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: اآلثااار املبتبااة يف اتفاقيااة األماام املتحاادة ملكافحااة 2030املسااتدامة لعااا  خطااة التنميااة  -2
 التصحر:

ذام الصاالة  3-15والغايااة التنميااة املسااتدامة ماان أااادا   15 اهلااد إدماااج  )أ(
مكافحااة التصااحر، وتاارميم األرارتاا  والبوااة املتااداورة، مبااا يف الاات تاانى علاا   

ذلااااك األرارتاااا  املتضااااررة ماااان التصااااحر واجلفااااا  والفيضااااانام، والسااااع  إ  
يف تنفياذ اتفاقياة األمام املتحادة  ، عامٍل خاٍل من ظااارة تاداور األرارتا  حتقيق

 ملكافحة التصحر؛
 املقبل لالتفاقية؛ االسباتيج اإلطار  )ب(
ذ اسااباتيجية االتصااال الةاااملة وعقااد األماام املتحاادة للصااحار  ومكافحااة تنفياا )ج(

 (.2010-2020التصحر )
 تنفيذاً فعااًل عل  املستويام الوطين ودون اإلقليم  واإلقليم : االتفاقيةتنفيذ  -3

 تقرير جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية وتوصياهتا املقدمة إ  مؤمتر األطرا ؛ )أ(
ية أو آليااام مؤسسااية ملساااعدة مااؤمتر األطاارا  يف االسااتعراض إجااراءام إرتاااف )ب(

 اختصاصام جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية؛ –املنتظم لتنفيذ االتفاقية 
 ؛إقليمية ووطنية خاصة ظرو معاجلة  )ج(
العالقااام ماا  االتفاقيااام األخاارص ذام الصاالة وماا  املنظمااام  وتعزياازةااجي  ت )د(

 ة؛واملؤسسام والوكاالم الدولية املختص
 االست مارام والعالقام م  اآلليام املالية: منرتمان مزيد  )اا(
مااااذكرة التفاااااام وااااني اتفاقيااااة األماااام املتحاااادة ملكافحااااة التصااااحر ومرفااااق البيئااااة  '1'

 العاملية؛
 تقرير اآللية العاملية. '2'

وااااني املعااااار  العلميااااة وصاااان  القاااارار: اسااااتعراض تقرياااار جلنااااة العلاااام والتكنولوجيااااا  الاااارو  -4
 .وتوصياهتا املقدمة إ  مؤمتر األطرا 

 :اجلزء اخلاص -5
 املائدة املستديرة املوازية الوزارية/الرفيعة املستوص: اجتماعام )أ(
واالزداااااار  : تااااداور األرارتااا : حتااااٍد أمااااا  التنميااااة1اجتماااا  املائاااادة املسااااتديرة  '1'

 والسال ؛
: اجلفا  والعواصف الرملية والباوية: اإلنذار املبكار 2اجتما  املائدة املستديرة  '2'

 وما وعده؛
: حتيياااد أثااار تاااداور األرارتااا :  مااان األاااادا  إ  3اجتماااا  املائااادة املساااتديرة  '3'

 ماذا سيقتض  األمر؟ ؛ ... العمل
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  تم  املد (؛وا قوق يف األرارت  )حوار م  ا اجلنسا الةأن  )ب(
احملليااااااة أن تسااااااعد يف مواجهااااااة حتاااااديام تااااااداور  للحكوماااااامكياااااف  كاااااان  )ج(

 األرارت ؟ )حوار م    ل  ا كومام املنتخبني واحملليني(؛ 
اخلاااص االساات مار ماان أجاال املساااعدة علاا  حتقيااق حتييااد  للقطااا كيااف  كاان  )د(

 أثر تداور األرارت ؟ )حوار م  القطا  اخلاص(.
 وامليزانية: الربنامج -6

 ؛2019-2018فبة السنتني  وميزانيةورنامج  )أ(
 األداء املايل للصناديق االستئمانية لالتفاقية؛ )ب(
 التقييم.  مكتبتقرير  )ج(

 املسائل اإلجرائية: -7
يف اجتماعااااام وعملياااام اتفاقياااة وإشاااراكها ا تمااا  املاااد   منظماااامةااااركة م )أ(

 ر؛ األمم املتحدة ملكافحة التصح
القطا  اخلاص وإشراكه يف اجتماعام وعمليام اتفاقية األمم املتحدة  مةاركة )ب(

 ملكافحة التصحر واسباتيجية مةاركة مؤسسام األعمال؛ 
 ورنامج عمل الدورة الراوعة عةرة ملؤمتر األطرا .  )ج(

 تقرير الدورة.  -8

 شروح جدول األعمال المؤقت -ثانياا  
 المسائل التنظيمية -1 

 وافتتاحها الدورة انعقاد مكان  
، الصنيواملةاورام الالحقة م  حكومة  12-/  أ35عماًل واألحكا  الواردة يف املقرر  -1
 16إ   6، يف الفااااابة مااااان أوردوس، الصااااانيعةااااارة ملاااااؤمتر األطااااارا  يف ال ال اااااة ُتعقد الااااادورة سااااا

 .2017أيلول/سبتمرب 
 عةرة.ال انية ا  رئيس دورته عةرة ملؤمتر األطر ال ال ة يفتتح الدورة سو  -2

 انتخاب الرئيس )أ( 
 عةاارةال ال ااة عةاارة ملااؤمتر األطاارا  انتخاااب رئاايس الاادورة ال انيااة ساايقبر رئاايس الاادورة  -3

 .للمؤمتر
 إقرار جدول األعمال )ب( 

 سُيدع  مؤمتر األطرا  إ  إقرار جدول أعماله واجلدول الزمين ألعمال الدورة. -4
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 المكتب غير الرئيسانتخاب أعضاء  )ج( 
 انتخاب نواب الرئيس ‘1‘ 

 من النظا  الداخل (. 22)املادة  2-/  أ20و 1-/  أ1: املقرران معلومام أساسية -5
: سااااُيدع  مااااؤمتر األطاااارا  إ  انتخاااااب تسااااعة نااااواب للاااارئيس ماااان وااااني   لاااا  اإلجااااراء -6

االفتتاحياااة ملاااؤمتر األطااارا  األطااارا  ا ارتااارين يف الااادورة. وسااايجر  ااااذا االنتخااااب يف اجللساااة 
 .أيلول/سبتمرب 6 يف

 انتخاب رئيس جلنة العلم والتكنولوجيا ‘2‘ 
 31واملاادة  22مان املاادة  1الذ  عّدل الفقرة  10-/  أ25: املقرر معلومام أساسية -7

 (.2-/  أ20، واملعّدل مبوجب املقرر 1-/  أ1من النظا  الداخل  )الوارد يف املقرر 
يدع  مااااؤمتر األطاااارا  إ  إكمااااال مةاااااوراته وانتخاااااب رئاااايس جلنااااة العلاااام : ساااااإلجاااراء -8

 عةرة ملؤمتر األطرا .ال ال ة والتكنولوجيا يف اجللسة اخلتامية للدورة 
 انتخاب رئيس جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية ‘3‘ 

 ماااان النظااااا  الااااداخل  وصاااايغته املعدلااااة مبوجااااب 31: تاااانى املااااادة معلومااااام أساسااااية -9
علاااا  أن ينتخااااب مااااؤمتر األطاااارا  رعساااااء اهليئااااام الفرعيااااة غااااري جلنااااة العلاااام  2-/  أ20 املقاااارر

، 9-/  أ11مااان مرفاااق املقااارر  9والتكنولوجياااا، ماااا مل يقااارر املاااؤمتر خاااال  ذلاااك. ووفقااااً للفقااارة 
مااان دورة اللجناااة الااات تُعقاااد اخلتامياااة يُنتخاااب رئااايس جلناااة اساااتعراض تنفياااذ االتفاقياااة يف اجللساااة 

 ورام مؤمتر األطرا ، ويتقلد منصبه فوراً.والتالز  م  د
: ساايدع  مااؤمتر األطاارا  إ  إكمااال مةاااوراته وانتخاااب رئاايس جلنااة اسااتعراض اإلجااراء -10

 . تنفيذ االتفاقية
 

ICCD/COP(13)/1 - جدول األعمال املؤقت وشروحه. مذكرة مقدمة من األمانة 

 وثائق تفويض الوفود )د( 
ماان النظااا  الااداخل ، ساايفحى مكتااب  20و 19للمااادتني  : وفقاااً معلومااام أساسااية -11

ماؤمتر األطاارا  وثاائق تفااويض املم لاني، واملم لااني املنااووني، واملستةااارين، ويقاد  تقريااره إ  مااؤمتر 
 األطاااااارا  العتماااااااد مقاااااارر وةااااااأنه. وسااااااريد اااااااذا التقرياااااار املتعلااااااق ووثااااااائق التفااااااويض يف الوثيقااااااة

ICCD/COP(13)/20
(1). 

سااُيدع  مااؤمتر األطاارا  إ  النظاار يف تقرياار مكتبااه واعتماااد مقاارر وةااأن اااذه : اإلجااراء -12
 املسألة.

 
ICCD/COP(13)/20 -  الوفود. تقرير املكتب املقد  إ  مؤمتر األطرا  تفويضوثائق 

__________ 

 أثناء الدورة. إصدارااوثيقة من املقرر  (1)
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، اعتماد المنظمات الحكومية الدولية ومنظمات المجتمـ  المـدني وممث ـي الق ـاخ الخـا  )هـ( 
 وقبول المراقبين

 7و 6ماان االتفاقيااة، واملااادتني  22ماان املااادة  7: وفقاااً ألحكااا  الفقاارة معلومااام أساسااية -13
قائماااة واملنظماااام  ICCD/COP(13)/17، تااارد يف الوثيقاااة 1-/  أ26مااان النظاااا  الاااداخل ، واملقااارر 

ا كومية الدولياة ومنظماام ا تما  املاد ، مباا فيهاا املنظماام غاري ا كومياة، الات يُقابر اعتمادااا 
، 10-/  أ5مقااارره مبوجااب عةاارة ملاااؤمتر األطاارا . وقااد اعتمااد ماااؤمتر األطاارا ، ال ال ااة يف الاادورة 

ا  اخلاااص لاادص مااؤمتر األطاارا  اإلجااراءام املنقحااة العتماااد منظمااام ا تماا  املااد  و  لاا  القطاا
وملةاااااااركة اااااااذه اجلهااااااام يف اجتماعااااااام وعمليااااااام اتفاقيااااااة األماااااام املتحاااااادة ملكافحااااااة التصااااااحر 

 )االتفاقية(.
: سااايدع  ماااؤمتر األطااارا  إ  النظااار يف ااااذه املساااألة وا ااااذ قااارار وةاااأن قباااول اإلجاااراء -14

 املراقبني حسبما يكون مناسباً.
 

ICCD/COP(13)/17 - ومنظمااااام ا تماااا  املااااد  و  لاااا  نظمااااام ا كوميااااة الدوليااااة امل اعتماااااد
 وقبول املراقبني. مذكرة مقدمة من األمانةالقطا  اخلاص، 

 تنظيم العمل، بما في ذلك دورتا الهيئتين الفرعيتين )و( 
 إنةاء جلنة جامعة وحتديد مهامها  

: كانت املمارسة املتبعة يف الدورام الساوقة ملاؤمتر األطارا  أن يُنةا  معلومام أساسية -15
املااؤمتر، يف اجللسااة العامااة االفتتاحيااة، جلنااة جامعااة للاادورة يكااون واااب املةاااركة فيهااا مفتوحاااً أمااا  

عةااارة.  دورتاااه ال ال اااةمجيااا  األطااارا . وقاااد يرغاااب ماااؤمتر األطااارا  يف اتباااا  املمارساااة نفساااها يف 
اجلامعاااة مبةااااري  مقاااررام كااا  يعتمااداا ماااؤمتر األطااارا . وتكاااون لااارئيس ااااذه  وستوصاا  اللجناااة

اللجنااة ساالطة تفااويض األعمااال، حساابما يكااون مناسااباً، إ  أفرقااة صااياغة. و كاان أن  صااى 
 مؤمتر األطرا  البنود التالية للجنة اجلامعة:

األماام املتحاادة : اآلثااار املبتبااة يف اتفاقيااة 2030خطااة التنميااة املسااتدامة لعااا   )أ( 
 ملكافحة التصحر:

ذام الصاالة  3-15ماان أااادا  التنميااة املسااتدامة والغايااة  15إدماااج اهلااد   '1'
 مكافحااة التصااحر، وتاارميم األرارتاا  والبوااة املتااداورة، مبااا يف  الاات تاانى علاا 

ذلك األرارت  املتضررة من التصحر واجلفا  والفيضانام، والسع  إ  حتقيق 
ور األرارتاااا  ، يف تنفيااااذ اتفاقيااااة األماااام املتحاااادة عااااامٍل خاااااٍل ماااان ظاااااارة تاااادا

 ملكافحة التصحر؛
 اإلطار االسباتيج  املقبل لالتفاقية؛ '2'
تنفياذ اساباتيجية االتصااال الةااملة وعقاد األماام املتحادة للصاحار  ومكافحااة  '3'

 ؛(2010-2020التصحر )
 واإلقليم :تنفيذ االتفاقية تنفيذاً فعااًل عل  املستويام الوطين ودون اإلقليم   )ب( 
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إجاااراءام إرتاااافية أو آلياااام مؤسساااية ملسااااعدة ماااؤمتر األطااارا  يف االساااتعراض  '1'
 اختصاصام جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية؛ -املنتظم لتنفيذ االتفاقية 

 معاجلة ظرو  إقليمية ووطنية خاصة؛ '2'
وتعزيااز العالقااام ماا  االتفاقيااام األخاارص ذام الصاالة وماا  املنظمااام  تةااجي  '3'

 كاالم الدولية املختصة؛واملؤسسام والو 
 رتمان مزيد من االست مارام والعالقام م  اآلليام املالية: '4'

 التصااحر ومرفااق  مااذكرة التفاااام وااني اتفاقيااة األماام املتحاادة ملكافحااة
 البيئة العاملية؛

 .تقرير اآللية العاملية 
 ؛2019-2018ورنامج وميزانية فبة السنتني  )ج( 
 تئمانية لالتفاقية؛األداء املايل للصناديق االس (د) 
 ؛ تقرير مكتب التقييم (اا) 
 املسائل اإلجرائية: )و( 

يف اجتماعااااام وعملياااام اتفاقياااة  وإشاااراكهامةااااركة منظماااام ا تمااا  املاااد   '1'
  األمم املتحدة ملكافحة التصحر؛

يف اجتماعاااااام وعملياااااام اتفاقياااااة األمااااام وإشاااااراكه مةااااااركة القطاااااا  اخلااااااص  '2'
  واسباتيجية مةاركة مؤسسام األعمال؛املتحدة ملكافحة التصحر 

 .أ  مسائل أخرص تعترب مناسبة '3'
 أعاله. 15: سُيدع  مؤمتر األطرا  إ  النظر يف اتبا  املمارسة املعرورتة يف الفقرة اإلجراء -16

 جلنة العلم والتكنولوجيا  
 9و 6 يااااوم  أن جتتماااا  جلنااااة العلاااام والتكنولوجيااااا يف الفاااابة مااااا وااااني مؤقتاااااً ماااان املقاااارر  -17

ومقااررام أخاارص ذام صاالة، أعاادم األمانااة جاادول  12-/  أ23. ووفقاااً للمقاارر أيلول/ساابتمرب
 .، فضاًل عن وثائق أخرص تلز  ملداوالهتا(ICCD/COP(13)/CST/1) أعماٍل مؤقتاً لدورة اللجنة

 
ICCD/COP(13)/CST/1 - جدول األعمال املؤقت وشروحه. مذكرة مقدمة من األمانة 

 استعراض تنفيذ االتفاقيةجلنة   
 8إ   7مااااان أن جتتمااااا  جلناااااة اساااااتعراض تنفياااااذ االتفاقياااااة يف الفااااابة  مااااان املقااااارر مؤقتااااااً  -18

ومقاااررام أخااارص ذام صااالة،  9-/  أ11. ووفقااااً للمقااارر أيلول/سااابتمرب 13أيلول/سااابتمرب ويف 
 أخرص للدورة.فضاًل عن وثائق ( ICCD/CRIC(16)/1) أعدم األمانة جدول أعماٍل مؤقتاً للجنة

 
ICCD/CRIC(16)/1 - جدول األعمال املؤقت وشروحه. مذكرة مقدمة من األمانة 
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 اجلزء األويل  
عةاارة ملاؤمتر األطارا  إ  ثالثااة ال ال اة يُقابر يف اجلادول الازمين املؤقاات أن تُقسام الادورة  -19

واإلرتاافة إ  و ، أيلول/سابتمرب 9إ   6أجزاء. ويف أثنااء اجلازء األويل الاذ  ساُيعقد يف الفابة مان 
 .دوريت جلنة العلم والتكنولوجيا وجلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، تبدأ اللجنة اجلامعة أعماهلا

 جلسام ا وار املفتور  
، واستجاوة لطلب مؤمتر األطارا  علا  النحاو املةاار إلياه يف 12-/  أ34للمقرر  وفقاً  -20

ج عملااه جلسااام للحااوار املفتااور ماا  ا تماا  املااد  يف وضاامان أن يةاامل ورنااام 9-/  أ5املقاارر 
األسبو  األول من املؤمتر، ومن أجل رتمان فعالية إسهامه يف مداوالم املؤمتر، تقرر عقد جلسة 

  .أيلول/سبتمرب 9مدهتا نصف يو  هلذا الغرض يف 
 اجلزء اخلاص  

، سااااُتجرص جلسااااام حتاااااور فيمااااا وااااني الااااوزراء وغااااريام ماااان 12-/  أ34للمقاااارر  وفقاااااً  -21
 أيلول/سبتمرب.  12و 11املسؤولني رفيع  املستوص مبناسبة اجلزء اخلاص يوم  

 اجلزء اخلتام    
. اً يف أثنااء اجلازء اخلتااام ، ساينظر مااؤمتر األطارا  يف مجياا  املقاررام الاات مل تُعتماد ساااوق -22

 ومكان انعقاد الدورة الراوعة عةرة للمؤمتر، م  مراعاة ما يل : وسيُبت يف تاريخ
مان االتفاقياة،  22مان املاادة  4ألحكا  التةريعية ذام الصالة الاواردة يف الفقارة ا )أ( 
 ؛2-/  أ1من النظا  الداخل ، واملقرر  3من النظا  الداخل ، واملادة  4من املادة  2والفقرة 

 .عةرة وتغطية التكاليف املالية اإلرتافيةالراوعة أ  عرض الستضافة الدورة  )ب( 
عةااارة للجناااة السااااوعة الااادورة انعقااااد وسااايبت ماااؤمتر األطااارا  أيضااااً يف تااااريخ ومكاااان  -23

املتعلاااق واختصاصاااام اللجناااة  9-/  أ11املقااارر االعتباااار اساااتعراض تنفياااذ االتفاقياااة، آخاااذاً يف 
وأ  مقاارر آخاار متخااذ وةااأن اااذه املسااألة يف ، وعملياهتااا واجلاادول الاازمين الجتماعاهتااااملااذكورة 

 الدورة الراانة.
. ووناااء أيلول/ساابتمرب 15ويُتاايح اجلاادول الاازمين املقاابر عقااد اجللسااة العامااة اخلتاميااة يف  -24
. ويف الياو  األخاري ملاؤمتر أيلول/سابتمرب 14حبلاول املفاورتاام كل ذلك، ينبغ  االنتهاء من  عل  

 أيلول/سبتمرب، سينظم البلد املضيف رحلة ميدانية تقنية. 16األطرا  املقرر يف 
 أوقام االجتماعام  

هد  اجلدول الزمين املؤقت إ  االستفادة عل  أفضل وجه من التسهيالم املتاحاة يف ي -25
للااادورة، مااان أجااال تااااليف تكباااد مصاااروفام العمااال اإلرتاااايف )مااان  أثنااااء سااااعام العمااال العادياااة

 (.00/18إ   00/15ن الساعة وم 00/13إ   00/10الساعة 
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: اآلثار المترتبة فـي اتفاقيـة األمـم المتحـدة 2030المستدامة لعام خ ة التنمية  -2 
 :لمكافحة التصحر

ذات الصـ ة التـي تـن   3-15والغايـة التنميـة المسـتدامة مـن أهـداف  15الهدف إدماج  )أ( 
ـــ    ـــدهورة، بمـــع  ـــرميم األراةـــي والتربـــة المت ـــك األراةـــي مكافحـــة التصـــحر، وت ا فـــي ذل

المتضـررة مـن التصـحر والجفـاف والفيضـانات، والســعي إلـ  تحقيـق عـالمظ خـالظ مـن  ــاهرة 
 في تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر ، تدهور األراةي

، قااررم األطاارا  أن السااع  إ  حتقيااق 12-/  أ3: مبوجااب املقاارر معلومااام أساسااية -26
لاادف  تنفيااذ اتفاقيااة األماام املتحاادة اً قوياااً يااة املسااتدامة يعااد  ركااماان أااادا  التنم 3-15الغايااة 

ملكافحااااة التصااااحر، يف نطاااااق االتفاقيااااة، ووجهاااات أمانااااة االتفاقيااااة ودعاااات الوكاااااالم واجلهااااام 
 . 3-15صاحبة املصلحة األخرص ذام الصلة إ  التماس التعاون من أجل حتقيق الغاية 

مان نفاس املقارر، األطارا   إ  صاياغة غاياام  5، يف الفقارة ودعا مؤمتر األطارا  أيضااً  -27
طوعية لتحقيق حتييد أثر تداور األرارت  وورت  مؤشرام إرتافية، حسب ا اجة، لرصاد وتقيايم 

عاان  . وفضااالً التقااد  واجتاااه حتقيااق اااد  حتييااد أثاار تااداور األرارتاا  واإلوااال  عاان اااذا التقااد 
وةااأن كيفيااة إدماااج الغايااام الطوعيااة املتعلقااة  ستكةااا  اخليااارامذلااك، ُدعياات األطاارا  إ  ا

العاا  حاول تنفياذ أاادا   هاوتحييد أثر تداور األرارت  يف ورامج عملها الوطنية كجزء من نقاش
 .التنمية املستدامة

املساااعدة وشااج  نفااس القاارار البلاادان األطاارا  املتقدمااة علاا  القيااا  وااأمور منهااا تااوفري  -28
ملساااعدة البلاادان األطاارا  املتااأثرة الاات تطلااب املساااعدة يف ورتاا  وحتقيااق العلميااة والتقنيااة واملاليااة 

غايام حتييد أثر تداور األرارت  فضاًل عن تنفيذ  ارسام اإلدارة املستدامة لألرارت  ومباادرام 
البلاادان األخاارص القااادرة واملؤسسااام املاليااة املتعااددة األطاارا  ، ودعااا حتييااد أثاار تااداور األرارتاا 

 إ  القيا  وذلك. واملالية التقنية ومنظمام ا تم  املد  واملؤسسام والقطا  اخلاص 
، طُلااااب إ  األمانااااة واهليئااااام املالئمااااة التاوعااااة 12-/  أ3ماااان املقاااارر  10ويف الفقاااارة  -29

 اااحتيياد أثار تاداور األرارتا  وغري الناجحاة يف ااال باادرام املخياارام لالرتقااء ولالتفاقية ورتا  
ستكةا  طرائق ملواصالة إقاماة شاراكام ما  وزيادهتا، وااملستدامة لألرارت  من  ارسام اإلدارة 

ورتااا  اً . وطُلاااب إليهاااا أيضااااملنظماااام األخااارص مااان أجااال تقااادو الااادعم العلمااا  والتقاااين لألطااارا 
إتاحاااة خياااارام و تحيياااد أثااار تاااداور األرارتااا ، وطنياااة لغاياااام ومباااادرام صاااياغة إرشاااادام وةاااأن 

ادرام الوطنيااة يف اااال حتييااد أثاار تااداور األرارتاا  يف واارامج عملهااا دماااج الغايااام واملبااإللألطاارا  
 املضا  يف تطاوير إطاار مؤشار االتفاقياة وإوقائاه قياد االساتعراض وتيساري، طُلب إليها . وأخرياً الوطنية

 ينوالةااركاء اآلخاارين علاا  الصاااعيد ينيريااو األخاار  تسااني فعاليااة التعاااون ماا  اتفاااقيوحت، هاسااتخدام
 .طين من أجل دعم تنفيذ ورصد غايام ومبادرام حتييد أثر تداور األرارت دون الو و  الوطين
املاادير العاااا  لاليااة العاملياااة أن يضااا  ، طُلاااب إ  12-/  أ3مااان املقاارر  11ويف الفقاارة  -30

والتةاااور مااا  األمااني التنفياااذ  خيااارام لزياااادة ا ااوافز والااادعم املااايل، مباااا يف ذلااك املسااااعدة يف 
التاا  تكون متاحاة مان أجال اإل ااز  ،مستقل لتحييد أثر تداور األرارت  إمكانية إنةاء صندوق

 .ملبادرام حتييد أثر تداور األرارت 
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إ  مؤمتر األطرا  يف دورته ال ال ة اً وطلبت األطرا  إ  األمني التنفيذ  أن يقد  تقرير  -31
 .ICCD/COP(13)/2. وترد اذه املعلومام يف الوثيقة 12-/  أ3عةرة وةأن تنفيذ املقرر 

واالتفاااق علاا   12-/  أ3: سااُيدع  مااؤمتر األطاارا  إ  النظاار يف تنفيااذ املقاارر اإلجااراء -32
 أية خطوام أخرص، حسب االقتضاء. 

 
ICCD/COP(13)/2 -   ذام  3-15مااان أاااادا  التنمياااة املساااتدامة والغاياااة  15إدمااااج اهلاااد

والبوة املتداورة، مبا يف ذلك األرارت    مكافحة التصحر، وترميم األرارت الت تنى عل  الصلة 
، والسااع  إ  حتقيااق عااامٍل خاااٍل ماان ظاااارة تااداور والفيضاااناماملتضااررة ماان التصااحر واجلفااا  

 . تقرير مقد  من األمني التنفيذ  األرارت  ، يف تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر

 اإلطار الستراتيجي المقبل لالتفاقية )ب( 
، قاااررم األطااارا  إنةااااء فرياااق 12-/  أ7مااان املقااارر  1: يف الفقااارة معلوماااام أساساااية -33

عاماال حكااوم  دويل معااين واإلطااار االسااباتيج  املقباال لالتفاقيااة )الفريااق العاماال(، رتاامن نطاااق 
 االتفاقية وواليتها من أجل ما يل :

ماان أجاال تقياايم اخلطااة وإطااار العماال االسااباتيجيني ا اااليني للساانوام العةاار  )أ( 
( )االسباتيجية(، مبا يف ذلك مدص فعالية تنفياذاا وأيياة 2008-2018تعزيز تنفيذ االتفاقية )

 ؛مؤشرام التقد  احملرز للفبة املقبلة
النظر يف اخلياارام املتاحاة للانهج االساباتيج  لالتفاقياة الاذ   كان العمال واه  )ب( 

نطااااق االساااباتيجية ا الياااة أو تنقيحهاااا، يف املساااتقبل، مباااا يف ذلاااك ماااا إذا كاااان ينبغااا  توساااي  
 ؛ اعتماد اسباتيجية جديدة أو

مااان أجااال توجههاااا االساااباتيج  يف اعتمااااده االتفاقياااة يتعاااني علااا  قااابار  اااج ا )ج( 
 .املستقبل والعناصر الت ينبغ  إدراجها فيه

حاتااه مقب  ماان نفااس املقاارر، طلباات األطاارا  إ  الفريااق العاماال أن يقااد  5ويف الفقاارة  -34
 .لك  تنظر فيها وتتخذ إجراءام وةأ ا يف الدورة ال ال ة عةرة ملؤمتر األطرا إليها 
: ساُيدع  ماؤمتر األطارا  إ  النظار يف مقبحاام الفرياق العامال حسابما تاارد يف اإلجاراء -35

 ، واعتماد مقررام، حسب االقتضاء. ICCD/COP(13)/3 الوثيقة
 

ICCD/COP(13)/3 -  فريااااق العاماااال االسااااباتيج  املقباااال لالتفاقيااااة. تقرياااار مقااااد  ماااان الاإلطااااار
 ا كوم  الدويل املعين واإلطار االسباتيج  املقبل لالتفاقية

تنفيــذ اســتراتيجية التصــال الشــام ة وعقــد األمــم المتحــدة ل صــحار  ومكافحــة التصــحر  )ج( 
(2010-2020) 

، طلبااات األطااارا  إ  األماناااة 12-أ/  4مااان املقااارر  5: يف الفقااارة معلوماااام أساساااية -36
 القيا  مبا يل :
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ورتااااا  ماااااواد ساااااردية ماااااؤثرة للعمااااال يف ااااااال االتصااااااالم، وتصاااااميم أنةاااااطة  )أ( 
مان أاادا   3-15االتصاالم واالستناد إ  موارتي  اسباتيجية رئيسية مان أجال حتقياق الغاياة 

 ؛التنمية املستدامة
م ارية لالاتمااا  ماان مةاااري   حتدياد قصااى وإفااادام ملهماة عاان جتااارب وةاارية )ب( 

اإلدارة املسااتدامة لألرارتاا  ماان أجاال الاابويج هلااا ونةااراا ماان خااالل املنتجااام املتعااددة الوسااائ  
مةرو  األرض من أجل ا ياة، وغية التوعية والتصحر وتداور األرارت  واجلفا  واساتقطاب  يف

ن القااوة املتاحااة يف إطااار الاادعم العااا  هلااا عاان طريااق حتقيااق الفائاادة القصااوص ماان اخلااربام ومااواط
مكافحاااااااة لصاااااااحار  و األماااااام املتحااااااادة لعقاااااااد املعنياااااااة والعمااااااال املةااااااابكة وااااااني الوكااااااااالم  فرقااااااة

 (؛2010-2020) التصحر
مواصاااالة تنساااايق عمليااااة تنفيااااذ اسااااباتيجية االتصااااال الةاااااملة والقاااارار الصااااادر  )ج( 

 .التصحرومكافحة   لصحار األمم املتحدة لوتكليف من اجلمعية العامة وةأن عقد 
 12-/  أ4وطلب ماؤمتر األطارا  إ  األماناة تقادو تقريار عان التقاد  احملارز يف تنفياذ املقارر  -37

 .ICCD/COP(13)/4إ  املؤمتر يف دورته ال ال ة عةرة. ويرد اذا التقرير يف الوثيقة 
املةاامولة : يُاادع  مااؤمتر األطاارا  إ  النظاار يف اإلجااراءام املتخااذة أثناااء الفاابة اإلجااراء -38

ومكافحاة   لصاحار األمام املتحادة لعقاد والتقرير من خالل تنفيذ اسباتيجية االتصاال الةااملة و 
 (.2010-2020) التصحر

 
ICCD/COP(13)/4 - عقااد اسااباتيجية االتصااال الةاااملة وعاان  تقرياار عاان التقااد  احملاارز يف تنفيااذ

 مقدمة من األمانة(. مذكرة 2010-2020) ومكافحة التصحر  لصحار األمم املتحدة ل

 تنفيذ التفاقية تنفيذاا فعالا ع   المستويات الوطني ودون اإلق يمي واإلق يمي -3 
 تقرير لجنة استعراض تنفيذ التفاقية وتوصياتها المقدمة إل  مؤتمر األطراف )أ( 

جلنااة اسااتعراض ، إنةاااء 9-/  أ11: قااررم األطاارا ، مبوجااب املقاارر معلوماام أساسااية -39
ساااتعراض االاالتفاقياااة وصااافتها ايئاااة فرعياااة دائماااة ملاااؤمتر األطااارا  مااان أجااال مسااااعدته يف تنفياااذ 

واالساااباتيجية. ويف نفاااس املقااارر، اعتماااد ماااؤمتر األطااارا  اختصاصاااام تنفياااذ االتفاقياااة املناااتظم ل
 من وينها واليتها ومهامها. اً اللجنة املذكورة، الت حتدد أمور 

مااان االتفاقياااة، يساااتعرض ماااؤمتر األطااارا  التقاااارير  22 )د( مااان املاااادة2وعمااااًل واااالفقرة  -40
، تقااد  جلنااة اسااتعراض 9-/  أ11املقدمااة ماان ايئاتااه الفرعيااة ويقااد  التوجيااه هلااا. ووفقاااً للمقاارر 

تنفيذ االتفاقية وانتظا  تقارير عن مجي  جوانب عملهاا إ  ماؤمتر األطارا ، وال سايما مان خاالل 
يف الاادورام الاات تُعقااد وااالتالز  ماا  الاادورام العاديااة ملااؤمتر  مةاااري  مقااررام تُعااد ، عنااد الضاارورة،

  األطرا ، ك  ينظر فيها مؤمتر األطرا  ويعتمداا.
، أيلول/سابتمرب 15: سُيدع  مؤمتر األطرا ، يف جلسته العاماة الات ساُتعقد يف اإلجراء -41

واعتمااااد مقاااررام،  عةااارة للجناااة اساااتعراض تنفياااذ االتفاقياااةالسادساااة إ  النظااار يف تقريااار الااادورة 
 حسب االقتضاء.



ICCD/COP(13)/1 

11 GE.17-10486 

إجــراءات إةــافية أو تليــات مؤسســية لمســاعدة مــؤتمر األطــراف فــي الســتعراض المنــتظم  )ب( 
 اختصاصات لجنة استعراض تنفيذ التفاقية -لتنفيذ التفاقية 

أن ، قاااااارر مااااااؤمتر األطاااااارا  9-/  أ11ماااااان املقاااااارر  2: يف الفقاااااارة معلومااااااام أساسااااااية -42
 - جلنااة اسااتعراض تنفيااذ االتفاقيااة وعملياهتااا واجلاادول الاازمين الجتماعاهتااايسااتعرض اختصاصااام 

وغية إجراء أ  تعديالم الزمة، مبا يف  -( 2019يف غضون فبة ال تتجاوز دورته الراوعة عةرة )
 .ذلك إعادة النظر يف ا اجة إ  اللجنة كهيئة فرعية وطرائق عملها

اسااتعراض اختصاصااام اللجنااة املااذكورة وصاايغتها : سااُيدع  مااؤمتر األطاارا  إ  اإلجااراء -43
، وا ااذ أياة ICCD/COP(13)/5واملعلوماام الاواردة يف الوثيقاة  9-/  أ11املدرجة يف مرفق املقارر 

 إجراءام، حسب االقتضاء.
 

ICCD/COP(13)/5 -  إجاااااااراءام إرتاااااااافية أو آلياااااااام مؤسساااااااية ملسااااااااعدة ماااااااؤمتر األطااااااارا  يف
اختصاصام جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية. ماذكرة مقدماة  - االتفاقيةاالستعراض املنتظم لتنفيذ 

 من األمانة

 معالجة  روف إق يمية ووطنية خاصة )ج( 
األمانااة، ، دعااا مااؤمتر األطاارا  12-/  أ8ماان املقاارر  2: يف الفقاارة معلومااام أساسااية -44

إ  تقااادو املسااااعدة إ  وايئاااام االتفاقياااة ذام الصااالة، والةاااركاء ال ناااائيني واملتعااادد  األطااارا  
األطاارا  إلرشاااد سياساااهتا املتعلقااة والتصااحر وتااداور األرارتاا  واجلفااا  وغاياهتااا الطوعيااة عنااد 

 .السع  إ  حتقيق حتييد أثر تداور األرارت  عل  املستويني الوطين ودون الوطين
ه ال ال اة عةارة ؤمتر يف دورتااملاألمني التنفيذ  تقدو تقرير إ  مؤمتر األطرا  إ   وطلب -45

 .12-/  أ8 عن تنفيذ املقرر
: ساُيدع  ماؤمتر األطارا  إ  النظار يف املعلوماام ذام الصالة الاواردة يف الااوثيقتني اإلجاراء -46

ICCD/COP(13)/2 وICCD/COP(13)/3 .وا اذ أية إجراءام أخرص، حسب االقتضاء ، 
 

ICCD/COP(13)/2 -  ذام  3-15والغاياااة التنمياااة املساااتدامة مااان أاااادا   15اهلاااد  إدمااااج
مكافحة التصحر، وترميم األرارت  والبوة املتداورة، مبا يف ذلك األرارت  الصلة الت تنى عل   

املتضااررة ماان التصااحر واجلفااا  والفيضااانام، والسااع  إ  حتقيااق عااامٍل خاااٍل ماان ظاااارة تااداور 
 . تقرير مقد  من األمني التنفيذ تصحريف تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة ال ، األرارت 

ICCD/COP(13)/3 -  العاماااال اإلطااااار االسااااباتيج  املقباااال لالتفاقيااااة. تقرياااار مقااااد  ماااان الفريااااق
 ا كوم  الدويل املعين واإلطار االسباتيج  املقبل لالتفاقية

والمؤسسـات شجي  وتعزيز العالقات م  التفاقيات األخرى ذات الص ة وم  المنظمـات ت )د( 
 ةوالوكالت الدولية المختص

استخدا  مؤشرام التقد  ، 12-/  أ9: اقبحت األطرا ، يف املقرر معلومام أساسية -47
لإلوال  مبوجاب اتفاقياام  12-/  أ15ال الثة القائمة عل  األرارت  عل  النحو املبني يف املقرر 

مواصاالة و التةااجي  علاا  مواصاالة مواءمااة املؤشاارام وإجااراءام اإلوااال ، وطلباات إ  األمانااة ريااو، 
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العمل م  فريق اخلرباء املةبك واني الوكااالم املعاين مبؤشارام أاادا  التنمياة املساتدامة مان أجال 
 لتلك األادا . 3-15حتديد املؤشرام اخلاصة والغاية 

مواصااالة االرتاااطال  العاملياااة مااان نفاااس املقااارر، طُلاااب إ  األماناااة واآللياااة  3ويف الفقااارة  -48
والدور املنوط وكال منهماا يف الةاراكام القائماة والساع  إ  إقاماة شاراكام جديادة وفقااً لوالياة  

 .كل منهما من أجل مواصلة تعزيز تنفيذ االتفاقية
مواصالة حتساني الةاراكام الات تعازز تطاوير القادرام الوطنياة وطُلاب إ  األماناة كاذلك  -49

 ،قاوليااة التااأثرو وتقياايم األخطااار  ،وعلاا  اإلنااذار املبكاار واجلفااا  ،للجفااا  علاا  التخطااي  تأاباااً 
رتاامن واليااة االتفاقيااة ونطاقهااا، يف شااراكام ؛ واملةاااركة، وحتسااني التخفيااف ماان جلاااطر اجلفااا 

 .تعزز تطوير القدرام عل  التصد  للعواصف الباوية والرملية والفيضانام
عان التقاد   تقرياراً يف دورتاه ال ال اة عةارة ن تقد  إلياه وطلب مؤمتر األطرا  إ  األمانة أ -50

 .ICCD/COP(13)/6. وترد اذه املعلومام يف الوثيقة 12-/  أ9 احملرز يف تنفيذ املقرر
: سااُيدع  مااؤمتر األطاارا  إ  النظاار يف الوثيقااة ذام الصاالة وا اااذ أيااة إجااراءام اإلجااراء -51

 أخرص، حسب االقتضاء.
 

ICCD/COP(13)/6 -   تةاااااجي  وتعزياااااز العالقاااااام مااااا  االتفاقياااااام األخااااارص ذام الصااااالة ومااااا
 . مذكرة مقدمة من األمانةالدولية املختصة والوكاالماملنظمام واملؤسسام 

 مةرو  ُأطُر سياسام الدعوة: الةأن اجلنسا  واجلفا  والعواصف الرملية والباوية  
أن تضا  أطاراً ، 9-/  أ8مان املقارر  6: طُلاب إ  األماناة، يف الفقارة معلومام أساسية -52

تااداور و  لسياسااام الاادعوة وةااأن قضااايا موارتاايعية ماان أجاال التصااد  لاثااار الضااارة للتصااحر
، وأن تبلا  وانتظاا  لالعتباارام اجلنساانيةالُنهج املراعية  يف االعتبارم  األخذ األرارت  واجلفا ، 

لحة عاان اإلجااراءام الاات قااد تكااون البلادان املتااأثرة واجلهااام األخاارص الرئيسااية ماان أصاحاب املصاا
األماناة علا  ، مت حا  11-/  أ9مان املقارر  12فقرة يف ال . وأيضاً مفيدة يف تنفيذ ورامج العمل

تك يااااف جهوداااااا يف االرتااااطال  وأنةااااطة الاااادعوة يف اااااال السياسااااام اسااااتناداً إ  اسااااباتيجية 
د واااني أطااار سياساااام الااادعوة الااادعوة يف إطاااار االتفاقياااة، وأن تكفااال االتسااااق واملواءماااة والتعارتااا

مةارو  أطار  ICCD/COP(13)/19. وتضم الوثيقاة املوارتيعية متاشياً م  أادا  االتفاقية ومبادئها
 سياسام الدعوة ذام الصلة.

: سااُيدع  مااؤمتر األطاارا  إ  النظاار يف الوثيقااة ذام الصاالة وا اااذ أيااة إجااراءام اإلجااراء -53
 أخرص، حسب االقتضاء.

 
ICCD/COP(13)/19 -  مةااارو  أُطُااار سياساااام الااادعوة: الةاااأن اجلنساااا  واجلفاااا  والعواصاااف

 الرملية والباوية. مذكرة مقدمة من األمانة
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  ةمان مزيد من الستثمارات والعالقات م  اآلليات المالية )هـ( 
 العامليةمذكرة التفاام وني اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر ومرفق البيئة  ‘1‘ 

أن يادرج، كبناد دائام ، قارر ماؤمتر األطارا  1-/  أ9: مبوجاب مقارره معلومام أساساية -54
يف جااادول أعمالاااه، مساااألة اساااتعراض املعلوماااام املتاحاااة وةاااأن متويااال تنفياااذ االتفاقياااة مااان قبااال 

أنةاااطة مرفاااق البيئاااة العاملياااة عااان الوكااااالم واملؤسساااام املتعاااددة األطااارا ، مباااا فيهاااا املعلوماااام 
 .من االتفاقية 20)ب( من املادة 2ملتعلقة والتصحر، عل  النحو احملدد يف الفقرة ا

 7-/  أ6وتنى مذكرة التفاام املربمة وني االتفاقية ومرفق البيئاة العاملياة املعتمادة يف املقارر  -55
إ  ماااؤمتر األطااارا  يف كااال دورة عادياااة مااان خاااالل أماناااة االتفاقياااة  علااا  أن يقاااد  املرفاااق تقرياااراً 

اساااباتيجياته ووراااااه ومةااااريعه مااان أجااال متويااال التكااااليف الزائااادة املتفاااق عليهاااا لألنةاااطة  عااان
 .والتصحر املتعلقة
علاا  أن تقااو  جلنااة اسااتعراض تنفيااذ  9-/  أ11)اااا( ماان مرفااق املقاارر 17وتاانى الفقاارة  -56

ساتعراض التعااون دورام املعقودة والتالز  م  ماؤمتر األطارا ، مبسااعدة املاؤمتر يف ااالتفاقية، يف ال
 .ؤمتراملويف أ  موعد آخر قد حيدده  2013م  مرفق البيئة العاملية، مبا يف ذلك يف عا  

 ، طلبت األطرا  إ  أمانة االتفاقية أن تعد تقريراً 12-/  أ11من املقرر  3ويف الفقرة  -57
قارر وأن تقاد  مةارو  ماذكرة التفااام إ  ماؤمتر األطارا  يف دورتاه ال ال اة عةارة كا  عن تنفيذ امل

 وةأنه. اً ينظر فيه ويتخذ قرار 
التقريااااار املقاااااد  مااااان  ICCD/COP(13)/18والوثيقاااااة  ICCD/CRIC(16)/4وتضااااام الوثيقاااااة  -58
عل  التوايل، لينظر فيهماا البيئة العاملية ومةرو  مذكرة التفاام املعدلة وني االتفاقية واملرفق،  مرفق

 مؤمتر األطرا . 
: سُيدع  مؤمتر األطرا  إ  النظر يف مةرو  املقارر ذ  الصالة املقاد  مان جلناة اإلجراء -59

اسااتعراض تنفيااذ االتفاقيااة ومةاارو  مااذكرة التفاااام املعدلااة، وا اااذ أيااة إجااراءام يف اااذا الةااأن، 
 حسب االقتضاء. 

 
ICCD/COP(13)/18 -  التفااام واني اتفاقياة األمام املتحادة ملكافحاة التصاحر ومرفاق البيئاة مذكرة

 العاملية. مذكرة مقدمة من األمانة
ICCD/CRIC(16)/4 - اسباتيجياته وورااه ومةااريعه مان  تقرير مقد  من مرفق البيئة العاملية عن

 مقدمة من األمانة . مذكرةأجل متويل التكاليف الزائدة املتفق عليها لألنةطة املتعلقة والتصحر

 تقرير اآللية العاملية ‘2‘ 
التوجااااه ، وافااااق مااااؤمتر األطاااارا  علاااا  12-/  أ1: مبوجااااب مقاااارره معلومااااام أساسااااية -60

االسباتيج  لألمانة واآللية العاملية وجلنة العلم والتكنولوجيا وجلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، عل  
 . 2019-2016 املتحدة ملكافحة التصحر للفبةالنحو الوارد يف إطار نتائج اتفاقية األمم 

جلنااااة العلاااام والتكنولوجيااااا ماااان نفااااس املقاااارر، طلااااب مااااؤمتر األطاااارا  إ   2ويف الفقاااارة  -61
اسااااااتعراض تنفيااااااذ االتفاقيااااااة واآلليااااااة العامليااااااة واألمانااااااة اسااااااتخدا  إطااااااار نتااااااائج االتفاقيااااااة  وجلنااااااة
أحكااا  االتفاقيااة واملقااررام الاات أعماهلااا علاا  يااٍو يتسااق ماا  يف تنظاايم  2019-2016 للفاابة

 ة.اعتمداا مؤمتر األطرا  يف دورته ال انية عةرة ويتماش  م  التوجيهام الواردة يف االسباتيجي
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إ  األمانة واآللياة العاملياة إعاداد خطاة عمال متعاددة السانوام  وطلب نفس املقرر أيضاً  -62
لااا  النتاااائج، كااا  ينظااار فيهاااا ماااؤمتر واتباااا   اااج اإلدارة القائماااة ع( 2021- 2018لالتفاقياااة )

 األطرا  يف دورته ال ال ة عةرة.
وسُيدع  مؤمتر األطرا  إ  النظر يف التقارير املتعلقة هبذه املسألة وا ااذ أياة إجاراءام،  -63

 حسب االقتضاء. 
 

ICCD/COP(13)/8-ICCD/CRIC(16)/2 -  خطااااة العماااال الةاااااملة املتعااااددة الساااانوام لالتفاقيااااة
(. 2018-2019لفابة السانتني لالتفاقياة ) ( وورنامج العمل احملدد التكااليف2018-2021)

 مذكرة مقدمة من األمانة
ICCD/COP(13)/9 - مذكرة مقدمة من األمانةاألداء املايل للصناديق االستئمانية لالتفاقية . 

ـــر لجنـــة الع ـــم -4  ـــة وصـــن  القـــرار: اســـتعراض تقري ـــربي بـــين المعـــارف الع مي والتكنولوجيـــا  ال
 وتوصياتها المقدمة إل  مؤتمر األطراف

، أن جيعال اساتعراض تقريار جلناة 1-/  أ9قرر ماؤمتر األطارا ، يف مقارره : معلومام أساسية -64
مان االتفاقياة، مباا يف ذلاك توصاياهتا املقدماة إ   22)د( من املادة 2العلم والتكنولوجيا، عمالً والفقرة 

 .لها والتوجيهام املقدمة إليها، ونداً دائماً من ونود جدول أعمال املؤمترمؤمتر األطرا  وورنامج عم
عااااان  جتاااااةوساااااتحيل جلناااااة العلااااام والتكنولوجياااااا إ  ماااااؤمتر األطااااارا  مةااااااري  املقاااااررام النا -65

/  23املقاارر عةاارة، مبااا يتماشاا  ماا  ال ال ااة البنااود الااواردة يف جاادول أعمااال دورهتااا وةااأن مااداوالهتا 
 .12-أ

: سااُيدع  مااؤمتر األطاارا  إ  النظاار يف تقرياار الاادورة ال ال ااة عةاارة للجنااة العلاام اإلجااراء -66
 والتكنولوجيا واعتماد مقررام، حسب االقتضاء. 

 الجزء الخا :  -5 
 اجتماعات المائدة المستديرة الموازية الوزارية/الرفيعة المستوى: )أ( 
 : حتٍد أما  التنمية واالزداار والسال : تداور األرارت 1اجتما  املائدة املستديرة  ‘1‘ 
 : اجلفا  والعواصف الرملية والباوية: اإلنذار املبكر وما وعده2اجتما  املائدة املستديرة  ‘2‘ 
: حتيياااد أثااار تاااداور األرارتااا :  مااان األاااادا  إ  العمااال... ماااااذا 3اجتماااا  املائااادة املساااتديرة  ‘3‘ 

 سيقتض  األمر؟ 
 حقوق في األراةي )حوار م  المجتم  المدني(الشأن الجنساني وال )ب( 
كيف يمكن ل حكومات المح ية أن تساعد في مواجهة تحديات تـدهور األراةـي) )حـوار  )ج( 

 م  ممث ي الحكومات المنتخبين والمح يين(
كيف يمكن ل ق اخ الخا  الستثمار مـن أجـل المسـاعدة ع ـ  تحقيـق تحييـد أثـر تـدهور  )د( 

 الق اخ الخا (األراةي) )حوار م  
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، ساتُعقد جلساام حتااور ما  أصاحاب املصالحة 12-/  أ34للمقرر  : وفقاً معلومام أساسية -67
 12و 11املعنيااني مباان فاايهم الااوزراء وغااريام ماان املسااؤولني رفيعاا  املسااتوص مبناساابة اجلاازء اخلاااص يااوم  

ياااة وزارية/رفيعاااة مواز وجلساااام حتااااور  جاااراء مناقةاااام مائااادة مساااتديرةأيلول/سااابتمرب. وسيةااامل ذلاااك إ
‘ 2‘واالزداااار والسااال ؛  تااداور األرارتاا : حتااٍد أمااا  التنميااة‘ 1‘املوارتااي  التاليااة: املسااتوص تركااز علاا  

حتييااد أثاار تااداور األرارتاا :  ماان ‘ 3‘اجلفااا  والعواصااف الرمليااة والباويااة: اإلنااذار املبكاار ومااا وعااده؛ 
اجلنسااا  وا قااوق يف األرارتاا  )حااوار  الةااأن‘ 4‘ماااذا سيقتضاا  األماار؟ ؛  ... األااادا  إ  العماال
كياااف  كااان للحكوماااام احمللياااة أن تسااااعد يف مواجهاااة حتاااديام تاااداور ‘ 5‘؛ مااا  ا تمااا  املاااد (

كيااااف  كاااان للقطااااا  اخلاااااص ‘ 6‘ األرارتاااا ؟ )حااااوار ماااا    لاااا  ا كومااااام املنتخبااااني واحملليااااني(؛
  ؟ )حوار م  القطا  اخلاص(.االست مار من أجل املساعدة عل  حتقيق حتييد أثر تداور األرارت

ومن املقرر عقد جلسام التحاور م  ا تما  املاد  والقطاا  اخلااص وا كوماام احمللياة  -68
 أيلول/سبتمرب.  12يف 
 : سُيدع  مؤمتر األطرا  إ  النظر يف نتائج اجلزء اخلاص.اإلجراء -69

 
ICCD/COP(13)/INF.2 - وةاااأن اجلااازء اخلااااص ملاااؤمتر األطااارا  يف دورتاااه ال ال اااة عةااارة.  ماااذكرة
 مذكرة مقدمة من األمانة

 البرنامج والميزانية -6 
مااؤمتر األطاارا  إ  إقاارار ورنااامج وميزانيااة ماان االتفاقيااة  22)ز( ماان املااادة 2تاادعو الفقاارة  -70

 .لبتيبام الضرورية لتمويلهاألنةطته، مبا يف ذلك ورنامج وميزانية لكل من ايئاته الفرعية، وورت  ا
 2019-2018برنامج وميزانية فترة السنتين  )أ( 

، طلااب مااؤمتر األطاارا  إ  12-/  أ10ماان املقاارر  19: يف الفقاارة معلومااام أساسااية -71
، 2019-2018إعاداد ميزانياة قائماة علا  النتاائج ووارامج عمال لفابة السانتني األمني التنفياذ  

للميزانياة ووارامج عمال  نيسايناريواما  تقادو وةاأن خطا  العمال،  12-/  أ1ملقارر ما  ااً اتساق
( سااااايناريو ياااااو ا ااااا  صااااافر ؛ 1: )كالتاااااايلقائماااااة علااااا  االحتياجاااااام املتوقعاااااة لفااااابة السااااانتني  

سااايناريو قاااائم علااا  ماااا أوصااا  واااه مااان تعاااديالم إرتاااافية علااا  السااايناريو األول والتكااااليف  (2)
 الطلبام الواردة أعاله من مؤمتر األطرا .  ICCD/COP(13)/7وثيقة . وتتناول الاملرتبطة هبا

أن تقااد  اجتماعااام ، قاارر مااؤمتر األطاارا  11-/  أ18ماان مقاارره  1ومبوجااب الفقاارة  -72
جلنااة اساااتعراض تنفيااذ االتفاقياااة املعقااودة واااني الاادورام، اساااتناداً إ  استعرارتااها ملؤشااارام األداء، 

أن األولويااام الاات يتعااني إدراجهااا يف واارامج عملهااا وميزانياهتااا تفاقيااة وةاااالتوصاايام إ  ايئااام 
 الربنااية التالية. لفبة السنتني 

: ساااااُيدع  ماااااؤمتر األطااااارا  إ  النظااااار يف الربناااااامج وامليزانياااااة املقبحاااااني لفااااابة اإلجاااااراء -73
 ، وا اذ مقررام، حسب االقتضاء.2019-2018 السنتني

 
ICCD/COP(13)/7 -  مذكرة مقدمة من األمانة2019-2018وميزانية فبة السنتني ورنامج . 

ICCD/COP(13)/8-ICCD/CRIC(16)/2 -  خطااااة العماااال الةاااااملة املتعااااددة الساااانوام لالتفاقيااااة
(. 2018-2019( وورنامج العمل احملدد التكااليف لفابة السانتني لالتفاقياة )2018-2021)

 مذكرة مقدمة من األمانة
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 ل صناديق الستئمانية لالتفاقية األداء المالي )ب( 
وفقاً للقواعد املالياة ملاؤمتر األطارا ، يُقادىل  إ  األطارا  ويااٌن مؤقاٌت : معلومام أساسية -74

اا كاملااة.    سااوام الفاابة املاليااة  وا سااوام عاان الساانة األو  مان الفاابة املاليااة وويااٌن  ااائٌ  مراج 
ؤمتر يف دورتاه املاإ  األمني التنفياذ  أن يقاد  إ   ، طلب مؤمتر األطرا 12-/  أ10ويف املقرر 

 ةقائماااإلدارة الوعاان أداء امليزانيااة، واتبااا   ااج  والنفقااامال ال ااة عةاارة تقريااراً عاان حالااة اإلياارادام 
. ويتعاني قاراءة وياان ICCD/COP(13)/9. وترد املعلوماام عان ااذه املساألة يف الوثيقاة عل  النتائج

، الاات تتضاامن التقرياار املتعلااق وتنفيااذ واارامج ICCD/CRIC(16)/3لوثيقااة ا ساااوام واااالقبان ماا  ا
اخلاصاة واألماناة وجلناة اساتعراض تنفياذ االتفاقياة  2017-2016العمل احملددة التكاليف للفبة 

 وجلنة العلم والتكنولوجيا واآللية العاملية. 
 البيانام املالية املراجعة للصناديق االستئمانية لالتفاقية  

يف الااااااااااوثيقتني  البيانااااااااااام املاليااااااااااة املراجعااااااااااة للصااااااااااناديق االسااااااااااتئمانية لالتفاقيااااااااااةتاااااااااارد  -75
ICCD/COP(13)/10و ،ICCD/COP(13)/11 وتااااارد البياناااااام املالياااااة املراجعاااااة لالياااااة العاملياااااة يف .

 .ICCD/COP(13)/12الوثيقة 
 2017-2016 نيتقرير عن حالة املسايام يف الصناديق االستئمانية لالتفاقية لفبة السنت  

يف  2017-2016تُعااارض حالاااة املساااايام يف الصاااناديق االساااتئمانية لفااابة السااانتني  -76
 .ICCD/COP(13)/13الوثيقة 
: سااُيدع  مااؤمتر األطاارا  إ  النظاار يف الوثااائق ذام الصاالة وةااأن األداء املااايل اإلجااراء -77

 لالتفاقية وا اذ مقرر، حسب االقتضاء. 
 

ICCD/COP(13)/9 - مذكرة مقدمة من األمانةاألداء املايل للصناديق االستئمانية لالتفاقية . 
ICCD/COP(13)/10 - لفااابة السااانتني  البياناااام املالياااة املراجعاااة للصاااناديق االساااتئمانية لالتفاقياااة

 . مذكرة مقدمة من األمانة2016كانون األول/ديسمرب   31يف  2016-2017

ICCD/COP(13)/11 - لفااابة السااانتني  ياااة املراجعاااة للصاااناديق االساااتئمانية لالتفاقياااةالبياناااام املال
، مبا يف ذلك تقرير الاس مراجعا  حسااوام األمام 2015كانون األول/ديسمرب   31املنتهية يف 

 املتحدة. مذكرة مقدمة من األمانة

ICCD/COP(13)/12 -  2013أيلول/ساااابتمرب  30لاليااااة العامليااااة يف البيانااااام املاليااااة املراجعااااة. 
 مذكرة مقدمة من األمانة

ICCD/COP(13)/13 -  تقرياااار عاااان حالااااة املسااااايام يف الصااااناديق االسااااتئمانية لالتفاقيااااة لفاااابة
 . مذكرة مقدمة من األمانة2017-2016 السنتني

 تقرير مكتب التقييم )ج( 
تضاا  أنظمااة األماام املتحاادة وقواعااداا الاات حتكاام  طااي  الااربامج : تقمعلومااام أساسااية -78

إجراء تقييم دور  منتظم جلمي  الربامج وإدماج خط  التقييم يف دورة امليزانياة  (2)والرصد والتقييم
__________ 

املتحدة وقواعداا الت حتكم  طي  الاربامج واجلواناب الربناايااة للميزانيااااة ورصاد التنفيااااذ وأساالاايب  األممأنظمة  )2(
 (.ST/SGB/2000/8التقااييم )
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تاانى اااذه األنظمااة والقواعااد كااذلك علاا  أن تبل اا  نتااائج التقياايم إ  الاادول األعضاااء ة. و الربناايا
ياام وسياساام مان والاو قائم عن طريق اهليئام ا كومية الدولية وغية تيسري إعادة النظر فيما 
 للمستخدمني.واسباتيجيام وأادا  ويف احملتوص املورتوع  للربامج ومنفعتها 

عةرة ملؤمتر األطرا ، نتاائج ال ال ة ووناًء عل  ذلك، سُتعرض عل  األطرا ، يف الدورة  -79
فضااااًل واإلجااراءام املتخااذة ذام الصاالة،  2017-2016للفاابة تقييمااام االتفاقيااة وتوصاايام 
 .2019-2018 التقييم للفبةعن خطة 

خطاة التقيايم يف التقييم و وتوصيام دع  مؤمتر األطرا  إ  النظر يف نتائج : سيُ اإلجراء -80
 ، حسب االقتضاء. مقرراموا اذ  2019-2018لفبة ل

 
ICCD/COP(13)/14 -  التقييم. مذكرة مقدمة من األمانة مكتبتقرير 

 المسائل اإلجرائية -7 
ـــة األمـــم وإشـــراكها شـــاركة منظمـــات المجتمـــ  المـــدني م )أ(  ـــات اتفاقي فـــي اجتماعــــات وعم ي

 رالمتحدة لمكافحة التصح
والفريق ، طلب مؤمتر األطرا  إ  األمانة 12-/  أ5: مبوجب مقرره معلومام أساسية -81

املعين مبنظمام ا تم  املد  أن يتقدما واقباحاام إ  مكتاب ماؤمتر األطارا  وةاأن سابل دعام 
إ  األماااااني التنفياااااذ  تيساااااري اً وتوساااااي  عضاااااويته. وطلاااااب ماااااؤمتر األطااااارا  أيضاااااعمااااال الفرياااااق 

 . 2016االنتخاوام للفريق يف كانون ال ا /يناير 
متر األطارا  إ  الفرياق املعاين مبنظماام ا تما  من نفس املقارر، طلاب ماؤ  6ويف الفقرة  -82
أن يقدِّ  تقريراً، وواسطة األمانة، إ  مؤمتر األطرا  يف دورته ال ال ة عةرة عن تنفيذ مهامه  املد 

تقدو تقرير  7عن ذلك، طُلب إ  األمني التنفيذ  يف الفقرة  . وفضالً خالل فبة السنتني املقبلة
 .إ  مؤمتر األطرا  يف دورته ال ال ة عةرة 12-/  أ5عن تنفيذ املقرر 

: سااااااااُيدع  مااااااااؤمتر األطاااااااارا  إ  النظاااااااار يف املعلومااااااااام الااااااااواردة يف الوثيقااااااااة اإلجااااااااراء -83
ICCD/COP(13)/15.وا اذ أية إجراءام، حسب االقتضاء ، 

 
ICCD/COP(13)/15 - يف اجتماعاااااام وعمليااااام وإشااااراكها ةاااااركة منظمااااام ا تماااا  املااااد  م

 ر. مذكرة مقدمة من األمانةاتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصح

مشاركة الق اخ الخا  وإشراكه في اجتماعات وعم يات اتفاقية األمم المتحـدة لمكافحـة  )ب( 
 التصحر واستراتيجية مشاركة مؤسسات األعمال

علمااااً واساااباتيجية ، أحاطااات األطااارا  12-/  أ6: مبوجاااب القااارار معلوماااام أساساااية -84
إ  األمانة واآللية العاملياة مواصالة تنفياذاا لادص وطلبت مةاركة مؤسسام األعمال يف االتفاقية 
التعاديالم . كما طلب مؤمتر األطرا  إ  األمانة تقدو االخنراط يف شراكام م  القطا  اخلاص

 .ينظر فيها ويوافق عليها ؤمتر لك املعل  اسباتيجية مةاركة مؤسسام األعمال إ   يةاملستقبل
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إ   12-/  أ6تقااادو تقريااار عااان تنفياااذ املقااارر إ  األماااني التنفياااذ   3وطُلاااب يف الفقااارة  -85
 .القطا  اخلاصاملةاركة م  مؤمتر األطرا  يف دورته ال ال ة عةرة، مبا يةمل أية تطورام يف اال 

: سااااااااُيدع  مااااااااؤمتر األطاااااااارا  إ  النظاااااااار يف املعلومااااااااام الااااااااواردة يف الوثيقااااااااة اإلجااااااااراء -86
ICCD/COP(13)/16.وا اذ أية إجراءام، حسب االقتضاء ، 

 
ICCD/COP(13)/16 -  مةااركة القطااا  اخلاااص وإشااراكه يف اجتماعاام وعمليااام اتفاقيااة األماام

 املتحدة ملكافحة التصحر. مذكرة مقدمة من األمانة

 ج عمل الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر األطرافبرنام )ج( 
، الاذ  أورد البناود الات يتعاني إدراجهاا كبناود 1-/  أ9للمقارر  : وفقاً معلومام أساسية -87

وةاااأن ورناااامج عمااال  12-/  أ34دائماااة يف جاااداول أعماااال ماااؤمتر األطااارا ، ومتاوعاااة للمقااارر 
األطرا  يف دورته ال ال اة عةارة، قاد يرغاب املاؤمتر يف اساتعراض ورناامج عملاه للادورة املقبلاة  مؤمتر

 حسب االقتضاء. 

: سااااُيدع  مااااؤمتر األطاااارا  إ  اسااااتعراض ورنااااامج عملااااه للاااادورة الراوعااااة عةاااارة اإلجااااراء -88
 واعتماد مقرر وةأن اذه املسألة.

 تقرير الدورة -8 
 15ن أجااااال اعتمااااااده يف اجللساااااة العاماااااة اخلتامياااااة يف تقريااااار للااااادورة ماااااساااااُيعد مةااااارو   -89

اعتمااااد تقريااار دورتاااه وساااو  يُااادع  ماااؤمتر األطااارا  إ   .املتبعاااةأيلول/سااابتمرب، وفقااااً للممارساااة 
الاادورة، مبساااعدة ماان األمانااة عقااب اإلذن للمقاارر وورتاا  الصاايغة النهائيااة للتقرياار ال ال ااة عةاارة و 

 .ووتوجيه من الرئيس



ICCD/COP(13)/1 

19 GE.17-10486 

 المرفق األول

 وثائق المعروةة ع   الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر األطرافال  
 العنوان  رمز الوثيقة

ICCD/COP(13)/1  من األمانةمقدمة مذكرة ه. جدول األعمال املؤقت وشروح 

ICCD/COP(13)/2   والغايااااة التنميااااة املسااااتدامة ماااان أااااادا   15اهلااااد  إدماااااج
مكافحااااة التصااااحر، ذام الصاااالة الاااات تاااانى علاااا    15-3

وتااااارميم األرارتااااا  والبواااااة املتاااااداورة، مباااااا يف ذلاااااك األرارتااااا  
املتضاااررة مااان التصاااحر واجلفاااا  والفيضاااانام، والساااع  إ  

يف تنفياااذ  ، حتقياااق عاااامٍل خااااٍل مااان ظااااارة تاااداور األرارتااا 
. تقريااار مقاااد  مااان اتفاقياااة األمااام املتحااادة ملكافحاااة التصاااحر

 األمني التنفيذ 

ICCD/COP(13)/3   فريااق االساباتيج  املقباال لالتفاقياة. تقريار مقااد  مان الاإلطاار
العامااال ا كاااوم  الااادويل املعاااين واإلطاااار االساااباتيج  املقبااال 

 لالتفاقية

ICCD/COP(13)/4   تقرياااار عاااان التقااااد  احملاااارز يف تنفيااااذ اسااااباتيجية االتصااااال
دة للصااااااحار  ومكافحااااااة الةاااااااملة وعقااااااد األماااااام املتحاااااا

 دمة من األمانة (. مذكرة مق2010-2020التصحر )

ICCD/COP(13)/5    إجراءام إرتافية أو آليام مؤسسية ملسااعدة ماؤمتر األطارا
اختصاصااام جلنااة  -يف االسااتعراض املنااتظم لتنفيااذ االتفاقيااة 

 استعراض تنفيذ االتفاقية. مذكرة مقدمة من األمانة

ICCD/COP(13)/6  ةاااااجي  وتعزياااااز العالقاااااام مااااا  االتفاقياااااام األخااااارص ذام ت
الصااااااالة ومااااااا  املنظماااااااام واملؤسساااااااام والوكااااااااالم الدولياااااااة 

 ة. مذكرة مقدمة من األمانةاملختص

ICCD/COP(13)/7   ماااااااذكرة 2019-2018ورناااااااامج وميزانياااااااة فااااااابة السااااااانتني .
 مقدمة من األمانة

ICCD/COP(13)/8- 

ICCD/CRIC(16)/2 

 خطااااااااااة العماااااااااال الةاااااااااااملة املتعااااااااااددة الساااااااااانوام لالتفاقيااااااااااة 
وورناامج العمال احملادد التكااليف لفابة ( 2018-2021)

(. مااذكرة مقدمااة ماان 2018-2019الساانتني لالتفاقيااة )
 األمانة

ICCD/COP(13)/9  ماااذكرة مقدماااة األداء املااايل للصاااناديق االساااتئمانية لالتفاقياااة .
 من األمانة

ICCD/COP(13)/10  البيانااااااام املاليااااااة املراجعااااااة للصااااااناديق االسااااااتئمانية لالتفاقيااااااة 
 كاااااااااااانون األول/  31يف  2017-2016السااااااااااانتني  لفااااااااااابة
 . مذكرة مقدمة من األمانة2016ديسمرب 
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 العنوان  رمز الوثيقة

ICCD/COP(13)/11  لفاابة  البيانااام املاليااة املراجعااة للصااناديق االسااتئمانية لالتفاقيااة
، 2015كاااااااانون األول/ديسااااااامرب   31السااااااانتني املنتهياااااااة يف 

يف ذلااك تقرياار الااس مراجعاا  حساااوام األماام املتحاادة.  مبااا
 مذكرة مقدمة من األمانة

ICCD/COP(13)/12   أيلول/سااابتمرب  30لالياااة العامليااة يف البيانااام املالياااة املراجعااة
 . مذكرة مقدمة من األمانة2013

ICCD/COP(13)/13   تقريااااااار عااااااان حالاااااااة املساااااااايام يف الصاااااااناديق االساااااااتئمانية
. ماذكرة مقدماة مان 2017-2016 لالتفاقية لفابة السانتني

 األمانة

ICCD/COP(13)/14  تقرير مكتب التقييم. مذكرة مقدمة من األمانة 

ICCD/COP(13)/15  يف اجتماعاااااام وإشااااراكها ةاااااركة منظمااااام ا تماااا  املااااد  م
ر. ماااذكرة وعملياااام اتفاقياااة األمااام املتحااادة ملكافحاااة التصاااح

 مقدمة من األمانة

ICCD/COP(13)/16   وعملياااام مةااااركة القطاااا  اخلااااص وإشاااراكه يف اجتماعاااام
اتفاقياااااة األمااااام املتحااااادة ملكافحاااااة التصاااااحر. ماااااذكرة مقدماااااة 

 األمانة من

ICCD/COP(13)/17   ومنظمااام ا تماا  املااد  اعتماااد املنظمااام ا كوميااة الدوليااة
وقباااااول املاااااراقبني. ماااااذكرة مقدماااااة و  لااااا  القطاااااا  اخلااااااص، 

 األمانة من

ICCD/COP(13)/18   املتحاادة ملكافحااة التصااحر مااذكرة التفاااام وااني اتفاقيااة األماام
 ومرفق البيئة العاملية. مذكرة مقدمة من األمانة

ICCD/COP(13)/19     مةااارو  أُطُااار سياساااام الااادعوة: الةاااأن اجلنساااا  واجلفاااا
 والعواصف الرملية والباوية. مذكرة مقدمة من األمانة

ICCD/COP(13)/20
(3)

متر وثااااائق تفااااويض الوفااااود. تقرياااار املكتااااب املقااااد  إ  مااااؤ   
 األطرا 

ICCD/COP(13)/INF.1  معلومام للمةاركني. مذكرة مقدمة من األمانة 

ICCD/COP(13)/INF.2   ماااذكرة وةاااأن اجلااازء اخلااااص ملاااؤمتر األطااارا  يف دورتاااه ال ال اااة
 عةرة. مذكرة مقدمة من األمانة

ICCD/COP(13)/INF.3  حالة التصديق 

__________ 

 وثيقة من املقرر إصداراا أثناء الدورة. (3)
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 وثائق أخرى متاحة في الدورة  
 العنوان  رمز الوثيقة

ICCD/COP(12)/20   تقرير مؤمتر األطرا  عن دورته ال انية عةرة: املداوالم 

ICCD/COP(12)/20/Add.1   تقرياار مااؤمتر األطاارا  عاان دورتااه ال انيااة عةاارة: اإلجااراءام
 املتخذة

ICCD/COP(11)/23  تقرير مؤمتر األطرا  عن دورته ا ادية عةرة: املداوالم 

ICCD/COP(11)/23/Add.1   تقرياار مااؤمتر األطاارا  عاان دورتااه ا اديااة عةاارة: اإلجااراءام
 املتخذة

ICCD/COP(10)/31  تقرير مؤمتر األطرا  عن دورته العاشرة: املداوالم 

ICCD/COP(10)/31/Add.1   تقريااااار مااااااؤمتر األطاااااارا  عاااااان دورتااااااه العاشاااااارة: اإلجااااااراءام
 املتخذة

ICCD/COP(9)/18   مؤمتر األطرا  عن دورته التاسعة: املداوالمتقرير 

ICCD/COP(9)/18/Add.1   تقريااااار ماااااؤمتر األطاااااارا  عااااان دورتااااااه التاساااااعة: اإلجااااااراءام
 املتخذة

ICCD/COP(8)/16  تقرير مؤمتر األطرا  عن دورته ال امنة: املداوالم 

ICCD/COP(8)/16/Add.1  املتخذة تقرير مؤمتر األطرا  عن دورته ال امنة: اإلجراءام 

ICCD/COP(7)/16  تقرير مؤمتر األطرا  عن دورته الساوعة: املداوالم 

ICCD/COP(7)/16/Add.1   تقريااااار ماااااؤمتر األطااااارا  عااااان دورتاااااه السااااااوعة: اإلجاااااراءام
 املتخذة

ICCD/COP(6)/11  تقرير مؤمتر األطرا  عن دورته السادسة: املداوالم 

ICCD/COP(6)/11/Add.1   األطااااارا  عااااان دورتاااااه السادساااااة: اإلجاااااراءام تقريااااار ماااااؤمتر
 املتخذة

ICCD/COP(5)/11  تقرير مؤمتر األطرا  عن دورته اخلامسة: املداوالم 

ICCD/COP(5)/11/Add.1   تقريااااار ماااااؤمتر األطااااارا  عااااان دورتاااااه اخلامساااااة: اإلجاااااراءام
 املتخذة

ICCD/COP(4)/11/Add.1   :اإلجراءام املتخذةتقرير مؤمتر األطرا  عن دورته الراوعة 

ICCD/COP(3)/20/Add.1  تقرير مؤمتر األطرا  عن دورته ال ال ة: اإلجراءام املتخذة 

ICCD/COP(2)/14/Add.1  تقرير مؤمتر األطرا  عن دورته ال انية: اإلجراءام املتخذة 

ICCD/COP(1)/11/Add.1  تقرير مؤمتر األطرا  عن دورته األو : اإلجراءام املتخذة 
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 المرفق الثاني

 الجدول الزمني المؤقت ألعمال الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر األطراف  
 2017أيلول/سبتمرب  6األروعاء، 

 00/10-00/13  00/15-00/18  

 عامةجلسة 

افتتار الدورة من جانب رئيس مؤمتر األطرا  يف دورته 
 ال انية عةرة

 املسائل التنظيمية 
 انتخاب الرئيس -

 مؤمتر األطرا  يف دورته ال ال ة عةرةويان رئيس 
 ويان واسم البلد املضيف

وياااااان األماااااني التنفياااااذ  التفاقياااااة األمااااام املتحااااادة ملكافحاااااة 
 التصحر

ويانام   ل  األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة ومنظمام 
 حكومية دولية أخرص

 ويانام   ل  ا موعام اإلقليمية ومجاعام املصاحل
 ظمام غري ا كوميةويان   ل عن املن

  إقرار جدول األعمال -
(ICCD/COP(13)/1) 

انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس: انتخاب  -
 نواب الرئيس

اعتماااااااد املنظمااااااام ا كوميااااااة الدوليااااااة ومنظمااااااام  -
 ا تم  املد  و  ل  القطا  اخلااص وقباول املاراقبني

(ICCD/COP(13)/17) 

- - - 
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  2017أيلول/سبتمرب  6األروعاء، 

 00/10-00/13 00/15-00/18(4)
 

 اجلامعةاللجنة 

- - - 
 

 وامليزانية  الربنامج 
  2019-2018فبة السنتني  وميزانيةورنامج  -

(ICCD/COP(13)/7 ،ICCD/COP(13)/8-

ICCD/CRIC(16)/2) 
للصاااااااااناديق االساااااااااتئمانية لالتفاقياااااااااة  املاااااااااايلاألداء  -

(ICCD/COP(13)/9) 
املاليااااااة املراجعااااااة للصااااااناديق االسااااااتئمانية  البيانااااااام -

 لالتفاقية
(ICCD/COP(13)/10 ،ICCD/COP(13)/11 ،

ICCD/COP(13)/12) 
الصاااااااااااناديق  تقريااااااااااار عااااااااااان حالاااااااااااة املساااااااااااايام يف -

( 2016-2017) االسااااااااااااااااااااااااتئمانية لالتفاقيااااااااااااااااااااااااة
(ICCD/COP(13)/13) 

  تقرير مكتب التقييم -
(ICCD/COP(13)/14) 

   اآلثاااار املبتباااة يف 2030خطاااة التنمياااة املساااتدامة لعاااا :
 اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر

ماان أاااادا  التنميااة املساااتدامة  15إدماااج اهلاااد   -
ذام الصاااااااالة الاااااااات تاااااااانى علاااااااا   3-15 والغايااااااااة

 مكافحااااااااة التصااااااااحر، وتاااااااارميم األرارتاااااااا  والبوااااااااة 
املتااااااداورة، مبااااااا يف ذلااااااك األرارتاااااا  املتضااااااررة ماااااان 
التصحر واجلفا  والفيضانام، والسع  إ  حتقيق 
عااامٍل خاااٍل ماان ظاااارة تااداور األرارتاا  ، يف تنفيااذ 
اتفاقيااااااااااااة األماااااااااااام املتحاااااااااااادة ملكافحااااااااااااة التصااااااااااااحر 

(ICCD/COP(13)/2) 
االسااااااااااااااااااباتيج  املقباااااااااااااااااال لالتفاقياااااااااااااااااااة  إلطااااااااااااااااااارا -

(ICCD/COP(13)/3) 
  تنفيذ االتفاقية تنفيذاً فعااًل عل  املستويام الاوطين ودون

 اإلقليم  واإلقليم 
 معاجلة ظرو  إقليمية ووطنية خاصة -

(ICCD/COP(13)/2 ،ICCD/COP(13)/3) 
رتااااامان مزياااااد مااااان االسااااات مارام والعالقاااااام مااااا   -

 :املاليةاآلليام 
ماااااذكرة التفااااااام واااااني اتفاقياااااة األمااااام املتحااااادة  -

 ملكافحة التصحر ومرفق البيئة العاملية
(ICCD/COP(13)/18) 

 اآللية العاملية تقرير -
(ICCD/COP(13)/8-ICCD/CRIC(16)/2 ،

ICCD/COP(13)/9) 

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
(، سااتعقد اهليئتااان أيلول/ساابتمرب 9)وعااد ظهاار يااو  الساابت  ( إ أيلول/ساابتمرب 6) األروعاااءماان وعااد ظهاار يااو   (4)

تضااطلعان ساسااتعراض تنفيااذ االتفاقيااة( اجتماعاهتمااا و الفرعيتااان ملااؤمتر األطاارا  )جلنااة العلاام والتكنولوجيااا وجلنااة 
 13ا. وسااتجتم  جلنااة اسااتعراض تنفيااذ االتفاقيااة أيضاااً وعااد ظهاار يااو  ماال أعمااال كاال منهو وعملهمااا وفقاااً جلااد

 .أيلول/سبتمرب
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  2017أيلول/سبتمرب  8اجلمعة، 

 00/10-00/13(5)
 00/15-00/18 

 اللجنة اجلامعة

  تنفيذ االتفاقية تنفيذاً فعاالً عل  املستويام الوطين
 واإلقليم  اإلقليم ودون 

إجراءام إرتافية أو آليام مؤسسية ملساعدة مؤمتر  -
 –األطرا  يف االستعراض املنتظم لتنفيذ االتفاقياة 

 اختصاصام جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية
(ICCD/COP(13)/5) 

االتفاقيااام األخاارص تةااجي  وتعزيااز العالقااام ماا   -
ذام الصلة وم  املنظمام واملؤسساام والوكااالم 

 الدولية املختصة
مةاااااااارو  أُطُاااااااار سياسااااااااام الاااااااادعوة: الةااااااااأن  -

 اجلنسا  واجلفا  والعواصف الرملية والباوية
(ICCD/COP(13)/19) 

- - -  

 

 2017أيلول/سبتمرب  9السبت، 

 00/10-00/13 00/15-00/18 

 جلسة عامة
  إدراج أنةطة منظمام ا تم  املد  يف ورنامج العمل

 الر   ملؤمتر األطرا : جلسة حوار مفتور 

- - - 

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .تنفيذ االتفاقية ستبدأ اللجنة اجلامعة أعماهلا وعد انتهاء مداوالم جلنة استعراض (5)
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 2017أيلول/سبتمرب  11االثنني، 

 00/10-00/13 00/15-00/18 

 جلسة عامة

 

 اجلزء اخلاص 
 افتتار اجلزء الرفي  املستوص

خطااااااااااب تااااااااارحي  مااااااااان رئااااااااايس ماااااااااؤمتر 
 األطرا  يف دورته ال ال ة عةرة

خطااااااااب تااااااارحي  مااااااان األماااااااني التنفياااااااذ  
التفاقياااااااااااة األمااااااااااام املتحااااااااااادة ملكافحاااااااااااة 

 التصحر
موعاااااااااااام وياناااااااااااام خاصاااااااااااة واسااااااااااام ا 
 اإلقليمية ومجاعام املصاحل

 اجلزء اخلاص 
: تااااااداور 1املائاااااادة املسااااااتديرة اجتمااااااا  

األرارت : حتٍد أما  التنمية واالزداار 
 والسال 

: اجلفااااا  2اجتمااااا  املائاااادة املسااااتديرة 
والعواصاااف الرملياااة والباوياااة: اإلناااذار 

 املبكر وما وعده
: حتيياااد أثااار 3اجتمااا  املائااادة املساااتديرة 

تداور األرارت :  مان األاادا  إ  
 ... ماذا سيقتض  األمر؟  العمل

 

 2017أيلول/سبتمرب  12ال الثاء، 

 00/10-00/13 00/15-00/18 

 جلسة عامة

  اجلزء اخلاص 
الةااااااااأن اجلنسااااااااا  وا قااااااااوق يف  -

األرارتاااااااا  )حااااااااوار ماااااااا  ا تماااااااا  
 املد (

كيف  كن للحكوماام احمللياة  -
يف مواجهاة حتاديام أن تساعد 

تااااداور األرارتااااا ؟ )حاااااوار مااااا  
  لاااااااا  ا كوماااااااااام املنتخباااااااااني 

 واحملليني(

 اجلزء اخلاص 
كياااااف  كااااان للقطاااااا  اخلااااااص  -

االست مار من أجل املساعدة 
علاا  حتقيااق حتييااد أثاار تااداور 
األرارتاا ؟ )حااوار ماا  القطااا  

 اخلاص(
مناقةااام ختاميااة جيريهااا الااوزراء وغااريام 

 املستوصمن املسؤولني رفيع  

 حفل االختتا 

 

 2017أيلول/سبتمرب  13األروعاء، 

 00/10-00/13 00/15-00/18 

  اللجنة اجلامعة

   خطااااااااااة التنميااااااااااة املسااااااااااتدامة لعااااااااااا
: اآلثاااااار املبتباااااة يف اتفاقياااااة 2030

 األمم املتحدة ملكافحة التصحر

تنفيااااااااااااذ اسااااااااااااباتيجية االتصااااااااااااال  -
الةاااااااملة وعقااااااد األماااااام املتحاااااادة 

ومكافحااااااة التصااااااحر  للصااااااحار 
(2010-2020.) 

(ICCD/COP(13)/4 ) 

- - - 

 



ICCD/COP(13)/1 

GE.17-10486 26 

 2017أيلول/سبتمرب  14اخلميس، 

 00/10-00/13 00/15-00/18 

 اللجنة اجلامعة

  تنفيااااذ االتفاقيااااة تنفيااااذاً فعااااااًل
عل  املستويام الاوطين ودون 

 اإلقليم  واإلقليم 

تةااجي  وتعزيااز العالقااام  -
األخااااارص  االتفاقيااااااممااااا  

ذام الصاااااااااااااااااااااالة وماااااااااااااااااااااا  
املنظماااااااااام واملؤسساااااااااام 
والوكااااااااااااااااااااالم الدولياااااااااااااااااااة 

 املختصة
(ICCD/COP(13)/6) 

 املسائل اإلجرائية 

مةاااااااااااركة منظمااااااااااام ا تماااااااااا  املااااااااااد   -
وإشاااااااراكها يف اجتماعااااااااام وعملياااااااام 
 اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر

(ICCD/COP(13)/15 ) 

مةااااااركة القطااااااا  اخلااااااص وإشااااااراكه يف  -
اجتماعاااااام وعمليااااااام اتفاقياااااة األماااااام 
املتحاادة ملكافحااة التصااحر واسااباتيجية 

 مةاركة مؤسسام األعمال
(ICCD/COP(13)/16) 

 

 2017أيلول/سبتمرب  15اجلمعة، 

 00/10-00/13 00/15-00/18 

 جلسة عامة

  تنفيذ االتفاقية تنفيذاً فعااًل عل  املساتويام
 الوطين ودون اإلقليم  واإلقليم 

تقرياااار جلنااااة اساااااتعراض تنفيااااذ االتفاقياااااة  -
 وتوصياهتا املقدمة إ  مؤمتر األطرا 

 التنظيمية املسائل 
 انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس: -
 انتخاب رئيس جلنة العلم والتكنولوجيا -
انتخاااااب رئاااايس جلنااااة اسااااتعراض تنفيااااذ  -

 االتفاقية
 وثائق تفويض الوفود -

(ICCD/COP(13)/20)(6) 
  اإلجرائيةاملسائل 

ورناامج عماال الاادورة الراوعاة عةاارة ملااؤمتر  -
 األطرا 

 النظر يف تقرير اللجنة اجلامعة
 اعتماد تقرير مؤمتر األطرا 

 تقرير الدورة 

    

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 أثناء الدورة.وثيقة من املقرر إصداراا  (6)


