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  مؤمتر األطراف
  الدورة العاشرة

  ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٢١-١٠تشانغوون، مجهورية كوريا، 
   من جدول األعمال املؤقت٢البند 

  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

  جدول األعمال املؤقت وشروحه    

  مذكرة مقدمة من األمانة    

  جدول األعمال املؤقت  -أوالً     
  .انتخاب الرئيس  -١
  .إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  -٢
  :انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس  -٣

مبا (تعديل النظام الداخلي    : انتخاب أعضاء مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا       )أ(  
  ؛)٢٢ادة يف ذلك امل

  انتخاب نواب الرئيس؛  )ب(  
  انتخاب رئيس جلنة العلم والتكنولوجيا؛  )ج(  
  .انتخاب رئيس جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية  )د(  

  .وثائق تفويض الوفود  -٤
  .اعتماد املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية وقبول املراقبني  -٥
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ان للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيـذ االتفاقيـة    اخلطة وإطار العمل االستراتيجي    -٦
)٢٠١٨-٢٠٠٨:(  
استعراض تقرير جلنة العلم والتكنولوجيا، مبا يف ذلك توصياهتا املقدمـة إىل              )أ(  

  مؤمتر األطراف؛
استعراض تقرير جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، مبا يف ذلك توصياهتا املقدمة             )ب(  

  إىل مؤمتر األطراف؛
   تيسري التنسيق اإلقليمي لتنفيذ االتفاقية؛آليات  )ج(  
  استعراض التقدم احملرز يف تنفيذ استراتيجية االتصال الشاملة؛  )د(  
جراءات املنقحة ملشاركة منظمات اجملتمع املدين يف اجتماعات وعمليات         اإل  )ه(  

  اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر؛
  ة اليت مل ُتنفذ بعد؛متابعة توصيات وحدة التفتيش املشترك  )و(  
  .حتديث قائمة اخلرباء والقيام، حسب الضرورة، بإنشاء أفرقة خرباء خمصصة  )ز(  

  :الربنامج وامليزانية  -٧
  ؛٢٠١٣-٢٠١٢الربنامج وامليزانية لفترة السنتني   )أ(  
  .األداء املايل للصناديق االستئمانية لالتفاقية  )ب(  

  :أجرته وحدة التفتيش املشتركةتقييم اآللية العاملية الذي متابعة   -٨
  ؛٩-م أ/٦ من املقرر ٨ إىل ٥ والفقرات ٣ إىل ١تنفيذ الفقرات   )أ(  
والترتيبات املؤسسية، القائمـة واحملتملـة،       تقييم ترتيبات اإلبالغ واملساءلة     )ب(  

  .لآللية العاملية
 من نتائج تتـصل     النظر يف متابعة ما انتهى إليه مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة            -٩

باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر ونتائج الدورتني الثامنة عشرة والتاسعة عشرة        
  .للجنة التنمية املستدامة

  :البنود املعلقة  -١٠
   من النظام الداخلي؛٤٧املادة   )أ(  
  اإلجراءات واآلليات املؤسسية حلل املسائل املتعلقة بالتنفيذ؛  )ب(  
  .ذان يتضمنان إجراءات التحكيم والتوفيقاملرفقان الل  )ج(  

  ).٢٠٢٠-٢٠١٠(عقد األمم املتحدة للصحارى ومكافحة التصحر   -١١
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: إدراج أنشطة املنظمات غري احلكومية ضمن برنامج العمل الرمسي ملؤمتر األطـراف             -١٢
  .جلسات احلوار املفتوح

  .جلسات احلوار التفاعلي: اجلزء اخلاص من الدورة  -١٣
  . عمل الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطرافبرنامج  -١٤
  .التقرير املتعلق بالدورة  -١٥

  شروح جدول األعمال املؤقت  -ثانياً   

  مكان انعقاد الدورة    
 من النظام الداخلي ملؤمتر األطراف      ٣، ووفقاً للمادة    ٩-م أ /٣٦عمالً بأحكام املقرر      -١
مدينة تـشانغوون، مقاطعـة     ألطراف يف    ملؤمتر ا  العاشرةعقد الدورة   ، ستُ )١-م أ /١املقرر  (

  .٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٢١ إىل ١٠غييونغنام، جبمهورية كوريا، يف الفترة من 

  الترتيبات اللوجيستية    
قبل افتتاح الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف ببضعة أسابيع، ستقوم األمانـة بتوزيـع               -٢

فصيل إجراءات التسجيل واإلجـراءات      تبيِّن بالت  (ICCD/COP(10)/INF.1)مذكرة معلومات   
  .األمنية، فضالً عن الترتيبات اللوجيستية األخرى املتعلقة بالدورة

  املشتركون    

 من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، يبدأ نفـاذ          ٣٦ من املادة    ٢وفقاً للفقرة     -٣
       علـى االتفاقيـة    االتفاقية، بالنسبة إىل كل دولة أو منظمة تكامل اقتصادي إقليمية تصدق          

أو تقبلها أو توافق عليها أو تنضم إليها بعد إيداع الصك اخلمسني للتصديق أو القبـول أو                 
املوافقة أو االنضمام، يف اليوم التسعني من تاريخ إيداع هذه الدولـة أو منظمـة التكامـل                 

بناء على ذلك، و. االقتصادي اإلقليمية هذه صك تصديقها أو قبوهلا أو موافقتها أو انضمامها       
     / تـشرين األول   ١٠ ملـؤمتر األطـراف يف       طراف عند افتتاح الدورة العاشـرة     ستكون األ 

 هي الدول ومنظمات التكامل االقتصادي اإلقليمية اليت أودعت صـكوكها           ٢٠١١أكتوبر  
     يوليـه  / متـوز ١٣أما األطراف اليت تودع صـكوكها بعـد   . ٢٠١١يوليه  / متوز١٣حىت  

وأمـا  .  ملـؤمتر األطـراف  بح أطرافاً أثناء الدورة العاشرة فتص ٢٠١١يوليه  /وز مت ٢٣ولغاية  
 فال تصبح أطرافاً إال بعد اختتـام        ٢٠١١يوليه  / متوز ٢٣األطراف اليت تودع صكوكها بعد      

الدورة، ولكن ميكنها أن تشارك يف الدورة بصفة مراقب، إىل جانب األمم املتحدة ووكاالهتا              
ضو فيها أو هلا صفة املراقب لديها وليست طرفاً يف االتفاقية، فضالً            املتخصصة أو أية دولة ع    

واملعلومات ذات الـصلة    . عن املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية املعتمدة       
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ــة    ــشبكي لالتفاقي ــع ال ــى املوق ــة عل ــة متاح ــى االتفاقي ــصديقات عل ــة الت حبال
(<http://www.unccd.int>).  

  جدول األعمال    
 األعمـال املؤقـت     ، أن يدرج يف جـدول     ٩-م أ /٣٥قرر مؤمتر األطراف، يف مقرره        -٤

، ١-م أ /٩البنود الدائمة اليت يتضمنها جدول أعماله على النحو احملدد يف املقـرر             لدورته العاشرة   
  .إىل جانب املسائل الناشئة عن املقررات األخرى ملؤمتر األطراف

  الوثائق    
مة بالوثائق املعدة للدورة وللدورتني املتزامنتني معهـا ومهـا         ترد يف املرفق األول قائ      -٥

. للجنة العلم والتكنولوجيـا   نفيذ االتفاقية والدورة العاشرة     الدورة العاشرة للجنة استعراض ت    
وباإلضافة إىل التوزيع املعتاد، ستتاح الوثائق الرمسية للدورة على املوقع الـشبكي لالتفاقيـة              

(<http://www.unccd.int>).  

  انتخاب الرئيس  -١  
، على  ٢-م أ /٢٠ من النظام الداخلي، بصيغته املعدلة مبوجب املقرر         ٢٢تنص املادة     -٦

 مـن النظـام     ٢٦وتنص املادة   . انتخاب الرئيس من بني ممثلي األطراف احلاضرة يف الدورة        
يـة  الداخلي على أن يتوىل الرئاسة يف اجللسة األوىل لكل دورة عادية رئيس الـدورة العاد              

  . إىل أن ينتخب مؤمتر األطراف رئيساً للدورةأحد نواب الرئيسالسابقة، أو يف حالة غيابه، 

  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  -٢  
. سُيعرض على مؤمتر األطراف جدول األعمال املؤقت الوارد يف هذه الوثيقة إلقراره             -٧

  . ويرد يف املرفق الثاين جدول زمين مؤقت ألعمال الدورة

  الغرض من الدورة    
ويهـدف تنظـيم    .  من االتفاقية  ٢٢ من املادة    ٢مهام مؤمتر األطراف حمددة يف الفقرة         -٨

 ٩-م أ /٣٥أعمال الدورة إىل تيسري االضطالع هبذه األنشطة، على أن ُيؤخذ يف احلسبان املقـرر               
  .وغريه من مقررات مؤمتر األطراف ذات الصلة بربنامج عمله

  فتتاحيةاجللسة العامة اال    
قد يرغب مؤمتر األطراف يف النظر يف السيناريو التايل فيما يتعلق بتنظـيم اجللـسة                 -٩

 إىل انتخاب   إذ سيفتتح رئيس الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف الدورة ويدعو        . العامة االفتتاحية 
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 ممثل مث يديل كل من.  ببيان بعد انتخابهالعاشرةديل رئيس الدورة وسُي. رئيس للدورة العاشرة
، وتلـي ذلـك     ببيان التصحرالبلد املضيف واألمني التنفيذي التفاقية األمم املتحدة ملكافحة         

بيانات يديل هبا ممثلو األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة واملنظمات احلكومية الدولية األخرى     
غـري  ، باإلضافة إىل ممثل عن املنظمـات        صاحبة املصلحة موعات  اجملواجملموعات اإلقليمية و  

وبعد ذلك يدعو الرئيس    . مث يدعو الرئيس إىل إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل        . احلكومية
  . إىل انتخاب نواب الرئيس ورئيس جلنة العلم والتكنولوجيا

 اعتماد املنظمـات احلكوميـة الدوليـة         مسألة ينظر مؤمتر األطراف يف   سوأخرياً،    -١٠
  .واملنظمات غري احلكومية وقبول املراقبني

  إنشاء جلنة جامعة وحتديد مهامها    
كانت املمارسة املتبعة يف الدورات السابقة ملؤمتر األطراف هي أن ينشئ املؤمتر، يف               -١١

اجللسة العامة االفتتاحية، جلنة جامعة للدورة يكون باب املشاركة فيها مفتوحاً أمام مجيـع              
وستوصي . ا يف الدورة العاشرة   سهوقد يرغب مؤمتر األطراف يف اتباع املمارسة نف       . األطراف

وتكون لرئيس هذه اللجنـة     . اللجنة اجلامعة مبشاريع مقررات كي يعتمدها مؤمتر األطراف       
وميكن أن خيصص مـؤمتر     . سلطة تفويض األعمال، حسبما يكون مناسباً، إىل أفرقة صياغة        

  :األطراف البنود التالية للجنة اجلامعة
ان للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيـذ        اخلطة وإطار العمل االستراتيجي     )أ(  
   ؛)٢٠١٨-٢٠٠٨(االتفاقية 

  آليات تيسري التنسيق اإلقليمي لتنفيذ االتفاقية؛ '١'
  استعراض التقدم احملرز يف تنفيذ استراتيجية االتصال الشاملة؛ '٢'
حة ملشاركة منظمـات اجملتمـع املـدين يف اجتماعـات       جراءات املنقَّ اإل '٣'

  ة ملكافحة التصحر؛وعمليات اتفاقية األمم املتحد
  متابعة توصيات وحدة التفتيش املشتركة اليت مل تنفَّذ بعد؛ '٤'

  الربنامج وامليزانية؛  )ب(  
  ؛٢٠١٣-٢٠١٢الربنامج وامليزانية لفترة السنتني  '١'
  األداء املايل للصناديق االستئمانية لالتفاقية؛ '٢'

  :ةتقييم اآللية العاملية الذي أجرته وحدة التفتيش املشتركمتابعة   )ج(  
  ؛٩-م أ/٦ من املقرر ٨ إىل ٥الفقرات  و٣ إىل ١تنفيذ الفقرات  '١'
تقييم ترتيبات اإلبالغ واملساءلة والترتيبات املؤسسية، القائمة واحملتملة، لآلليـة           ' ٢'

  العاملية؛
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النظر يف متابعة ما انتهى إليه مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة من نتائج               )د(  
عـشرة  الدورتني الثامنة عشرة والتاسعة حدة ملكافحة التصحر ونتائج  تتصل باتفاقية األمم املت   
  .للجنة التنمية املستدامة

   من النظام الداخلي؛٤٧املادة   )ه(  
  ؛)٢٠٢٠-٢٠١٠(عقد األمم املتحدة للصحارى ومكافحة التصحر   )و(  
  برنامج عمل الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف؛  )ز(  
  . مناسبةأي مسائل أخرى ُتعترب  )ح(  

  جلنة العلم والتكنولوجيا    
 ١٣ و ١١ ما بني     يف الفترة  والتكنولوجياالعلم   جلنةمن املقرر بصورة أولية أن جتتمع         -١٢

 ومقررات أخرى ذات صلة صـادرة عـن        ٩-م أ /٢٦ووفقاً للمقرر   . أكتوبر/تشرين األول 
، (ICCD/COP(10)/CST/1)للجنة  لدورة ا مؤمتر األطراف، أعدت األمانة جدول أعمالٍ مؤقتاً        

  .فضالً عن وثائق أخرى تلزم ملداوالهتا؛ وترد هذه الوثائق يف املرفق األول

  جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية    
 ١١ ما بني     يف الفترة  من املقرر بصورة أولية أن جتتمع جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية           -١٣
 ومقررات  ٩-م أ /١١قاً للمقرر   ووف. أكتوبر ملدة ثالثة أيام ونصف يوم     / تشرين األول  ٢٠و

، (ICCD/CRIC/(10)/1) مؤقتاً لدورة اللجنـة      ات صلة، أعدت األمانة جدول أعمال     أخرى ذ 
  .الوثائق يف املرفق األولائق أخرى للدورة؛ وترد قائمة هبذه فضالً عن وث

  فريق اخلرباء املخصص    
 تـشرين   ٢٠ضوية يف   ُيقترح أن جيتمع من جديد فريق اخلرباء املخصص املفتوح الع           -١٤

  .٩-م أ/٢٩ و٩-م أ/٢٨أكتوبر، عمالً باملقررين /األول

  اجلزء األويل من الدورة    
ملؤمتر األطراف إىل ثالثـة     املؤقت أن ُتقسم الدورة العاشرة      ُيقترح يف اجلدول الزمين       -١٥

ـ / تشرين األول١٤ إىل ١٠ويف أثناء اجلزء األويل الذي سُيعقد يف الفترة من  . أجزاء وبر، أكت
 وجلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، أن تبدأ       والتكنولوجياالعلم   جلنةُيقترح، باإلضافة إىل دوريت     
  . اللجنة اجلامعة للدورة أعماهلا

أكتوبر لكي يستمع إىل تقارير مـن       / تشرين األول  ١٤ويعقد املؤمتر جلسة عامة يف        -١٦
ض تنفيذ االتفاقيـة، ويتخـذ مجيـع         وجلنة استعرا  والتكنولوجياالعلم   جلنةاللجنة اجلامعة و  
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املقررات الالزمة بشأن املسائل املعروضة عليه، ويستعرض تنظيم األعمال لألسبوع الثاين، مبا            
  .يف ذلك وضع ترتيبات لعقد جلسات أخرى للجنة اجلامعة، حسبما يكون مناسباً

  اجلزء اخلاص من الدورة    
ثالث موائد  وزراء واملسؤولني اآلخرين    البني  فيما  عقد  سُت،  ٩-م أ /٣٥وفقاً للمقرر     -١٧

 تشرين  ١٨ و ١٧ يف يف إطار اجلزء اخلاص من الدورة املقرر عقده          إلجراء مناقشات مستديرة  
  .أكتوبر/األول

  مناقشات اجتماعات املائدة املستديرة ألعضاء الربملان    
فقـاً  إن جلسة احلوار التفاعلي مع أعضاء الربملان، املدرجة يف جدول األعمـال و              -١٨

 ١٣، ستتخذ شكل مناقشات مائدة مستديرة ومن املقرر هلا أن ُتعقد يف             ٩-م أ /٣٥ للمقرر
ومن املتوقع إحالة أي نتائج تسفر عنـها مناقـشات املائـدة            . أكتوبر/ تشرين األول  ١٤و

  . املستديرة إىل مؤمتر األطراف كي ينظر فيها

  جلسات احلوار املفتوح    
 ٩-م أ /٥ ذلك بالطلب املوجه من مؤمتر األطراف يف املقرر        وك ٩-م أ /٣٥عمالً باملقرر     -١٩
ضمان أن يشمل برنامج عمل املؤمتر جلسات حوار مفتوح مع اجملتمع املدين يف األسـبوع األول   ل

ر عقد جلستني مدة    من املؤمتر من أجل ضمان فعالية إسهام اجملتمع املدين يف مداوالت املؤمتر، تقرّ            
  .أكتوبر/ تشرين األول١٩ و١٤ض يف كل منهما نصف يوم هلذا الغر

  اجلزء اخلتامي    
. يف أثناء اجلزء اخلتامي، سينظر مؤمتر األطراف يف مجيع املقررات اليت مل ُتعتمد سابقاً       -٢٠

وثائق التفويض مـن أجـل اعتمـاده        وسُيعرض عليه أيضاً التقرير املقدم من املكتب بشأن         
(ICCD/COP(10)/30)

ريخ ومكان انعقاد الدورة احلادية عشرة ملؤمتر       وسيبّت املؤمتر يف تا   . )١(
  :األطراف، آخذاً يف احلسبان ما يلي

 مـن  ٢٢ مـن املـادة   ٤األحكام التشريعية ذات الصلة الواردة يف الفقرة      )أ(  
      مـن النظـام الـداخلي،       ٣ من النظام الداخلي، واملـادة       ٤ من املادة    ٢االتفاقية، والفقرة   

  ؛٢-م أ/١واملقرر 
  .ي عرض الستضافة الدورة احلادية عشرة وتغطية التكاليف املالية اإلضافيةأ  )ب(  

__________ 

 .وثيقة ستصدر أثناء الدورة )١(
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للجنـة  كان انعقاد الدورة احلادية عشرة      وسيبّت مؤمتر األطراف أيضاً يف تاريخ وم        -٢١
 املتعلق باختـصاصات هـذه      ٩-م أ /١١استعراض تنفيذ االتفاقية، آخذاً يف احلسبان املقرر        

  .مين الجتماعاهتااللجنة وعملياهتا واجلدول الز
 تـشرين   ٢١ويتيح اجلدول الزمين املقترح عقـد اجللـسة العامـة اخلتاميـة يف                -٢٢

 تشرين  ٢٠وتبعاً لذلك، ينبغي االنتهاء من مجيع املفاوضات يف موعد أقصاه           . أكتوبر/األول
  .أكتوبر/األول

  أوقات اجللسات    
ه من التسهيالت املتاحة    يهدف اجلدول الزمين املؤقت إىل االستفادة على أفضل وج          -٢٣

ومل توضع ترتيبات أو ُتخصص اعتمادات يف امليزانية لعقـد          . يف أثناء ساعات العمل العادية    
ولتجنب تكّبد مصروفات العمل اإلضايف،     . جلسات يف املساء أو خالل عطلة هناية األسبوع       

      ومـن   ٠٠/١٣ إىل الـساعة     ٠٠/١٠ستكون أوقات العمل العادية للدورة مـن الـساعة          
يف آن واحد يف أي      لكي ُتعقد ومل توضع أي ترتيبات     . ٠٠/١٨ إىل الساعة    ٠٠/١٥الساعة  

  . الترمجة الشفوية من جلستني رمسيتني مزودتني خبدماتأكثروقت من األوقات 

  انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس  -٣  

  )٢٢مبا يف ذلك املادة  (تعديل النظام الداخلي: انتخاب أعضاء مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا  )أ(  
، وقد ُوضعت يف االعتبار فيه أمهية ضـمان االسـتمرارية يف            ٩-م أ /٢٤إن املقرر     -٢٤

أعمال جلنة العلم والتكنولوجيا يف إطار تنفيذ اخلطة وإطار العمل االستراتيجيني للـسنوات             
 جدول  ، قد أدرج يف   )االستراتيجية) (٢٠١٨-٢٠٠٨(العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية       

). ٢٢مبا يف ذلك املادة     (أعمال الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف مسألة تعديل النظام الداخلي          
  .ICCD/COP(10)/24وترد معلومات بشأن هذه املسألة يف الوثيقة 

  انتخاب نواب الرئيس  )ب(  
   ، بـصيغته املعدَّلـة    ١-م أ /١ من النظام الداخلي الوارد يف املقرر        ٢٢وفقاً للمادة     -٢٥

، ينتخب مؤمتر األطراف تسعة نواب للرئيس من بني ممثلـي األطـراف             ٢-م أ /٢٠باملقرر  
 ١٠وسيجري هذا االنتخاب يف اجللسة االفتتاحية ملؤمتر األطـراف يف           . احلاضرين يف الدورة  

  .أكتوبر/تشرين األول

  انتخاب رئيس جلنة العلم والتكنولوجيا  )ج(  
       ، بـصيغته املعدَّلـة     ١-م أ /١لـوارد يف املقـرر       من النظام الـداخلي، ا     ٢٢املادة    -٢٦

  .  تنطبق أيضاً على انتخاب رئيس جلنة العلم والتكنولوجيا،٢-م أ/٢٠باملقرر 
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  انتخاب رئيس جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية  )د(  
 على أن ينتخب    ٢-م أ /٢٠ من النظام الداخلي بصيغته املعدَّلة باملقرر        ٣١تنص املادة     -٢٧

األطراف رؤساء اهليئات الفرعية غري جلنة العلم والتكنولوجيا ما مل يقرر املؤمتر خـالف              مؤمتر  
  .وسُينتخب رئيس جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية بعد اختتام الدورة العاشرة هلذه اللجنة. ذلك

  وثائق تفويض الوفود  -٤  
طراف بفحـص    من النظام الداخلي، يقوم مكتب مؤمتر األ       ٢٠ و ١٩وفقاً للمادتني     -٢٨

وثائق تفويض املمثلني، واملمثلني املناوبني واملستشارين ويقدم تقريره إىل مؤمتر األطراف من            
 ICCD/COP(10)/30وسريد التقرير املتعلق بوثائق التفـويض يف الوثيقـة   . أجل البت فيه

)٢( .
لـدورة   من النظام الداخلي، حيق للممثلني أن يشاركوا بصفة مؤقتـة يف ا            ٢١ووفقاً للمادة   

  .بانتظار صدور قرار من مؤمتر األطراف بقبول وثائق تفويضهم

  اعتماد املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية، وقبول املراقبني  -٥  
 مـن النظـام     ٧ و ٦ من االتفاقية، واملـادتني      ٢٢ من املادة    ٧وفقاً ألحكام الفقرة      -٢٩

 قائمة باملنظمات احلكومية    ICCD/COP(10)/28قة  ، ترد يف الوثي   ١-م أ /٢٦الداخلي، واملقرر   
ترح اعتمادهـا يف    الدولية ومنظمات اجملتمع املدين، مبا فيها املنظمات غري احلكومية، اليت ُيق          

حة العتماد منظمات اجملتمع املدين والقطاع      جراءات املنقَّ واإل. ملؤمتر األطراف الدورة العاشرة   
ملؤمتر األطراف من أجل النظر فيها وهي ترد يف الوثيقة          اخلاص قد قُدمت إىل الدورة العاشرة       

ICCD/COP(10)/29.  

 تعزيـز تنفيـذ     وإطار العمل االستراتيجيان للسنوات العشر من أجـل       اخلطة    -٦  
  )٢٠١٨-٢٠٠٨(االتفاقية 

وقد أُجريت متابعـة    . ، اعتمد مؤمتر األطراف االستراتيجية    ٨-م أ /٢٣عمالً باملقرر     -٣٠
رة التاسعة ملؤمتر األطراف املتعلقة االستراتيجية وقُدمت تقارير إىل الدورة          لشىت قرارات الدو  

  .العاشرة للمؤمتر لكي تنظر األطراف فيها

  ، مبا يف ذلك توصياهتا املقدمة إىل مؤمتر األطرافالعلم والتكنولوجيااستعراض تقرير جلنة   )أ(  
اض تقرير جلنـة العلـم      ، أن جيعل استعر   ١-م أ /٩قرر مؤمتر األطراف، يف مقرره        -٣١

 من االتفاقية، مبـا يف ذلـك        ٢٢من املادة   ) د(٢والتكنولوجيا، الذي ُيجرى عمالً بالفقرة      

__________ 

 .وثيقة ستصدر أثناء الدورة )٢(
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، بنداً دائماً من    إليهاتوصياهتا املقدمة إىل مؤمتر األطراف وبرنامج عملها والتوجيهات املقدمة          
  . بنود جدول أعمال املؤمتر

 مؤمتر األطراف مشاريع املقررات الناشئة عـن      وستحيل جلنة العلم والتكنولوجيا إىل      -٣٢
مداوالهتا يف دورهتا العاشرة، فضالً عن التوصيات املتعلقة مبشروع خطة عملـها املتعـددة              

لفترة السنتني؛ وقد أُدرجت هـذه التوصـيات يف    السنوات وبربنامج عملها احملدد التكاليف    
وقد يرغـب مـؤمتر     . ٩-م أ /٢٦ر   من املقر  ٢جدول أعمال دورهتا العاشرة، وفقاً للفقرة       

  .األطراف يف مناقشة هذه التوصيات وتقدمي ما يلزم من توجيه إىل جلنة العلم والتكنولوجيا

  استعراض تقرير جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، مبا يف ذلك توصياهتا املقدمة إىل مؤمتر األطراف  )ب(  
نة استعراض تنفيذ االتفاقية كهيئة     ، إنشاء جل  ٩-م أ /١١قرر مؤمتر األطراف، يف مقرره        -٣٣

ويف . فرعية دائمة ملؤمتر األطراف تساعده يف االستعراض املنتظم لتنفيذ االتفاقية واالسـتراتيجية           
، يف  حتـدد املقرر نفسه، اعتمد مؤمتر األطراف اختصاصات جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية اليت            

اليت ُتعقد فيما بني الدورات العاديـة ملـؤمتر         مجلة أمور، والية هذه اللجنة ومهامها يف دوراهتا         
  .األطراف ودوراهتا اليت ُتعقد باالقتران مع الدورات العادية ملؤمتر األطراف

 من االتفاقية، يستعرض مؤمتر األطراف التقـارير        ٢٢من املادة   ) د(٢وعمالً بالفقرة     -٣٤
، تقدم جلنة استعراض    ٩-م أ /١١ر  ووفقاً للمقر . املقدمة من هيئاته الفرعية ويقدم التوجيه إليها      

تنفيذ االتفاقية تقريراً عن أعماهلا بانتظام إىل مؤمتر األطراف عن مجيع جوانب أعماهلا وخباصـة               
عن طريق مشاريع مقررات ُتعد يف الدورات اليت ُتعقد باالقتران مع الدورات العاديـة ملـؤمتر                

وينبغـي أن   .  األطراف ويعتمـدها   األطراف، حيثما كان ذلك ضرورياً، لكي ينظر فيها مؤمتر        
وتبني األهـداف   تشمل هذه املقررات عناصر موضوعية هتدف إىل تيسري تنفيذ االتفاقية بفعالية            

م وسـيقدَّ . واملسؤوليات املسندة واآلثار املالية املتوقعة املترتبة على تنفيذها، حسب الـضرورة          
التفاقية إىل مؤمتر األطراف يف جلـساته       التقرير املتعلق بالدورة العاشرة للجنة استعراض تنفيذ ا       

وإلجراء أي مداوالت    املؤمترأكتوبر كي ينظر فيه     / تشرين األول  ١٥ و ١٤  يف اليت ُتعقد العامة  
  . قد يرغب مؤمتر األطراف يف إجرائها بشأن تنفيذ االتفاقية واالستراتيجية

  آليات تيسري التنسيق اإلقليمي لتنفيذ االتفاقية  )ج(  
، دعا مؤمتر األطراف األمني التنفيذي واملدير العـام         ٩-م أ /٣ من املقرر    ١ة  يف الفقر   -٣٥

 من املقرر نفـسه،     ٢ويف الفقرة   . لآللية العاملية إىل تعزيز فعالية وكفاءة آليات التنسيق اإلقليمي        
طلب مؤمتر األطراف كذلك إىل األمني التنفيذي واملدير العام لآللية العاملية القيام، يف حـدود               

وارد املتاحة، باملساعدة على التنسيق اإلقليمي وفقاً لالحتياجات القائمة واملستجدة والقدرات           امل
 دعم آليـات التنـسيق      ٣والقضايا احملددة، بالتشاور مع املناطق، بينما طلب إليهما يف الفقرة           

ـ      ٤وطلب املؤمتر إليهما يف الفقرة      . اإلقليمي حسبما يكون مناسباً    شأن  التعاون معاً بنـشاط ب
  . برنامج العمل املشترك من أجل تيسري التنسيق اإلقليمي واإلسهام يف التعاون داخل املناطق
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إىل األمني التنفيذي أن    أيضاً  مؤمتر األطراف    طلب   ٩-م أ /٣ من املقرر    ٥ويف الفقرة     -٣٦
ما ع، حـسب  يستعرض الترتيبات احلالية الستضافة وحدات التنسيق اإلقليمي القائمة وأن يوقّ         

 مـن   ٦ويف الفقرة   .  والبلدان  املضيفة ، مذكرات تفاهم جديدة مع املؤسسات     ون مناسباً يك
أن ييّسر إنشاء آلية تنـسيق إقليمـي        إىل األمني التنفيذي    املقرر طلب مؤمتر األطراف أيضاً      

عن طريق استكشاف أوجه التآزر مع املؤسـسات الوطنيـة ودون           ألطراف املرفق اخلامس    
ن خيصص وظيفة   ، وأ ذات الصلة اليت أبدت اهتماماً باستضافة هذه اآللية       اإلقليمية واإلقليمية   

 من املقـرر نفـسه،   ٨ويف الفقرة   . تاحة يف امليزانية األساسية   هلذا الغرض يف حدود املوارد امل     
طُلب إىل األمني التنفيذي أن يقدم إىل الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف تقريراً عن تنفيذ هـذه                

، مشفوعاً باستعراض شامل لترتيبات وحـدات التنـسيق اإلقليمـي            املتحققة نتائجالعملية وال 
ويـرد يف الوثيقـة     . كمكون من مكونات استعراض تنفيذ االستراتيجية يف منتـصف املـدة          

ICCD/COP(10)/21    التقرير املقدم من األمني التنفيذي من أجل النظر فيه يف الدورة العاشـرة 
  .ملؤمتر األطراف

  تقدم احملرز يف تنفيذ استراتيجية االتصال الشاملةاستعراض ال  )د(  
، طلب مؤمتر األطراف إىل األمانـة أن تـستعرض          ٩-م أ /٤ من املقرر    ٢يف الفقرة     -٣٧

استراتيجية االتصال الشاملة من أجل ضمان تنفيذ االستراتيجية طبقاً لوالية اتفاقيـة األمـم              
 مـن   ٨ويف الفقـرة    .  األطراف املتأثرة  املتحدة ملكافحة التصحر، فضالً عن أولويات البلدان      

املقرر نفسه، شجع مؤمتر األطراف األمانة واآللية العاملية على السعي بنشاط، وفقاً ملهامهما             
الرئيسية، إىل إجياد مصادر ابتكارية للتمويل، مبا يف ذلك من القطاع اخلاص ومؤسسات اخلري              

 إجياد دعم عـيين لتنفيـذ اسـتراتيجية         العام ومنظمات اجملتمع املدين ذات الصلة، فضالً عن       
  .االتصال الشاملة

، طلب مؤمتر األطراف إىل األمانة أن تواصل بناء         ٩-م أ /٤ من املقرر    ٩ويف الفقرة     -٣٨
ُنظم تتسم بالكفاءة إلدارة املعارف وللوساطة يف تقاسم املعارف تكون مبثابة أدوات للتنفيذ             

 أن تواصل يف الوقت نفسه أداء دورها املتمثل يف          الناجح الستراتيجية االتصال الشاملة، على    
على تنسيق وتنفيذ هذه االستراتيجية يف احملافل ذات الصلة على املستويني الدويل واإلقليمي،             

 من املقرر نفـسه،     ١١ويف الفقرة   .  من املقرر نفسه   ١٠ طُلب كذلك يف الفقرة      النحو الذي 
دم إليه يف دورته العاشرة تقريراً عن التقـدم         طلب مؤمتر األطراف إىل األمني التنفيذي أن يق       

 التقرير املقدم   ICCD/COP(10)/2ويرد يف الوثيقة    . احملرز يف تنفيذ استراتيجية االتصال الشاملة     
  .من األمني التنفيذي لكي ينظر فيه مؤمتر األطراف يف دورته العاشرة

ماعات وعمليات اتفاقية األمم    جراءات املنقحة ملشاركة منظمات اجملتمع املدين يف اجت       اإل  )ه(  
  املتحدة ملكافحة التصحر

، دعا مؤمتر األطراف األمني التنفيـذي إىل تيـسري   ٩-م أ/٥ من املقرر    ٣يف الفقرة     -٣٩
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آليات وإجراءات اختيار املرشحني من بني منظمات اجملتمع املدين للمشاركة يف اجتماعـات             
 طلب مؤمتر    من املقرر نفسه،   ٤ ويف الفقرة    .اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر    وعمليات  

األمانة تيسري مشاركة منظمات اجملتمع املدين مشاركة نشطة يف عمليـة           إىل  األطراف أيضاً   
، بغية حتسني فعالية اإلسهام الذي يقدمه       وهيئاته الفرعية التحضري الجتماعات مؤمتر األطراف     

 مؤمتر األطراف إىل األمني العام أن يقدم         من املقرر نفسه، طلب    ٧ويف الفقرة   . اجملتمع املدين 
ويـرد يف   .  والنتائج اليت حتققـت    ٩-م أ /٥تقريراً إليه يف دورته العاشرة بشأن تنفيذ املقرر         

 التقرير املقدم من األمني التنفيذي لكي ينظر فيه مؤمتر األطراف يف            ICCD/COP(10)/5الوثيقة  
  .دورته العاشرة

  يش املشتركة اليت مل ُتنفذ بعدمتابعة توصيات وحدة التفت  )و(  
، طلب مؤمتر األطراف إىل األمانـة أن        ٨-م أ /٣من مرفق املقرر    ) أ(٢٠الفقرة  يف    -٤٠

تقـدم  أن  تنفذ التوصيات املؤسسية ذات الصلة الواردة يف تقرير وحدة التفتيش املـشتركة و            
علومات املتعلقة   وامل .ذه التوصيات تقاريرها بصورة منهجية إىل مؤمتر األطراف فيما يتصل هب        

حبالة تنفيذ توصيات وحدة التفتيش املشتركة قد أعدهتا أمانة االتفاقية وقدمتها لكي ينظر فيها          
وحسب هذه الوثيقـة،    ). ICCD/COP(9)/4انظر الوثيقة   (مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة      

    عتمـدة يف  أُدمج اجلزء الرئيسي من توصيات وحدة التفتيش املـشتركة يف االسـتراتيجية امل            
  .، وإذا قررت األطراف ذلكستعد األمانة وثائق إضافية عن هذه املسألةو. ٨-م أ/٣املقرَّر 

  قائمة اخلرباء والقيام، حسب الضرورة، بإنشاء أفرقة خرباء خمصصةحتديث   )ز(  
 من االتفاقية على أن يضع مؤمتر األطراف قائمة بأمساء          ٢٤ من املادة    ٢تنص الفقرة     -٤١

ستقلني من ذوي اخلربة الفنية والتمرس يف امليادين ذات الصلة، وأن يقوم بتحـديث              خرباء م 
، إجراءات وضع وحتديث قائمة     ١-م أ /١٨واعتمد مؤمتر األطراف، مبقرره     . هذه القائمـة 

  .بأمساء خرباء مستقلني

، طلب مؤمتر األطراف من األمانة أن تواصـل         ٩-م أ /٢١ من املقرر    ٢ويف الفقرة     -٤٢
 ٣ويف الفقرة   . قائمة اخلرباء املستقلني باالستناد إىل الترشيحات املقدمة من األطراف        حتديث  

من املقرر نفسه، طلب مؤمتر األطراف أيضاً من األمانة أن تبحث وحتلل اإلجراءات احلاليـة               
ج أمساؤهم يف قائمة اخلرباء املستقلني وأن تتقـدم     واملعايري اخلاّصة بترشيح اخلرباء الذين ستدرَ     

وفضالً عن ذلك شجَّع    . توصيات إىل الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف بشأن إدخال حتسينات        ب
 من املقرر نفسه، على حتديث الربامج احلاسـوبية         ٥ و ٤مؤمتر األطراف األمانة، يف الفقرتني      

املطلوبة من أجل إعداد قائمة اخلرباء املستقلني باالستناد إىل التطورات التكنولوجية اجلديـدة             
حتياجات األطراف، وأن تقدم تقريراً إىل الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف بـشأن إمكانيـة       وا

تصميم أداة حبث مشتركة على الشبكة العنكبوتية متكن من البحث يف قوائم اخلرباء اخلاصـة      
 .ICCD/COP(10)/22وترد املعلومات املتعلقة هبذه املسائل يف الوثيقـة  . باتفاقيات ريو الثالث 
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ــة ــشبكي لالتفاقيــة     وقائم ــع ال ــى املوق ــة عل ــة متاح ــرباء احملدَّث :  اخل
<http://www.unccd.int/science/menu.php?newch=l2>.  

 من االتفاقية على أن يقوم مؤمتر األطراف بإنشاء أفرقة ٢٤ من املادة ٣وتنص الفقرة   -٤٣
جيـا،  خرباء خمصصة، حسب الضرورة، من أجل تزويده، عن طريق جلنة العلـم والتكنولو            

باملعلومات واملشورة بشأن قضايا حمددة تتعلـق بأحـدث التطـورات يف ميـادين العلـم              
وبعد النظر يف تقرير    . والتكنولوجيا ذات الصلة مبكافحة التصحر والتخفيف من آثار اجلفاف        

جلنة العلم والتكنولوجيا، قد يود مؤمتر األطراف أن ينظر يف تعيني أفرقة خمصصة، حـسب               
 ١-م أ /١٧د اختصاصاهتا وطرائق عملها وفقاً لإلجراءات الواردة يف املقرر          الضرورة، وحتدي 

  .فيما يتعلق بإنشاء األفرقة املخصصة

  الربنامج وامليزانية  -٧  
  مؤمتر األطراف إىل إقـرار برنـامج        من االتفاقية  ٢٢من املادة   ) ز(٢تدعو الفقرة     -٤٤

ن هيئاته الفرعية، ووضـع الترتيبـات       وميزانية ألنشطته، مبا يف ذلك برنامج وميزانية لكل م        
  .الضرورية لتمويلها

  ٢٠١٣-٢٠١٢الربنامج وامليزانية لفترة السنتني   )أ(  
جلنة العلم   كلٍ من  إىل أيضاً ٩-م أ /١ من املقرر    ٤يف الفقرة    طلب مؤمتر األطراف،    -٤٥

ع خطـط عمـل     والتكنولوجيا وجلنة استعراض تنفيذ االتفاقية واآللية العاملية واألمانة أن تض         
 ، هنج اإلدارة القائمة علـى النتـائج        يف ذلك  مستخدمةً) ٢٠١٥-٢٠١٢(متعددة السنوات   

طط يف خطة عمل شاملة متعددة السنوات لالتفاقية، وفقاً هذه اخلتدمج   إىل األمانة أنوطلب
  . واالستراتيجية، كي ينظر فيها مؤمتر األطراف يف دورته العاشرة٨-م أ/٣ للمقرر

   ، طلب مؤمتر األطراف إىل األمـني التنفيـذي         ٩-م أ /٩ من املقرر    ٢٧ الفقرة   ويف  -٤٦
   ، متـشياً مـع     ٢٠١٣-٢٠١٢إعداد ميزانية قائمة على النتائج وبرامج عمل لفترة السنتني          

مسي الصفري والنمو   اريوهات للميزانية تعكس النمو اإل    ، مبا يشمل وضع سين    ٩-م أ /١املقرر  
امليزانية  استعراض عام لوثائق الربنامج و     ICCD/COP(10)/7 الوثيقة   ويرد يف . احلقيقي الصفري 

املقدمة إىل الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف من أجل النظر فيها، كما ترد مشاريع برامج العمل    
 ملؤسـسات وهيئـات االتفاقيـة يف الـوثيقتني          ٢٠١٣-٢٠١٢احملددة التكاليف للفتـرة     

ICCD/COP(10)/8و ICCD/COP(10)/9.  

  األداء املايل للصناديق االستئمانية لالتفاقية  )ب(  
، طلب مؤمتر األطراف إىل األمني التنفيذي تقدمي تقرير إىل مؤمتر           ٩-م أ /٩يف املقرر     -٤٧

األطراف يف دورته العاشرة عن حالة الصناديق االستئمانية املنشأة مبوجب القواعد املالية ملؤمتر           
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  .ICCD/COP(10)/10 هبذه املسألة يف الوثيقة قةاملعلومات املتعلوترد . فاألطرا

  ٢٠١١-٢٠١٠تقارير عن تنفيذ برامج العمل احملددة التكاليف ملؤسسات وهيئات االتفاقية للفترة     
 واخلاصة ٢٠١١-٢٠١٠احملددة التكاليف للفترة التقارير املتعلقة بتنفيذ برامج العمل      -٤٨

نة العلم والتكنولوجيا واآللية العاملية، وهي التقارير       باألمانة وجلنة استعراض تنفيذ االتفاقية وجل     
، ُتقدَّم إىل الدورة العاشرة     ICCD/COP(10)/15 إىل   ICCD/COP(10)/12الواردة يف الوثائق من     

برنامج العمل املشترك لألمانـة     أما التقرير املتعلق بتنفيذ     . ملؤمتر األطراف من أجل النظر فيها     
الدورة وُيقدَّم إىل    ICCD/COP(10)/11 فريد يف الوثيقة     ٢٠١١-٢٠١٠واآللية العاملية للفترة    

  .العاشرة ملؤمتر األطراف من أجل النظر فيه

  ٢٠١١-٢٠١٠البيانات املالية للصناديق االستئمانية لالتفاقية لفترة السنتني     
نية  البيانات املالية غري املراجعة للصناديق االستئما      ICCD/COP(10)/19ترد يف الوثيقة      -٤٩

  .٢٠١١-٢٠١٠لالتفاقية لفترة السنتني 

   لالتفاقيةستئمانية االراجعة للصناديق املالية املبيانات ال    
 للـصناديق    املراَجعـة  البيانات املالية  20 و 19 و ICCD/COP(10)/17 الوثائقترد يف     -٥٠
  .ستئمانية لالتفاقيةالا

  ٢٠١١-٢٠١٠ية لفترة السنتني تقرير عن حالة املسامهات يف الصناديق االستئمانية لالتفاق
 االسـتئمانية لصناديق املسامهات يف ا حلالة عرض ICCD/COP(10)/18يرد يف الوثيقة      -٥١

  .٢٠١١-٢٠١٠لفترة السنتني لالتفاقية 

   وحدة التفتيش املشتركةالذي أجرتهتقييم اآللية العاملية متابعة   -٨  

  ٩-م أ/٦قرر  من امل٨ إىل ٥الفقرات  و٣ إىل ١تنفيذ الفقرات   )أ(  
تعاون أمانة األونكتاد واآللية ، طلب مؤمتر األطراف ٩-م أ/٦ من املقرر ١يف الفقرة    -٥٢

العاملية من أجل إعداد تقرير يتضمن برنامج عمل كامالً وجمموع التكاليف املقدرة يف سياق              
 إىل مؤمتر   ير هذا التقر   األمانة وأن حتيل ربنامج وخطة العمل املتوسطي األجل،      الفترة السنتني و  

  .األطراف لكي ينظر فيه

إىل اآللية العاملية أن تعـد      ، طلب مؤمتر األطراف     ٩-م أ /٦ من املقرر    ٢ويف الفقرة     -٥٣
برامج عمل إقليمية مفصلة، تعكس األولويات اليت حددهتا املناطق؛ وينبغي إعداد هذه الربامج         

ويف . طراف لكي ينظر فيها يف دوراتـه      يف حدود املوارد املتاحة، وأن ُتقدَّم هذه إىل مؤمتر األ         
 من املقرر نفسه، طلب مؤمتر األطراف كذلك إىل اآللية العاملية أن تقوم، وهي تأخذ    ٣الفقرة  
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وضع معـايري ومبـادئ توجيهيـة       ف وغريها من املاحنني املهتمني، ب     يف احلسبان آراء األطرا   
لبلدان الناميـة األطـراف املتـأثرة    لتخصيص املوارد املالية من أموال اآللية العاملية من أجل ا    

، علـى   الشرقية و  الوسطى وكذلك، حيثما كان مناسباً يف البلدان األطراف املتأثرة يف أوروبا         
  . من االتفاقية٧أن تضع نصب عينيها التوازن بني املرفقات اإلقليمية طبقاً للمادة 

أن تطبق  ،  ٩-م أ /٦ من املقرر    ٥وفضالً عن ذلك، طلب مؤمتر األطراف، يف الفقرة           -٥٤
اآللية العاملية مؤشرات األداء واألثر اليت وضعها مؤمتر األطراف يف إطار االسـتراتيجية، وأن              

. تضمن الشفافية يف نظام اإلبالغ خبصوص األموال اليت تعبئها وتدفعها على مجيع املستويات            
ية أن تعد جتميعـاً      من املقرر نفسه، طلب أيضاً مؤمتر األطراف إىل اآللية العامل          ٦ويف الفقرة   

للبيانات واملعلومات املتعلقة باملوارد املالية املعبأة والتكنولوجيا املنقولة وأن تقدمها لكي تنظر            
فيها جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف دوراهتا اليت ُتعقد فيما بني دورات املؤمتر، وإحالتها فيما               

  .بعد إىل مؤمتر األطراف

إىل األمانـة أن تقـوم،   ، طلب مؤمتر األطـراف  ٩-م أ/٦رر  من املق ٧ويف الفقرة     -٥٥
بالتعاون مع اآللية العاملية، بوضع استراتيجية مشتركة جلمع األموال فيما يتعلق بتعبئة املوارد             
لتمويل األنشطة املكملة ألنشطة اآللية العاملية، تتناول كالً من احتياجات البلـدان الناميـة              

أوروبا الوسطى   البلدان األطراف املتأثرة يف      ،ثما يكون مناسباً  حيكذلك،  األطراف املتأثرة، و  
واملتطلبات الداخلية للمؤسسات واهليئتني الفرعيتني لالتفاقية مع مراعـاة واليـيت           والشرقية  

األمانة واآللية العاملية على النحو املنصوص عليه يف االتفاقيـة وأن تقـدم األمانـة هـذه                  
  .ف من أجل النظر فيها واعتمادهااالستراتيجية إىل مؤمتر األطرا

 من املقرر نفسه، طلب مؤمتر األطراف إىل املدير العام لآللية العامليـة،             ٨ويف الفقرة     -٥٦
بالنظر إىل مسؤولية اآللية أمام مؤمتر األطراف، أن يقدم تقريره إىل مؤمتر األطراف يف كـل                

  . لتناول شواغل األطرافون مستعداًدورة من دورات املؤمتر لكي تفحصه األطراف وأن يك

 من املقرر نفسه، طلب مؤمتر األطراف إىل األمني التنفيذي واملـدير            ١٠ويف الفقرة     -٥٧
العام لآللية العاملية أن يعدا معاً تقريراً متكامالً متفقاً عليه فيما بينهما عن التقـدم احملـرز يف                

 وأن يقـدماه إىل مـؤمتر       ٩-م أ /٦ من املقـرر     ٨ إىل   ٥ والفقرات   ٣ إىل   ١تنفيذ الفقرات   
 ICCD/COP(10)/3ويـرد يف الوثيقـة      . األطراف يف دورته العاشرة لكي تنظر فيه األطراف       

  .األطرافر فيه يف الدورة العاشرة ملؤمتر التقرير املتصل باملوضوع املقدم من أجل النظ

  ة، لآللية العامليةتقييم ترتيبات اإلبالغ واملساءلة والترتيبات املؤسسية، القائمة واحملتمل  )ب(  
، طلب مؤمتر األطراف إىل مكتب مؤمتر األطـراف  ٩-م أ/٦ من املقرر    ٩يف الفقرة     -٥٨

يف دورته التاسعة أن يقوم، إىل جانب املدير العام لآللية العاملية واألمني التنفيـذي، بـإجراء               
ءلة والترتيبات املؤسسية،   تقييم للترتيبات القائمة واحملتملة لآللية العاملية يف جمال اإلبالغ واملسا         

منظمة جديدة إليواء   / وإمكانية حتديد مؤسسة   قانونية واملالية املترتبة عليها   مبا يف ذلك اآلثار ال    
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وباإلشراف على هذا التقييم، على أن ُتؤخـذ يف احلـسبان الـسيناريوهات              اآللية العاملية، 
ـ             الوثيقـة  (ة العامليـة    املعروضة يف التقييم الذي أجرته وحـدة التفتـيش املـشتركة لآللي

JIU/REP/2009/4 (         وضرورة جتنب االزدواجية والتداخل يف عمل األمانة وعمل اآللية العاملية .
وينبغي أن ُتؤخذ يف احلسبان يف هذا التقييم آراء الكيانات األخرى املعنية واملهتمة مثل البلدان      

تب مؤمتر األطراف أن يقدم كذلك إىل مكلب وطُ. املضيفة والصندوق الدويل للتنمية الزراعية
إىل مؤمتر األطراف يف دورته العاشرة تقريراً عن هذا التقييم لكي ينظر فيه املؤمتر ويتخذ قراراً                

      ويـرد يف   . لآلليـة العامليـة    ترتيبات اإلبالغ واملساءلة والترتيبات املؤسـسية     بشأن مسألة   
ف، املقدم لكي ينظر فيه املـؤمتر        تقرير رئيس مكتب مؤمتر األطرا     ICCD/COP(10)/4الوثيقة  

كما ترد معلومـات أخـرى عـن هـذه املـسألة يف الوثـائق مـن                 . يف دورته العاشرة  
ICCD/COP(10)/INF.2 إىل ICCD/COP(10)/INF.7.  

النظر يف متابعة ما انتهى إليه مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة مـن نتـائج                 -٩  
حة التصحر ونتائج الدورتني الثامنة عـشرة       تتصل باتفاقية األمم املتحدة ملكاف    

  عشرة للجنة التنمية املستدامةوالتاسعة 
أن ُيدرج يف جدول أعمال دورته العاشرة ، قرر مؤمتر األطراف     ٩-م أ /٣٥يف املقرر     -٥٩

متابعة ما انتهى إليه مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة من نتـائج تتـصل              مسألة النظر يف    
مم املتحدة ملكافحة التصحر ونتائج الدورتني الثامنة عشرة والتاسعة عشرة للجنـة          باتفاقية األ 

  . معلومات عن هذه املسألةICCD/COP(10)/6وترد يف الوثيقة . التنمية املستدامة

  البنود املعلقة  -١٠  

   من النظام الداخلي٤٧املادة   )أ(  
يتفق مؤمتر األطراف علـى     " من االتفاقية على أن      ٢٢من املادة   ) ه(٢تنص الفقرة     -٦٠

". بتوافـق اآلراء  (...) له وألي من اهليئات الفرعية، ويعتمد ذلك النظام         (...) نظام داخلي   
 نظامه الداخلي، باستثناء بعض الفقـرات الـيت         ١-م أ /١وقد اعتمد مؤمتر األطراف مبقرره      

. ٢-م أ /٢٠ مبوجب املقرر    ٣١ و ٢٢وُعدل نص املادتني    . ٤٧ و ٣١ و ٢٢وردت يف املواد    
      مـن  ١، أن يواصـل النظـر يف الفقـرة    ٢-م أ/٢١وقرر مؤمتر األطراف أيضاً، يف مقرره    

 من النظام الداخلي اليت مل يتفق عليها بعد؛ ويرد النص الناتج عن هذا املقـرر يف                 ٤٧املادة  
  .ICCD/COP(3)/13مرفق الوثيقة 

 أن تدرج مسألة النظر يف      ، إىل األمانة  ٩-م أ /٢٧وطلب مؤمتر األطراف، يف مقرره        -٦١
هذه املادة املعلقة من النظام الداخلي يف جدول أعمال دورته العاشرة وأن تعد تقريـراً عـن              



ICCD/COP(10)/1 

17 GE.11-62126 

وترد املعلومـات   . حالة النظم الداخلية املماثلة يف االتفاقات البيئية األخرى املتعددة األطراف         
  .ICCD/COP(10)/23ذات الصلة بشأن هذا البند يف الوثيقة 

  اإلجراءات واآلليات املؤسسية حلل املسائل املتعلقة بالتنفيذ  )ب(  
 من االتفاقية، يبت مؤمتر األطراف يف اإلجراءات واآلليات املؤسسية          ٢٧وفقاً للمادة     -٦٢

  . بالتنفيذاملتعلقةحلل املسائل 

، قرر مؤمتر األطراف أن يدعو من جديـد، أثنـاء دورتـه             ٩-م أ /٢٨املقرر  ويف    -٦٣
ق اخلرباء املخصص املفتوح العضوية إىل االنعقاد ملواصـلة حبـث اإلجـراءات             العاشرة، فري 

ويف . واآلليات املؤسسية حلل مسائل التنفيذ وتقدمي توصيات بشأن هذه اإلجراءات واآلليات          
مانة أن تعد وثيقة جديدة تشمل جتميعاً لورقات املعلومات املقدمة          املقرر نفسه، طُلب إىل األ    

ة يف وثائق مؤمتر األطراف السابقة بشأن هذه املـسألة، مبـا يف ذلـك         من األطراف والوارد  
مشروع وثيقة يقدم خيارات بشأن عملية تشاورية متعددة األطراف واختـصاصات هـذه             

وتـرد يف الوثيقـة    .  مـن االتفاقيـة    ٢٧العملية فضالً عن جتميع اآلراء املقدمة بشأن املادة         
ICCD/COP(10)/25    كورة آنفاً، مبا يف ذلك اآلراء املقدمـة مـن           معلومات عن املسائل املذ

  .األطراف، لكي ينظر مؤمتر األطراف فيها

  املرفقان اللذان يتضمنان إجراءات التحكيم والتوفيق  )ج(  
 من االتفاقية، يضع مؤمتر األطـراف أيـضاً         ٢٨ من املادة    ٦و) أ(٢وفقاً للفقرتني     -٦٤

  .مرفقات تتضمن إجراءات التحكيم والتوفيق

فريق اخلـرباء    ، أن يدعو من جديد    ٩-م أ /٢٩د قرر مؤمتر األطراف، يف مقرره       وق  -٦٥
ملواصلة حبث املرفقني املتعلقني    ،  العاشرة دورته   أثناءاملخصص املفتوح العضوية إىل االنعقاد،      

كما طلب إىل األمانة يف املقرر نفسه       . بشأهنمابإجراءات التحكيم والتوفيق وتقدمي توصيات      
آلراء الواردة بشأن هذه املسألة يف الوثائق السابقة ملـؤمتر          جتميعاً ل  )أ: (تشملأن تعّد وثيقة    

نصاً حمّدثاً للمرفقني الـواردين   )ب( من االتفاقية؛ و   ٢٨األطراف واآلراء املقدمة بشأن املادة      
 ICCD/COP(10)/26وتـرِد يف الوثيقـة      . يعكس هـذه اآلراء    ICCD/COP(9)/14يف الوثيقة   

كي وذلك ل، مبا يف ذلك اآلراء املقدمة من األطراف، املذكورة آنفاًلقة باملسائل املعلومات املتع
  .ينظر فيها مؤمتر األطراف

  )٢٠٢٠-٢٠١٠(عقد األمم املتحدة للصحارى ومكافحة التصحر   -١١  
 العاشرة دورتهيف جدول أعمال ، قرر مؤمتر األطراف أن ُيدرج     ٩-م أ /٣٥يف املقرر     -٦٦
وُيقـدَّم إىل   . )"٢٠٢٠-٢٠١٠(حارى ومكافحة التصحر    م املتحدة للص  عقد األم " عن   بنداً
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، تقرير عن األنـشطة     ٩-م أ /٣٠مؤمتر األطراف يف دورته العاشرة، حسبما طُلب يف املقرر          
  .ICCD/COP(10)/27اليت تدعم هذا العقد لكي ينظر فيه املؤمتر وهو تقرير يرد يف الوثيقة 

كومية ضمن برنامج العمـل الرمسـي ملـؤمتر         إدراج أنشطة املنظمات غري احل      -١٢  
  جلسات احلوار املفتوح: األطراف

، طلب مؤمتر األطراف أن ُتدَرج يف برنامج العمـل الرمسـي            ١-م أ /٢٧يف املقرر     -٦٧
لدورات مؤمتر األطراف جلسات احلوار املفتوح اليت تعقدها املنظمات غري احلكوميـة، وأن             

إدراج جلستني على األقل مدة كلٍ منهما نصف يـوم          تبذل األمانة قصارى اجلهود لتيسري      
وُتنظم هذه اجللسات بالتشاور مع األمانـة ومكتـب مـؤمتر           . ضمن برنامج العمل الرمسي   

وقـد  .  تأكيد هذا الطلب   ٩-م أ /٥ و ٩-م أ /٣٥وقد أعاد املقرران    . األطراف ممثالً برئيسه  
 ١٩ و ١٤ نـصف يـوم يف       تقرر بصفة مؤقتة أن تعقد اجللستان اللتان تستغرق كل منهما         

  .أكتوبر/تشرين األول

  جلسات احلوار التفاعلي: اجلزء اخلاص من الدورة  -١٣  
 املتعلق بربنامج عمل الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف، ُيقترح         ٩-م أ /٣٥وفقاً للمقرر     -٦٨

 املستوى من األطراف الذين حيـضرون       فاعلي فيما بني املسؤولني الرفيعي    عقد جلسة حوار ت   
وستشمل هذه اجللـسة    . أكتوبر/ تشرين األول  ١٨ و ١٧ورة العاشرة للمؤمتر، وذلك يف      الد

ثالثة اجتماعات مائدة مستديرة إلجراء مناقشات تركز على اإلجراءات املقترحـة لبلـوغ             
وتـرِد املعلومـات    . أهداف االستراتيجية والتوجيهات املقدمة بشأن تعزيز عملية التنفيـذ        

  .ICCD/COP(10)/INF.8ملسألة يف الوثيقة األساسية املتعلقة هبذه ا

  برنامج عمل الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف  -١٤  
 الذي عّدد البنود اليت يتعني إدراجها باعتبارهـا بنـوداً دائمـة يف              ١-م أ /٩وفقاً للمقرر     -٦٩

 بشأن برنـامج عمـل مـؤمتر        ٩-م أ /٣٥جداول أعمال دورات مؤمتر األطراف، وعمالً باملقرر        
  .ألطراف، قد يود مؤمتر األطراف أن يستعرض برنامج عمله للدورة القادمة، حسبما يكون مناسباًا

  التقرير املتعلق بالدورة  -١٥  
    ُيعد مشروع تقرير للدورة من أجل اعتماده يف اجللسة العامة اخلتامية اليت تعقـد             س  -٧٠
سُيدعى مؤمتر األطراف إىل أن و. ، وذلك وفقاً للممارسة املرعية أكتوبر/ تشرين األول٢١يف 

يأذن للمقرر بوضع الصيغة النهائية للتقرير بعد اختتام الدورة، مبساعدة من األمانة وبتوجيـه              
  .من الرئيس
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  املرفق األول

  الوثائق املعروضة على الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف    
 العنوان    رمز الوثيقة

ICCD/COP(10)/1  مذكرة مقدمة من األمانة. هجدول األعمال املؤقت وشروح 

ICCD/COP(10)/2 
. استعراض التقدم احملرز يف تنفيذ استراتيجية االتـصال الـشاملة           

 مذكرة مقدمة من األمانة

ICCD/COP(10)/3 
  ٩-م أ/٦ من املقرر ٨ إىل ٥ والفقرات ٣ إىل ١تنفيذ الفقرات   

ICCD/COP(10)/4 
تقرير مكتب مـؤمتر    . ملية تقييم اآللية العا   – ٩-م أ /٦تنفيذ املقرر     

  األطراف يف دورته التاسعة
ICCD/COP(10)/5 

اإلجراءات املنقحة ملشاركة منظمات اجملتمع املدين يف اجتماعات          
 مذكرة مقدمـة    :وعمليات اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر     

  من األمانة
ICCD/COP(10)/6 

املي للتنمية املـستدامة    النظر يف متابعة ما انتهى إليه مؤمتر القمة الع          
من نتائج تتصل باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التـصحر ونتـائج           

. الدورتني الثامنة عشرة والتاسعة عشرة للجنة التنميـة املـستدامة      
  مذكرة مقدمة من األمانة

ICCD/COP(10)/7 
مذكرة مقدمـة   . ٢٠١٣-٢٠١٢الربنامج وامليزانية لفترة السنتني       

  من األمانة
ICCD/COP(10)/8 

ـ  لفترة   احملددة التكاليف مشاريع برامج العمل       اخلاصـة   ،سنتنيال
باألمانة وجلنة استعراض تنفيذ االتفاقية وجلنة العلم والتكنولوجيـا         

 مذكرة مقدمة من األمانة). ٢٠١٣-٢٠١٢(

ICCD/COP(10)/9 
لفترة الـسنتني   مشروع برنامج عمل اآللية العاملية احملدد التكاليف          

)٢٠١٣-٢٠١٢(  
ICCD/COP(10)/10 

مذكرة مقدمـة مـن     . األداء املايل للصناديق االستئمانية لالتفاقية      
  األمانة

ICCD/COP(10)/11 
برنامج العمل املشترك لألمانة واآللية العامليـة       التقرير املتعلق بتنفيذ      

 مذكرة مقدمة من األمانة). ٢٠١١-٢٠١٠(

ICCD/COP(10)/12 
  لفترة السنتني  احملدد التكاليف عمل األمانة   تقرير عن تنفيذ برنامج       

  مذكرة مقدمة من األمانة). ٢٠١١-٢٠١٠(
ICCD/COP(10)/13 

اخلاص   لفترة السنتني  احملدد التكاليف تقرير عن تنفيذ برنامج العمل        
مذكرة مقدمة  ). ٢٠١١-٢٠١٠(بلجنة استعراض تنفيذ االتفاقية     

  من األمانة
ICCD/COP(10)/14 

اخلـاص    لفترة الـسنتني   احملدد التكاليف يذ برنامج العمل    تقرير عن تنف    
  مذكرة مقدمة من األمانة). ٢٠١١-٢٠١٠(بلجنة العلم والتكنولوجيا 
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 العنوان    رمز الوثيقة

ICCD/COP(10)/15 
اخلاص   لفترة السنتني  احملدد التكاليف لعمل  اتقرير عن تنفيذ برنامج       

  ). ٢٠١١-٢٠١٠(باآللية العاملية 
ICCD/COP(10)/16 

الية غري املراجعة للصناديق االستئمانية لالتفاقية لفتـرة        البيانات امل   
ــسنتني  ــة يف ٢٠١١-٢٠١٠ال ــسب احلال ــانون ٣١ ح  ك

 مذكرة مقدمة من األمانة. ٢٠١٠ديسمرب /األول

ICCD/COP(10)/17 
البيانات املالية املراجعة للصناديق االستئمانية لالتفاقية لفترة السنتني          

، مبا يف ذلك تقريـر      ٢٠٠٩سمرب  دي/ كانون األول  ٣١املنتهية يف   
 . جملس مراجعي حسابات األمم املتحدة

ICCD/COP(10)/18 
تقرير عن حالة املسامهات يف الصناديق االستئمانية لالتفاقية لفترة           

  مذكرة مقدمة من األمانة. ٢٠١١-٢٠١٠السنتني 
ICCD/COP(10)/19 

فاقية لفترة السنتني   البيانات املالية املراجعة للصناديق االستئمانية لالت       
، مبا يف ذلك تقريـر      ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ٣١املنتهية يف   

 -بـرايس ووترهـاوس     ‘راجعة احلسابات الذي أعدته شركة      م
  خبصوص اآللية العاملية‘كوَبرز

ICCD/COP(10)/20 
البيانات املالية املراجعة للصناديق االستئمانية لالتفاقية لفترة السنتني          

 مبا يف ذلك تقرير مراجعة احلسابات الذي أعدته         ،٢٠١١-٢٠١٠
 كانون  ٣١حسب احلالة يف    ‘  كوَبرز -برايس ووترهاوس   ‘شركة  
  خبصوص اآللية العاملية٢٠١٠ديسمرب /األول

ICCD/COP(10)/21 
مذكرة مقدمة مـن    . آليات تيسري التنسيق اإلقليمي لتنفيذ االتفاقية       

  األمانة
ICCD/COP(10)/22 

مـذكرة  . تقدم احملرز يف حتديث قائمة اخلرباء املستقلني      تقرير عن ال    
  مقدمة من األمانة

ICCD/COP(10)/23 
 مذكرة مقدمة من األمانة.  من النظام الداخلي٤٧املادة   

ICCD/COP(10)/24 
مذكرة مقدمة من   ). ٢٢مبا يف ذلك املادة     (تعديل النظام الداخلي      

 األمانة

ICCD/COP(10)/25    مذكرة . ليات املؤسسية حلل املسائل املتعلقة بالتنفيذ     اإلجراءات واآل
 مقدمة من األمانة

ICCD/COP(10)/26 
مـذكرة  . املرفقان اللذان يتضمنان إجراءات التحكيم والتوفيـق        

 مقدمة من األمانة

ICCD/COP(10)/27 
عقد األمـم املتحـدة للـصحارى       تقرير عن األنشطة اليت تدعم        

  مذكرة مقدمة من األمانة. )٢٠٢٠-٢٠١٠(ومكافحة التصحر 
ICCD/COP(10)/28 

اعتماد املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غـري احلكوميـة،           
 مذكرة مقدمة من األمانة .وقبول املراقبني

ICCD/COP(10)/29 
جراءات املنقحة العتماد منظمات اجملتمـع املـدين والقطـاع          اإل  

  مذكرة مقدمة من األمانة. اخلاص
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 العنوان    رمز الوثيقة

)٣(
ICCD/COP(10)/30     تقرير مكتب مؤمتر األطـراف املقـدم إىل        : وثائق تفويض الوفود

  املؤمتر
ICCD/COP(10)/INF.1 

 مذكرة مقدمة من األمانة. معلومات من أجل املشتركني  

ICCD/COP(10)/INF.2 
تقرير اخلرباء االستشاريني عن تقييم اآللية العاملية املقدم إىل مكتب            

  لتاسعةمؤمتر األطراف يف دورته ا

ICCD/COP(10)/INF.3 
  قضية اآللية العاملية املعروضة على حمكمة العدل الدولية  

ICCD/COP(10)/INF.4              بيان الصندوق الدويل للتنمية الزراعيـة بـشأن تقريـر اخلـرباء
 االستشاريني عن تقييم اآللية العاملية

ICCD/COP(10)/INF.5   الزراعيةالرد الوارد من الصندوق الدويل للتنمية 

ICCD/COP(10)/INF.6   اآللية العامليةإدارةرد   
ICCD/COP(10)/INF.7  تقرير األمني التنفيذي عن احليز املكتيب املتاح والتكاليف النهائية 

ICCD/COP(10)/INF.8            وثيقة معلومات أساسية بشأن اجلزء الرفيع املستوى املعقود أثنـاء
 الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف

ICCD/COP(10)/INF.9   استعراض األداء وتقييم تنفيذ االتفاقيةمسرد منقح لعملية . 

ICCD/COP(10)/MISC.1     يبات استضافة وحدات التنسيق اإلقليمـي      تقرير عن استعراض ترت
 القائمة لالتفاقية

  

__________ 

 .وثيقة ستصدر أثناء الدورة )٣(
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  وثائق أخرى متاحة يف الدورة    
  العنوان    رمز الوثيقة

ICCD/COP(9)/18
  املداوالت: طراف عن دورته التاسعةتقرير مؤمتر األ   

ICCD/COP(9)/18/Add.1
  اإلجراءات املتخذة: تقرير مؤمتر األطراف عن دورته التاسعة   

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

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

ICCD/COP(7)/16
  املداوالت : تقرير مؤمتر األطراف عن دورته السابعة   

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

ICCD/COP(6)/11   املداوالت : تقرير مؤمتر األطراف عن دورته السادسة  
ICCD/COP(6)/11/Add.1   اإلجراءات املتخذة:  دورته السادسةتقرير مؤمتر األطراف عن  
ICCD/COP(5)/11   املداوالت: تقرير مؤمتر األطراف عن دورته اخلامسة 

ICCD/COP(5)/11/Add.1   اإلجراءات املتخذة: تقرير مؤمتر األطراف عن دورته اخلامسة  
ICCD/COP(4)/11/Add.1    اإلجراءات املتخذة:  الرابعةدورتهتقرير مؤمتر األطراف عن  
ICCD/COP(3)/20/Add.1    اإلجراءات املتخذة:  الثالثةدورتهتقرير مؤمتر األطراف عن  
ICCD/COP(2)/14/Add.1   اإلجراءات املتخذة: تقرير مؤمتر األطراف عن دورته الثانية  
ICCD/COP(1)/11/Add.1   اإلجراءات املتخذة: تقرير مؤمتر األطراف عن دورته األوىل  
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  املرفق الثاين

  اجلدول الزمين املؤقت لألعمال    
 ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول١٠االثنني، 

 ٠٠/١٨-٠٠/١٥ ٠٠/١٣-٠٠/١٠ 

  
  

 مشاورات غري رمسية

  افتتاح الدورة من جانب رئيس يف دورته التاسعة ملؤمتر األطراف
  انتخاب الرئيس  ●

  بيان رئيس مؤمتر األطراف يف دورته العاشرة
  د املضيفبيان باسم البل

  بيان األمني التنفيذي التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر
بيانات يديل هبا ممثلو األمم املتحـدة ووكاالهتـا املتخصـصة           

  ومنظمات حكومية دولية أخرى
بيانات يديل هبا ممثلو اجملموعات اإلقليمية واجملموعات صـاحبة         

  املصلحة
  يةبيان يديل به ممثل عن املنظمات غري احلكوم

اجللسة العامة
 

 
ــل    ● ــيم العم ــال وتنظ ــدول األعم ــرار ج   إق

(ICCD/COP(10)/1)  

  انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس  ●
: انتخاب أعضاء مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا      •

) ٢٢مبا يف ذلك املـادة      (تعديل النظام الداخلي    
)ICCD/COP(10)/24(  

  انتخاب نواب الرئيس •
  .انتخاب رئيس جلنة العلم والتكنولوجيا •

ماد املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غـري       اعت  ●
 (ICCD/COP(10)/28 احلكومية، وقبـول املـراقبني    

  )ICCD/COP(10)/29و
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  ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول١١الثالثاء، 

 ٠٠/١٨-٠٠/١٥ ٠٠/١٣-٠٠/١٠ 

اللجنة اجلامعة
 

  الربنامج وامليزانية  •
-٢٠١٢الربنامج وامليزانية لفترة الـسنتني       •

٢٠١٣ (ICCD/COP(9)/10/7-9)  
  األداء املايل للصناديق االستئمانية لالتفاقية •

(ICCD/COP(10)/10)  
التقارير املتعلقة بتنفيذ برامج العمل احملـددة التكـاليف         

 وهيئـات االتفاقيـة     ملؤسسات ٢٠١١-٢٠١٠لفترة  ل
(ICCD/COP(10)/11-15)  

اقية  للصناديق االستئمانية لالتف غري املراجعةالبيانات املالية
  ٢٠١١-٢٠١٠ فترة السنتنيل
)ICCD/COP(10)/16(  

   للصناديق االستئمانية لالتفاقية  املراجعةالبيانات املالية
ICCD/COP(10)/17)20 و19 و(  

تقرير عن حالة املسامهات يف الـصناديق االسـتئمانية         
  ) ٢٠١١-٢٠١٠(لالتفاقية 

(ICCD/COP(10)/18)  

رته وحـدة   متابعة تقييم اآللية العاملية الذي أج      •
 التنسيق املشتركة

 ٨ إىل ٥ والفقرات ٣ إىل ١تنفيذ الفقرات  •
  )ICCD/COP(10)/3 (٩-م أ/٦من املقرر 

.  تقييم اآللية العاملية-٩-م أ/٦تنفيذ املقرر    •
تقرير مقدم من مكتب مؤمتر األطراف يف       

) ICCD/COP(10)/4دورتــه العاشــرة  
  )INF.7 إىل ICCD/COP(10)/INF.2و
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  ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول١٤معة، اجل

 ٠٠/١٨-٠٠/١٥ ٠٠/١٣-٠٠/١٠ 

اجللسة العامة
 

إدراج أنشطة املنظمات غري     •
احلكومية ضـمن برنـامج     
ــؤمتر  ــي مل ــل الرمس العم

جلسات احلـوار   : األطراف
  .املفتوح

  اجلامعةالنظر يف التقرير األويل للجنة 

إطار العمل االستراتيجيان للسنوات العشر     اخلطة و  •
 )٢٠١٨-٢٠٠٨(أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية من 

استعراض تنفيذ جلنة العلم والتكنولوجيا، مبا يف  •
  ذلك توصياهتا املقدمة إىل مؤمتر األطراف

استعراض تقرير جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية،  •
 مبا يف ذلك توصياهتا املقدمة إىل مؤمتر األطراف

حتديث قائمة اخلرباء والقيام، حسب الضرورة،  •
 إنشاء أفرقة خرباء خمصصةب
)ICCD/COP(10)/22(  

  
  

  ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول١٧االثنني، 

 ٠٠/١٨-٠٠/١٥ ٠٠/١٣-٠٠/١٠ 

اجللسة العامة
 

جلسات : جلزء اخلاص من الدورة   ا •
 احلوار التفاعلي

حفل افتتاح اجلزء الرفيع  •
  فقرةاملستوى من الدورة

خطاب ترحييب يلقيه رئيس 
رته مؤمتر األطراف يف دو

  العاشرة
خطاب ترحييب يلقيه األمني  •

التنفيذي ملؤمتر األمم املتحدة 
  ملكافحة التصحر

بيانات خاصة ُيدىل هبا باسم  •
اجملموعات اإلقليمية 

  واجملموعات صاحبة املصلحة

جلسات احلـوار   : اجلزء اخلاص من الدورة    •
  التفاعلي

ترّوي /التصّحر: املائدة املستديرة األوىل •
  األمن الغذائياألراضي واجلفاف و

اتفاقية األمم املتحدة : املائدة املستديرة الثانية •
 عاماً ٢٠ملكافحة التصحر يف سياق مرور 

  ) ٢٠+ريو (على انعقاد مؤمتر قمة 
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  ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول١٨الثالثاء، 

 ٠٠/١٨-٠٠/١٥ ٠٠/١٣-٠٠/١٠ 

اجللسة العامة
 

جلسات احلوار : جلزء اخلاص من الدورة   ا •
 التفاعلي

تسخري العلم : املائدة املستديرة الثالثة •
والتكنولوجيا ملكافحة التصحر 

املسار : ي األراضي واجلفافوترد
  املؤدي إىل التحسن

جلـسات  : اجلزء اخلاص من الدورة    •
  احلوار التفاعلي

مبــادرة "عـرض ومناقـشة بـشأن    
  "تشانغوون

  احلفل االختتامي

  
  

  ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول١٩األربعاء، 

 ٠٠/١٨-٠٠/١٥ ٠٠/١٣-٠٠/١٠ 

اجللسة العامة
 

إدراج أنشطة املنظمات غري احلكومية      •  
ضمن برنامج العمل الرمسـي ملـؤمتر       

  جلسات احلوار املفتوح: األطراف
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  ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٢٠اخلميس، 

 ٠٠/١٨-٠٠/١٥ ٠٠/١٣-٠٠/١٠ 
اللجنة اجلامعة

 

اخلطة وإطـار العمـل االسـتراتيجيان        •
لعشر من أجل تعزيز تنفيـذ      للسنوات ا 

 :)٢٠١٨-٢٠٠٨(االتفاقية 

آليات تيسري التنسيق اإلقليمي لتنفيذ  •
  ؛)ICCD/COP(10)/21(االتفاقية 

استعراض التقدم احملرز يف تنفيذ  •
استراتيجية االتصال الشاملة 

)ICCD/COP(10)/2(  
جراءات املنقحة ملشاركة منظمات اإل •

اجملتمع املدين يف اجتماعات وعمليات 
تفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر ا
)ICCD/COP(10)/5(   

متابعة توصيات وحدة التفتيش  •
املشتركة اليت مل ُتنفذ بعد 

)ICCD/COP(9)/4( 

النظر يف متابعة ما انتهى إليه مـؤمتر         •
القمة العاملي للتنمية املستدامة من نتائج 
تتصل باتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة      

تني الثامنة عشرة   التصحر ونتائج الدور  
والتاسعة عشرة للجنة التنمية املستدامة     

)ICCD/COP(10)/6( 

عقد األمم املتحدة للصحارى  •
 )٢٠٢٠-٢٠١٠(ومكافحة التصحر 

)ICCD/COP(10)/27( 

 :البنود املعلقة •

  من النظام الداخلي٤٧املادة  •
)ICCD/COP(10)/23(   

برنامج عمل الدورة العاشـرة ملـؤمتر      •
 األطراف 

  لتقرير املقدم إىل مؤمتر األطرافاعتماد ا
 ٠٠/١٨-٠٠/١٥ ٠٠/١٣-٠٠/١٠ 

ص املفتوح باب العضوية
فريق اخلرباء املخص

   املعلقةالبنود • 
اإلجراءات واآلليات املؤسسية حلل  •

 املسائل املتعلقة بالتنفيذ
)ICCD/COP(10)/25( 

   املعلقةالبنود •
يتضمنان إجراءات املرفقان اللذان  •

 التحكيم والتوفيق
)ICCD/COP(10)/26(  

  اعتماد التقرير املقدم إىل مؤمتر األطراف

  
  



ICCD/COP(10)/1 

GE.11-62126 28 

  ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٢١اجلمعة، 
 ٠٠/١٨-٠٠/١٥ ٠٠/١٣-٠٠/١٠ 

اجللسة
 العامة

 

اخلطة وإطـار العمـل االسـتراتيجيان        •
للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيـذ       

  ):٢٠١٨-٢٠٠٨(االتفاقية 
استعراض تقرير جلنة استعراض تنفيذ  •

االتفاقية، مبا يف ذلك توصياهتا املقدمة 
  إىل مؤمتر األطراف

 انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس •

انتخاب رئيس جلنة استعراض تنفيذ       -
  االتفاقية

وثائق تفويض الوفود  •
)ICCD/COP(10)/30()٤( 

  النظر يف تقرير اللجنة اجلامعة
 النظر يف تقرير فريق اخلرباء املخصص

 

  لدورةالتقرير املتعلق با •

        

__________ 

 .وثيقة ستصدر أثناء الدورة )٤(


