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  افتتاح الدورة-    ً  أوال  

  حفل الترحيب-ألف 

   .                                  ة األمم املتحدة ملكافحة التصحر ببيان                                    ، أدىل املوظف املسؤول باإلنابة عن اتفاقي    ٢٠٠٧      سبتمرب  /       أيلول ٣  يف  - ١

   ).     كينيا (                                                                                 كما أدىل ببيان رئيس الدورة السابعة ملؤمتر األطراف، صاحب السعادة السيد ديفيد مويراريا  - ٢

               ً                                                                               وأدىل ببيان أيضاً عمدة مدريد، صاحب السعادة السيد ألبريتو رويز غاالردون، ووزيرة البيئة يف إسبانيا،  - ٣
  .                  ة كريستينا ناربونا                   صاحبة السعادة السيد

  .                                                                     وأدىل ببيان أمام املؤمتر صاحب السمو امللكي، فيليب دي بوربون، أمري أستورياس - ٤

  االفتتاح الرمسي-باء 

     وقام                                            من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر،    ٢٢ُ                                           ً                  ُدعيـت الدورة الثامنة ملؤمتر األطراف لالنعقاد عمالً باملادة           - ٥
  .                                 ، رئيس الدورة السابعة ملؤمتر األطراف )     كينيا (                             سعادة السيد ديفيد مويراريا     ٢٠٠٧      سبتمرب  /   لول    أي ٣              ً   بافتتاحها رمسياً يف 

  انتخاب الرئيس-جيم 
 ) من جدول األعمال١البند (

                                                                                                 انتخب مؤمتر األطراف بالتزكية، صاحبة السعادة السيدة كريستينا ناربونا، وزيرة البيئة يف إسبانيا، رئيسة  - ٦
   .                        لت الرئيسة اجلديدة ببيان   وأد  .               لدورته الثامنة

  .                                                                                   وأدىل املوظف املسؤول باإلنابة عن أمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، ببيان افتتاحي - ٧

  البيانات االفتتاحية والبيانات العامة-دال 

        األورويب،                   نيابة عن االحتاد     (             ، والربتغال    )        والصني   ٧٧                        نيابة عن جمموعة ال        (                               أدىل ببـيانات ممثلو باكستان       - ٨
          نيابة عن   (            ، وأوغندا    )                                                           نيابة عن مرفق التنفيذ اإلقليمي ألوروبا الوسطى والشرقية        (            ، وبيالروس    )                  وتركـيا وكرواتيا  

          نيابة عن   (            ، وميامنار    )                                                 نيابة عن جمموعة دول أمريكا الالتينية والكارييب       (              ، وباراغواي    )                          جمموعـة الـدول األفريقية    
  .       ، وكندا )                   جمموعة الدول اآلسيوية

  .                                                                               دىل ببيانات ممثلو برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، واالستراتيجية الدولية للحد من الكوارث     كما أ - ٩

                                                                                                    كمـا أدىل ببيانات ممثلو منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة، واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية، وكذا          -  ١٠
   .                                         االحتاد الدويل حلفظ الطبيعة واملوارد الطبيعية

  .      ً                                            بياناً نيابة عن املنظمات غري احلكومية احلاضرة يف املؤمترIPADE                           ل مؤسسة تعزيز ودعم التنمية           كما أدىل ممث -  ١١
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  املسائل التنظيمية-     ً ثانيا  

  إقرار جدول األعمال-ألف 
 ) من جدول األعمال٢البند (

  :                 ، على النحو التايلCorr.1   وICCD/COP(8)/1                                                       أقر املؤمتر، يف اجللسة األوىل، جدول أعماله كما ورد يف الوثيقة  -  ١٢

              انتخاب الرئيس - ١

                               إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل - ٢

  :                             انتخاب أعضاء املكتب خالف الرئيس - ٣

                   انتخاب نواب الرئيس  ) أ (  

                                   انتخاب رئيس جلنة العلم والتكنولوجيا  ) ب (  

                                       انتخاب رئيس جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية  ) ج (  

                   وثائق تفويض الوفود - ٤

                                                        نظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية وقبول املراقبني         اعتماد امل - ٥

                  الربنامج وامليزانية - ٦

  :                                        استعراض تنفيذ االتفاقية وترتيباهتا املؤسسية - ٧

                                 تقرير جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية  ) أ (  

                                                                          إجـراءات إضـافية أو آلـيات مؤسسية إضافية ملساعدة مؤمتر األطراف يف               ) ب (  
                    ً       ً  ذ االتفاقية استعراضاً منتظماً            استعراض تنفي

   :                       جلنة العلم والتكنولوجيا - ٨

                             تقرير جلنة العلم والتكنولوجيا  ) أ (  

                                                                                  االحـتفاظ بقائمـة اخلرباء املستقلني والقيام، حسب االقتضاء، بإنشاء أفرقة خرباء             ) ب (  
     خمصصة 

     اقية                                                                   متابعة تقرير وحدة التفتيش املشتركة ووضع استراتيجية لتعزيز تنفيذ االتف - ٩

                                         الترتيبات املتعلقة بوحدات التنسيق اإلقليمي -  ١٠
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                                                                                     تشجيع وتعزيز العالقات مع االتفاقيات واملنظمات واملؤسسات والوكاالت الدولية األخرى ذات الصلة -  ١١

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

  :             البنود املعلقة -  ١٣

                    من النظام الداخلي  ٤٧      املادة   ) أ (  

                                                   اإلجراءات واآلليات املؤسسية حلل املسائل املتصلة بالتنفيذ  ) ب (  

                                           املرفقات اليت تتضمن إجراءات التحكيم والتوفيق  ) ج (  

                           نة الدولية للصحارى والتصحر         نتائج الس -  ١٤

                                  العالقات بني األمانة والبلد املضيف هلا -  ١٥

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

                     جلسات احلوار التفاعلي  :                    اجلزء اخلاص من الدورة -  ١٧

      ألطراف                                برنامج عمل الدورة التاسعة ملؤمتر ا -  ١٨

                       التقرير املتعلق بالدورة -  ١٩

  انتخاب أعضاء املكتب اآلخرين-باء 
 )من جدول األعمال ٣البند (

  :                                                                                                انتخب املؤمتر، يف جلساته األوىل والثانية والثالثة والتاسعة، أعضاء املكتب التالية أمساؤهم لدورته الثامنة -  ١٣

            نواب الرئيس

  )                 اجلمهورية التشيكية (                  السيد جريي هاالفاشك 

  )    اهلند (                     السيد سيدهارث بيهورا 

  )       ناميبيا (                  السيد سيم شيكونغو 

  )                        اجلمهورية العربية السورية (                 السيد خالد الشرع 

  )    تونس (                 السيد حامدا علوي 
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  )        أوكرانيا (                 السيد يوري كوملاز 
  )                       الواليات املتحدة األمريكية (                السيدة مريي روين 

  )        أوروغواي (                          سعادة السيد أرييل روسينول 
  :  رر                نائب الرئيس واملق

  )                ترينيداد وتوباغو (                السيد كينيث روش  

  :                           رئيس جلنة العلم والتكنولوجيا

  )      الفلبني (    دار   .               السيد ويليام د 

                                                             رئيس جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية خالل دورتيها السابعة والثامنة

  )    بنما (                    السيد إسرائيل توريس  

  تنظيم العمل-جيم 
 ) من جدول األعمال٢البند (

  ، Corr.1    و ICCD/COP(8)/1                                                            اجللسة األوىل، تنظيم عمله للدورة كما ورد يف الوثيقة                             أقـر املؤمتـر، يف     -  ١٤
  .             ُ             ً  وبالصيغة اليت ُنقحت هبا شفوياً

                                 إنشاء اللجنة اجلامعة وتعيني رئيسها

                                                                                                          قـرر املؤمتـر، يف اجللسة األوىل، إنشاء جلنة جامعة يف دورته الثامنة للنظر يف بنود جدول األعمال اليت                    -  ١٥
  .                                ؤمتر ولتقدمي توصيات بشأهنا إىل املؤمتر           حددها هلا امل

       ً        ، رئيساً للجنة  )      نيجرييا (                                            ّ                                   ويف اجللسة الثانية، وبناء على اقتراح الرئيس، عّين املؤمتر السيد أسيتادينما أناإيدو  -  ١٦
  .                  ً     ً                    اجلامعة، ليعمل أيضاً عضواً يف املكتب حبكم املنصب

  جلنة العلم والتكنولوجيا-دال 

                             وعقدت سبع جلسات يف الفترة       )       الفلبني (     دار    .                                     لتكنولوجيا برئاسة السيد ويليام د                          اجتمعت جلنة العلم وا    -  ١٧
   .     ٢٠٠٧      سبتمرب  /       أيلول ٧     إىل  ٤   من 

  .                    ، والسيد ميشيل ب    )      بيالروس (                                                                            وانتخبـت اللجـنة بالتزكـية، يف اجللسة األوىل، السيد أوالدزمري سوشانكا              -  ١٨
       ً                                                   ، نواباً للرئيس، والسيدة ماريا نريي يوركيزا رودريغيز         )     فرنسا (                            والسيد ريتشارد إسكادافال      )                بوركيـنا فاسو   (          سـيدوغو   

  .                       ً       نائبة للرئيس لتعمل أيضاً كمقررة  )     كوبا (

                                 ً                                         ً                            وقدمـت جلـنة العلم والتكنولوجيا عدداً من التوصيات إىل مؤمتر األطراف الذي اختذ إجراًء بشأهنا يف                  -  ١٩
  .             جلسته الثالثة



ICCD/COP(8)16 
Page 7 

  جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية-هاء 

   ).                        الواليات املتحدة األمريكية (                                                       اسـتعراض تنفيذ االتفاقية برئاسة السيد فرانكلني مور                    اجتمعـت جلـنة    -  ٢٠
  .    ٢٠٠٧      سبتمرب  /       أيلول  ١٤     إىل  ٥                                    وعقدت اللجنة سبع جلسات، يف الفترة من 

                      ، والسيد ماركو أهو     )        أذربيجان (                                                                      ويف اجللسة السابعة، انتخبت اللجنة بالتزكية السيد أوغتاي جفاروف           -  ٢١
  .     ً                                 نواباً للرئيس جللستيها السابعة والثامنة  )       أوغندا (                   والسيد ستيفن موايا   )      لبنان (             يد حسني نصراهللا       ، والس )      فنلندا (

                                     ً                                          ً            وقدمت جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية عدداً من التوصيات إىل مؤمتر األطراف، الذي اختذ إجراًء بشأهنا يف  -  ٢٢
   .              جلسته التاسعة

  اللجنة اجلامعة-واو 

                              وعقدت اللجنة مثان جلسات، يف        ).       نيجرييا (                                         عة برئاسة السيد أوسيتادينما أناإيدو                          اجتمعت اللجنة اجلام   -  ٢٣
  .    ٢٠٠٧      سبتمرب  /       أيلول  ١٤     إىل  ٤          الفترة من 

   .                  ً                                          ً                         وقدمت اللجنة عدداً من التوصيات إىل مؤمتر األطراف، الذي اختذ إجراًء بشأهنا يف جلسته التاسعة -  ٢٤

  فريق اخلرباء املخصص-زاي 

    ١٠                              وعقد الفريق جلسة واحدة يف         ).     كندا (                                         اء املخصص برئاسة السيد ستيفن راندال                         اجـتمع فريق اخلرب    -  ٢٥
  .    ٢٠٠٧      سبتمرب  /     أيلول

  .                ً                                          ً                         وقدم الفريق عدداً من التوصيات إىل مؤمتر األطراف، الذي اختذ إجراًء بشأهنا يف جلسته التاسعة -  ٢٦

  .       املخصص                                                            ويرد يف املرفق السادس امللخص الذي أعده الرئيس عن عمل فريق اخلرباء -  ٢٧

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

                                                                اعتماد املنظمات الوطنية أو الدولية أو احلكومية أو احلكومية الدولية

                           لية أو احلكومية أو احلكومية                                                                              قرر املؤمتر، يف جلسته األوىل، منح مركز املراقب للمنظمات الوطنية أو الدو            -  ٢٨
  .ICCD/COP(8)/14/Add.1                        ويف املرفق األول للوثيقة ICCD/COP(8)/14                                     الدولية املدرجة يف املرفق الثاين للوثيقة 

                          اعتماد املنظمات غري احلكومية

                                                                                                    قـرر املؤمتـر، يف جلسـته األوىل، اعـتماد املـنظمات غري احلكومية املدرجة يف املرفقات للوثيقتني                    -  ٢٩
ICCD/COP(8)/14و   Add.1.  
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  احلضور-طاء 
  :                                             التالية يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر   ١٦٥                                               حضر الدورة السابعة ملؤمتر األطراف ممثلو األطراف ال   -  ٣٠

             االحتاد األورويب
       الروسي      االحتاد 
        إثيوبيا

         أذربيجان
        األرجنتني
      األردن
        أرمينيا
        إريتريا
        إسبانيا
         أستراليا
        إسرائيل
     ستان     أفغان

        إكوادور
        ألبانيا
       أملانيا

                       اإلمارات العربية املتحدة
       أندورا

          إندونيسيا
      أنغوال

         أوروغواي
          أوزبكستان

       أوغندا
         أوكرانيا

 ) اإلسالمية- مجهورية(إيران 
        آيرلندا
        آيسلندا
        إيطاليا

         باراغواي
        باكستان
        البحرين
        الربازيل
        بربادوس
        الربتغال
       بلجيكا
        بلغاريا
     بليز

        بنغالديش

     بنما
    بنن
    تان  بو

         بوتسوانا
  و س          بوركينا فا
        بوروندي

               البوسنة واهلرسك
       بولندا
        بوليفيا
    بريو

       بيالروس
       تايلند

           تركمانستان
      تركيا

                 ترينيداد وتوباغو
     تشاد
     توغو
       توفالو
     تونس
      تونغا

        جامايكا
       اجلزائر

            جزر البهاما
           جزر سليمان
          جزر القمر

                         اجلماهريية العربية الليبية
                      مجهورية أفريقيا الوسطى

         التشيكية         اجلمهورية 
                     مجهورية ترتانيا املتحدة

       ليشيت-             مجهورية تيمور 
                     اجلمهورية الدومينيكية

                         اجلمهورية العربية السورية
             مجهورية كوريا

 مجهورية الكونغو الدميقراطية
 مجهورية الو الدميقراطية الشعبية

               مجهورية مولدوفا
             جنوب أفريقيا

       جورجيا
      جيبويت
        الدامنرك
         دومينيكا

            الرأس األخضر
  ا     رواند
        رومانيا
       زامبيا

        زمبابوي
      ساموا

                  سان تومي وبرينسييب
 سانت فنسنت وجزر غرينادين

                سانت كيتس ونيفس
           سانت لوسيا
         سري النكا
          السلفادور
         سلوفاكيا
         سلوفينيا
        السنغال
         سوازيلند
        السودان
       السويد
       سويسرا
      سيشيل
     شيلي

        الصومال
     الصني

          طاجيكستان
      غابون
       غامبيا
     غانا

        غرينادا
         غواتيماال

      غيانا
      غينيا

                غينيا االستوائية
        بيساو-      غينيا 
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      فرنسا
       الفلبني

  )             البوليفارية-       مجهورية  (        فنـزويال 
       فنلندا
     فيجي

         فييت نام
    قربص
    قطر

          قريغيزستان
         الكامريون
        كرواتيا
        كمبوديا
     كندا
     كوبا

           كوت ديفوار
          كوستاريكا
         كولومبيا
        الكونغو
       الكويت

  س     كرييبا
      كينيا
      التفيا
      لبنان

       ليسوتو
    مايل

       مدغشقر
    مصر

      املغرب
       املكسيك
     مالوي

                        اململكة العربية السعودية
 اــاململكة املتحدة لربيطاني

 العظمى وآيرلندا الشمالية    
        منغوليا
          موريتانيا

         موريشيوس
         موزامبيق
       موناكو

       ميامنار
 ) املوحدة- واليات(ميكرونيزيا 

        ناميبيا
        النرويج
       النمسا
      نيبال
       النيجر
       نيجرييا
     هاييت
     اهلند

        هندوراس
        هنغاريا
       هولندا

                        الواليات املتحدة األمريكية
        اليابان
      اليمن
        اليونان

  :                ً                                        ً             وحضر الدورة أيضاً مراقبون من الدولة التالية اليت ليست طرفاً يف االتفاقية -  ٣١

  .             الكرسي الرسويل 

  .                               كما حضر الدورة مراقبون من فلسطني -  ٣٢

  :                               لتالية التابعة لألمم املتحدة ممثلة                                                        وكانت اهليئات واملنظمات والربامج واملكاتب والوكاالت املتخصصة ا -  ٣٣

                                         اتفاقية حفظ أنواع احليوانات الربية املهاجرة

                                   منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة 

                               الصندوق الدويل للتنمية الزراعية

                                            مكتب مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

                                          مكتب مفوض األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئني

                   ة التنوع البيولوجي            أمانة اتفاقي

                                                  أمانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغيري املناخ

                          منظمة األمم املتحدة للطفولة
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                                  مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية

                          برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

                                          منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة

                                منتدى األمم املتحدة املعين بالغابات

          مم املتحدة      مقر األ

                                                االستراتيجية الدولية لألمم املتحدة للحد من الكوارث

                  جامعة األمم املتحدة

            البنك الدويل

                     برنامج األغذية العاملي

                    منظمة الصحة العاملية

                            املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية

                      منظمة السياحة العاملية

  .                  ً ري حكومية ممثلة أيضاً                                                         وكانت إحدى وعشرون منظمة حكومية دولية، وثالث وسبعون منظمة غ -  ٣٤

  الوثائق-ياء 

  .                                ُ                                           ترد يف املرفق السابع الوثائق اليت قُدمت لينظر فيها مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة -  ٣٥

  اجلزء اخلاص-     ً ثالثا  
 ) من جدول األعمال١٧البند (

            اص مناقشات               ومشل اجلزء اخل    .                     ً     ً                                              عقـد مؤمتر األطراف جزءاً خاصاً يف جلساته السادسة والسابعة والثامنة           -  ٣٦
ُ          ، وحواراً تفاعلياً شامالً، ُعقد يف  "                            التصحر والتكيف مع تغري املناخ  "                                 مـائدة مسـتديرة بشأن موضوع            ١٣   و  ١٢        ً        ً     ً  

  .                  سبتمرب، على الترتيب /     أيلول

                                                                                                  وميكـن االطالع على نص إعالن مدريد وقائمة املشاركني رفيعي املستوى فيما يتعلق مبناقشات املائدة                -  ٣٧
  .                            فقني األول والثاين، على الترتيب                    املستديرة، وذلك يف املر

  .                                                              وترد يف املرفق الثالث قائمة باملتحدثني أثناء احلوار التفاعلي الشامل -  ٣٨
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  اجتماع املائدة املستديرة السابع ألعضاء الربملان-     ً رابعا  

       ملان يف                    سبتمرب يف مقر الرب    /        أيلول   ١٣    و   ١٢ُ                                                              ُعقـد اجتماع املائدة املستديرة السابع ألعضاء الربملان يومي           -  ٣٩
  .                                                وترد حمصلة مناقشات املائدة املستديرة يف املرفق الرابع  .      مدريد

                                                           إدراج أنشـطة املـنظمات غري احلكومية ضمن برنامج العمل           -     ً  خامساً 
                     جلستان للحوار املفتوح  :                  الرمسي ملؤمتر األطراف

                  وار املفتوح بشأن                ، جلستني للح      ٢٠٠٧       سبتمرب   /        أيلول   ١١                                              عقد املؤمتر، يف جلستيه الرابعة واخلامسة، يف         -  ٤٠
                                   ويرد يف امللحق اخلامس إعالن أعدته        .                                                                        إدراج أنشـطة املـنظمات غري احلكومية يف برنامج العمل الرمسي للمؤمتر           

  .                                                  املنظمات غري احلكومية املشاركة يف الدورة الثامنة للمؤمتر

  املقررات والقرار املعتمدة من مؤمتر األطراف-     ً سادسا  

ً   املقررات املعتمدة بناء  -ألف  على توصية رئيس مؤمتر األطراف                    

  .                                                                         اعتمد مؤمتر األطراف، يف جلسته التاسعة، املقررات التالية بناء على توصية الرئيس -  ٤١

                                                       برنامج عمل الدورة السابعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية  ٨-   م أ / ٩

                                                               تاريخ ومكان انعقاد الدورة السابعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية  ٨-   م أ /  ١٠

                      جلسات احلوار التفاعلية  :                    اجلزء اخلاص من الدورة  ٨-   م أ /  ٢٤

                                                    تقرير عن اجتماع املائدة املستديرة السابع ألعضاء الربملان  ٨-   م أ /  ٢٥

                                                            إعالن املنظمات غري احلكومية اليت حضرت الدورة الثامنة ملؤمتر األطراف  ٨-   م أ /  ٢٦

                                              تاريخ ومكان انعقاد الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف  ٨-   م أ /  ٢٨

                                     تقرير مؤمتر األطراف عن دورته الثامنة     مشروع -

ً                  املقرر املتخذ بناء  على توصية املكتب-باء                   

  :                                                 ً                  اختذ مؤمتر األطراف، يف جلسته التاسعة، املقرر التايل بناًء على توصية مكتبه -  ٤٢

                   وثائق تفويض الوفود  ٨-   م أ /  ٢٣

ً                          املقررات املتخذة بناء  على توصية اللجنة اجلامعة-جيم                      

  :                                             ً                           األطراف، يف جلسته التاسعة، املقررات التالية بناًء على توصية اللجنة اجلامعة        اختذ مؤمتر -  ٤٣
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                                                                                                  مـتابعة مـا انـتهى إليه مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة من نتائج تتصل باالتفاقية                  ٨-   م أ / ٢
                                                                  واإلعداد للدورتني السادسة عشرة والسابعة عشرة للجنة التنمية املستدامة

                   من أجل تعزيز تنفيذ   )     ٢٠١٨-    ٢٠٠٨ (                                   ر العمل االستراتيجيان للسنوات العشر          اخلطة وإطا  ٨-   م أ / ٣
         االتفاقية

                                                                            أنشطة تشجيع وتعزيز العالقات والتآزر مع االتفاقيات األخرى ذات الصلة ومع املنظمات   ٨-   م أ / ٤
                                    واملؤسسات والوكاالت الدولية ذات الصلة

                                   مؤمتر األطراف يف استعراض تنفيذ                                                          إجـراءات إضافية أو آليات مؤسسية إضافية ملساعدة         ٨-   م أ / ٧
                  ً       ً  االتفاقية استعراضاً منتظماً

                    من النظام الداخلي  ٤٧      املادة   ٨-   م أ /  ١٩

                                   العالقات بني األمانة والبلد املضيف هلا   ٨-   م أ /  ٢٢

                                      برنامج عمل الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف  ٨-   م أ /  ٢٧

ّ                                     ّجل اختاذ إجراء بشأن مشروع املقرر                              من جدول األعمال، وأ     ٦      ِ                                     ومل ينـتِه املؤمتـر مـن نظره يف البند            - ٤ ٤
ICCD/COP(8)/L.27 .   ومن مث، قرر املؤمتر، بناء على توصية اللجنة اجلامعة عقد دورة استثنائية ملؤمتر األطراف يف                                                                                

                    وسوف توافق الدورة     .                                                             ، يف التاريخ الذي حتدده األمانة بالتشاور مع رئيس املؤمتر             ٢٠٠٧                         نيويورك قبل هناية عام     
           ُ              ، شريطة أن ُيعاد فتح         ٢٠٠٩-    ٢٠٠٨                                                            ؤمتـر األطـراف على مستوى زيادة ميزانية املؤمتر للسنتني                          االسـتثنائية مل  

  .                                                                          املفاوضات بشأن باقي نص مشروع املقرر هذا، والذي مت التوصل بشأنه إىل توافق لآلراء

َ                                              املقررات املعتم دة بناء على توصية جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية-دال                

  :                                                                            يف جلسته التاسعة، املقررات التالية بناء على توصية جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية                اختذ مؤمتر األطراف، -  ٤٥

  ٨-   م أ / ١                                   تعزيز تنفيذ االتفاقية يف مجيع األقاليم

  ٨-   م أ / ٥                                    تعبئة املوارد الالزمة لتنفيذ االتفاقية

  ٨-   م أ / ٦                               التعاون مع مرفق البيئة العاملية

                    َّ                شكل التقارير اليت تقدَّم إىل مؤمتر                                                  حتسـني إجـراءات تبليغ املعلومات ونوعية و       
       األطراف

  ٨-   م أ / ٨
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             َّ                                          املقررات املت خذة بناء على توصية جلنة العلم والتكنولوجيا-هاء 

  :                                                                                       اختذ مؤمتر األطراف، يف جلسته الثالثة، املقررات التالية بناء على توصية جلنة العلم والتكنولوجيا -  ٤٦

  ٨-   م أ /  ١١                    قائمة اخلرباء املستقلني

  ٨-   م أ /  ١٢                          مل جلنة العلم والتكنولوجيا    سري ع

                                           ً                                         إعـادة صـياغة عمـل جلنة العلم والتكنولوجيا وفقاً للتوصيات الواردة يف اخلطة              
                                                                          االستراتيجية للسنوات العشر اليت وضعها الفريق احلكومي الدويل العامل بني الدورات 

  )    ٢٠١٨-    ٢٠٠٨ (                      لتعزيز تنفيذ االتفاقية 

  ٨-   م أ /  ١٣

  ٨-   م أ /  ١٤                   ت والوكاالت واهليئات                     إقامة شبكات بني املؤسسا

ّ                         تقييم ترّدي األراضي يف املناطق اجلافة   ٨-   م أ /  ١٥         

  ٨-   م أ /  ١٦                                    برنامج زماالت اتفاقية مكافحة التصحر 

  ٨-   م أ /  ١٧                            التقرير النهائي لفريق اخلرباء

  ٨-   م أ /  ١٨                                  برنامج عمل جلنة العلم والتكنولوجيا

 رباء املخصص املقررات املتخذة بناء على توصية فريق اخل-واو 

  :                                                                                 اختذ مؤمتر األطراف، يف جلسته التاسعة، املقررات التالية بناء على توصية فريق اخلرباء املخصص -  ٤٧

  ٨-   م أ /  ٢٠                                                   اإلجراءات واآلليات املؤسسية حلل املسائل املتصلة بالتنفيذ

  ٨-   م أ /  ٢١                                           املرفقات اليت تتضمن إجراءات التحكيم والتوفيق

  القرار-زاي 

                                                                                            ر األطراف، يف جلسته التاسعة، القرار التايل بناء على توصية املوظف املسؤول باإلنابة عن                          اعـتمد مؤمت   -  ٤٨
  :                                       أمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر

  ٨-   م أ / ١                                       اإلعراب عن االمتنان حلكومة إسبانيا وشعبها
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  اختتام الدورة-     ً سابعا  

  اعتماد وثائق تفويض الوفود-ألف 
 )ألعمال من جدول ا٤البند (

                                                                                                           وافق مؤمتر األطراف يف جلسته التاسعة، بعد النظر يف التقرير املتعلق بوثائق التفويض الذي قدمه املكتب                 -  ٤٩
(ICCD/COP(8)/15)ويف التوصية الواردة فيه، على التقرير املتعلق بوثائق التفويض                                                            .   

  تاريخ ومكان انعقاد الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف-باء 

                                               بشأن تاريخ ومكان انعقاد الدورة التاسعة        ٨-    م أ  /  ٢٨                                        متر األطراف، يف جلسته التاسعة، املقرر                اعتمد مؤ  -  ٥٠
  .           ملؤمتر األطراف

  اعتماد تقرير مؤمتر األطراف عن دورته التاسعة-جيم 
 ) من جدول األعمال٢٠البند (

  (ICCD/COP(8)/L.28)                                                                                اعـتمد مؤمتر األطراف، يف جلسته التاسعة، مشروع التقرير عن دورته الثامنة              -  ٥١
  .                                                                     وأذن للمقرر بالقيام، مبساعدة األمانة، باستكمال هذا التقرير، حسب االقتضاء

  اختتام الدورة-دال 

                                                                                                      يف أعقـاب بيان أدلت به السيدة ماري روين، نائبة الرئيس اليت رأست اجللسة، أدىل املوظف املسؤول                  -  ٥٢
  .                       باإلنابة عن األمانة ببيان

  .       ا ببيان                  كما أدىل ممثل إسباني -  ٥٣

  .                                                                                            وأعلنت نائبة الرئيس عن اختتام الدورة الثامنة ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر -  ٥٤
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 املرفق األول

 إعالن مدريد

 املقدم من وزير البيئة إلسبانيا، نيابة عن رئيس مؤمتر األطراف
 يف دورته الثامنة

                                ّ                                 يف املائة من األراضي اجلافة، اليت تشكّل ربع مساحة األرض ويعيش               ٧٠                                     إن التصحر واجلفاف يؤثران على حنو        - ١
                        ً     ً                                               ويلحق التصحر واجلفاف ضرراً كبرياً باألوضاع املعيشية لإلنسان ومبصادر رزقه، وباملوارد    .                            عليها حنو سدس سكان العامل    

         وكما هو    .                جرات االضطرارية                                                                                             الطبيعية، مع ما يترتب على ذلك من آثار اجتماعية خطرية تتضمن اخلسائر االقتصادية، واهل             
                                    وإن ضمان احلقوق األساسية هلذه الفئات     .                                ً             ً              ً                   معتاد، فإن أشد فئات السكان فقراً وأكثرها ضعفاً هي األكثر عرضةً للمخاطر           

               وعالوة على ذلك،   .                                                              يقتضي التطبيق التام ألحكام اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر-                                  احلق يف املاء واحلق يف الغذاء        -
   .                                        ً       ً                           من اعتبار التصحر مشكلة عاملية تؤثر تأثرياً مباشراً أو غري مباشر يف البشرية مجعاء      فال بد 

                                                                 كانت املوضوع الرئيسي الذي حظي باهتمام اجلزء الوزاري املنعقد           "                                التصحر والتكيف مع تغري املناخ     "           إن مسألة    - ٢
                                              أن األوضاع املعيشية ملاليني املتضررين من جراء            ُ      وقد أُقر ب    .                                                                يف مدريـد أثـناء الدورة الثامنة ملؤمتر األطراف يف االتفاقية          

                                                               ومتثل األراضي اجلافة التخوم األخرية اليت ال بد عندها من كسب             .                   ً      ً                                التصحر تتأثر تأثراً شديداً بالتغريات والتبدالت املناخية      
   .                                        معركة إدارة األراضي واملياه إدارة مستدامة

                                                                زال يتعني على اجملتمع احلديث أن يثبت بشكل مقنع أن بإمكانه                                                            ويف ظل أمناط تغري املناخ اآلخذة يف التطور، ما           - ٣
               فلدينا ما يلزم   .                                                                                                أن يستغل حبكمة ما لديه من مزايا مقارنة بغريه من احلضارات السالفة اليت بادت بسبب قلة املوارد الطبيعية

                       لتصحر، من عزمها على                                           دولة، باعتمادها اتفاقية مكافحة ا        ١٩١                                                       مـن وسائل وعلم وتكنولوجيا، وكذلك ما أعربت عنه          
  .                                          التعاون املتعدد األطراف والتضامين يف هذا الشأن

َ  َّ                    ً                                                     إن الـتوجه االستراتيجي لالتفاقية، الذي َتَرسَّخ يف مدريد، يؤكد جمدداً التزامنا السياسي املشترك بعملية وضع                  - ٤  َ                                    
                                             إن بوسعنا الوفاء بالتزاماتنا، وعلينا أن       و  .                                               ً           ً                           أحكام االتفاقية موضع التنفيذ، ويعد بأن يقدم رداً أكثر حتديداً على هذه املسألة            

   .                                           وكل املطلوب أن تكون لدينا إرادة سياسية أقوى  .         نفعل ذلك

                                                                                                                 إن تقيـيم الـنظام اإليكولوجي يف األلفية قد أكد أن إدراك مدى نطاق التصحر واجتاهاته وأوجه الترابط بني                    - ٥
       وينبغي   .                                          ً           لية والوطنية واإلقليمية، أمور تستلزم تفهماً أفضل                            ً                                      التصحر وتغري املناخ، فضالً عن أوجه الترابط بني األصعدة احمل         

   .                                                  ً           للهيئات املنشأة مبوجب االتفاقية أن توحد جهودها حتقيقاً هلذه الغاية

                                                                                                                     إن اإلدارة املـتكاملة لألراضي اجلافة ينبغي أن تعزز املبادرات الرامية إىل إجياد أوضاع معيشية بديلة يف املناطق                   - ٦
ٍ                            صحر، وإىل وضع برامج زراعية مستدامة جلين الغالل وتربية املواشي على حنو مدٍر للدخل ويكفل                                     املعرضـة للجفاف والت                                                                      

                                                                                         وإن استئناف تقدمي الدعم من خالل برامج العمل من شأنه نشر وتشجيع األخذ باملمارسات                .                          احلـق يف األمـن الغذائي     
              ومن األولويات    .                           اإليكولوجية املعرضة هلما                                                                         الفضلى اليت تستهدف محاية ضعاف البشر املعرضني للتصحر واجلفاف والنظم         
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                                                                ً                                                    املهمة يف هذا الشأن تعبئة ما يكفي وما ميكن التنبؤ به من موارد حتقيقاً هلذه الغاية، عن طريق تعزيز التعاون فيما بني بلدان    
   .                                                 اجلنوب من جهة وبني بلدان الشمال واجلنوب من جهة أخرى

  :                                           ال بد من مراعاة العناصر التالية ألمهيتها اخلاصة                                    وبغية حتقيق نتائج مرضية يف هذا الشأن،  - ٧

                                                                                                      وضـع أهـداف حمددة يف إطار عملية االتفاقية، وذلك باعتماد وتنفيذ استراتيجية لفترة عشر سنوات                  ) أ ( 
                                                                                                               ملكافحة التصحر واجلفاف، هبدف وضع خطة تشغيلية بأسرع ما ميكن، وبوجه خاص وضع مؤشرات لتقييم ما حيرز من                  

   .   أن              تقدم يف هذا الش

                                                                                                        تنـبغي املبادرة إىل حتديد هدف فيما يتعلق باألنشطة املتصلة ببواليع تصريف الكربون وزيادة إنتاجية                 ) ب ( 
                                                                         وينبغي كذلك اقتراح هدف فيما يتعلق بأنشطة التحريج وإعادة التحريج            .                                            األرض، وإىل تنفـيذه يف مجيع األراضي اجلافة       
   .                              على امتداد فترة العشر سنوات                                       الفعالة يف األراضي اجلافة يف مجيع أحناء العامل

                                                                                                   الـنظر يف مـا يترتب على التصحر من تكاليف اجتماعية واقتصادية، وخباصة تكاليف عدم التصدي                  ) ج ( 
   .                                                                                            لتردي التربة، من أجل إذكاء الوعي هبذه الظاهرة وزيادة الدعم املقدم للمناطق املتضررة زيادة وافية

                                                     ون فيما بني اتفاقيات ريو الثالث، واالستغالل األمثل للصكوك                                        تعزيـز الـروابط من خالل زيادة التعا       ) د ( 
  .      احلالية

                                                                                                       تعزيـز الروابط العلمية والتكنولوجية عن طريق العمل املشترك يف جماالت التعرض لتغري املناخ، وتردي                   ) ه ( 
  .                             األراضي، وبواليع تصريف الكربون

                                                     ة حصول أطراف االتفاقية على ما يلزمها من موارد                                                ً            تعزيز الروابط املؤسساتية والربناجمية تيسرياً إلمكاني       ) و ( 
   .                                            بشرية ومالية لتحفيز جهودها الوطنية وتدعيمها

                                                                                            التشجيع على مشاركة املنظمات غري احلكومية وغريها من أصحاب املصاحل يف اجملتمع املدين مشاركة                ) ز ( 
   .                        فعالة يف عمليات االتفاقية

                                                                         لالتفاقية عشية انعقاد الدورتني السادسة عشرة والسابعة عشرة للجنة               ً                                   وأخـرياً، فإن اعتماد اإلطار االستراتيجي      - ٨
                                                                                                                                  التنمـية املسـتدامة التابعة لألمم املتحدة، اليت ستتناول مواضيع أفريقيا والزراعة والتنمية الريفية وتردي التربة والتصحر                 

                                      ينبغي اجلمع فيها بني التدابري الوقائية                                                    ً                               واجلفـاف، يتـيح لنا فرصة مهمة ألن نكرس استثماراتنا جمدداً للمناطق الريفية اليت         
                   وهبذا املفهوم نرحب     .                                                                                                والتأهيلـية لضمان احلقوق األساسية للسكان املتضررين من جراء تدهور التربة والتصحر واجلفاف            

                                                                ً                                                          بإقامـة روابـط وشراكات طوعية هدفها توسيع نطاق التعاون القائم حالياً بني اجلهات الفاعلة الرئيسية وتكون موجهة                  
  .                                                                                     ب تضافر اجلهود يف سبيل تقدمي املساعدة للبلدان املتضررة من جراء تدهور التربة والتصحر واجلفاف  صو
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 املرفق الرابع

 إعالن أعضاء الربملان

 :دور أعضاء الربملان يف اجلهود املبذولة ملكافحة التصحر
 تنفيـذ االلتزامات الناشئة عن اتفاقية األمم املتحـدة

                               َّ  ملكافحة التصحر، والتحديات املتوق عة

               ملائدة املستديرة           اجتماع ا    ٢٠٠٧      سبتمرب  /       أيلول  ١٣   و  ١٢                       وقد عقدنا يف مدريد يومي                  حنن أعضاء الربملان،  
                                                                                                                   السـابع بـناء على دعوة من أمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، وبالدعم األمثل والكامل من االحتاد                  

  .                                                                                                   الربملاين الدويل وبرملان إسبانيا، مبؤازرة الدورة الثامنة ملؤمتر األطراف للتعامل مع تدهور األراضي وتآكل التربة

                                                                               دم وبدعم األركان املترابطة واملتعاضدة للتنمية املستدامة على املستويات احمللية                           التزامنا بالتق               نعـيد تأكيد   
                                                                                                                 والوطنـية واإلقليمـية والعاملـية، وكذلك نعيد تأكيد التزامنا املستمر حبقوق اإلنسان وكرامة اإلنسان للجميع                

                                   ع زيادة فعالية املؤسسات الدولية                 ً              ُ  ُ                                                       باعتـبارها كالً ال يتجزأ، وبالُنظُم الدميقراطية، وحبسن إدارة الشؤون العاملية م           
                                   واملتعددة األطراف وإمكانية مساءلتها؛

ّ                                                     إزاء اجتاهات وأخطار ترّدي األراضي وتآكل التربة واجلفاف وانتشار الفقر، وخباصة                 نعرب عن انزعاجنا                        
     ُ                                                     يف الُنظم اإليكولوجية اهلشة واألراضي اجلافة يف البلدان النامية؛

                                                                                  التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر لكي نتصدى، على قدم املساواة، لألبعاد                                       على احلاجة لتنفيذ فعال        نؤكد 
                                                                        ً     ُ     وهي األبعاد االقتصادية، واالجتماعية، والبيئية، واألبعاد السياسية اليت غالباً ما ُتنسى؛-                        األربعة للتنمية املستدامة 

                              ملتحدة ملكافحة التصحر بتحقيق                                                                         بأنه سيكون من األفضل بكثري ربط عمليات تنفيذ اتفاقية األمم ا               نوصي 
                                                                               أهداف املناخ، ومنع النـزاعات، واحلوكمة الرشيدة، واملعاجلة التكاملية لعملية التصحر؛

                                                                                                      بـإعالن األمـم املتحدة بشأن األلفية وأهدافه اإلمنائية، مبا يف ذلك مؤمتر القمة العاملي للتنمية                    ِّ   نذكِّـر  
      ّ                                                       ، ونذكّر كذلك باإلعالن العاملي بشأن الدميقراطية، اليت حتدد          ٥   ٢٠٠                                             املسـتدامة، ومؤمتر قمة األمم املتحدة لعام        

                               ً     ً                                                                            رؤية ملستقبل البشرية وتوفر أساساً شامالً للعمل على املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية هبدف القضاء على               
        مكان؛                              ّ                                                    الفقر وحتقيق النمو االقتصادي املطّرد والتنمية املستدامة وحتسني األحوال املعيشية للناس يف كل

                                                                                                    أن السياسة الناجحة للتنمية ومكافحة التصحر ال ميكن أن تسود يف ظل جتارة غري عادلة وقواعد                     ندرك 
              ّ                                                                                                    رأمسالية غري منظّمة، وأن األسباب احلقيقية اليت تسهم يف إحداث الكثري من العقبات اليت تعترض التنمية تتمثل يف                 

                                                       ص التصنيع واالستثمارات االقتصادية ونقص التنمية املستدامة،                                                 بيئة وطنية ودولية غري مواتية، وتغريات املناخ، ونق  
   ً                                                 ً       ً                                                  فضـالً عـن عـدم استدامة أمناط اإلنتاج، وأمناط االستهالك تارخيياً وحالياً، إضافة إىل االختالالت يف النظام                  

  .                                                                      االقتصادي الدويل الراهن الذي يتطلب صوغ اقتصاد سوقي دويل اجتماعي وإيكولوجي
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  توازن  خمتلط�األمم املتحدة ملكافحة التصحر  تنفيذ اتفاقية -ألف 

                                                   ً       ً                                  أن منظمة األمم املتحدة ملكافحة التصحر قد حققت اعترافاً سياسياً واسع النطاق وتتمتع                 ِّ  نقدِّر - ١ 
  ؛ )     ً                        بلداً إضافة إىل االحتاد األورويب   ١٩٠ (     ً   طرفاً    ١٩١                            بعضوية دولية حقيقية حيث تضم 

                                            سطة الدول األطراف املتأثرة وشىت املاحنني الثنائيني                                   باإلجـراءات اليت جيري اختاذها بوا         نرحـب  - ٢ 
                    واليت حتظى يف الغالب -                                                                           ومتعددي األطراف، وكذا منظمات القطاع اخلاص واجملتمع املدين، لتعزيز تنفيذ االتفاقية 

                   ً  بإجنازات إجيابية جداً؛

              نفاذ، فإن مل                                         سنوات على دخول االتفاقية حيز ال        ١٠                                  من أنه، بعد مرور أكثر من                      يساورنا القلق  - ٣ 
ُ                                                               ً                                            ُتظهـر اجتاهات التصحر أي عالمات تديل على اخنفاض التصحر، وأن هناك نقصاً يف إحراز إجنازات قوية على                  

            أرض الواقع؛

                                                                                           بأن التقدم البطيء يف تنفيذ االتفاقية على املستويات الوطنية واألقاليمية واإلقليمية،                    ً  حنيط علماً  - ٤ 
  :ُ                                  ُيعزى إىل عوامل متنوعة تتضمن ما يلي

ّ                                         أن كثرياً من البلدان األطراف املتأثرة ال متنح أولوية عليا لترّدي األراضي يف خططها وجهودها                 ) أ (                                                  ً       
         اإلمنائية؛

        ً                        ِّ                                          أن كثرياً من األطراف النامية ال تعزِّز بدرجة كافية تعبئة أموال جديدة وإضافية؛  ) ب ( 

                      بنقص مشاركة الفالحني؛                                                           وجود إمهال عام للسياسة املتعلقة باملناطق الريفية، وهو ما يرتبط  ) ج ( 

                                                                               بأن اإلرادة السياسية غري الكافية، والطابع املتعدد القطاعات لالتفاقية، وموقعها                ً   كما حنيط علماً   - ٥ 
ِ                                             ضمن كيانات ضعيفة من اإلدارات التابعة للهيئات اإلدارية املشاِركة، وعدم براعة هياكلها الدولية، وعجز االجتاه                                                          

                ً                                                         كلها أمور غالباً ما تؤدي إىل أداء متواضع يف التنفيذ، بسبب نقص التنسيق بني                              السائد يف عملية مكافحة التصحر،
             ِّ                                                                                         الوكاالت املنفِّذة واألمانة، وكان هلا تأثري عكسي على مقدرة االتفاقية يف التنافس للحصول على مساعدة إمنائية رمسية؛

                     طة ذات األولوية، يف                                            من برامج العمل الوطنية، فإن األنش        ٩٧                          أنه بالرغم من وضع حنو            نالحظ   - ٦ 
                                                                                                                املمارسـة العملـية، لكثري من برامج العمل الوطنية، مل جير تنفيذها بعد، بسبب نقص اإلجراءات االستراتيجية                 
                                                                                                                    املالئمـة يف البلدان املعنية، وحمدودية املوارد املالية، ونقص التكنولوجيا املالئمة واملعرفة والدراية الفنية وضعف               

                  ً    ً                                                إضافة ملا حيدث كثرياً جداً من إدماج حمدود وتكامل فاعل للسياسات            -          والعلماء                             الصالت بني صانعي السياسة     
                                      اإلقليمية واألقاليمية على املستوى الوطين؛

                                                                                              بأن الدور الشامل الذي يقوم به الكثري من الربملانات الوطنية واألقاليمية واإلقليمية يف                 ِّ    نسـلِّم  - ٧ 
                         تصحر ما زال يتسم بالضعف؛                                         عملية تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة ال

                                                               ألن احلكومات يف بعض األحيان ال تتبع املقترحات اليت تقدمها برملاناهتا؛    نأسف - ٨ 
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     ً        ً     عضواً برملانياً      ٢٧٥               ويبلغ جمموعهم    (                                                  أن اجتماعات املائدة املستديرة ألعضاء الربملان              نالحـظ  - ٩ 
                                        ع جمموعات برملانية إقليمية شاركت يف ستة         ً    ً            بلداً فضالً عن أرب      ٧٠                                        يف املائـة من النساء، ينتمون إىل           ١٥        مـنهم   

            ً                          بيد أن كثرياً من التعهدات مل تتحقق مبا -          ً                        أصبحت منرباً لتبادل اآلراء وللتفاعل   )                             اجتماعات مائدة مستديرة سابقة
 :                                                                                                                    فيها الوعد بزيادة االستفادة من الشبكة الربملانية املعنية باالتفاقية، مع مالحظة أن موقعها على شبكة الويب هو                

(<www.unxxd.int>Parliaments in action)؛  

                                          ّ                                              ألنه بينما من املقبول على نطاق واسع أنه يتعّين على البشر محاية طبقة األوزون والتنوع           نأسف -  ١٠ 
ً   األحيائي، فإن العالقة بني إنقاذ األراضي من التردي والتآكل مل حتظ بعد بإدراك كاًف؛                                                                          

                                      واليت هي واحدة من اتفاقيات ريو       -               كافحة التصحر                                  ألن اتفاقية األمم املتحدة مل                كمـا نأسف   -  ١١ 
                                                    ما زالت تعاين من عدم كفاية االهتمام السياسي         -                                                            الثالث بشأن تغري املناخ، ونقصان التنوع األحيائي والتصحر         

  .                                                         ً                               واجلماهريي بالرغم من بذل بعض أنشطة إذكاء الوعي الناجحة نوعاً ما، وبالرغم من إجنازاهتا املاضية

  إيالء مزيد من األمهية ملسائل التصحر، ورؤية أفضل-ت املقبلة  التحديا-باء 

  :                  حنن الربملانيون، نعلن 

                           ُ                                                                         أن تنفـيذ االتفاقية ينبغي أن ُيدمج يف صلب أطر سياسة التنمية احملددة على املستويات الدولية                 -  ١٢ 
  .                              وكذلك اإلقليمية والوطنية واحمللية

                                                         حىت اآلن، ال هي كبرية وال هي كافية، وال حىت تتوافر يف                                                     أن املـوارد املالية املتاحة لالتفاقية،        -  ١٣ 
ّ        وهناك فجوة متويلية ينبغي سّدها      .                                 حينها أو من املمكن التنبؤ هبا        -                                                ذلك أن خمتلف أنواع التعبئة واآلليات املالية          .                          

                     نك الدويل، أو مرفق                                                                                                          مثل اآللية العاملية، أو مرفق البيئة العاملية، وإطار االستثمار يف الطاقة النظيفة الذي وضعه الب              
                                                    وإن كانت مناسبة للمشاريع والربامج اليت تكافح        -                         ًَ                                   الكربون الذي استحدثه أخرياًَ برنامج األمم املتحدة اإلمنائي         

ّ                          ّ                                                                                          تـرّدي األراضي وتآكل التربة؛ إالّ أنه ينبغي التنسيق فيما بينها بشكل أفضل وأن تنفتح على نطاق أوسع أمام                      
                                                                              االستطالع أو التوسع يف استخدام األدوات التمويلية اجلديدة أو املبتكرة، مثل                              كما ينبغي إجراء      .              مسائل التصحر 

َ                        مـبادالت الديـون بتدابري حلفظ الطبيعة، وضرائب تذاكر الطريان، ومبادرة الشراكة يف الكربون املستخَرج من                                                                                                       
  .                                                 الغابات، اليت أطلقها البنك الدويل، والتأمني من اجلفاف

                        ً                                             تحدة ملكافحة التصحر مزيداً من النجاح من أجل حتقيق مصلحة الناس                                   تستحق اتفاقية األمم امل    -  ١٤ 
                                                                 وهذا ميكن حتقيقه بتحسني خصائص االتفاقية ومؤسساهتا، وجعل مسألة           .                                    الذيـن يعيشـون حتت وطأة التصحر      

    على                                                                                                                      التصـحر مبـثابة حجر الزاوية يف البناء العام للحوكمة البيئية العاملية الرشيدة، ومنح أولوية ملسألة التصحر                  
                            ُ         ً                                                                        جـدول أعمـال صانعي القرار، مبا ُيوىل مزيداً من األمهية ملسائل التصحر وتردي األراضي وسياسات املياه يف                  
                                                      ً                                               احلكومـات والـربملانات، وإشراك أصحاب املصلحة بشكل أكثر نشاطاً وعلى مجيع املستويات، وحتسني إدارة               

                                          ت الفردية، وإذكاء املزيد من الوعي، واالضطالع                                                         األراضي، والتعاون اإلقليمي، وتعزيز القدرات املؤسسية والقدرا
  -                                                                                                بدور دفاعي ووسيط يف العمليات الدولية األخرى ذات الصلة باهتمامات اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر 

  . ة                                                                                  بإمداد البلدان األطراف املتأثرة اليت اعتمدت برامج العمل الوطين، باملوارد املالية الالزم-     ً          ً   وأخرياً وليس آخراً 
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      وتآكل  ٠                                                                                رمبا تسهم بعض املقترحات امللموسة يف تعزيز قضية مكافحة التصحر وتردي األراضي            -  ١٥ 
                                                                                                                التربة، مثل االعتراف بأن التربة الفوقية مسألة تتعلق بالصاحل العام العاملي، ومثل إنشاء جلنة دولة معنية بالتصحر،      

       احملاسبة  "                                         ر، ونشر تقارير حكومية دورية بعنوان                                                                     وآلـية اسـتعراض نظريه التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصح         
                                                                                        ، وعقد مؤمترات قمة للشباب، ورصد جائزة حلماية التربة، وحتويل الربملانات وأعضاء الربملان إىل وكالء  "      اخلضراء

  .                                              حقيقيني للتنمية البشرية املستدامة وملكافحة التصحر

                                    تغريات املناخ متضافرة ومتشابكة،          ً                                                 ونظراً ألن مكافحة تردي األراضي والتصحر، والتكيف مع        -  ١٦ 
  :                                                    فإننا نناشد حكوماتنا وبرملاناتنا أن تفعل كل ما تستطيع

                                             لدعم السياسة والتشريع فيما يتعلق بتغري املناخ،  ) أ ( 

                                                            لزيادة التعاون الدويل على أساس مشترك ولكن مع تنوع املسؤوليات،  ) ب ( 

                                     كيوتو، من أجل احلصول على إمكانية                        على بروتوكول    -                         إن مل تكن قد فعلت       -             أن تصـادق      ) ج ( 
                                الوصول إىل آلية التنمية النظيفة،

ّ                                                                        أن جتمع، بشكل فّعل، بني التنمية املستدامة وإمكانية الوصول إىل املاء وبني توزيع مصادر الطاقة   ) د (                
             وحتسني فعالية    )                                                                                        وحنـن ندعم الفكرة األملانية املتمثلة يف إنشاء وكالة عاملية معنية بالطاقات املتجددة             (           املـتجددة   

                                                                                                         الطاقـة، وخيارات التخفيف يف تعزيز الوقود األحيائي، وتعزيز األنشطة املدرة للدخل يف املناطق الريفية، وإنشاء      
  .                               ظروف معيشية أفضل للسكان الريفيني

                                                                                      اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر هي االتفاقية األوىل اليت تعترف بالروابط السببية بني تردي  -  ١٧ 
ـ          كما أن     ).                                               ً       ً                  يف رأينا أن احتالل األراضي يف بعض البلدان ميثل سبباً إضافياً للتصحر            (                           ئة وتزايد الفقر واهلجرة           البي

                                                                                                    التنفيذ الناجح لالتفاقية، يف الوقت املناسب، وكذا التنسيق اإلقليمي املعزز أمور مهمة ملنع النـزاعات يف كل من 
  .                                   بلدان منشأ املهاجرين ويف بلدان وجهتهم

ـ  -  ١٨    .                                                                                     بط التصـحر، والتكيف مع املناخ، واهلجرة، ومنع الصراعات، مبسائل احلوكمة الرشيدة                يرت
       ً      ً                                                                                       ارتباطاً وثيقاً وحنن نعيد التأكيد على أن الربملانات ميكن أن تسهم، على حنو حاسم، يف احلوكمة الرشيدة املعتمدة 

                             وعلى املساواة اجلنسانية وعلى                                                                    على مؤسسات دميقراطية تستجيب الحتياجات الناس، وعلى تدابري مضادة للفساد،
                                                                      ً                وينبغي التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، يف معرض تنفيذها، أن تويل مزيداً من               .                      جـو مناسب لالستثمار   

  .                            ً                                       االهتمام لنوعية احلوكمة تأسيساً على مبادئ املشاركة والشراكة والالمركزية

  تعهدات وإرادة سياسية أقوى- الربملانات -جيم 

                                                                                  ف نفعل ما يف وسعنا فيما يتعلق بتعزيز اإلرادة السياسية على املستويني الوطين والدويل، وهو   سو -  ١٩ 
  .              ً                                               ما يعترب أساسياً لنجاح تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر
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                                ّ                                                       وحنن نشجع أطراف االتفاقية، الذين ملّا يفعلوا بعد، أن يستحدثوا برامج عمل وطنية بالتعاون مع  -  ٢٠ 
                                                                                                      اهتم، وندعو مجيع الدول األطراف املتضررة إىل بذل اجلهود إلدماج برامج العمل الوطنية بشكل كامل يف                       بـرملان 

  .                            استراتيجياهتا اإلمنائية الوطنية

                                                                                         وحنن نؤكد على الدور البالغ األمهية للمؤسسات واجملتمعات احمللية، والقطاع اخلاص، واجملتمع             -  ٢١ 
                                                                         ذل اجلهود اإلمنائية الوطنية، وكذلك يف تعزيز الشراكة العاملية يف سياق                                               املـدين، وأصحاب املصاحل اآلخرين يف ب      

  .                                             عملية تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر

  :                                                وحنن نطلب إىل برملاناتنا وأعضائها أن يتعهدوا مبا يلي -  ٢٢ 

            افحة التصحر                                                                              االضـطالع بـتعزيز التشريع الوطين وتنسيقه مع أحكام اتفاقية األمم املتحدة ملك          ) أ ( 
                                                                                                      وتوجـيه مسـائل تردي األراضي والتصحر وإدماجها يف برامج العمل الوطنية، ويف ورقات استراتيجية احلد من         

                                                الفقر، ويف الربامج القطرية اليت يدعمها جمتمع املاحنني؛

                                         ً                                                   العمـل عـلى انـتهاج سياسات حمكمة وأكثر تنسيقاً يف جمال مكافحة الفقر، واستراتيجيات                 ) ب ( 
                                                                                                          لتنمية البشرية، مبا فيها تلك املتعلقة مبكافحة التصحر، وتعزيز التالحم بني اتفاقيات ريو وإقامة ثقافة                         مسـتدامة ل  

                                                             تنسيق لربامج العمل الوطنية مع األولويات اإلمنائية الوطنية األخرى؛

                                                                                               مراقـبة األعمـال التنفيذية وما إذا كانت مسائل التصحر مدرجة يف جداول األعمال الشاملة                 ) ج ( 
     ومة؛    للحك

َ                                                                            إنشاء خطوط َميزانية حمددة ملكافحة تردي األراضي، وااللتزام باستراتيجيات امليزانية املتسقة اليت   ) د (             
                                                       تدمج بشكل مالئم املساعدة األجنبية يف اخلطط اإلمنائية الوطنية؛

       حر، عرب                                                                                   تعبئة الرأي العام وإذكاء الوعي بقضايا التنمية البشرية املستدامة، وتردي األراضي والتص    ) ه ( 
          والنقاشات   )      يونيه /         حزيران   ١٧                                               مثل اليوم العاملي ملكافحة التصحر واجلفاف يف         (                              احلمـالت والتظاهرات السنوية     

                                                                                                    الربملانية اخلاصة، والتثقيف البيئي، وإشراك املدارس واجلامعيني والفنانني، وإصدار الطوابع الربيدية التذكارية؛

                                       ألوساط األكادميية، وقطاع األعمال التجارية،                                             إقامـة الشـراكات بـني صـانعي السياسة، وا       ) و ( 
                                            واملنظمات غري احلكومية الكائنة ضمن إطار اجملتمع؛

                                                                                              العمل على تقوية أواصر التعاون اإلقليمي والقاري يف ميدان مكافحة التصحر، وتعزيز أشكال               ) ز ( 
                            دولية احلكومية وغري احلكومية                                                                                   الـتعاون الـدويل واإلقليمي واألقاليمي املتعلق بتحسني العالقات بني املنظمات ال           

                               األنشطة الدبلوماسية الربملانية؛-              عند الضرورة -                  والنشطاء، مبا فيها 

   ).                                                  نظرية ملرفق البيئة العاملية، والبنوك اإلمنائية اإلقليمية (                            إنشاء آليات إشرافية برملانية   ) ح ( 
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                             املساعدة اإلمنائية الرمسية،                                                                          وجيـب على برملانات البلدان الصناعية أن تفعل ما يف وسعها لزيادة            -  ٢٣ 
  .    ٢٠١٥                                                 يف املائة، وهو اهلدف الذي ينبغي أن تبلغه حبلول عام    ٠,٧                                      وخاصة من البلدان اليت مل تصل بعد إىل هدف 

                                                                            ً       ً    الشبكة الربملانية التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، واليت تتطلب يف حد ذاهتا متويالً منتظماً،  -  ٢٤ 
                                              ً                              فضل وينبغي للجنة التوجيه اخلاصة هبا أن توفر مدخالً أفضل وأن تراقب عمل الربملانيني                       ينبغي أن تستخدم بشكل أ

  .                                        يف إطار اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر

                                     ً                                                           ينـبغي لالحتاد الربملاين الدويل أن مينح مزيداً من الدعم اهليكلي للمحفل الربملاين التفاقية األمم                -  ٢٥ 
  .                    املتحدة ملكافحة التصحر

                                                                                           اخلتام، نرجو من أمانة اتفاقية مكافحة التصحر بصفتنا أعضاء يف الربملان، أن تضطلع مبا يلي ملساعدة   ويف 
  :                  االحتاد الربملاين الدويل

                                                                                                    تيسـري تنظيم اجتماع املائدة املستديرة الثامن ألعضاء الربملان بالتزامن مع الدورة الثامنة ملؤمتر               -  ٢٦ 
                   األطراف يف االتفاقية؛

ـ    -  ٢٧                                                                                       راءات املـتابعة املالئمـة لنتائج اجتماع املائدة املستديرة هذا، واملساعدة يف وضع                         اختـاذ إج
                                                                                                               اسـتراتيجيات هتـدف إىل التوعية العامة باإلعالنات والتقارير املرحلية الصادرة عن عمليات اجتماعات املائدة               

     صحر؛                                                                      املستديرة ألعضاء الربملان فيما يتعلق بتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الت

                 اتفاقية األمم   -                                                                                  تعزيـز الـتعاون والتآزر بني اتفاقيات ريو الثالث الصادرة عن األمم املتحدة               -  ٢٨ 
                                                                                                              املـتحدة ملكافحة التصحر، واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، واتفاقية األمم املتحدة بشأن التنوع          

  .         البيولوجي
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 املرفق اخلامس

 مات غري احلكوميةاإلعالن الصادر عن املنظ

 اليت شاركت يف الدورة الثامنة ملؤمتر األطراف يف اتفاقية
 األمم املتحدة ملكافحة التصحر

                                                                                                         يـود ممثلو املنظمات غري احلكومية اجملتمعون يف مدريد، مبناسبة الدورة الثامنة ملؤمتر األطراف يف اتفاقية                 - ١
                                                  سلطات اإلسبانية املسؤولة عن تنسيق هذا املؤمتر، وألمانة                                                 األمم املتحدة ملكافحة التصحر، أن يعربوا عن شكرهم لل

                                             مجعية التعاون من أجل السالم، واإليكولوجيون        :                                                           االتفاقـية، وبصـفة خاصة املنظمات غري احلكومية اإلسبانية        
                        للحفاظ على البيئة،    WWF/Adena                             ، واجلزء اإلسباين من منظمة      IPADE                                        النشطاء، ومؤسسة تعزيز ودعم التنمية      

  .                                                                ودعمها، إضافة إىل املنظمات األخرى اليت جعلت من املمكن عقد هذا املؤمتر      جلهودها

                                                                                        كما أن املنظمات غري احلكومية املشاركة تؤكد من جديد على احلاجة إىل الوفاء جبميع التعهدات املربمة،  - ٢
                            نمية املستدامة يف األقاليم اليت                                       ً                                           وعلى أمهية إعطاء دفعة أكيدة ومناسبة جداً لعملية تنفيذ التدابري الرامية إىل تعزيز الت

  .                           تعاين من التصحر أو املعرضة له

                                ً                                                            وحنن نطلب اختاذ تدابري مباشرة، نظراً ألن السلبية واجلمود ما زاال يشكالن مسة ثابتة، وأن هذا الوضع قد  - ٣
           وبيئتنا                                              ً                                                         عزز من انقشاع الوهم وتوليد اإلحباط لدينا مجيعاً حيث نناضل بنشاط كل يوم لتحسني ظروف معيشتنا               

  .                                                                               والتنمية االجتماعية واالقتصادية املستدامة جملموعاتنا السكانية املتضررة من جراء التصحر

                                                                                                          إن االجتـاه احلايل لتردي التربة يؤثر يف األمن الغذائي، ويزيد من الفقر، ويطلق اهلجرات الدولية الكبرية               - ٤
                                                رار االجتماعي، وعدم املساواة اجلنسانية، ويعرض                                                                   النطاق ويثري النـزاعات بني األقاليم، ويفاقم من عدم االستق        

  .            من البلدان   ١٠٠                                    مليون نسمة من البشر فيما يزيد على  ١     ٢٠٠                للخطر صحة ورفاه 

                                                            ً                                        وتنصـب مجـيع هذه املسائل يف بؤرة أنشطة اجملتمع املدين، الذي يقف حمتاراً أمام مخول وعدم مباالة                   - ٥
                                                                قر، ويراقب الوضع بينما يصبح اإلحراز احلقيقي ألهداف التنمية                                                       احلكومات فيما يتعلق ببذل اجلهود ملكافحة الف      

    ُ  ّ                                                                    وحنن ُنذّكر احلكومات بأهنا ال تستطيع أن ختتار جمتمعاهتا، ولكننا نستطيع             .            ً                             لأللفـية أمراً بعيد املنال أكثر فأكثر      
  .               اختيار حكوماتنا

                                  كافحة التصحر، أثار ممثلو اجملتمع                                                                               وعـلى امتداد الدورة الثامنة ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة مل            - ٦
                                                                                                                املـدين مسـائل ذات أمهية شاملة حملاربة الفقر، ولتحقيق التنمية املستدامة، وكذلك العناصر األساسية اليت جيب                 

  .                                                                                        إبرازها يف تنفيذ االتفاقية، مثل مشاركة اجملتمع احمللي، واملساواة اجلنسانية، والتكيف مع تغري املناخ

                                                                           د واالمكانيات وفعالية املشاركة، واحلاجة إىل أن تنعكس هذه اجلوانب يف قرارات عملية                لقد ناقشنا احلدو - ٧
  .                                 بواسطة الدورة الثامنة ملؤمتر األطراف
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                                                                                                      وجيب تصميم آلية فعالة من شأهنا أن تشجع وأن تضمن مشاركة الشباب يف اجلهود الرامية إىل مكافحة                  - ٨
  .                           التصحر وإىل التخفيف من اجلفاف

ّ                                                               عزيز مشاركة اجملتمع املدين، قُّدم أثناء جلسة احلوار املفتوح مشروع قرار املنظمات غري                            ومـن أجـل ت     - ٩ ُ                         
                                                                                               احلكومية إلنشاء فريق عمل يف فترات ما بني الدورات لدراسة أفضل السبل لضمان مشاركة اجملتمع املدين يف تنفيذ 

                                    ملؤمتر األطراف، ونأمل أن حيظى مبوافقة                                                                            االتفاقية، وقد حظي بترحيب وزير البيئة اإلسباين، ورئيس الدورة الثامنة         
                           ً                                                                   أما إذا لقي هذا املقترح جتاهالً، فإن ما قالته احلكومات بشأن املشاركة سوف ينتهي إىل جمرد بيانات         .           هذا املؤمتر 

  .                           بالغية تفتقر إىل التزام حقيقي

                     نية وعلى جدواها يف                                                                                    ولقـد ركـزنا، حنن املنظمات غري احلكومية، على األمهية احليوية للمساواة اجلنسا             -  ١٠
                       ً                         وهذه املسألة تتطلب مزيداً من االستثمار من الناحية   .                                                   مكافحة التصحر يف مجيع أرجاء العامل، وال سيما يف أفريقيا

                                                                                                   املالية واملؤسسية واملهنية، حيث ينبغي للحكومات أن تضمن تكافؤ الفرص بني الرجال والنساء وأن تعترف باملرأة 
  .                                            ارد الطبيعية، وال سيما اإلدارة املستدامة لألراضي                        كمشارك أساسي يف إدارة املو

                                                                                                          كمـا أنه من الضروري االعتراف حبقوق رعاة املاشية، وتعزيز تنمية األنظمة املتكيفة مع إدارة املراعي،                 -  ١١
  .                                                                   واليت تزيد من اإلنتاجية املستدامة إىل أقصى حد وتقلل من املخاطر إىل أدىن حد

                                                                              بشأن املشاكل واآلثار املترتبة على تغري املناخ واالحترار العاملي، واليت تعاين                           ً             ولقد شاركنا أيضاً يف نقاش       -  ١٢
  .                                       منها شعوبنا وخباصة اجملتمعات احمللية املتأثرة

                        ً                                              ً                                   ومـن بـني أكثر اجلوانب إحلاحاً بالنسبة هلذه املسألة أن الوقت املتاح لنا قصري جداً لكي نتكيف مع                    -  ١٣
ٍ      ومثة مآٍس    -                         التصحر ومع تغري املناخ                                                           ً                       جرى التنبؤ هبا لعدة عقود، وكوارث مل حتظ إال بقدر قليل جداً من اهتمام                    

                                                                                                              احلكومـات، اليت مل تتخذ بعد خطوات عملية ملعاجلة هذا الوضع، حىت بالرغم من أن األوساط العلمية الدولية                  
  .                                                         ومنظمات اجملتمع املدين ما فتئت حتذر من هذه املشاكل منذ وقت طويل

        وجيب أن    .                                                                   ىل احلكومات أن تتعاون مع اجملتمع ككل يف سياق منظور طويل األمد                                وهلذا السبب، نطلب إ    -  ١٤
                                  ُ                                                                                تعـلم احلكومات بأنه ليس من العدل أن ُيفرض على الناس قبول قرارات متليها املصاحل السياسية أو االقتصادية                  

ّ      وحنن حنتاج ونطلب تعهدات أكيدة ومستمرة وفّعالة-          قصرية األمد                                         .  

                                                                              هذا املؤمتر سيكون مبثابة نقطة حتول يف تاريخ االتفاقية، وأن يسجل اعتماد اخلطة                            وحيدونـا األمل يف أن     -  ١٥
                          وجيب أن تكون هناك هناية       .                                                                                   وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر بداية مرحلة جديدة من مراحل تنفيذها          
                      خذ اخلطوات الالزمة لعكس                                                                           ألعذار الدول األطراف اليت عليها أن تفي بالتعهدات اليت قطعتها على نفسها، وأن تت
  .                                                                      مسار عمليات تردي األراضي اجلافة، وما حتدثه من فقر للمجتمعات احمللية املتأثرة

                                                                                                   وحنن، املنظمات الدولية غري احلكومية، ال نرغب يف أن نشترك يف هذا اخلمول حيال التصحر احلاصل يف                  -  ١٦
                                         تمر يف املشاركة يف االتفاقيات واالتفاقات                                                                          كوكبـنا؛ وحنـن إذ نعرض تعاوننا يف اجلهود النشطة، نرفض أن نس            

  .                                                                       الورقية اليت تنطوي على استثمارات مالية هائلة ولكن بدون حتقيق نتائج ملموسة
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 املرفق السادس

 املوجز الذي أعده الرئيس لعمل فريق اخلرباء املخصص

            فريق اخلرباء                                                                                            لـدى افتـتاح اجللسـة، قدمت األمانة بندين من بنود جدول األعمال لكي ينظر فيهما                  - ١
  :          املخصص، ومها

                                                    اإلجراءات واآلليات املؤسسية حلل املسائل املتصلة بالتنفيذ،  ) أ ( 

  .                                          املرفقات اليت تتضمن إجراءات التحكيم والتوفيق  ) ب ( 

ّ                وُوّزعت الوثيقتان  - ٢  ُ  ICCD/COP(8)/7و    ICCD/COP(8)/8 بشأن هاتني املسألتني املعلقتني، وُنظرتا بواسطة              ُ                            
  . ص               فريق اخلرباء املخص

                                                                                                 وأوضـحت األمانة أن هاتني املسألتني املذكورتني كانتا على جدول أعمال مؤمتر األطراف منذ دورته                - ٣
  .       الثانية

                                                                                                            ومل تكن الوفود جاهزة إلجراء مناقشة متعمقة يف مسائل التنفيذ وااللتزام فيما يتعلق مبؤمتر األمم املتحدة                 - ٤
                                                    لقانونيتني ميكن مناقشتهما بشكل أنسب مبجرد أن يتخذ مؤمتر                                                ملكافحة التصحر، ألهنا شعرت أن هاتني املسألتني ا      

            ً                                                                                                     األطـراف قراراً بشأن استراتيجية السنوات العشر ومستقبل اللجنة الستعراض تنفيذ االتفاقية كهيئة تابعة ملؤمتر               
    وقد   .                                                                                               ومن مث، سيكون من املستصوب تأجيل النظر يف هذين البندين إىل الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف                .       األطراف

  .ُ                                               ُرئي أن كل مسألة ينبغي أن تكون موضوع مقرر منفصل

                  ً                                                                       واقترحت األمانة سبالً لتشجيع األطراف على تقدمي مدخالت فيما يتعلق هباتني املسألتني القانونيتني، مثل  - ٥
  .                            إىل األطراف واملؤسسات ذات الصلة  )    ً              بدالً من واحدة فقط (                                         إرسال مذكرتني شفويتني أو ثالثة مذكرات شفوية 

                                                                                                   وخلـص فـريق اخلـرباء املخصص إىل تأجيل النظر يف بندي األعمال والتوصيات الواردة يف الوثيقتني                  - ٦
ICCD/COP(8)/7و ،   ICCD/COP(8)/8إىل الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف ،                               .  

ّ                  وبناء على ذلك، قرر الفريق أن يقدم مشروعي مقررين العتمادمها من مؤمتر األطراف الذي سوف يقّر                 - ٧                                                                                    
ّ                                                                                       ملـية للفترة احلالية، ويقّر العملية املتعلقة بإعادة انعقاد فريق اخلرباء املخصص يف الدورة التاسعة ملؤمتر                          هـذه الع                          
  .                                                                         ً      ومن املأمول أن يكون األطراف راضني عن املقترحات وجاهزين الختاذ اإلجراء الالزم وفقاً لذلك  .       األطراف
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 املرفق السابع

 رته الثامنةالوثائق املعروضة على مؤمتر األطراف يف دو

                                               الوثائق املعروضة على الدورة الثامنة ملؤمتر األطراف

            رمز الوثيقة        العنوان

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

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

 ICCD/COP(8)/2                مذكرة من األمانة  .                  الربنامج وامليزانية

                       برنامج وميزانية فترة     .      إضافة  .                  مذكرة من األمانة    .                       الـربنامج وامليزانـية   
     ٢٠٠٩-    ٢٠٠٨       السنتني 

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

                       برنامج وميزانية فترة     .      إضافة  .                  مذكرة من األمانة    .                       الـربنامج وامليزانـية   
                لآللية العاملية    ٢٠٠٩-    ٢٠٠٨       السنتني 

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

                       برنامج وميزانية فترة     .      إضافة  .                  مذكرة من األمانة    .         يزانـية               الـربنامج وامل  
      تصويب  .                لآللية العاملية    ٢٠٠٩-    ٢٠٠٨       السنتني 

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

                       برنامج وميزانية فترة     .      إضافة  .                  مذكرة من األمانة    .                       الـربنامج وامليزانـية   
      تصويب  .                لآللية العاملية    ٢٠٠٩-    ٢٠٠٨       السنتني 

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

                       برنامج وميزانية فترة     .      إضافة  .                  مذكرة من األمانة    .                       الـربنامج وامليزانـية   
                 الصندوق التكميلي  .     ٢٠٠٩-    ٢٠٠٨       السنتني 

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

                       برنامج وميزانية فترة     .      إضافة  .                  مذكرة من األمانة    .                       الـربنامج وامليزانـية   
      تصويب  .                   الصندوق التكميلي    ٢٠٠٩-    ٢٠٠٨       السنتني 

ICCD/COP(8)/2/Add.3/Corr.1 

                      تقرير أداء الصناديق     .      إضافة  .                  مذكرة من األمانة    .                       الـربنامج وامليزانـية   
     ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦                                 االئتمانية لالتفاقية يف فترة السنتني 

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

                     البيانات املالية غري     .      إضافة  .                    مذكـرة من األمانة     .                       الـربنامج وامليزانـية   
  ،     ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦      سنتني                                                     املـراجعة للصناديق االئتمانية لالتفاقية لفترة ال      

     ٢٠٠٦      ديسمرب  /            كانون األول  ٣١      كما يف 

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

                          البيانات املالية املراجعة     .      إضافة  .                  مذكرة من األمانة    .                     الـربنامج وامليزانية  
          ، للعامني      ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦                                                للصـناديق االئتمانية لالتفاقية لفترة السنتني       

  )           لية العاملية  اآل   (    ٢٠٠٥   و    ٢٠٠٦      ديسمرب  /            كانون األول  ٣١          املنتهيني يف 

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

                         تقرير عن أداء الصندوق      .      إضافة  .                  مذكرة من األمانة    .                   الربنامج وامليزانية 
     ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦                                      االئتماين لألنشطة التكميلية لفترة السنتني 

 

ICCD/COP(8)/2/Add.7 
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                                    البيانات املالية املراجعة للصناديق      .      إضافة  .                مذكـرة األمانة    .                       الـربنامج وامليزانـية   
         كانون    ٣١           كما يف        ٢٠٠٥-    ٢٠٠٤                                             االئتمانـية لالتفاقـية عـن فترة السنتني         

                                               ، مبا يف ذلك تقرير جملس مراجعي حسابات األمم املتحدة    ٢٠٠٥      ديسمرب  /    األول

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

                          البيانات املالية املراجعة     .      إضافة  .              مذكرة األمانة   .                       الـربنامج وامليزانـية   
          للعامني      ٢٠٠٥-    ٢٠٠٤             ترة السنتني                                       للصناديق االئتمانية لالتفاقية عن ف    

  )             اآللية العاملية   (    ٢٠٠٤   و    ٢٠٠٥      ديسمرب  /            كانون األول  ٣١          املنتهيني يف 

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

                            تقرير عن حالة املسامهات يف       .      إضافة  .              مذكرة األمانة   .                   الربنامج وامليزانية 
     ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦                                           الصناديق االئتمانية لالتفاقية عن فترة السنتني 

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

                            تقرير عن حالة املسامهات يف       .      إضافة  .              مذكرة األمانة   .                   الربنامج وامليزانية 
     تصويب  .     ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦                                           الصناديق االئتمانية لالتفاقية عن فترة السنتني 

ICCD/COP(8)/2/Add.10/Corr.1 

                         تقرير عن آثار التخطيط      .      إضافة  .                  مذكرة من األمانة    .                   الربنامج وامليزانية 
                لى أساس النتائج                والربجمة وامليزنة ع

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

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

ICCD/COP(8)/3 

                                                                تشـجيع وتعزيـز العالقـات مع االتفاقيات واملنظمات واملؤسسات          
                مذكرة من األمانة  .    صلة                             والوكاالت الدولية األخرى ذات ال

ICCD/COP(8)/4 

                                                                          متابعة ما انتهى إليه مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة من نتائج تتصل     
                                                                     باتفاقـية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، والتحضري للدورتني السادسة         

                                          عشرة والسابعة عشرة للجنة التنمية املستدامة

ICCD/COP(8)/5 

                                                      متر القمة العاملي للتنمية املستدامة من نتائج تتصل                                       مـتابعة مـا انتهى إليه مؤ      
                                                                         باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، والتحضري للدورتني السادسة عشرة         

      إضافة  .                مذكرة من األمانة  .                                     والسابعة عشرة للجنة التنمية املستدامة

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

 ICCD/COP(8)/6                مذكرة من األمانة  .                    من النظام الداخلي  ٤٧      املادة 

 ICCD/COP(8)/7                مذكرة من األمانة  .                                                إجراءات وآليات مؤسسية حلل املسائل املتصلة بالتنفيذ

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

                                                                 االحـتفاظ بقائمة خرباء مستقلني وإنشاء أفرقة خرباء خمصصة، حسب          
                         االقتضاء، مذكرة من األمانة

ICCD/COP(8)/9 

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

ICCD/COP(8)/10 

                                                                           مـتابعة تقريـر وحدة التنفيذ املشتركة ووضع استراتيجية لتعزيز تنفيذ           
                                  تقرير يستند إىل استعراض الفريق       .      إضافة  .                  مذكرة من األمانة    .         االتفاقية

                                                    العامل ما بني الدورات لتقرير وحدة التفتيش املشتركة،             احلكومي الدويل
                                                مبا يف ذلك أفضل الطرق لتناول التوصيات الواردة فيه

ICCD/COP(8)/10/Add.1 
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                                                                         مـتابعة تقرير وحدة التفتيش املشتركة ووضع استراتيجية لتعزيز تنفيذ          
                                   تقرير يستند إىل استعراض الفريق      .      إضافة  .                  مذكرة من األمانة    .         االتفاقية

                                                               احلكومي الدويل العامل ما بني الدورات لتقرير وحدة التفتيش املشتركة، 
      تصويب  .                                                مبا يف ذلك أفضل الطرق لتناول التوصيات الواردة فيه

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

                                                                         مـتابعة تقرير وحدة التفتيش املشتركة ووضع استراتيجية لتعزيز تنفيذ          
                     روع خطة وإطار عمل      مش  .      إضافة  .                      مذكـرة مـن األمانة      .           االتفاقـية 

                مذكرة من األمانة  .                                                استراتيجيني ملدة عشرة أعوام لتعزيز تنفيذ االتفاقية

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

 *ICCD/COP(8)/11                مذكرة من األمانة  .                                    نتائج السنة الدولية للصحارى والتصحر

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

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

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

ICCD/COP(8)/14 

                                                                    اعـتماد املـنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية، وقبول         
    انة            مذكرة من األم  .        املراقبني

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

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

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

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

          مذكرة من    .                      ملتحدة ملكافحة التصحر                                           دلـيل جهـات التنسيق التفاقية األمم ا       
       األمانة

ICCD/COP(8)/INF.3 

 ICCD/COP(8)/INF.4              قائمة املشاركني

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

ICCD/COP(8)/INF.5 

                             توى عن التصحر والتكيف مع تغري                                    مناقشات املائدة املستديرة الرفيعة املس
                مذكرة من األمانة  .      املناخ

ICCD/COP(8)/INF.6 

                                                                    خـيارات لـتعزيز التعاون بني اتفاقيات ريو، وجناح جتارب األنشطة           
                      امليدانية يف جمال التآزر

ICCD/COP(8)/Misc.1 

 ICCD/COP(8)/Misc.2                          قائمة املشاركني قبل تسجيلهم

                                          بيئة املقدم إىل مؤمتر األطراف يف اتفاقية                                        تقريـر برنامج األمم املتحدة لل     
                                          األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف دورته الثامنة

ICCD/COP(8)Misc.3 

                                                                الوثائق املعروضة على الدورة السادسة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية
                                                                          تقريـر جلـنة اسـتعراض تنفيذ االتفاقية عن دورهتا اخلامسة املعقودة يف             

     ٢٠٠٧     مارس  /      آذار  ٢١     إىل   ١٢       ترة من                 بوينس آيرس يف الف
ICCD/CRIC(5)/11 

 ICCD/CRIC(6)/1                مذكرة من األمانة  .                         جدول األعمال املؤقت وشروحه
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 ICCD/CRIC(6)/2                مذكرة من األمانة  .                          استعراض شامل ألنشطة األمانة

      مذكرة   .                                  لاللتزامات املنصوص عليها يف االتفاقية     احملسن           عن التنفيذ       تقرير
          من األمانة

ICCD/CRIC(6)/3 

      مذكرة   .                                  لاللتزامات املنصوص عليها يف االتفاقية     احملسن           عن التنفيذ       تقرير
                           األهداف املتعلقة مبكافحة تردي      متويل       خيارات   .      إضافة  .              مـن األمانـة  

               األراضي والتصحر

ICCD/CRIC(6)/3/Add.1 

                                                                          تقريـر عـن أنشـطة اآللية العاملية، وتقدمي التوجيه إليها، واستعراض            
                مذكرة من األمانة  .                           ق عمل وأنشطة اآللية العاملية            سياسات وطرائ

ICCD/CRIC(6)/4 

                                                                           اسـتعراض املعلومات املتاحة فيما يتعلق بتمويل تنفيذ االتفاقية من قبل           
                                                                     الوكـاالت واملؤسسـات املتعددة األطراف، مبا فيها املعلومات املتعلقة          

                مذكرة من األمانة  .                           بأنشطة مرفق البيئة العاملية

ICCD/CRIC(6)/5 

                                                                       استعراض املعلومات املتاحة عن متويل تنفيذ االتفاقية من قبل الوكاالت          
                                                                      واملؤسسات املتعددة األطراف، مبا فيها املعلومات املتعلقة بأنشطة مرفق         

                           استراتيجيات وبرامج ومشاريع   .      إضافة  .                مذكرة من األمانة  .               البيئة العاملية
            لقة بالتصحر                                               لتمويل التكاليف اإلضافية املتفق عليها لألنشطة املتع

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

  .                                                                   تقريـر الفريق العامل املخصص عن حتسني إجراءات تبليغ املعلومات          
                مذكرة من األمانة

ICCD/CRIC(6)/6 

  .                                                             تقريـر الفـريق العامل املخصص عن حتسني إجراءات تبليغ املعلومات   
                   دليل منهجي مقترح     :                      حنو التنسيق والتوحيد    .      إضافة  .                  مذكرة من األمانة  

                                                       سني اإلبالغ املايل يف إطار اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر   لتح

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

                                                            الوثائق املعروضة على الدورة الثامنة للجنة العلم والتكنولوجيا

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

  .                          لجنة العلم والتكنولوجيا                                                تقرير االجتماع اخلامس لفريق اخلرباء التابع ل      
                مذكرة من األمانة

ICCD/COP(8)/CST/2 

  .                                                                        تقرير االجتماع اخلامس لفريق اخلرباء التابع للجنة العلم والتكنولوجيا        
                                 عالمات ومؤشرات لرصد وتقييم التصحر  .      إضافة  .                مذكرة من األمانة

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

  .                           للجنة العلم والتكنولوجيا            اخلرباء التابع      لفريق              االجتماع اخلامس       تقرير
                     استحداث آلية لشبكة     :       االتصال   ة           استراتيجي  .      إضافة  .                  مذكرة من األمانة  

 (THEMANET)                               بيانات وصفية تفاعلية ومواضيعية  /      بيانات

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

  .                                      اخلرباء التابع للجنة العلم والتكنولوجيا      لفريق               االجتماع اخلامس       تقرير
           تردي األراضي و             متكامل للفقر       تقييم       منهجية   .  ة    إضاف  .                مذكرة من األمانة

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

  .                                          اخلرباء التابع للجنة العلم والتكنولوجيا       ق      لفري                االجتماع اخلامس          تقرير
                         مع اتفاقيات أخرى ذات صلة     تآزر      إنشاء   .      إضافة  .                مذكرة من األمانة

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



ICCD/COP(8)16 
Page 37 

            رمز الوثيقة        العنوان

  .                                   اء التابع للجنة العلم والتكنولوجيا   اخلرب      لفريق             الجتماع اخلامس    ر ا    تقري
                  إفرادية بشأن احلفظ      حاالت       دراسات   .      إضافة  .                      مذكـرة مـن األمانـة   

                                        واالستصالح للمستخدمني يف جمال تنفيذ االتفاقية

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

  .                                      اخلرباء التابع للجنة العلم والتكنولوجيا      لفريق              االجتماع اخلامس    ير    تقر
                        التصحر على الصعد العاملي        لتقييم        منهجيات   .      إضافة  .                مذكرة من األمانة
               واإلقليمي واحمللي

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

  .                                      اخلرباء التابع للجنة العلم والتكنولوجيا      لفريق              االجتماع اخلامس       تقرير
                  حملسوسة بني املعارف      ت        الثغرا      حتديد    .      إضافة  .                        مذكـرة مـن األمانـة     

       وأنشطة           والثقافية     دية،         االقتصا-                                      الفيزيائـية األحيائـية، واالجتماعـية    
                                            مكافحة التصحر، وأسباب تلك الثغرات وسبل سدها

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

  .                                      اخلرباء التابع للجنة العلم والتكنولوجيا      لفريق              االجتماع اخلامس       تقرير
                   لنظام اإلنذار املبكر          التوجيهية       املبادئ   .      إضافة  .                مذكرة من األمانة

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

  .                                      اخلرباء التابع للجنة العلم والتكنولوجيا      لفريق             الجتماع اخلامس  ا      تقرير
             األطلس العاملي        لتأوين           التوجيهية       املبادئ   .      إضافة  .                    مذكـرة مـن األمانة  

       للتصحر

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

                                        فريق اخلرباء للتقارير املقدمة من األطراف إىل      أعده        يل الذي  ل    للتح      توليف
                مذكرة من األمانة  .         االتفاقية      تنفيذ                             الدورة اخلامسة للجنة استعراض

ICCD/COP(8)/CST/3 

 ICCD/COP(8)/CST/4                مذكرة من األمانة  .                     الفترة ما بني الدورتني      أثناء              أنشطة املكتب يف      موجز

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

ICCD/COP(8)/CST/5 

                                  اخلرباء، وإجراءات لتجديد عضوية فريق      فريق     عمال        مهام وأ          اسـتعراض 
                مذكرة من األمانة  .      اخلرباء

ICCD/COP(8)/CST/6 

                                         عن آثار التباين املناخي واألنشطة البشرية يف        األطراف       دمة من      ير مق    تقار
                              امليدانية املكتسبة، والتكامل بني          والتجربة         التقييم،   :                تـردي األراضـي  

               مذكرة من األمانة  .       املعيشة   سني                               ممارسات التخفيف والتكيف ألغراض حت

ICCD/COP(8)/CST/7 

ـ    .                                   الدولية املعنية باملناخ وتردي األراضي      العمل        عن حلقة        ر موجز       تقري
                مذكرة من األمانة

ICCD/COP(8)/CST/8 

ـ                                           يف تقييم تردي األراضي يف مشروع املناطق             احملرز              عـن التقدم       ر        تقري
                مذكرة من األمانة  .      اجلافة

ICCD/COP(8)/CST/9 

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

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

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

               مني يف جمال تنفيذ                      احلفظ والتأهيل للمستخد     بشأن             حاالت إفرادية       دراسة
         االتفاقية

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

 ICCD/COP(8)/CST/INF.4                    التقليدية يف ايطاليا        للمعارف               إنشاء مركز دويل    حنو

        التقييم   :                              واألنشطة البشرية يف تردي األراضي        املناخية            التبايـنات         آثـار 
                          بني ممارسات التخفيف والتكيف          والتكامل                           والتجربة امليدانية املكتسبة، 

       األطراف               وثائق مقدمة من   .                غراض حتسني املعيشة أل

ICCD/COP(8)/Misc.1 

                             وثائق أخرى معروضة على الدورة

                                                               مؤمتر األطراف عن دورته السابعة، واليت عقدت يف نريويب يف الفترة           ر      تقري
         اإلجراءات  :          اجلزء األول  .     ٢٠٠٥       أكتوبر  /            تشرين األول  ٢٨   إىل     ١٧   من 

ICCD/COP(7)/16 

ـ                                                   راف عن دورته السابعة، واليت عقدت يف نريويب يف                    مؤمتـر األط     ر        تقري
     اجلزء   .      إضافة  .     ٢٠٠٥        أكتوبر   /              تشرين األول    ٢٨       إىل     ١٧                الفـترة مـن   

                       األطراف يف دورته السابعة     مؤمتر                   اإلجراءات اليت اختذها   :      الثاين

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

                                                         مؤمتر األطراف عن دورته السادسة، اليت عقدت يف هافانا يف الفترة   ر     تقري
ـ    :           اجلزء األول   .     ٢٠٠٣       سبتمرب   /          أيلـول   ٥             أغسـطس إىل    /  آب    ٢٥   ن     م

         اإلجراءات

ICCD/COP(6)/11 

                                                         مؤمتر األطراف عن دورته السادسة، اليت عقدت يف هافانا يف الفترة   ر     تقري
  :            اجلزء الثاين   .      إضافة  .     ٢٠٠٣       سبتمرب   /        أيلول  ٥           أغسطس إىل   /  آب    ٢٥    من  

    دسة                   األطراف يف دورته السا     مؤمتر                   اإلجراءات اليت اختذها 

ICCD/COP(6)/11/Add.1 

                                                      مؤمتر األطراف عن دورته اخلامسة، اليت عقدت يف جنيف يف الفترة       تقرير
         اإلجراءات  :          اجلزء األول  .     ٢٠٠١       أكتوبر  /          تشرين األول   ١٢   إىل   ١   من 

ICCD/COP(5)/11 

                                                      مؤمتر األطراف عن دورته اخلامسة، اليت عقدت يف جنيف يف الفترة       تقرير
  :           اجلزء الثاين  .      إضافة  .     ٢٠٠١         أكـتوبر   / ل           تشـرين األو    ١٢   إىل   ١     مـن  

                      األطراف يف دورته اخلامسة     مؤمتر                   اإلجراءات اليت اختذها 

ICCD/COP(5)/11/Add.1 

- - - - - 

 

 


