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(A)     GE.08-62576    190808    200808 

  استعراض تنفيذ االتفاقيةة نجل
  الدورة السابعة

  ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين١٤- ٣بول، ناسط

   من جدول األعمال املؤقت١البند 
  تنظيم العملإقرار جدول األعمال و

  جدول األعمال املؤقت وشروحه
  مذكرة من األمانة

   جدول األعمال املؤقت- أوالً 
  .إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  - ١

  .تعيني مقرِّر للجنة  - ٢

  :اخلطة وإطار العمل االستراتيجيان للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية  - ٣

ذ اخلطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر مـن         النظر يف التقرير املتعلق بتنفي      )أ(
  أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية؛

  ؛)١(النظر يف خطط عمل هيئات االتفاقية  )ب(

   خطة العمل املتعددة السنوات لألمانة وبرنامج العمل املشترك لألمانة واآللية العاملية؛  ‘١‘

  خطة العمل املتعددة السنوات لآللية العاملية؛  ‘٢‘

                                                      

قد تود األطراف أن تالحظ أن املصطلحات املستخَدمة يف السطور التالية قد ُعدِّلت حبيـث تقابـل                  )١(
 .٨- م أ/٣املصطلحات املستخَدمة يف املقرر 
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  برنامج عمل فترة السنتني للجنة العلم والتكنولوجيا؛  ‘٣‘

  برنامج عمل فترة السنتني للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية؛  ‘٤‘

املؤشرات ورصد اخلطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر من أجـل تعزيـز            )ج(
  تنفيذ االتفاقية؛

  .نولوجيا يف دورهتا االستثنائية األوىلالنظر يف اإلسهامات املقدمة من جلنة العلم والتك  )د(

النظر يف مشروع   : حتسني إجراءات تبليغ املعلومات ونوعية وشكل التقارير اليت تقدَّم إىل مؤمتر األطراف             - ٤
  .٨- م أ/٨املبادئ التوجيهية املتعلقة باإلبالغ على النحو املشار إليه يف املقرر 

:  ملساعدة مؤمتر األطراف يف االستعراض املنتِظم لتنفيذ االتفاقية        اإلجراءات أو اآلليات املؤسسية اإلضافية      - ٥
  .النظر يف شكل االجتماعات املقبلة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية

اعتماد التقريـر الشامـل للجنة استعراض تنفيـذ االتفاقية املقدَّم إىل مؤمتر األطراف، مبـا يف ذلـك                  - ٦
  .االستنتاجات والتوصيات

  روح جدول األعمال املؤقت ش- ثانياً 
، إنـشاء جلنـة     ٥- م أ /١قرر مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، مبوجب مقرره              - ١

استعراض تنفيذ االتفاقية بوصفها إحدى اهليئات الفرعية ملؤمتر األطراف بغية مساعدته على اسـتعراض تنفيـذ                
، عقد الدورة السابعة للجنة استعراض تنفيـذ        ٨- م أ /١٠وجب مقرره   وقرر مؤمتر األطراف، مب   . االتفاقية بانتظام 
وبعد إجراء مشاورات مع    . ٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين األول  ٢٩ إىل   ٢٠بتركيا يف الفترة من     طنبول  االتفاقية يف اس  

راض حكومة البلد املضيف ومكتب مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة، اتُِّفق على عقد الدورة السابعة للجنة اسـتع     
  .٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين١٤ إىل ٣ بتركيا يف الفترة من طنبولتنفيذ االتفاقية يف اس

  الترتيبات اللوجستية

سوف توزع األمانة، قبل افتتاح الدورة بستة أسابيع، مذكرة إعالمية تبيِّن فيهـا تفاصـيل إجـراءات                   - ٢
  .ة لعقد الدورةالتسجيل واإلجراءات األمنية وغري ذلك من الترتيبات اللوجستي

  املشاركون

 من االتفاقية، يبدأ نفاذ االتفاقية، بالنسبة إىل كل دولة أو منظمة تكامـل              ٣٦ من املادة    ٢وفقاً للفقرة     - ٣
اقتصادي إقليمية ُتصدِّق على االتفاقية أو تقبلها أو تواِفق عليها أو تنضم إليها بعد إيداع الصك اخلمسني للتصديق 

وبناء علـى  . ة أو االنضمام، يف اليوم التسعني من تاريخ إيداع الصك ذي الصلة لدى الوديع          أو القبول أو املوافَق   
ذلك، فإن األطراف وقت االفتتاح املشتَرك للدورة االستثنائية األوىل للجنة العلم والتكنولوجيا والدورة السابعة               

ـ   ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ٣للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف       ي الـدول ومنظمـات التكامـل       ستكون ه
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أما تلك اليت توِدع صكوكها . ٢٠٠٨أغسطس / آب٥االقتصادي اإلقليمية اليت تكون قد أودعت صكوكها حىت 
وأمـا  .  فسوف تصبح أطرافاً خالل الدورة     ٢٠٠٨اغسطس  / آب ١٣أغسطس ويف موعد ال يتجاوز      / آب ٥بعد  

أطرافاً إال بعد اختتام الدورة ولكن ميكنها أن  فلن تصبح ٢٠٠٨أغسطس / آب١٣تلك اليت توَدع صكوكها بعد 
 قائمة باملنظمات احلكومية الدولية Add.1 و ICCD/COP(8)/14وترد يف الوثيقة    . تشارك يف الدورة بصفة مراقب    

وقد أتيحت املعلومات ذات الـصلة حبالـة        . واملنظمات غري احلكومية املعتَمدة يف الدورة الثامنة ملؤمتر األطراف        
  .(<http://www.unccd.int>)لى االتفاقية يف موقع األمانة الشبكي على العنوان التصديق ع

وجيوز قبول أي . ، تتألف جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية من مجيع األطراف يف االتفاقية       ٥- م أ /١ووفقاً للمقرر     - ٤
ن ُتمثَّل يف دورة من دورات      هيئة أو وكالة أخرى، سواء كانت وطنية أو دولية، حكومية أو غري حكومية، ترغب يف أ               

وترد تفاصيل إجراءات قبول املراقبني . اللجنة بصفة مراقب، ما مل يعترض على ذلك ثلث األطراف احلاضرين يف الدورة
  .ICCD/COP(1)/11/Add.1 يف الوثيقة ١- م أ/١الداخلي ملؤمتر األطراف كما ورد يف املقرر النظام  من ٧يف املادة 

  املكتب

، انُتِخب رئيس اللجنة ونواب رئيسها األربعة خالل الـدورة          ٥- م أ /١حكام الواردة يف املقرر     وفقاً لأل   - ٥
  .ويتوىل أحد نواب الرئيس مهام املقرر. (ICCD/COP(8)/16)الثامنة ملؤمتر األطراف 

  جدول األعمال

انتظـام تنفيـذ     منها، على أن يستعرض مؤمتر األطراف ب       ٢٢من املادة   ) أ(٢تنص االتفاقية، يف الفقرة       - ٦
، أنشأ مؤمتر األطراف جلنة استعراض تنفيذ       ٥- م أ /١ومبوجب املقرر   . االتفاقية وأداء الترتيبات املؤسسية ملهامها    

االتفاقية من أجل مساعدته يف استعراض تنفيذ االتفاقية بانتظام واستخالص استنتاجات واقتراح توصيات حمددة              
  . اخلطوات يف تنفيذ االتفاقيةعلى مؤمتر األطراف بشأن اختاذ املزيد من

، اخلطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر       ٨- م أ /٣وقد اعتمد مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره         - ٧
، على النحو الوارد "االستراتيجية"، وُيشار إليهما فيما يلي باسم )٢٠١٨- ٢٠٠٨(من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية 

 أن تكون جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية مسؤولة عن استعراض تنفيذ االستراتيجية  املقرر، وقرر أيضاًذلكيف مرفق 
  .من ِقَبل األطراف وهيئات االتفاقية

، قرر مؤمتر األطراف أن تكون الدورة السابعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية            ٨- م أ /٩ومبوجب املقرر     - ٨
نهجية من أجل املضي قُُدماً بتنفيذ االستراتيجية، وأن ُيدرج البنود          دورة استثنائية للجنة ُتعقَد للنظر يف املسائل امل       

  .أعاله يف جدول أعمال الدورة السابعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية" أوالً"املشار إليها يف الفرع 

 وهذه املسائل، إضافة إىل املسائل الناشئة عن املقررات األخرى ملؤمتر األطراف، من حيث صلتها هبـذه                 - ٩
الدورة االستثنائية للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية، قد أُِخذَت يف االعتبار يف جدول األعمال املؤقت الذي أعدته                

  .األمانة باالتفاق مع رئيس اللجنة

  .وسوف تقوم اللجنة، يف بداية الدورة، بإقرار جدول أعماهلا وتنظيم عمل الدورة  - ١٠
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  الوثائق

وباإلضافة إىل  . الوثيقة قائمة بالوثائق اليت أُِعّدت للدورة وغريها من الوثائق ذات الصلة          ترد يف املرفق األول هبذه        -١١
  .(http://www.unccd.int)التوزيع العام للوثائق، أُتيحت الوثائق الرمسية للدورة على املوقع الشبكي لألمانة على العنوان 

   إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل- ١

للنظر فيه  ) أعاله" أوالً"انظر الفرع   ( استعراض تنفيذ االتفاقية جدول األعمال املؤقت        سُيعَرض على جلنة    - ١٢
  .دناهعمال الدورة على النحو املفّصل يف الفروع الواردة أألويرد يف املرفق الثاين تنظيم مؤقت . من أجل إقراره

  الغرض من الدورة

، أن تكون الدورة السابعة للجنة استعراض       ٨- م أ /٣ من مقرره    ١٤قرر مؤمتر األطراف، مبوجب الفقرة        - ١٣
تنفيذ االتفاقية دورة استثنائية ُتعىن بالنظر يف املسائل املنهجية من أجل املضي قُُدماً يف تنفيذ االسـتراتيجية، وأن                  

  .التفاقيةالدورة السابعة للجنة استعراض تنفيذ اانعقاد ُتعقَد الدورة القادمة للجنة العلم والتكنولوجيا باالقتران مع 

 من املقرر نفسه، طلب مؤمتر األطراف من جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية إمتام وضع املقترحات               ١٦ويف الفقرة     - ١٤
  .األطرافاملتعلقة باستعراض األداء وتقييم تنفيذ االتفاقية، وخباصة االستراتيجية، ملناقشتها يف الدورة التاسعة ملؤمتر 

، تقـوم جلنـة     ٥- م أ /١تعراض تنفيذ االتفاقية، كما ترد يف مرفق املقـرر          ووفقاً الختصاصات جلنة اس     - ١٥
املزيد من اخلطوات يف تنفيذ اختاذ استعراض تنفيذ االتفاقية باستخالص االستنتاجات وتقدمي توصيات حمددة بشأن 

  . وتوصياتاالتفاقية، وتقدمي تقرير شامل إىل مؤمتر األطراف على ضوء برنامج عمله، مبا يف ذلك استنتاجات

  اجللسة الترحيبية

بعد الكلمة الترحيبية اليت ُيديل هبا ممثلو البلد املضيف، ُيقتَرح أن ُيلقي األمني التنفيذي التفاقية األمـم املتحـدة                     -١٦
ملكافحة التصحر، يف بيانه االستهاليل، نظرة عامة على املسائل املعروضة على الدورة السابعة للجنـة اسـتعراض تنفيـذ       

  .كما ُيقتَرح أن ُيديل املدير العام لآللية العاملية ببيان. قية والدورة االستثنائية األوىل للجنة العلم والتكنولوجيااالتفا

كما سُيديل رئيس الدورة الثامنة ملؤمتر األطراف ورئيسا جلنة استعراض تنفيذ االتفاقيـة وجلنـة العلـم                   - ١٧
  .استهالليةوالتكنولوجيا ببيانات 

َت  - ١٨   .اجملموعات صاحبة املصلحةم اجللسة االفتتاحية ببيانات ُيديل هبا ممثلو اجملموعات اإلقليمية ووسُتخَت

  املشاورات اإلقليمية للبلدان املتأثرة األطراف يف مرفقات التنفيذ اإلقليمي لالتفاقية

لالتفاقية بشأن املسائل سُتجرى املشاورات اإلقليمية للبلدان املتأثرة األطراف يف مرفقات التنفيذ اإلقليمي   - ١٩
املعروضة على الدورة السابعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية والدورة االستثنائية األوىل للجنة العلم والتكنولوجيا 

  .٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٤ و٣وذلك بعد اجللسة االفتتاحية، يف 
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  جلسات الدورة االستثنائية األوىل للجنة العلم والتكنولوجيا

على النحـو  للجنة العلم والتكنولوجيا وشروحه،   األوىل  وفقاً جلدول األعمال املؤقت للدورة االستثنائية         - ٢٠
 ٥، سُتعقد جلسات الدورة االستثنائية األوىل للجنة العلم والتكنولوجيا يف           ICCD/CST(S-1)/1يف الوثيقة   الوارد  

  .٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٦و

  استعراض تنفيذ االتفاقيةجلسات الدورة السابعة للجنة 

، سيدعو رئيس جلنة استعراض ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٧بالنسبة هليكل اجللسة األوىل اليت سُتعقد يف   - ٢١
  .تنفيذ االتفاقية إىل إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل، ويلي ذلك تعيني مقرر اللجنة

 م عمل الدورة على النحو املفصل يف املرفق الثـاين         اول اللجنة بنود جدول األعمال وفقاً لتنظي      ـمث ستتن   - ٢٢
  .هبذه الوثيقة

ويشتمل التنظيم املؤقت املقَترح ألعمال الدورة على صياغة التقرير الشامل للـدورة الـسابعة للجنـة                  - ٢٣
 ‘١٠‘)أ(١استعراض تنفيذ االتفاقية، مبا يف ذلك االستنتاجات والتوصيات، على النحو املنصوص عليه يف الفقرة               

وخالل اجللسة اخلتامية نفسها، سيقدَّم تقرير . ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين١٤من اختصاصاهتا وذلك يوم ‘ ١١‘و
  .الدورة من أجل اعتماده

  وجلسات احلوار التفاعليحلقات املناقشة 

 قـشة عقـد حلقـات املنا    ُيقتَرح، على النحو املبني يف املرفق الثاين جلدول األعمال املؤقت هـذا، أن تُ               - ٢٤
  :واحلوارات التفاعلية التالية يف الدورة السابعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية

  جلسة حوار تفاعلي بشأن التوجُّهات االستراتيجية التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر؛  )أ(  

  عرض اختصاصات وبرنامج عمل وحدة التفتيش املشتركة بشأن تقييم اآللية العاملية؛  )ب(  

ك التفاعل بني اهليئات الفرعية     ـ مبا يف ذل   اإلبالغ،ة  ـجلسة إمجال وحلقة مناقشة بشأن عملي       )ج(  
  .ملؤمتر األطراف

، ICCD/CRIC(7)/INF.4وترد معلومات ذات صلة حبلقات املناقـشة املـذكورة أعـاله يف الوثـائق                 - ٢٥
  .ICCD/CRIC(7)/3/Add.1-Add.7 وICCD/CRIC(7)/3، وICCD/CRIC(7)/INF.5و

  قات اجللساتأو

 ٠٠/١٠سوف تكون ساعات العمل االعتيادية للدورة السابعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية من الساعة   - ٢٦
ويهدف اجلدول الزمين املؤقت للجلـسات إىل       . ٠٠/١٨ إىل الساعة    ٠٠/١٥ ومن الساعة    ٠٠/١٣إىل الساعة   

ومل توَضع ترتيبات يف اجلدول     . العمل االعتيادية االستفادة على أفضل وجه من التسهيالت املتاحة أثناء ساعات          
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ومل توَضع أي ترتيبات    . الزمين ومل ُترَصد اعتمادات يف امليزانية لعقد جلسات مسائية أو يف عطلة هناية األسبوع             
  .لكي ُتعقَد يف أي وقت من األوقات أكثر من جلسة واحدة مزّودة خبدمات الترمجة الشفوية الرمسية

  لجنة تعيني مقرر ل- ٢

، سـيدعو  ٥- م أ/١ من اختصاصات جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، كما ترد يف املقـرر   ٤عمالً باملادة     - ٢٧
  .الرئيس إىل اختيار مقرر للجنة من بني النواب األربعة لرئيس اللجنة

   اخلطة وإطار العمل االستراتيجيان للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية- ٣

على مؤمتر األطراف أن يقـوم      يتعني   من االتفاقية،    ٢٦، واملادة   ٢٢من املادة   ) ب(و) أ(٢فقرة  عمالً بال   - ٢٨
  .باستعراض تنفيذ االتفاقية وترتيباهتا املؤسسية

، قرر مؤمتر األطراف أن ُينشئ جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية بوصفها هيئة فرعية ٥- م أ/١ومبوجب املقرر   - ٢٩
تعراض تنفيذ االتفاقية بانتظام، وأن يعتمد اختصاصات هذه اللجنة كما وردت يف مرفق             تابعة له ملساعدته يف اس    

  .ذلك املقرر

، وقرر أن تكون جلنة استعراض تنفيذ       ٨- م أ /٣، مبوجب مقرره     االستراتيجية اعتمد مؤمتر األطراف  قد  و  - ٣٠
  .هتا وهيئااالتفاقيةيف االتفاقية مسؤولة عن استعراض تنفيذها من ِقَبل األطراف 

النظر يف التقرير املتعلق بتنفيذ اخلطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل تعزيز                )أ(
  تنفيذ االتفاقية

، من األمني التنفيذي تقدمي تقرير عن تنفيـذ         ٨- م أ /٣ من مقرره    ٢٣يطلب مؤمتر األطراف، يف الفقرة        - ٣١
ويرد تقرير األمني .  تنفيذ االتفاقية والدورة التاسعة ملؤمتر األطرافاالستراتيجية إىل الدورة السابعة للجنة استعراض

  . لكي تنظر فيه اللجنة يف دورهتا السابعةICCD/CRIC(7)/2التنفيذي يف الوثيقة 

  النظر يف خطط عمل هيئات االتفاقية  )ب(

 وضع برامج عملها    ، من خمتلف هيئات االتفاقية    ٨- م أ /٣ من مقرره    ٣يطلب مؤمتر األطراف، يف الفقرة        - ٣٢
استناداً إىل هنج اإلدارة القائمة على النتائج، وذلك على حنو ينسجم مع            )  سنوات أربع(اخلاصة املتعددة السنوات    

  .االستراتيجية، وإبالغ جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية بالتقدم احملَرز يف تنفيذها

ُتقـدَّم  تنص علـى أن     يزنة هليئات االتفاقية و   رر نفسه دورات التخطيط وامل    ـ من املق  ٣٨وحتدِّد الفقرة     - ٣٣
وات، يف إطار دورة التخطيط األوىل، إىل الدورة السابعة للجنة اسـتعراض            ـمشاريع خطط العمل املتعددة السن    

تنفيذ االتفاقية وأن جيري النظر فيها إىل جانب املشاريع املقدمة يف إطار الدورة األوىل للميزانية يف الدورة التاسعة    
  .ر األطرافملؤمت
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ُتقدَّم إىل جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية مشاريع خطط العمل املتعددة السنوات املقترحة يف إطـار دورة                  - ٣٤
، وذلك من أجل    ICCD/CRIC(7)/2/Add.6 إىل   ICCD/CRIC(7)/2/Add.1اإلبالغ األوىل، كما ترد يف الوثائق       

 على تقدمي مجيـع     ٨- م أ /٣كما ينص املقرر    . متر األطراف النظر فيها وتقدمي أي توصيات قد تود تقدميها إىل مؤ         
  . مشاريع خطط العمل املتعددة السنوات إىل مؤمتر األطراف من أجل اعتمادها

  خطة العمل املتعددة السنوات لألمانة وبرنامج العمل املشترك لألمانة واآللية العاملية  ‘١‘

، من األمني التنفيذي إعداد مـشروع  ٨- م أ/٣ره  من مقر٢١ و ٢٠يطلب مؤمتر األطراف، يف الفقرتني        - ٣٥
واستكماله بربنامج عمل لفترة سنتني يكون ُمحدد التكاليف، على حنو ) أربع سنوات(خطة عمل متعددة السنوات 

تقدميهما إىل الدورة السابعة للجنة استعراض تنفيذ ليتفق مع االستراتيجية ويأخذ بنهج اإلدارة القائمة على النتائج، 
  .فاقية من أجل استعراضهما، مث إىل الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف من أجل النظر فيهما واعتمادمهااالت

 ٢٠٠٩- ٢٠٠٨ وبرنامج عملها املُحدد التكاليف للفترة       ٢٠١١- ٢٠٠٨وترد خطة عمل األمانة للفترة        - ٣٦
  . على التوايل،ICCD/CRIC(7)/2/Add.2 وICCD/CRIC(7)/2/Add.1وثيقتني اليف 

 من املقرر نفسه، من األمني التنفيذي واآللية العامليـة تقـدمي    ٢٥كما يطلب مؤمتر األطراف، يف الفقرة         - ٣٧
 من االستراتيجية، إىل الدورة السابعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية ٢٢مشروع برنامج عمل مشترك وفقاً للفقرة 

  .إىل الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف من أجل النظر فيهمث 

 يف الوثيقــة ٢٠٠٩- ٢٠٠٨ويــرد برنــامج العمــل املــشترك لألمانــة واآلليــة العامليــة للفتــرة   - ٣٨
ICCD/CRIC(7)/2/Add.5.  

  خطة العمل املتعددة السنوات لآللية العاملية   ‘٢‘

، من اآللية العاملية تنقيح خطة عملها احلالية،        ٨- م أ /٣ من مقرره    ١٧يطلب مؤمتر األطراف، يف الفقرة        - ٣٩
 ةخطة عمل متعدد  مشروع  حلفاظ على هنج اإلدارة القائمة على النتائج، ومواءمتها مع االستراتيجية، وإعداد            مع ا 

من اآلليـة  ويطلب املؤمتر . واستكماله بربنامج عمل لفترة سنتني يكون ُمحدد التكاليف  ) أربع سنوات (السنوات  
 املتعددة السنوات وبرنامج عملها لفترة السنتني        من املقرر نفسه تقدمي مشروع خطة عملها       ١٨يف الفقرة   العاملية  

املقترحتني إىل الدورة السابعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية من أجل استعراضهما، مث إىل الدورة التاسعة ملؤمتر                
  .األطراف كي ينظر فيهما ويعتمدمها

يف  ٢٠٠٩-٢٠٠٨د التكاليف للفترة     وبرنامج عملها احملد   ٢٠١١-٢٠٠٨وترد خطة عمل اآللية العاملية للفترة         -٤٠
  .، على التوايلICCD/CRIC(7)/2/Add.4 وICCD/CRIC(7)/2/Add.3الوثيقتني 

  برنامج العمل لفترة السنتني للجنة العلم والتكنولوجيا  ‘٣‘

، من األمني التنفيذي إعداد مـشروع       ٨- م أ /٣ من مقرره    ١١ و ٧يطلب مؤمتر األطراف، يف الفقرتني        - ٤١
سنتني يكون ُمحدد التكاليف، بغية تقدميه إىل جلنة العلم والتكنولوجيا، وذلك بالتشاور مـع              فترة  لبرنامج عمل   
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األطراف وجلنة العلم والتكنولوجيا، على حنو يتفق مع االستراتيجية ويأخذ بنهج اإلدارة القائمة على        مؤمتر  مكتيب  
  .لنظر فيه واعتمادهالنتائج، وتقدميه إىل الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف من أجل ا

، للجنة  )أربع سنوات ( على أن ُتقدَّم خطة عمل متعددة السنوات         ٨- م أ /٣ من املقرر    ٣٨وتنص الفقرة     - ٤٢
  .العلم والتكنولوجيا إىل الدورة السابعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف إطار دورة التخطيط األوىل

تكنولوجيا، أن ُيقدَّم إىل الدورة السابعة للجنة اسـتعراض         وقد تقرر، بالتشاور مع رئيس جلنة العلم وال         - ٤٣
للجنة العلم والتكنولوجيا باإلضافة إىل مشروع ) أربع سنوات(تنفيذ االتفاقية مشروع خطة عمل متعددة السنوات 

  . لفترة سنتنيبرنامج عمل ُمحدد التكاليف

 ومشروع برنامج عملها املُحـدد      ٢٠١١- ٢٠٠٨التكنولوجيا للفترة   دَّم مشروع خطة عمل جلنة العلم و      وُيق  - ٤٤
 ،ICCD/CST(S-1)/4/Add.2 و ICCD/CST(S-1)/4/Add.1، الواردان يف الوثيقتني     ٢٠٠٩- ٢٠٠٨التكاليف للفترة   

إىل الدورة األوىل للجنة العلم والتكنولوجيا للنظر فيهما بصورة أولية وتقدمي أي توصيات قد تود تقدميها إىل الـدورة                   
  .ستعراض تنفيذ االتفاقيةالسابعة للجنة ا

  برنامج عمل فترة السنتني للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية  ‘٤‘

، من األمني التنفيذي إعداد مشروع برنامج عمل        ٨- م أ /٣ من مقرره    ١٣يطلب مؤمتر األطراف، يف الفقرة        - ٤٥
وجلنة استعراض تنفيذ االتفاقيـة،     االتفاقية، بالتشاور مع مكتيب مؤمتر األطراف       تنفيذ  متعدد السنوات للجنة استعراض     

  .على حنو يتفق مع االستراتيجية ويأخذ بنهج اإلدارة القائمة على النتائج

 من املقرر نفسه على أن تكون الدورة السابعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية دورة استثنائية ١٤وتنص الفقرة   - ٤٦
وقد قـرر مـؤمتر   . ٨- م أ/٩اً يف تنفيذ االستراتيجية، وفقاً للمقرر ُتعىن بالنظر يف املسائل املنهجية من أجل املضي قُدم    

، أن جيري النظر يف اختصاصات جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية وتنقيحها يف الدورة             ٨- م أ /٧ هاألطراف، مبوجب مقرر  
 النحـو املُحـدد يف   التاسعة ملؤمتر األطراف، مع مراعاة اخلطة االستراتيجية ودور جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية علـى      

  .املقررات ذات الصلة للدورة الثامنة ملؤمتر األطراف ونتائج الدورتني السابعة والثامنة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية

وعلى ضوء األحكام الواردة أعاله، وبالنظر إىل أن مشروع خطة العمل املتعددة السنوات للجنة اسـتعراض                  - ٤٧
 تتـضمن   ICCD/CRIC(7)/2/Add.4 إال بعد تنقيح وإقرار اختصاصاهتا، فإن الوثيقـة          عّدُيتنفيذ االتفاقية ال ميكن أن      

  .٢٠٠٩- ٢٠٠٨مشروع برنامج عمل جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية للفترة 

  املؤشرات ورصد اخلطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية  )ج(  

 أن مؤمتر األطراف سيكون اهليئة الرئيسية لتقييم واستعراض التنفيذ العام           ٨- م أ /٣ن املقرر    م ٤٣تؤكد الفقرة     - ٤٨
لالستراتيجية، وتساعده يف هذا الصدد كل من جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية وجلنة العلم والتكنولوجيا، مـع إشـراك               

  .مكتب مؤمتر األطراف حسب االقتضاء، وفقاً لوالية كل منهما
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 من املقرر نفسه، ُدعيت األطراف والبلدان املشمولة مبرفقات التنفيذ اإلقليمي إىل وضـع              ٣٩ب الفقرة   ومبوج  - ٤٩
مؤشرات ذات صلة على الصعيدين الوطين واإلقليمي لتنفيذ االستراتيجية، كي تنظر فيها جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية                

وطُلب من األمني التنفيذي جتميع هذه      .  اخلاصة باألطراف  يف دورهتا السابعة يف سياق وضع املبادئ التوجيهية لإلبالغ        
  .املؤشرات بغية تنسيقها حسب االقتضاء

  .ICCD/CRIC(7)/2/Add.7ويرد تقرير األمني التنفيذي يف هذا الشأن يف الوثيقة   - ٥٠

  النظر يف اإلسهامات املقدمة من جلنة العلم والتكنولوجيا يف دورهتا االستثنائية األوىل  )د(  

، أن ُتعقـد الـدورة القادمـة للجنـة العلـم      ٨- م أ/٣ من مقرره ١٤قرر مؤمتر األطراف، مبوجب الفقرة        - ٥١
  .الدورة السابعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقيةانعقاد والتكنولوجيا باالقتران مع 

للـدورة الـوارد يف   وُيعرض على الدورة االستثنائية األوىل للجنة العلم والتكنولوجيا جدول األعمال املؤقت          - ٥٢
ما يتضمنه، النظر يف خطة العمل املتعددة السنوات للجنة العلـم           مجلة   الذي يتضمن، يف     ICCD/CST(S-1)/1الوثيقة  

أفضل طريقة لقياس التقدم املُحرز     شأن  والتكنولوجيا واملشورة بشأن املناقشة اليت جتريها جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية ب          
 من االستراتيجية، من أجل استعراضها وتقدمي أي مشورة قد تود تقدميها إىل ٣ و٢ و ١راتيجية  يف تنفيذ األهداف االست   

  .جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية

ــة      - ٥٣ ــا يف الوثيق ــم والتكنولوجي ــة العل ــتثنائية األوىل للجن ــدورة االس ــهامات ال ــترد إس وس
ICCD/CRIC(7)/2/Add.8

)٢(.  

عية وشكل التقارير اليت ُتقدَّم     حتسني إجراءات تبليغ املعلومات ونو      - ٤
النظر يف مشروع املبادئ التوجيهية املتعلقـة       : إىل مؤمتر األطراف  

  ٨- م أ/٨باإلبالغ على النحو املشار إليه يف املقرر 

، أن يقوم بوضع مشروع مبادئ توجيهية تتعلق باإلبالغ،         ٨- م أ /٨طُلب من األمني التنفيذي، مبوجب املقرر         - ٥٤
  :ه آراء اآللية العاملية، فيما خيص الكيانات التاليةآخذاً يف اعتبار

  البلدان األطراف املتأثرة، مبا يف ذلك املوجز القطري؛  )أ(  

  البلدان األطراف املتقدمة؛  )ب(  

  مؤسسات األمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية واملؤسسات واآلليات املالية الدولية املعنية؛  )ج(  

  املية، وفقاً ملذكرة التفاهم بني االتفاقية واملرفق؛مرفق البيئة الع  )د(  

                                                      

 .ة أثناء الدورةستصدر الوثيق )٢(
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  األمانة؛  )ه(  

  اآللية العاملية؛  )و(  

  التقارير املتعلقة بتنفيذ برامج العمل دون اإلقليمية؛  )ز(  

  .التقارير املتعلقة بتنفيذ برامج العمل اإلقليمية  )ح(  

 املعلومات ذات الصلة مبشروع     Add.7   إىل ICCD/CRIC(7)/3/Add.1 و ICCD/CRIC(7)/3وترد يف الوثائق      - ٥٥
  .املبادئ التوجيهية املتعلقة باإلبالغ، مبا يف ذلك مشروع مبادئ اإلبالغ، فيما خيص الكيانات املذكورة أعاله

اإلجراءات أو اآلليات املؤسسية اإلضافية ملساعدة مؤمتر األطراف          - ٥
ماعات النظر يف شكل االجت   : يف استعراض تنفيذ االتفاقية بانتظام    
  املقبلة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية

، أن جيري النظر يف اختصاصات جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية          ٨- م أ /٧قرر مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره        - ٥٦
  .وتنقيح هذه االختصاصات، حسب االقتضاء، يف الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف

، أن ُتعقد االجتماعات املُقبلة للجنة اسـتعراض        ٨- م أ /٣مقرره   من   ١٥واقترح مؤمتر األطراف، يف الفقرة        - ٥٧
لكـل مـسألة    بالنسبة  تنفيذ االتفاقية بصورة تفاعلية باألساس، مع تسليط الضوء على جمموعة من التوصيات اهلادفة              

  .أساسية كي ينظر فيها مؤمتر األطراف ويعتمدها، حسب االقتضاء

رير األمانة الذي يستعرض الوثائق السابقة املقدَّمة إىل جلنة اسـتعراض            تق ICCD/CRIC(7)/4ويرد يف الوثيقة      - ٥٨
وال سيما املقررات   (املداوالت السابقة املتعلقة هبذه املسألة      ويستند إليها فضالً عن     تنفيذ االتفاقية وإىل مؤمتر األطراف      

  ).٧- م أ/٧، و٦- م أ/٧، و٥- م أ/١

ذ االتفاقية املقـدَّم إىل    لجنة استعراض تنفي  لاعتماد التقرير الشامل      - ٦
  مؤمتر األطراف، مبا يف ذلك االستنتاجات والتوصيات

، تقوم اللجنة يف الدورات اليت ُتعقد ٥- م أ/١وفقاً الختصاصات جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، املرفقة باملقرر      - ٥٩
 واقتراح توصيات ُمحددة ُتقـدَّم إىل  ، باستخالص استنتاجاتما تقوم بهبني الدورات العادية ملؤمتر األطراف، يف مجلة        

املزيد من اخلطوات اليت يلزم اختاذها لتنفيذ االتفاقية، وذلك من خالل تقدمي تقرير شامل إىل اختاذ مؤمتر األطراف بشأن    
  .مؤمتر األطراف على ضوء برنامج عمله

ة اختاذ أي مقررات قد يود اختاذهـا        وُيقدَّم التقرير الذي تعتمده اللجنة إىل مؤمتر األطراف كي ينظر فيه بغي             - ٦٠
  .بشأن تنفيذ االتفاقية
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  املرفق األول

  الوثائق املعروضة على جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف دورهتا السابعة

  العنوان أو الوصف    رمز الوثيقة

ICCD/CRIC(7)/1   مذكرة من األمانة. جدول األعمال املؤقت وشروحه  

ICCD/CRIC(7)/2    ر العمل االستراتيجيان للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيـذ          اخلطة وإطا
  مذكرة من األمانة. االتفاقية

ICCD/CRIC(7)/2/Add.1              اخلطة وإطار العمل االستراتيجيان للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيـذ
النظر يف مشروع خطة العمل املتعددة . إضافة. مذكرة من األمانة. االتفاقية

  )٢٠١١- ٢٠٠٨ (السنوات لألمانة

ICCD/CRIC(7)/2/Add.2              اخلطة وإطار العمل االستراتيجيان للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيـذ
النظر يف برنامج عمل األمانة احملدد      . إضافة. مذكرة من األمانة  . االتفاقية

  )٢٠٠٩- ٢٠٠٨(التكاليف لفترة السنتني 

ICCD/CRIC(7)/2/Add.3      يجيان للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيـذ        اخلطة وإطار العمل االسترات
النظر يف مشروع خطة العمل     . إضافة. مذكرة من اآللية العاملية   . االتفاقية

  )٢٠١١- ٢٠٠٨(املتعددة السنوات لآللية العاملية 

ICCD/CRIC(7)/2/Add.4              اخلطة وإطار العمل االستراتيجيان للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيـذ
النظر يف برنامج عمل اآلليـة      . إضافة. ة من اآللية العاملية   مذكر. االتفاقية

  )٢٠٠٩- ٢٠٠٨(العاملية احملدد التكاليف لفترة السنتني 

ICCD/CRIC(7)/2/Add.5              اخلطة وإطار العمل االستراتيجيان للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيـذ
مـل  النظر يف مشروع برنـامج الع     . إضافة. مذكرة من األمانة  . االتفاقية

  )٢٠٠٩- ٢٠٠٨(املشترك لألمانة واآللية العاملية 

ICCD/CRIC(7)/2/Add.6               اخلطة وإطار العمل االستراتيجيان للسنوات العشر من أجل تعزيـز تنفيـذ
النظر يف مشروع برنامج العمل لفتـرة       . إضافة. مذكرة من األمانة  . االتفاقية

  )٢٠٠٩- ٢٠٠٨(قية السنتني احملدد التكاليف للجنة استعراض تنفيذ االتفا

ICCD/CRIC(7)/2/Add.7              اخلطة وإطار العمل االستراتيجيان للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيـذ
املؤشرات ورصد اخلطة وإطار العمل . إضافة. مذكرة من األمانة. االتفاقية

  االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية
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  العنوان أو الوصف    رمز الوثيقة

ICCD/CRIC(7)/2/Add.8   ة وإطار العمل االستراتيجيان للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيـذ           اخلط
جلنة املقدمة من   هامات  اإلسالنظر يف   . إضافة. مذكرة من األمانة  . االتفاقية

  )١(العلم والتكنولوجيا يف دورهتا االستثنائية األوىل

ICCD/CRIC(7)/3             تقـدم إىل   حتسني إجراءات تبليغ املعلومات ونوعية وشكل التقارير الـيت
النظر يف مشروع املبادئ التوجيهية املتعلقة باإلبالغ على        . مؤمتر األطراف 

  مذكرة من األمانة. ٨- م أ/٨النحو املشار إليه يف املقرر 

ICCD/CRIC(7)/3/Add.1               حتسني إجراءات تبليغ املعلومات ونوعية وشكل التقارير الـيت تقـدم إىل
دئ التوجيهية املتعلقة باإلبالغ على     النظر يف مشروع املبا   . مؤمتر األطراف 

املبادئ . إضافة. مذكرة من األمانة  . ٨- م أ /٨النحو املشار إليه يف املقرر      
  املتعلقة باإلبالغ من قبل البلدان األطراف املتأثرة

ICCD/CRIC(7)/3/Add.2               حتسني إجراءات تبليغ املعلومات ونوعية وشكل التقارير الـيت تقـدم إىل
النظر يف مشروع املبادئ التوجيهية املتعلقة باإلبالغ على        . مؤمتر األطراف 

املبادئ . إضافة. مذكرة من األمانة  . ٨- م أ /٨النحو املشار إليه يف املقرر      
  املتعلقة باإلبالغ من قبل البلدان األطراف املتقدمة

ICCD/CRIC(7)/3/Add.3             تقـدم إىل   حتسني إجراءات تبليغ املعلومات ونوعية وشكل التقارير الـيت
النظر يف مشروع املبادئ التوجيهية املتعلقة باإلبالغ على        . مؤمتر األطراف 

املبادئ . إضافة. مذكرة من األمانة  . ٨- م أ /٨النحو املشار إليه يف املقرر      
املتعلقة باإلبالغ من قبل األمم املتحدة واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة            

  واملؤسسات واآلليات املالية ذات الصلة

ICCD/CRIC(7)/3/Add.4               حتسني إجراءات تبليغ املعلومات ونوعية وشكل التقارير الـيت تقـدم إىل
النظر يف مشروع املبادئ التوجيهية املتعلقة باإلبالغ على        . مؤمتر األطراف 

املبادئ . إضافة. مذكرة من األمانة  . ٨- م أ /٨النحو املشار إليه يف املقرر      
  بيئة العامليةاملتعلقة باإلبالغ من قبل مرفق ال

ICCD/CRIC(7)/3/Add.5               حتسني إجراءات تبليغ املعلومات ونوعية وشكل التقارير الـيت تقـدم إىل
النظر يف مشروع املبادئ التوجيهية املتعلقة باإلبالغ على        . مؤمتر األطراف 

املبادئ . إضافة. مذكرة من األمانة  . ٨- م أ /٨النحو املشار إليه يف املقرر      
  الغ من قبل األمانةاملتعلقة باإلب

                                                      

  .ستصدر الوثيقة أثناء الدورة )١(
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  العنوان أو الوصف    رمز الوثيقة

ICCD/CRIC(7)/3/Add.6               حتسني إجراءات تبليغ املعلومات ونوعية وشكل التقارير الـيت تقـدم إىل
النظر يف مشروع املبادئ التوجيهية املتعلقة باإلبالغ على        . مؤمتر األطراف 

املبادئ . إضافة. مذكرة من األمانة  . ٨- م أ /٨النحو املشار إليه يف املقرر      
  باإلبالغ من قبل اآللية العامليةاملتعلقة 

ICCD/CRIC(7)/3/Add.7               حتسني إجراءات تبليغ املعلومات ونوعية وشكل التقارير الـيت تقـدم إىل
النظر يف مشروع املبادئ التوجيهية املتعلقة باإلبالغ على        . مؤمتر األطراف 

ادئ املب. إضافة. مذكرة من األمانة  . ٨- م أ /٨النحو املشار إليه يف املقرر      
املتعلقة باإلبالغ عن تنفيذ برامج العمل دون اإلقليمية وبـرامج العمـل            

  اإلقليمية

ICCD/CRIC(7)/4              اإلجراءات أو اآلليات املؤسسية اإلضافية ملساعدة مـؤمتر األطـراف يف
النظـر يف شـكل     . مذكرة من األمانة  . استعراض تنفيذ االتفاقية بانتظام   
  نفيذ االتفاقيةالدورات املقبلة للجنة استعراض ت

ICCD/CRIC(7)/INF.1              الترتيبات اخلاصة بعقد الدورة السابعة للجنة استعراض تنفيـذ االتفاقيـة
. والدورة االستثنائية الفاصلة بني الدورتني للجنة العلـم والتكنولوجيـا         

  معلومات أولية للمشاركني

ICCD/CRIC(7)/INF.2   ٢(قائمة املشاركني(  

ICCD/CRIC(7)/INF.3   ٣(مذكرة من األمانة. الة التصديق على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحرح(  

ICCD/CRIC(7)/INF.4             نتائج احلوار السياسايت الرفيع املستوى بشأن التوجهـات االسـتراتيجية
  مذكرة من األمانة. التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر

ICCD/CRIC(7)/INF.5     الـذي  علـى النحـو     االختصاصات وبرنامج العمل    . يةتقييم اآللية العامل
  اقترحته وحدة التفتيش املشتركة

ICCD/CRIC(7)/INF.6   مذكرة من األمانة. آلية تيسري التنسيق اإلقليمي لتنفيذ االتفاقية  

  

                                                      

 .ستصدر الوثيقة أثناء الدورة )٢(

 .ستصدر أثناء الدورة )٣(
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  العنوان أو الوصف    رمز الوثيقة

  :وثائق أخرى متاحة يف الدورة

ICCD/CRIC(5)11   سةتقرير جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية عن دورهتا اخلام  

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

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

ICCD/COP(8)/14   وقبول املراقبني،اعتماد املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية   

ICCD/COP(8)/14/Add.1           اعتماد املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية، وقبول املراقبني .
  إضافة

ICCD/COP(8)/16   املداوالت: تقرير مؤمتر األطراف عن أعمال دورته الثامنة  

ICCD/COP(8)/16/Add.1   اإلجراءات املتخذة. تقرير مؤمتر األطراف عن أعمال دورته الثامنة  

ICCD/COP(7)/16/Add.1   اإلجراءات املتخذة: تقرير مؤمتر األطراف عن أعمال دورته السابعة  

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

ICCD/COP(5)/11/Add.1   اإلجراءات املتخذة: تقرير مؤمتر األطراف عن أعمال دورته اخلامسة  

ICCD/COP(4)/11/Add.1   اإلجراءات املتخذة: ر مؤمتر األطراف عن أعمال دورته الرابعةتقري  

ICCD/COP(3)/20/Add.1   اإلجراءات املتخذة: تقرير مؤمتر األطراف عن أعمال دورته الثالثة  

ICCD/COP(2)/14/Add.1   اإلجراءات املتخذة: تقرير مؤمتر األطراف عن أعمال دورته الثانية  

ICCD/COP(1)/11/Add.1   اإلجراءات املتخذة:  مؤمتر األطراف عن أعمال دورته األوىلتقرير  
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  املرفق الثاين

  التنظيم املؤقت للعمل
  ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٣االثنني، 

بعة للجنة  االفتتاح املشترك للدورة االستثنائية األوىل للجنة العلم والتكنولوجيا والدورة السا           ٠٠/١٣-٠٠/١٠الساعة 
  تفاقيةاستعراض تنفيذ اال

  كلمة ترحيب ُيديل هبا ممثل البلد املضيف
  بيان ُيديل به األمني التنفيذي التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر

  بيان ُيديل به املدير العام لآللية العاملية
  بيان ُيديل به رئيس مؤمتر األطراف

  بيان ُيديل به رئيس جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية
  س جلنة العلم والتكنولوجيابيان ُيديل به رئي

  صاحبة املصلحةموعات اجملبيانات ُيديل هبا ممثلو اجملموعات اإلقليمية و
   مرفقات التنفيذ اإلقليمي لالتفاقيةاملشاورات اإلقليمية للبلدان املتأثرة األطراف يف ٠٠/١٨- ٠٠/١٥الساعة 

  
  ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٤الثالثاء، 

   لالتفاقية طراف يف مرفقات التنفيذ اإلقليميملشاورات اإلقليمية للبلدان املتأثرة األا  ٠٠/١٣- ٠٠/١٠الساعة 
   لالتفاقية مرفقات التنفيذ اإلقليمياملشاورات اإلقليمية للبلدان املتأثرة األطراف يف   ٠٠/١٨- ٠٠/١٥الساعة 

 

  ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٥األربعاء، 
  ة االستثنائية األوىل للجنة العلم والتكنولوجياانعقاد الدور  ٠٠/١٣-٠٠/١٠الساعة 
  )تابع(انعقاد الدورة االستثنائية األوىل للجنة العلم والتكنولوجيا   ٠٠/١٨-٠٠/١٥الساعة 

  
  ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٦اخلميس، 

  )تابع(انعقاد الدورة االستثنائية األوىل للجنة العلم والتكنولوجيا   ٠٠/١٣-٠٠/١٠الساعة 
  )تابع(انعقاد الدورة االستثنائية األوىل للجنة العلم والتكنولوجيا   ٠٠/١٨-٠٠/١٥ساعة ال
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  ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٧اجلمعة 

  رئيس جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية يواصل أعمال الدورة السابعة للجنة  ٠٠/١٣-٠٠/١٠الساعة 
  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  •
  جنةتعيني مقرر لل  •
  اخلطة وإطار العمل االستراتيجيان للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية  •

النظر يف التقرير املتعلق بتنفيذ اخلطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات            - 
  (ICCD/CRIC(7)/2)العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية 
  ألمم املتحدة ملكافحة التصحرحوار تفاعلي بشأن التوجهات االستراتيجية التفاقية ا

  )تابع(اخلطة وإطار العمل االستراتيجيان للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية   •  ٠٠/١٨-٠٠/١٥الساعة 
 ومـشروع   ٢٠١١- ٢٠٠٨النظر يف مشروع خطة عمل األمانة للفتـرة           - 

ــرة      ــاليف للفت ــدد التك ــها احمل ــامج عمل  ٢٠٠٩- ٢٠٠٨برن
ICCD/CRIC(7)/2/Add.1)و Add.2(  

 ومشروع ٢٠١٠- ٢٠٠٨النظر يف مشروع خطة عمل اآللية العاملية للفترة   - 
ــرة      ــاليف للفت ــدد التك ــها احمل ــامج عمل  ٢٠٠٩- ٢٠٠٨برن

ICCD/CRIC(7)/2/Add.3)و Add.4(  

  
  ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين١٠االثنني، 

 )تابع( من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية اخلطة وإطار العمل االستراتيجيان للسنوات العشر  •  ٠٠/١٣-٠٠/١٠الساعة 
 ٢٠٠٩-٢٠٠٨النظر يف برنامج العمل املشتَرك لألمانة واآللية العاملية للفتـرة            -

(ICCD/CRIC(7)/2/Add.5) 

  عرض اختصاصات وبرنامج عمل وحدة التفتيش املشتركة بشأن تقييم اآللية العاملية

 )تابع(تيجيان للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية اخلطة وإطار العمل االسترا  •  ٠٠/١٨-٠٠/١٥الساعة 
 ٢٠١١-٢٠٠٨النظر يف مشروع خطة عمل جلنة العلم والتكنولوجيا للفتـرة      -

 ٢٠٠٩-٢٠٠٨ومــشروع برنــامج عملــها احملــدد التكــاليف للفتــرة 
ICCD/CST(S-1)/4/Add.1)و Add.2(  

نة استعراض تنفيذ االتفاقية    النظر يف مشروع برنامج العمل احملدد التكاليف للج         -
   (ICCD/CRIC(7)/2/Add.6) ٢٠٠٩-٢٠٠٨للفترة 
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  ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين١١الثالثاء، 
 )تابع(اخلطة وإطار العمل االستراتيجيان للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية   • ٠٠/١٣-٠٠/١٠الساعة 

خلطة وإطار العمل االسـتراتيجيني     النظر يف التقرير املتعلق باملؤشرات ورصد ا        -
  (ICCD/CRIC(7)/2/Add.7)للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية  

جلنة العلم والتكنولوجيا يف دورهتا االستثنائية      املقدمة من   سهامات  اإلالنظر يف     -
  (ICCD/CRIC(7)/2/Add.8)الفاصلة بني الدورتني 

تبليغ املعلومات ونوعية وشكل التقارير اليت تقدَّم إىل مـؤمتر          حتسني إجراءات     • ٠٠/١٨-٠٠/١٥الساعة 
  )تابع(األطراف 

النظر يف مشروع املبادئ التوجيهية املتعلقة بتقدمي التقارير على النحو املشار إليه   -
  ICCD/CRIC(7)/3/Add.1-7) و(ICCD/CRIC(7)/3 ٨-م أ/٨يف املقرر 

  
  ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين١٢األربعاء، 

حتسني إجراءات تبليغ املعلومات ونوعية وشكل التقارير اليت تقدَّم إىل مـؤمتر              • ٠٠/١٣-٠٠/١٠الساعة 
  )تابع(األطراف 

النظر يف مشروع املبادئ التوجيهية املتعلقة باإلبالغ على النحو املشار إليه   - 
  ICCD/CRIC(7)/3/Add.1-7) و(ICCD/CRIC(7)/3 ٨- م أ/٨يف املقرر 

حتسني إجراءات تبليغ املعلومات ونوعية وشكل التقارير اليت تقدَّم إىل مـؤمتر              • ٠٠/١٨-٠٠/١٥الساعة 
  )تابع(األطراف 

مشروع املبادئ التوجيهية املتعلقة باإلبالغ على النحو املشار إليه يف املقرر   - 
  )ICCD/CRIC(7)/3/Add.1-7 و(ICCD/CRIC(7)/3 ٨- م أ/٨

  
  ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين١٣اخلميس، 

جلسة إمجال وحلقة مناقشة بشأن عملية اإلبالغ، مبا يف ذلك التفاعل بني اهليئات الفرعية        ٠٠/١٣-٠٠/١٠الساعة 
  ملؤمتر األطراف

اإلجراءات أو اآلليات املؤسسية اإلضافية ملساعدة مؤمتر األطراف يف استعراض            •  ٠٠/١٨-٠٠/١٥الساعة 
  تنفيذ االتفاقية بانتظام

الجتماعات املقبلة للجنة اسـتعراض تنفيـذ االتفاقيـة         النظر يف شكل ا     - 
ICCD/CRIC(7)/4)(  

  صياغة تقرير اللجنة إىل مؤمتر األطراف، مبا يف ذلك االستنتاجات والتوصيات
  

  ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين١٤اجلمعة، 
  التوصياتصياغة تقرير اللجنة إىل مؤمتر األطراف، مبا يف ذلك االستنتاجات و  ٠٠/١٣-٠٠/١٠الساعة 

  اعتماد تقرير جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية عن دورهتا السابعة  •  ٠٠/١٨-٠٠/١٥الساعة 
  اختتام الدورة

 -  -  -  -  -  


