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 مؤمتر األطراف
 الدورة االستثنائية األوىل

 ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٢٦نيويورك، 

  من جدول األعمال املؤقت١البند 
 نظيم العملإقرار جدول األعمال وت

 جدول األعمال املؤقت وشروحه

 مذكرة مقدمة من األمانة

  جدول األعمال املؤقت-أوالً 

 .إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل -١

 .وثائق تفويض الوفود -٢

 .اعتماد املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية، وقبول املراقبني -٣

 .٢٠٠٩-٢٠٠٨يف الزيادة يف ميزانية االتفاقية لفترة السنتني  النظر -الربنامج وامليزانية  -٤

 .التقرير املتعلق بالدورة -٥

  شروح جدول األعمال املؤقت-ثانياً 

 مكان انعقاد الدورة

 من املادة   ٥قرر مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف دورته الثامنة، وفقاً للفقرة                -١
 من النظام الداخلي ملؤمتر األطراف، أن يعقد دورة استثنائية          ٤ من املادة    ٣ والفقرة   ٣ة، واملادة    مـن االتفاقي   ٢٢

 .٢٠٠٧ملؤمتر األطراف يف نيويورك قبل هناية عام 
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وبعـد إجـراء مشاورات مع رئيس مؤمتر األطراف والدوائر املعنية يف األمانة العامة لألمم املتحدة، مت                  -٢
 تشرين ٢٦ة االستثنائية األوىل ملؤمتر األطراف يف مقر األمم املتحدة يف نيويورك يف االتفـاق عـلى عقـد الدور      

 .٢٠٠٧نوفمرب /الثاين

 الترتيبات اللوجستية

 معلومات عن مكان انعقاد الدورة االستثنائية ملؤمتر األطراف، ICCD/COP(ES-1)/INF.1ترد يف الوثيقة  -٣
اإلجراءات األمنية، فضالً عن الترتيبات اللوجستية األخرى الالزمة        مبا يف ذلك معلومات عن إجراءات التسجيل و       

 .للدورة

 املشتركون

 من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، يبدأ نفاذ االتفاقية، بالنسبة إىل            ٣٦ من املادة    ٢وفقاً للفقرة    -٤
ا أو توافق عليها أو تنضم إليها بعد        كل دولة أو منظمة تكامل اقتصادي إقليمية تصدِّق على االتفاقية أو تقبل هب            

إيداع الصك اخلمسني للتصديق أو القبول أو املوافقة أو االنضمام، يف اليوم التسعني من تاريخ إيداع الصك ذي                  
 تشرين  ٢٦وبناء على ذلك، فإن األطراف وقت افتتاح الدورة االستثنائية ملؤمتر األطراف يف             . الصلة لدى الوديع  

  سوف تكون الدول ومنظمات التكامل االقتصادي اإلقليمية اليت أودعت صكوكها حىت            ٢٠٠٧نوفمرب  /الـثاين 
أما تلك اليت تودع صكوكها بعد ذلك التاريخ فال تصبح أطرافاً إال بعد اختتام الدورة . ٢٠٠٧أغسطس / آب٢٨

ية دولة عضو فيها أو ولكنها ميكن أن تشترك يف الدورة بصفة مراقب، هي واألمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة وأ
املراقـبني لديها من غري األطراف يف االتفاقية، باإلضافة إىل املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية                

وقد أتيحت املعلومات ذات الصلة حبالة التصديقات على االتفاقية يف موقع االتفاقية على شبكة اإلنترنت . املعتمدة
 .(<www.unccd.int>): على العنوان التايل

 جدول األعمال

  ٩أُعد جدول أعمال الدورة االستثنائية األوىل ملؤمتر األطراف، كما يرد يف هذه الوثيقة، وفقاً للمادتني                 -٥
 من النظام الداخلي ملؤمتر األطراف واملقرر الشفوي الذي اختذه مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة كما يرد يف                  ١٤و

 .ICCD/COP(8)/16الوثيقة 

 الوثائق

وباإلضافة إىل التوزيع املعتاد، ستتاح الوثائق الرمسية       . تـرد يف املرفق األول قائمة بالوثائق املعدة للدورة         -٦
 .(<www.unccd.int>): للدورة على موقع االتفاقية على شبكة اإلنترنت على العنوان التايل

  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل-١

ويرد يف  .  األطراف جدول األعمال املؤقت الوارد يف هذه الوثيقة للنظر يف إقراره           سـُيعرض على مؤمتر    -٧
 .املرفق الثاين جدول زمين مؤقت ألعمال الدورة
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 الغرض من الدورة

 ٢٢من املادة ) ز(٢وتدعو الفقرة .  من االتفاقية٢٢ من املادة ٢إن مهام مؤمتر األطراف حمددة يف الفقرة  -٨
خاصة، مؤمتر األطراف إىل املوافقة على برنامج وميزانية ألنشطته، مبا يف ذلك أنشطة هيئاته              من االتفاقية، بصفة    

 .الفرعية، وإىل وضع الترتيبات الضرورية لتمويلها

 تنظيم العمل

يفتتح : قد يرغب مؤمتر األطراف يف النظر يف السيناريو التايل فيما يتعلق بتنظيم عمل الدورة االستثنائية               -٩
مث ينظر  . رة الثامنة ملؤمتر األطراف الدورة االستثنائية ويدعو إىل إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل            رئـيس الدو  

مؤمتـر األطـراف يف تقرير املكتب بشأن وثائق تفويض الوفود، وتقرير األمانة بشأن اعتماد املنظمات احلكومية          
 من جدول األعمال ٤ظر مؤمتر األطراف يف البند    وبعد ذلك، ين  . الدولية واملنظمات غري احلكومية وقبول املراقبني     

 .ويرد يف املرفق الثاين برنامج العمل املقترح للدورة االستثنائية األوىل ملؤمتر األطراف. املؤقت هذا

. ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٢٦ويسـمح اجلدول الزمين املقترح ملؤمتر األطراف بأن خيتتم مداوالته يف       -١٠
 .ات لتمديد جلسات الدورة االستثنائية األوىل ملؤمتر األطراف بعد هذا التاريخومل توضع أي ترتيب

 أوقات اجللسات

يهدف اجلدول الزمين املؤقت إىل االستفادة على أفضل وجه من التسهيالت املتاحة يف أثناء ساعات العمل  -١١
 من أجل تفادي تكبد     )٠٠/١٨ إىل الساعة    ٠٠/١٥، ومن الساعة    ٠٠/١٣ إىل الساعة    ٠٠/١١مـن السـاعة     (

ومل ُتوضع أي ترتيبات لعقد أكثر من جلسة رمسية واحدة توفر هلا خدمات الترمجة الشفوية . نفقات العمل اإلضايف
 .يف أي وقت من األوقات

  وثائق تفويض الوفود-٢

ثلني،  من النظام الداخلي، يقوم مكتب مؤمتر األطراف بفحص وثائق تفويض املم ٢٠ و ١٩فقاً للمادتني   و -١٢
وسريد التقرير املتعلق بوثائق . واملمثلني املناوبني، واملستشارين، ويقدم تقريره إىل مؤمتر األطراف من أجل البت فيه

 من النظام الداخلي، حيق للممثلني أن يشاركوا        ٢١ووفقاً للمادة   . ICCD/COP(ES-1)/3الـتفويض يف الوثيقة     
 .متر األطراف بقبول وثائق تفويضهمبصفة مؤقتة يف الدورة ريثما يصدر قرار من مؤ

  اعتماد املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية، وقبول املراقبني-٣

، ١-م أ/٢٦ من النظام الداخلي، واملقرر ٧ و٦ من االتفاقية، واملادتني ٢٢ من املادة ٧وفقاً ألحكام الفقرة  -١٣
نظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية اليت ُيقترح         قائمـة بامل   ICCD/COP(ES-1)/4تـرد يف الوثـيقة      

 .اعتمادها يف الدورة االستثنائية األوىل ملؤمتر األطراف
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 ٢٠٠٩-٢٠٠٨ النظر يف الزيادة يف ميزانية االتفاقية لفترة السنتني - الربنامج وامليزانية -٤

الربنامج " من جدول أعماله املعنون      ٦لبند  مل خيتـتم مؤمتـر األطـراف، يف دورتـه الثامنة، النظر يف ا              -١٤
 ".وامليزانية

 من قواعده املالية، يف تقديرات امليزانية ويعتمد بتوافق اآلراء          ٤وسـينظر مؤمتر األطراف، وفقاً للمادة        -١٥
ية ميزانية أساسية جتيز تكبد نفقات خبالف النفقات من الصندوق التكميلي والصندوق اخلاص، قبل بدء الفترة املال

 .اليت تشملها امليزانية

ولذلك فقد قرر مؤمتر األطراف، يف دورته الثامنة، أن يعقد دورة استثنائية لالتفاق على مستوى الزيادة                 -١٦
، دون إعادة فتح باب املفاوضات بشأن بقية نص مشروع املقرر ٢٠٠٩-٢٠٠٨يف ميزانية االتفاقية لفترة السنتني 
 الذي توصلت األطراف (ICCD/COP(8)/L.27)يف اجللسة العامة التاسعة للمؤمتر املقدم من رئيس اللجنة اجلامعة  

 .إىل توافق آراء بشأنه يف الدورة الثامنة ملؤمتر األطراف

 نص مشروع املقرر املتعلق بربنامج وميزانية فترة السنتني         ICCD/COP(ES-1)/2ويـرد يف مرفق الوثيقة       -١٧
 من أجل الرجوع إليه واختاذ أي قرار قد يرغب املؤمتر ICCD/COP(8)/L.27 كما يرد يف الوثيقة ٢٠٠٩-٢٠٠٨
 .يف اختاذه

  التقرير املتعلق بالدورة-٥

 تشرين  ٢٦سـوف ُيعد مشروع تقرير عن أعمال الدورة من أجل اعتماده يف اجللسة العامة اخلتامية يف                  -١٨
متر األطراف ألن يأذن للمقرر بالقيام،      وسوف ُيدعى مؤ  . ، وذلك وفقاً للممارسة املرعية    ٢٠٠٧نوفمرب  /الـثاين 

 .مبساعدة األمانة وبتوجيه من الرئيس، بوضع الصيغة النهائية للتقرير بعد اختتام الدورة
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 املرفق األول

 قائمة الوثائق
 الوثائق املعروضة على الدورة االستثنائية األوىل ملؤمتر األطراف

 رمز الوثيقة  العنوان

 ICCD/COP(ES-1)/1  مذكرة مقدمة من األمانة-حه جدول األعمال املؤقت وشرو

 الـنظر يف الزيادة يف ميزانية االتفاقية لفترة السنتني         -الـربنامج وامليزانـية     
 مذكرة مقدمة من األمانة. ٢٠٠٩-٢٠٠٨

ICCD/COP(ES-1)/2 

 ICCD/COP(ES-1)/3 تقرير مكتب مؤمتر األطراف. وثائق تفويض الوفود

. كومية الدولية واملنظمات غري احلكومية، وقبول املراقبني      اعتماد املنظمات احل  
 مذكرة مقدمة من األمانة

ICCD/COP(ES-1)/4 

 ICCD/COP(ES-1)/INF.1 معلومات للمشاركني

 ICCD/COP(ES-1)/INF.2 حالة التصديق على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر

 ICCD/COP(ES-1)/INF.3 قائمة املشاركني

 ثائق أخرى سُتتاح يف الدورةو

تقرير مؤمتر األطراف عن أعمال دورته الثامنة املعقودة يف مدريد يف الفترة من 
 املداوالت: اجلزء األول. ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول١٤ إىل ٣

ICCD/COP(8)/16 

تقرير مؤمتر األطراف عن أعمال دورته الثامنة املعقودة يف مدريد يف الفترة من 
ـ  ١٤ إىل   ٣ اإلجراءات اليت اختذها مؤمتر  : اجلزء الثاين . ٢٠٠٧سبتمرب  /ول أيل

 األطراف يف دورته الثامنة

ICCD/COP(8)/16/Add.1 

تقريـر مؤمتر األطراف عن أعمال دورته السابعة املعقودة يف نريويب يف الفترة             
 املداوالت: اجلزء األول. ٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول٢٨ إىل ١٧من 

ICCD/COP(7)/16 

تقريـر مؤمتر األطراف عن أعمال دورته السابعة املعقودة يف نريويب يف الفترة             
اإلجراءات اليت : اجلزء الثاين. ٢٠٠٥أكتوبر  / تشرين األول  ٢٨ إىل   ١٧مـن   

 اختذها مؤمتر األطراف يف دورته السابعة

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

 ٢٩الفترة من   تقريـر مؤمتر األطراف عن دورته األوىل املعقودة يف روما يف            
اإلجراءات : اجلزء الثاين . ١٩٩٧أكتوبر  / تشرين األول  ١٠سبتمرب إىل   /أيلول

 اليت اختذها مؤمتر األطراف يف دورته األوىل

ICCD/COP(1)/11/Add.1 
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 املرفق الثاين

 اجلدول الزمين املؤقت لألعمال

 ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٢٦اإلثنني، 

٠٠/١٣-٠٠/١١ ٠٠/١٨-٠٠/١٥  

 

 النظر يف الزيادة يف ميزانية      -الربنامج وامليزانية    � 
 ٢٠٠٩-٢٠٠٨االتفاقــية لفــترة الســنتني 

(ICCD/COP(ES-1)/2) 

 وثائق تفويض الوفود � 
 تقرير مكتب مؤمتر األطراف  
  (ICCD/COP(ES-1)/3) 

افتـتاح الدورة من قبل رئيس مؤمتر األطراف يف         
 دورته الثامنة

ر األطراف يف دورته    بـيان يـديل به رئيس مؤمت      
 الثامنة

بـيان يـديل بـه األمني التنفيذي التفاقية األمم          
 املتحدة ملكافحة التصحر

 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل � 
(ICCD/COP(ES-1)/1) 

اعـتماد املـنظمات احلكومـية الدولية        � 
واملنظمات غري احلكومية، وقبول املراقبني    

(ICCD/COP(ES-1)/4) 

امة
 الع
سة
جلل
ا
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