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*1511535*  

 األطراف مؤتمر
 الثانية عشرةالدورة 

 2015أكتوبر /تشرين األول 23-12أنقرة، تركيا، 
 )و( من جدول األعمال املؤقت1)ب( و1البندان 

 المسائل التنظيمية
 إقرار جدول األعمال

    تنظيم العمل، بما في ذلك دورتا الهيئتين الفرعيتين
   جدول األعمال المؤقت وشروحه  
   مذكرة مقدمة من األمانة  
   جدول األعمال المؤقَّت -أولا  

 :املسائل التنظيمية -1
 انتخاب الرئيس؛ )أ( 

     إقرار جدول األعمال؛ )ب(  
 :انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس )ج( 
 انتخاب نواب الرئيس؛ ‘1‘ 
 انتخاب رئيس جلنة العلم والتكنولوجيا؛ ‘2‘ 
 انتخاب رئيس جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية؛ ‘3‘ 
 وثائق تفويض الوفود؛ )د( 
                  اعتمــــــــــاد املنظمــــــــــان ااكوميــــــــــة الدوليــــــــــة ومنظمــــــــــان ا تمــــــــــ  املــــــــــد  و  لــــــــــ  )ه( 

 القطاع اخلاص؛
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     تنظيم العمل، مبا يف ذلك دورتا اهليئتني الفرعيتني. )و(  
افحـــــة : اآلثـــــار امليفتبـــــة يف اتفاقيـــــة األمـــــم املتحـــــدة ملك2015خطـــــة التنميـــــة ملـــــا بعـــــد عـــــا   -2

 :التصحر
 تقرير الفريق العامل ااكوم  الدويل املعين بالتعادل يف تدهور األراض ؛ )أ( 
إدمــاج أهــداا وغايــان التنميــة املســتدامة يف تنفيــذ اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة  )ب( 

 التصحر؛
علــــة أهــــداا التنميــــة و  2015  اآلثــــار امليفتبــــة علــــة خطــــة التنميــــة ملــــا بعــــد عــــا )ج( 

املســتدامة يف اجلدــود الــا تبــذهلا اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة التصــحر مــن أجــل 
إيصــال العلــو  والسياســان، مبــا يف ذلــك اســتعراض تقريــر جلنــة العلــم والتكنولوجيــا 

 وتوصياهتا املقدمة إىل مؤمتر األطراا؛
حــــة تنفيــــذ اســــيفاتياية االتصــــال الشــــاملة وعقــــد األمــــم املتحــــدة للصــــحار  ومكاف )د( 

 .(2020-2010التصحر )
 :علة املستويان الوطين ودون اإلقليم  واإلقليم  تنفيذًا فعاالً تنفيذ االتفاقية  -3

االجتاهان السائدة يف تنفيـذ اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة التصـحر، مبـا يف ذلـك  )أ( 
اســـــتعراض تقريـــــر جلنـــــة اســـــتعراض تنفيـــــذ االتفاقيـــــة وتوصـــــياهتا املقدمـــــة إىل مـــــؤمتر 

 ألطراا؛ا
االســتفادة مــن أوجــز التــ بر فيمــا بــني اتفاقيــان ريــو، مبــا يف ذلــك التكيــ  مــ  ت ــري  )ب( 

املنــاا القــائم علــة إدارة األراضــ ، ومــا يتصــل بــذلك مــن مشــورة مقدمــة مــن هيئــة 
 التفاعل بني العلو  والسياسان؛

 ضمان املزيد من االست ماران: العالقان م  اآلليان املالية: )ج( 
 لية العاملية، مبا يف ذلك رييتدا وتوجددا يف املستقبل؛اآل ‘1‘ 
 .التعاون م  مرفق البيئة العاملية ‘2‘ 

اجلــــزء اخلــــاص مــــن الــــدورة: تشــــاي  مشــــاركة أصــــحاب املصــــلحة يف تنفيــــذ اتفاقيــــة األمــــم  -4
 :املتحدة ملكافحة التصحر

 :ىالرفيعة املستو /اجتماعان املائدة املستديرة املوابية الوبارية )أ( 
: مــــن العــــامل  إىل اةلــــ : تر ــــة التعــــادل يف تــــدهور 1اجتمــــاع املائــــدة املســــتديرة  ‘1‘ 

 األراض  إىل أفعال؛
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: التكيــ  مــ  اجلفــاا: تعمــيم مراعــاة سياســان إدارة 2اجتمــاع املائــدة املســتديرة  ‘2‘ 
 اجلفاا يف برامج العمل الوطنية والتخفي  من آثار اجلفاا؛

: التكيــ  مــ  ت ــري املنــاا القــائم علــة إدارة األراضــ : 3ســتديرة اجتمــاع املائــدة امل ‘3‘ 
 القدرة علة التأقلم من خالل اإلدارة املستدامة لألراض ؛

 ااقوق يف األراض  )حوار م  ا تم  املد (؛ )ب( 
 وض  تشريعان اماية األراض  واستصالحدا )حوار م  الربملانيني(؛ )ج( 
 .حوار م  القطاع اخلاص(ملستدامة لألراض  )اإلدارة اااوافز لالست مار يف  )د( 

 :الربنامج وامليزانية -5
 ؛2017-2016برنامج وميزانية فيفة السنتني  (أ) 
األداء املــــايل للصــــناديق االســــتئمانية لالتفاقيــــة، مبــــا يف ذلــــك آخــــر املعلومــــان عــــن  )ب( 

 اليفتيبان املتعلقة باآللية العاملية؛
 .تقارير التقييم )ج( 

 :املسائل اإلجرائية -6
 حتديث قائمة اخلرباء والقيا ، حسب الضرورة، بإنشاء أفرقة خرباء خمصصة؛ )أ( 
اإلجــراءان املنقحــة العتمــاد منظمــان ا تمــ  املــد  و  لــ  القطــاع اخلــاص لــدى  )ب( 

مــــؤمتر األطــــراا وملشــــاركة هــــذا اجلدــــان يف اجتماعــــان وعمليــــان اتفاقيــــة األمــــم 
 التصحر؛املتحدة ملكافحة 

 من النظا  الداخل ؛ 47املادة  )ج( 
 اإلجراءان واآلليان املؤسسية ال املسائل املتعلقة بالتنفيذ؛ )د( 
 املرفقان اللذان يتضمنان إجراءان التحكيم والتوفيق؛ )ه( 
ـــــة  )و(  طلـــــب مقـــــد  مـــــن األطـــــراا املدرجـــــة يف املرفـــــق اخلـــــامس بشـــــأن واليـــــة االتفاقي

 ونطاقدا؛
 .الدورة ال ال ة عشرة ملؤمتر األطراا برنامج عمل )ب( 

  .تقرير الدورة -7
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     شروح جدول األعمال المؤقت -ثانياا   
  

 المسائل التنظيمية -1 
 

 مكان انعقاد الدورة وافتتاحدا  
واملشـــاوران الالحقــــة مـــ  حكومــــة تركيــــا،  11-/  أ40عمـــاًل باألحكــــا  الـــواردة يف املقــــرر  -1

تشــــرين  23إىل  12ال انيــــة عشــــرة ملــــؤمتر األطــــراا يف أنقــــرة بيفكيــــا، يف الفــــيفة مــــن ســــت عقد الــــدورة 
 .2015أكتوبر /األول
 .وسيفتتح الدورة ال انية عشرة ملؤمتر األطراا رئيس دورتز ااادية عشرة -2

 
 انتخاب الرئيس )أ( 

 .ال انية عشرةسيقيفح رئيس الدورة ااادية عشرة ملؤمتر األطراا انتخاب رئيس الدورة  -3
 

 إقرار جدول األعمال )ب( 
 .عمال الدورةواجلدول الزمين ألسي دعة مؤمتر األطراا إىل إقرار جدول أعمالز  -4
 

 انتخاب أعضاء المكتب غير الرئيس )ج( 
 

 انتخاب نواب الرئيس ‘1‘ 
 .من النظا  الداخل ( 22ة )املاد 2-/  أ20و 1-/  أ1قرران امل معلومان أساسية: -5
سـي دعة مـؤمتر األطـراا إىل انتخـاب تسـعة نـواب للـرئيس مـن بـني   لـ  األطــراا  اإلجـراء: -6

تشــرين  12وســيار  هــذا االنتخــاب يف اجللســة االفتتاحيــة ملــؤمتر األطــراا يف  .اااضــرين يف الــدورة
 .أكتوبر/األول

 
 انتخاب رئيس جلنة العلم والتكنولوجيا ‘2‘ 

 31واملـــادة  22ة مـــن املـــاد 1 الـــذ  عـــدقل الفقـــرة 10-/  أ25املقـــرر  معلومـــان أساســـية: -7
 .(2-/  أ20، واملعدقل مبوجب املقرر 1-/  أ1من النظا  الداخل  )الوارد يف املقرر 

ســـــيدعة مـــــؤمتر األطـــــراا إىل إكمـــــال مشـــــاوراتز وانتخـــــاب رئـــــيس جلنـــــة العلـــــم  اإلجـــــراء: -8
 .ر األطرااوالتكنولوجيا يف اجللسة اخلتامية للدورة ال انية عشرة ملؤمت

 
 انتخاب رئيس جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية ‘3‘ 

مبوجــــــب             مــــــن النظــــــا  الــــــداخل  بصــــــي تز املعدلــــــة  31ة تــــــن  املــــــاد معلومــــــان أساســــــية: -9
علــــــة أن ينتخــــــب مــــــؤمتر األطــــــراا ريســـــاء اهليئــــــان الفرعيــــــة غــــــري جلنــــــة العلــــــم  2-/  أ20املقـــــرر 
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، ي نتخـب 9-/  أ11مـن مرفـق املقـرر  9ة ووفقـاً للفقـر  .خـالا ذلـكوالتكنولوجيا، ما مل يقـرر املـؤمتر 
ـــالتالب  مـــ  ة مـــن األخـــري  اجللســـةرئـــيس جلنـــة اســـتعراض تنفيـــذ االتفاقيـــة يف  دورة اللانـــة الـــا ت عقـــد ب
 .دوران مؤمتر األطراا، ويتقلد منصبز فوراً 

ســــيدعة مـــؤمتر األطــــراا إىل إكمــــال مشـــاوراتز وانتخــــاب رئـــيس جلنــــة اســــتعراض  اإلجـــراء: -10
 .تنفيذ االتفاقية

  

ICCD/COP(12)/1 - مذكرة مقدمة من األمانة .جدول األعمال املؤقت وشروحز 

 
 وثائق تفويض الوفود )د( 

مــن النظــا  الــداخل ، ســيفح  مكتــب مــؤمتر  20و 19وفقــاً للمــادتني  معلومــان أساســية: -11
األطـراا وثــائق تفــويض املم لـني، واملم لــني املنــاوبني، واملستشــارين، ويقـد  تقريــرا إىل مــؤمتر األطــراا 

ICCD/COP(12)/19ة وسريد هذا التقرير املتعلق بوثائق التفويض يف الوثيق .العتماد مقرر بشأنز
(1). 

ســــي دعة مــــؤمتر األطــــراا إىل النظــــر يف تقريــــر مكتبــــز واعتمــــاد مقــــرر بشــــأن هــــذا  ء:اإلجــــرا -12
 .املسألة

  
ICCD/COP(12)/19 - مؤمتر األطراااملقد  إىل كتب املتقرير  .وثائق تفويض الوفود 

 
 اعتماد المنظمات الحكومية الدولية ومنظمات المجتمع المدني وممثلي القطاع الخاص )ه( 

مــن  7و 6مــن االتفاقيــة، واملــادتني  22مــن املــادة  7وفقــاً ألحكــا  الفقــرة  أساســية:معلومــان  -13
قائمــة باملنظمــان ااكوميــة  ICCD/COP(12)/15، تــرد يف الوثيقــة 1-/  أ26النظــا  الــداخل ، واملقــرر 

ورة الدوليـــة ومنظمـــان ا تمـــ  املـــد ، مبـــا فيدـــا املنظمـــان غـــري ااكوميـــة، الـــا ي قـــيفح اعتمادهـــا يف الـــد
، اإلجــراءان املنقحــة 10-/  أ5وقــد اعتمــد مــؤمتر األطــراا، يف مقــررا  .ال انيــة عشــرة ملــؤمتر األطــراا

العتمــاد منظمــان ا تمــ  املــد  و  لــ  القطــاع اخلــاص لــدى مــؤمتر األطــراا وملشــاركة هــذا اجلدــان 
 .يف اجتماعان وعمليان اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر )االتفاقية(

سيدعة مؤمتر األطراا إىل النظـر يف هـذا املسـألة وا ـاذ قـرار بشـأن قبـول املـراقبني  اإلجراء: -14
 .حسبما يكون مناسباً 

  
ICCD/COP(12)/15 - اعتماد املنظمان ااكومية الدولية واملنظمان غري ااكومية وقبول املراقبني. 

 مذكرة مقدمة من األمانة

_________________ 

 وثيقة ستصدر أثناء الدورة. (1) 
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 دورتا الهيئتين الفرعيتينتنظيم العمل، بما في ذلك  )و( 
 

 إنشاء جلنة جامعة وحتديد مدامدا  
كانـــت املمارســـة املتبعـــة يف الـــدوران الســـابقة ملـــؤمتر األطـــراا أن ي نشـــ    معلومـــان أساســـية: -15

املؤمتر، يف اجللسة العامة االفتتاحية، جلنة جامعة للـدورة يكـون بـاب املشـاركة فيدـا مفتوحـاً أمـا   يـ  
وستوصـــ   .غـــب مـــؤمتر األطـــراا يف اتبـــاع املمارســـة نفســـدا يف الـــدورة ال انيـــة عشـــرةوقـــد ير  .األطـــراا

اللانــة اجلامعــة مبشـــاري  مقــرران كــ  يعتمـــدها مــؤمتر األطـــراا. وتكــون لــرئيس هـــذا اللانــة ســـلطة 
وميكــــن أن مصــــ  مــــؤمتر األطــــراا  .تفــــويض األعمــــال، حســــبما يكــــون مناســــباً، إىل أفرقــــة صــــياغة

 :اجلامعة البنود التالية للانة
: اآلثـار امليفتبـة يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة 2015خطة التنمية ملـا بعـد عـا   )أ( 
 :التصحر
 تقرير الفريق العامل ااكوم  الدويل املعين بالتعادل يف تدهور األراض ؛ ‘1‘ 
 إدمــاج أهــداا وغايــان التنميــة املســتدامة يف تنفيــذ اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة ‘2‘ 

 التصحر؛
تنفيــــذ اســــيفاتياية االتصــــال الشــــاملة وعقــــد األمــــم املتحــــدة للصــــحار  ومكافحــــة  ‘3‘ 

 (؛2020-2010التصحر )
 :علة املستويان الوطين ودون اإلقليم  واإلقليم  تنفيذًا فعاالً تنفيذ االتفاقية  )ب( 
 حتسني آليان تيسري التنسيق اإلقليم  لتنفيذ االتفاقية؛ ‘1‘ 
مــن أوجــز التــ بر فيمــا بــني اتفاقيــان ريــو، مبــا يف ذلــك التكيــ  مــ  ت ــري  االســتفادة ‘2‘ 

املنــاا القــائم علــة إدارة األراضــ ، ومــا يتصــل بــذلك مــن مشــورة مقدمــة مــن هيئــة 
 التفاعل بني العلو  والسياسان؛

 :ضمان املزيد من االست ماران: العالقان م  اآلليان املالية ‘3‘ 
  ييتدا وتوجددا يف املستقبل؛اآللية العاملية، مبا يف ذلك ر 

 التعاون م  مرفق البيئة العاملية؛ 

 :الربنامج وامليزانية )ج( 
 ؛2017-2016برنامج وميزانية فيفة السنتني  ‘1‘ 
األداء املــــايل للصــــناديق االســــتئمانية لالتفاقيــــة، مبــــا يف ذلــــك آخــــر املعلومــــان عــــن  ‘2‘ 

 اليفتيبان املتعلقة باآللية العاملية؛
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 .ير التقييمتقار  ‘3‘ 
 :املسائل اإلجرائية )د( 
اإلجــراءان املنقحــة العتمــاد منظمــان ا تمــ  املــد  و  لــ  القطــاع اخلــاص لــدى  ‘1‘ 

مــــؤمتر األطــــراا وملشــــاركة هــــذا اجلدــــان يف اجتماعــــان وعمليــــان اتفاقيــــة األمــــم 
 املتحدة ملكافحة التصحر؛

 من النظا  الداخل ؛ 47املادة  ‘2‘ 
ـــــة طلـــــب مقـــــد  مـــــن  ‘3‘  األطـــــراا املدرجـــــة يف املرفـــــق اخلـــــامس بشـــــأن واليـــــة االتفاقي

 ونطاقدا؛
 برنامج عمل الدورة ال ال ة عشرة ملؤمتر األطراا؛ ‘4‘ 
 .أ  مسائل أخرى تعترب مناسبة ‘5‘ 

 .أعالا 15 سي دعة مؤمتر األطراا إىل النظر يف اتباع املمارسة املعروضة يف الفقرة اإلجراء: -16
 والتكنولوجياجلنة العلم   

تشــــرين  16و 13أن جتتمــــ  جلنــــة العلــــم والتكنولوجيــــا يف الفــــيفة مــــا بــــني  مؤقتــــاً مــــن املقــــرر  -17
ومقـــــرران أخـــــرى ذان صـــــلة، أعـــــدن األمانـــــة جـــــدول  11-/  أ29ووفقـــــاً للمقـــــرر  .أكتـــــوبر/األول

 .هتا(، فضاًل عن وثائق أخرى تلز  ملداوالICCD/COP(12)/CST/1أعماٍل مؤقتًا لدورة اللانة )
  

ICCD/COP(12)/CST/1 - مذكرة مقدمة من األمانة .جدول األعمال املؤقت وشروحز 

 
 جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية  

تشــرين  16إىل  13مــن املقــرر مؤقتــاً أن جتتمــ  جلنــة اســتعراض تنفيــذ االتفاقيــة يف الفــيفة مــن  -18
ومقــرران أخــرى ذان صــلة،  9-/  أ11ووفقــاً للمقــرر  .أكتــوبر/تشــرين األول 22 أكتــوبر ويف/األول

(، فضــاًل عــن وثــائق أخــرى ICCD/CRIC(14)/1أعــدن األمانــة جــدول أعمــاٍل مؤقتــاً لــدورة اللانــة )
 .للدورة

  
ICCD/CRIC(14)/1 - مذكرة مقدمة من األمانة .جدول األعمال املؤقت وشروحز 

 
 فريق اخلرباء املخص   

            ي قـــيفح أن عتمـــ  مـــن جديـــد فريـــق اخلـــرباء املخصـــ  املفتـــوح العضـــوية معلومـــان أساســـية: -19
 .11-/  أ32و 11-/  أ31أكتوبر، عماًل باملقررين /تشرين األول 22يف 
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عملـز بشـأن اإلجـراءان واآلليـان املؤسسـية اـل بفريق اخلـرباء املخصـ   سيضطل  اإلجراء: -20
قني اللـــذين يتضـــمنان إجـــراءان التحكـــيم والتوفيـــق، وسيوصـــ  املســـائل املتعلقـــة بالتنفيـــذ وبشـــأن املـــرف

 .باستنتاجان ك  ينظر فيدا مؤمتر األطراا ويعتمدها
  

ICCD/COP(12)/14 - اإلجــراءان واآلليـــان املؤسســية اــل املســـائل  .مــن النظـــا  الــداخل  47 املــادة
 مذكرة مقدمة من األمانة .املرفقان اللذان يتضمنان إجراءان التحكيم والتوفيق .املتعلقة بالتنفيذ

 
 اجلزء األويل من الدورة  

ي قـــيفح يف اجلـــدول الـــزمين املؤقـــت أن ت قســـم الـــدورة ال انيـــة عشـــرة ملـــؤمتر  معلومـــان أساســـية: -21
تشـــرين  16إىل  12ويف أثنـــاء اجلـــزء األويل الـــذ  ســـي عقد يف الفـــيفة مـــن  .األطـــراا إىل ثالثـــة أجـــزاء

باإلضــافة إىل دورجل جلنــة العلــم والتكنولوجيــا وجلنــة اســتعراض تنفيــذ االتفاقيــة، أكتــوبر، ي قــيفح، /األول
 .أن تبدأ اللانة اجلامعة أعماهلا

أكتــــوبر لالســــتماع إىل /تشــــرين األول 16 يعقــــد مــــؤمتر األطــــراا جلســــة عامــــة يف اإلجــــراء: -22
االتفاقيــة، ويتخــذ  يــ  تقــارير مــن اللانــة اجلامعــة وجلنــة العلــم والتكنولوجيــا وجلنــة اســتعراض تنفيــذ 

 .القراران الالبمة بشأن هذا املسائل، حسبما يكون مناسباً 
  

: اآلثةةةار المترتفةةةة فةةةي اتفاقيةةةة األمةةةم المتحةةةدة 2015خطةةةة التنميةةةة لمةةةا بعةةةد عةةةا   -2 
 لمكافحة التصحر

 
 تقرير الفريق العامل الحكومي الدولي المعني بالتعادل في تدهور األراضي )أ( 

، إنشــــاء فريــــق 11-/  أ8مــــن املقــــرر  1 : قــــررن األطــــراا، يف الفقــــرةأساســــيةمعلومــــان  -23
ــــدهور األراضــــ  يف  عامــــل حكــــوم  دويل: )أ( يضــــ  تعريفــــاً ذا أســــا  علمــــ  ملفدــــو  التعــــادل يف ت
املنـــاطق القاحلـــة وشـــبز القاحلـــة واملنـــاطق اجلافـــة دون الرطبـــة؛ )ب( يضـــ  خيـــاران متعلقـــة باملنـــاطق 

املنـاطق اجلافـة دون الرطبـة قـد تنظـر األطـراا يف األخـذ اـا يف سـياق سـعيدا القاحلة وشـبز القاحلـة و 
إىل حتقيــــق التعـــــادل يف تـــــدهور األراضـــــ ؛ )ج( يســـــد  املشـــــورة لالتفاقيـــــة بشـــــأن اآلثـــــار امليفتبـــــة يف 

 .اسيفاتيايتدا وبراجمدا ومتطلباهتا من املوارد حاليًا ومستقبالً 
أن حيـــيل الفريـــق العامـــل  ،مـــن املقـــرر نفســـز 4و 3تني يف الفقـــر  ،وقـــرر مـــؤمتر األطـــراا أيضـــاً  -24

ااكوم  الدويل، الـذ  سـيقد  تقـارير دوريـة عمـا حيـربا مـن تقـد  إىل مكتـب مـؤمتر األطـراا، علمـاً 
 :مبا يل  لدى اضطالعز بعملز

 لــة أمــور يشــمل يف ، مبــا 2015 عــا  العمليــة اجلاريــة لوضــ  خطــة التنميــة ملــا بعــد )أ( 
الفريـــق العامـــل املفتـــوح بـــاب العضـــوية املعـــين بأهـــداا التنميـــة املســـتدامة الـــا دعـــا أخـــرى مناقشـــان 

 إليدا مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة؛
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واألعمـــال الـــا تضـــطل  اـــا هيئـــة التفاعـــل بـــني  ذان الصـــلةالدراســـان االقتصـــادية  )ب( 
 العلو  والسياسان، حسب االقتضاء؛

ر لتانـــب االبدواجيـــة فيمـــا بـــني اتفاقيـــان ريـــو، واهليئـــان أمهيـــة حتديـــد مـــواطن التـــ ب  )ج( 
 .الدولية األخرى، والوكاالن الا تتناول قضايا البيئة والتنمية

طلبــــت األطــــراا إىل األمــــني التنفيــــذ  أن يقــــد  تقريــــراً إىل مــــؤمتر األطــــراا يف دورتــــز قــــد و  -25
 .ICCD/COP(12)/4الوثيقة  . وترد هذا املعلومان يف11-/  أ8ال انية عشرة عن تنفيذ املقرر 

، واالتفـاق علـة أ  11-/  أ8سيدعة مـؤمتر األطـراا إىل النظـر يف تنفيـذ املقـرر  اإلجراء: -26
 .خطوان إضافية، حسب االقتضاء

  
ICCD/COP(12)/4 -  إدمــــاج أهــــداا وغايــــان التنميــــة املســــتدامة يف تنفيــــذ اتفاقيــــة األمــــم املتحــــدة

مــذكرة  .ملكافحــة التصــحر وتقريــر الفريــق العامــل ااكــوم  الــدويل املعــين بالتعــادل يف تــدهور األراضــ 
 مقدمة من األمانة

 
لمكافحةةةة إدمةةةاج أهةةةداف وغايةةةات التنميةةةة المسةةةتدامة فةةةي تنفيةةةذ اتفاقيةةةة األمةةةم المتحةةةدة  )ب( 

 التصحر
 .11-/  أ12املقرر  معلومان أساسية: -27
اخلطـة وإطـار العمـل االسـيفاتيايان للسـنوان العشـر مـن أجـل تعزيــز  تقـرر أن تـدو   اإلجـراء: -28

. وســيدعة مــؤمتر األطــراا إىل 2018حــع عــا  ( )االســيفاتياية( 2018-2008تنفيــذ االتفاقيــة )
اا التنميــة املســتدامة وال ايـان ذان الصــلة أن تــؤثر يف التوجــز النظـر يف الكيفيــة الــا ميكــن اـا ألهــد

االسيفاتيا  لالتفاقية، وما إذا كانـت هنـاح حاجـة إىل إعـادة النظـر يف مضـمون االسـيفاتياية اااليـة 
     .أو متديد فيفهتا

  
ICCD/COP(12)/4 - ة إدمـــاج أهـــداا وغايــــان التنميـــة املســـتدامة يف تنفيــــذ اتفاقيـــة األمـــم املتحــــد

مـذكرة  .ملكافحـة التصـحر وتقريـر الفريـق العامـل ااكـوم  الـدويل املعـين بالتعـادل يف تـدهور األراضـ 
 مقدمة من األمانة
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وعلةى أهةداف التنميةة المسةتدامة فةي  2015اآلثار المترتفة على خطة التنمية لما بعةد عةا   )ج( 
أجةةةل إيصةةةال العلةةةو  الجهةةةود التةةةي تفةةةذلها اتفاقيةةةة األمةةةم المتحةةةدة لمكافحةةةة التصةةةحر مةةةن 

والسياسات، بما في ذلك استعراض تقرير لجنة العلةم والتكنولوجيةا وتواةياتها المقدمةة إلةى 
 مؤتمر األطراف

 
، أن ععـــل اســــتعراض تقريــــر 1-/  أ9يف مقــــررا  ،قــــرر مـــؤمتر األطــــراا معلومـــان أساســــية: -29

مـــن االتفاقيـــة، مبـــا يف ذلـــك توصـــياهتا  22ة )د( مـــن املـــاد2جلنـــة العلـــم والتكنولوجيـــا، عمـــاًل بـــالفقرة 
 .إىل مؤمتر األطراا وبرنامج عملدا وتقدمي التوجيز هلا، بنداً دائماً يف جدول أعمالزاملقدمة 

ـــــم والتكنولوجيـــــا إىل مـــــؤمتر األطـــــراا مشـــــاري  املقـــــرران الناشـــــئة عـــــن  -30 وســـــت حيل جلنـــــة العل
                  مــن 1ة ل انيــة عشــرة، مبــا يتماشــة مــ  الفقــر مــداوالهتا بشــأن البنــود الــواردة يف جــدول أعمــال دورهتــا ا

 .11-/  أ29املقرر 
ســــي دعة مــــؤمتر األطــــراا إىل النظــــر يف تقريــــر الــــدورة ال انيــــة عشــــرة للانــــة العلــــم  اإلجــــراء: -31

 .والتكنولوجيا واعتماد املقرران، حسب االقتضاء
  

لمتحةةةدة للصةةةحارف ومكافحةةةة التصةةةحر تنفيةةةذ اسةةةتراتيجية التصةةةال الشةةةاملة وعقةةةد األمةةةم ا )د( 
(2010-2020) 

 8-/  أ3و ضـــــعت اســـــيفاتياية االتصـــــال الشـــــاملة اســـــتاابة للمقـــــرر  معلومـــــان أساســـــية: -32
 .لتكون أداة للتنفيذ الفعال لالسيفاتياية

، أن ت عــدق تقريــراً عــن التقــد  اةــرب 11-/  أ4وطلــب مــؤمتر األطــراا إىل األمانــة، يف مقــررا  -33
اســـيفاتياية االتصـــال الشـــاملة وتعرضـــز علـــة مـــؤمتر األطـــراا يف دورتـــز ال انيـــة عشـــرة. ويـــرد يف تنفيـــذ 

 .ICCD/COP(12)/2هذا التقرير يف الوثيقة 
            ، إىل األمـــــني التنفيـــــذ  أن يقـــــد  إليـــــز يف11-/  أ7مقـــــررا  وطلـــــب مـــــؤمتر األطـــــراا، يف -34

              وعــــالوة علــــة ذلــــك، قــــرر مــــؤمتر األطــــراا، يف .دورتــــز ال انيــــة عشــــرة تقريــــراً عــــن تنفيــــذ ذلــــك املقــــرر
، أن يـ ـدرج يف جــدول أعمــال دورتــز ال انيــة عشــرة بنــداً عــن عقــد األمــم املتحــدة 11-/  أ39 مقــررا

ويــــرد تقريــــر عــــن األنشــــطة الداعمــــة للعقــــد يف  .(2020-2010للصــــحار  ومكافحــــة التصــــح ر )
 .األطراا يف دورتز ال انية عشرة ، ك  ينظر فيز مؤمترICCD/COP(12)/2 الوثيقة
ـــــذن خـــــالل الفــــــيفة  اإلجـــــراء: -35     يـ ــــدعة مـــــؤمتر األطــــــراا إىل النظـــــر يف اإلجـــــراءان الــــــا ا  

 االتصـــاالن يف إطـــاراملشـــمولة بـــالتقرير واالقيفاحـــان الـــا ق ـــدمت مـــن أجـــل بيـــادة مصـــداقية وفعاليـــة 
شــــاملة وعقــــد األمــــم املتحــــدة للصــــحار  االتفاقيــــة مــــن خــــالل تعزيــــز تنفيــــذ اســــيفاتياية االتصــــال ال

 .(2020-2010) التصحر ومكافحة
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ICCD/COP(12)/2 -  تقرير عن التقد  اةرب يف تنفيذ اسيفاتياية االتصال الشاملة وعقد األمم

 مذكرة مقدمة من األمانة .(2020-2010املتحدة للصحار  ومكافحة التصحر )

  
 على المستويات الوطني ودون اإلقليمي واإلقليمي تنفيذاا فعالا تنفيذ التفاقية  -3 

 
التجاهةةةات السةةةائدة فةةةي تنفيةةةذ اتفاقيةةةة األمةةةم المتحةةةدة لمكافحةةةة التصةةةحر، بمةةةا فةةةي ذلةةةك  )أ( 

 استعراض تقرير لجنة استعراض تنفيذ التفاقية وتواياتها المقدمة إلى مؤتمر األطراف
، أن ينشـــ  جلنـــة اســـتعراض 9-/  أ11قـــرر مـــؤمتر األطـــراا، يف مقـــررا  معلومـــان أساســـية: -36

تنفيـــذ االتفاقيـــة بصـــفتدا هيئـــة فرعيـــة دائمـــة ملـــؤمتر األطـــراا مـــن أجـــل مســـاعدتز يف اســـتعراض تنفيـــذ 
واعتمـــد مـــؤمتر األطـــراا، يف املقـــرر نفســـز، اختصاصـــان  .االتفاقيـــة واالســـيفاتياية استعراضـــاً منتظمـــاً 

 .مور، والية اللانة ومدامداجلنة استعراض تنفيذ االتفاقية الا حتدد، يف  لة أ
مـن االتفاقيـة، يسـتعرض مـؤمتر األطـراا التقـارير املقدمـة  22ة )د( من املاد2وعماًل بالفقرة  -37

، تقــــد  جلنــــة اســــتعراض تنفيـــــذ 9-/  أ11ووفقــــاً للمقــــرر  .التوجيــــز هلــــا ويقــــد مــــن هيئاتــــز الفرعيــــة 
االتفاقيـة بانتظــا  تقـارير عــن  يــ  جوانـب عملدــا إىل مـؤمتر األطــراا، وال ســيما مـن خــالل مشــاري  

الضــرورة، يف الــدوران الــا ت عقــد بــالتالب  مــ  الــدوران العاديــة ملــؤمتر األطــراا،  عنــد مقــرران ت عــد ، 
 .ا ويعتمدهاك  ينظر فيدا مؤمتر األطرا

ـــــــا ســـــــت عقد يف  يف جلســـــــتز العامـــــــة ،ســـــــي دعة مـــــــؤمتر األطـــــــراا اإلجـــــــراء: -38 تشـــــــرين  23ال
إىل النظــــر يف تقريــــر الــــدورة الرابعــــة عشــــرة للانــــة اســــتعراض تنفيــــذ االتفاقيــــة واعتمــــاد  ،أكتــــوبر/األول

 .املقرران، حسب االقتضاء
 

 حتسني آليان تيسري التنسيق اإلقليم  لتنفيذ االتفاقية  
، إىل األمانــة 11-/  أ3مــن املقــرر  1ة طلــب مــؤمتر األطــراا، يف الفقــر  معلومــان أساســية: -39

واآلليــة العامليـــة تقـــدمي وثيقــة إىل وحـــدان التنســـيق اإلقليمــ  تبـــنيق أدوار ومســـؤوليان كــل مـــن األمانـــة 
 .واآللية العاملية إباء وحدان التنسيق اإلقليم 

، إىل البلــــدان األطــــراا املتــــأثرة 11-/  أ3مــــن املقــــرر  4 وطلــــب مــــؤمتر األطــــراا، يف الفقــــرة -40
املشـــمولة بكـــل مرفـــق تنفيـــذ إقليمـــ  أن تعمـــل، قبـــل موعـــد الـــدورة ال انيـــة عشـــرة ملـــؤمتر األطـــراا، علـــة 
ـــــة ضـــــمان مراعاهتـــــا  ـــــذ االتفاقيـــــة ب ي ـــــة القائمـــــة لتنفي ـــــرامج العمـــــل اإلقليميـــــة ودون اإلقليمي اســـــتعراض ب

 .لت بر م  الربامج اإلقليمية، واتساقدا م  االسيفاتياية ودعمدا لتنفيذهااألولويان اإلقليمية وأوجز ا
، مـــن اللاـــان اإلقليميـــة واألمانـــة 11-/  أ3مـــن املقـــرر  13 وطلبـــت األطـــراا، يف الفقـــرة -41

تشـاي  وتيسـري منـابر التعـاون بـني الشـمال واجلنــوب وفيمـا بـني بلـدان اجلنـوب، ال سـيما مـ  املنــاطق 
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تبــادل الــدرو  املســتفادة، وأفضــل املمارســان، و ارســان إدارة املعــارا لتحســني نقــل املتــأثرة، ب يــة 
 .التكنولوجيا وبناء القدران من أجل تنفيذ االتفاقية واالسيفاتياية

ســـيدعة مـــؤمتر األطـــراا إىل النظـــر يف الوثيقـــة ذان الصـــلة، وا ـــاذ أ  إجـــراءان  اإلجـــراء: -42
 .إضافية، حسب االقتضاء

  
ICCD/COP(12)/12 -  ــــــذ االتفاقيــــــة ــــــذاً فعــــــااًل تنفي علــــــة املســــــتويان الــــــوطين ودون اإلقليمــــــ  تنفي

 مذكرة مقدمة من األمانة .واإلقليم 

 
السةةتفادة مةةن أوجةةه التةة بر فيمةةا بةةين اتفاقيةةات ريةةو، بمةةا فةةي ذلةةك التكيةة  مةةع ت يةةر المنةةا   )ب( 

هيئةة التفاعةل بةين العلةو  القائم على إدارة األراضي، وما يتصل بذلك من مشورة مقدمة مةن 
 والسياسات

 
التكي  م  ت ـري املنـاا القـائم علـة إدارة األراضـ ، مبـا يف ذلـك املشـورة املقدمـة مـن هيئـة التفاعـل   

 بني العلو  والسياسان
يتــأل  التكيــ  مــ  ت ــري املنــاا القــائم علــة إدارة األراضــ  مــن جمموعــة  معلومــان أساســية: -43

مــــن األنشــــطة تشــــمل سياســــان وخطــــل اســــتخدا  األراضــــ ، و ارســــان اإلدارة املتكاملــــة للمــــوارد 
 .الطبيعية، واسيفاتيايان االست مار الا حتسن القدرة علة التأقلم االجتماع  واالقتصاد  والبيئ 

وميكــن لالتفــاق علــة املؤشــران البيوفيزيائيــة املناســبة ليبــالق عــن التكيــ  القــائم علــة إدارة  -44
األراضــ  أن يســاعد األطــراا يف حتديــد إجــراءان التكيــ  الالبمــة وإعطائدــا األولويــة عنــد اإلبــالق 

وعـالوة علـة ذلـك، ميكـن أن تسـاعد جمموعـة املؤشـران يف حتديـد خطـو   .عن برامج العمل الوطنية
بــرامج التكيــ  الوطنيــة يف /أســا  لقيــا  التقــد  اةــرب، مبــا ي ــر  اإلبــالق عــن بــرامج العمــل الوطنيــة

وبامل ـــل، ميكـــن لألطـــراا يف اتفاقيـــة التنـــوع  .إطـــار اتفاقيـــة األمـــم املتحـــدة اإلطاريـــة بشـــأن ت ـــري املنـــاا
ــــة ل ــــوج  البيولــــوج  اإلبــــالق عــــن التقــــد  اةــــرب يف اســــيفاتياياهتا وخطــــل عملدــــا الوطني لتنــــوع البيول

فعاليــة واتســاق سياســان مــدى ومــن شــأن هــذا التقــارير أن تبلــ  عــن  .باســتخدا  املؤشــران نفســدا
 .و ارسان التكي 

ويدــدا برنــامج العمــل ااــايل هليئــة التفاعــل بــني العلــو  والسياســان أيضــاً إىل تنــاول هــذا  -45
 .نولوجيا يف دورهتا ال انية عشرةإىل جلنة العلم والتكاملقد  تقرير اهليئة  من خاللاملسألة 
، أن يــدرج استعراضــاً وتقييمــاً للتقــد  اةــرب 11-/  أ9قــرر مــؤمتر األطــراا، يف مقــررا وقــد  -46

وتــرد هــذا املعلومــان يف  .يف تنفيــذ ذلــك املقــرر يف برنــامج عمــل الــدورة ال انيــة عشــرة ملــؤمتر األطــراا
 .ICCD/COP(12)/17الوثيقة 
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االتفــــاق علــــة خطــــوان لرصــــد وتقيــــيم سياســــان يف مــــؤمتر األطــــراا  يرغــــبقــــد  اإلجــــراء: -47
و ارســـان التكيـــ  باعتمـــاد مؤشـــران مشـــيفكة أو إطـــار ليبـــالق الـــوطين عـــن سياســـان و ارســـان 

 .التكي  القائم علة إدارة األراض  مبوجب اتفاقيان ريو
  

ICCD/COP(12)/17 - ذكرة مقدمة من األمانةم .االستفادة من أوجز الت بر فيما بني اتفاقيان ريو 

 
 ضمان المزيد من الستثمارات: العالقات مع اآلليات المالية )ج( 

 
 اآللية العاملية، مبا يف ذلك رييتدا وتوجددا يف املستقبل ‘1‘ 

بشـــأن  11-/  أ14، يف مقـــررا إىل اآلليـــة العامليـــة طلـــب مـــؤمتر األطـــراا معلومـــان أساســـية: -48
لتنفيــذ االتفاقيــة، تقــدمي الــدعم إىل البلــدان املتــأثرة يف تقيــيم احتياجاهتــا املاليــة مــن تقيــيم التــدفقان املاليــة 

 العامليــةوطلــب مــؤمتر األطــراا أيضــاً إىل اآلليــة  .أجــل بنــاء القــدران ودجمدــا يف أطــر اســت مار متكاملــة
ويـــــل مصـــــادر التماملتأتيـــــة مـــــن استكشـــــاا إمكانيـــــة االســـــتفادة مـــــن التـــــدفقان املاليـــــة واالســـــت ماران 

املبتكــرة، م ــل املؤسســان واألعمــال التااريــة والقطــاع املــايل ومنظمــان ا تمــ  املــد ، نظــراً للصــعوبان 
 .مؤمتر الدول األطراا يف دورتز ال انية عشرة إىلالا تواجددا الكيانان املبل ة، وتقدمي هذا االقيفاح 

لآلليـــة العامليـــة أن ي عـــدق تقريـــراً وطلـــب مـــؤمتر األطـــراا، يف املقـــرر نفســـز، إىل املـــدير اإلدار   -49
 .عن التقد  اةرب يف تنفيذ ذلك املقرر لينظر فيز مؤمتر األطراا يف دورتز ال انية عشرة

، إىل اآلليــة العامليــة، رهنــاً بتــوافر املــوارد 11-/  أ1 وطلــب مــؤمتر األطــراا أيضــاً، يف مقــررا -50
دان األطــراا املتــأثرة اــدا مســاعدهتا علــة لبلــاووفقــاً لطلــب األطــراا، أن تعــزب دعــم بنــاء قــدران 

حتســـني حتديـــد مـــوارد التمويـــل الداخليـــة واخلارجيـــة واملبتكـــرة والوصـــول إليدـــا، اســـتناداً إىل التوصـــيان 
 .الواردة يف نتائادا األخرية وعملية تقييم األثر

فقان املاليــة واســتاابة هلــذين املقــررين، ســتنظم اآلليــة العامليــة جلســة تعــرض فيدــا تقييمــاً للتــد -51
واالست ماران ااالية، فضـاًل عـن رييتدـا وتوجددـا يف املسـتقبل لزيـادة التـدفقان املاليـة واالسـت ماران 

 .لتنفيذ االتفاقية
ســــي دعة مــــؤمتر األطــــراا إىل النظــــر يف التقــــارير املتعلقــــة اــــذا املســــألة وا ــــاذ أ   :اإلجــــراء -52

 .إجراء يراا مناسباً 
  

ICCD/COP(12)/6-ICCD/CRIC(14)/2 - وان لالتفاقيةـخطة العمل الشاملة املتعددة السن 
. (2017-2016) وبرنامج العمل اةدد التكلفة ملدة سنتني من أجل االتفاقية( 2016-2019)

 مذكرة مقدمة من األمانة.
ICCD/COP(12)/7 - األداء املايل للصناديق االستئمانية لالتفاقية. مذكرة مقدمة من األمانة 

ICCD/COP(12)/INF.5 – Financial performance for the Convention trust funds. Note by 

the secretariat 
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  التعاون م  مرفق البيئة العاملية ‘2’ 
، أن يــــدرج، كبنــــد دائــــم يف 1-/  أ9 قــــرر مــــؤمتر األطــــراا، يف مقــــررا :معلومــــان أساســــية -53

جـــــدول أعمالـــــز، مســـــألة اســـــتعراض املعلومـــــان املتاحـــــة بشـــــأن متويـــــل تنفيـــــذ االتفاقيـــــة مـــــن جانـــــب 
الوكـاالن واملؤسســان املتعــددة األطــراا، مبــا فيدــا املعلومـان عــن أنشــطة مرفــق البيئــة العامليــة املتعلقــة 

 .من االتفاقية 20 )ب( من املادة2 الفقرة الفرعيةكما ه  حمددة يف بالتصحر،  
، 7-/  أ6 املعتمــدة يف املقــررو  ،وتــن  مــذكرة التفــاهم املربمــة بــني االتفاقيــة ومرفــق البيئــة العامليــة -54

مــن خــالل  ،علــة أن يقــد  مرفــق البيئــة العامليــة تقريــراً إىل كــل دورة عاديــة مــن دوران مــؤمتر األطــراا
أجــل متويـــل التكــالي  الزائــدة املتفــق عليدـــا عــن اســيفاتياياتز وبراجمـــز ومشــاريعز مــن  ،أمانــة االتفاقيــة

 .لألنشطة املتعلقة بالتصحر
علــــة أن تقــــو  جلنــــة اســــتعراض تنفيــــذ  9-/  أ11 ه( مــــن مرفــــق املقــــرر)17 وتــــن  الفقــــرة -55

بــالتالب  مـ  دوران مــؤمتر األطـراا، مبســاعدة مـؤمتر األطــراا يف الــا تعقـدها االتفاقيـة، يف الـدوران 
ويف أ  موعــــد آخــــر قــــد  2013  بيئــــة العامليــــة، مبــــا يف ذلــــك يف عــــافــــق الاســــتعراض التعــــاون مــــ  مر 

 .حيددا مؤمتر األطراا
، أن ي عـــدق، 11-/  أ11 مـــن املقـــرر 12ة، يف الفقـــر إىل األمـــني التنفيـــذ  وطلبـــت األطـــراا -56

اليــة بالتشــاور مــ  كبــري املــوففني التنفيــذيني ملرفــق البيئــة العامليــة، مشــروع تعــديالن ملــذكرة التفــاهم اا
بــني االتفاقيــة ومرفــق البيئــة العامليــة، وأن يقــد  تقريــراً عــن مشــروع التعــديالن املقــيفح إىل مــؤمتر املربمــة 

 .األطراا يف دورتز ال انية عشرة بشأن هذا املسألة
التقريــــــر املقــــــد  مــــــن  ICCD/COP(12)/18 والوثيقــــــة ICCD/CRIC(14)/5 وتتضــــــمن الوثيقــــــة -57

ومشــروع مــذكرة التفــاهم املعدلــة بــني االتفاقيــة ومرفــق البيئــة العامليــة، علــة التــوايل، مرفــق البيئــة العامليــة 
 .ك  ينظر فيدما مؤمتر األطراا

سـيدعة مـؤمتر األطــراا إىل النظـر يف مشـروع مقـرر جلنــة اسـتعراض تنفيـذ االتفاقيــة  :اإلجـراء -58
 .مناسباً يراا ومشروع مذكرة التفاهم املعدلة، وا اذ أ  إجراء 

  
ICCD/COP(12)/18 -  مذكرة التفاهم بني اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر ومرفق البيئة

 مذكرة مقدمة من األمانة .العاملية
ICCD/CRIC(14)/5 -  تقرير مرفق البيئة العاملية عن اسيفاتياياتز وبراجمز ومشاريعز من أجل متويل

 مذكرة مقدمة من األمانة .بالتصحر التكالي  الزائدة املتفق عليدا لألنشطة املتعلقة
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تشةةجيع مشةةاركة أاةةحاب المصةةلحة فةةي تنفيةةذ اتفاقيةةة  :الجةةزء الخةةاص مةةن الةةدورة -4 
 األمم المتحدة لمكافحة التصحر

 
 الرفيعة المستوى/اجتماعات المائدة المستديرة الموابية الوبارية )أ( 
 تر ة التعادل يف تدهور األراض  إىل أفعال :اةل من العامل  إىل  :1 اجتماع املائدة املستديرة ‘1’ 
تعمــــيم مراعــــاة سياســــان إدارة اجلفــــاا يف  :التكيــــ  مــــ  اجلفــــاا :2 اجتمــــاع املائــــدة املســــتديرة ‘2’ 

 برامج العمل الوطنية والتخفي  من آثار اجلفاا
القـــدرة علـــة  :اضـــ التكيـــ  مـــ  ت ـــري املنـــاا القـــائم علـــة إدارة األر  :3 اجتمـــاع املائـــدة املســـتديرة ‘3’ 

 التأقلم من خالل اإلدارة املستدامة لألراض 
 الحقوق في األراضي )حوار مع المجتمع المدني( )ب( 
 حوار مع الفرلمانيين(عات لحماية األراضي واستصالحها )وضع تشري )ج( 
 الحوافز لالستثمار في اإلدارة المستدامة لألراضي )حوار مع القطاع الخاص( )د( 

، ســت عقد فيمــا بــني الــوبراء ومســؤولني آخــرين 11-/  أ39 وفقــاً للمقــرر :ن أساســيةمعلومــا -59
 21و 20 يــــوم  مــــن الــــدورة اجلــــزء اخلــــاصعقــــد رفيعــــ  املســــتوى جلســــان حــــوار تفــــاعل  مبناســــبة 

رفيعــة املســتوى /مناقشــان مائــدة مســتديرة موابيــة وباريــة . وسيشــمل ذلــك إجــراءأكتــوبر/تشــرين األول
وفيمــا يلــ  املواضــي  اةــددة  .األمــن والقــدرة علــة التــأقلم مــن خــالل إدارة األراضــ تركــز علــة حتقيــق 

تر ــة التعــادل يف : مــن العــامل  إىل اةلــ ‘ 1: ‘الــا ســت ناقا يف الــدورة ال انيــة عشــرة ملــؤمتر األطــراا
تعمـــيم مراعـــاة سياســـان إدارة اجلفـــاا يف : التكيـــ  مـــ  اجلفـــاا‘ 2‘تـــدهور األراضـــ  إىل أفعـــال؛ 

التكيــ  مــ  ت ــري املنــاا القــائم علــة إدارة ‘ 3‘رامج العمــل الوطنيــة والتخفيــ  مــن آثــار اجلفــاا؛ بــ
ــــأقلم مــــن خــــالل اإلدارة املســــتدامة لألراضــــ ؛  القــــدرة علــــة: األراضــــ  ااقــــوق يف األراضــــ  ‘4‘الت

وضـــــ  تشـــــريعان امايـــــة األراضـــــ  واستصـــــالحدا )حـــــوار مـــــ  ‘ 5‘حـــــوار مـــــ  ا تمـــــ  املـــــد (؛ )
 .حوار م  القطاع اخلاص(يف اإلدارة املستدامة لألراض  ) ااوافز لالست مار ‘6‘ يني(؛الربملان
مــــن املقــــرر عقــــد جلســــان حــــوار . 11-/  أ39 مــــن املقــــرر 2 الفقــــرة :معلومــــان أساســــية -60

 .أكتوبر/تشرين األول 2 وا تم  املد  والقطاع اخلاص يف (2)تفاعل  م  الربملانيني
 .مؤمتر األطراا إىل النظر يف نتائج اجلزء اخلاص من الدورةسي دعة  :اإلجراء -61
  

ICCD/COP(12)/INF.2 – Note on the special segment of the Conference of the Parties at 

its twelfth session. Note by the secretariat 
_________________ 

 21و 20 مــواب يــوم علــة غــرار الــدوران الســابقة، ســت نظم أيضــاً مناقشــان مائــدة مســتديرة مــ  الربملــانيني كحــد   (2) 
تشــــرين  21 ومـــن املتوقـــ  عـــرض النتـــائج أثنـــاء ااـــوار التفـــاعل  املقـــرر إجـــرايا بعـــد فدـــر يـــو  .أكتـــوبر/تشـــرين األول

 .أكتوبر/األول
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 الفرنامج والميزانية -5 
االتفاقيــة مــؤمتر األطــراا إىل أن يوافــق علــة برنــامج مــن  22ة )ب( مــن املــاد2 تــدعو الفقــرة -62

وميزانيــة ألنشــطتز، مبــا يف ذلــك برنــامج وميزانيــة لكــل مــن هيئاتــز الفرعيــة، ويضــ  اليفتيبــان الضــرورية 
 .من أجل متويلدا

 
 2017-2016نتين برنامج وميزانية فترة الس )أ( 

 مـــن املقـــرر 22 ، يف الفقـــرةإىل األمـــني التنفيـــذ  طلـــب مـــؤمتر األطـــراا :معلومـــان أساســـية -63
، وفقــاً 2017-2016 ، إعــداد ميزانيــة قائمــة علــة النتــائج وبــرامج عمــل لفــيفة الســنتني11-/  أ10

العمـــل، وتقــــدمي ســــيناريوهني للميزانيـــة وبــــرامج عمــــل اســــتناداً إىل بشــــأن خطــــل  11-/  أ1 للمقـــرر
ســيناريو قــائم  (2( ســيناريو  ــو افـ  صــفر ؛ )1): لـ االحتياجـان املتوقعــة لفــيفة السـنتني وفــق مــا ي

علــة مــا أوصــ  بــز مــن تعــديالن إضــافية علــة الســيناريو األول والتكــالي  املرتبطــة اــا، علــة أســا  
طلبـــــان  ICCD/COP(12)/5 وتتنـــــاول الوثيقـــــة. 9-/  أ9 النمـــــوذج املبـــــني يف املرفـــــق ال الـــــث للمقـــــرر

 .مؤمتر األطراا املذكورة أعالا
، أن تقــــد  اجتماعــــان 11-/  أ18 مــــن مقــــررا 1 ر مــــؤمتر األطــــراا، مبوجــــب الفقــــرةوقــــر  -64
بـــني الـــدوران، اســـتناداً إىل استعراضـــدا ملؤشـــران األداء، الـــا ت عقـــد اســـتعراض تنفيـــذ االتفاقيـــة  جلنـــة

توصـــيان إىل هيئـــان االتفاقيـــة بشـــأن األولويـــان الـــا يتعـــني إدراجدـــا يف برنـــامج عملدـــا وميزانياهتـــا 
 .السنتني املواليةلفيفة 
ســـــــي دعة مـــــــؤمتر األطـــــــراا إىل النظـــــــر يف الربنـــــــامج وامليزانيـــــــة املقيفحـــــــني لفـــــــيفة  :اإلجـــــــراء -65

 .مناسباً  كون، واعتماد املقرران حسبما ي2017-2016 السنتني
  

ICCD/COP(12)/5 - مذكرة مقدمة من األمانة. 2017-2016 برنامج وميزانية فيفة السنتني 
ICCD/COP(12)/INF.4 – Programme and budget for the biennium 2016–2017. Note by 

the secretariat 
ICCD/COP(12)/6-ICCD/CRIC(14)/2 -  خطـــــــــــــــــة العمـــــــــــــــــل الشـــــــــــــــــاملة املتعـــــــــــــــــددة الســـــــــــــــــنوان

( وبرنــــــامج العمــــــل اةــــــدد التكلفــــــة ملــــــدة ســــــنتني مــــــن أجــــــل االتفاقيــــــة 2019-2016) لالتفاقيــــــة
 األمانة(. مذكرة مقدمة من 2016-2017)

 
األداء المالي للصناديق الستئمانية لالتفاقيةة، بمةا فةي ذلةك اخةر المعلومةات عةن الترتيفةات  )ب( 

 المتعلقة باآللية العالمية
وفقـــاً للقواعـــد املاليـــة ملـــؤمتر األطـــراا، ي قـــد   إىل األطـــراا بيـــان  مؤقـــت   :معلومـــان أساســـية -66

قــد و  .املاليــة وبيــان  ٌــائ   مراجــ  اســابان الفــيفة املاليــة كلدــابااســابان عــن الســنة األوىل مــن الفــيفة 
، أن يقـــد  إىل مـــؤمتر األطـــراا 11-/  أ10 ، يف املقـــررإىل األمـــني التنفيـــذ  طلـــب مـــؤمتر األطـــراا
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يف دورتـــز ال انيــــة عشــــرة تقريــــراً عــــن حالــــة اإليــــرادان واإلنفــــاق وعــــن أداء امليزانيــــة، باتبــــاع ٌــــج قــــائم 
مـــن  4 ، يف الفقـــرةإىل األمـــني التنفيـــذ  وعـــالوة علـــة ذلـــك، طلـــب مـــؤمتر األطـــراا .النتـــائج علـــة
وتـــــر د  .، أن يقـــــد  معلومـــــان مســـــتكملة عـــــن اليفتيبـــــان املتعلقـــــة باآلليـــــة العامليـــــة11-/  أ6 املقـــــرر

وينب ــــ  أن ي قــــرأ بيــــان ااســــابان . ICCD/COP(12)/7 املعلومــــان املتعلقــــة اــــذا املســــألة يف الوثيقــــة
الـــا تتضـــمن التقريـــر املتعلـــق بتنفيـــذ بـــرامج العمـــل اةـــددة  ICCD/CRIC(14)/3 مـــ  الوثيقـــة بـــاالقيفان

لألمانـــــة وجلنــــــة اســـــتعراض تنفيـــــذ االتفاقيـــــة وجلنـــــة العلــــــم  2015-2014 التكلفـــــة لفـــــيفة الســـــنتني
 .التكنولوجيا واآللية العامليةو 

 
 البيانان املالية املراجعة للصناديق االستئمانية لالتفاقية  

البيانـــــــــــان املاليـــــــــــة املراجعـــــــــــة  ICCD/COP(12)/9و ICCD/COP(12)/8 تـــــــــــرد يف الـــــــــــوثيقتني -67
البيانــان املاليــة املراجلعــة لآلليــة  ICCD/COP(12)/10 وتــرد يف الوثيقــة .للصــناديق االســتئمانية لالتفاقيــة

 .العاملية
 2015-2014ني تتقرير عن حالة املسامهان يف الصناديق االستئمانية لالتفاقية لفيفة السن  

ــــة املســــامهان يف الصــــناديق االســــتئمانية لالتفاقيــــة  ICCD/COP(12)/11 تعــــرض الوثيقــــة -68 حال
 .2015-2014 لفيفة السنتني

املــايل لالتفاقيــة بــاألداء ســي دعة مــؤمتر األطــراا إىل النظــر يف الوثــائق ذان الصــلة  :اإلجــراء -69
 .حسبما يراا مناسباً  مقررواعتماد 

  
ICCD/COP(12)/7 - مذكرة مقدمة من األمانة .األداء املايل للصناديق االستئمانية لالتفاقية 

ICCD/COP(12)/INF.5 – Financial performance for the Convention trust funds. Note by 

the secretariat 
ICCD/COP(12)/8 -  لالتفاقيـــــة لفـــــيفة الســـــنتنيالبيانـــــان املاليـــــة املراجعـــــة للصـــــناديق االســـــتئمانية 

 مذكرة مقدمة من األمانة. 2014 ديسمرب/كانون األول 31حع  2014-2015
ICCD/COP(12)/9 - تفاقيـــــة لفـــــيفة الســـــنتني البيانـــــان املاليـــــة املراجعـــــة للصـــــناديق االســـــتئمانية لال

مـم ، مبـا يف ذلـك تقريـر جملـس مراجعـ  حسـابان األ2013 ديسـمرب/كانون األول 31 املنتدية يف
 مذكرة مقدمة من األمانة .املتحدة

ICCD/COP(12)/10 - 2013 ســـبتمرب/أيلـــول 27 ة حـــعـالبيانــان املاليـــة املراجعـــة لآلليـــة العامليـــ .
 مذكرة مقدمة من األمانة

ICCD/COP(12)/11 -  تقريـــــر عـــــن حالـــــة املســـــامهان يف الصـــــناديق االســـــتئمانية لالتفاقيـــــة لفـــــيفة
 ة من األمانةمذكرة مقدم. 2015-2014 السنتني
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 تقارير التقييم )ج( 
أنظمـــة األمـــم املتحــــدة وقواعـــدها الـــا حتكـــم  طـــيل الــــربامج  تقتضـــ  :معلومـــان أساســـية -70

إجــراء تقيــيم دور  منــتظم جلميــ  الــربامج وإدمــاج خطــل التقيــيم يف دورة امليزانيــة  (3)والرصــد والتقيــيم
  نتـائج التقيـيم إىل الـدول األعضـاء عـن وتن  هـذا األنظمـة والقواعـد كـذلك علـة أن تبللـ .الربناجمية

طريــق اهليئــان ااكوميــة الدوليــة ب يــة تيســري إعــادة النظــر فيمــا يوجــد حاليــاً مــن واليــان وسياســان 
 .للربامج ومنفعتدا للمستعملنياملوضوع  واسيفاتيايان وأهداا ويف اةتوى 

رة ملــؤمتر األطــراا، نتــائج ، ســت عرض علــة األطــراا، يف الــدورة ال انيــة عشــوبنــاًء علــة ذلــك -71
 .2017-2016 االتفاقية فضاًل عن خطة التقييم للفيفة نتقييما
ســــــيدعة مــــــؤمتر األطــــــراا إىل النظــــــر يف نتــــــائج التقيــــــيم وخطــــــة التقيــــــيم لفــــــيفة  :اإلجــــــراء -72

 .واعتماد مقرران حسبما يراا مناسباً  2017-2016 السنتني
  

ICCD/COP(12)/5 - مذكرة مقدمة من األمانة. 2017-2016 برنامج وميزانية فيفة السنتني 
ICCD/COP(12)/INF.4 – Programme and budget for the biennium 2016–2017. Note by 

the secretariat 
  

 المسائل اإلجرائية -6 
 

 أفرقة خفراء مخصصةتحديث قائمة الخفراء والقيا ، حسب الضرورة، بإنشاء  )أ( 
مـــــن االتفاقيـــــة علـــــة أن يضـــــ  مـــــؤمتر  24 مـــــن املــــادة 2 تـــــن  الفقـــــرة :معلومــــان أساســـــية -73

األطـــراا قائمـــة بأفـــاء خـــرباء مســـتقلني مـــن ذو  اخلـــربة الفنيـــة والتمـــر  يف امليـــادين ذان الصـــلة، 
وضـ  وحتـديث ، إجـراءان 1-/  أ18 واعتمـد مـؤمتر األطـراا، مبوجـب مقـررا .  هذا القائمـةوحيدق 

 .قائمة بأفاء خرباء مستقلني
، األطـــراا إىل اقـــيفاح مرشـــحني 11-/  أ26 مـــن املقـــرر 1 ودعـــا مـــؤمتر األطـــراا، يف الفقـــرة -74

جــدد إلدراجدــم يف القائمــة ب يــة حتســني مت يــل  يــ  االختصاصــان ذان الصــلة، مبــا يف ذلــك املعــارا 
ـــــة العمليـــــة واملمارســـــان ـــــ  ج ـــــرايف أك ـــــرالتقليديـــــة واةليـــــة، والدراي ـــــل املـــــرأة وحتقيـــــق توبي ـــــاً  ، ومت ي توابن

، 11-/  أ26 مــــن املقــــرر 3 للمنظمــــان غــــري ااكوميــــة. واعتمــــد مــــؤمتر األطــــراا أيضــــاً، يف الفقــــرة
ــــا  القــــائمتني اةــــدق  ثتني لالختصاصــــان وا ــــاالن املواضــــيعية، بالصــــي ة الــــواردة يف املــــرفقني األول وال 

 .ICCD/COP(12)/13قة ملستنسخة يف الوثي، واICCD/COP(11)/15 للوثيقة

_________________ 

ــــذ وأسـالــــيب  أنظمـــة األمـــم املتحـــدة وقواعـــدها الـــا حتكـــم  طـــيل الـــربامج واجلوانـــب الربناجميــــة (3)  ــــة ورصـــد التنفيــ للميزانيــ
 .(ST/SGB/2000/8التقــييم )
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إنشـاء مرافـق  )أ(: مـن املقـرر نفسـز، مـا يلـ  7 ، يف الفقـرةإىل األمانة وطلب مؤمتر األطراا -75
علــة شــبكة اإلنيفنــت تتــيح لفــرادى اخلــرباء إمكانيــة تقــدمي طلــب إلكــيفو  مباشــر وحتــديث املعلومــان 

رباء املـــــدرجني يف القائمـــــة كـــــل أربـــــ  ســـــنوان؛ يف القائمـــــة؛ )ب( إجـــــراء عمليـــــة اعتمـــــاد جلميـــــ  اخلـــــ
اخلــــرباء الــــذين مل تؤكــــد جدــــان التنســــيق الوطنيــــة املعنيــــة بقــــاءهم مــــن القائمــــة أفــــاء حــــذا  )ج(
ــد بقــايهم أثنــاء عمليــة االعتمــاد؛ ذلك أفــاء اخلــرباء الــذين ملوكــ 2014 مــار /آذار 31 لحبلــو   ي ؤك 
التواصـــل مـــ  اخلـــرباء بشـــكل مباشـــر، بالربيـــد اإللكـــيفو  أو العـــاد ، مـــن أجـــل تـــوفري املعلومـــان  )د(

فضــاًل عــن إمكانيــة الــدخول إىل القائمــة، وحتريــر البيانــان الشخصــية، والفــرص الــا تتيحدــا القائمــة، 
ـــة؛ عـــن  ـــة التـــوابن )ه(املعلومـــان العلميـــة والتقني بـــني  إتاحـــة إحصـــاءان حمدثـــة بشـــأن القائمـــة، وحال

وطلبــت األطــراا  .اجلنســني والتم يــل حســب االختصــاص فيدــا، علــة موقــ  االتفاقيــة علــة اإلنيفنــت
  وتســتعرض قائمــة االختصاصــان كــل إىل جلنــة العلــم والتكنولوجيــا أن حتــدق  ،يف ذلــك املقــرر ،أيضــاً 

 .تدهور األراض  واجلفاا/أرب  سنوان استنادًا إىل تطور البحو  يف مسائل التصحر
، وا ــــاذ أ  ICCD/COP(12)/13 ســــي دعة مــــؤمتر األطــــراا إىل النظــــر يف الوثيقــــة :جــــراءاإل -76

 .إجراء يراا مناسباً 
  

ICCD/COP(12)/13 - مذكرة مقدمة من األمانة .تقرير عن حتديث قائمة اخلرباء املستقلني 
 

لةةةدى اإلجةةةراءات المنقحةةةة لعتمةةةاد منظمةةةات المجتمةةةع المةةةدني وممثلةةةي القطةةةاع الخةةةاص  )ب( 
مةةؤتمر األطةةراف ولمشةةاركة هةةذ  الجهةةات فةةي اجتماعةةات وعمليةةات اتفاقيةةة األمةةم المتحةةدة 

 لمكافحة التصحر
، أن يضــــم فريــــق اختيــــار 11-/  أ5 قــــرر مــــؤمتر األطــــراا، يف املقــــرر :معلومــــان أساســــية -77

ان املنتميـة إىل  منظمان ا تم  املد    للـني  مـن األمانـة و ـ اًل مـن منظمـان ا تمـ  املـد  مـن البلـد
وطلـــب مـــؤمتر األطـــراا  .كــل جمموعـــة مـــن ا موعـــان اإلقليميـــة للـــدول األعضــاء يف األمـــم املتحـــدة

أيضـــاً إىل األمانـــة واآلليـــة العامليـــة أن تضـــعا اســـيفاتياية ملشـــاركة مؤسســـان األعمـــال تبـــني األهـــداا 
طــاع اخلــاص لكــ  ت عـــرض والطرائــق والشــرو  املتعلقــة بشـــراكان االتفاقيــة مــ  كيانــان األعمـــال والق

علــة مكتــب مــؤمتر األطــراا املؤقــت قصــد النظــر فيدــا واملوافقــة عليدــا وعلــة مــؤمتر األطــراا قصــد 
وعـالوة علـة ذلـك، طلبـت األطـراا إىل األمـني التنفيـذ  أن  .دورتـز ال انيـة عشـرةخـالل النظر فيدـا 

ا املقـرر، مبـا يف ذلـك تقريـر فريـق يقـد  إىل مـؤمتر األطـراا يف دورتـز ال انيـة عشـرة تقريـراً عـن تنفيـذ هـذ
 .اختيار منظمان ا تم  املد  عن اضطالعز مبدامز

 ســــــــــيدعة مــــــــــؤمتر األطــــــــــراا إىل النظــــــــــر يف املعلومــــــــــان الــــــــــواردة يف الوثيقــــــــــة :اإلجــــــــــراء -78
ICCD/COP(12)/3 ًوا اذ أ  إجراء يراا مناسبا ،. 
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ICCD/COP(12)/3 -  ا تمـــ  املـــد  و  لـــ  القطـــاع اخلـــاص اإلجـــراءان املنقحـــة العتمـــاد منظمـــان
لـــــدى مـــــؤمتر األطـــــراا وملشـــــاركة هـــــذا اجلدـــــان يف اجتماعـــــان وعمليـــــان اتفاقيـــــة األمـــــم املتحـــــدة 

 مذكرة مقدمة من األمانة .ملكافحة التصحر
  

 من النظا  الداخلي 47 المادة )ج( 
أن يتفـــق مـــؤمتر مـــن االتفاقيـــة علـــة  22 مـــن املـــادة)ه( 2 تـــن  الفقـــرة :معلومـــان أساســـية -79

( بتوافـق ...  مـن اهليئـان الفرعيـة ويعتمـد ذلـك النظـا  )أل( لـز و...علـة نظـا  داخلـ  )"األطراا 
ـــــــداخل ، باســـــــت ناء 1-/  أ1 اعتمـــــــد مـــــــؤمتر األطـــــــراا، مبوجـــــــب مقـــــــرراقـــــــد و  ".اآلراء ، نظامـــــــز ال
 مبوجــــــب 31و 22 وع ـــــد ل نـــــ  املـــــادتني. 47و 31و 22 الفقـــــران الـــــا وردن يف املـــــواد بعـــــض
، 2-/  أ21 وقـــرر مـــؤمتر األطـــراا أيضـــاً، مبوجـــب مقـــررا. 10-/  أ25 واملقـــرر 2-/  أ20 املقـــرر

مـــن النظـــا  الـــداخل ، الـــا مل ي تفـــق عليدـــا بعـــد؛ وورد  47ة مـــن املـــاد 1 أن يواصـــل النظـــر يف الفقـــرة
 .ICCD/COP(3)/13 الن  املنب ق من هذا املقرر يف مرفق الوثيقة

، أن تـدرج مسـألة النظـر يف هـذا 11-/  أ30 ، يف مقـرراىل األمانـةإ وطلب مؤمتر األطـراا -80
النظا  الداخل  يف جدول أعمال دورتـز ال انيـة عشـرة وأن ت عـدق تقريـراً عـن حالـة مواد املادة املعلقة من 

وتـرد املعلومـان  .املماثلـة مـن األنظمـة الداخليـة يف االتفاقـان البيئيـة األخـرى املتعـددة األطـراااملواد 
 .ICCD/COP(12)/14 البند يف الوثيقةاذا الصلة  ذان
ســي دعة مــؤمتر األطــراا إىل النظــر يف املسـألة املــذكورة أعــالا وا ــاذ أ  إجــراء يــراا : اإلجـراء -81

 .مناسباً 
  

ICCD/COP(12)/14 - اإلجــــــراءان واآلليــــــان املؤسســــــية اــــــل  .مــــــن النظــــــا  الــــــداخل  47 املــــــادة
مــذكرة مقدمــة مــن  .املرفقــان اللــذان يتضــمنان إجــراءان التحكــيم والتوفيــق .املســائل املتعلقــة بالتنفيــذ

 األمانة
  

 اإلجراءات واآلليات المؤسسية لحل المسائل المتعلقة بالتنفيذ )د( 
مـــن االتفاقيـــة، يبـــت  مـــؤمتر األطـــراا يف اإلجـــراءان  27ة وفقـــاً للمـــاد :معلومـــان أساســـية -82

 .تعل قة بالتنفيذواآلليان املؤسسية ال املسائل امل
، أن يـــدعو مـــن جديـــد، أثنـــاء دورتـــز ال انيـــة 11-/  أ31 وقـــرر مـــؤمتر األطـــراا، يف مقـــررا -83

( إىل االنعقــــاد 3-/  أ20 عشـــرة، فريــــق اخلــــرباء املخصـــ  املفتــــوح العضــــوية )املنشـــأ مبوجــــب املقــــرر
 .يف هــذا الشــأن ملواصــلة حبــث اإلجــراءان واآلليــان املؤسســية اــل مســائل التنفيــذ وتقــدمي توصــيان

وط لب إىل األمانة، يف املقرر نفسـز، أن تعـدق وثيقـة عمـل جديـدة تشـمل جتميعـاً للورقـان املقدمـة مـن 
األطــراا والــواردة يف وثــائق مــؤمتر األطــراا الســابقة بشــأن هــذا املســألة، مبــا يف ذلــك مشــروع يقــد  

اًل عـــن جتميـــ  لـــآلراء خيـــاران لعمليـــة تشـــاورية متعـــددة األطـــراا واختصاصـــان هـــذا العمليـــة، فضـــ
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معلومـــان عـــن هـــذا  ICCD/COP(12)/14 وتـــرد يف الوثيقـــة .مـــن االتفاقيـــة 27 املقدمـــة بشـــأن املـــادة
، لكـ  ينظـر بـاألمر املسائل، مبا يف ذلك اآلراء املقدمـة مـن األطـراا واملؤسسـان واملنظمـان املدتمـة

 .فيدا مؤمتر األطراا
قــد  واملوع املقــرر املتعلــق اــذا املســألة ظــر يف مشــر ســي دعة مــؤمتر األطــراا إىل الن :اإلجــراء -84

 .من فريق اخلرباء املخص ، واعتمادا حسب االقتضاء
  

ICCD/COP(12)/14 - اإلجـراءان واآلليـان املؤسسـية اـل املســائل  .مـن النظـا  الـداخل  47 املـادة
 مذكرة مقدمة من األمانة .والتوفيق التحكيماملرفقان اللذان يتضمنان إجراءان  .املتعلقة بالتنفيذ

  
 المرفقان اللذان يتضمنان إجراءات التحكيم والتوفيق )ه( 

مــــن االتفاقيــــة، يضــــ  مــــؤمتر  28 مــــن املــــادة 6)أ( و2 وفقــــاً للفقــــرتني :معلومــــان أساســــية -85
 .األطراا أيضًا مرفقان تتضم ن إجراءان التحكيم والتوفيق

، أن يــدعو مـن جديـد يف دورتـز ال انيـة عشــرة، 11-/  أ32 وقـرر مـؤمتر األطـراا، يف مقـررا -86
فريـــق اخلـــرباء املخصـــ  إىل االنعقـــاد ملواصـــلة حبـــث املـــرفقني املتعلقـــني بـــإجراءان التحكـــيم والتوفيـــق 

)أ( جتميعـــاً : وط لـــب إىل األمانــة، يف املقــرر نفســز، أن ت عـــد  وثيقــًة تشــمل .وتقــدمي توصــيان بشــأٌما
 28 ة يف الوثـائق السـابقة ملـؤمتر األطـراا واآلراء املقدمـة بشـأن املـادةلآلراء الواردة بشـأن هـذا املسـأل

ثاً للمـــــرفقني الـــــواردين يف الوثيقـــــة يعكـــــس هـــــذا  ICCD/COP(9)/14 مـــــن االتفاقيـــــة؛ )ب( نصـــــاً حمـــــدق
املعلومــان املتعل قــة باملســائل املــذكورة آنفــاً، مبــا يف ذلــك  ICCD/COP(12)/14 وتــرد يف الوثيقــة .اآلراء
 .املقدمة من األطراا، لك  ينظر فيدا مؤمتر األطراااآلراء 
املقــد  و ســي دعة مــؤمتر األطــراا إىل النظــر يف مشــروع املقــرر املتعلــق اــذا املســألة  :اإلجــراء -87

 .من فريق اخلرباء املخص ، واعتمادا حسب االقتضاء
  

ICCD/COP(12)/14 - اإلجـراءان واآلليـان املؤسسـية اـل املسـائل  .مـن النظـا  الـداخل  47 املـادة
 مذكرة مقدمة من األمانة .املرفقان اللذان يتضمنان إجراءان التحكيم والتوفيق .املتعلقة بالتنفيذ

  
 التفاقية ونطاقها وليةطلب مقد  من األطراف المدرجة في المرفق الخامس بشأن  )و( 

 ســــممــــن أرمينيــــا بالــــا وردن اإلشــــارة إىل الرســــالة اقــــد تــــود األطــــراا  :معلومــــان أساســــية -88
ــــا تطلــــب فيدــــا توضــــيحاً بشــــأن و البلــــدان املدرجــــة يف املرفــــق اخلــــامس  ــــة االتفاقيــــة ونطاقدــــا أل"و ال ي

يتعلــق بتــدهور األراضــ  واجلوانــب القانونيــة امليفتبــة الحقــاً علــة تنفيــذها يف األقــاليم غــري املرتبطــة  فيمــا
 ".احلة واملناطق اجلافة دون الرطبةباملناطق القاحلة وشبز الق

 .إىل النظر يف هذا الطلب وا اذ أ  إجراء يراا مناسباً  األطرااسي دعة مؤمتر  :اإلجراء -89
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ICCD/COP(12)/16 -  املدرجـــة يف املرفـــق اخلـــامس بشـــأن واليـــة  األطـــرااالبلـــدان طلـــب مقـــد  مـــن
 مذك رة مقدمة من األمانة .االتفاقية ونطاقدا

  
 اجلزء اخلتام   

 .ســـينظر مـــؤمتر األطـــراا، خـــالل اجلـــزء اخلتـــام ، يف  يـــ  املقـــرران الـــا مل ت عتمـــد ســـابقاً  -90
 :بت يف موعد ومكان انعقاد دورتز ال ال ة عشرة آخذًا يف ااسبان ما يل يوس

مــن االتفاقيــة،  22 مــن املــادة 4 األحكــا  التشــريعية ذان الصــلة الــواردة يف الفقــرة )أ( 
 ؛2-/  أ1 من النظا  الداخل ، واملقرر 3 من النظا  الداخل ، واملادة 4 من املادة 2 والفقرة

 .أ  عرض الستضافة الدورة ال ال ة عشرة وت طية التكالي  املالية اإلضافية )ب( 
وسيبت مؤمتر األطراا أيضاً يف تـاري  ومكـان عقـد الـدورة اخلامسـة عشـرة للانـة اسـتعراض  -91

املتعلــق باختصاصــان هــذا اللانــة وعملياهتــا  9-/  أ11 اقيــة، آخــذاً يف ااســبان املقــررتنفيــذ االتف
 .واجلدول الزمين الجتماعاهتا

 .أكتــــوبر/تشــــرين األول 23ويتـــيح اجلــــدول الــــزمين املقــــيفح عقــــد اجللســــة العامــــة اخلتاميــــة يف  -92
 .أكتوبر/تشرين األول 22وتبعًا لذلك، ينب   االنتداء من  ي  املفاوضان يف موعد أقصاا 

 
 مواعيد اجللسان  

يددا اجلـدول الـزمين املؤقـت إىل االسـتفادة، علـة أفضـل وجـز، مـن التسـديالن املتاحـة يف  -93
نيــة لعقــد جلســان ومل توضــ  ترتيبــان ومل  صــ  اعتمــادان يف امليزا .أثنــاء ســاعان العمــل العاديــة

ولتانــــب تكبــــد مصــــروفان العمــــل اإلضــــايف، ســــتكون  .يف املســــاء أو خــــالل عطلــــة ٌايــــة األســــبوع
إىل  00/15 ومــن الســاعة 00/13 إىل الســاعة 00/10 أوقــان العمــل العاديــة للــدورة مــن الســاعة

ومل توضــ  أ  ترتيبــان لكــ  ت عقــد يف آن واحــد يف أ  وقــت مــن األوقــان أك ــر  .00/18 الســاعة
 .من جلستني رفيتني مزودتني خبدمان اليف ة الشفوية

 
 برنامج عمل الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر األطراف )ب( 

، الـذ  عـد د البنـود الـا يتعـني إدراجدـا باعتبارهـا 1-/  أ9 وفقـاً للمقـرر :معلومان أساسـية -94
بشـــأن برنـــامج  11-/  أ39 بنـــوداً دائمـــة يف جـــدول أعمـــال دوران مـــؤمتر األطـــراا، وعمـــاًل بـــاملقرر

عمل الدورة ال انيـة عشـرة ملـؤمتر األطـراا، قـد يـود  مـؤمتر األطـراا أن يسـتعرض برنـامج عملـز للـدورة 
 .القادمة، حسبما يكون مناسباً 

برنــامج عمــل دورتــز ال ال ــة عشــرة واعتمــاد اســتعراض ســي دعة مــؤمتر األطــراا إىل  :اإلجــراء -95
 .املسألةمقرر بشأن هذا 
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 تقرير الدورة -7 
 
 23 ت عقلد يفسـسيعد  مشروع تقرير للدورة من أجل اعتمادا يف اجللسة العامة اخلتاميـة الـا  -96

وســـي دعة مـــؤمتر األطـــراا إىل اعتمـــاد تقريـــر  .، وذلـــك وفقـــاً للممارســـة املتبعـــةأكتـــوبر/تشـــرين األول
دورتـــز ال انيـــة عشـــرة واإلذن ملقـــررا بوضـــ  الصـــي ة الندائيـــة للتقريـــر بعـــد اختتـــا  الـــدورة، مبســـاعدة مـــن 

 .األمانة وبتوجيز من الرئيس
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 المرفق
  

 األطرافالزمني المؤقت ألعمال الدورة الثانية عشرة لمؤتمر  الجدول  
   

 2015 أكتوبر/األول تشرين 12الثنين، 
  00/10-00/1300/15-00/18         

سة 
جل

امة
ع

 

 مشاوران غري رفية

افتتاح الدورة من جانب رئيس مؤمتر األطراا 
 يف دورتز ااادية عشرة

 املسائل التنظيمية •
 انتخاب الرئيس -

 بيان رئيس مؤمتر األطراا يف دورتز ال انية عشرة
 بيان باسم البلد املضي 

األمــــني التنفيــــذ  التفاقيــــة األمــــم املتحــــدة بيــــان 
 ملكافحة التصحر

بيانان   ل  األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة 
 دولية أخرى ومنظمان حكومية

بيانــان   لــ  ا موعــان اإلقليميــة وا موعــان 
 صاحبة املصلحة

 بيان   ل عن املنظمان غري ااكومية

رار جدول األعمال قإ -
(ICCD/COP(12)/1) 
: انتخــاب أعضـــاء املكتـــب غـــري الـــرئيس -

 انتخاب نواب الرئيس
ــــــة الدوليــــــة  - اعتمــــــاد املنظمــــــان ااكومي

ومنظمان ا تم  املد  و  ل  القطـاع 
 (ICCD/COP(12)/15)اخلاص 
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 2015أكتوبر /تشرين األول 13ال الثاء، 
 00/10-00/13 00/15-00/18(4) 

انة 
الل

معة
اجلا

 

 وامليزانيةالربنامج  •
-2016 برنــــــــامج وميزانيــــــــة فــــــــيفة الســـــــــنتني - 

2017 (ICCD/COP(12)/5 و 

ICCD/COP(12)/6-ICCD/CRIC(14)/2 
 (ICCD/COP(12)/INF.4و

األداء املايل للصناديق االستئمانية لالتفاقية،  - 
مبـــا يف ذلـــك آخـــر املعلومـــان عـــن اليفتيبـــان 

 ICCD/COP(12)/7)املتعلقــــة باآلليـــــة العامليـــــة 
 (ICCD/COP(12)/INF.5و

ــــــــــــــــــة املراجعــــــــــــــــــة للصــــــــــــــــــناديق  -  ــــــــــــــــــان املالي البيان
 ICCD/COP(12)/8)لالتفاقيـــــــــــــــــة  االســـــــــــــــــتئمانية

 ICCD/COP(12)/9و
 (ICCD/COP(12)/10 و

ـــــر عـــــن حالـــــة املســـــامهان يف الصـــــناديق  -  تقري
( 2015-2014االســــــــــتئمانية لالتفاقيــــــــــة )

(ICCD/COP(12)/11) 
ــــــــــــــــــــــــــيم  -   ICCD/COP(12)/5)تقــــــــــــــــــــــــــارير التقي

 (ICCD/COP(12)/INF.4و
اآلثار امليفتبة : 2015 خطة التنمية ملا بعد عا  •

 يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر
تقريــر الفريــق العامــل ااكــوم  الــدويل املعــين  - 

بالتعـــــــــــــــــــــــــــادل يف تـــــــــــــــــــــــــــدهور األراضـــــــــــــــــــــــــــ  
(ICCD/COP(12)/4) 

إدماج أهـداا وغايـان التنميـة املسـتدامة يف  - 
تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر 

(ICCD/COP(12)/4) 
 املسائل اإلجرائية •
طلــب مقــد  مــن األطــراا املدرجــة يف املرفــق  - 

اخلـــــــامس بشـــــــأن واليـــــــة االتفاقيـــــــة ونطاقدـــــــا 
(ICCD/COP(12)/16) 

علة املستويان  تنفيذاً فعاالً تنفيذ االتفاقية  •
 الوطين ودون اإلقليم  واإلقليم 

العالقــــان : ضــــمان املزيــــد مــــن االســــت ماران - 
 م  اآلليان املالية:

ــــك رييتدــــا وتوجددــــا يف  ــــة، مبــــا يف ذل اآلليــــة العاملي
 ICCD/COP(12)/6-ICCD/CRIC(14)/2)املســــتقبل 

 (ICCD/COP(12)/7و
التعـــــــــــــــاون مـــــــــــــــ  مرفـــــــــــــــق البيئـــــــــــــــة العامليـــــــــــــــة  - 

(ICCD/COP(12)/18) 

 

 
_________________ 

أكتـوبر(، سـتعقد اهليئتـان /تشـرين األول 16أكتـوبر( إىل صـباح اجلمعـة )/تشـرين األول 13بعد فدر يـو  ال الثـاء ) من (4) 
اجتماعاهتمـا وتضـطلعان بعملدمـا  الفرعيتان ملؤمتر األطراا )جلنة العلـم والتكنولوجيـا وجلنـة اسـتعراض تنفيـذ االتفاقيـة(

 .أكتوبر/تشرين األول 22 وستاتم  جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية أيضاً بعد فدر يو  .وفقاً جلدل أعمال كل مندا
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 2015أكتوبر /تشرين األول 16الجمعة، 

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

امة
ة ع
جلس

 

 النظر يف التقرير األويل للانة اجلامعة 
  اآلثار امليفتبة علة خطة التنمية ملـا بعـد عـا •

وعلـة أهـداا التنميـة املسـتدامة يف  2015
ــــذهلا اتفاقيــــة األمــــم املتحــــدة  اجلدــــود الــــا تب
ملكافحـــة التصـــحر مـــن أجـــل إيصـــال العلـــو  
والسياســـان، مبـــا يف ذلـــك اســـتعراض تقريـــر 
جلنـــة العلـــم والتكنولوجيـــا وتوصـــياهتا املقدمـــة 

 إىل مؤمتر األطراا
االجتاهــان الســائدة يف تنفيــذ اتفاقيــة األمــم  •

املتحـــــدة ملكافحـــــة التصـــــحر، مبـــــا يف ذلـــــك 
اســـــــتعراض تقريــــــــر جلنــــــــة اســــــــتعراض تنفيــــــــذ 

ـــــــــة وتوصـــــــــ ياهتا املقدمـــــــــة إىل مـــــــــؤمتر االتفاقي
 األطراا

   
 2015أكتوبر /تشرين األول 1٩الثنين 

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

انة 
الل

معة
اجلا

 

: 2015 خطــة التنميــة ملــا بعــد عــا  •
اآلثـــــــــار امليفتبـــــــــة يف اتفاقيـــــــــة األمـــــــــم 

 املتحدة ملكافحة التصحر
تنفيــــــــــــذ اســــــــــــيفاتياية االتصــــــــــــال  -

 وعقــــــد األمــــــم املتحــــــدة الشــــــاملة
للصـــــــــحار  ومكافحـــــــــة التصـــــــــحر 

(2010-2020 )
(ICCD/COP(12)/2) 

علــــة  تنفيــــذاً فعــــاالً  تنفيــــذ االتفاقيــــة •
املســـــتويان الـــــوطين ودون اإلقليمـــــ  

 واإلقليم 
حتســــــني آليــــــان تيســــــري التنســــــيق  -

اإلقليمــــــــــــــ  لتنفيــــــــــــــذ االتفاقيــــــــــــــة 
(ICCD/COP(12)/12) 
االستفادة من أوجز التـ بر فيمـا بـني  -

يف ذلـك التكيـ   اتفاقيـان ريـو، مبـا
مـــــــــ  ت ــــــــــري املنـــــــــاا القــــــــــائم علــــــــــة 

األراضــــ ، ومــــا يتصــــل بــــذلك  إدارة
مــــــــن مشــــــــورة مقدمــــــــة مــــــــن هيئــــــــة 

 بــــــني العلــــــو  والسياســــــان التفاعــــــل
(ICCD/COP(12)/17) 

 

 ---ـ
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 2015أكتوبر /تشرين األول 20الثالثاء، 

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

امة
ة ع
جلس

 

تشــــاي  : اخلــــاص مـــن الــــدورة اجلـــزء •
مشاركة أصحاب املصلحة يف تنفيذ 
اتفاقيــــــــة األمــــــــم املتحــــــــدة ملكافحــــــــة 

 التصحر
 افتتاح اجلزء الرفي  املستوى

 
ـــــــــيس مـــــــــؤمتر  ـــــــــرحي  مـــــــــن رئ خطـــــــــاب ت

 األطراا يف دورتز ال انية عشرة
 
خطــــاب تــــرحي  مــــن األمــــني التنفيــــذ  
التفاقيــــــة األمــــــم املتحــــــدة ملكافحــــــة 

 التصحر
 

بيانــــــــــان خاصــــــــــة باســــــــــم ا موعــــــــــان 
اإلقليميـــــــــــــة وا موعــــــــــــــان صــــــــــــــاحبة 

 املصلحة
 

تشــاي  مشــاركة  اجلــزء اخلــاص مــن الــدورة: •
تنفيـــذ اتفاقيـــة األمـــم  يفاملصـــلحة  أصـــحاب

 املتحدة ملكافحة التصحر
 ةالرفيعــــــ/اجتماعــــــان املائــــــدة املســــــتديرة املوابيــــــة الوباريــــــة

 املستوى:
 

: من العامل  إىل اةلـ : 1 اجتماع املائدة املستديرة
 التعادل يف تدهور األراض  إىل أفعالتر ة 

 
: التكيـ  مـ  اجلفـاا: 2 اجتماع املائدة املستديرة

تعمــيم مراعــاة سياســان إدارة اجلفــاا يف بــرامج 
 العمل الوطنية والتخفي  من آثار اجلفاا

 
التكيـــــ  مـــــ  ت ـــــري : 3 اجتمـــــاع املائـــــدة املســـــتديرة

القـــدرة علـــة : املنـــاا القـــائم علـــة إدارة األراضـــ 
 التأقلم من خالل اإلدارة املستدامة لألراض 

   
 2015أكتوبر /تشرين األول 21األربعاء، 

 00/10-00/13 00/15-00/18 
امة
ة ع
جلس

 
تشــاي  : اجلــزء اخلــاص مــن الــدورة •

مشــــــــاركة أصــــــــحاب املصــــــــلحة يف 
تنفيــــــــــذ اتفاقيــــــــــة األمــــــــــم املتحــــــــــدة 

 ملكافحة التصحر
ااقـــــوق يف األراضـــــ  )ااـــــوار  -

 ا تم  املد (م  منظمان 
ااـــــوافز لالســـــت مار يف اإلدارة  -

املســــــتدامة لألراضــــــ  )ااــــــوار 
 م  القطاع اخلاص(

 

تشــــاي  مشــــاركة : اجلــــزء اخلــــاص مــــن الــــدورة •
ــــة األمــــم  املصــــلحةأصــــحاب  ــــذ اتفاقي يف تنفي

 املتحدة ملكافحة التصحر
ـــــــــــة األراضـــــــــــ   - وضـــــــــــ  تشـــــــــــريعان اماي

 واستصالحدا )ااوار م  الربملانيني(
ـــــــار  ختاميـــــــةمناقشـــــــان  عريدـــــــا الـــــــوبراء وكب

 املسؤولني اآلخرين
 االختتا حفل 
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معة
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الل
 

 املسائل اإلجرائية •
اإلجــــــراءان املنقحــــــة العتمـــــــاد  -

منظمــان ا تمــ  املــد  و  لــ  
القطـــــــاع اخلـــــــاص لـــــــدى مـــــــؤمتر 
األطــــــــــــــراا وملشــــــــــــــاركة هــــــــــــــذا 
اجلدـــــــــــــــــــــان يف اجتماعـــــــــــــــــــــان 
وعمليــــــــــــــان اتفاقيــــــــــــــة األمــــــــــــــم 

ملكافحــــــــــة التصــــــــــحر  املتحــــــــــدة
(ICCD/COP(12)/3) 
مــن النظــا  الــداخل   47 املــادة -

(ICCD/COP(12)/14) 
ـــــــة  - ـــــــدورة ال ال  برنـــــــامج عمـــــــل ال

 عشرة ملؤمتر األطراا

--- 

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

رباء 
 اخل
ريق
ف

  
خص

امل
 

 املسائل اإلجرائية •
اإلجــراءان واآلليــان املؤسســية  -

اــــل املســــائل املتعلقــــة بالتنفيــــذ 
(ICCD/COP(12)/14) 
 

 املسائل اإلجرائية •
املرفقــــــــــان اللــــــــــذان يتضــــــــــمنان إجــــــــــراءان  -

 (ICCD/COP(12)/14التحكيم والتوفيق )
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ــــــة  • االجتاهــــــان الســــــائدة يف تنفيــــــذ اتفاقي
األمــــم املتحــــدة ملكافحــــة التصــــحر، مبــــا 
يف ذلك استعراض تقرير جلنة اسـتعراض 
ــــة وتوصــــياهتا املقدمــــة إىل  تنفيــــذ االتفاقي

 مؤمتر األطراا
 املسائل التنظيمية •

انتخــــــــــاب أعضــــــــــاء املكتــــــــــب غــــــــــري  -
 :الرئيس

انتخــــــــاب رئــــــــيس جلنــــــــة اســــــــتعراض  -
 االتفاقيةتنفيذ 

ـــــــــــــم  - انتخـــــــــــــاب رئـــــــــــــيس جلنـــــــــــــة العل
 والتكنولوجيا

وثــــــــــــــــــــــــــــــــائق تفــــــــــــــــــــــــــــــــويض الوفــــــــــــــــــــــــــــــــود  •
(ICCD/COP(12)/19

(5)) 
 النظر يف تقرير اللانة اجلامعة

 النظر يف تقرير فريق اخلرباء املخص 
 اعتماد تقرير مؤمتر األطراا

 تقرير الدورة 

 

_________________ 

 .وثيقة ستصدر أثناء الدورة (5) 


