالسنة الدولية للصحارى والتصحر               •
(ICCD/CRIC(5)/10) 

 ك االستنتاجات والتوصياتإعداد تقرير اللجنة إىل مؤمتر األطراف، مبا يف ذل

٠٠/١٠ - 
٠٠/١٣ 

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

 اعتماد تقرير اللجنة إىل مؤمتر األطراف، مبا يف ذلك االستنتاجات والتوصيات •

 اختتام الدورة

٠٠/١٥ - 
٠٠/١٨ 

 ـ ـ ـ ـ ـ


