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  مؤمتر األطراف
  الدورة احلادية عشرة

  ٢٠١٣سبتمرب / أيلول٢٧-١٦ويندهوك، ناميبيا، 
   من جدول األعمال املؤقت٢البند 

  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

  ألعمال املؤقت وشروحهجدول ا    

  مذكرة مقدمة من األمانة    

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

  انتخاب نواب الرئيس؛  )أ(  
  انتخاب رئيس جلنة العلم والتكنولوجيا؛  )ب(  
  . اض تنفيذ االتفاقيةانتخاب رئيس جلنة استعر  )ج(  

  وثائق تفويض الوفود  -٤
  اعتماد املنظمات احلكومية الدولية ومنظمات اجملتمع املدين والقطاع اخلاص  -٥
  حتديث قائمة اخلرباء والقيام، حسب الضرورة، بإنشاء أفرقة خرباء خمصصة  -٦
تفاقيـة  اخلطة وإطار العمل االستراتيجيان للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيـذ اال       -٧

  ):االستراتيجية) (٢٠١٨-٢٠٠٨(
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استعراض تقرير جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، مبا يف ذلك توصياهتا املقدمة             )أ(
  إىل مؤمتر األطراف؛

  استعراض التقدم احملرز يف تنفيذ استراتيجية االتصال الشاملة؛  )ب(
  التقييم املستقل لالستراتيجية يف منتصف املدة؛  )ج(
  ات تيسري التنسيق اإلقليمي لتنفيذ االتفاقية؛حتسني آلي  )د(
  مواءمة برامج العمل مع االستراتيجية؛  )ه(
استعراض تقرير جلنة العلم والتكنولوجيا، مبا يف ذلك توصياهتا املقدمـة إىل              )و(

  .مؤمتر األطراف
 اإلدارة والترتيبات املؤسسية لآللية العاملية، مبا يف ذلك التوصيات بشأن الترتيبـات             -٨

  اجلديدة الحتضان اآللية العاملية
  :الربنامج وامليزانية  -٩

  ؛٢٠١٥-٢٠١٤الربنامج وامليزانية لفترة السنتني   )أ(
  .األداء املايل للصناديق االستئمانية لالتفاقية  )ب(

  )٢٠+ريو( املتحدة للتنمية املستدامة متابعة نتائج مؤمتر األمم  -١٠
 تعديل مذكرة التفاهم املربمة بني اتفاقية األمم املتحدة         :التعاون مع مرفق البيئة العاملية      -١١

  ملكافحة التصحر ومرفق البيئة العاملية بشأن تعزيز التعاون بينهما
اإلجراءات املنقحة العتماد منظمات اجملتمع املدين وممثلي القطاع اخلاص لدى مؤمتر             -١٢

األمـم املتحـدة    األطراف وملشاركة هذه اجلهات يف اجتماعات وعمليات اتفاقية         
  ملكافحة التصحر

  :البنود املعلقة  -١٣
   من النظام الداخلي؛٤٧املادة   )أ(
  اإلجراءات واآلليات املؤسسية حلل املسائل املتعلقة بالتنفيذ؛  )ب(
  .املرفقان اللذان يتضمنان إجراءات التحكيم والتوفيق  )ج(

  )٢٠٢٠-٢٠١٠(عقد األمم املتحدة للصحاري ومكافحة التصحر   -١٤
: إدراج أنشطة املنظمات غري احلكومية ضمن برنامج العمل الرمسي ملؤمتر األطـراف             -١٥

  جلسات احلوار املفتوح
  جلسات احلوار التفاعلي: اجلزء اخلاص من الدورة  -١٦
  برنامج عمل الدورة الثانية عشرة ملؤمتر األطراف  -١٧
  .التقرير املتعلق بالدورة  -١٨
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  ؤقتشروح جدول األعمال امل  -ثانياً  

  مكان انعقاد الدورة    
 من النظام الداخلي ملؤمتر األطراف ٣، وفقاً للمادة ١٠-م أ/٣٩عمالً بأحكام املقرر    -١
وك، ناميبيـا، يف  ه، ستعقد الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف يف وينـد    )١-م أ /١املقرر  (

  . ٢٠١٣سبتمرب / أيلول٢٧ إىل ١٦الفترة من 

  الترتيبات اللوجستية     
قبل افتتاح الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف ببضعة أسابيع، ستقوم األمانة بتوزيع         -٢

إجراءات التسجيل واإلجراءات األمنيـة،     ُتفصل  ) ICCD/COP(11)/INF.1(مذكرة معلومات   
  . فضالً عن الترتيبات اللوجستية األخرى املتعلقة بالدورة

  املشاركون    
 من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، يبـدأ نفـاذ           ٣٦ من املادة    ٢وفقاً للفقرة     -٣

االتفاقية، بالنسبة إىل كل دولة أو منظمة تكامل اقتصادي إقليمية تصدق على االتفاقية أو تقبلها           
أو توافق عليها أو تنضم إليها بعد إيداع الصك اخلمسني للتصديق أو القبـول أو املوافقـة أو                  

ن تاريخ إيداع هذه الدولة أو منظمة التكامل االقتصادي اإلقليمية          االنضمام، يف اليوم التسعني م    
وبناًء على ذلك، ستكون األطراف عند      . هذه صك تصديقها أو قبوهلا أو موافقتها أو انضمامها        

 هي الدول ومنظمات    ٢٠١٣سبتمرب  / أيلول ١٦افتتاح الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف يف        
. ٢٠١٣يونيـه   / حزيـران  ١٨ اليت أودعت صـكوكها حـىت        التكامل االقتصادي اإلقليمية  

 ٢٠١٣يونيـه   / حزيـران  ٢٩يونيه ولغاية   / حزيران ١٨األطراف اليت تودع صكوكها بعد       أما
 صكوكها  وأما األطراف اليت تودع   . ستصبح أطرافاً أثناء الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف       

د اختتام الدورة، ولكـن ميكنـها أن         فال تصبح أطرافاً إال بع     ٢٠١٣يونيه  / حزيران ٢٩بعد  
تشارك يف الدورة بصفة مراقب، إىل جانب األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة أو أية دولـة               
عضو فيها أو هلا صفة املراقب لديها وليست طرفاً يف االتفاقية، فضالً عن املنظمات احلكومية               

التـصديقات علـى    حبالة   الصلة   واملعلومات ذات . الدولية واملنظمات غري احلكومية املعتمدة    
  ).www.unccd.int(االتفاقية متاحة على املوقع الشبكي لالتفاقية 

  جدول األعمال    
، أن يـدرج يف جـدول األعمـال    ١٠-م أ /٣٨قرر مؤمتر األطراف، يف مقـرره         -٤

لدورته احلادية عشرة البنود الدائمة اليت يتضمنها جدول أعماله على النحو احملدد يف              املؤقت
  .، إىل جانب املسائل الناشئة عن املقررات األخرى ملؤمتر األطراف١-م أ/٩املقرر 
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  الوثائق     
. ترد يف املرفق األول أدناه قائمة بالوثائق املعدة للدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف              -٥

فاقيـة  وباإلضافة إىل التوزيع املعتاد، ستتاح الوثائق الرمسية للدورة على املوقع الـشبكي لالت            
)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        
ية رئيس الـدورة العاديـة      الداخلي على أن يتوىل الرئاسة يف اجللسة األوىل لكل دورة عاد          

  . السابقة، أو يف حالة غيابه، أحد نواب الرئيس إىل أن ينتخب مؤمتر األطراف رئيساً للدورة

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

  . زمين مؤقت ألعمال الدورةويرد يف املرفق الثاين أدناه جدول 

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

 ١٠-م أ /٣٨أعمال الدورة إىل تيسري االضطالع هبذه األنشطة على أن يؤخذ يف احلسبان املقرر              
  . عملهوغريه من مقررات مؤمتر األطراف ذات الصلة بربنامج 

  اجللسة العامة االفتتاحية    
قد يرغب مؤمتر األطراف يف النظر يف السيناريو التايل فيما يتعلق بتنظـيم اجللـسة                 -٩

إذ سيفتتح رئيس الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف الدورة ويدعو إىل انتخاب           . العامة االفتتاحية 
مث يديل  . رة ببيان بعد انتخابه   وسيديل رئيس الدورة احلادية عش    . رئيس للدورة احلادية عشرة   

كل من ممثل البلد املضيف واألمني التنفيذي التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر ببيـان،              
وتلي ذلك بيانات يديل هبا ممثلو األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة واملنظمـات احلكوميـة            

لحة، باإلضافة إىل ممثل عـن      الدولية األخرى واجملموعات اإلقليمية واجملموعات صاحبة املص      
وبعـد  . مث يدعو الرئيس إىل إقرار جدول األعمال وتنظيم العمـل         . املنظمات غري احلكومية  

  . ذلك، يدعو الرئيس إىل انتخاب نواب الرئيس
وأخرياً، سيناقش مؤمتر األطراف مسألة اعتمـاد املنظمـات احلكوميـة الدوليـة               -١٠

  . بنيواملنظمات غري احلكومية وقبول املراق
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  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              
. ة نفسها يف الدورة احلاديـة عـشرة     وقد يرغب مؤمتر األطراف يف اتباع املمارس      . األطراف

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

  : مؤمتر األطراف البنود التالية للجنة اجلامعة
 االستراتيجيان للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيـذ         اخلطة وإطار العمل    )أ(  
  ):االستراتيجية) (٢٠١٨-٢٠٠٨(االتفاقية 

استعراض تقرير جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، مبا يف ذلك توصياهتا املقدمة            '١'
 إىل مؤمتر األطراف؛

 استعراض التقدم احملرز يف تنفيذ استراتيجية االتصال الشاملة؛ '٢'

 تراتيجية يف منتصف املدة؛التقييم املستقل لالس '٣'

 حتسني آليات تيسري التنسيق اإلقليمي لتنفيذ االتفاقية؛ '٤'

 مواءمة برامج العمل مع االستراتيجية؛ '٥'

استعراض تقرير جلنة العلم والتكنولوجيا، مبا يف ذلك توصياهتا املقدمـة إىل             '٦'
 ؛مؤمتر األطراف

  :الربنامج وامليزانية  )ب(  
  ؛٢٠١٥-٢٠١٤تني الربنامج وامليزانية لفترة السن '١'
  األداء املايل للصناديق االستئمانية لالتفاقية؛  '٢'
اإلدارة والترتيبات املؤسسية لآللية العاملية، مبا يف ذلك التوصـيات بـشأن              )ج(  

  :ترتيبات االحتضان اجلديدة لآللية العاملية
تنقيح مذكرة التفاهم مع الصندوق الدويل للتنمية الزراعية الوارد يف املقرر            '١'

  ؛١٠-م أ/٦
  توصية بشأن ترتيبات االحتضان اجلديدة لآللية العاملية؛ '٢'
  ؛)٢٠+ريو( املتحدة للتنمية املستدامة متابعة نتائج مؤمتر األمم  )د(  
  ؛)٢٠٢٠-٢٠١٠(عقد األمم املتحدة للصحاري ومكافحة التصحر   )ه(  
   من النظام الداخلي؛٤٧املادة   )و(  
  متر األطراف؛برنامج عمل الدورة الثانية عشرة ملؤ  )ز(  
  .أي مسائل أخرى تعترب مناسبة  )ح(  
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  جلنة العلم والتكنولوجيا    
 ٢٠ و ١٧من املقرر بصورة أولية أن جتتمع جلنة العلم والتكنولوجيا يف الفترة ما بني                -١٢
 ومقررات أخـرى ذات صـلة صـادرة عـن           ١٠-م أ /٢٦ووفقاً للمقرر   . سبتمرب/أيلول
أعمال مؤقتاً لدورة اللجنة، فضالً عن وثائق أخـرى         األطراف، أعدت األمانة جدول      مؤمتر

تلزم ملـداوالهتا؛ وتـرد هـذه الوثـائق يف املرفـق األول جلـدول األعمـال املؤقـت                   
)ICCD/COP(11)/CST/1.(  

  جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية    
 ١٧من املقرر بصورة أولية أن جتتمع جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف الفترة ما بني                 -١٣
 ١٠-م أ /١٦ووفقـاً للمقـرر     . سـبتمرب / أيلـول  ٢٦ و ٢٥سبتمرب ويـومي    / أيلول ١٩و

 ومقررات أخرى ذات صلة، أعدت األمانة جدول أعمال مؤقتاً لعمـل            ٩-م أ /١١ واملقرر
اللجنة، فضالً عن وثائق أخرى للدورة؛ وترد قائمة هبذه الوثائق يف املرفق األول من جـدول      

  ).ICCD/CRIC(12)/1(األعمال املؤقت 

  فريق اخلرباء املخصص    
 ٢٦ُيقترح أن جيتمع من جديد فريق اخلـرباء املخـصص املفتـوح العـضوية يف                  -١٤
  .١٠-م أ/٣٠ و١٠-م أ/٢٩سبتمرب، عمالً باملقررين /أيلول

  اجلزء األويل من الدورة    
ُيقترح يف اجلدول الزمين املؤقت أن ُتقسم الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطـراف إىل         -١٥

سـبتمرب،  / أيلول ٢٠ إىل   ١٦ويف أثناء اجلزء األويل الذي سُيعقد يف الفترة من          . ثالثة أجزاء 
ُيقترح، باإلضافة إىل دوريت جلنة العلوم والتكنولوجيا وجلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، أن تبدأ             

  . اللجنة اجلامعة للدورة أعماهلا
كي يستمع إىل تقارير من اللجنـة       سبتمرب ل / أيلول ٢٠ويعقد املؤمتر جلسة عامة يف        -١٦

اجلامعة، وجلنة العلم والتكنولوجيا، وجلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، ويتخذ مجيع القـرارات            
الالزمة بشأن املسائل املعروضة عليه، ويستعرض تنظيم األعمال لألسبوع الثاين، مبا يف ذلك             

  . ناسباًوضع ترتيبات لعقد جلسات أخرى للجنة اجلامعة، حسبما يكون م

  اجلزء اخلاص من الدورة    
، سُتعقد فيما بني الوزراء ومـسؤولني آخـرين رفيعـي       ١٠-م أ /٣٨وفقاً للمقرر     -١٧

  . سبتمرب/ أيلول٢٤ و٢٣املستوى جلسات حوار تفاعلي مبناسبة اجلزء اخلاص يومي 
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  مناقشات اجتماعات املائدة املستديرة ألعضاء الربملان    
، تتخذ جلسة احلوار التفاعلي مع أعضاء الربملان شـكل          ١٠-م أ /٣٨وفقاً للمقرر     -١٨

ومن املتوقع  . سبتمرب/ أيلول ٢١ و ٢٠مناقشات املائدة املستديرة ومن املقرر هلا أن ُتعقد يومي          
  . إحالة أي نتائج ُتسفر عنها مناقشات املائدة املستديرة إىل مؤمتر األطراف كي ينظر فيها

  جلسات احلوار املفتوح    
املوجه من مؤمتر األطراف على النحو املشار       وتبعاً للطلب    ١٠-م أ /٣٨ للمقرر   وفقاً  -١٩

 لضمان أن يشمل برنامج عمل املؤمتر جلسات حوار مفتـوح مـع             ٩-م أ /٥إليه يف املقرر    
اجملتمع املدين يف األسبوع األول من املؤمتر من أجل ضمان فعالية إسهام اجملتمـع املـدين يف                 

 ٢٥ و ٢٠ عقد جلستني مدة كل منهما نصف يوم هلذا الغرض يومي            مداوالت املؤمتر، تقرر  
  . سبتمرب/أيلول

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

وسُيعرض عليه أيضاً التقرير املقدم من املكتب بشأن وثائق التفويض مـن أجـل اعتمـاده                
)ICCD/COP(11)/22()وسيبت املؤمتر يف تاريخ ومكان انعقاد الدورة الثانية عشرة ملـؤمتر           . )١

  :األطراف، آخذاً يف احلسبان ما يلي
 مـن  ٢٢ مـن املـادة   ٤األحكام التشريعية ذات الصلة الواردة يف الفقرة      )أ(  

 الـداخلي،    مـن النظـام    ٣ من النظام الداخلي، واملـادة       ٤ من املادة    ٢االتفاقية، والفقرة   
  ؛٢-م أ/١ واملقرر

  .أي عرض الستضافة الدورة الثانية عشرة وتغطية التكاليف املالية اإلضافية  )ب(  
الدورة الثالثة عـشرة للجنـة      عقد  وسيبت مؤمتر األطراف أيضاً يف تاريخ ومكان          -٢١

  املتعلق باختـصاصات هـذه     ٩-م أ /١١استعراض تنفيذ االتفاقية، آخذاً يف احلسبان املقرر        
  .اللجنة وعملياهتا واجلدول الزمين الجتماعاهتا

وتبعاً . سبتمرب/ أيلول ٢٧وُيتيح اجلدول الزمين املقترح عقد اجللسة العامة اخلتامية يف            -٢٢
  . سبتمرب/ أيلول٢٦لذلك، ينبغي االنتهاء من املفاوضات يف موعد أقصاه 

  أوقات اجللسات    
دة، على أفضل وجه، مـن التـسهيالت        يهدف اجلدول الزمين املؤقت إىل االستفا       -٢٣

ومل توضع ترتيبات أو ختصص اعتمادات يف امليزانيـة         . املتاحة يف أثناء ساعات العمل العادية     
__________ 

 .وثيقة ستصدر أثناء الدورة )١(
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ولتجنب تكبد مـصروفات العمـل      . لعقد جلسات يف املساء أو خالل عطلة هناية األسبوع        
 ومن  ٠٠/١٣اعة   إىل الس  ٠٠/١٠اإلضايف، ستكون أوقات العمل العادية للدورة من الساعة         

ومل توضع أي ترتيبات لكي ُتعقد يف آن واحد يف أي           . ٠٠/١٨ إىل الساعة    ٠٠/١٥الساعة  
  . وقت من األوقات أكثر من جلستني رمسيتني مزودتني خبدمات الترمجة الشفوية

  انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس  -٣  

  انتخاب نواب الرئيس  )أ(  
، بـصيغته املعدلـة     ١-م أ /١خلي الوارد يف املقرر      من النظام الدا   ٢٢وفقاً للمادة     -٢٤

، ينتخب مؤمتر األطراف تسعة نواب للرئيس من بني ممثلـي األطـراف             ٢-م أ /٢٠ باملقرر
 ١٦وسيجري هذا االنتخاب يف اجللسة االفتتاحية ملؤمتر األطـراف يف           . احلاضرين يف الدورة  

  . سبتمرب/أيلول

  ياانتخاب رئيس جلنة العلم والتكنولوج  )ب(  
 من النظام الـداخلي     ٣١ واملادة   ٢٢ من املادة    ١، الفقرة   ١٠-م أ /٢٥املقرر  عدَّل    -٢٥

إذ قرر مؤمتر األطـراف يف  ). ٢-م أ/٢٠، واملعّدل مبوجب املقرر    ١-م أ /١الوارد يف املقرر    (
. رئيس جلنة العلم والتكنولوجيا يف االجتماع األخري ملؤمتر األطـراف         ُينتخب  هذا املقرر أن    

 هذا املقرر نفس النهج املتبع يف انتخاب رئيس جلنة استعراض تنفيذ االتفاقيـة وفقـاً                ويتبع
  .٩-م أ/١١للمقرر 

  انتخاب رئيس جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية  )ج(  
 علـى أن    ٢-م أ /٢٠ من النظام الداخلي بصيغته املعدلـة بـاملقرر          ٣١تنص املادة     -٢٦

ية غري جلنة العلم والتكنولوجيا، ما مل يقرر املؤمتر         ينتخب مؤمتر األطراف رؤساء اهليئات الفرع     
، ُينتخب رئيس جلنة اسـتعراض      ٩-م أ /١١ من مرفق املقرر     ٩ووفقاً للفقرة   . خالف ذلك 

تنفيذ االتفاقية يف االجتماع األخري لدورة اللجنة اليت ُتعقد بـالتالزم مـع دورات مـؤمتر                
  . األطراف، ويتقلدون منصبهم فوراً

  يض الوفودوثائق تفو  -٤  
 من النظام الداخلي، يقوم مكتب مؤمتر األطراف بفحـص          ٢٠ و ١٩وفقاً للمادتني     -٢٧

وثائق تفويض املمثلني، واملمثلني املناوبني، واملستشارين، ويقدم تقريره إىل مؤمتر األطراف من       
ICCD/COP(11)/22وسريد التقرير املتعلق بوثائق التفـويض يف الوثيقـة          . أجل البت فيه  

)٢( .
__________ 

 .وثيقة ستصدر أثناء الدورة )٢(
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 من النظام الداخلي، حيق للممثلني أن يشاركوا بصفة مؤقتـة يف الـدورة              ٢١ووفقاً للمادة   
  . بانتظار صدور قرار من مؤمتر األطراف بقبول وثائق تفويضهم

  اعتماد املنظمات احلكومية الدولية ومنظمات اجملتمع املدين والقطاع اخلاص  -٥  
 مـن النظـام     ٧ و ٦تفاقية، واملـادتني     من اال  ٢٢ من املادة    ٧وفقاً ألحكام الفقرة      -٢٨

 قائمة باملنظمات احلكومية    ICCD/COP(11)/20، ترد يف الوثيقة     ١-م أ /٢٦الداخلي، واملقرر   
اعتمادهـا يف  اقُتـرح  الدولية ومنظمات اجملتمع املدين، مبا فيها املنظمات غري احلكومية، اليت          

 اإلجراءات  ١٠-م أ /٥راف يف مقرره    وقد اعتمد مؤمتر األط   . الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف   
  .املنقحة العتماد منظمات اجملتمع املدين والقطاع اخلاص

  حتديث قائمة اخلرباء والقيام، حسب الضرورة، بإنشاء أفرقة خرباء خمصصة  -٦  
 من االتفاقية على أن يضع مؤمتر األطراف قائمة بأمساء          ٢٤ من املادة    ٢تنص الفقرة     -٢٩

ي اخلربة الفنية واملتمرسني يف امليادين ذات الصلة، وأن حيدِّث هـذه            خرباء مستقلني من ذو   
، إجراءات تتصل بوضع قائمـة بأمسـاء       ١-م أ /١٨واعتمد مؤمتر األطراف، مبقرره     . القائمة

  .خرباء مستقلني وحتديث هذه القائمة
 األطـراف إىل تنقـيح      ١٠-م أ /٢٣ من مقرره    ١ودعا مؤمتر األطراف يف الفقرة        -٣٠

 بيانات القائمة احلالية للخرباء الوطنيني، واقتراح مرشحني جدد إلدراجهم يف القائمة     وحتديث
بغية حتسني متثيل مجيع التخصصات ذات الصلة، مبا يف ذلك املعارف التقليدية واحمللية والدراية 
العملية واملمارسات، ومتثيل املرأة وحتقيق توزيع جغرايف أكثـر توازنـاً للمنظمـات غـري               

 من املقرر نفسه، طلب مؤمتر األطراف إىل جلنة العلم والتكنولوجيا           ٣ويف الفقرة   . يةاحلكوم
أن تستعرض القائمة احلالية للتخصصات، آخذة يف احلسبان التسميات القياسـية الدوليـة             
املقترحة حلقول العلم والتكنولوجيا فضالً عن قوائم التخصصات اليت تستخدمها األطـراف            

 وأن حتدث القائمة بإضافة ختصصات جديدة، مبا يف ذلـك املعـارف         على املستوى الوطين،  
وطلبت األطراف أيـضاً إىل     . واملمارسات، حسب احلاجة  العملية  التقليدية واحمللية، والدراية    

جلنة العلم والتكنولوجيا أن تقدم قائمة حمدثة كي ينظر فيها مؤمتر األطراف يف دورته احلادية               
  .ICCD/COP(11)/15املعلومات يف الوثيقة وأدرجت األمانة هذه . عشرة

اخلطة وإطار العمل االستراتيجيان للسنوات العشر من أجـل تعزيـز تنفيـذ               -٧  
  )االستراتيجية) (٢٠١٨-٢٠٠٨(االتفاقية 

وقد أُجريت متابعـة    . ، اعتمد مؤمتر األطراف االستراتيجية    ٨-م أ /٣عمالً باملقرر     -٣١
 األطراف املتعلقة باالستراتيجية وقُدمت تقارير إىل الدورة        لشىت قرارات الدورة العاشرة ملؤمتر    

  . احلادية عشرة للمؤمتر كي تنظر األطراف فيها
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استعراض تقرير جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، مبـا يف ذلـك توصـياهتا املقدمـة إىل                  )أ(  
  األطراف مؤمتر
راض تنفيـذ   ، أن ُينـشئ جلنـة اسـتع       ٩-م أ /١١قرر مؤمتر األطراف، يف مقرره        -٣٢

بصفتها هيئة فرعية دائمة ملؤمتر األطراف من أجل مساعدته يف اسـتعراض تنفيـذ               االتفاقية
ويف املقرر نفسه، اعتمد مؤمتر األطراف اختصاصات جلنة استعراض         . االتفاقية واالستراتيجية 

 ُتعقـد   تنفيذ االتفاقية اليت ُتحدد، يف مجلة أمور، والية هذه اللجنة ومهامها يف دوراهتا الـيت              
بني الدورات العادية ملؤمتر األطراف ودوراهتا اليت ُتعقد باالقتران مع الدورات العاديـة              فيما

  .ملؤمتر األطراف
 من االتفاقية، يستعرض مؤمتر األطراف التقـارير   ٢٢من املادة   ) د(٢وعمالً بالفقرة     -٣٣

، تقـدم جلنـة     ٩-م أ /١١ووفقاً للمقـرر    . املقدمة من هيئاته الفرعية ويقدم التوجيه إليها      
استعراض تنفيذ االتفاقية تقريراً عن أعماهلا بانتظام إىل مؤمتر األطراف عن مجيـع جوانـب               
أعماهلا وخباصة عن طريق مشاريع مقررات تعد يف الدورات اليت ُتعقد باالقتران مع الدورات              

. طراف ويعتمدها العادية ملؤمتر األطراف، حيثما كان ذلك ضرورياً، لكي ينظر فيها مؤمتر األ           
وينبغي أن تشمل هذه املقررات عناصر موضوعية هتدف إىل تيسري تنفيذ االتفاقيـة بفعاليـة               
وتبني األهداف واملسؤوليات املسندة واآلثار املالية املتوقعة املترتبة على تنفيـذها، حـسب             

يف  ، مباالتفاقيةاللجنة استعراض تنفيذ  وسُيقدم التقرير املتعلق بالدورة احلادية عشرة. الضرورة
سبتمرب / أيلول ٢٧ذلك مشاريع املقررات، إىل مؤمتر األطراف يف جلساته العامة اليت ُتعقد يف             

كي ينظر فيها املؤمتر وإلجراء أي مداوالت قد يرغب مؤمتر األطراف يف إجرائها بشأن تنفيذ               
  .االتفاقية واالستراتيجية

  ية االتصال الشاملةاستعراض التقدم احملرز يف تنفيذ استراتيج  )ب(  
، األطـراف تنفيـذ     ١٠-م أ /٤ مـن مقـرره      ١ناشد مؤمتر األطراف، يف الفقرة        -٣٤

استراتيجية االتصال الشاملة، باعتبار ذلك جزءاً ال يتجزأ من عملية تنفيذ االستراتيجية وجزءاً            
مـؤمتر   من املقرر نفسه، شـدد       ٢ويف الفقرة   . ال يتجزأ من إدارة املعارف يف إطار االتفاقية       

األطراف على أن تدريب الصحفيني واملراسلني املعنيني بشؤون البيئة وتنمية قدراهتم ال غـىن              
بالدرجـة األوىل علـى قـضايا       عنه لتكوين جمموعة أساسية من الفاعلني الذين يركـزون          

  .تدهور األراضي واجلفاف/التصحر
األمانة مواصلة تنسيق  من املقرر نفسه، طلب مؤمتر األطراف إىل   ٧ و ٦ويف الفقرتني     -٣٥

ويرد هذا  . عملية تنفيذ استراتيجية االتصال الشاملة وتقدمي تقرير عن التقدم احملرز يف تنفيذها           
التقرير الذي سيقدمه األمني التنفيذي إىل مؤمتر األطراف كي ينظر فيه يف دورتـه احلاديـة                

  .ICCD/COP(11)/2عشرة يف الوثيقة 



ICCD/COP(11)/1 

11 GE.13-61607 

  جية يف منتصف املدةالتقييم املستقل لالستراتي  )ج(  
 اعتماد اختصاصات تقييم    ١٠-م أ /١٢ من مقرره    ١قرر مؤمتر األطراف، يف الفقرة        -٣٦

 إنشاء فريق خمـصص      من املقرر نفسه، قرر أيضاً     ٢ويف الفقرة   . منتصف املدة لالستراتيجية  
قيـيم  عامل بني الدورات، رهناً بتوفر التمويل الالزم، ُتناط به والية إعداد توصيات بشأن ت             

  .منتصف املدة، بتوجيه من مكتب مؤمتر األطراف
 من نفس املقرر، قرر األطراف أن يقدم الفريق العامـل بـني             ١٤ و ٨ويف الفقرتني     -٣٧

الدورات ما استجد من معلومات عن العملية يف الدورة احلادية عشرة للجنة استعراض تنفيذ              
  .ICCD/COP(11)/21 الوثيقة وترد املعلومات املتعلقة هبذه املسألة يف. االتفاقية

  حتسني آليات تيسري التنسيق اإلقليمي لتنفيذ االتفاقية  )د(  
 إىل األمني التنفيذي واملدير     ١٠-م أ /٣ من مقرره    ١طلب مؤمتر األطراف يف الفقرة        -٣٨

العام لآللية العاملية أن يعززا تعاوهنما على الصعيد اإلقليمي عن طريق ضمان تناول القـضايا               
 من نفس املقرر، دعا مؤمتر األطراف كذلك البلدان         ٢ويف الفقرة   . نفرد هبا شىت املناطق   اليت ت 

املتأثرة األطراف إىل العمل بأسلوب تعاوين وتنسيقي ضمن إطار آليات التنـسيق اإلقليمـي              
القائمة يف مناطق هذه اآلليات من أجل حتديد وتنفيذ أولوياهتا اإلقليمية املشتركة على النحو              

  .رحت به على مؤمتر األطراف للنظر فيهاالذي طُ
 من املقرر نفسه، طلب مؤمتر األطراف إىل األمني التنفيذي أن يدعم،            ٥ويف الفقرة     -٣٩

بناًء على طلب من البلدان املتأثرة األطراف يف املناطق املعنية وبتعاون منـها، األداء الفعـال                
وأخـرياً، يف   . طراف الدعم املايل والـتقين    لشبكات الربامج املواضيعية رهناً بتوفري البلدان األ      

 من املقرر املذكور أعاله، قرر مؤمتر األطراف أيـضاً أن تعمـل املؤسـسات دون     ٦الفقرة  
اإلقليمية واإلقليمية املذكورة يف مرفق هذا املقرر ككيانات إبـالغ فيمـا يتعلـق بإعـداد                

 مـن  ٢ليمية املشار إليها يف الفقرة التقارير عن تنفيذ برامج العمل دون اإلقليمية واإلق   وتقدمي
ويرد التقريـر الـذي     . ، ويرجو من األمانة واآللية العاملية تيسري هذه العملية        ٨-م أ /٨املقرر  

قدمه األمني التنفيذي كي ينظر فيه مؤمتر األطراف يف دورته احلاديـة عـشرة يف الوثيقـة                 
ICCD/COP(11)/14.  

  ةمواءمة برامج العمل مع االستراتيجي  )ه(  
 بضرورة تسريع عملية مواءمة     ١٠-م أ /٢ من مقرره    ١أقر مؤمتر األطراف يف الفقرة        -٤٠

 البلـدان   ٢برامج العمل الوطنية واإلقليمية ودون اإلقليمية مع االستراتيجية وحث يف الفقرة            
األطراف املتأثرة واملناطق املشمولة مبرفقات التنفيذ اإلقليمي على تكثيف جهودهـا ملواءمـة      

  . العمل الوطنية اإلقليمية ودون اإلقليمية اخلاصة هبا مع االستراتيجيةبرامج
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 من املقرر نفسه، طلب مؤمتر األطراف من األمني التنفيذي أن يقـدم،  ٧ويف الفقرة     -٤١
ئة العاملية، تقريراً إىل مـؤمتر      يعن طريق جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، وبالتنسيق مع مرفق الب         

وقدمت جلنة استعراض   . حلادية عشرة عن مدى تنفيذ أحكام هذا املقرر       األطراف يف دورته ا   
تنفيذ االتفاقية توصيات حول هذا املوضوع إىل الدورة احلادية عشرة ترد يف التقرير النـهائي          

وباملثل، سيتضمن تقرير جلنة  ). Add.1 و ICCD/CRIC(11)/19(للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية     
عن دورهتا الثانية عشرة مشاريع مقررات كي ينظر فيهـا مـؤمتر            استعراض تنفيذ االتفاقية    

األطراف ويعتمدها، مبا يف ذلك مشاريع تتعلق مبواءمة برامج العمل مع االستراتيجية وتنفيـذ   
  .هذه الربامج

  استعراض تقرير جلنة العلم والتكنولوجيا، مبا يف ذلك توصياهتا املقدمة إىل مؤمتر األطراف  )و(  
، أن جيعل استعراض تقريـر جلنـة العلـم          ١-م أ /٩ر األطراف يف مقرره     قرر مؤمت   -٤٢

مبا يف ذلك توصياهتا املقدمة إىل  من االتفاقية، ٢٢من املادة ) د(٢عمالً بالفقرة والتكنولوجيا، 
  . مؤمتر األطراف وبرنامج عملها والتوجيهات املقدمة إليها، بنداً دائماً من بنود جدول أعماله

نة العلم والتكنولوجيا إىل مؤمتر األطراف مشاريع املقررات الناشئة عـن         وسُتحيل جل   -٤٣
مداوالهتا بشأن البنود الواردة يف جدول أعمال دورهتا احلادية عشرة، مبـا يتماشـى مـع                

وقد يرغب مؤمتر األطراف يف مناقشة هـذه التوصـيات          . ١٠-م أ /٢٧ من املقرر    ٢ الفقرة
  .لعلم والتكنولوجياوتقدمي ما يلزم من توجيه إىل جلنة ا

اإلدارة والترتيبات املؤسسية لآللية العاملية، مبا يف ذلـك التوصـيات بـشأن               -٨  
  حتضان اآللية العامليةاجلديدة الترتيبات ال

 نقل املسؤولية عـن اآلليـة       ١٠-م أ /٦ من مقرره    ١قرر مؤمتر األطراف يف الفقرة        -٤٤
للتنمية الزراعية إىل أمانة اتفاقية األمم املتحـدة        العاملية ومتثيلها القانوين من الصندوق الدويل       

 من املقرر نفسه، أكد مؤمتر األطراف جمدداً أن اآللية العاملية           ٢ويف الفقرة   . ملكافحة التصحر 
مسؤولة أمام مؤمتر األطراف وتقدم تقاريرها إليه يف إطار واليتها، وقرر أن تبلغ مجيع املسائل              

 من املقرر   ٣ويف الفقرة   .  مؤمتر األطراف عن طريق األمني التنفيذي      املتعلقة بتنفيذ االتفاقية إىل   
نفسه، قرر مؤمتر األطراف كذلك أن يتحمل األمني التنفيذي مسؤولية اإلشراف العام علـى        
اإلدارة، مبا يف ذلك تنسيق عملية إبالغ مؤمتر األطراف مبسائل منها احملاسبة يف اآللية العاملية               

  . وأداؤها وأنشطتها
راجعة مذكرة التفاهم اليت     من املقرر نفسه، قررت األطراف كذلك م       ٨ويف الفقرة     -٤٥
، املتعلقـة   ٣-م أ /١٠مع الصندوق الدويل للتنمية الزراعية الواردة يف املقـرر          املؤمتر  ها  أبرم

بالطرائق والعمليات اإلدارية لآللية العاملية، وطلب إىل رئيس مؤمتر األطراف إخطار الصندوق   
  .٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين١للتنمية الزراعية هبذا املقرر يف موعد أقصاه الدويل 
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  : أيضاً ما يلي، قرر مؤمتر األطراف١٠-م أ/٦ووفقاً للمقرر   -٤٦
يطلب إىل األمني التنفيذي تقدمي تقارير مرحلية عن تنفيذ هذا املقرر إىل            أن    )أ(  

  مكتب الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف؛
 إىل األمني التنفيذي بتقدمي توصية إىل الدورة احلادية عشرة ملـؤمتر        يوعزأن    )ب(  

األطراف بشأن الترتيبات اجلديدة الحتضان اآللية العاملية، مبا يف ذلك إمكانية تقاسم املقر مع              
  أمانة االتفاقية، لكي يعتمد مؤمتر األطراف مقرراً هنائياً هبذا اخلصوص؛

 التنفيذي أن يتخذ مجيع التدابري الالزمة فوراً، بالتشاور         يطلب إىل األمني  أن    )ج(  
مع مدير إدارة اآللية العاملية ورئيس الصندوق الدويل للتنمية الزراعية بغية تنفيـذ الترتيبـات            

، لضمان تنفيذ اجلوانب اإلدارية واإلجرائيـة       ١٠-م أ   /٦اإلدارية املنصوص عليها يف املقرر      
  .والقانونية هلذا املقرر

  . أعاله٤٦-٤٤ الطلبات املشار إليها يف الفقرات ICCD/COP(11)/3وتتناول الوثيقة   -٤٧

  الربنامج وامليزانية  -٩  
 من االتفاقية مؤمتر األطراف إىل إقـرار برنـامج          ٢٢من املادة   ) ز(٢تدعو الفقرة     -٤٨

رتيبـات  وميزانية ألنشطته، مبا يف ذلك برنامج وميزانية لكل من هيئاته الفرعية، ووضـع الت             
  . الضرورية لتمويلها

  ٢٠١٥-٢٠١٤الربنامج وامليزانية لفترة السنتني   )أ(  
 الذي اعتمد مبوجبه االستراتيجية، إىل جلنة       ٨-م أ /٣طلب مؤمتر األطراف يف املقرر        -٤٩

وضع خطط عملها   واألمانة  العلم والتكنولوجيا وجلنة استعراض تنفيذ االتفاقية واآللية العاملية         
وفقاً ملبادئ اإلدارة القائمة على النتائج، لُتدمج يف خطة العمل          )  سنوات ٤(لسنوات  املتعددة ا 

وُتحدَّث خطط العمل املتعددة السنوات هـذه بانتظـام         . الشاملة املتعددة السنوات لالتفاقية   
. لكل دورة من دورات مؤمتر األطراف لتغطية الفترتني الالحقتني الفاصلتني بني الـدورات            

وُتعـد  .  ذلك، توضع تقديرات للتكاليف املتصلة بربنامج العمل كل سـنتني          وباإلضافة إىل 
األمانة امليزانية وتضمنها برامج العمل لكل من جلنة العلم والتكنولوجيا وجلنة استعراض تنفيذ             

  .االتفاقية واألمانة واآللية العاملية مع ذكر تكاليفها املقدرة ملدة سنتني
 أعاله األساس لوثائق امليزانية الربناجميـة       ٤٩ها يف الفقرة    وتشكل الطلبات املشار إلي     -٥٠

القائمة على النتائج واليت قُدمت إىل األطراف كي تنظر فيها يف كل دورة من دورات مؤمتر                
وتقدَّم خطة العمل املتعددة    . األطراف وجلنة استعراض تنفيذ االتفاقية منذ اعتماد االستراتيجية       

اخلاصة باالتفاقية إىل جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية وهي تعـرض   واملتكاملةالسنوات الشاملة   
التوجه االستراتيجي املقترح للجنة العلم والتكنولوجيا وجلنة استعراض تنفيذ االتفاقية واألمانة           

  .وتقدَّم برامج العمل احملددة التكاليف لفترة السنتني إىل مؤمتر األطراف. واآللية العاملية
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 إىل األمني التنفيـذي     ١٠-م أ /١٠ من مقرره    ١٨ألطراف يف الفقرة    وطلب مؤمتر ا    -٥١
، مبـا يـشمل     ٢٠١٥-٢٠١٤إعداد ميزانية قائمة على النتائج وبرامج عمل لفترة السنتني          

وتقـدم  . سيناريوهات للميزانية تعكس منواً امسيـاً صـفرياً ومنـواً فعليـاً صـفرياً              وضع
 ،نية املقترحة اليت تعكس هـذه الـسيناريوهات   حملة عامة عن امليزا    ICCD/COP(11)/6 الوثيقة

احملـدد التكـاليف لفتـرة      املتكامـل   برنامج العمل    ICCD/COP(11)/7يف الوثيقة   بينما يرد   
، والذي يشمل برامج العمل املقترحة لألمانة واآللية العاملية وجلنـة           ٢٠١٥-٢٠١٤ السنتني

بغي أن ُتقرأ هذه الوثائق باالقتران مع       وين. العلم والتكنولوجيا وجلنة استعراض تنفيذ االتفاقية     
 اليت تتضمن خطة العمل الشاملة املتعددة       ICCD/CRIC(12)/2-ICCD/COP(11)/CST/9الوثيقة  

  ).٢٠١٧-٢٠١٤(السنوات لالتفاقية 

  األداء املايل للصناديق االستئمانية لالتفاقية  )ب(  
 باحلـسابات   طراف بيانٌ مؤقـتٌ   إىل األ م  قدَُّيوفقاً للقواعد املالية ملؤمتر األطراف،        -٥٢
ويف .  حلسابات الفتـرة املاليـة كلـها       األوىل من الفترة املالية وبيانٌ هنائٌي مراجع      السنة   عن

، طلب مؤمتر األطراف إىل األمني التنفيذي تقدمي تقرير إىل مؤمتر األطراف            ١٠-م أ /١٠ املقرر
فاقية املنشأة مبوجب القواعد املاليـة      يف دورته احلادية عشرة عن حالة الصناديق االستئمانية لالت        

وينبغـي أن   . ICCD/COP(11)/8وترد املعلومات املتعلقة هبذه املسألة يف الوثيقة        . ملؤمتر األطراف 
، اليت تتضمن التقرير املتعلق بتنفيذ      ICCD/CRIC(12)/3ُيقرأ بيان احلسابات باالقتران مع الوثيقة       
جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، وجلنة العلم التكنولوجيا،       برامج العمل احملددة لتكاليف األمانة، و     

وترد معلومات إضافية عن أداء     . ٩-م أ /١١من مرفق املقرر    ) ب(٢واآللية العاملية، وفقاً للفقرة     
  .ICCD/CRIC(12)/INF.1مؤسسات االتفاقية وهيئاهتا الفرعية يف الوثيقة 

  ٢٠١٣-٢٠١٢قية لفترة السنتني البيانات املالية للصناديق االستئمانية لالتفا    
 البيانات املالية غري املراجعة للصناديق االسـتئمانية        ICCD/COP(11)/9ترد يف الوثيقة      -٥٣

  .٢٠١٣-٢٠١٢لالتفاقية لفترة السنتني 

  البيانات املالية املراجعة للصناديق االستئمانية لالتفاقية     
 ICCD/COP(11)/13، و ICCD/COP(11)/12، و ICCD/COP(11)/10ترد يف الوثـائق       -٥٤

  . البيانات املالية املراجعة للصناديق االستئمانية لالتفاقية

  ٢٠١٣-٢٠١٢تقرير عن حالة املسامهات يف الصناديق االستئمانية لالتفاقية لفترة السنتني     
 عرض حلالة املسامهات يف الصناديق االسـتئمانية  ICCD/COP(11)/11يرد يف الوثيقة      -٥٥

  .٢٠١٣-٢٠١٢فترة السنتني لالتفاقية ل
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  )٢٠+ريو( املتحدة للتنمية املستدامة متابعة نتائج مؤمتر األمم  -١٠  
تقـديرها للجمعيـة    بالغ  ، أعربت األطراف عن     ١٠-م أ /٨ من املقرر    ١يف الفقرة     -٥٦

التـصدي  "العامة لألمم املتحدة لدعوهتا إىل اجتماع رفيع املستوى للجمعية العامة بـشأن             
ولعقدها " ر األراضي واجلفاف يف سياق التنمية املستدامة والقضاء على الفقر         للتصحر وتدهو 

 من  ٥ويف الفقرة   . ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ٢٠هذا االجتماع يف الدورة السادسة والستني يوم        
املقرر نفسه، طلب مؤمتر األطراف إىل األمني التنفيذي التحضري ملؤمتر األمم املتحدة للتنميـة              

ركة يف هذا املؤمتر واإلسهام يف الوثيقة التجميعية يف سياق املواضيع املطروحة            املستدامة واملشا 
  .على املؤمتر، بغية كفالة املراعاة الواجبة ملسائل التصحر وتدهور األراضي واجلفاف

 األطراف إىل األمني التنفيذي أن يقدم تقريراً إىل مؤمتر األطراف يف دورتـه              توطلب  -٥٧
 معلومات عن   ICCD/COP(11)/5وترد يف الوثيقة    . ١٠-م أ /٨ املقرر   احلادية عشرة عن تنفيذ   

  . هذه املسألة

تعديل مذكرة التفاهم املربمة بني اتفاقية األمـم        : التعاون مع مرفق البيئة العاملية      -١١  
  املتحدة ملكافحة التصحر ومرفق البيئة العاملية بشأن تعزيز التعاون بينهما

 إىل األمـني التنفيـذي أن   ١٠-م أ/٢ من مقرره ٧فقرة طلب مؤمتر األطراف يف ال     -٥٨
يقدم، عن طريق جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، وبالتنسيق مع مرفق البيئة العاملية، تقريـراً إىل      

وقـدمت جلنـة    . مؤمتر األطراف يف دورته احلادية عشرة عن مدى تنفيذ أحكام هذا املقرر           
املسألة يف دورهتا احلادية عشرة، وهي تـرد يف         استعراض تنفيذ االتفاقية توصيات حول هذه       

وباملثل، سيتضمن تقريـر جلنـة      ). Add.1 و ICCD/CRIC(11)/19الوثيقة   (تقريريها النهائيني 
استعراض تنفيذ االتفاقية يف دورهتا الثانية عشرة مشاريع مقررات تشمل مشاريع عن مواءمة             

  . ر األطراف يف هذه املشاريع ويعتمدها كي ينظر مؤمتبرامج العمل مع االستراتيجية وتنفيذها

اإلجراءات املنقحة العتماد منظمات اجملتمع املدين وممثلي القطاع اخلاص لدى            -١٢  
اجتماعات وعمليات اتفاقية األمـم     يف  مؤمتر األطراف وملشاركة هذه اجلهات      

  املتحدة ملكافحة التصحر
قب وإتاحة اجملـال أمـام       منح صفة مرا   ١٠-م أ /٥قرر مؤمتر األطراف يف مقرره        -٥٩

شركات األعمال التجارية والكيانات الصناعية اليت تستويف شروطاً معينـة للمـشاركة يف             
إىل أيـضاً   وطلب  . االجتماعات الرمسية هليئات إدارة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر        

استعراض تنفيذ االتفاقية   األمانة البدء بتنفيذ هذا املقرر اعتباراً من الدورة احلادية عشرة للجنة            
ويف املقرر نفسه، طلب مؤمتر األطراف إىل األمانـة         . والدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف    

أيضاً تيسري عملية تنقيح وحتديث قائمة املنظمات املعتمدة لدى مؤمتر األطـراف وضـمان              
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ات ومبادئ  مشاركة شركات األعمال التجارية والكيانات الصناعية عن طريق إعداد استمار         
  .توجيهية وغريها من األدوات اليت قد تلزم هلذه الغاية

 أن تستويف منظمات اجملتمع     ١٠-م أ /٥ من مقرره    ١وقرر مؤمتر األطراف يف الفقرة        -٦٠
 وكل مخـس    ٢٠١٢مارس  / آذار ٣٠املدين املعتمدة لدى مؤمتر األطراف بعض الشروط يف         

، قرر مؤمتر األطراف منح صـفة مراقـب          من املقرر نفسه   ٤ويف الفقرة   . سنوات بعد ذلك  
وإتاحة املشاركة يف االجتماعات الرمسية هليئات إدارة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر            
لشركات األعمال التجارية والكيانات الصناعية اليت ُتعرب عـن اهتمامهـا باملـشاركة يف          

ة يف املسائل املتصلة باالتفاقية،     اجتماعات مؤمتر األطراف وهيئتيه الفرعيتني، وهلا خربة خاص       
 من املقرر نفسه، قرر مؤمتر األطراف       ٨ويف الفقرة   . وتشارك يف االتفاق العاملي لألمم املتحدة     

 مؤلفاً من ممثلْين لألمانة وممثل واحـد  ٩-م أ /٥أن يكون فريق االختيار املُنشأ مبوجب املقرر        
ملشمولة مبرفقات التنفيذ اإلقليمية اخلمـسة  ملنظمات اجملتمع املدين من كل منطقة من املناطق ا     

 من املقرر نفسه، طلب مؤمتر األطراف أيضاً إىل األمني التنفيـذي            ١٢ويف الفقرة   . لالتفاقية
لذلك . تقدمي تقرير عن تنفيذ هذا املقرر إىل دورته احلادية عشرة فيما يتعلق بتنفيذ هذا املقرر              

  .ICCD/COP(11)/4أعدت األمانة الوثيقة 

  البنود املعلقة   -١٣  

   من النظام الداخلي٤٧املادة   )أ(  
يتفق مؤمتر األطراف علـى     " من االتفاقية على أن      ٢٢من املادة   ) ه(٢تنص الفقرة     -٦١

اعتمـد مـؤمتر    و". له وألي من اهليئات الفرعية، ويعتمد ذلك النظـام        (...) نظام داخلي   
 ٢٢ الفقرات اليت وردت يف املواد        نظامه الداخلي، باستثناء بعض    ١-م أ /١األطراف مبقرره   

. ١٠-م أ /٢٥ واملقرر   ٢-م أ /٢٠ مبوجب املقرر    ٣١ و ٢٢وُعدِّل نص املادتني    . ٤٧ و ٣١و
 ٤٧ من املادة    ١، أن يواصل النظر يف الفقرة       ٢-م أ /٢١وقرر مؤمتر األطراف أيضاً، يف مقرره       

 هـذا املقـرر يف مرفـق      من النظام الداخلي اليت مل يتفق عليها بعد؛ ويرد النص الناتج عـن              
  .ICCD/COP(3)/13 الوثيقة
، إىل األمانة أن تدرج مسألة النظر يف        ١٠-م أ /٢٨وطلب مؤمتر األطراف يف مقرره        -٦٢

هذه املادة املعلقة من النظام الداخلي يف جدول أعمال دورته احلادية عشرة، وأن تعد تقريراً                
وتـرد  . يئية األخرى املتعـدِّدة األطـراف     عن حالة النظم الداخلية املماثلة يف االتفاقات الب       
  .ICCD/COP(11)/16املعلومات ذات الصلة بشأن هذا البند يف الوثيقة 

  اإلجراءات واآلليات املؤسسية حلل املسائل املتعلِّقة بالتنفيذ  )ب(  
 من االتفاقية، يبتُّ مؤمتر األطراف يف اإلجراءات واآلليات املؤسسية          ٢٧وفقاً للمادة     -٦٣

  .سائل املتعلِّقة بالتنفيذحلل امل
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، أن يدعو من جديد، أثنـاء دورتـه         ١٠-م أ /٢٩وقرر مؤمتر األطراف، يف مقرره        -٦٤
إىل ) ٣-م أ/٢٠املنشأ مبوجب مقرره (احلادية عشرة، فريق اخلرباء املخصص املفتوح العضوية     

وصيات بشأن  حبث اإلجراءات واآلليات املؤسسية حلل مسائل التنفيذ وتقدمي ت        االجتماع بغية   
جديـدة  عمـل   ويف املقرر نفسه، طُِلب إىل األمانة أن تعدَّ وثيقة          . هذه اإلجراءات واآلليات  

تشمل جتميعاً لورقات املعلومات املقدمة من األطراف والواردة يف وثائق مـؤمتر األطـراف              
السابقة بشأن هذه املسألة، مبا يف ذلك مشروع وثيقة تقدم خيارات بشأن عملية تـشاورية               

 ٢٧متعدِّدة األطراف واختصاصات هذه العملية فضالً عن جتميع اآلراء املقدمة بشأن املـادة              
 معلومات عن هذه املسائل، مبا يف ذلـك         ICCD/COP(11)/17وترد يف الوثيقة    . من االتفاقية 

  .اآلراء املقدمة من األطراف لكي ينظر مؤمتر األطراف فيها

   التحكيم والتوفيقاملرفقان اللذان يتضمنان إجراءات  )ج(  
 من االتفاقية، يضع مؤمتر األطـراف أيـضاً         ٢٨ من املادة    ٦و) أ(٢وفقاً للفقرتني     -٦٥

  .مرفقات تتضمَّن إجراءات التحكيم والتوفيق
، أن يدعو من جديد فريـق اخلـرباء         ١٠-م أ /٣٠قرر مؤمتر األطراف، يف مقرره      و  -٦٦

ته احلادية عشرة، ملواصلة حبث املـرفقني       ، أثناء دور  االجتماعاملخصص املفتوح العضوية إىل     
 طُلـب إىل    يف املقرر نفسه  و. املتعلقني بإجراءات التحكيم والتوفيق وتقدمي توصيات بشأهنما      

جتميعاً لآلراء الواردة بشأن هذه املسألة يف الوثائق الـسابقة          ) أ: ( أن تعدَّ وثيقةً تشمل    األمانة
نصاً حمـّدثاً للمـرفقني      )ب( من االتفاقية؛ و   ٢٨ة  ملؤمتر األطراف واآلراء املقدمة بشأن املاد     

ــة  ــواردين يف الوثيق ــذه اآلراءICCD/COP(9)/14ال ــس ه ــة .  يعك ــرد يف الوثيق وت
ICCD/COP(11)/18            املعلومات املتعلِّقة باملسائل املذكورة آنفاً، مبا يف ذلك اآلراء املقدمة من 

  .األطراف، لكي ينظر فيها مؤمتر األطراف

  )٢٠٢٠-٢٠١٠(م املتحدة للصحاري ومكافحة التصحُّر عقد األم  -١٤  
 أن ُيدرج يف جدول أعمال دورته احلادية        ١٠-م أ /٣٨قرر مؤمتر األطراف، يف مقرره        -٦٧

وُيقدَّم )". ٢٠٢٠-٢٠١٠(عقد األمم املتحدة للصحارى ومكافحة التصحُّر       "عشرة بنداً عن    
، تقريٌر عـن    ١٠-م أ /٣١ِلب يف املقرر    إىل مؤمتر األطراف يف دورته احلادية عشرة، حسبما طُ        

  .ICCD/COP(11)/19يف الوثيقة ويرد التقرير األنشطة اليت تدعم هذا العقد لكي ينظر فيه املؤمتر 

إدراج أنشطة املنظمات غري احلكومية ضمن برنامج العمـل الرمسـي ملـؤمتر               -١٥  
  جلسات احلوار املفتوح: األطراف

ر األطراف أن تدرج يف برنامج العمـل الرمسـي          ، طلب مؤمت  ١-م أ /٢٧يف املقرر     -٦٨
لدورات مؤمتر األطراف جلسات احلوار املفتوح اليت تعقدها املنظمـات غـري احلكوميـة،              
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تبذل األمانة قصارى اجلهود لتيسري إدراج جلستني على األقل مدة كل منهما نصف يـوم      وأن
ع األمانة ومكتب مؤمتر األطراف     وُتنظَّم هذه اجللسات بالتشاور م    . ضمن برنامج العمل الرمسي   

تقـرر بـصفة    و.  تأكيد هذا الطلب   ٩-م أ /٥ و ١٠-م أ /٣٨وقد أعاد املقرران    . ممثالً برئيسه 
  .سبتمرب/ أيلول٢٥ و٢٠مؤقتة أن ُتعقد اجللستان اللتان تستغرق كل منهما نصف يوم يف 

  جلسات احلوار التفاعلي: اجلزء اخلاص من الدورة  -١٦  
 املتعلِّق بربنامج عمل الـدورة احلاديـة عـشرة ملـؤمتر            ١٠-م أ /٣٨وفقاً للمقرر     -٦٩

ألطـراف  لاألطراف، ُيقترح عقد جلسة حوار تفاعلي فيما بني املسؤولني الرفيعي املستوى            
وستـشمل  . سبتمرب/ أيلول ٢٤ و ٢٣الدورة احلادية عشرة للمؤمتر، وذلك يومي       احلاضرة يف   

ء مناقشات تركِّز على اإلجـراءات املقترحـة        هذه اجللسة اجتماعات مائدة مستديرة إلجرا     
وترد املعلومـات   . لبلوغ أهداف االستراتيجية والتوجيهات املقدمة بشأن تعزيز عملية التنفيذ        

  .ICCD/COP(11)/INF.2األساسية املتعلِّقة هبذه املسألة يف الوثيقة 

  ملؤمتر األطرافعشرة برنامج عمل الدورة الثانية   -١٧  
، الذي عدَّد البنود اليت يتعني إدراجها باعتبارها بنوداً دائمة يف      ١-م أ /٩ وفقاً للمقرر   -٧٠

 بشأن برنـامج عمـل      ١٠-م أ /٣٨جدول أعمال دورات مؤمتر األطراف، وعمالً باملقرر        
األطراف، قد يودُّ مؤمتر األطراف أن يستعرض برنامج عمله للدورة القادمة، حـسبما              مؤمتر

  .يكون مناسباً

  ملتعلِّق بالدورةالتقرير ا  -١٨  
سيعدُّ مشروع تقرير للدورة من أجل اعتماده يف اجللسة العامة اخلتامية اليت ُتعقَـد                -٧١
وسُيدعى مـؤمتر األطـراف إىل أن       . سبتمرب، وذلك وفقاً للممارسات املرعية    / أيلول ٢٧ يف

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

  الوثائق املعروضة على مؤمتر األطراف يف دورته احلادية عشرة     
  العنوان  رمز الوثيقة 

ICCD/COP(11)/1 مذكرة من األمانة. جدول األعمال املؤقت وشروحه  
ICCD/COP(11)/2           تقرير عن التقدُّم احملرز يف تنفيذ استراتيجية االتـصال الـشاملة .

  ذكرة من األمانةم
ICCD/COP(11)/3    اإلدارة والترتيبات املؤسسية لآللية العاملية،    : ١٠-م أ /٦تنفيذ املقرر

تقرير . مبا يف ذلك التوصيات بشأن ترتيبات احتضان اآللية العاملية        
  األمني التنفيذيمن 

ICCD/COP(11)/4         طـاع  اإلجراءات املنقحة العتماد منظمات اجملتمع املدين وممثلـي الق
اخلاص لدى مؤمتر األطراف وملشاركة هذه اجلهات يف اجتماعـات          

  مذكرة من األمانة. وعمليات اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحُّر
ICCD/COP(11)/5            النظر يف متابعة نتائج مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة املتصلة

  من األمانةمذكرة . باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحُّر
ICCD/COP(11)/6  مذكرة من األمانة . ٢٠١٥-٢٠١٤الربنامج وامليزانية لفترة السنتني 
ICCD/COP(11)/7          ،برامج العمل احملددة التكاليف لفترة السنتني لألمانة، واآللية العاملية

وجلنة استعراض تنفيذ االتفاقيـة، وجلنـة العلـم والتكنولوجيـا           
  مانةمذكرة من األ). ٢٠١٥-٢٠١٤(

ICCD/COP(11)/8 مذكرة من األمانة. األداء املايل للصناديق االستئمانية لالتفاقية  
ICCD/COP(11)/9          البيانات املالية غري املراجعة للصناديق االستئمانية لالتفاقية لفتـرة

. ٢٠١٢ديـسمرب   / كانون األول  ٣١ يف   ٢٠١٣-٢٠١٢السنتني  
  مذكرة من األمانة

ICCD/COP(11)/10 نات املالية املراجعة للصناديق االستئمانية لالتفاقية لفترة السنتني        البيا
، مبا يف ذلك تقريـر      ٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ٣١املنتهية يف   

  لس مراجعي حسابات األمم املتحدةجم
ICCD/COP(11)/11           تقرير عن حالة املسامهات يف الصناديق االستئمانية لالتفاقية لفترة

  مذكرة من األمانة. ٢٠١٣-٢٠١٢السنتني 
ICCD/COP(11)/12         البيانات املالية املراجعة للصناديق االستئمانية لالتفاقية لفترة السنتني

، مبا يف ذلك تقريـر      ٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ٣١املنتهية يف   
مراجعة احلسابات املقدم من شركة برايس ووتر هـاوس كـوبرز        

  آللية العامليةل
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  العنوان  رمز الوثيقة 
ICCD/COP(11)/13 املالية املراجعة للصناديق االسـتئمانية لالتفاقيـة لفتـرة          البيانات 

، مبا يف ذلك تقرير مراجعـة احلـسابات         ٢٠١٣-٢٠١٢ السنتني
 كـانون   ٣١حـىت   املقدم من شركة برايس ووتر هاوس كوبرز        

   لآللية العاملية٢٠١٢ديسمرب /األول
ICCD/COP(11)/14         مـذكرة  . قيـة حتسني آليات تيسري التنسيق اإلقليمـي لتنفيـذ االتفا

  األمانة من
ICCD/COP(11)/15 قائمـة اخلـرباء املـستقلني     ير عن التقدُّم احملرز يف حتـديث        تقر .

  من األمانة  مذكرة
ICCD/COP(11)/16  مذكرة من األمانة .  من النظام الداخلي٤٧املادة  
ICCD/COP(11)/17         يـذ اإلجراءات واآلليات املؤسسية حللِّ املـسائل املتعلِّقـة بالتنف .

  من األمانة مذكرة
ICCD/COP(11)/18       مـذكرة  . املرفقان اللذان يتضمنان إجراءات التحكيم والتوفيـق

  األمانة من
ICCD/COP(11)/19        تقرير عن األنشطة املضطلع هبا لدعم أهداف عقـد األمـم املتحـدة

  مذكرة من األمانة). ٢٠٢٠-٢٠١٠( ومكافحة التصحُّر يللصحار
ICCD/COP(11)/20 اد املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية وقبول        اعتم

  مذكرة من األمانة. املراقبني
ICCD/COP(11)/21          تقييم منتصف املدة للخطة وإطار العمل االستراتيجيني للـسنوات

تقرير من  ). ٢٠١٨-٢٠٠٨(العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية       
  الفريق العامل بني الدورات

ICCD/COP(11)/22
  تقرير مكتب مؤمتر األطراف. وثائق تفويض الوفود )٣(

ICCD/COP(11)/INF.1  معلومات للمشاركني  
ICCD/COP(11)/INF.2           مذكرة عن اجلزء الرفيع املستوى املعقود أثناء الدورة احلادية عشرة

  ملؤمتر األطراف 
ICCD/COP(11)/INF.3       مذكرة . حة التصحُّر حالة التصديق على اتفاقية األمم املتحدة ملكاف

  من األمانة
ICCD/COP(11)/CRP.1   بشأن عامل خـال مـن ظـاهرة        للخرباء  االستشاري  جتماع  االنتائج

  األراضي  تدهور
ICCD/COP(11)/MISC.1           جتميع لورقات املعلومات بشأن عقد األمم املتحـدة للـصحاري

ومكافحة التصحُّر كما وردت من األطراف واملراقبني واملنظمات        
  كومية الدوليةاحل

__________ 

 .وثيقة ستصدر أثناء الدورة )٣(
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  وثائق أخرى معروضة على مؤمتر األطراف يف دورته احلادية عشرة    
  العنوان  رمز الوثيقة 

ICCD/COP(10)/31 املداوالت: تقرير مؤمتر األطراف عن دورته العاشرة  
ICCD/COP(10)/31/Add.1 اإلجراءات املتخذة: تقرير مؤمتر األطراف عن دورته العاشرة  
ICCD/COP(9)/18 املداوالت: تقرير مؤمتر األطراف عن دورته التاسعة  
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 اءات املتخذةاإلجر: 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: طراف عن دورته السادسةتقرير مؤمتر األ  
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 تخذةاإلجراءات امل: تقرير مؤمتر األطراف عن دورته الرابعة  
ICCD/COP(3)/20/Add.1 اإلجراءات املتخذة: تقرير مؤمتر األطراف عن دورته الثالثة  
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 ألعمال الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف    
 ٢٠١٣سبتمرب / أيلول١٦االثنني، 

  ٠٠/١٨-٠٠/١٥ ٠٠/١٣-٠٠/١٠ 

  العاشرة يف دورته مؤمتر األطراف افتتاح الدورة من جانب رئيس 
  انتخاب الرئيس  ●

  احلادية عشرةرته بيان رئيس مؤمتر األطراف يف دو
  بيان باسم البلد املضيف

  بيان األمني التنفيذي التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر
 األمم املتحدة ووكاالهتـا املتخصـصة ومنظمـات         ممثليبيانات  

  حكومية دولية أخرى
   اجملموعات اإلقليمية واجملموعات صاحبة املصلحةممثليبيانات 

  حلكوميةبيان ممثل عن املنظمات غري ا

اجللسة العامة
 

 مشاورات غري رمسية

  (ICCD/COP(11)/1) إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  ●
  انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس  ●

  انتخاب نواب الرئيس  ●
ومنظمات اجملتمع املـدين    اعتماد املنظمات احلكومية الدولية       ●

  )(ICCD/COP(11)/20 وممثلي القطاع اخلاص
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  ٢٠١٣سبتمرب / أيلول١٧الثالثاء، 

  ٠٠/١٨-٠٠/١٥ ٠٠/١٣-٠٠/١٠ 

اللجنة اجلامعة
 

  الربنامج وامليزانية   ●
 ٢٠١٥-٢٠١٤الربنامج وامليزانية لفتـرة الـسنتني         ●

)ICCD/COP(11)6و ICCD/COP(11)/7( 

األداء املــايل للــصناديق االســتئمانية لالتفاقيــة   ●
)ICCD/COP(11)/8(   

اقيـة  البيانات املالية غري املراجعة للصناديق االستئمانية لالتف      
  ).ICCD/COP(11)/9 (٢٠١٣-٢٠١٢لفترة السنتني 
   للصناديق االستئمانية لالتفاقية  املراجعةالبيانات املالية

)ICCD/COP(11)/10و ،ICCD/COP(11)/12 
  )ICCD/COP(11)/13و

تقرير عن حالة املسامهات يف الصناديق االستئمانية لالتفاقية        
)٢٠١٣-٢٠١٢ ((ICCD/COP(11)/11)  
تائج مؤمتر األمم املتحـدة للتنميـة املـستدامة         متابعة ن   ●

 )ICCD/COP(11)/5) (٢٠+ريو(

لآللية العاملية، مبا يف ذلـك      اإلدارة والترتيبات املؤسسية      ●
التوصيات بشأن الترتيبات اجلديدة الحتـضان اآلليـة        

  )ICCD/COP(11)/3(العاملية 
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  ٢٠١٣سبتمرب / أيلول٢٠اجلمعة، 

  ٠٠/١٨-٠٠/١٥ ٠٠/١٣-٠٠/١٠ 

اجللسة العامة
 

إدراج أنــشطة املنظمــات غــري   ●
احلكومية ضمن برنـامج العمـل      

جلـسات  : ر األطراف الرمسي ملؤمت 
  احلوار املفتوح

  اجلامعةالنظر يف التقرير األويل للجنة 
إطار العمل االسـتراتيجيان للـسنوات      اخلطة و   ●

-٢٠٠٨(العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية       
 )ةاالستراتيجي ()٢٠١٨

 جلنة العلم والتكنولوجيا، مبا     تقريراستعراض    ●
  يف ذلك توصياهتا املقدمة إىل مؤمتر األطراف

 انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس  ●

  انتخاب رئيس جلنة العلم والتكنولوجيا  ●
  

  ٢٠١٣سبتمرب / أيلول٢٣االثنني، 

  ٠٠/١٨-٠٠/١٥ ٠٠/١٣-٠٠/١٠ 

اجللسة العامة
 

جلسات : ةجلزء اخلاص من الدور   ا  ●
 احلوار التفاعلي

 افتتاح اجلزء الرفيع املستوى من الدورة

خطاب ترحييب يلقيه رئـيس مـؤمتر       
  حلادية عشرةاألطراف يف دورته ا

خطاب ترحييب يلقيه األمني التنفيذي      
  األمم املتحدة ملكافحة التصحرالتفاقية 

بيانات خاصـة باسـم اجملموعـات       
  اإلقليمية واجملموعات صاحبة املصلحة

دور اتفاقيـة   : املائدة املستديرة األوىل  
األمم املتحدة ملكافحـة التـصحُّر يف       

عامل خالٍ من ظاهرة تـدهور      حتقيق  
  األراضي يف سياق التنمية املستدامة

جلـسات احلـوار    : اجلزء اخلاص من الـدورة      ●
  التفاعلي

  تابع: املائدة املستديرة األوىل
اليت حتـول دون    جتاوز العقبات   : املائدة املستديرة الثانية  

يف سياق عملية تنفيـذ     اجليدة  تعزيز ونشر املمارسات    
  اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحُّر
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  ٢٠١٣سبتمرب / أيلول٢٤الثالثاء، 

  ٠٠/١٨-٠٠/١٥ ٠٠/١٣-٠٠/١٠ 

اجللسة العامة
 

جلسات احلوار  : جلزء اخلاص من الدورة   ا  ●
 التفاعلي

 /ات التـصحُّر اقتصادي: املائدة املستديرة الثالثة  
تدهور األراضـي واستـصالح األراضـي       

النظـر يف حتلـيالت      :املتدهورة وجتديـدها  
التكاليف واملنافع لتعزيز االستثمار يف جتنـب       
تدهور األراضـي واستـصالح األراضـي       

  املتدهورة وجتديدها

جلسات احلوار  : اجلزء اخلاص من الدورة     ●
  التفاعلي

ـ      ضي املناقشات النهائية للوزراء وُسبل امل
االستفادة من اإلجنازات وتعزيـز     : قدماً

تنفيذ اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة       
التصحر واالستراتيجية على الـصعيدين     

  القطري واإلقليمي 
  حفل االختتام

  
  ٢٠١٣سبتمرب / أيلول٢٥األربعاء، 

  ٠٠/١٨-٠٠/١٥ ٠٠/١٣-٠٠/١٠ 

اجللسة العامة
 

إدراج أنشطة املنظمات غـري احلكوميـة         ●
برنامج العمـل الرمسـي ملـؤمتر       ضمن  
  جلسات احلوار املفتوح: األطراف

- - -  

  
  ٢٠١٣سبتمرب / أيلول٢٦اخلميس، 

  ٠٠/١٨-٠٠/١٥ ٠٠/١٣-٠٠/١٠ 

اللجنة اجلامعة
 

اخلطة وإطار العمـل االسـتراتيجيان        ●
للسنوات العشر مـن أجـل تعزيـز        

ــذ ــة  تنفي ) ٢٠١٨-٢٠٠٨(االتفاقي
  )االستراتيجية(
 احملرز يف تنفيذ    استعراض التقدم   ●

استراتيجية االتـصال الـشاملة     
)ICCD/COP(11)/2(  

التقييم املستقل لالسـتراتيجية يف        ●
 )ICCD/COP(11)/21(منتصف املدة 

حتسني آليات تيـسري التنـسيق        ●
ــة  ــذ االتفاقي ــي لتنفي اإلقليم

)ICCD/COP/(11)/14(  
ــرامج العمــل مــع   ● مواءمــة ب

 ICCD/CRIC(11)/19(االستراتيجية  
  )Add.1و

 ومكافحـة   يعقد األمم املتحـدة للـصحار       ●
 ICCD/COP(11)/19 ()٢٠٢٠-٢٠١٠( التصحر

  )ICCD/COP(11)/MISC.1و

 :البنود املعلقة  ●

ــادة   ● ــداخلي٤٧امل ــام ال ــن النظ   م
)ICCD/COP(11)/16(   

ملـؤمتر  الثانية عـشرة    برنامج عمل الدورة      ●
  األطراف 

  اعتماد التقرير املقدم إىل مؤمتر األطراف
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  ٢٠١٣سبتمرب / أيلول٢٦اخلميس، 

  ٠٠/١٨-٠٠/١٥ ٠٠/١٣-٠٠/١٠ 

ص 
فريق اخلرباء املخص

املفتوح باب العضوية
 

  البنود املعلقة  ●
اإلجراءات واآلليات املؤسـسية      ●

 حلل املسائل املتعلقـة بالتنفيـذ     
)ICCD/COP(11)/17( 

  البنود املعلقة  ●
املرفقان اللـذان يتـضمنان       ●

فيـق  إجراءات التحكيم والتو  
)ICCD/COP(11)/18(  

  اعتماد التقرير املقدم إىل مؤمتر األطراف
  

  ٢٠١٣سبتمرب / أيلول٢٧اجلمعة، 

 ٠٠/١٨-٠٠/١٥ ٠٠/١٣-٠٠/١٠ 

اجللسة العامة
 

اخلطة وإطار العمل االستراتيجيان للسنوات       ●
العشر من أجل تعزيـز تنفيـذ االتفاقيـة         

  )االستراتيجية ()٢٠١٨-٢٠٠٨(
نة اسـتعراض   استعراض تقرير جل    ●

تنفيذ االتفاقيـة، مبـا يف ذلـك        
  توصياهتا املقدمة إىل مؤمتر األطراف

 انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس  ●

انتخاب رئيس جلنة استعراض تنفيذ       ●
  االتفاقية

ــود     ● ــويض الوفـ ــائق تفـ وثـ
)ICCD/COP(11)/28()٤( 

  النظر يف تقرير اللجنة اجلامعة
 النظر يف تقرير فريق اخلرباء املخصص

  التقرير املتعلِّق بالدورة  ●
  

        

__________ 

 .وثيقة ستصدر أثناء الدورة )٤(


