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 شروح جدول األعمال المؤقت -ثانياا  

 أساسيةمعلومات     

،  1- م أ/2)انظر الم رر  ل  واعااد الماااليااة لمؤتمر األهراا وهيلاااتااو الفر يااة وأمااانااة ا تفااا يااةوف ااا   -1
ف  ت ااااديراح الميزانيااااة، قباااال باااادء الفترة الماااااليااااة الت  ت  ي اااا    ، "ينظر مؤتمر األهراا(4المرفق، الف رة  

...". وبالنظر إلى اساااااااتمرار التيدياح    احالميزانية، ويعتمد بتوافق اآلراء ميزانية أسااااااااساااااااية ت  ن  م اااااااروف
، قّرر مكتااب مؤتمر األهراا، ف  اجتماااعااو المع ود بين 19-العااالميااة الت  ي رح ااا ت ور جااائيااة كوفيااد

 .2022، ت جيل الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر األهراا إلى عام 2021نيسان/أبريل  8الدوراح ف  

  28ف  اجتمااعاو المع ود  ح اا بين الادوراح ف     وعالوة ع ى  لا،، قاام مكتاب مؤتمر األهراا، -2
،  اساااتعرال اليالة وبيي سااايناريوهاح مخت فة لضااامان اساااتمرار عم ياح األمانة إلى  2021حزيران/يونيو  
وف  أع اب المشاااوراح، اتقفق ع ى النظر ف  ع د دورة اساات نائية لمؤتمر األهراا من   .2021ما  عد عام  

والمواف ة ع ي ا من خالل إجراء مواف ة صاااااااااامتة/ تابية،    2022ؤقتة لعام  أجل النظر ف  وضاااااااااا ميزانية م
ل مادة المن ب ة من   شاااااااري ة أن ييظى ه ب ع د الدورة ا سااااااات نائية بت ييد ث ي األهراا ع ى األقل، وف ا  

 . (1)وأحكام ا تفا ية (4من المادة  3النظام الداخ   )الف رة 

  28وبنااء ع ى  لا،، أب ا األمين التنفيااأل األهرااي ف  ا تفاا ياة  اال  اب عن هريق إخ اار مؤر    -3
  6و  5ف     من النظام الداخ  ، قامت األمانة أيضااااااااااا    8ل مادة    ودعاها إلى الرد. ووف ا   2021حزيران/يونيو  
  7و  6 االماادتين    عمال   اخخ اار الل ااح الت  ييق ل اا المشاااااااااااااااركاة كمراقاب ل اا  الادورة )  2021تموز/يولياو  

، أب  ت األمانة  2021تم ي  ا ع ى هاا األسااااو. وف  بداية أي ول/ساابتمبر  من النظام الداخ  ( حتى يتسااانى 
2021كانون األول/ديسمبر  9إلى  6  بول م ترح ع د دورة است نائية ف  الفترة من األهراا 

(2). 

 افتتاح الدورة -1 

  ،2021كانون األول/ديسمبر    6سُيفتيتح ا جتما  ا ست نائ  ال ان  لمؤتمر األهراا يوم ا ثنين  -4
بتوقيت بون )توقيت أوروبا الوسااااااااا ى(، من قبل رئيا الدورة الرا عة عشااااااااارة لمؤتمر    30/12ف  السااااااااااعة  

  ة، إلى جميا المم  يناألهراا أو مم ل الرئيا عن هريق إرساااال بيان كتاب ،  ال  اح الرسااامية لممم المتيد
 المسل ين لمهراا والمراقبين.

 المسائل التنظيمية -2 

 أعضاء المكتب )أ( 

من النظام الداخ  ، سايتشاّكل مكتب مؤتمر األهراا ف  دورتو    22من المادة    2ما الف رة   تمشايا   -5
 ا ست نائية ال انية من الرئيا ونواب الرئيا الياليين.

 إقرار جدول األعمال )ب( 

من   9ل مادة    ( وف ا  ICCD/COP(ES-2)/1أعّدح األمانة جدول األعمال المؤقت المشااااااااااااروح ) -6
من النظاااام الاااداخ  ، الت  تت  اااب أن    14هراا والماااادة النظاااام الاااداخ  ،  اااا تفااااق ما رئيا مؤتمر األ

  

 )ه( أدنا  ل ي ول ع ى المزيد من المع وماح  ش ن هاا اإلجراء. 2انظر الف ل  (1)

 (.1-م أ/4من النظام الداخ   لمؤتمر األهراا )الم رر  4من المادة  3وف ا  ل ف رة  (2)
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ي ت ااااااااار جدول األعمال المؤقت لدورة اسااااااااات نائية ع ى البنود الم ترحة ف  ه ب ع د ت ، الدورة. وف  هاا  
"،  2022الميزانية المؤقتة الم ترحة لعام    -أدنا ، الاأل يشاير إلى "البرنامج والميزانية   3ال ادد، يشاّكل البند  

 مال الرئيس  ل دورة ا ست نائية.جدول األع

وعم ية ه ب ع د دورة اسااات نائية، وما تال  ل، من إصااارار ع ى ع دها أّ د  دعم األهراا، يبّين  -7
أن جدول أعمال ا جتماعاح ا سااااااااااااات نائية ُوضاااااااااااااا  الفعل ويفترل أنو متفق ع يو. وبمراعاة ها  الي ي ة  

ق ف  ها  الدورة، فخنو ساااااااايعتبر أن جدول األعمال تم إقرار   وإجراء المواف ة ال ااااااااامتة/اللتابية الت  ساااااااات ب
 أدنا . 10و 8 التزامن ما إرسال الرئيا أول رسالة كتابية ع ى النيو المبين ف  الف رتين 

ICCD/COP(ES-2)/1 - جدول األعمال المؤقت والشروح. ماكرة من األمانة 

 وثائق تفويض الوفود )ج( 

من النظااام الااداخ  ، سااااااااااااااياادرو مكتااب مؤتمر األهراا وثااائق تفويض    20و  19ل مااادتين    وف ااا   -8
 البيان ا فتتاح  لرئيا    المم  ين والمم  ين المناوبين والمساااتشاااارين، وسااايوز  ت رير  ع ى األهراا مشااافوعا  

 مؤتمر األهراا. 

ICCD/COP(ES-2)/4 -  ر األهراا وثائق تفويض الوفود. ت رير المكتب الم دم إلى مؤتم 

 اعتماد المنظمات الحكومية الدولية ومنظمات المجتمع المدني وممثلي القطاع الخاص، وقبول المراقبين )د( 

المااااادة    7وف ااااا  ألحكااااام الف رة   -9 من النظااااام الااااداخ  ،    7و  6من ا تفااااا يااااة، والمااااادتين    22من 
الوثي ااااة  1-م أ/26 والم رر  الاااادوليااااة    ICCD/COP(ES-2)/3، ترد ف   قااااائمااااة  ااااالمنظماااااح اليكوميااااة 

ومنظماح الملتما المدن ،  ما في ا المنظماح غير اليكومية، الت  ُي ترح اعتمادها ف  الدورة ا ساااااااات نائية 
، اإلجراءاح المن يااااة  10-م أ/5ال ااااانيااااة لمؤتمر األهراا. وقااااد اعتمااااد مؤتمر األهراا،  موجااااب م رر   

المدن  ومم    ال  ا  الخاص لدى مؤتمر األهراا ولمشاركة ها  الل اح ف   عتماد منظماح الملتما  
 اجتماعاح وعم ياح اتفا ية األمم المتيدة لمكافية الت ير.

ICCD/COP(ES-2)/3 -     ال  ا ومم     المدن   الملتما  الدولية ومنظماح  اليكومية  المنظماح  اعتماد 
 الخاص، وقبول المراقبين. ماكرة من األمانة

 تنظيم األعمال ـ()ه 

  6 بتوقيت بون )توقيت أوروبا الوس ى( من يوم ا ثنين،  30/12سيعتبر أن الدورة بدأح الساعة   -10
،  خرساال البيان اللتاب  ل رئيا. وسايرفق هاا البيان  مشارو  نق م ّرر  شا ن 2021 انون األول/ديسامبر  
، ع ى النيو الاأل اقترحو الرئيا، ك  يعّ ق ع يو المم  ون المساال ون لمهراا.  2022ميزانية مؤقتة لعام  

  بتوقيت بون )توقيت  30/12وسايخضاا مشارو  نق الم رر الم ترح إلجراء المواف ة ال اامتة حتى السااعة  
وف  حال عدم كساار ال اامت )أأل عدم   .2021ديساامبر/ انون األول   9أوروبا الوساا ى( من يوم الخميا  

، وسااااايع ن الرئيا  ل، من خالل  سااااااعة المن ضاااااية(، ساااااُيعتيبر الم رر معتمدا    72 ورود أأل تع يق خالل ال
بتوقيت بون )توقيت أوروبا الوسا ى( من اليوم نفساو،   ظ را    30/1بيان كتاب  ييال إلى الوفود ف  السااعة  

مع نا من ثم ن اية الدورة ا ساااااات نائية ال انية لمؤتمر األهراا. أما ف  حال كساااااار إجراء المواف ة ال ااااااامتة  
فخنو يتم،  عد التشاااااور بين أعضاااااء مكتب مؤتمر األهراا واتفاق م، تع يق الدورة لمنح األهراا المزيد من 

 ساعة. 48ل التشاور. ويمكن ع د الدورة المست نفة لفترة صمت مدت ا الوقت من أج
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ويساااتمر ت بيق النظام الداخ   لدوراح مؤتمر األهراا  اللامل، إ  إ ا ت رر خالا  ل،  سااابب   -11
 الم تضياح العم ية لالجتماعاح ا فتراضية.

 2022الميزانية المؤقتة المقترحة لعام  -البرنامج والميزانية  -3 

من ا تفاا ياة مؤتمر األهرااي إلى المواف اة ع ى برناامج وميزانية   22من الماادة    (ز )2تادعو الف رة   -12
 ،  ما ف   ل، برنامج وميزانية للل من هيلاتو الفر ية، ووضا الترتيباح الضرورية من أجل تموي  ا؛ألنش تو

،  1- م أ /2)انظر الم رر    الفر يااة وأمااانااة ا تفااا يااةل  واعااد الماااليااة لمؤتمر األهراا وهيلاااتااو  ووف ااا    -13
، "ينظر مؤتمر األهراا ف  ت اديراح الميزانياة، قبال بادء الفترة الماالياة الت  ت  ي اا الميزانياة،  (4المرفق، الف رة  

ج  ...". وألنو كان سيلرأل إعداد ميزانية قائمة ع ى النتائ   ويعتمد بتوافق اآلراء ميزانية أساسية ت  ن  م روفاح 
وت ديم ما إلى األهراا ل نظر في ما ف  الدورة الخامساااااااة عشاااااارة    2023-2022وبرنامج عمل لفترة السااااااانتين  

ف  البداية، فخن األمانة ساااااات دم إلى    كما كان م ررا    2021لمؤتمر األهراا، وألن ها  الدورة لن تع د ف  عام  
 .2022لبرناملية المؤقتة لعام مؤتمر األهراا ف  دورتو ا ست نائية ال انية م ترح الميزانية ا

 ميزانية مؤقتة  الت  تتضاااااااااااااامن م ترحا    ICCD/COP(ES-2)/2وقد أصاااااااااااااادرح األمانة الوثي ة   -14
 .2022لالتفا ية لعام 

وسااااتلرى مشاااااوراح غير رساااامية بين األهراا برعاية الرئيا ومكتب مؤتمر األهراا ف  إهار   -15
زانية. وف  ن اية فترة المشااااوراح ها ، سااايوضاااا مشااارو  اجتما  غير رسااام  لفريق ا ت اااال المعن   المي

 من الرئيا. م رر، يستند إلى المشرو  الاأل أعد  األمين التنفياأل وقدمو،  اعتبار  م ترحا  

ع ى   2022وف  إهاار هااا البناد، يتوقا أن يعتماد مؤتمر األهراا ميزانياة برنااملياة مؤقتاة لعاام   -16
 أعال . 10أساو م ترح الرئيا الم دم، عن هريق إجراء المواف ة ال امتة المشار إليو ف  الف رة 

ICCD/COP(ES-2)/2 -   ماكرة من األمانة  2022الميزانية المؤقتة الم ترحة لعام   -البرنامج والميزانية 

 تقرير الدورة -4 

أعال .   4فتتاح  ل رئيا المشاااار إليو ف  الف رة   البيان ا   سااايعّمم موجز لمشااارو  الت رير مشااافوعا   -17
وسااااااااتوضااااااااا ال ااااااااي ة الن ائية ل ت رير ع ى نيو يعكا نتائج الدورة ا ساااااااات نائية ال انية لمؤتمر األهراا،  

كانون    9من جدول األعمال يوم الخميا    3عند تعميم اساااااااتنتاجاح الرئيا  شااااااا ن البند    وسااااااايعتبر معتمدا  
 بتوقيت بون )توقيت أوروبا الوس ى(.  ظ را   30/1عة ، ف  السا2021األول/ديسمبر 

ر مساؤولية اساتلمال الت رير الن ائ   عد الدورة، بتوجيو من    ووف ا   -18 ل ممارساة المتّبعة، سايتولى الم رّ 
 الرئيا ومساعدة من األمانة.

 إغالق الدورة -5 

لمؤتمر األهراا يوم الخميا   -19 الااااادورة ا ساااااااااااااات ناااااائياااااة  المتوقا أن ت  ق    كاااااانون األول/  9من 
يت بون )توقيت أوروبا الوسااااااااااا ى(، كما هو مبين ف  بتوق  -  ظ را    30/1ف  السااااااااااااعة    2021 ديسااااااااااامبر 
 أعال . 10 الف رة
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