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 )تابع( احملتويات

 الصفحةالصفحة ـراتـراتــالفقالفق 

 ٩٩ ٣٩٣٩       ..............................................................اجلزء اخلاصاجلزء اخلاص -ثالثا    ثالثاً  

ل الرمسي ملؤمتر ل الرمسي ملؤمتر إدراج أنشـطة املـنظمات غري احلكومية ضمن برنامج العم         إدراج أنشـطة املـنظمات غري احلكومية ضمن برنامج العم          -رابعا   رابعاً 
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 ١٠١٠ ٤١٤١       .........................املقررات املعتمدة بناء على توصية الرئيساملقررات املعتمدة بناء على توصية الرئيس -ألف ألف  
 ١٠١٠ ٤٢٤٢       ..............................املقرر املتخذ بناء على توصية املكتباملقرر املتخذ بناء على توصية املكتب -باء  باء   
 ١٠١٠ ٤٣٤٣       ..................ء على توصية اللجنة اجلامعةء على توصية اللجنة اجلامعةاملقررات املتخذة بنااملقررات املتخذة بنا -جيم جيم  
 ١١١١ ٤٤٤٤       ...املقررات املعتمدة بناء على توصية جلنة استعراض تنفيذ االتفاقيةاملقررات املعتمدة بناء على توصية جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية -دال دال  
 ١١١١ ٤٥٤٥       .........املقررات املتخذة بناء على توصية جلنة العلم والتكنولوجيااملقررات املتخذة بناء على توصية جلنة العلم والتكنولوجيا -هاء هاء  
 ١٢١٢ ٤٦٤٦       ...............املقرر املتخذ بناء على توصية فريق اخلرباء املخصصاملقرر املتخذ بناء على توصية فريق اخلرباء املخصص -واو واو  
 ١٢١٢ ٤٧٤٧       .............................................................القرارالقرار -زاي زاي  
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  افتتاح الدورة-أوال  

 حفل الترحيب -ألف 

، دقيقة صمت تكرميا  لذكرى معايل السيدة        ، دقيقة صمت تكرمياً لذكرى معايل السيدة       ٢٠٠٥٢٠٠٥أكتوبر  أكتوبر  // تشرين األول   تشرين األول  ١٧١٧مؤمتر األطراف، يف    مؤمتر األطراف، يف    الـتزم   الـتزم    -١١
ولوجيا والبيئة بكوبا ورئيسة دورة املؤمتر السادسة، والسيدة جوك         ولوجيا والبيئة بكوبا ورئيسة دورة املؤمتر السادسة، والسيدة جوك         روزا إلينا سيميون نيغرين، وزيرة العلم والتكن      روزا إلينا سيميون نيغرين، وزيرة العلم والتكن      

 . . وولر هانتر، األمينة التنفيذية التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخوولر هانتر، األمينة التنفيذية التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ

 ..وألقى ممثل كينيا لدى برنامج األمم املتحدة للبيئة، سعادة السيد أندرو كيبتون، كلمة ترحيبوألقى ممثل كينيا لدى برنامج األمم املتحدة للبيئة، سعادة السيد أندرو كيبتون، كلمة ترحيب -٢٢

برنامج األمم املتحدة  برنامج األمم املتحدة  انط، مدير، شعبة وضع السياسات البيئية وقانون البيئة يف          انط، مدير، شعبة وضع السياسات البيئية وقانون البيئة يف          وألقـى السيد بكاري ك    وألقـى السيد بكاري ك     -٣٣
 ..أيضا  كلمة ترحيب، نيابة عن املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة أيضاً كلمة ترحيب، نيابة عن املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة  ،،للبيئةللبيئة

كني كني ورح ب السيد هاما أربا ديالو، األمني التنفيذي ألمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، باملشتر   ورّحب السيد هاما أربا ديالو، األمني التنفيذي ألمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، باملشتر   -٤٤
 ..يف مؤمتر األطراف وأدىل ببيانيف مؤمتر األطراف وأدىل ببيان

 ..وأدىل الربوفيسور وانغاري ماهتاي، احلائز على جائزة نوبل، ببيانوأدىل الربوفيسور وانغاري ماهتاي، احلائز على جائزة نوبل، ببيان -٥٥

 ..وألقى األونرابل مودي أوري، نائب رئيس مجهورية كينيا، كلمة ترحيبوألقى األونرابل مودي أوري، نائب رئيس مجهورية كينيا، كلمة ترحيب -٦٦

 االفتتاح الرمسي -باء 

ة ملؤمتر األطراف، رمسيا  الدورة      ة ملؤمتر األطراف، رمسياً الدورة     ، رئيس الدورة السادس   ، رئيس الدورة السادس   ))كوباكوبا((افتتح السيد خوسيه أنطونيو دياز ديوكيه       افتتح السيد خوسيه أنطونيو دياز ديوكيه        -٧٧
 من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، وذلك يف نريويب           من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، وذلك يف نريويب          ٢٢٢٢السابعة ملؤمتر األطراف اليت ع قدت عمال  باملادة          السابعة ملؤمتر األطراف اليت ُعقدت عمالً باملادة        

 ..٢٠٠٥٢٠٠٥أكتوبر أكتوبر // تشرين األول تشرين األول١٧١٧بكينيا يف بكينيا يف 

دة ملكافحـة التصحر، دة ملكافحـة التصحر، وأدلـى السيد هاما أربا ديالو، األمني التنفيـذي ألمانـة اتفاقيـة األمم املتحـوأدلـى السيد هاما أربا ديالو، األمني التنفيـذي ألمانـة اتفاقيـة األمم املتحـ -٨٨
 ..ببيان افتتاحيببيان افتتاحي

 انتخاب الرئيس -جيم 
 ) من جدول األعمال١البند (

 واملوارد  واملوارد ةةيف جلسته االفتتاحية، األونرابل ستيفن كالونزو موسيوكا، وزير البيئ يف جلسته االفتتاحية، األونرابل ستيفن كالونزو موسيوكا، وزير البيئ انتخـب املؤمتر بالتزكية،     انتخـب املؤمتر بالتزكية،      -٩٩
 ..ننوأدىل الرئيس اجلديد بياوأدىل الرئيس اجلديد بيا. . الطبيعية يف مجهورية كينيا، رئيسا  لدورته السابعة الطبيعية يف مجهورية كينيا، رئيساً لدورته السابعة

 البيانات االفتتاحية والبيانات العامة -دال 

باسم باسم ((، واململكة املتحدة    ، واململكة املتحدة    )) والصني  والصني ٧٧ ٧٧ باسم جمموعة ال      باسم جمموعة ال      ((يف اجللسـة الثانية، أدىل ببيانات ممثلو جامايكا         يف اجللسـة الثانية، أدىل ببيانات ممثلو جامايكا          -١٠١٠
، ، ))باسم بلدان أوروبا الوسطى والشرقية    باسم بلدان أوروبا الوسطى والشرقية    ((  بيالروسبيالروس، و ، و ))االحتـاد األورويب والـبلدان املنضمة والنرويج وسويسرا       االحتـاد األورويب والـبلدان املنضمة والنرويج وسويسرا       
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، ، ))باسم اجملموعة األفريقية  باسم اجملموعة األفريقية  ((، وسوازيلند   ، وسوازيلند   ))باسم جمموعة أمريكا الالتينية والكارييب    باسم جمموعة أمريكا الالتينية والكارييب    (( فرتويال البوليفارية     فرتويال البوليفارية    ومجهوريـة ومجهوريـة 
 ).).باسم اجملموعة اآلسيويةباسم اجملموعة اآلسيوية((واململكة العربية السعودية واململكة العربية السعودية 

كمـا أدىل ببيانات ممثلو منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة، ومنظمة الصحة العاملية، ومنظمة األمم               كمـا أدىل ببيانات ممثلو منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة، ومنظمة الصحة العاملية، ومنظمة األمم                -١١١١
 ..تحدة للتربية والعلم والثقافة، واملنظمة العاملية لألرصاد اجلويةتحدة للتربية والعلم والثقافة، واملنظمة العاملية لألرصاد اجلويةاملامل

 ..وأدىل ممثل برنامج األمم املتحدة للبيئة بيانوأدىل ممثل برنامج األمم املتحدة للبيئة بيان -١٢١٢

 ..وأدىل ببيانني ممثال مصرف التنمية اآلسيوي، واملركز العريب لدراسات املناطق اجلافة واألراضي القاحلةوأدىل ببيانني ممثال مصرف التنمية اآلسيوي، واملركز العريب لدراسات املناطق اجلافة واألراضي القاحلة -١٣١٣

 ..جمموعة املنظمات غري احلكوميةجمموعة املنظمات غري احلكوميةبة عن بة عن شبكة تغري املناخ ببيان نياشبكة تغري املناخ ببيان نياممثل ممثل وأدىل وأدىل  -١٤١٤

  املسائل التنظيمية-ثانيا  

 إقرار جدول األعمال -ألف 
 ) من جدول األعمال٣البند (

 ..ICCD/COP(7)/1أقر املؤمتر، يف اجللسة األوىل، جدول أعماله كما ورد يف الوثيقة أقر املؤمتر، يف اجللسة األوىل، جدول أعماله كما ورد يف الوثيقة  -١٥١٥

، وسويسرا، والنرويج،   ، وسويسرا، والنرويج،   يسلندايسلنداستراليا، وآ ستراليا، وآ نيابة عن أ  نيابة عن أ  ((ويف اجللسـة الثانـية عشرة، أدىل ممثل كندا ببيان           ويف اجللسـة الثانـية عشرة، أدىل ممثل كندا ببيان            -١٦١٦
اإلجراء لتعيني األمني   اإلجراء لتعيني األمني   "" جديد بعنوان     جديد بعنوان    إدراج بند إدراج بند ، سحب فيه طلب     ، سحب فيه طلب     ))والـيابان، والواليـات املـتحدة األمريكية      والـيابان، والواليـات املـتحدة األمريكية      

 ..وترد يف املرفق الرابع ملخصات للبيانات اليت أ ديل هبا يف هذه املناسبة وترد يف املرفق الرابع ملخصات للبيانات اليت أُديل هبا يف هذه املناسبة. . يف جدول أعمال الدورةيف جدول أعمال الدورة" " التنفيذيالتنفيذي

 املكتب اآلخرينانتخاب أعضاء  -باء 
 ) من جدول األعمال٢البند (

 ::انتخب املؤمتر، يف جلساته األوىل والرابعة والثانية عشرة، أعضاء املكتب التالية أمساؤهم لدورته السابعةانتخب املؤمتر، يف جلساته األوىل والرابعة والثانية عشرة، أعضاء املكتب التالية أمساؤهم لدورته السابعة -١٧١٧

 ::نواب الرئيسنواب الرئيس

 ))بيالروسبيالروس((السيد أوالدظمري ساوشانكا السيد أوالدظمري ساوشانكا 
 ))بلجيكابلجيكا((السيد جوزيف بويس السيد جوزيف بويس 

 ))اابوليفيبوليفي((السيد إروين أورتيز غاندارياس السيد إروين أورتيز غاندارياس 
 ))كنداكندا((السيد شارلز هيرت السيد شارلز هيرت 

 ))تشادتشاد((السيد ماييب كومتندجي السيد ماييب كومتندجي 
 ))اجلمهورية التشيكيةاجلمهورية التشيكية((السيد يوري هلوفاتشيك السيد يوري هلوفاتشيك 
 ))الفلبنيالفلبني((السيدة برينارديتاس مولر السيدة برينارديتاس مولر 

 ))سانت لوسياسانت لوسيا((السيد مايكل أندرو السيد مايكل أندرو 
 ))اجلمهورية العربية السوريةاجلمهورية العربية السورية((السيد خالد الشرع السيد خالد الشرع 
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 ::نائب الرئيس واملقررنائب الرئيس واملقرر

 ))الروسالروسبيبي((السيد أوالدظمري ساوشانكا السيد أوالدظمري ساوشانكا 

 ::رئيس جلنة العلم والتكنولوجيارئيس جلنة العلم والتكنولوجيا

 ))رومانيارومانيا((السيد فيوريل بلويديا السيد فيوريل بلويديا  

 ::رئيس جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية خالل دورتيها اخلامسة والسادسةرئيس جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية خالل دورتيها اخلامسة والسادسة

 ))الواليات املتحدة األمريكيةالواليات املتحدة األمريكية((السيد فرانكلن مور السيد فرانكلن مور 

 تنظيم العمل -جيم 
 ) من جدول األعمال٣البند (

  ICCD/COP(7)/1ىل، تنظيم عمله للدورة كما ورد يف املرفق الثاين بالوثيقة        ىل، تنظيم عمله للدورة كما ورد يف املرفق الثاين بالوثيقة        أقـر املؤمتر، يف اجللسة األو     أقـر املؤمتر، يف اجللسة األو      -١٨١٨
 ..وبالصيغة اليت ن ق ح هبا شفويا    وبالصيغة اليت ُنقِّح هبا شفوياً

 إنشاء اللجنة اجلامعة وتعيني رئيسهاإنشاء اللجنة اجلامعة وتعيني رئيسها

قـرر املؤمتر، يف اجللسة األوىل، إنشاء جلنة جامعة يف دورته السابعة للنظر يف بنود جدول األعمال اليت                  قـرر املؤمتر، يف اجللسة األوىل، إنشاء جلنة جامعة يف دورته السابعة للنظر يف بنود جدول األعمال اليت                   -١٩١٩
 .. ولتقدمي توصيات بشأهنا إىل املؤمتر ولتقدمي توصيات بشأهنا إىل املؤمترحددها هلا املؤمترحددها هلا املؤمتر

، رئيسا  للجنة    ، رئيساً للجنة   ))إيطالياإيطاليا((ويف اجللسة الثانية، وبناء على اقتراح الرئيس، عني املؤمتر السيد ريكاردو فالنتيين             ويف اجللسة الثانية، وبناء على اقتراح الرئيس، عني املؤمتر السيد ريكاردو فالنتيين              -٢٠٢٠
 ..اجلامعة، ليعمل أيضا  عضوا  يف املكتب حبكم املنصب  اجلامعة، ليعمل أيضاً عضواً يف املكتب حبكم املنصب

 جلنة العلم والتكنولوجيا -دال 

وعقدت ست  جلسات يف     وعقدت سّت جلسات يف    ). ). رومانيارومانيا((يا برئاسة السيد فيوريل بلويديا      يا برئاسة السيد فيوريل بلويديا      اجتمعـت جلنة العلم والتكنولوج    اجتمعـت جلنة العلم والتكنولوج     -٢١٢١
 ..٢٠٠٥٢٠٠٥أكتوبر أكتوبر // تشرين األول تشرين األول٢١٢١ إىل  إىل ١٨١٨الفترة من الفترة من 

  -، والسيدة لورانس تاونلي ، والسيدة لورانس تاونلي ))بوتانبوتان((وانتخبت اللجنـة بالتزكية، يف اجللسة األوىل، السيد شانشو نوربو وانتخبت اللجنـة بالتزكية، يف اجللسة األوىل، السيد شانشو نوربو  -٢٢٢٢
ويف اجللسة نفسها،   ويف اجللسة نفسها،   . . ، نوابا  للرئيس   ، نواباً للرئيس  ))بنمابنما((ارا فرغاس   ارا فرغاس   ، والسيدة ن  ، والسيدة ن  ))املغرباملغرب((والسيد حممد بدراوي    والسيد حممد بدراوي    ) ) كندا،كندا،((مسيث  مسيث  

 ..، نائبة الرئيس لتعمل أيضا  كمقررة ، نائبة الرئيس لتعمل أيضاً كمقررة))بنمابنما((عينت اللجنة السيدة نارا فرغاس عينت اللجنة السيدة نارا فرغاس 

وقدمـت جلـنة العلم والتكنولوجيا عددا  من التوصيات إىل مؤمتر األطراف الذي اختذ إجراء  بشأهنا يف                   وقدمـت جلـنة العلم والتكنولوجيا عدداً من التوصيات إىل مؤمتر األطراف الذي اختذ إجراًء بشأهنا يف                  -٢٣٢٣
 ..جلسته الثانية عشرةجلسته الثانية عشرة
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 اض تنفيذ االتفاقيةجلنة استعر -هاء 

وعقدت اللجنة وعقدت اللجنة ). ). موريتانياموريتانيا((اجتمعت جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية برئاسة السيد حممد حممود ولد الغوث اجتمعت جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية برئاسة السيد حممد حممود ولد الغوث  -٢٤٢٤
 ..٢٠٠٥٢٠٠٥أكتوبر أكتوبر // تشرين األول تشرين األول٢٧٢٧ إىل  إىل ١٨١٨ثالث جلسات يف الفترة من ثالث جلسات يف الفترة من 

  السيد إيفغيينالسيد إيفغيين، و، و))ننكازاخستاكازاخستا((ويف اجللسـة الثالـثة، انتخبت اللجنة بالتزكية السيد بوالط بيكنيازوف          ويف اجللسـة الثالـثة، انتخبت اللجنة بالتزكية السيد بوالط بيكنيازوف           -٢٥٢٥
  ))وايوايــأوروغأوروغ((، والسيـدة جيزال بيخا     ، والسيـدة جيزال بيخا     ))سوازيلندسوازيلند((السيد بونغاين مازوكو    السيد بونغاين مازوكو    وو،  ،  ))االحتاد الروسـي االحتاد الروسـي ((ف  ف  غورشـكو غورشـكو 
 ..نوابا  للرئيس نواباً للرئيس

وقدمت جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية عددا  من التوصيات إىل مؤمتر األطراف، الذي اختذ إجراء بشأهنا يف  وقدمت جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية عدداً من التوصيات إىل مؤمتر األطراف، الذي اختذ إجراء بشأهنا يف  -٢٦٢٦
 ..جلسته الثانية عشرةجلسته الثانية عشرة

 للجنة اجلامعةا -واو 

وعقدت أربع جلسات، يف الفترة من      وعقدت أربع جلسات، يف الفترة من      ). ). إيطالياإيطاليا((اجتمعت اللجنة اجلامعة برئاسة السيد ريكاردو فالنتيين        اجتمعت اللجنة اجلامعة برئاسة السيد ريكاردو فالنتيين         -٢٧٢٧
 ..٢٠٠٥٢٠٠٥أكتوبر أكتوبر // تشرين األول تشرين األول٢٧٢٧ إىل  إىل ١٩١٩

 ..وقدمت اللجنة عددا  من التوصيات إىل مؤمتر األطراف، الذي اختذ إجراء بشأهنا يف جلسته الثالثة عشرة وقدمت اللجنة عدداً من التوصيات إىل مؤمتر األطراف، الذي اختذ إجراء بشأهنا يف جلسته الثالثة عشرة -٢٨٢٨

 ق اخلرباء املخصصفري -زاي 

وعقد جلستني  وعقد جلستني  ). ). اململكة املتحدة اململكة املتحدة ((اجتمع فريق اخلرباء املخصـص برئاسـة السيـد جويلون تومبسون         اجتمع فريق اخلرباء املخصـص برئاسـة السيـد جويلون تومبسون          -٢٩٢٩
 ..٢٠٠٥٢٠٠٥أكتوبر أكتوبر // تشرين األول تشرين األول٢٧٢٧ و و٢٦٢٦يف يف 

 ..وقدم الفريق عددا  من التوصيات إىل مؤمتر األطراف، الذي اختذ إجراء بشأهنا يف جلسته الثالثة عشرة وقدم الفريق عدداً من التوصيات إىل مؤمتر األطراف، الذي اختذ إجراء بشأهنا يف جلسته الثالثة عشرة -٣٠٣٠

 املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية، وقبول املراقبنياعتماد  -حاء 
 ) من جدول األعمال٥البند (

 اعتماد املنظمات الوطنية أو الدولية أو احلكومية أو احلكومية الدوليةاعتماد املنظمات الوطنية أو الدولية أو احلكومية أو احلكومية الدولية

كومية كومية قرر املؤمتر، يف جلسته األوىل، منح مركز املراقب للمنظمات الوطنية أو الدولية أو احلكومية أو احل             قرر املؤمتر، يف جلسته األوىل، منح مركز املراقب للمنظمات الوطنية أو الدولية أو احلكومية أو احل              -٣١٣١
 ..Add.1 و وICCD/COP(7)/11الدولية املدرجة يف املرفق األول للوثيقة الدولية املدرجة يف املرفق األول للوثيقة 

 اعتماد املنظمات غري احلكوميةاعتماد املنظمات غري احلكومية

قـرر املؤمتـر، يف جلسـته األوىل، اعـتماد املـنظمات غري احلكومية املدرجة يف املرفق الثاين للوثيقة                   قـرر املؤمتـر، يف جلسـته األوىل، اعـتماد املـنظمات غري احلكومية املدرجة يف املرفق الثاين للوثيقة                    -٣٢٣٢
ICCD/COP(7)/11و و Add.1 . . 
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 احلضور -طاء 

 التالية يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة        التالية يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة       ١٦٧١٦٧ؤمتر األطراف ممثلو األطراف ال        ؤمتر األطراف ممثلو األطراف ال        حضـر الـدورة السابعة مل     حضـر الـدورة السابعة مل      -٣٣٣٣
 ::التصحرالتصحر

 االحتاد الروسياالحتاد الروسي
 إثيوبياإثيوبيا

 أذربيجانأذربيجان
 األرجنتنياألرجنتني
 األردناألردن
 أرمينياأرمينيا
 إريترياإريتريا
 إسبانياإسبانيا
 أسترالياأستراليا
 إسرائيلإسرائيل

 أفغانستانأفغانستان
 إكوادورإكوادور
 ألبانياألبانيا
 أملانياأملانيا

 اإلمارات العربية املتحدةاإلمارات العربية املتحدة
 أنتيغوا وبربوداأنتيغوا وبربودا

 يسيايسياإندونإندون
 أنغوالأنغوال

 أوروغوايأوروغواي
 أوزبكستانأوزبكستان

 أوغنداأوغندا
 أوكرانياأوكرانيا

 ) اإلسالمية- مجهورية(إيران 
 آيرلنداآيرلندا
 آيسلنداآيسلندا
 إيطالياإيطاليا

 بابوا غينيا اجلديدةبابوا غينيا اجلديدة
 باراغوايباراغواي
 باكستانباكستان

 باالوباالو
 الربازيلالربازيل
 بربادوسبربادوس

 الربتغالالربتغال
 بلجيكابلجيكا
 بلغاريابلغاريا
 بليزبليز

 بنغالديشبنغالديش
 بنمابنما
 بننبنن

 بوتانبوتان
 بوتسوانابوتسوانا

 ووسسبوركينا فابوركينا فا
 بورونديبوروندي

 ككالبوسنة واهلرسالبوسنة واهلرس
 بولندابولندا
 بوليفيابوليفيا
 بريوبريو

 بيالروسبيالروس
 تايلندتايلند
 تركياتركيا

 ترينيداد وتوباغوترينيداد وتوباغو
 تشادتشاد
 توغوتوغو
 تونستونس
 تونغاتونغا

  ليشيت ليشيت-تيمور تيمور 
 جامايكاجامايكا
 اجلزائراجلزائر

 جزر البهاماجزر البهاما
 جزر سليمانجزر سليمان
 جزر القمرجزر القمر
 جزر كوكجزر كوك

 جزر مارشالجزر مارشال
 اجلماعة األوروبيةاجلماعة األوروبية

 اجلماهريية العربية الليبيةاجلماهريية العربية الليبية
 مجهورية أفريقيا الوسطىمجهورية أفريقيا الوسطى

 اجلمهورية التشيكيةاجلمهورية التشيكية
 ة ترتانيا املتحدةة ترتانيا املتحدةمجهوريمجهوري

 اجلمهورية الدومينيكيةاجلمهورية الدومينيكية
 اجلمهورية السلوفاكيةاجلمهورية السلوفاكية

 اجلمهورية العربية السوريةاجلمهورية العربية السورية
 مجهورية كوريامجهورية كوريا

 مجهورية كوريا الشعبيةمجهورية كوريا الشعبية
 الدميقراطيةالدميقراطية      

 مجهورية الكونغو الدميقراطية
 مجهورية الو الدميقراطية

 الشعبية   
 مجهورية مولدوفامجهورية مولدوفا
 جنوب أفريقياجنوب أفريقيا

 جورجياجورجيا
 جيبويتجيبويت
 الدامنركالدامنرك

 ينيكاينيكادومدوم
 الرأس األخضرالرأس األخضر

 رواندارواندا
 رومانيارومانيا
 زامبيازامبيا

 زمبابويزمبابوي
 سامواساموا

 سان تومي وبرينسييبسان تومي وبرينسييب
 سانت فنسنت وجزرسانت فنسنت وجزر

  غرينادين غرينادين    
 سانت كيتس ونيفسسانت كيتس ونيفس

 سانت لوسياسانت لوسيا
 سري النكاسري النكا
 السلفادورالسلفادور
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 السنغالالسنغال
 سوازيلندسوازيلند
 السودانالسودان
 سورينامسورينام
 السويدالسويد
 سويسراسويسرا
 سرياليونسرياليون
 سيشيلسيشيل
 شيليشيلي

 الصومالالصومال
 الصنيالصني

 طاجيكستانطاجيكستان
 غابونغابون
 غامبياغامبيا
 ااغانغان

 غريناداغرينادا
 غواتيماالغواتيماال

 غياناغيانا
 غينياغينيا

 غينيا االستوائيةغينيا االستوائية
  بيساو بيساو-غينيا غينيا 
 فرنسافرنسا
 الفلبنيالفلبني

 اجلمهوريةاجلمهورية((فنـزويال فنـزويال 
 ))   البوليفارية   البوليفارية

 فنلندافنلندا

 فييت نامفييت نام
 قطرقطر

 قريغيزستانقريغيزستان
 كازاخستانكازاخستان
 الكامريونالكامريون
 كمبودياكمبوديا
 كنداكندا
 كوباكوبا

 كوت ديفواركوت ديفوار
 كوستاريكاكوستاريكا
 كولومبياكولومبيا
 الكونغوالكونغو
 الكويتالكويت
 سسكرييباكرييبا
 كينياكينيا
 التفياالتفيا
 لبنانلبنان
 برييابريياليلي

 ليسوتوليسوتو
 مايلمايل

 ماليزياماليزيا
 مدغشقرمدغشقر

 مصرمصر
 املغرباملغرب

 املكسيكاملكسيك
 مالويمالوي

 ملديفملديف
 اململكة العربية السعوديةاململكة العربية السعودية
 ااــــاململكة املتحدة لربيطانياململكة املتحدة لربيطاني

 العظمى وآيرلندا الشماليةالعظمى وآيرلندا الشمالية      
 منغوليامنغوليا
 موريتانياموريتانيا

 موريشيوسموريشيوس
 موزامبيقموزامبيق
 ميامنارميامنار

 )) املوحدة املوحدة-  والياتواليات((ميكرونيزيا ميكرونيزيا 
 ناميبياناميبيا
 النرويجالنرويج
 النمساالنمسا
 نيبالنيبال
 النيجرالنيجر

 يجرييايجرييانن
 نيكاراغوانيكاراغوا

 نيوينيوي
 هاييتهاييت
 اهلنداهلند

 هنغارياهنغاريا
 هولنداهولندا

 الواليات املتحدة األمريكيةالواليات املتحدة األمريكية
 الياباناليابان
 اليمناليمن
 اليوناناليونان

 
 ::وحضر الدورة أيضا  مراقبان من الدولتني التاليتني غري العضويني يف االتفاقية وحضر الدورة أيضاً مراقبان من الدولتني التاليتني غري العضويني يف االتفاقية -٣٤٣٤

 صربيا واجلبل األسودصربيا واجلبل األسود 

 العراقالعراق 

 ..وحضر ممثلون عن الكرسي الرسويل الدورة أيضا  وحضر ممثلون عن الكرسي الرسويل الدورة أيضاً -٣٥٣٥

 ::وكانت اهليئات واملنظمات والربامج واملكاتب والوكاالت املتخصصة التالية التابعة لألمم املتحدة ممثلةوكانت اهليئات واملنظمات والربامج واملكاتب والوكاالت املتخصصة التالية التابعة لألمم املتحدة ممثلة -٣٦٣٦
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 ))الفاوالفاو((منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة 
 الصندوق الدويل للتنمية الزراعيةالصندوق الدويل للتنمية الزراعية
 أمانة اتفاقية التنوع البيولوجيأمانة اتفاقية التنوع البيولوجي

  املناخ املناخأمانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغريأمانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري
 منظمة األمم املتحدة للطفولةمنظمة األمم املتحدة للطفولة
 برنامج األمم املتحدة اإلمنائيبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي

 منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافةمنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة
 برنامج األمم املتحدة للبيئةبرنامج األمم املتحدة للبيئة

 منتدى األمم املتحدة املعين بالغاباتمنتدى األمم املتحدة املعين بالغابات
 برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشريةبرنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية
 املركز اإلعالمي لألمم املتحدة يف نريويباملركز اإلعالمي لألمم املتحدة يف نريويب

 الستراتيجية الدولية لألمم املتحدة للحد من الكوارثالستراتيجية الدولية لألمم املتحدة للحد من الكوارثاا
 جامعة األمم املتحدةجامعة األمم املتحدة

 البنك الدويلالبنك الدويل
 منظمة الصحة العامليةمنظمة الصحة العاملية

 املنظمة العاملية لألرصاد اجلويةاملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية

 ..وكانت إحدى وعشرون منظمة حكومية دولية ومخس ومثانون منظمة غري حكومية ممثلة أيضا  وكانت إحدى وعشرون منظمة حكومية دولية ومخس ومثانون منظمة غري حكومية ممثلة أيضاً -٣٧٣٧

 الوثائق -ياء 

 ..مس الوثائق اليت قدمت لينظر فيها مؤمتر األطراف يف دورته السابعةمس الوثائق اليت قدمت لينظر فيها مؤمتر األطراف يف دورته السابعةترد يف املرفق اخلاترد يف املرفق اخلا -٣٨٣٨

  اجلزء اخلاص-ثالثا  
 ) من جدول األعمال١٨البند (

 تشرين   تشرين  ٢٦٢٦ إىل    إىل   ٢٤٢٤عقـد مؤمتر األطراف جزءا  خاصا  يف جلساته من اخلامسة إىل العاشرة يف الفترة من                  عقـد مؤمتر األطراف جزءاً خاصاً يف جلساته من اخلامسة إىل العاشرة يف الفترة من                 -٣٩٣٩
يا  شامال  بشأن الفرص االقتصادية يف األراضي اجلافة          ياً شامالً بشأن الفرص االقتصادية يف األراضي اجلافة        ومشـل اجلزء اخلاص حوارا  تفاعل      ومشـل اجلزء اخلاص حواراً تفاعل     . . ٢٠٠٥٢٠٠٥أكـتوبر   أكـتوبر   //األولاألول

وترد يف املرفق الثاين قائمة باملتحدثني يف اجللسات اخلامسة         وترد يف املرفق الثاين قائمة باملتحدثني يف اجللسات اخلامسة         . . مبوجـب اتفاقـية األمـم املتحدة ملكافحة التصحر        مبوجـب اتفاقـية األمـم املتحدة ملكافحة التصحر        
 ..والسادسة والثامنة والتاسعة والعاشرةوالسادسة والثامنة والتاسعة والعاشرة

إدراج أنشطة املنظمات غري احلكومية ضمن برنامج العمل إدراج أنشطة املنظمات غري احلكومية ضمن برنامج العمل  -رابعا   رابعاً 
  جلستان للحوار املفتوح جلستان للحوار املفتوح:: ملؤمتر األطراف ملؤمتر األطرافالرمسيالرمسي

عقد املؤمتر، يف جلستيه الثالثة واحلادية عشرة، جلستني للحوار املفتوح بشأن إدراج أنشطة املنظمات غري عقد املؤمتر، يف جلستيه الثالثة واحلادية عشرة، جلستني للحوار املفتوح بشأن إدراج أنشطة املنظمات غري  -٤٠٤٠
 ..احلكومية يف برنامج العمل الرمسي للمؤمتراحلكومية يف برنامج العمل الرمسي للمؤمتر
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  املقررات والقرار املعتمدة من مؤمتر األطراف-خامسا  
 ة بناء على توصية الرئيساملقررات املعتمد -ألف 

 ::اعتمد مؤمتر األطراف، يف جلسته الثالثة عشرة، املقررات التالية بناء على توصية الرئيساعتمد مؤمتر األطراف، يف جلسته الثالثة عشرة، املقررات التالية بناء على توصية الرئيس -٤١٤١

 تاريخ ومكان انعقاد الدورة اخلامسة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقيةتاريخ ومكان انعقاد الدورة اخلامسة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية ٧٧-م أم أ//١٠١٠

ليفها وجدواها  ليفها وجدواها  األساس املنطقي إلنشاء وحدات التنسيق اإلقليمي وطرائق عملها وتكا        األساس املنطقي إلنشاء وحدات التنسيق اإلقليمي وطرائق عملها وتكا         ٧٧-م أم أ//١١١١
 واختصاصاهتا املمكنة والترتيبات املؤسسية والتعاونية اخلاصة هباواختصاصاهتا املمكنة والترتيبات املؤسسية والتعاونية اخلاصة هبا

الوارد يف املرفق   الوارد يف املرفق   ((إعـالن نـريويب املتعلق بتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر            إعـالن نـريويب املتعلق بتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر             ٧٧-م أم أ//٢٥٢٥
 ))األولاألول

 رتيبات الدعمرتيبات الدعمالترتيبات اإلدارية وتالترتيبات اإلدارية وت: : تعيني أمانة لالتفاقية ووضع ترتيبات ملمارسة مهامهاتعيني أمانة لالتفاقية ووضع ترتيبات ملمارسة مهامها ٧٧-م أم أ//٢٦٢٦

 تقرير اجتماع املائدة املستديرة السادس ألعضاء الربملانتقرير اجتماع املائدة املستديرة السادس ألعضاء الربملان ٧٧-م أم أ//٢٧٢٧

 برنامج عمل مؤمتر األطرافبرنامج عمل مؤمتر األطراف ٧٧-م أم أ//٣٠٣٠

 تاريخ ومكان انعقاد الدورة الثامنة ملؤمتر األطرافتاريخ ومكان انعقاد الدورة الثامنة ملؤمتر األطراف ٧٧-م أم أ//٣١٣١

 املقرر املتخذ بناء على توصية املكتب -باء 

 :: املقرر التايل بناء على توصية مكتبه املقرر التايل بناء على توصية مكتبهاختذ مؤمتر األطراف، يف جلسته الثالثة عشرة،اختذ مؤمتر األطراف، يف جلسته الثالثة عشرة، -٤٢٤٢

وثائق تفويض ممثلي األطراف اليت حتضر الدورة السابعة ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم             وثائق تفويض ممثلي األطراف اليت حتضر الدورة السابعة ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم              ٧٧-م أم أ//٢٤٢٤
 املتحدة ملكافحة التصحراملتحدة ملكافحة التصحر

 املقررات املتخذة بناء على توصية اللجنة اجلامعة -جيم 

 ::ررات التالية بناء على توصية اللجنة اجلامعةررات التالية بناء على توصية اللجنة اجلامعةاختذ مؤمتر األطراف، يف جلسته الثالثة عشرة، املقاختذ مؤمتر األطراف، يف جلسته الثالثة عشرة، املق -٤٣٤٣

 النظر يف ما انتهى إليه مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة من نتائج تتصل باتفاقية األممالنظر يف ما انتهى إليه مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة من نتائج تتصل باتفاقية األمم ٧٧-م أم أ//٢٢
 املتحدة ملكافحة التصحراملتحدة ملكافحة التصحر

 متابعة تقرير وحدة التفتيش املشتركة ووضع استراتيجية لتشجيع تنفيذ االتفاقيةمتابعة تقرير وحدة التفتيش املشتركة ووضع استراتيجية لتشجيع تنفيذ االتفاقية ٧٧-م أم أ//٣٣

لـنظر يف وضع إجراءات أو إنشاء آليات مؤسسية إضافية ملساعدة مؤمتر األطراف يف              لـنظر يف وضع إجراءات أو إنشاء آليات مؤسسية إضافية ملساعدة مؤمتر األطراف يف              اا ٧٧-م أم أ//٧٧
 استعراض تنفيذ االتفاقية استعراضا  منتظما   استعراض تنفيذ االتفاقية استعراضاً منتظماً

اسـتعراض أنشطة تشجيع وتعزيز العالقات مع االتفاقيات األخرى ذات الصلة، ومع            اسـتعراض أنشطة تشجيع وتعزيز العالقات مع االتفاقيات األخرى ذات الصلة، ومع             ٧٧-م أم أ//١٢١٢
 املنظمات واملؤسسات والوكاالت الدولية ذات الصلةاملنظمات واملؤسسات والوكاالت الدولية ذات الصلة
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  من النظام الداخلي من النظام الداخلي٤٧٤٧ظر يف املادة ظر يف املادة النالن ٧٧-م أم أ//٢١٢١

 ٢٠٠٧٢٠٠٧-٢٠٠٦٢٠٠٦برنامج وميزانية فترة السنتني برنامج وميزانية فترة السنتني  ٧٧-م أم أ//٢٣٢٣

 ٢٠٠٦٢٠٠٦االحتفال بالسنة الدولية للصحارى والتصحر لعام االحتفال بالسنة الدولية للصحارى والتصحر لعام  ٧٧-م أم أ//٢٨٢٨

 النظر يف التقرير املتعلق بالعالقات بني األمانة والبلد املضيفالنظر يف التقرير املتعلق بالعالقات بني األمانة والبلد املضيف ٧٧-م أم أ//٢٩٢٩

 ..٧٧-م أم أ//٢٣٢٣ الواليات املتحدة األمريكية بعد اعتماد املقرر  الواليات املتحدة األمريكية بعد اعتماد املقرر ويرد يف املرفق الرابع البيان الذي ألقاه ممثلويرد يف املرفق الرابع البيان الذي ألقاه ممثل 

 املقررات املعتمدة بناء على توصية جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية -دال 

 ::اختذ مؤمتر األطراف، يف جلسته الثانية عشرة، املقررات التالية بناء على توصية جلنة استعراض تنفيذ االتفاقيةاختذ مؤمتر األطراف، يف جلسته الثانية عشرة، املقررات التالية بناء على توصية جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية -٤٤٤٤

 تفاقية يف أفريقياتفاقية يف أفريقياتعزيز تنفيذ االتعزيز تنفيذ اال ٧٧-م أم أ//١١

النظر يف التعديالت الالزم إدخاهلا على عملية وضع برامج العمل وتنفيذها، مبا يف ذلك              النظر يف التعديالت الالزم إدخاهلا على عملية وضع برامج العمل وتنفيذها، مبا يف ذلك               ٧٧-م أم أ//٤٤
 استعراض التنفيذ املعزز لاللتزامات مبقتضى االتفاقيةاستعراض التنفيذ املعزز لاللتزامات مبقتضى االتفاقية

 تعبئة املوارد الالزمة لتنفيذ االتفاقيةتعبئة املوارد الالزمة لتنفيذ االتفاقية ٧٧-م أم أ//٥٥

 التعاون مع مرفق البيئة العامليةالتعاون مع مرفق البيئة العاملية ٧٧-م أم أ//٦٦

ني إجراءات تبليغ املعلومات، فضال  عن نوعية وشكل التقارير اليت ت قد م إىل مؤمتر                ني إجراءات تبليغ املعلومات، فضالً عن نوعية وشكل التقارير اليت ُتقدَّم إىل مؤمتر             حتسحتس ٧٧-م أم أ//٨٨
 األطرافاألطراف

 برنامج عمل الدورة اخلامسة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقيةبرنامج عمل الدورة اخلامسة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية ٧٧-م أم أ//٩٩

 املقررات املتخذة بناء على توصية جلنة العلم والتكنولوجيا -هاء 

 ::شرة، املقررات التالية بناء على توصية جلنة العلم والتكنولوجياشرة، املقررات التالية بناء على توصية جلنة العلم والتكنولوجيااختذ مؤمتر األطراف، يف جلسته الثانية عاختذ مؤمتر األطراف، يف جلسته الثانية ع -٤٥٤٥

 قائمة اخلرباء املستقلنيقائمة اخلرباء املستقلني ٧٧-م أم أ//١٣١٣

 تقييم الن ظم اإليكولوجية يف األلفية تقييم الُنظم اإليكولوجية يف األلفية ٧٧-م أم أ//١٤١٤

 حتسني كفاءة وفعالية جلنة العلم والتكنولوجياحتسني كفاءة وفعالية جلنة العلم والتكنولوجيا ٧٧-م أم أ//١٥١٥

 املعارف التقليديةاملعارف التقليدية ٧٧-م أم أ//١٦١٦

 املعايري واملؤشراتاملعايري واملؤشرات ٧٧-م أم أ//١٧١٧

 ن ظم اإلنذار املبكر ُنظم اإلنذار املبكر ٧٧-م أم أ//١٨١٨
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 تقييم تردي األراضي يف املناطق اجلافةتقييم تردي األراضي يف املناطق اجلافة ٧٧-م أم أ//١٩١٩

 برنامج عمل جلنة العلم والتكنولوجيابرنامج عمل جلنة العلم والتكنولوجيا ٧٧-م أم أ//٢٠٢٠

 املقرر املتخذ بناء على توصية فريق اخلرباء املخصص -واو 

 ::ملخصصملخصصاختذ مؤمتر األطراف، يف جلسته الثالثة عشرة، املقرر التايل بناء على توصية فريق اخلرباء ااختذ مؤمتر األطراف، يف جلسته الثالثة عشرة، املقرر التايل بناء على توصية فريق اخلرباء ا -٤٦٤٦

 حل املسائل املتصلة بالتنفيذ وإجراءات التحكيم والتوفيقحل املسائل املتصلة بالتنفيذ وإجراءات التحكيم والتوفيق ٧٧-م أم أ//٢٢٢٢

 القرار -زاي 

 :: والصني والصني٧٧٧٧اعتمد مؤمتر األطراف، يف جلسته الثالثة عشرة، القرار التايل بناء على توصية جمموعة ال  اعتمد مؤمتر األطراف، يف جلسته الثالثة عشرة، القرار التايل بناء على توصية جمموعة ال   -٤٧٤٧

 اإلعراب عن االمتنان حلكومة كينيا وشعبهااإلعراب عن االمتنان حلكومة كينيا وشعبها ٧٧-م أم أ//١١

  اختتام الدورة-سادسا  
 اعتماد التقرير املتعلق بوثائق التفويض - ألف

 ) من جدول األعمال٤البند (

وافـق مؤمتر األطراف يف جلسته الثالثة عشرة، بعد النظر يف التقرير املتعلق بوثائق التفويض الذي قدمه                 وافـق مؤمتر األطراف يف جلسته الثالثة عشرة، بعد النظر يف التقرير املتعلق بوثائق التفويض الذي قدمه                  -٤٨٤٨
 ..ويف التوصية الواردة فيه، على التقرير املتعلق بوثائق التفويضويف التوصية الواردة فيه، على التقرير املتعلق بوثائق التفويض) ) ICCD/COP(7)/12((املكتب املكتب 

 تاريخ ومكان انعقاد الدورة الثامنة ملؤمتر األطراف -باء 

 .. بشأن تاريخ ومكان انعقاد الدورة الثامنة بشأن تاريخ ومكان انعقاد الدورة الثامنة٧٧-م أم أ//٣١٣١اعتمد مؤمتر األطراف، يف جلسته الثالثة عشرة، املقرر اعتمد مؤمتر األطراف، يف جلسته الثالثة عشرة، املقرر  -٤٩٤٩

 اعتماد تقرير مؤمتر األطراف عن دورته السابعة -جيم 

 ) من جدول األعمال٢٠البند (

 يف جلسـته الثالـثة عشـرة، مشـروع الـتقرير عـن دورته السابعة                  يف جلسـته الثالـثة عشـرة، مشـروع الـتقرير عـن دورته السابعة                 اعـتمد مؤمتـر األطـراف،     اعـتمد مؤمتـر األطـراف،      -٥٠٥٠
))ICCD/COP(7)/L.28 ( (وأذن للمقرر بالقيام، مبساعدة األمانة، باستكمال هذا التقرير، عند االقتضاءوأذن للمقرر بالقيام، مبساعدة األمانة، باستكمال هذا التقرير، عند االقتضاء.. 

 اختتام الدورة -دال 

 ..أدىل األمني التنفيذي التفاقية مكافحة التصحر ببيانأدىل األمني التنفيذي التفاقية مكافحة التصحر ببيان -٥١٥١

ونيجرييا ونيجرييا ) ) ترد يف املرفق الرابع هبذه الوثيقة     ترد يف املرفق الرابع هبذه الوثيقة     ) () ( والصني  والصني ٧٧٧٧باسم جمموعة ال      باسم جمموعة ال      ((ببيانات ممثلو جامايكا    ببيانات ممثلو جامايكا    وأدىل  وأدىل   -٥٢٥٢
 ). ). باسم االحتاد األورويبباسم االحتاد األورويب((واململكة املتحدة واململكة املتحدة ) ) باسم اجملموعة األفريقيةباسم اجملموعة األفريقية((

 ..وأدىل الرئيس ببيان ختامي وأعلن اختتام الدورة السابعة ملؤمتر األطرافوأدىل الرئيس ببيان ختامي وأعلن اختتام الدورة السابعة ملؤمتر األطراف -٥٣٥٣
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 املرفق األول

  نريويب بشأن تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحرإعالن

حنن الوزراء واملمثلني الرمسيني للبلدان األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف البلدان اليت               حنن الوزراء واملمثلني الرمسيني للبلدان األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف البلدان اليت                
 ملؤمتر   ملؤمتر  أو تصحر بالغني، وال سيما يف أفريقيا، املشاركني يف اجلزء اخلاص ويف الدورة السابعة             أو تصحر بالغني، وال سيما يف أفريقيا، املشاركني يف اجلزء اخلاص ويف الدورة السابعة             //تعاين من جفاف و   تعاين من جفاف و   

 ،،٢٠٠٥٢٠٠٥أكتوبر أكتوبر // من تشرين األول من تشرين األول٢٨٢٨ إىل  إىل ١٧١٧األطراف، املعقودين يف نريويب، بكينيا يف الفترة من األطراف، املعقودين يف نريويب، بكينيا يف الفترة من 

 التزامنا بالعمل معا  إلجناز خطة التنفيذ اليت اعتمدت يف مؤمتر القمة العاملي للتنمية                التزامنا بالعمل معاً إلجناز خطة التنفيذ اليت اعتمدت يف مؤمتر القمة العاملي للتنمية              إذ نؤكـد من جديد    إذ نؤكـد من جديد     
 كآلية من اآلليات اهلامة الستئصال شأفة الفقر،         كآلية من اآلليات اهلامة الستئصال شأفة الفقر،        املسـتدامة، واليت تعترف باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر        املسـتدامة، واليت تعترف باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر        

 وتعطيها دورا  أساسيا  يف بلوغ ذلك اهلدف،  وتعطيها دوراً أساسياً يف بلوغ ذلك اهلدف،

 إزاء التصحر واجلفاف اللذين يعتربان مشكلتني متزايدتني تؤثران مباشرة على سدس  إزاء التصحر واجلفاف اللذين يعتربان مشكلتني متزايدتني تؤثران مباشرة على سدس قلق بالغقلق بالغ  إذ يساورناإذ يساورناوو 
  بلد، بلد،١٠٠١٠٠ يف املائة من مجيع األراضي اجلافة يف أكثر من  يف املائة من مجيع األراضي اجلافة يف أكثر من ٧٠٧٠سكان العامل وعلى سكان العامل وعلى 

 أن عملية تدهور األرض هذه، وال سيما التصحر واجلفاف، هي سبب من أسباب عدم دوام        أن عملية تدهور األرض هذه، وال سيما التصحر واجلفاف، هي سبب من أسباب عدم دوام       وإدراكا  منا  وإدراكاً منا  
سبل العيش واحلرمان االقتصادي واالجتماعي، اللذين يؤثران حاليا  على عاملنا، وال سيما على البلدان النامية، مما             سبل العيش واحلرمان االقتصادي واالجتماعي، اللذين يؤثران حالياً على عاملنا، وال سيما على البلدان النامية، مما            

 يزيد هذا الوضع سوءا ، يزيد هذا الوضع سوءاً،

 عادل اقتصاديا  والتوصل إىل متتع مجيع بين البشر بالكرامة اإلنسانية   عادل اقتصادياً والتوصل إىل متتع مجيع بين البشر بالكرامة اإلنسانية  للحاجة إىل بناء جمتمع  للحاجة إىل بناء جمتمع وإدراكـا  منا   وإدراكـاً منا   
 احلقيقية، يف عامل خال من أوجه عدم املساواة اليت يسببها الفقر، وتدهور األرض، وأمناط التنمية غري املستدامة،احلقيقية، يف عامل خال من أوجه عدم املساواة اليت يسببها الفقر، وتدهور األرض، وأمناط التنمية غري املستدامة،

التغذية، وانتشار  التغذية، وانتشار   إزاء النقص يف التنمية، وتزايد الفقر املدقع واجلوع وسوء            إزاء النقص يف التنمية، وتزايد الفقر املدقع واجلوع وسوء           أيضا  أيضاً  قلق بالغ قلق بالغ   وإذ يسـاورنا  وإذ يسـاورنا   
اإليدز، واملالريا، والتدرن الرئوي، واألمية السائدة يف العديد من اإليدز، واملالريا، والتدرن الرئوي، واألمية السائدة يف العديد من //األمراض، وال سيما فريوس نقص املناعة البشريةاألمراض، وال سيما فريوس نقص املناعة البشرية

 البلدان النامية، وخباصة يف املناطق الريفية،البلدان النامية، وخباصة يف املناطق الريفية،

 يائية،يائية، باآلثار السلبية املترتبة على الظواهر الناشئة اإليكولوجية واملناخية واجليوفيز باآلثار السلبية املترتبة على الظواهر الناشئة اإليكولوجية واملناخية واجليوفيزوإذ حنس  وإذ حنسُّ 

 مبسامهة مرفق البيئة العاملية ووكاالته التنفيذية، واآللية العاملية، وغريها من برامج الدعم املتعددة  مبسامهة مرفق البيئة العاملية ووكاالته التنفيذية، واآللية العاملية، وغريها من برامج الدعم املتعددة وإذ نسلموإذ نسلم 
 األطراف والثنائية،األطراف والثنائية،

 ::نعلننعلن 

 باحلد إىل درجة كبرية من الفقر كشرط مسبق لتعزيز التنمية املستدامة يف مجيع بلدان العامل؛باحلد إىل درجة كبرية من الفقر كشرط مسبق لتعزيز التنمية املستدامة يف مجيع بلدان العامل؛التزامنا التزامنا  

 سنوات، وبإدماج برامج العمل الوطنية يف  سنوات، وبإدماج برامج العمل الوطنية يف ١٠١٠ التقدم احملرز يف تنفيذ االتفاقية بعد  التقدم احملرز يف تنفيذ االتفاقية بعد باسـتعراض باسـتعراض التزامـنا   التزامـنا    
  وطنية للتنمية ووسائل تنفيذها بغية بلوغ أهداف االتفاقية؛ وطنية للتنمية ووسائل تنفيذها بغية بلوغ أهداف االتفاقية؛تتصلب سياسات وبرامج واستراتيجياصلب سياسات وبرامج واستراتيجيا

 بنجاح جتديد موارد مرفق البيئة العاملية؛بنجاح جتديد موارد مرفق البيئة العاملية؛التزامنا التزامنا  
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) ) TerrAfrica" (" (أرض أفريقياأرض أفريقيا""دون إقليمية جديدة، مثل شراكة دون إقليمية جديدة، مثل شراكة أو أو // العتماد مبادرات إقليمية و العتماد مبادرات إقليمية واستعدادنااستعدادنا 
بني بلدان أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الكربى، وجمتمع املاحنني، واملنظمات الدولية واجملتمع املدين، وذلك بقدر بني بلدان أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الكربى، وجمتمع املاحنني، واملنظمات الدولية واجملتمع املدين، وذلك بقدر 

 ما تعزز هذه املبادرات التنفيذ الفعال لالتفاقية؛ما تعزز هذه املبادرات التنفيذ الفعال لالتفاقية؛

لدان اجلنوب والتعاون بني بلدان اجلنوب يف جمال نقل         لدان اجلنوب والتعاون بني بلدان اجلنوب يف جمال نقل         وبوب   لدعـم التعاون بني بلدان الشمال       لدعـم التعاون بني بلدان الشمال      اسـتعدادنا اسـتعدادنا  
 التكنولوجيا بغية حتقيق التنمية املستدامة؛التكنولوجيا بغية حتقيق التنمية املستدامة؛

 السنة العاملية  السنة العاملية ٢٠٠٦٢٠٠٦ للقرار الذي اختذته اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف دورهتا الستني بإعالن سنة  للقرار الذي اختذته اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف دورهتا الستني بإعالن سنة دعمنادعمنا 
 اهلامة؛اهلامة؛للصحارى والتصحر وبتنظيم أنشطة  ومناسبات  احتفاال  هبذه السنة    للصحارى والتصحر وبتنظيم أنشطٍة ومناسباٍت احتفاالً هبذه السنة 

 لوضع برامج عمل مشتركة؛لوضع برامج عمل مشتركة؛وتشجيعنا وتشجيعنا للنهوض بأنشطة تعزز الترابط والتآزر بني اتفاقيات ريو للنهوض بأنشطة تعزز الترابط والتآزر بني اتفاقيات ريو دعمنا دعمنا  

 لعملية ما بني الدورات اليت بدأت يف نريويب لوضع استراتيجية وإطار متسقني، طويلي األجل لتعزيز  لعملية ما بني الدورات اليت بدأت يف نريويب لوضع استراتيجية وإطار متسقني، طويلي األجل لتعزيز دعمنادعمنا 
 تنفيذ االتفاقية؛تنفيذ االتفاقية؛

 من إعالن ريو،     من إعالن ريو،    ٧٧اماهتم على النحو املنصوص عليه يف املبدأ        اماهتم على النحو املنصوص عليه يف املبدأ        مجيع األطراف إىل مواصلة الوفاء بالتز     مجيع األطراف إىل مواصلة الوفاء بالتز     ندعو  ندعو   
 ..على أن تراعى يف ذلك أهداف ومقاصد اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحرعلى أن تراعى يف ذلك أهداف ومقاصد اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر

 ٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول٢٨نريويب، 
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 املرفق الثاين
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H.E. Mr. José Antonio Díaz Duque 
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باسم االحتاد باسم االحتاد ((واململكة املتحدة واململكة املتحدة ) )  والصني والصني٧٧٧٧باسم جمموعة ال  باسم جمموعة ال  ((وقدمت بيانات أيضا  من جانب ممثلي كوبا  وقدمت بيانات أيضاً من جانب ممثلي كوبا  
باسم جمموعة دول أمريكا    باسم جمموعة دول أمريكا    ((واألرجنتني  واألرجنتني  ) ) باسم جمموعة الدول اآلسيوية   باسم جمموعة الدول اآلسيوية   ((واململكـة العربـية السعودية      واململكـة العربـية السعودية      ) ) األورويباألورويب

 ).).باسم جمموعة الدول األفريقيةباسم جمموعة الدول األفريقية((بالبيئة بالبيئة ورئيس املؤمتر الوزاري األفريقي املعين ورئيس املؤمتر الوزاري األفريقي املعين ) ) الالتينية والكارييبالالتينية والكارييب
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H.E. Mr. Nancoma Keïta 
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Hon. Arcado Ntagazwa 
Minister of State for the Environment of the United Republic of Tanzania 
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Minister for Water, Forests, Hunting and Fishing of the Central African Republic 
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Minister for the Environment and Tourism of Namibia 
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Uganda 
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Minister for Tourism, the Environment and Culture of Lesotho 
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 املرفق الثالث

 إعالن أعضاء الربملان

 اجتماع املائدة املستديرة السادس ألعضاء الربملان 
 ٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول٢٦ و٢٥نريويب، 

 دور أعضاء الربملان يف اجلهود املبذولة لتعزيز تنفيذ االلتزامات الناشئة
 عن اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر

 اجتماع املائدة  اجتماع املائدة ٢٠٠٥٢٠٠٥أكتوبر أكتوبر // تشرين األول تشرين األول٢٦٢٦ و و٢٥٢٥، وقد عقدنا يف نريويب يومي     ، وقد عقدنا يف نريويب يومي     انانحنـن أعضاء الربمل   حنـن أعضاء الربمل    -أوال  أوالً
املستديرة السادس بناء  على دعوة من أمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، وبالدعم األمثل والكامل من                  املستديرة السادس بناًء على دعوة من أمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، وبالدعم األمثل والكامل من                

ؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة االحتـاد الربملاين الدويل واجلمعية الوطنية يف كينيا، مبوازاة الدورة السابعة مل     االحتـاد الربملاين الدويل واجلمعية الوطنية يف كينيا، مبوازاة الدورة السابعة مل     
 أو التصحر، وخباصة يف أفريقيا،أو التصحر، وخباصة يف أفريقيا،//ملكافحة التصحر يف البلدان اليت تعاين اجلفاف الشديد وملكافحة التصحر يف البلدان اليت تعاين اجلفاف الشديد و

 التزامـنا بالتنمـية البشرية املستدامة باعتبارها مفهوما  شامال  يتضمن األركان املترابطة                التزامـنا بالتنمـية البشرية املستدامة باعتبارها مفهوماً شامالً يتضمن األركان املترابطة             تأكـيد تأكـيد   نعـيد نعـيد 
لتنمية االجتماعية ومحاية البيئة، على املستويات احمللية والوطنية واإلقليمية لتنمية االجتماعية ومحاية البيئة، على املستويات احمللية والوطنية واإلقليمية واملتعاضدة ويشمل التنمية االقتصادية وا    واملتعاضدة ويشمل التنمية االقتصادية وا    

والعاملـية، وكذلـك التزامنا املستمر حبقوق اإلنسان وكرامة اإلنسان للجميع باعتبارها كال  ال يتجزأ وبالنظم                 والعاملـية، وكذلـك التزامنا املستمر حبقوق اإلنسان وكرامة اإلنسان للجميع باعتبارها كالً ال يتجزأ وبالنظم                
دولية واملتعددة األطراف وإمكانية دولية واملتعددة األطراف وإمكانية الدميقراطية وبإدارة الشؤون العاملية إدارة دميقراطية مع زيادة فعالية املؤسسات الالدميقراطية وبإدارة الشؤون العاملية إدارة دميقراطية مع زيادة فعالية املؤسسات ال

 مساءلتها؛مساءلتها؛

 باجلهود اليت تبذهلا البلدان األطراف املتضررة والبلدان املاحنة واملنظمات املتعددة األطراف يف مكافحة  باجلهود اليت تبذهلا البلدان األطراف املتضررة والبلدان املاحنة واملنظمات املتعددة األطراف يف مكافحة نقرنقر
 التصحر؛التصحر؛

 إزاء اجتاهات وأخطار تردي األراضي وتآكل التربة واجلفاف وانتشار الفقر، وخباصة يف             إزاء اجتاهات وأخطار تردي األراضي وتآكل التربة واجلفاف وانتشار الفقر، وخباصة يف            نعرب عن القلق  نعرب عن القلق  
 يكولوجية اهلشة واألراضي اجلافة يف البلدان النامية؛يكولوجية اهلشة واألراضي اجلافة يف البلدان النامية؛النظم اإلالنظم اإل

 باإلجـراءات اجلـاري اختاذها يف البلدان األطراف املتأثرة لتعزيز تنفيذ االلتزامات الناشئة عن              باإلجـراءات اجلـاري اختاذها يف البلدان األطراف املتأثرة لتعزيز تنفيذ االلتزامات الناشئة عن             نرحـب نرحـب 
 االتفاقية؛االتفاقية؛

مبا مبا  إىل إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية وأهدافه اإلمنائية، ونتائج مؤمترات األمم املتحدة الرئيسية،                إىل إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية وأهدافه اإلمنائية، ونتائج مؤمترات األمم املتحدة الرئيسية،               نشرينشري
يف ذلك مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة، وتوافق آراء مونتريي بشأن متويل التنمية، ومؤمتر قمة األمم املتحدة                 يف ذلك مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة، وتوافق آراء مونتريي بشأن متويل التنمية، ومؤمتر قمة األمم املتحدة                 

، الـيت حتدد رؤية ملستقبل البشرية وتوفر أساسا  شامال  للعمل على املستويات الوطنية واإلقليمية                 ، الـيت حتدد رؤية ملستقبل البشرية وتوفر أساساً شامالً للعمل على املستويات الوطنية واإلقليمية               ٢٠٠٥٢٠٠٥لعـام   لعـام   
نمو االقتصادي املطرد والتنمية املستدامة وحتسني األحوال املعيشية        نمو االقتصادي املطرد والتنمية املستدامة وحتسني األحوال املعيشية        والدولـية هبدف القضاء على الفقر وحتقيق ال       والدولـية هبدف القضاء على الفقر وحتقيق ال       

 للناس يف كل مكان؛للناس يف كل مكان؛

 برعاية االحتاد  برعاية االحتاد - إلقامة الشبكة الربملانية املعنية باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر  إلقامة الشبكة الربملانية املعنية باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر نعرب عن ارتياحنانعرب عن ارتياحنا
 االتفاقية؛االتفاقية؛ وإلنشاء جلنة توجيهية لرصد عمل الربملانيني يف إطار  وإلنشاء جلنة توجيهية لرصد عمل الربملانيني يف إطار -الربملاين الدويل الربملاين الدويل 
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 وهذا ما يؤكد أمهية تعزيز   وهذا ما يؤكد أمهية تعزيز  - بأن األسباب احلقيقية للفقر هي انعدام التصنيع والتنمية املستدامة            بأن األسباب احلقيقية للفقر هي انعدام التصنيع والتنمية املستدامة           نعـترف نعـترف 
 وأمناط اإلنتاج واالستهالك غري املستدامة التارخيية واحلالية وكذلك االختالالت القائمة يف النظام  وأمناط اإلنتاج واالستهالك غري املستدامة التارخيية واحلالية وكذلك االختالالت القائمة يف النظام -قدرات الدولة قدرات الدولة 

 ..االقتصادي الدويل الراهناالقتصادي الدويل الراهن

 ::عضاء الربملان، نعلن ما يليعضاء الربملان، نعلن ما يليحنن، أحنن، أ -ثانيا  ثانياً

سـنفعل مـا يف وسـعنا لتعزيز اإلرادة السياسية اليت ال بد منها لنجاح تنفيذ االتفاقية وحتقيق              سـنفعل مـا يف وسـعنا لتعزيز اإلرادة السياسية اليت ال بد منها لنجاح تنفيذ االتفاقية وحتقيق               -١١ 
 األهداف اإلمنائية لأللفية؛األهداف اإلمنائية لأللفية؛

نؤكد أمهية ضمان تنفيذ االتفاقية تنفيذا  يسهم يف الوفاء باألهداف اإلمنائية لأللفية، وحنث مجيع               نؤكد أمهية ضمان تنفيذ االتفاقية تنفيذاً يسهم يف الوفاء باألهداف اإلمنائية لأللفية، وحنث مجيع               -٢٢ 
تنمية، مبا يف ذلك وكاالت األمم املتحدة ومؤسسات بريتون وودز، على إدماج أهداف االتفاقية              تنمية، مبا يف ذلك وكاالت األمم املتحدة ومؤسسات بريتون وودز، على إدماج أهداف االتفاقية              الشـركاء يف ال   الشـركاء يف ال   

 كاملة  يف استراتيجياهتم؛ كاملةً يف استراتيجياهتم؛

نعرب عن تأييدنا جملاالت العمل االستراتيجية احملددة يف إعالن االتفاقية بشأن التعهدات املتخذة             نعرب عن تأييدنا جملاالت العمل االستراتيجية احملددة يف إعالن االتفاقية بشأن التعهدات املتخذة              -٣٣ 
 وهي اإلدارة املستدامة الستخدام األراضي، مبا يف ذلك املاء           وهي اإلدارة املستدامة الستخدام األراضي، مبا يف ذلك املاء          مبوجـبها لتعزيز تنفيذ االلتزامات الناشئة عنها، أال       مبوجـبها لتعزيز تنفيذ االلتزامات الناشئة عنها، أال       

والـتربة والنـبات يف املناطق املتأثرة؛ واستخدام املراعي وإدارهتا بشكل مستدام؛ وتطوير ن ظم مستدامة لإلنتاج                 والـتربة والنـبات يف املناطق املتأثرة؛ واستخدام املراعي وإدارهتا بشكل مستدام؛ وتطوير ُنظم مستدامة لإلنتاج                
ف ف إعادة التحريج وتكثي إعادة التحريج وتكثي //الـزراعي واحلـيواين؛ وتطوير مصادر جديدة ومتجددة للطاقة؛ وتطبيق برامج للتحريج           الـزراعي واحلـيواين؛ وتطوير مصادر جديدة ومتجددة للطاقة؛ وتطبيق برامج للتحريج           

بـرامج حفـظ التربة؛ واستحداث ن ظم لإلنذار املبكر خاصة باألمن الغذائي والتنبؤ باجلفاف؛ ورصد التصحر                  بـرامج حفـظ التربة؛ واستحداث ُنظم لإلنذار املبكر خاصة باألمن الغذائي والتنبؤ باجلفاف؛ ورصد التصحر                
وتقيـيمه؛ وينـبغي لدى اختاذ إجراءات يف هذه اجملاالت استخدام مجيع الوسائل العلمية والتكنولوجية اجلديدة                وتقيـيمه؛ وينـبغي لدى اختاذ إجراءات يف هذه اجملاالت استخدام مجيع الوسائل العلمية والتكنولوجية اجلديدة                

 واحلديثة، حسب االقتضاء؛واحلديثة، حسب االقتضاء؛

 تعبئة موارد مالية كبرية وغريها من أشكال الدعم للبلدان           تعبئة موارد مالية كبرية وغريها من أشكال الدعم للبلدان          نعـيد تأكـيد التزامنا بالعمل على      نعـيد تأكـيد التزامنا بالعمل على       -٤٤ 
األطراف النامية املتأثرة، وخباصة يف أفريقيا؛ وتشجيع استقدام األموال من القطاع اخلاص واملؤسسات واملصادر              األطراف النامية املتأثرة، وخباصة يف أفريقيا؛ وتشجيع استقدام األموال من القطاع اخلاص واملؤسسات واملصادر              

ف ف غري احلكومية األخرى؛ وتعزيز وتيسري حصول البلدان األطراف املتأثرة على ما يالئمها من تكنولوجيا ومعار              غري احلكومية األخرى؛ وتعزيز وتيسري حصول البلدان األطراف املتأثرة على ما يالئمها من تكنولوجيا ومعار              
 ودراية عملية، مبا يف ذلك املعارف التقليدية؛ودراية عملية، مبا يف ذلك املعارف التقليدية؛

نؤكد دعمنا لعوملة عادلة ودميقراطية وإنسانية قائمة على املفهوم الواسع للتنمية املستدامة كما             نؤكد دعمنا لعوملة عادلة ودميقراطية وإنسانية قائمة على املفهوم الواسع للتنمية املستدامة كما              -٥٥ 
 ورد، مثال ، يف اإلعالن السياسي ملؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة وخطة عمل جوهانسربغ؛ ورد، مثالً، يف اإلعالن السياسي ملؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة وخطة عمل جوهانسربغ؛

صاد الكلي السائدة ميكن أن يكون هلا تأثري كبري على عملية انتشار            صاد الكلي السائدة ميكن أن يكون هلا تأثري كبري على عملية انتشار            نسـلم بأن سياسات االقت    نسـلم بأن سياسات االقت     -٦٦ 
الفقـر، ولذلـك نطلب إىل الدول املتقدمة أن تقوم، مبا يتفق مع نص االتفاقية وروحها، باختاذ التدابري املالئمة                   الفقـر، ولذلـك نطلب إىل الدول املتقدمة أن تقوم، مبا يتفق مع نص االتفاقية وروحها، باختاذ التدابري املالئمة                   

فيف عبء الديون فيف عبء الديون للجمع بني النمو والتنمية املستدامة واإلنصاف والعدالة االجتماعية، من خالل أمور من بينها ختللجمع بني النمو والتنمية املستدامة واإلنصاف والعدالة االجتماعية، من خالل أمور من بينها خت
عـلى نطـاق أوسـع وأكثر عمقا ، وزيادة املساعدة اإلمنائية الرمسية، واالرتقاء مبستوى التعاون اإلمنائي، وإزالة           عـلى نطـاق أوسـع وأكثر عمقاً، وزيادة املساعدة اإلمنائية الرمسية، واالرتقاء مبستوى التعاون اإلمنائي، وإزالة          
احلواجز اليت حتول دون جعل التجارة أكثر حرية وإنصافا ، مبا يف ذلك إلغاء اإلعانات املضرة، وخباصة يف امليدان                   احلواجز اليت حتول دون جعل التجارة أكثر حرية وإنصافاً، مبا يف ذلك إلغاء اإلعانات املضرة، وخباصة يف امليدان                  

 الزراعي؛الزراعي؛
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ق البيئة العاملية آلية مالية لالتفاقية ونطلب زيادة املوارد املخصصة إىل حد ق البيئة العاملية آلية مالية لالتفاقية ونطلب زيادة املوارد املخصصة إىل حد نرحب بقرار جعل مرفنرحب بقرار جعل مرف -٧٧ 
 كبري ملكافحة تردي األراضي عند التجديد الرابع ملوارد مرفق البيئة العاملية؛كبري ملكافحة تردي األراضي عند التجديد الرابع ملوارد مرفق البيئة العاملية؛

نـربز أمهية أن تكون البلدان األطراف النامية املتأثرة صاحبة القرار وأن تبذل جهودها اخلاصة               نـربز أمهية أن تكون البلدان األطراف النامية املتأثرة صاحبة القرار وأن تبذل جهودها اخلاصة                -٨٨ 
  التصحر والفقر؛ التصحر والفقر؛للتغلب على مشكليتللتغلب على مشكليت

نشدد على ما يؤديه القطاع اخلاص واجملتمع املدين وسوامها من أصحاب املصلحة من دور حاسم نشدد على ما يؤديه القطاع اخلاص واجملتمع املدين وسوامها من أصحاب املصلحة من دور حاسم  -٩٩ 
 يف جهود التنمية الوطنية ويف تعزيز الشراكة العاملية يف سياق عملية تنفيذ االتفاقية؛يف جهود التنمية الوطنية ويف تعزيز الشراكة العاملية يف سياق عملية تنفيذ االتفاقية؛

تزويد أعضاء تزويد أعضاء : : ية القيام مبا يليية القيام مبا يلينؤكـد أن على الشبكة الربملانية املعنية باالتفاقية وجلنتها التوجيه   نؤكـد أن على الشبكة الربملانية املعنية باالتفاقية وجلنتها التوجيه    -١٠١٠ 
الشبكة مبنصة لتقاسم املعارف والتفاعل وتنسيق التدابري االستباقية؛ واإلسهام يف زيادة املشاركة الربملانية يف رصد              الشبكة مبنصة لتقاسم املعارف والتفاعل وتنسيق التدابري االستباقية؛ واإلسهام يف زيادة املشاركة الربملانية يف رصد              

؛ وتيسري التوعية وعمليات التشاور وتبادل املعلومات ؛ وتيسري التوعية وعمليات التشاور وتبادل املعلومات ))١((أنشـطة مكافحة التصحر على الصعيدين الوطين والدويل   أنشـطة مكافحة التصحر على الصعيدين الوطين والدويل   
؛ ودعم تعبئة املوارد؛ وتشجيع بناء االئتالفات والشراكات بني ؛ ودعم تعبئة املوارد؛ وتشجيع بناء االئتالفات والشراكات بني ))٢((رسات السليمة يف الوقت املناسبرسات السليمة يف الوقت املناسبواخلربات واملماواخلربات واملما

الربملانيني وواضعي السياسات والوسط األكادميي وقطاع األعمال واملنظمات غري احلكومية واملنظمات اجملتمعية؛            الربملانيني وواضعي السياسات والوسط األكادميي وقطاع األعمال واملنظمات غري احلكومية واملنظمات اجملتمعية؛            
 على توثيق العالقات بني املنظمات احلكومية  على توثيق العالقات بني املنظمات احلكومية وتشجيع أشكال التعاون الدويل واإلقليمي ودون اإلقليمي اليت تساعدوتشجيع أشكال التعاون الدويل واإلقليمي ودون اإلقليمي اليت تساعد

الدولـية ذات الصـلة، مبا يف ذلك عند اللزوم، أنشطة الدبلوماسية الربملانية؛ ودعم اجتماعات املائدة املستديرة                 الدولـية ذات الصـلة، مبا يف ذلك عند اللزوم، أنشطة الدبلوماسية الربملانية؛ ودعم اجتماعات املائدة املستديرة                 
 الربملانية والتعاون مع الشبكات الربملانية دون اإلقليمية؛الربملانية والتعاون مع الشبكات الربملانية دون اإلقليمية؛

 توصيات إعالن هافانا الذي اعتمده       توصيات إعالن هافانا الذي اعتمده      تأخذ يف احلسبان  تأخذ يف احلسبان  ،  ،  ةةلفترة السنتني املقبل  لفترة السنتني املقبل    نقر وضع خطة عمل برملانية    نقر وضع خطة عمل برملانية     -ثالثا  ثالثاً
ونتعهد مبواصلة ما يلي خالل السنتني املقبلتني، وبتقدمي تقرير         ونتعهد مبواصلة ما يلي خالل السنتني املقبلتني، وبتقدمي تقرير         . . اجتماع املائدة املستديرة اخلامس ألعضاء الربملان     اجتماع املائدة املستديرة اخلامس ألعضاء الربملان     

 ::))٣٣((٢٠٠٧٢٠٠٧  عن اإلجنازات احملققة إىل اجتماع املائدة املستديرة السابع ألعضاء الربملان املقرر عقده يف خريف عامعن اإلجنازات احملققة إىل اجتماع املائدة املستديرة السابع ألعضاء الربملان املقرر عقده يف خريف عام

تعزيـز دور أعضـاء الربملان يف مكافحة الفقر يف املناطق اجلافة بوضع األنشطة املتصلة باتفاقية                تعزيـز دور أعضـاء الربملان يف مكافحة الفقر يف املناطق اجلافة بوضع األنشطة املتصلة باتفاقية                 -١١١١ 
 مكافحة التصحر على جدول أعمال برملاناهتا الوطنية؛مكافحة التصحر على جدول أعمال برملاناهتا الوطنية؛

، باختاذ مبادرات خاصة    ، باختاذ مبادرات خاصة    ٢٠٠٦٢٠٠٦اإلسـهام يف جنـاح السنة الدولية للصحارى والتصحر يف عام            اإلسـهام يف جنـاح السنة الدولية للصحارى والتصحر يف عام             -١٢١٢ 
الصلة الصلة ، بغية تعزيز تنفيذ االتفاقية، وبذل املزيد من أجل توجيه عناية واضعي السياسات إىل               ، بغية تعزيز تنفيذ االتفاقية، وبذل املزيد من أجل توجيه عناية واضعي السياسات إىل               احـتفاال  هبذه السنة    احـتفاالً هبذه السنة   

                                                      

ينـبغي ألعضـاء الربملان املشاركة يف مؤمترات أخرى لألطراف يف اتفاقيات األمم املتحدة العاملية وغريها من         ينـبغي ألعضـاء الربملان املشاركة يف مؤمترات أخرى لألطراف يف اتفاقيات األمم املتحدة العاملية وغريها من          ))١١((
أو حماولة التأثري عليها، وهو ما ميكن أن يكون لـه تأثري يف مكافحة تآكل التربة وتردي األراضي                 أو حماولة التأثري عليها، وهو ما ميكن أن يكون لـه تأثري يف مكافحة تآكل التربة وتردي األراضي                 //لدولية ذات الصلة و   لدولية ذات الصلة و   املؤمترات ا املؤمترات ا 
 ).).٢٠٠٤٢٠٠٤يونيه يونيه //كما حدث يف مؤمتر مصادر الطاقة املتجددة الذي ع قد يف بون بأملانيا يف حزيرانكما حدث يف مؤمتر مصادر الطاقة املتجددة الذي ُعقد يف بون بأملانيا يف حزيران((والتصحر والتصحر 

 انظر موقع أمانة االتفاقية على الشبكة      انظر موقع أمانة االتفاقية على الشبكة      ((ذا الصدد   ذا الصدد   ميكن أن تكون الشبكة العاملية أداة مفيدة جدا  يف ه          ميكن أن تكون الشبكة العاملية أداة مفيدة جداً يف ه          ))٢٢((
http://www.unccd.int Parliaments in action .( .( فالشبكة تتسم بأهنا دولية وفورية وتفاعلية وتوفر إمكانية االرتباط فالشبكة تتسم بأهنا دولية وفورية وتفاعلية وتوفر إمكانية االرتباط

 ..واملضمون والقدرةواملضمون والقدرة

بتنفيذ االتفاقية إىل بتنفيذ االتفاقية إىل ينبغي تبليغ األنشطة الربملانية ذات الصلة واملعلومات عن املمارسات السليمة املتصلة ينبغي تبليغ األنشطة الربملانية ذات الصلة واملعلومات عن املمارسات السليمة املتصلة  ))٣٣((
 ..على شبكة الويبعلى شبكة الويب) ) الربملاينالربملاين((أمانة اتفاقية مكافحة التصحر، وينبغي وضعها على موقع االتفاقية أمانة اتفاقية مكافحة التصحر، وينبغي وضعها على موقع االتفاقية 
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ميكن النظر يف عقد اجتماع مائدة مستديرة للجنة التوجيهية يف          ميكن النظر يف عقد اجتماع مائدة مستديرة للجنة التوجيهية يف           ( ( األراضي والتصحر والفقر    األراضي والتصحر والفقر   ترديترديالوثـيقة بـني     الوثـيقة بـني     
 ؛؛)) رهنا  بتوافر املوارد املالية  رهناً بتوافر املوارد املالية٢٠٠٦٢٠٠٦يونيه يونيه //حزيرانحزيران

ورقات ورقات (( الوطنية    الوطنية   جماالت السياسة العامة  جماالت السياسة العامة  لوطنية واإلقليمية ودون اإلقليمية يف      لوطنية واإلقليمية ودون اإلقليمية يف      إدمـاج خطـط العمل ا     إدمـاج خطـط العمل ا      -١٣١٣ 
، والشروع يف تنفيذ استراتيجيات تنمية وطنية شاملة لتحقيق األهداف          ، والشروع يف تنفيذ استراتيجيات تنمية وطنية شاملة لتحقيق األهداف          ))اسـتراتيجية احلـد مـن الفقر والربامج القطرية        اسـتراتيجية احلـد مـن الفقر والربامج القطرية        

تدابري هتدف إىل تعزيز تنفيذ االلتزامات الناشئة       تدابري هتدف إىل تعزيز تنفيذ االلتزامات الناشئة       واملقاصـد اإلمنائية املتفق عليها دوليا ، مبا فيها األهداف اإلمنائية لأللفية، و           واملقاصـد اإلمنائية املتفق عليها دولياً، مبا فيها األهداف اإلمنائية لأللفية، و           
 عن اتفاقية مكافحة التصحر؛عن اتفاقية مكافحة التصحر؛

؛ ويف كثري من احلاالت،     ؛ ويف كثري من احلاالت،     التشريعات الوطنية وتنسيقها مع أحكام اتفاقية مكافحة التصحر       التشريعات الوطنية وتنسيقها مع أحكام اتفاقية مكافحة التصحر       تعزيز  تعزيز   -١٤١٤ 
 يكون اإلصالح الزراعي شرطا  مسبقا ؛  يكون اإلصالح الزراعي شرطاً مسبقاً؛

عتمدة على كل من الصعيد الوطين ودون عتمدة على كل من الصعيد الوطين ودون منظورة لدعم برامج العمل املمنظورة لدعم برامج العمل املموارد مالية كافية و موارد مالية كافية و تعبئة  تعبئة   -١٥١٥ 
 اإلقليمي واإلقليمي؛اإلقليمي واإلقليمي؛

 ؛؛ املعلنة لتعزيز مكافحة التصحر وإدارة املوارد الطبيعية إدارة مستدامة املعلنة لتعزيز مكافحة التصحر وإدارة املوارد الطبيعية إدارة مستدامةاعتماد تدابري ميزنة جتسد اإلرادةاعتماد تدابري ميزنة جتسد اإلرادة -١٦١٦ 

تطبـيق اسـتراتيجيات ميزنة متسقة، تدرج على حنو مناسب املساعدة األجنبية يف تنمية البلد،               تطبـيق اسـتراتيجيات ميزنة متسقة، تدرج على حنو مناسب املساعدة األجنبية يف تنمية البلد،                -١٧١٧ 
ضمان االستخدام األمثل للموارد املالية والبشرية      ضمان االستخدام األمثل للموارد املالية والبشرية      افة املبادرات الرامية إىل تعزيز التنمية املستدامة، بغية         افة املبادرات الرامية إىل تعزيز التنمية املستدامة، بغية         ودعـم ك  ودعـم ك  

 للخربة وامليزات النسبية املتوفرة، مبا يف ذلك املعارف التقليدية، يف كل من البلدان املتقدمة                للخربة وامليزات النسبية املتوفرة، مبا يف ذلك املعارف التقليدية، يف كل من البلدان املتقدمة               الفعالالفعالواالسـتخدام   واالسـتخدام   
 ؛؛والنامية، فضال  عن القطاعني العام واخلاص والنامية، فضالً عن القطاعني العام واخلاص

 استراتيجيات القضاء على الفقر والتنمية البشرية        استراتيجيات القضاء على الفقر والتنمية البشرية       اتباع سياسات متسقة وأفضل تنسيقا  يف جمال       اتباع سياسات متسقة وأفضل تنسيقاً يف جمال       -١٨١٨ 
املستدامة، مبا يف ذلك مكافحة التصحر وتعزيز أوجه التآزر بني اتفاقية مكافحة التصحر واتفاقات التنمية املتعددة         املستدامة، مبا يف ذلك مكافحة التصحر وتعزيز أوجه التآزر بني اتفاقية مكافحة التصحر واتفاقات التنمية املتعددة         

 األطراف األخرى ذات الصلة؛األطراف األخرى ذات الصلة؛

األسئلة الشفوية واخلطية   األسئلة الشفوية واخلطية    من خالل أمور منها بصفة خاصة         من خالل أمور منها بصفة خاصة        ةةاإلجراءات التنفيذي اإلجراءات التنفيذي رصـد وتقييم    رصـد وتقييم     -١٩١٩ 
، وما إىل ذلك، وتقدمي تقرير سنوي بعنوان        ، وما إىل ذلك، وتقدمي تقرير سنوي بعنوان        ستماعستماعاالاالاملوجهـة إىل الوزراء، واالقتراحات اإلجرائية، وجلسات        املوجهـة إىل الوزراء، واالقتراحات اإلجرائية، وجلسات        

عام عام عن حالة مكافحة الفقر وتردي املوارد الطبيعية، فضال  عن التقدم احملرز؛ وتعبئة الرأي ال              عن حالة مكافحة الفقر وتردي املوارد الطبيعية، فضالً عن التقدم احملرز؛ وتعبئة الرأي ال             " " احملاسـبة اخلضراء  احملاسـبة اخلضراء  ""
اليوم العاملي ملكافحة اليوم العاملي ملكافحة ((بقضايا التنمية البشرية املستدامة وقضايا التصحر عرب احلمالت والتظاهرات السنوية بقضايا التنمية البشرية املستدامة وقضايا التصحر عرب احلمالت والتظاهرات السنوية والتوعية والتوعية 

 املدارس   املدارس  وإشراكوإشراك، والنقاشات الربملانية اخلاصة، والتثقيف البيئي،       ، والنقاشات الربملانية اخلاصة، والتثقيف البيئي،       ))يونيهيونيه// حزيـران   حزيـران  ١٧١٧التصـحر واجلفـاف يف      التصـحر واجلفـاف يف      
 لطوابع الربيدية التذكارية؛لطوابع الربيدية التذكارية؛ااإصدار إصدار ، و، و ووسائل اإلعالم ووسائل اإلعالمواجلامعيني والفناننيواجلامعيني والفنانني

توجيه السياسات العامة حنو اجتثاث جذور التصحر من حيث اتصاهلا بالفقر، عن طريق عمليات توجيه السياسات العامة حنو اجتثاث جذور التصحر من حيث اتصاهلا بالفقر، عن طريق عمليات  -٢٠٢٠ 
 ؛؛مجتمعات، وال سيما املرأة والشبابمجتمعات، وال سيما املرأة والشبابقائمة على املشاركة ودميقراطية تفضي إىل توفري إمكانيات فعلية وفعالة للقائمة على املشاركة ودميقراطية تفضي إىل توفري إمكانيات فعلية وفعالة لل

اء الربملان يف كل بلد، مبساعدة أمانة اتفاقية مكافحة         اء الربملان يف كل بلد، مبساعدة أمانة اتفاقية مكافحة         حلقات عمل ألعض  حلقات عمل ألعض  //تنظيم حلقات دراسية  تنظيم حلقات دراسية   -٢١٢١ 
 التصحر، واجتماعات إقليمية ألعضاء الربملان، من أجل رصد تنفيذ برامج العمل الرامية إىل مكافحة التصحر؛التصحر، واجتماعات إقليمية ألعضاء الربملان، من أجل رصد تنفيذ برامج العمل الرامية إىل مكافحة التصحر؛
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 .. كإسهام يف حتسني اإلدارة على الصعيد الدويل كإسهام يف حتسني اإلدارة على الصعيد الدويلملرفق البيئة العامليةملرفق البيئة العاملية  إشراف برملانيةإشراف برملانيةإنشاء آلية إنشاء آلية  -٢٢٢٢ 

أن تضطلع مبا يلي  أن تضطلع مبا يلي  ،  ،  أعضاء يف الربملان  أعضاء يف الربملان  بصفتنا  بصفتنا  ، نـرجو مـن أمانة اتفاقية مكافحة التصحر،          ، نـرجو مـن أمانة اتفاقية مكافحة التصحر،          يف اخلـتام  يف اخلـتام  وو -رابعا  رابعاً
 ::مبساعدة االحتاد الربملاين الدويلمبساعدة االحتاد الربملاين الدويل

 ملؤمتر   ملؤمتر  الثامنةالثامنة الدورة    الدورة    السابع ألعضاء الربملان بالتزامن مع      السابع ألعضاء الربملان بالتزامن مع     اجتماع املائدة املستديرة  اجتماع املائدة املستديرة  تيسـري تنظيم    تيسـري تنظيم     -٢٣٢٣ 
 األطراف يف االتفاقية؛األطراف يف االتفاقية؛

 إجـراءات املـتابعة املالئمـة لنتائج اجتماع املائدة املستديرة هذا، واملساعدة يف وضع                إجـراءات املـتابعة املالئمـة لنتائج اجتماع املائدة املستديرة هذا، واملساعدة يف وضع               اختـاذ اختـاذ  -٢٤٢٤ 
اجتماعات املائدة  اجتماعات املائدة  الصادرة عن عمليات    الصادرة عن عمليات    لتوعية العامة باإلعالنات والتقارير املرحلية      لتوعية العامة باإلعالنات والتقارير املرحلية      اسـتراتيجيات هتـدف إىل ا     اسـتراتيجيات هتـدف إىل ا     

 ؛؛فيما يتعلق بتنفيذ اتفاقية مكافحة التصحرفيما يتعلق بتنفيذ اتفاقية مكافحة التصحرألعضاء الربملان ألعضاء الربملان املستديرة املستديرة 

اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر : : زيز التعاون والتآزر بني اتفاقيات األمم املتحدة الثالث       زيز التعاون والتآزر بني اتفاقيات األمم املتحدة الثالث       تعتع -٢٥٢٥ 
 ..واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ واتفاقية األمم املتحدة بشأن التنوع البيولوجيواتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ واتفاقية األمم املتحدة بشأن التنوع البيولوجي
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 املرفق الرابع

  والثالثة عشرةالبيانات اليت قدمت خالل اجللستني العامتني الثانية عشرة

  والصني خالل اجللسة العامة الثانية عشرة٧٧البيان الذي قدمته جامايكا باسم جمموعة ال  

 والصني بوجود قواعد حتكم جمموعة البلدان هذه لتأمني النظام           والصني بوجود قواعد حتكم جمموعة البلدان هذه لتأمني النظام          ٧٧٧٧صر ح ممثل جامايكا باسم جمموعة ال          صّرح ممثل جامايكا باسم جمموعة ال          
وتلعب املشاورات، وتلعب املشاورات، . .  من الفوضى واالرتياب من الفوضى واالرتيابواالتساق يف ما تتخذه من إجراءات، إذ إن العمل بدوهنا سيتم يف جوواالتساق يف ما تتخذه من إجراءات، إذ إن العمل بدوهنا سيتم يف جو

 ..يف نقس الوقت، دورا  مماثال  متاما  ألهنا متهد للوفود طريق التفاهم وتوضيح األمور   يف نقس الوقت، دوراً مماثالً متاماً ألهنا متهد للوفود طريق التفاهم وتوضيح األمور

وهي وهي . .  والصني التأكيد على أهنا تراعي صراحة اإلجراءات اليت حتكم االتفاقية والصني التأكيد على أهنا تراعي صراحة اإلجراءات اليت حتكم االتفاقية٧٧٧٧ولذلك، تود جمموعة ال  ولذلك، تود جمموعة ال   
 من النظام   من النظام  ١٢١٢إدراج بند يف جدول األعمال املؤقت وفقا  للمادة          إدراج بند يف جدول األعمال املؤقت وفقاً للمادة         تؤيـد من مث بالكامل حق كل طرف يف اقتراح           تؤيـد من مث بالكامل حق كل طرف يف اقتراح           

 ..الداخلي ملؤمتر األطرافالداخلي ملؤمتر األطراف

 والصني أيضا  عن تقديرها لرئيس الدورة السابعة ملؤمتر األطراف ملا بذله من               والصني أيضاً عن تقديرها لرئيس الدورة السابعة ملؤمتر األطراف ملا بذله من             ٧٧٧٧وقد أعربت جمموعة ال       وقد أعربت جمموعة ال        
 ..ددهاددهاجهود يف إجراء مشاورات مكثفة إلجراء املداوالت بسالسة بشأن املسألة اليت حنن بصجهود يف إجراء مشاورات مكثفة إلجراء املداوالت بسالسة بشأن املسألة اليت حنن بص

 والصني قد درست بعناية االقتراح املطروح إلدراج بند  والصني قد درست بعناية االقتراح املطروح إلدراج بند ٧٧٧٧وصرح ممثل جامايكا بعد ذلك بأن جمموعة ال  وصرح ممثل جامايكا بعد ذلك بأن جمموعة ال   
يف جدول األعمال بشأن إجراء تعيني أمني تنفيذي لالتفاقية وخلصت إىل أن إدراج بند كهذا لن يساعد يف تقدم                  يف جدول األعمال بشأن إجراء تعيني أمني تنفيذي لالتفاقية وخلصت إىل أن إدراج بند كهذا لن يساعد يف تقدم                  

وهي مقتنعة بالفعل بأن مناقشة هذه      وهي مقتنعة بالفعل بأن مناقشة هذه      . . فاقية عموما   فاقية عموماً عمـل مؤمتر األطراف يف دورته السابعة وال يف تقدم عمل االت           عمـل مؤمتر األطراف يف دورته السابعة وال يف تقدم عمل االت           
. .  ال  ال املسألة لن تفيد إال يف تعميق نقطة الشك واخلالف بني األطراف يف االتفاقية، سواء كانت هذه نية أنصار االقتراح أم                   املسألة لن تفيد إال يف تعميق نقطة الشك واخلالف بني األطراف يف االتفاقية، سواء كانت هذه نية أنصار االقتراح أم                   

 ..راح سحبهراح سحبه والصني املوافقة على إدراج البند املقترح وتناشد أنصار هذا االقت والصني املوافقة على إدراج البند املقترح وتناشد أنصار هذا االقت٧٧٧٧وعليه، فإن ليس بوسع جمموعة ال  وعليه، فإن ليس بوسع جمموعة ال  

 البيان الذي قدمته كندا أيضا  باسم أستراليا وآيسلندا وسويسرا والنرويج
 والواليات املتحدة األمريكية واليابان خالل اجللسة العامة الثانية عشرة

صر ح ممثل كندا بأن أستراليا وآيسلندا وسويسرا وكندا والنرويج والواليات املتحدة األمريكية واليابان              صّرح ممثل كندا بأن أستراليا وآيسلندا وسويسرا وكندا والنرويج والواليات املتحدة األمريكية واليابان              
شعورها اجلماعي باإلحباط واالستياء إزاء إضافة بند يتعلق بإجراء تعيني أمني تنفيذي لالتفاقية إىل              شعورها اجلماعي باإلحباط واالستياء إزاء إضافة بند يتعلق بإجراء تعيني أمني تنفيذي لالتفاقية إىل              تـود إبـداء     تـود إبـداء     

وأضاف قائال  إن جمموعة البلدان هذه تود اإلعراب         وأضاف قائالً إن جمموعة البلدان هذه تود اإلعراب        . . جـدول األعمال املؤقت ملؤمتر األطراف يف دورته السابعة        جـدول األعمال املؤقت ملؤمتر األطراف يف دورته السابعة        
ليت بذلت سعيا  للتوصل إىل توافق يف اآلراء         ليت بذلت سعياً للتوصل إىل توافق يف اآلراء        لرئيس الدورة السابعة ملؤمتر األطراف عن تقديرها الصادق للجهود ا         لرئيس الدورة السابعة ملؤمتر األطراف عن تقديرها الصادق للجهود ا         

 . . بشأن هذه املسألةبشأن هذه املسألة

وقـال ممـثل كندا أيضا  إن رئيس الدورة السابعة ملؤمتر األطراف قد اعترف بأن العملية املتبعة كانت                   وقـال ممـثل كندا أيضاً إن رئيس الدورة السابعة ملؤمتر األطراف قد اعترف بأن العملية املتبعة كانت                   
 وإنه كان ينبغي أن تسفر من مث عن إدراج البند يف             وإنه كان ينبغي أن تسفر من مث عن إدراج البند يف            - من النظام الداخلي      من النظام الداخلي     ١٢١٢ وفقا  للمادة      وفقاً للمادة    -صـحيحة ومالئمة    صـحيحة ومالئمة    

وتود هذه البلدان األطراف إبداء وتود هذه البلدان األطراف إبداء . . ول األعمال املؤقت الذي طرح على مؤمتر األطراف يف اجللسة العامة األوىلول األعمال املؤقت الذي طرح على مؤمتر األطراف يف اجللسة العامة األوىلجدجد
فقد قدم الطلب يف شكل رسالتني      فقد قدم الطلب يف شكل رسالتني      . . اسـتياءها إزاء اإلجـراء الذي مت به إضافة البند إىل جدول األعمال املؤقت             اسـتياءها إزاء اإلجـراء الذي مت به إضافة البند إىل جدول األعمال املؤقت             

هذا البند يف جدول األعمال املؤقت للدورة       هذا البند يف جدول األعمال املؤقت للدورة        طلب فيهما إدراج      طلب فيهما إدراج     ٢٠٠٥٢٠٠٥سبتمرب  سبتمرب  //يونيه وأيلول يونيه وأيلول //مؤرخـتني حزيران  مؤرخـتني حزيران  
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وتود هذه البلدان وتود هذه البلدان . . السابعة ملؤمتر األطراف؛ وقد انقضى الوقت منذ ذلك احلني ومل حتل املشكلة إىل آخر يوم املؤمترالسابعة ملؤمتر األطراف؛ وقد انقضى الوقت منذ ذلك احلني ومل حتل املشكلة إىل آخر يوم املؤمتر
األطراف اإلفادة يف تعليقها بأن األمانة قد تناولت هذه املسألة بطريقة لـم حتقق مصاحل هذه األطراف ومصاحل                 األطراف اإلفادة يف تعليقها بأن األمانة قد تناولت هذه املسألة بطريقة لـم حتقق مصاحل هذه األطراف ومصاحل                 

 تشرين  تشرين ١٠١٠املؤرخة املؤرخة   ICCD/COP(7)/1/Add.1ألطراف بدال  من تقدمي املساعدة هلا، وذلك بدءا  من الوثيقة   ألطراف بدالً من تقدمي املساعدة هلا، وذلك بدءاً من الوثيقة مجيع ا مجيع ا 
 .. إىل حاالت التأخري اليت نشأت بعد ذلك إىل حاالت التأخري اليت نشأت بعد ذلك٢٠٠٥٢٠٠٥أكتوبر أكتوبر //األولاألول

وما محل هذه البلدان األطراف على الشعور باالستياء أن هذه مسألة بالغة األمهية جلميع األطراف فضال                  وما محل هذه البلدان األطراف على الشعور باالستياء أن هذه مسألة بالغة األمهية جلميع األطراف فضالً                 
فقد كان املقصود باالقتراح املقدم تأمني انفتاح وشفافية عملية تعيني األمني التنفيذي            فقد كان املقصود باالقتراح املقدم تأمني انفتاح وشفافية عملية تعيني األمني التنفيذي            . .  صاحل االتفاقية   صاحل االتفاقية  عن أهنا يف  عن أهنا يف  
 ::وكان بودها تأسيس عملية واضحة وتشاورية تشمل ما يليوكان بودها تأسيس عملية واضحة وتشاورية تشمل ما يلي. . لالتفاقيةلالتفاقية

 حتديد وقت إخطار األطراف باملنصب املتاح؛حتديد وقت إخطار األطراف باملنصب املتاح؛ - 

 ت معهم؛ت معهم؛وضع قائمة خمتصرة بأمساء املرشحني وإجراء املقابالوضع قائمة خمتصرة بأمساء املرشحني وإجراء املقابال - 

 ..إجراء مشاورات إقليمية مالئمة مع مؤمتر األطراف عن طريق مكتبهإجراء مشاورات إقليمية مالئمة مع مؤمتر األطراف عن طريق مكتبه - 

وهذه هي العناصر اليت أرادت البلدان األطراف هذه إدراجها يف عمليات مماثلة تتم على صعيد منظومة                 وهذه هي العناصر اليت أرادت البلدان األطراف هذه إدراجها يف عمليات مماثلة تتم على صعيد منظومة                  
 ..األمم املتحدةاألمم املتحدة

هذه، النظر فيها بطريقة     هذه، النظر فيها بطريقة     وشدد ممثل كندا أيضا  على أن أمهية هذه املسألة حتتم، يف رأي البلدان األطراف                وشدد ممثل كندا أيضاً على أن أمهية هذه املسألة حتتم، يف رأي البلدان األطراف                
فمن األساسي يف رأيها أن جلميع األطراف احلق يف إبداء رأيها والنظر يف مصاحلها يف           فمن األساسي يف رأيها أن جلميع األطراف احلق يف إبداء رأيها والنظر يف مصاحلها يف           . . متزنة وتعاونية وموضوعية  متزنة وتعاونية وموضوعية  

فطريقة تناول هذه املسألة لـم تكن صحيحة يف اعتقاد هذه البلدان األطراف، وهي تعرب عن               فطريقة تناول هذه املسألة لـم تكن صحيحة يف اعتقاد هذه البلدان األطراف، وهي تعرب عن               . . مؤمتر األطراف مؤمتر األطراف 
عمال اليت سيتم إجنازها معا  يف املستقبل يف إطار اتفاقية مكافحة التصحر أو يف  عمال اليت سيتم إجنازها معاً يف املستقبل يف إطار اتفاقية مكافحة التصحر أو يف األمل يف أن ال تشكل سابقة يف األاألمل يف أن ال تشكل سابقة يف األ

 ..إطار أية اتفاقيات أخرىإطار أية اتفاقيات أخرى

وخـتاما ، قال ممثل كندا إن البلدان األطراف هذه تشعر بالتأكيد بأن املسألة لـم حتل بالشكل املالئم                  وخـتاماً، قال ممثل كندا إن البلدان األطراف هذه تشعر بالتأكيد بأن املسألة لـم حتل بالشكل املالئم                  
تناول بنود أخرى مهمة مدرجة يف جدول       تناول بنود أخرى مهمة مدرجة يف جدول       وتسـل م أيضـا  مع ذلك بأن من مصلحة مؤمتر األطراف االنتهاء من                وتسـلّم أيضـاً مع ذلك بأن من مصلحة مؤمتر األطراف االنتهاء من              

وحتقيقا  ملصلحة مجيع األطراف، سحبت هذه البلدان رمسيا  طلبها إلدراج البند املعين يف جدول أعمال                 وحتقيقاً ملصلحة مجيع األطراف، سحبت هذه البلدان رمسياً طلبها إلدراج البند املعين يف جدول أعمال               . . األعمالاألعمال
 . . الدورة السابعة ملؤمتر األطرافالدورة السابعة ملؤمتر األطراف

 البيان الذي قدمته الواليات املتحدة األمريكية خالل اجللسة العامة الثالثة عشرة

واليات املتحدة األمريكية عن قلقها إزاء ما بذله عدد من الوفود وأمانة اتفاقية مكافحة التصحر واليات املتحدة األمريكية عن قلقها إزاء ما بذله عدد من الوفود وأمانة اتفاقية مكافحة التصحر أعربت الأعربت ال 
ويف رأي الواليات املتحدة األمريكية أن املسامهات       ويف رأي الواليات املتحدة األمريكية أن املسامهات       . . من جهود إلساءة تفسري طبيعة جدول املسامهات اإلرشادي       من جهود إلساءة تفسري طبيعة جدول املسامهات اإلرشادي       

وال يتم تقييمها   وال يتم تقييمها   . . لك مبلغها لك مبلغها الـيت حتسـب على أساس جدول إرشادي هي بطبيعتها مسامهات طوعية، مبا يف ذ              الـيت حتسـب على أساس جدول إرشادي هي بطبيعتها مسامهات طوعية، مبا يف ذ              
فامليزانية اليت وافقت الواليات املتحدة فامليزانية اليت وافقت الواليات املتحدة . . وال جيوز أن يكون هناك أي ختلف عن الدفع وال جيوز أن يكون هناك أي ختلف عن الدفع " " حمددةحمددة""وليست هناك مبالغ    وليست هناك مبالغ    

 ..األمريكية على دفعها ال تعين أن مسامهتها ستزداد بالضرورةاألمريكية على دفعها ال تعين أن مسامهتها ستزداد بالضرورة
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ملالية الواردة على موقع اتفاقية ملالية الواردة على موقع اتفاقية وقد طلبت الواليات املتحدة األمريكية بعد ذلك إعادة تشكيل املعلومات اوقد طلبت الواليات املتحدة األمريكية بعد ذلك إعادة تشكيل املعلومات ا 
وأكدت أن هذه املعلومات وأكدت أن هذه املعلومات . . مكافحة التصحر على الشبكة حملو ما ميكن أن يفيد بأن هناك بلدانا  متخلفة عن الدفع مكافحة التصحر على الشبكة حملو ما ميكن أن يفيد بأن هناك بلداناً متخلفة عن الدفع

 . . جيب أن تورد حبسب مصدر مبالغ املسامهات املقدمة إىل الصناديق االستئمانية التفاقية مكافحة التصحرجيب أن تورد حبسب مصدر مبالغ املسامهات املقدمة إىل الصناديق االستئمانية التفاقية مكافحة التصحر

ات الواليات املتحدة األمريكية يف اتفاقية مكافحة التصحر كانت وستظل          ات الواليات املتحدة األمريكية يف اتفاقية مكافحة التصحر كانت وستظل          ومت التشـديد على أن مسامه     ومت التشـديد على أن مسامه      
 وقـد أوفـت الواليـات املـتحدة األمريكية جبميع تعهداهتا املالية مليزانية مؤمتر األطراف عن الفترة                 وقـد أوفـت الواليـات املـتحدة األمريكية جبميع تعهداهتا املالية مليزانية مؤمتر األطراف عن الفترة                 . . طوعـية طوعـية 
٢٠٠٥٢٠٠٥-٢٠٠٤٢٠٠٤.. 

  والصني خالل اجللسة الثالثة عشرة٧٧البيان الذي قدمته جامايكا باسم جمموعة ال  

ـ   ـ ق  والصني تود تسجيل بعض اآلراء بشـأن عمل الدورة السابعة           والصني تود تسجيل بعض اآلراء بشـأن عمل الدورة السابعة          ٧٧٧٧ال ممثل جامايكا إن جمموعـة ال         ال ممثل جامايكا إن جمموعـة ال         ق
 ..ملؤمتر األطرافملؤمتر األطراف

 وحدات التنسيق اإلقليميوحدات التنسيق اإلقليمي

 والصني عن أسفها لعدم توصل الدورة السابعة ملؤمتر األطراف إىل االعتراف هنائيا                والصني عن أسفها لعدم توصل الدورة السابعة ملؤمتر األطراف إىل االعتراف هنائياً             ٧٧٧٧تعرب جمموعة ال      تعرب جمموعة ال       
 وذلك رغم ما يف تأسيسها من تعزيز للتعاون بني اجلنوب واجلنوب              وذلك رغم ما يف تأسيسها من تعزيز للتعاون بني اجلنوب واجلنوب             بـدور ومهـام وحـدات التنسيق اإلقليمي       بـدور ومهـام وحـدات التنسيق اإلقليمي       

 والصني اإلعراب عن تقديرها لرئيس الدورة السابعة  والصني اإلعراب عن تقديرها لرئيس الدورة السابعة ٧٧٧٧وتود جمموعة ال  وتود جمموعة ال  . . وادخارات ميكن حتقيقها لصاحل االتفاقيةوادخارات ميكن حتقيقها لصاحل االتفاقية
ان األطراف  ان األطراف  ملؤمتـر األطراف ملبادرته الشجاعة بشأن وحدات التنسيق اإلقليمي وأن توجه الشكر أيضا  إىل البلد               ملؤمتـر األطراف ملبادرته الشجاعة بشأن وحدات التنسيق اإلقليمي وأن توجه الشكر أيضاً إىل البلد              

 والصني مواصلة العمل للتشجيع على تأسيس هذه         والصني مواصلة العمل للتشجيع على تأسيس هذه        ٧٧٧٧وتنوي جمموعة ال      وتنوي جمموعة ال      . . الزمـيلة الـيت أيـدت هذه األنشطة       الزمـيلة الـيت أيـدت هذه األنشطة       
   ..الوحدات طاملا أمكنها ذلكالوحدات طاملا أمكنها ذلك

 تقرير وحدة التفتيش املشتركةتقرير وحدة التفتيش املشتركة

 والصني بنغمة أكثر إجيابية بأن ما أسرها هو توصل مؤمتر األطراف إىل اختاذ مقرر  والصني بنغمة أكثر إجيابية بأن ما أسرها هو توصل مؤمتر األطراف إىل اختاذ مقرر ٧٧٧٧صرحت جمموعة ال  صرحت جمموعة ال   
وأهنا تتطلع إىل احلصول على نتائج      وأهنا تتطلع إىل احلصول على نتائج      . . شأن تقرير وحدة التفتيش املشتركة، الذي تضمن بعض التوصيات املمتازة         شأن تقرير وحدة التفتيش املشتركة، الذي تضمن بعض التوصيات املمتازة         بب

عمـل الفـريق العامل بني الدورات املقرر إنشاؤه من جانب مؤمتر األطراف، وأعربت عن األمل يف أن يعكف                   عمـل الفـريق العامل بني الدورات املقرر إنشاؤه من جانب مؤمتر األطراف، وأعربت عن األمل يف أن يعكف                   
 ..ثر الطرق احترافا  وكفاءة   ثر الطرق احترافاً وكفاءةًاملرشحون على دراسة التقرير بالكامل والتعاون  مع بعضهم بعضا  بأك املرشحون على دراسة التقرير بالكامل والتعاون  مع بعضهم بعضاً بأك

 مذكرة التفاهم املربمة مع مرفق البيئة العامليةمذكرة التفاهم املربمة مع مرفق البيئة العاملية

 والصني باالرتياح لتوصل مؤمتر األطراف إىل إبرام واعتماد مذكرة التفاهم مع جملس  والصني باالرتياح لتوصل مؤمتر األطراف إىل إبرام واعتماد مذكرة التفاهم مع جملس ٧٧٧٧تشعر جمموعة ال  تشعر جمموعة ال   
طبيعة احلال بانزعاج   طبيعة احلال بانزعاج    والصني ب   والصني ب  ٧٧٧٧وقد شعرت جمموعة ال       وقد شعرت جمموعة ال       . . مـرفق البيئة العاملية لتحديد نطاق العالقة بني اهليئتني        مـرفق البيئة العاملية لتحديد نطاق العالقة بني اهليئتني        

شـديد لعـدم تضمن مذكرة التفاهم عناصر رئيسية معينة وضرورية لرفع مستوى العالقة بني دائريت متثيل مؤمتر             شـديد لعـدم تضمن مذكرة التفاهم عناصر رئيسية معينة وضرورية لرفع مستوى العالقة بني دائريت متثيل مؤمتر             
 ..األطراف ومرفق البيئة العامليةاألطراف ومرفق البيئة العاملية

ورئـي أن هذه اإلغفاالت تعكس االنفصال الصريح بني املواقف السياسية املتخذة على أعلى املستويات           ورئـي أن هذه اإلغفاالت تعكس االنفصال الصريح بني املواقف السياسية املتخذة على أعلى املستويات            
خذة على املستوى الفين حىت بعد قبول مرفق البيئة العاملية كآلية مالية لالتفاقية، ال سيما فيما يتعلق خذة على املستوى الفين حىت بعد قبول مرفق البيئة العاملية كآلية مالية لالتفاقية، ال سيما فيما يتعلق واإلجراءات املتواإلجراءات املت
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 والصني مجيع البلدان األطراف إىل إثارة هذه املسألة  والصني مجيع البلدان األطراف إىل إثارة هذه املسألة ٧٧٧٧ودعت جمموعة ال  ودعت جمموعة ال  . . بسياسات املرفق على املستوى الوطينبسياسات املرفق على املستوى الوطين
 ..على أعلى املستويات السياسيةعلى أعلى املستويات السياسية

 الربنامج وامليزانيةالربنامج وامليزانية

 والصني على أن اتفاقية مكافحة التصحر هي اتفاقية ريو اليت هلا أكرب تأثري               والصني على أن اتفاقية مكافحة التصحر هي اتفاقية ريو اليت هلا أكرب تأثري              ٧٧٧٧ جمموعة ال       جمموعة ال      شـددت شـددت  
مباشر على حياة الشعوب، خاصة تلك اليت تعيش يف املناطق اجلافة حول العامل؛ وصرحت مرة أخرى بأن متويل                  مباشر على حياة الشعوب، خاصة تلك اليت تعيش يف املناطق اجلافة حول العامل؛ وصرحت مرة أخرى بأن متويل                  

 ..ن مدى نضجها واحترافها كبلدان أطرافن مدى نضجها واحترافها كبلدان أطرافاالتفاقية أقل مما يلزم بكثري وأن استعدادها ملعاجلة هذه احلالة إمنا يعرب عاالتفاقية أقل مما يلزم بكثري وأن استعدادها ملعاجلة هذه احلالة إمنا يعرب ع

 والصني بأن نتائج املفاوضات اليت جرت بشأن الربنامج وامليزانية قد ثبطت مهتها  والصني بأن نتائج املفاوضات اليت جرت بشأن الربنامج وامليزانية قد ثبطت مهتها ٧٧٧٧وصرحت جمموعة ال  وصرحت جمموعة ال   
يقبل أو  يقبل أو  ""الذي قدم يف الواقع كمقترح      الذي قدم يف الواقع كمقترح      " " احلل الشامل احلل الشامل ""وقالت إهنا لـم توافق إال على مضض على         وقالت إهنا لـم توافق إال على مضض على         . . إىل حد كبري  إىل حد كبري  

 ستنعكس   ستنعكس  ٢٠٠٧٢٠٠٧-٢٠٠٦٢٠٠٦ر اليت ستترتب على اعتماد امليزانية األساسية لفترة السنتني          ر اليت ستترتب على اعتماد امليزانية األساسية لفترة السنتني          ويف رأيها أن اآلثا   ويف رأيها أن اآلثا   ". ". يرفضيرفض
وال شك يف أن ذلك سيخلف آثاره على        وال شك يف أن ذلك سيخلف آثاره على        . .  تتشكل منها أمانة صغرية     تتشكل منها أمانة صغرية    ٦٠٦٠ وظيفة من أصل      وظيفة من أصل     ١٤١٤مباشرة خبفض حنو    مباشرة خبفض حنو    

ي أي بلد طرف  ي أي بلد طرف   والصني أن يبد    والصني أن يبد   ٧٧٧٧ومن مث، ال تتوقع جمموعة ال         ومن مث، ال تتوقع جمموعة ال         . . االتفاقـية وأن كفاءة األمانة ستتأثر من جرائه       االتفاقـية وأن كفاءة األمانة ستتأثر من جرائه       
 ..دهشته إزاء تناقص فعالية األمانة أو طرد أي من مواطنيها من وظيفته أو إزاء زيادة تردي األراضي يف العامل أمجعدهشته إزاء تناقص فعالية األمانة أو طرد أي من مواطنيها من وظيفته أو إزاء زيادة تردي األراضي يف العامل أمجع

وأضـافت قائلة إن ما أسعدها مع ذلك هو اشتراكها يف اختاذ املقرر بوضع امليزانية باليورو خالل فترة                  وأضـافت قائلة إن ما أسعدها مع ذلك هو اشتراكها يف اختاذ املقرر بوضع امليزانية باليورو خالل فترة                   
 وبطبيعة احلال على بعض البلدان       وبطبيعة احلال على بعض البلدان      - أو ما تبقى منها       أو ما تبقى منها      -ع على االتفاقية    ع على االتفاقية    السنتني التالية، وأملها أن يعود ذلك بالنف      السنتني التالية، وأملها أن يعود ذلك بالنف      

 ..٧٧٧٧األوروبية وجمموعة ال  األوروبية وجمموعة ال  

 والصني بعد ذلك مؤمتر األطراف بأهنا كانت قد حتدثت عاما  تلو اآلخر عن منطق   والصني بعد ذلك مؤمتر األطراف بأهنا كانت قد حتدثت عاماً تلو اآلخر عن منطق ٧٧٧٧وذك رت جمموعة ال   وذكّرت جمموعة ال   
وقد حتدث  وقد حتدث  . . ذي الصلة باجلوع والفقر   ذي الصلة باجلوع والفقر   استخدام االتفاقية للتخفيف من حدة الفقر وحتقيق اهلدف اإلمنائي لأللفية           استخدام االتفاقية للتخفيف من حدة الفقر وحتقيق اهلدف اإلمنائي لأللفية           

 والصني  والصني ٧٧٧٧وتود جمموعة ال  وتود جمموعة ال  . . مؤمتر األطراف عن كارثة التصحر العاملية وشدة ارتباطها باملناخ والتنوع البيولوجيمؤمتر األطراف عن كارثة التصحر العاملية وشدة ارتباطها باملناخ والتنوع البيولوجي
 ..إبداء هذه التصرحيات مرة أخرىإبداء هذه التصرحيات مرة أخرى

 والصني إن ما صدمها طوال فترة هذه املفاوضات هو محاس عدة وفود لطرح               والصني إن ما صدمها طوال فترة هذه املفاوضات هو محاس عدة وفود لطرح              ٧٧٧٧وقالـت جمموعـة ال        وقالـت جمموعـة ال         
ورمبا عاد وظهر مرة أخرى يف التاريخ وضع حيتم على مقررات كهذه مراعاة حياة              ورمبا عاد وظهر مرة أخرى يف التاريخ وضع حيتم على مقررات كهذه مراعاة حياة              ". ". عـدم التفاوض  عـدم التفاوض  ""وقـف   وقـف   مم

ويتوقع مع ذلك أن تكون الفكرة الواجب قبوهلا يف هذه األثناء هي إمكانية اعتماد مواقف               ويتوقع مع ذلك أن تكون الفكرة الواجب قبوهلا يف هذه األثناء هي إمكانية اعتماد مواقف               . . الشعوب ال األرقام  الشعوب ال األرقام  
ن املفاوضات املتعددة األطراف، ن املفاوضات املتعددة األطراف، غـري قابلـة للـتفاوض مـن جانب عدد أكرب من البلدان يف إطار عدد أكرب م      غـري قابلـة للـتفاوض مـن جانب عدد أكرب من البلدان يف إطار عدد أكرب م      

 ..واعتمادها بالفعل أكثر فأكثرواعتمادها بالفعل أكثر فأكثر

وذ كـر بعد ذلك أن بلدا  متقدما  بشكل خاص قد قرر منذ عدة سنوات تشجيع دخول مهاجرين على                     وذُكـر بعد ذلك أن بلداً متقدماً بشكل خاص قد قرر منذ عدة سنوات تشجيع دخول مهاجرين على                   
وعلى مدى  وعلى مدى  . . نطـاق واسع خلدمة صناعة ناشئة لديه بسبب قلة اليد العاملة اليت كان يواجهها، وهو أمر منطقي                نطـاق واسع خلدمة صناعة ناشئة لديه بسبب قلة اليد العاملة اليت كان يواجهها، وهو أمر منطقي                

وقد انطوى أحد   وقد انطوى أحد   . . د مهاجرون من بلد نام أصغر حجما  مجاعات للعمل يف هذا البلد املتقدم             د مهاجرون من بلد نام أصغر حجماً مجاعات للعمل يف هذا البلد املتقدم            سـنوات عديدة، وف   سـنوات عديدة، وف   
فقد تركهن يف رعاية األقارب أو حىت فقد تركهن يف رعاية األقارب أو حىت . . جوانب هذه السياسة على عدم السماح  للنساء باصطحاب أطفاهلن معهنجوانب هذه السياسة على عدم السماح  للنساء باصطحاب أطفاهلن معهن

 ..يف رعاية أصدقاء غري مقربنييف رعاية أصدقاء غري مقربني
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تقدم ملشكلة إجرام عنيفة بقيام املهاجرين بأنشطة       تقدم ملشكلة إجرام عنيفة بقيام املهاجرين بأنشطة       وبعد مرور حنو ثالثني عاما ، تعرض نفس هذا البلد امل          وبعد مرور حنو ثالثني عاماً، تعرض نفس هذا البلد امل          
 قد أخذا يعانيان أيضا  من نفس         قد أخذا يعانيان أيضاً من نفس       - يف قارتني أخريني      يف قارتني أخريني     -ومن املثري لالهتمام أن بلدين متقدمني آخرين        ومن املثري لالهتمام أن بلدين متقدمني آخرين        . . إجرامـية إجرامـية 
ويف مجيع احلاالت، كان هؤالء املهاجرون، من فئة العصابات اإلجرامية من نفس البلد، وهو يف الواقع                ويف مجيع احلاالت، كان هؤالء املهاجرون، من فئة العصابات اإلجرامية من نفس البلد، وهو يف الواقع                . . املشاكلاملشاكل

 ..البلد النامي الذي وفر اليد العاملة للهجرة اجلماعية اليت سلفت اإلشارة إليهاالبلد النامي الذي وفر اليد العاملة للهجرة اجلماعية اليت سلفت اإلشارة إليهانفس نفس 

يف هذا البلد النامي كان لـه صلة باألوالد الذين يف هذا البلد النامي كان لـه صلة باألوالد الذين " " ثقافة العصابة اإلجراميةثقافة العصابة اإلجرامية""وقد تبني بعد ذلك أن ظهور وقد تبني بعد ذلك أن ظهور  
ر مشكلة محل   ر مشكلة محل   ويف الوقت ذاته، أسهمت شريكاهتم من اإلناث يف ظهو        ويف الوقت ذاته، أسهمت شريكاهتم من اإلناث يف ظهو        . . مل يصـطحبهم آباؤهم املهاجرون معهم     مل يصـطحبهم آباؤهم املهاجرون معهم     

 ..املراهقات، وهي مشكلة تظهر بشكل دورياملراهقات، وهي مشكلة تظهر بشكل دوري

وأكـدت ممثلة جامايكا على أن الغرض من سرد هذه احلكاية هو بيان سهولة حتول قرار سياسي صغري                  وأكـدت ممثلة جامايكا على أن الغرض من سرد هذه احلكاية هو بيان سهولة حتول قرار سياسي صغري                   
 ..ومبعىن آخر، أننا جنين ما نزرعهومبعىن آخر، أننا جنين ما نزرعه. . ومنطقي ظاهريا  يف أحد أركان العامل إىل كارثة خطرية يف جهة أخرى منه ومنطقي ظاهرياً يف أحد أركان العامل إىل كارثة خطرية يف جهة أخرى منه

 والصني، أعربت ممثلة جامايكا مرة أخرى عن تقدير هذه  والصني، أعربت ممثلة جامايكا مرة أخرى عن تقدير هذه ٧٧٧٧ذي ألقته باسم جمموعة ال  ذي ألقته باسم جمموعة ال  ويف ختام بياهنا الويف ختام بياهنا ال 
وأعربت وأعربت . . البلدان حلكومة كينيا وشعبها وملكتب األمم املتحدة يف نريويب الستضافة الدورة السابعة ملؤمتر األطرافالبلدان حلكومة كينيا وشعبها وملكتب األمم املتحدة يف نريويب الستضافة الدورة السابعة ملؤمتر األطراف

 ..احلقيقي بتنفيذ االتفاقيةاحلقيقي بتنفيذ االتفاقيةعن األمل يف أن يتم اللقاء القادم يف جو يتسم مبزيد من االحتراف وااللتزام عن األمل يف أن يتم اللقاء القادم يف جو يتسم مبزيد من االحتراف وااللتزام 
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 املرفق اخلامس

 الوثائق املعروضة على مؤمتر األطراف يف دورته السابعة

 ::الوثائق املتاحة يف الدورة السابعة ملؤمتر األطرافالوثائق املتاحة يف الدورة السابعة ملؤمتر األطراف

 رمز الوثيقةرمز الوثيقة العنوان أو الوصفالعنوان أو الوصف

 جدول األعمال املؤقت     جدول األعمال املؤقت    -إقـرار جدول األعمال وتنظيم العمل       إقـرار جدول األعمال وتنظيم العمل       
 وشروحهوشروحه

ICCD/COP(7)/1 

 جدول األعمال املؤقت     جدول األعمال املؤقت    -دول األعمال وتنظيم العمل     دول األعمال وتنظيم العمل     إقـرار ج  إقـرار ج  
  إضافة إضافة-وشروحه وشروحه 

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

 ICCD/COP(7)/2 الربنامج وامليزانيةالربنامج وامليزانية

 الربنامج وامليزانية لفترة السنتني      الربنامج وامليزانية لفترة السنتني     - إضافة    إضافة   -الـربنامج وامليزانية    الـربنامج وامليزانية    
٢٠٠٧٢٠٠٧-٢٠٠٦٢٠٠٦ 

ICCD/COP(7)/2/Add.1 (A) 

ج وامليزانية لفترة السنتني    ج وامليزانية لفترة السنتني     الربنام  الربنام - إضافة    إضافة   -الـربنامج وامليزانية    الـربنامج وامليزانية    
 ))اآللية العامليةاآللية العاملية ( (٢٠٠٧٢٠٠٧-٢٠٠٦٢٠٠٦

ICCD/COP(7)/2/Add.1 (B) 

 الربنامج وامليزانية لفترة السنتني      الربنامج وامليزانية لفترة السنتني     - إضافة    إضافة   -الـربنامج وامليزانية    الـربنامج وامليزانية    
 ))الصندوق التكميلي والصندوق اخلاصالصندوق التكميلي والصندوق اخلاص ( (٢٠٠٧٢٠٠٧-٢٠٠٦٢٠٠٦

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

لصناديق االستئمانية لصناديق االستئمانية  تقرير عن أداء ا تقرير عن أداء ا- إضافة  إضافة -الربنامج وامليزانية الربنامج وامليزانية 
 ٢٠٠٥٢٠٠٥-٢٠٠٤٢٠٠٤يف فترة السنتني يف فترة السنتني 

ICCD/COP(7)/2/Add.3 (A) 

 تقرير عن أداء الصناديق االستئمانية  تقرير عن أداء الصناديق االستئمانية - إضافة  إضافة -الربنامج وامليزانية الربنامج وامليزانية 
 البيانات املالية اليت مل تراجع       البيانات املالية اليت مل تراجع      -  ٢٠٠٥٢٠٠٥-٢٠٠٤٢٠٠٤يف فترة السنتني    يف فترة السنتني    

/ /  كانـون األول   كانـون األول  ٣١٣١ حىت    حىت   ٢٠٠٥٢٠٠٥-٢٠٠٤٢٠٠٤لفـتـرة السـنتني     لفـتـرة السـنتني     
 ٢٠٠٤٢٠٠٤ديسمرب ديسمرب 

ICCD/COP(7)/2/Add.3 (B) 

 تقرير عن أداء الصناديق االستئمانية  تقرير عن أداء الصناديق االستئمانية - إضافة  إضافة -الربنامج وامليزانية الربنامج وامليزانية 
 البيانات املالية املراجعة لفترة      البيانات املالية املراجعة لفترة     -  ٢٠٠٥٢٠٠٥-٢٠٠٤٢٠٠٤يف فترة السنتني    يف فترة السنتني    

  ٢٠٠٤٢٠٠٤ديسمرب  ديسمرب  // كانون األول   كانون األول  ٣١٣١ حىت    حىت   ٢٠٠٥٢٠٠٥-٢٠٠٤٢٠٠٤السنتني  السنتني  
 ))اآللية العامليةاآللية العاملية((

ICCD/COP(7)/2/Add.3 (C) 

 تقرير عن أداء الصندوق االستئماين  تقرير عن أداء الصندوق االستئماين - إضافة  إضافة -ية ية الربنامج وامليزانالربنامج وامليزان
 ٢٠٠٥٢٠٠٥-٢٠٠٤٢٠٠٤لألنشطة التكميلية يف فترة السنتني لألنشطة التكميلية يف فترة السنتني 

ICCD/COP(7)/2/Add.4 
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 البيانات املالية املراج عة للصناديق    البيانات املالية املراَجعة للصناديق  - إضافة    إضافة   -الـربنامج وامليزانية    الـربنامج وامليزانية    
  ٣١٣١ املنتهية يف  املنتهية يف ٢٠٠٣٢٠٠٣-٢٠٠٢٢٠٠٢االستئمانية لالتفاقية لفترة السنتني االستئمانية لالتفاقية لفترة السنتني 

؛ تقرير جملس مراجعي احلسابات يف ؛ تقرير جملس مراجعي احلسابات يف ٢٠٠٣٢٠٠٣  ديسمربديسمرب//كانون األولكانون األول
 األمم املتحدةاألمم املتحدة

ICCD/COP(7)/2/Add.5 (A) 

 البيانات املالية املراج عة للصناديق    البيانات املالية املراَجعة للصناديق  - إضافة    إضافة   -الـربنامج وامليزانية    الـربنامج وامليزانية    
  ٣١٣١ املنتهية يف  املنتهية يف ٢٠٠٣٢٠٠٣-٢٠٠٢٢٠٠٢االستئمانية لالتفاقية لفترة السنتني االستئمانية لالتفاقية لفترة السنتني 

 ))اآللية العامليةاآللية العاملية ( (٢٠٠٣٢٠٠٣ديسمرب ديسمرب //كانون األولكانون األول

ICCD/COP(7)/2/Add.5 (B) 

 تقرير عن حالة املسامهات يف       تقرير عن حالة املسامهات يف      - إضافة    إضافة   -الـربنامج وامليزانـية     الـربنامج وامليزانـية     
 ٢٠٠٥٢٠٠٥-٢٠٠٤٢٠٠٤الصناديق االستئمانية لالتفاقية يف فترة السنتني الصناديق االستئمانية لالتفاقية يف فترة السنتني 

ICCD/COP(7)/2/Add.6 

 تقرير عن حالة املسامهات يف       تقرير عن حالة املسامهات يف      - إضافة    إضافة   -الـربنامج وامليزانـية     الـربنامج وامليزانـية     
  -  ٢٠٠٥٢٠٠٥-٢٠٠٢٠٠٤٤الصناديق االستئمانية لالتفاقية يف فترة السنتني الصناديق االستئمانية لالتفاقية يف فترة السنتني 

 تصويبتصويب

ICCD/COP(7)/2/Add.6/Corr.1 

، ، ٢٢٢٢اسـتعراض تنفيذ االتفاقية وترتيباهتا املؤسسية عمال  باملادة          اسـتعراض تنفيذ االتفاقية وترتيباهتا املؤسسية عمالً باملادة         
 النظر يف وضع     النظر يف وضع    - من االتفاقية     من االتفاقية    ٢٦٢٦، واملادة   ، واملادة   ))بب((وو) ) أأ((٢٢الفقـرة   الفقـرة   

إجراءات أو إنشاء آليات مؤسسية إضافية ملساعدة مؤمتر األطراف إجراءات أو إنشاء آليات مؤسسية إضافية ملساعدة مؤمتر األطراف 
 منتظما ، مبا يف ذلك       منتظماً، مبا يف ذلك     يف اسـتعراض تنفـيذ االتفاقـية استعراضا         يف اسـتعراض تنفـيذ االتفاقـية استعراضاً       

 ٥٥-م أم أ//١١ من املقرر  من املقرر ٤٤االستعراض املشار إليه يف الفقرة االستعراض املشار إليه يف الفقرة 

ICCD/COP(7)/3 

  ٢٢االستعراض الشامل ألنشطة األمانة، كما هي حمددة يف الفقرة          االستعراض الشامل ألنشطة األمانة، كما هي حمددة يف الفقرة          
 من االتفاقية ويف املواد ذات الصلة من مرفقات  من االتفاقية ويف املواد ذات الصلة من مرفقات ٢٣٢٣مـن املـادة    مـن املـادة    

 افافالتنفيذ اإلقليمي ويف املقررات ذات الصلة ملؤمتر األطرالتنفيذ اإلقليمي ويف املقررات ذات الصلة ملؤمتر األطر

ICCD/COP(7)/4 

استعراض أنشطة تشجيع وتعزيز العالقات مع االتفاقيات األخرى  استعراض أنشطة تشجيع وتعزيز العالقات مع االتفاقيات األخرى  
ذات الصلة ومع املنظمات واملؤسسات والوكاالت الدولية ذات        ذات الصلة ومع املنظمات واملؤسسات والوكاالت الدولية ذات        

  من االتفاقية من االتفاقية٢٢٢٢من املادة من املادة ) ) طط((٢٢ والفقرة  والفقرة ٨٨الصلة وفقا  للمادة  الصلة وفقاً للمادة 

ICCD/COP(7)/5 

ألخرى ألخرى استعراض أنشطة تشجيع وتعزيز العالقات مع االتفاقيات ا استعراض أنشطة تشجيع وتعزيز العالقات مع االتفاقيات ا 
ذات الصلة ومع املنظمات واملؤسسات والوكاالت الدولية ذات        ذات الصلة ومع املنظمات واملؤسسات والوكاالت الدولية ذات        

  - من االتفاقية  من االتفاقية ٢٢٢٢من املادة من املادة ) ) طط((٢٢ والفقرة  والفقرة ٨٨الصلة وفقا  للمادة  الصلة وفقاً للمادة 
 إضافـةإضافـة

ICCD/COP(7)/5/Add.1 

النظر يف متابعة ما انتهى إليه مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة           النظر يف متابعة ما انتهى إليه مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة           
 ملكافحة التصحرملكافحة التصحرمن نتائج تتصل باتفاقية األمم املتحدة من نتائج تتصل باتفاقية األمم املتحدة 

ICCD/COP(7)/6 
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األساس املنطقي إلنشاء وحدات التنسيق اإلقليمي وطرائق عملها        األساس املنطقي إلنشاء وحدات التنسيق اإلقليمي وطرائق عملها        
وتكالـيفها وجدواها واختصاصاهتا املمكنة والترتيبات املؤسسية       وتكالـيفها وجدواها واختصاصاهتا املمكنة والترتيبات املؤسسية       

 والتعاونية اخلاصة هباوالتعاونية اخلاصة هبا

ICCD/COP(7)/7 

 ICCD/COP(7)/8  من النظام الداخلي من النظام الداخلي٤٧٤٧ النظر يف املادة  النظر يف املادة -البنود املعلقة البنود املعلقة 

 النظر يف اإلجراءات واآلليات املؤسسية حلل        النظر يف اإلجراءات واآلليات املؤسسية حلل       -ود املعلقـة    ود املعلقـة    البـن البـن 
 من االتفاقية، بغية البت      من االتفاقية، بغية البت     ٢٧٢٧املسائل املتصلة بالتنفيذ وفقا  للمادة       املسائل املتصلة بالتنفيذ وفقاً للمادة      
 النظر يف مرفقات تتضمن      النظر يف مرفقات تتضمن     -يف كيفية املضي قدما  يف هذا الشأن         يف كيفية املضي قدماً يف هذا الشأن        

 من املادة    من املادة   ٦٦وو) ) أأ((٢٢إجـراءات التحكيم والتوفيق، وفقا  للفقرتني        إجـراءات التحكيم والتوفيق، وفقاً للفقرتني       
  من االتفاقية من االتفاقية٢٨٢٨

ICCD/COP(7)/9 

 االحتفاظ بقائمة اخلرباء وإنشاء أفرقة       االحتفاظ بقائمة اخلرباء وإنشاء أفرقة      -جلنة العلم والتكنولوجيا    جلنة العلم والتكنولوجيا    
خـرباء خمصصـني، عند االقتضاء، وحتديد اختصاصاهتا وطرائق         خـرباء خمصصـني، عند االقتضاء، وحتديد اختصاصاهتا وطرائق         

  االحتفاظ بقائمة اخلرباء  االحتفاظ بقائمة اخلرباء -عملها عملها 

ICCD/COP(7)/10 

اعـتماد املـنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية،         اعـتماد املـنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية،         
 وقبول املراقبنيوقبول املراقبني

ICCD/COP(7)/11 

اعـتماد املـنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية،         اعـتماد املـنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية،         
  إضافة إضافة-وقبول املراقبني وقبول املراقبني 

ICCD/COP(7)/11/Add.1 

 ICCD/COP(7)/12  تقرير املكتب املقدم إىل مؤمتر األطراف تقرير املكتب املقدم إىل مؤمتر األطراف-وثائق تفويض الوفود وثائق تفويض الوفود 

تقريـر مؤقـت عـن حالة التحضري للسنة الدولية للصحارى           تقريـر مؤقـت عـن حالة التحضري للسنة الدولية للصحارى           
 ٢٠٠٦٢٠٠٦والتصحر، والتصحر، 

ICCD/COP(7)/13 

تقريـر مؤقـت عـن حالة التحضري للسنة الدولية للصحارى           تقريـر مؤقـت عـن حالة التحضري للسنة الدولية للصحارى           
  إضافة إضافة-  ٢٠٠٦٢٠٠٦والتصحر، والتصحر، 

ICCD/COP(7)/13/Add.1 

 ICCD/COP(7)/14 النظر يف التقرير عن العالقات بني األمانة والبلد املضيفالنظر يف التقرير عن العالقات بني األمانة والبلد املضيف

، ، ٢٢٢٢اسـتعراض تنفيذ االتفاقية وترتيباهتا املؤسسية عمال  باملادة          اسـتعراض تنفيذ االتفاقية وترتيباهتا املؤسسية عمالً باملادة         
 تعيني أمانة    تعيني أمانة   - من االتفاقية     من االتفاقية    ٢٦٢٦املـادة   املـادة   ، و ، و ))بب((وو) ) أأ((٢٢الفقـرة   الفقـرة   

 ترتيبات إدارية وترتيبات دعم ترتيبات إدارية وترتيبات دعم : : لالتفاقية وترتيبات لسري عملهالالتفاقية وترتيبات لسري عملها

ICCD/COP(7)/15 

  -الترتيـبات اخلاصـة بعقـد الـدورة السابعة ملؤمتر األطراف       الترتيـبات اخلاصـة بعقـد الـدورة السابعة ملؤمتر األطراف       
 معلومات أولية للمشتركني معلومات أولية للمشتركني 

ICCD/COP(7)/INF.1 
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 ICCD/COP(7)/INF.2 ة التصحرة التصحرحالة التصديق على اتفاقية األمم املتحدة ملكافححالة التصديق على اتفاقية األمم املتحدة ملكافح

دلـيل جهـات الوصـل اخلاصة باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة           دلـيل جهـات الوصـل اخلاصة باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة           
 التصحرالتصحر

ICCD/COP(7)/INF.3 

الـنظر يف دور القطـاع اخلـاص يف تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة       الـنظر يف دور القطـاع اخلـاص يف تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة       
 ملكافحة التصحرملكافحة التصحر

ICCD/COP(7)/INF.4 

 ICCD/COP(7)/INF.5 قائمة املشتركنيقائمة املشتركني

خلاص لالشتراك يف الدورة السابعة ملؤمتر      خلاص لالشتراك يف الدورة السابعة ملؤمتر      املسامهات يف الصندوق ا   املسامهات يف الصندوق ا   
 األطرافاألطراف

ICCD/COP(7)/CRP.1 

 ::وثائق أخرىوثائق أخرى 

الفرص االقتصادية يف األراضي اجلافة مبوجب اتفاقية األمم املتحدة الفرص االقتصادية يف األراضي اجلافة مبوجب اتفاقية األمم املتحدة 
 ملكافحة التصحرملكافحة التصحر

 **١١الورقة األساسية رقم الورقة األساسية رقم 

 ::الوثائق املتاحة يف الدورة الرابعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقيةالوثائق املتاحة يف الدورة الرابعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية

 جدول األعمال املؤقت     جدول األعمال املؤقت    -ول األعمال وتنظيم العمل     ول األعمال وتنظيم العمل     إقـرار جد  إقـرار جد  
 وشروحهوشروحه

ICCD/CRIC/(4)/1 

) ) أأ((٢٢استعراض تنفيذ االتفاقية وترتيباهتا املؤسسية عمال  بالفقرة         استعراض تنفيذ االتفاقية وترتيباهتا املؤسسية عمالً بالفقرة        
 استعراض عام    استعراض عام   - من االتفاقية     من االتفاقية    ٢٦٢٦، واملادة   ، واملادة   ٢٢٢٢من املادة   من املادة   ) ) بب((وو

ألنشطة األمانة والتقدم احملرز من قبل البلدان األطراف املتأثرة يف          ألنشطة األمانة والتقدم احملرز من قبل البلدان األطراف املتأثرة يف          
 نفيذ االتفاقيةنفيذ االتفاقيةتت

ICCD/CRIC/(4)/2 

) ) أأ((٢٢استعراض تنفيذ االتفاقية وترتيباهتا املؤسسية عمال  بالفقرة         استعراض تنفيذ االتفاقية وترتيباهتا املؤسسية عمالً بالفقرة        
 استعراض   استعراض  - من االتفاقية     من االتفاقية    ٢٦٢٦، واملادة   ، واملادة   ٢٢٢٢مـن املـادة     مـن املـادة     ) ) بب((وو

 التقرير عن التنفيذ احملس ن لاللتزامات املنصوص عليها يف االتفاقية التقرير عن التنفيذ احملسَّن لاللتزامات املنصوص عليها يف االتفاقية

ICCD/CRIC/(4)/3 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

: : ثيقة متاحة على موقع اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر على الشبكة على العنوان التايل      ثيقة متاحة على موقع اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر على الشبكة على العنوان التايل      هذه الو هذه الو  ** 
http://www.unccd.int.. 
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 من  من ٢١٢١من املادة من املادة ) ) دد((٥٥ القيام، عمال  بالفقرة   القيام، عمالً بالفقرة -اآللـية العاملـية    اآللـية العاملـية    
االتفاقية، باستعراض التقرير املتعلق بأنشطة اآللية العاملية، وتقدمي        االتفاقية، باستعراض التقرير املتعلق بأنشطة اآللية العاملية، وتقدمي        

 التوجيه هلاالتوجيه هلا

ICCD/CRIC/(4)/4 

استعراض املعلومات املتاحة فيما يتعلق بتمويل تنفيذ االتفاقية من       استعراض املعلومات املتاحة فيما يتعلق بتمويل تنفيذ االتفاقية من       
قبل الوكاالت واملؤسسات املتعددة األطراف، مبا فيها املعلومات        قبل الوكاالت واملؤسسات املتعددة األطراف، مبا فيها املعلومات        
املتعلقة بأنشطة مرفق البيئة العاملية بشأن التصحر، كما هي حمددة املتعلقة بأنشطة مرفق البيئة العاملية بشأن التصحر، كما هي حمددة 

  من االتفاقية من االتفاقية٢٠٢٠من املادة من املادة ) ) بب((٢٢يف الفقرة يف الفقرة 

ICCD/CRIC/(4)/5 

 ::الوثائق املتاحة يف الدورة السابعة للجنة العلم والتكنولوجياالوثائق املتاحة يف الدورة السابعة للجنة العلم والتكنولوجيا

 جدول األعمال    جدول األعمال   -إقـرار جـدول األعمـال وتنظيم العمـل        إقـرار جـدول األعمـال وتنظيم العمـل        
 املؤقت وشروحهاملؤقت وشروحه

ICCD/COP(7)/CST/1 

 توليف للتقارير املقدمة     توليف للتقارير املقدمة    -برنامج عمل جلنة العلم والتكنولوجيا      برنامج عمل جلنة العلم والتكنولوجيا      
مـن األطـراف بشـأن دراسـات احلاالت اليت توضح أفضل            مـن األطـراف بشـأن دراسـات احلاالت اليت توضح أفضل            

ـ  ـ املمارس ات والـبحوث االبتكارية فيما يتعلق بتردي األراضي        ات والـبحوث االبتكارية فيما يتعلق بتردي األراضي        املمارس
 هنج متكاملهنج متكامل: : وقابليتها للتأثر واستصالحهاوقابليتها للتأثر واستصالحها

ICCD/COP(7)/CST/2 

 التقرير   التقرير  -حتسني كفـاءة وفعاليـة جلنـة العلم والتكنولوجيا       حتسني كفـاءة وفعاليـة جلنـة العلم والتكنولوجيا       
 املؤقت لفريق اخلرباءاملؤقت لفريق اخلرباء

ICCD/COP(7)/CST/3 

ؤقت أعده ؤقت أعده  تقرير م تقرير م-حتسني كفاءة وفعالية جلنة العلم والتكنولوجيا حتسني كفاءة وفعالية جلنة العلم والتكنولوجيا 
املقدمة املقدمة    حتليل أجراه فريق اخلرباء للتقارير      حتليل أجراه فريق اخلرباء للتقارير     - إضافة    إضافة   -فريق اخلرباء   فريق اخلرباء   

 من األطراف إىل الدورة الثالثة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقيةمن األطراف إىل الدورة الثالثة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية

ICCD/COP(7)/CST/3/Add.1 

 تقرير مؤقت أعده  تقرير مؤقت أعده -حتسني كفاءة وفعالية جلنة العلم والتكنولوجيا حتسني كفاءة وفعالية جلنة العلم والتكنولوجيا 
 جتماع الرابع لفريق اخلرباءجتماع الرابع لفريق اخلرباء تقرير عن اال تقرير عن اال- إضافة  إضافة -فريق اخلرباء فريق اخلرباء 

ICCD/COP(7)/CST/3/Add.2 

 تقرير مكتب جلنة العلم      تقرير مكتب جلنة العلم     -برنامج عمل جلنة العلم والتكنولوجيا      برنامج عمل جلنة العلم والتكنولوجيا      
 والتكنولوجياوالتكنولوجيا

ICCD/COP(7)/CST/4 

 ICCD/COP(7)/CST/5 املعارف التقليديةاملعارف التقليدية

 ICCD/COP(7)/CST/5/Add.1  إضافة إضافة-املعارف التقليدية املعارف التقليدية 

 ICCD/COP(7)/CST/6 املعايري واملؤشراتاملعايري واملؤشرات
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 ICCD/COP(7)/CST/7  الدراسات النموذجية عن نظم اإلنذار املبكر الدراسات النموذجية عن نظم اإلنذار املبكر-نظم اإلنذار املبكر نظم اإلنذار املبكر 

 ICCD/COP(7)/CST/8 تقييم تردي األراضي يف املناطق اجلافةتقييم تردي األراضي يف املناطق اجلافة

 ICCD/COP(7)/CST/9 تقييم النظم اإليكولوجية يف األلفيةتقييم النظم اإليكولوجية يف األلفية

 ICCD/COP(7)/CST/10 املوجودةاملوجودةاستقصاء وتقييم للشبكات واملؤسسات والوكاالت واهليئات استقصاء وتقييم للشبكات واملؤسسات والوكاالت واهليئات 

 برنامج زماالت اتفاقيـة األمم املتحـدة       برنامج زماالت اتفاقيـة األمم املتحـدة      -مسـائل أخـرى     مسـائل أخـرى     
 ملكافحة التصحرملكافحة التصحر

ICCD/COP(7)/CST/INF.1 

 النظر يف السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز نقل         النظر يف السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز نقل        -مسـائل أخرى    مسـائل أخرى    
أو التخفيف من أو التخفيف من //الدراية والتكنولوجيا اخلاصة مبكافحة التصحر والدراية والتكنولوجيا اخلاصة مبكافحة التصحر و

لسبل والوسائل الكفيلة بتعزيز تقاسم     لسبل والوسائل الكفيلة بتعزيز تقاسم     آثار اجلفاف، وكذلك يف ا    آثار اجلفاف، وكذلك يف ا    
اخلـربات وتـبادل املعلومـات فيما بني األطراف واملؤسسات          اخلـربات وتـبادل املعلومـات فيما بني األطراف واملؤسسات          

 واملنظمات املهتمة باألمرواملنظمات املهتمة باألمر

ICCD/COP(7)/CST/INF.2 

 ـ ـ ـ ـ ـ


