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اسـتعراض املعلومـات املـتاحة بشأن متويل تنفيذ االتفاقية من جانب الوكاالت واملؤسسات املتعددة                -٤
 األطراف، مبا يف ذلك املعلومات املتعلقة بأنشطة مرفق البيئة العاملية

 حسني إجراءات تبليغ املعلوماتالفريق العامل املخصص املعين بتتقرير  -٥

 برنامج عمل الدورة السابعة للجنة -٦

 اعتماد تقرير اللجنة -٧

 . انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس -٨

  شروح جدول األعمال املؤقت-ثانياً 

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

كهيئة فرعية تابعة لـه، من أجل مساعدته على استعراض تنفيذ االتفاقية بانتظام، يف ضوء اخلربات املكتسبة على        
ية، وتيسري تبادل املعلومات بشأن التدابري اليت تعتمدها األطراف،      الصُُّعد الوطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية والدول     

 من االتفاقية، من أجل استخالص نتائج واقتراح توصيات حمددة على مؤمتر األطراف بشأن اختاذ         ٢٦عمالً باملادة   
 .املزيد من اخلطوات لتنفيذ االتفاقية

 مكان عقد الدورة

، سُتعقد الدورة السادسة للجنة استعراض تنفيذ      ٥-م أ /١ن مرفق املقرر     م ٥عمالً باألحكام الواردة يف الفقرة       -٢
 .٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٧ إىل ٤االتفاقية أثناء انعقاد الدورة الثامنة ملؤمتر األطراف يف مدريد، بإسبانيا، يف الفترة من 

 املشاركون

وجيوز قبول . األطراف يف االتفاقية، تتألف جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية من مجيع ٥-م أ/١وفقاً للمقرر   -٣
أي هيئة أو وكالة أخرى، سواء كانت وطنية أو دولية، حكومية أو غري حكومية، ترغب يف أن ُتمثَّل يف دورة من 

 .دورات اللجنة بصفة مراقب، ما مل يعترض على ذلك ثلث األطراف احلاضرين يف الدورة

 املكتب

 املعدَّل باملقرر   ١-م أ /١املقرر  ( النظام الداخلي ملؤمتر األطراف       مـن ٣١ واملادة   ٥-م أ /١وفقاً للمقرر    -٤
وانتخبت اللجنة يف   . ، انتخب مؤمتر األطراف يف دورته السابعة رئيس جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية           )٢-م أ /٢٠

ون مكتب اللجنة ويتك. دورهتا الرابعة أربعة نواب لرئيسها وعينت يف دورهتا اخلامسة أحد نواب الرئيس مقرراًَ هلا
 .من الرئيس ونواب الرئيس
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 جدول األعمال

، قـرر مؤمتر األطراف أن تقوم اللجنة، يف الدورات املعقودة يف أثناء انعقاد مؤمتر               ٥-م أ /١يف املقـرر     -٥
 :األطراف، مبا يلي

 النظر يف التقرير الشامل لدورهتا املعقودة فيما بني الدورات؛ )أ( 

 لسياسات اآللية العاملية وطرائق عملها وأنشطتها؛االستعراض املنتظم  )ب( 

 االستعراض املنتظم للتقارير اليت تعدها األمانة عن تنفيذ مهامها؛ )ج( 

 .النظر يف التقارير املتعلقة بالتعاون مع مرفق البيئة العاملية )د( 

 من مقررات مؤمتر     وغريه ٥-م أ /١وهـذه األمـور، باإلضـافة إىل املسائل األخرى الناشئة عن املقرر              -٦
، ُوضعت يف احلسبان يف جدول األعمال املؤقت الذي         ٧-م أ /٣٠األطـراف ذات الصلة باملوضوع، مثل املقرر        

 .أعدته األمانة، باالتفاق مع رئيس جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، كما يرد يف هذه الوثيقة

 الوثائق

وباإلضافة .  الدورة ووثائق أخرى ذات صلة باملوضوع    ترد يف املرفق األول قائمة بالوثائق املعدة من أجل         -٧
 .<www.unccd.int>إىل التوزيع املعتاد، ستتاح الوثائق الرمسية للدورة على موقع االتفاقية الشبكي 

 افتتاح الدورة

 .٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٤سيفتتح الرئيس الدورة السادسة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف  -٨

 ألعمال وتنظيم العمل إقرار جدول ا-١

سُيعرض على جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية جدول األعمال املؤقت الوارد يف هذه الوثيقة لتنظر فيه من                 -٩
 .ويتضمن املرفق الثاين جدوالً زمنياً مؤقتاً ألعمال الدورة تتناوله الفروع التالية بالتفصيل. أجل إقراره

 الغرض من الدورة

 من اختصاصات جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، ستنظر اللجنة يف جدول أعماهلا يف دورهتا              )ب(١وفقـاً للفقرة     -١٠
  .لكي ينظر فيها مؤمتر األطراف ويقوم، عند االقتضاء، باعتمادهاالسادسة قصد وضع مشاريع مقررات، عند الضرورة، 

 تنظيم العمل

 مث ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٤وم رئيسها بافتتاح الدورة يف قد ترغب اللجنة يف النظر يف السيناريو الذي يف إطاره يق -١١
 .يدعو إىل إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل، ويلي ذلك النظر يف البنود املدرجة يف جدول األعمال
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وعقب الفراغ من النظر يف مجيع بنود جدول األعمال، سيسمح اجلدول الزمين املؤقت املقترح لألعمال                -١٢
الدورة، مبا يف ذلك، عند الضرورة، صياغة مشاريع املقررات لكي ينظر فيها مؤمتر األطراف       بـإعداد التقرير عن     

وستقوم اللجنة، يف أثناء اجللسة اخلتامية، بالنظر يف برنامج عمل دورهتا السابعة . ويقوم، عند االقتضاء، باعتمادها
 .تب غري رئيس اللجنةوأخرياً سيدعو رئيس اللجنة إىل انتخاب أعضاء املك. واعتماد تقريرها

 أوقات اجللسات

يهدف اجلدول الزمين املؤقت إىل االستفادة على أفضل وجه من التسهيالت املتاحة يف أثناء ساعات العمل  -١٣
ومل ُتوضع أية ترتيبات يف اجلدول الزمين وال اعتمادات يف امليزانية لعقد جلساٍت مسائية أو يف عطلة هناية . املعتادة
شياً مع ساعات عمل مؤمتر األطراف وتفادياً لتكبد تكاليف العمل اإلضايف، ستكون ساعات العمل              ومت. األسبوع

ومل توضع أية . ٠٠/١٨ إىل الساعة ٠٠/١٥، ومن الساعة ٠٠/١٣ إىل الساعة ٠٠/١٠املعتادة للدورة من الساعة 
 . الترمجة الشفويةترتيبات لكي ُتعقد يف أي وقٍت من األوقات أكثر من جلسة واحدة مزودة خبدمات

 استعراض تنفيذ االتفاقية وترتيباهتا املؤسسية -٢

 من االتفاقية، يتعّين على مؤمتر األطراف أن        ٢٦ وباملادة   ٢٢مـن املادة    ) ب(و) أ(٢عمـالً بالفقـرة      -١٤
 .يستعرض تنفيذ االتفاقية وترتيباهتا املؤسسية

 تقرير اللجنة عن دورهتا اخلامسة )أ( 

، يكون على جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، يف الدورات اليت ُتعقد بني الدورات العادية              ٥-م أ /١ وفقـاً للمقرر   -١٥
ملؤمتـر األطـراف، القيام، يف مجلة أمور، باستخالص نتائج واقتراح توصيات حمددة على مؤمتر األطراف بشأن اخلطوات    

. قدمي تقريٍر شامل إىل مؤمتر األطراف يف ضوء برنامج عمله         اإلضافية اليت ينبغي اختاذها لتنفيذ االتفاقية، وذلك عن طريق ت         
، مشروع التقرير عن تلك الدورة وأذنت للمقرر ٢٠٠٧مارس / آذار٢١وقد اعتمدت اللجنة، يف هناية دورهتا اخلامسة يف     
 .ICCD/CRIC(5)/11ويرد التقرير النهائي يف الوثيقة . بإمتامه، مبساعدة من األمانة، على النحو املناسب

 االستعراض الشامل ألنشطة األمانة )ب( 

 من االتفاقية، أن ُتعّد تقارير عن تنفيذ مهامها مبوجب  ٢٣من املادة   ) و(٢عـلى األمانـة، وفقاً للفقرة        -١٦
 .االتفاقية وتقدمها إىل مؤمتر األطراف

لعادية الثالثة وبعد كل ، أن ُتعّد األمانة يف أعقاب الدورة ا١-م أ/١١وقد قرر مؤمتر األطراف، يف مقرره  -١٧
 .دورة عادية الحقة من دوراته تقريراً يلخص النتائج اليت تتمخض عنها عملية االستعراض

، أن تقدم إىل دورات مؤمتر      ٣-م أ /٥وعـالوةً على ذلك، طلب مؤمتر األطراف من األمانة، يف مقرره             -١٨
فرعية، هبدف إعداد وثيقة مقارنة عن التقدم الذي        األطراف التالية تقريراً توليفياً حسب كل منطقة من املناطق ال         

 .أحرزته البلدان األطراف املتأثرة يف تنفيذ االتفاقية
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 .ICCD/CRIC(6)/2ويرد التقرير الذي أُعّد استجابةً للطلبات املشار إليها أعاله يف الوثيقة  -١٩

 يةالتقرير املتعلق بالتنفيذ املعّزز لاللتزامات الناشئة عن االتفاق )ج( 

اإلعـالن املـتعلق بالتعهدات، املقطوعة مبوجب االتفاقية، بتعزيز تنفيذ االلتزامات الناشئة عن هذه              "يف   -٢٠
، طُلب إىل األمني التنفيذي أن يقوم بتجميع وتوليف وتقدمي املعلومات املناسبة            ٤-م أ /٨، املرفق باملقرر    "االتفاقية

اإلعالن، فيما يتعلق بالتنفيذ املعزز لاللتزامات الناشئة عن        الـيت تـرد مـن األطراف، على سبيل املتابعة لذلك            
االتفاقـية، وذلك عن طريق تقدمي تقرير إىل كل دورٍة من دورات مؤمتر األطراف يف أثناء العقد األول من القرن          

مجيع ،  ٧-م أ /٤وعالوةً على ذلك، دعا مؤمتر األطراف، يف مقرره         . ٢٠٠٣احلـادي والعشرين، ابتداء من عام       
 باقتراحاهتا ٢٠٠٦األطراف واملنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية املعنية إىل موافاة األمانة يف موعد أقصاه هناية عام                

اخلطية بشأن خيارات السياسات العامة والتدابري العملية لرصد التقدم احملرز يف جماالت التنفيذ االستراتيجية رصداً منتظماً                
ويف املقرر نفسه، طلب مؤمتر األطراف من األمانة أن تعد وثيقة           .  من منظور طويل األجل    بغـية حتديـد أهداف وسيطة     

 .ICCD/CRIC(6)/3ويرد التقرير املتعلق هبذه املسألة يف الوثيقة . جتميعية لتقدميها إىل مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة

ية أن ُتعّد وثيقة عن خيارات متويل أدوات ، إىل اآللية العامل٧-م أ/٤كمـا طلـب مؤمتـر األطراف، يف مقرره           -٢١
 من ذلك املقرر، بدءاً بربامج العمل الوطنية ٣ومؤسسات وعمليات التمويل الدويل واحمللي لألهداف املشار إليها يف الفقرة 

تقدم تقريراً عن وإمكانـية النظر مستقبالً يف برامج العمل دون اإلقليمية واإلقليمية، بالتعاون مع أعضاء جلنة التيسري، وأن             
 .ICCD/CRIC(6)/3/Add.1وترد املعلومات املطلوبة يف الوثيقة . ذلك إىل مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة

  اآللية العاملية-٣

 العاملية، وتقدمي التوجيه إليها التقرير املتعلق بأنشطة اآللية )أ( 

 سياسات اآللية العاملية وطرائق عملها وأنشطتهااستعراض  )ب( 

 التقدم الذي أحرزته عدة جهات منها اآللية العاملية يف تعبئة املوارد املالية لدعم تنفيذ االتفاقية، وخباصة                )ج(
 برامج العمل الوطنية ملكافحة التصحر

، على املدير العام لآللية ٣-م أ/١٠ و١-م أ/٢٤ من االتفاقية وباملقررين ٢١من املادة ) د(٥ بالفقرة عمالً -٢٢
نيابة عن رئيس الصندوق الدويل للتنمية الزراعية، أن يقدم إىل كل دورٍة عادية من دورات مؤمتر األطراف العاملية، 

 :تقريراً عن أنشطة اآللية العاملية يتضمن ما يلي

عمليات اآللية العاملية وأنشطتها، مبا يف ذلك مدى فعالية أنشطتها يف تشجيع تعبئة املوارد املالية                )أ( 
 هها إىل األطراف املتأثرة من البلدان النامية؛الكبرية وتوجي

تقييم مدى توفر األموال يف املستقبل لتنفيذ االتفاقية فضالً عن تقييم املقترحات املتصلة بالسبل               )ب( 
 والوسائل الفعالة لتقدمي هذه األموال؛
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بنك الدويل واملنظمات أنشطة الصندوق الدويل للتنمية الزراعية وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي وال )ج( 
 .األخرى ذات الصلة يف دعم اآللية العاملية

، املدير العام لآللية العاملية بأن يقدم إليه تقريراً عن األنشطة   ٣-م أ /٩وأوصى مؤمتر األطراف، يف مقرره       -٢٣
 .جلنة التيسري وعن املقررات اليت اتُّخذت وما متخض عنه تنفيذها من نتائجاليت اضطلعت هبا 

 من االتفاقية على أن يستعرض مؤمتر األطراف يف دورته العادية الثالثة   ٢١ من املادة    ٧وتـنص الفقـرة      -٢٤
.  من االتفاقية٢١ من املادة ٤سياسات اآللية العاملية املسؤولة أمامه وكذلك طرائق عملها وأنشطتها طبقاً للفقرة     

كما الحظ  .  والسادسة ملؤمتر األطراف، على التوايل     وقـد أُجري االستعراضان األول والثاين يف الدورتني الثالثة        
 . أن االستعراض الثالث سيجري يف الدورة الثامنة ملؤمتر األطراف٦-م أ/٥املؤمتر يف مقرره 

وطبقاً الختصاصات جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، اليت تنص على أن تستعرض اللجنة بانتظام، يف مجلة                -٢٥
د أثناء انعقاد دورات مؤمتر األطراف، سياسات اآللية العاملية وطرائق عملها وأنشطتها،            أمور، يف دوراهتا اليت تعق    

ُيقترح أن تنظر اللجنة يف هذه املسائل من خالل استعراضها للتقرير الذي يقدمه املدير العام لآللية العاملية والوارد          
 .ICCD/CRIC(6)/4يف الوثيقة 

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

 ودون اإلقليمية   عملـيات استشـارية مـن أجل التفاوض على اتفاقات شراكة تقوم على برامج العمل الوطنية               
وطُلب أيضاً إىل األمني التنفيذي لالتفاقية واملدير العام لآللية العاملية أن يقدما            . واإلقليمية، وإبرام هذه االتفاقات   

. إىل كل دورة من دورات مؤمتر األطراف تقريراً عن دورمها يف تيسري هذه العمليات وعن النتائج املتوصل إليها                 
 .ICCD/CRIC(6)/4 وICCD/CRIC(6)/2 هبذه املسائل يف الوثيقتني وترد املعلومات املتعلقة

اسـتعراض املعلومات املتاحة بشأن متويل تنفيذ االتفاقية من جانب           -٤
الوكـاالت واملؤسسـات املتعددة األطراف، مبا يف ذلك املعلومات          

 املتعلقة بأنشطة مرفق البيئة العاملية

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

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

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

حر ومرفق البيئة العاملية الرامية إىل تعزيز التعاون بينهما واملعتمدة          وتنص مذكرة التفاهم بني اتفاقية مكافحة التص       -٢٨
 على أن يقدم مرفق البيئة العاملية تقريراً إىل كل دورة عادية من دورات مؤمتر األطراف من خالل أمانة         ٧-م أ /٦باملقـرر   

يه من تكاليف زائدة لألنشطة املتعلقة اتفاقـية مكافحـة التصحر بشأن استراتيجياته وبراجمه ومشاريعه لتمويل ما اتُّفق عل          
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الرئيس ملرفق البيئة /ومبوجب املقرر نفسه، طلب املؤمتر إىل األمني التنفيذي لالتفاقية واملسؤول التنفيذي األول           . بالتصـحر 
 .العاملية أن يقدما إليه، يف دورته الثامنة، تقريراً عن تنفيذ هذا املقرر

، ويرد تقرير مرفق البيئة العاملية عن       ICCD/CRIC(6)/5دول األعمال يف الوثيقة     ويرد التقرير عن هذا البند من ج       -٢٩
اسـتراتيجياته وبـراجمه ومشـاريعه لـتمويل مـا اتفـق عليه من تكاليف زائدة لألنشطة املتعلقة بالتصحر يف الوثيقة                     

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

 املعلوماتالفريق العامل املخصص املعين بتحسني إجراءات تبليغ تقرير  -٥

، إنشاء فريق عامل خمصص لتحسني إجراءات تبليغ املعلومات، ال سيما           ٧-م أ /٨قـرر مؤمتر األطراف، مبقرره       -٣٠
كما قرر املؤمتر، مبوجب املقرر     . عـلى الصـعيد الوطين، فضالً عن حتسني نوعية وشكل التقارير املتعلقة بتنفيذ االتفاقية             

متر األطراف استعراض سبل ووسائل حتسني إجراءات تبليغ املعلومات، فضالً عن   نفسـه، أن جيـري يف الدورة الثامنة ملؤ        
حتسني نوعية وشكل التقارير اليت ُتقدَّم إىل مؤمتر األطراف، وطلب إىل األمني التنفيذي أن يقدم إىل مؤمتر األطراف تقريراً                   

 .عن التدابري املتخذة لتنفيذ هذا املقرر

، يف الوثيقة   ٧-م أ /٨املخصص، مبا يف ذلك املعلومات عن التدابري املتخذة لتنفيذ املقرر           ويرد تقرير الفريق العامل      -٣١
ICCD/CRIC(6)/6 . وتتضمن الوثيقةICCD/CRIC(6)/6/Add.1مسامهة اآللية العاملية يف عمل الفريق العامل املخصص . 

 برنامج عمل الدورة السابعة للجنة -٦

، أن جيري بعد دورته السادسة استعراض تنفيذ االتفاقية وفقاً          ٥-م أ /١قـرر مؤمتر األطراف، يف مقرره        -٣٢
 الذي يستلزم تناوب استعراض التقارير اليت       ١-م أ /١١ من املقرر    ١٥ -١٣لـلجدول الزمين املُبّين يف الفقرات       

وبالتايل . اطق أخرىتقدمها األطراف بني البلدان األفريقية األطراف املتأثرة والبلدان األطراف املتأثرة الواقعة يف من
سـتدرس اللجـنة يف دورهتا السابعة تقارير البلدان األفريقية األطراف املتأثرة، فضالً عن تقارير البلدان املتقدمة                 
األطراف واألجهزة والصناديق والربامج ذات الصلة التابعة لألمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات             

 .تدابري املتخذة ملساعدة برامج عمل هذه البلدان األطراف املتأثرةغري احلكومية األخرى عن ال

 أن يركز االستعراض على اجملاالت املواضيعية الرئيسية السبعة         ٥-م أ /١وقـرر مؤمتر األطراف أيضاً، يف املقرر         -٣٣
 .املبينة يف ذلك املقرر

، تقوم اللجنة، يف مجلة ٥-م أ/١ املقرر وفقاً الختصاصات جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية املعتمدة مبوجبو -٣٤
أمور، يف الدورات اليت ُتعقد بني الدورات العادية ملؤمتر األطراف، بتقدمي تقرير شامل إىل مؤمتر األطراف يف ضوء      

 .برنامج عمله، مبا يف ذلك االستنتاجات والتوصيات

واجلدول الزمين  نة وعملياهتا   أن ُتستعرض اختصاصات اللج   ،  ٧-م أ /٧وقـرر مؤمتـر األطـراف، مبقـرره          -٣٥
 طرائق يف أثـناء الدورة الثامنة ملؤمتر األطراف بغية إدخال ما يلزم من تعديالت، مبا يف ذلك إعادة النظر يف          الجـتماعاهتا 
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ومن شأن هذا االستعراض، بالتايل، أن يغري، يف مجلة أمور، برنامج العمل والسبل اليت تساعد               . هيئة فرعية بوصفها  ها  عمل
 . هذه اهليئة الفرعية مؤمتر األطراف على استعراض تنفيذ االتفاقيةهبا

واستناداً إىل األحكام املبينة أعاله، على جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية تقدمي برنامج عمل مؤقت لدورهتا                -٣٦
 .السابعة، مبا يف ذلك التقديرات املتعلقة باآلثار املالية، إىل مؤمتر األطراف لكي يعتمده

 اعتماد تقرير اللجنة -٧

، تقدم جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية تقريراً عن أعماهلا إىل كل دورٍة عادية من              ٥-م أ /١فقـاً للمقرر    و -٣٧
ويقدَّم تقرير اللجنة عن دورهتا السادسة، مبا يف ذلك، عند الضرورة، مشاريع املقررات،             . دورات مؤمتر األطراف  

 .ويعتمده حسب االقتضاءإىل مؤمتر األطراف لكي ينظر فيه، 

 انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس -٨

، ُينتخب ٥-م أ/١ من اختصاصات جلنة استعـراض تنفيذ االتفاقية، كما ترد فـي املقرر ٤عمالً باملادة  -٣٨
 ٣١نواب الرئيس األربعة الذين يتشكل مكتب اللجنة منهم ومن الرئيس الذي ينتخبه مؤمتر األطراف وفقاً للمادة 

مـن النظام الداخلي للمؤمتر، مع إيالء االعتبار الواجب لضرورة ضمان التوزيع اجلغرايف العادل والتمثيل الكايف                
للـبلدان األطـراف املتأثرة، وال سيما األفريقية منها، مع عدم إمهال البلدان األطراف املتأثرة الواقعة يف مناطق                  

وقد ترغب اللجنة يف انتخاب هؤالء النواب .  اجللسة اخلتاميةويدعو الرئيس إىل انتخاب هؤالء األعضاء يف. أخرى
 األربعـة للرئـيس، طـبقاً للممارسـة املكرسـة، للعمل لفترتني متتاليتني، مما يسمح بأن تتزامن والياهتم مع                  

 .والية الرئيس
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 املرفق األول

 الوثائق املعروضة على جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف دورهتا السادسة

 ق اليت أُعدت للدورة السادسة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقيةالوثائ

 رمز الوثيقة عنواهنا

 ICCD/CRIC(6)/1 مذكرة من إعداد األمانة. جدول األعمال املؤقت وشروحه

 ICCD/CRIC(6)/2 مذكرة من إعداد األمانة . االستعراض الشامل ألنشطة األمانة

 ICCD/CRIC(6)/3  مذكرة من إعداد األمانة-تزامات الناشئة عن االتفاقية التقرير املتعلق بالتنفيذ املعّزز لالل
 مذكرة من إعداد    -التقرير املتعلق بالتنفيذ املعّزز لاللتزامات الناشئة عن االتفاقية         

خيارات متويل األهداف املتعلقة مبكافحة تدهور األراضي والتصحر. إضافة. األمانة
ICCD/CRIC(6)/3/Add.1 

العاملية، وتقدمي التوجيه إليها، واستعراض سياساهتا        املتعلق بأنشطة اآللية   الـتقرير 
 مذكرة من إعداد األمانة. وطرائقها العملية وأنشطتها

ICCD/CRIC(6)/4 

اسـتعراض املعلومـات املـتاحة بشأن متويل تنفيذ االتفاقية من جانب الوكاالت             
ت املتعلقة بأنشطة مرفق البيئة     واملؤسسـات املتعددة األطراف، مبا يف ذلك املعلوما       

 مذكرة من إعداد األمانة. العاملية

ICCD/CRIC(6)/5 

اسـتعراض املعلومـات املـتاحة بشأن متويل تنفيذ االتفاقية من جانب الوكاالت             
واملؤسسـات املتعددة األطراف، مبا يف ذلك املعلومات املتعلقة بأنشطة مرفق البيئة            

استراتيجيات وبرامج ومشاريع متويل . إضافة. انة مذكرة من إعداد األم-العاملـية   
 التكاليف الزائدة املتفق عليها لألنشطة املتعلقة بالتصحر

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

مذكرة من إعداد . تقرير الفريق العامل املخصص املعين بتحسني إجراءات تبليغ املعلومات
 األمانة

ICCD/CRIC(6)/6 

مذكرة من إعداد   . عين بتحسني إجراءات تبليغ املعلومات    تقرير الفريق العامل املخصص امل    
دليل منهجي مقترح لتحسني عملية تقدمي التقارير       : حنو املواءمة والتوحيد  . إضافة. األمانة

 املالية يف إطار اتفاقية مكافحة التصحر

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

 وثائق أخرى متاحة يف الدورة

ية عن دورهتا اخلامسة املعقودة يف بوينس آيرس يف تقرير جلنة استعراض تنفيذ االتفاق
 ٢٠٠٧مارس / آذار٢١ إىل ١٢الفترة من 

ICCD/CRIC(5)/11 

الـنظر يف السـبل والوسائل الكفيلة بتحسني إجراءات تبليغ املعلومات، وحتسني             
 مذكرة مقدمة من األمانة. التقارير اليت تقدم إىل مؤمتر األطراف شكالً ونوعاً

ICCD/ CRIC(5)/9 

 ICCD/ CRIC(3)/9 ٢٠٠٥مايو / أيار١١ إىل ٢تقرير اللجنة عن دورهتا الثالثة املعقودة يف بون يف الفترة من 

النظر يف السبل والوسائل الكفيلة بتحسني إجراءات تبليغ املعلومات، وحتسني نوعية 
 وشكل التقارير اليت تقدم إىل مؤمتر األطراف

ICCD/ CRIC(3)/8 

 تشرين ٢٢ إىل ١١عن دورهتا األوىل اليت عقدت يف روما يف الفترة من تقرير اللجنة 
 ٢٠٠٢نوفمرب /الثاين

ICCD/ CRIC(1)/10 



ICCD/CRIC(6)/1 
Page 10 

 

 املرفق الثاين

 اجلدول الزمين املؤقت لألعمال

 ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٤الثالثاء، 

٠٠/١٣ - ٠٠/١٠ ٠٠/١٨ - ٠٠/١٥ 

 يةافتتاح الدورة من قبل رئيس جلنة استعراض تنفيذ االتفاق

 (ICCD/CRIC(6)/1)إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  •

 استعراض تنفيذ االتفاقية وترتيباهتا املؤسسية •

 (ICCD/CRIC(5)/11)  تقرير اللجنة عن دورهتا اخلامسة - 
  (ICCD/CRIC(6)/2)  االستعراض الشامل ألنشطة األمانة - 

ة عن االتفاقية   التقرير املتعلق بالتنفيذ املعّزز لاللتزامات الناشئ       -
    ICCD/CRIC(6)/3)و (Add.1 

 

 

 ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٥األربعاء، 

٠٠/١٣ - ٠٠/١٠ ٠٠/١٨ - ٠٠/١٥ 

استعراض املعلومات املتاحة بشأن متويل تنفيذ االتفاقية من جانب          •
الوكـاالت واملؤسسات املتعددة األطراف، مبا يف ذلك املعلومات         

 Add.1) و(ICCD/CRIC(6)/5عاملية املتعلقة بأنشطة مرفق البيئة ال

 اآللية العاملية �
لـتقرير املتعلق بأنشطة اآللية      - 
 العاملية، وتقدمي التوجيه إليها  
ــية  -  ــات اآلل ــتعراض سياس اس
 العاملية وطرائق عملها وأنشطتها  
التقدم الذي أحرزته عدة جهات      - 
منها اآللية العاملية يف تعبئة املوارد        
 لدعـم تنفيذ االتفاقية،      املالـية   
وخباصـة بـرامج العمل الوطنية        
ملكافحــــة التصــــحر    
  (ICCD/CRIC(6)/4) 
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 ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٦اخلميس، 

٠٠/١٣ - ٠٠/١٠ ٠٠/١٨ - ٠٠/١٥ 

إعداد تقرير جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، مبا يف        
ذلـك، عند الضرورة، صياغة مشاريع املقررات       

 مؤمتر األطراف ويقوم، عند     لكـي يـنظر فـيها     
 االقتضاء، باعتمادها

تقرير الفريق العامل املخصص املعين بتحسني إجراءات        
 Add.1)و (ICCD/CRIC(6)/6تبليغ املعلومات 

 

 ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٧اجلمعة، 

٠٠/١٣ - ٠٠/١٠ ٠٠/١٨ - ٠٠/١٥ 

 برنامج عمل الدورة السابعة للجنة • - - -     

 نةاعتماد تقرير اللج •

 انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس •

_ _ _ _ _ 


