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  ):٢٠١٨- ٢٠٠٨(اخلطة وإطار العمل االستراتيجيان للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية  - ٦

راتيجيني للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ    تقرير عن تنفيذ اخلطة وإطار العمل االست        )أ(    
  ؛)٢٠١٨- ٢٠٠٨(تفاقية الا
  آليات تيسري التنسيق اإلقليمي لتنفيذ االتفاقية؛  )ب(    

  فتيش املشتركة اليت مل تنفذ بعد؛متابعة توصيات وحدة الت  )ج(  

  :الربنامج وامليزانية  - ٧

  ؛٢٠١١- ٢٠١٠الربنامج وامليزانية لفترة السنتني   )أ(  
  .األداء املايل للصناديق االستئمانية لالتفاقية  )ب(  

  : االتفاقية وترتيباهتا املؤسسيةاستعراض تنفيذ  - ٨

  ر جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية؛تقري  )أ(    
اإلجراءات أو اآلليات املؤسسية اإلضافية ملساعدة مؤمتر األطراف يف استعراض تنفيـذ              )ب(    

  .ات جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية اختصاص- االتفاقية استعراضاً منتظماً 

  : جلنة العلم والتكنولوجيا  - ٩

  تقرير جلنة العلم والتكنولوجيا؛  )أ(    
  .حتديث قائمة اخلرباء املستقلني والقيام، حسب االقتضاء، بإنشاء أفرقة خرباء خمصصة  )ب(    

  . وحدة التفتيش املشتركةجانبتقييم اآللية العاملية من   - ١٠

سـسات والوكـاالت    ز العالقات مع االتفاقيات األخرى ذات الصلة ومع املنظمات واملؤ         تشجيع وتعزي   - ١١
  .الدولية املختصة

متابعة ما انتهى إليه مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة من نتائج تتصل باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة                  - ١٢
  .التنمية املستدامةعشرة للجنة التصحر ونتائج الدورتني السادسة عشرة والسابعة 

  :البنود املعلقة  - ١٣

   من النظام الداخلي؛٤٧املادة   )أ(    
  اإلجراءات واآلليات املؤسسية حلل املسائل املتصلة بالتنفيذ؛  )ب(    
  .ضمنان إجراءات التحكيم والتوفيقاملرفقان اللذان يت  )ج(    
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  ).٢٠٢٠- ٢٠١٠(عقد األمم املتحدة للصحارى ومكافحة التصحر   - ١٤

  .احلوار املفتوحجلسات : ضمن برنامج العمل الرمسي ملؤمتر األطرافمنظمات اجملتمع املدين إدراج أنشطة   - ١٥

  :جلسات احلوار التفاعلي:  الدورةاجلزء اخلاص من  - ١٦

 العالقة باملـشاركة  - واجلفاف األراضي للتصحر وتردي االجتاهات العاملية : ١اجتماع املائدة املستديرة    
  خرى اليت تواجه صانعي القرارات وأصحاب املصلحةوالتحديات األ

  الذي ينبغي إعطـاؤه    دورالما هو    - تردي األراضي وتغري املناخ     /التصحر: ٢اجتماع املائدة املستديرة      
  ؟يف كوبنهاغنجديد مناخي  نظام للتوصل إىل يف املفاوضات اجلارية لألراضي

ـ ا األر تـردي  و التـصحر ملكافحـة   الالزمة  واملؤسسات   الشراكات   :٣املائدة املستديرة   اجتماع        يض
   الطريق إىل التحّسن - واجلفاف 

  .برنامج عمل الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف  - ١٧

  .التقرير املتعلق بالدورة  - ١٨

   شروح جدول األعمال املؤقت- ثانياً 
  مكان انعقاد الدورة

عقد ُتس،  )١-م أ /١املقرر  (لداخلي ملؤمتر األطراف     من النظام ا   ٣، ووفقاً للمادة    ٨-م أ /٢٨ املقرر   بأحكامعمالً    -١
  .٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢سبتمرب إىل / أيلول٢١الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف يف بوينس آيرس يف الفترة من 

  الترتيبات اللوجيستية

 معلومـات   بتوزيـع مـذكرة   ستقوم األمانة   قبل افتتاح الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف ببضعة أسابيع،           - ٢
(ICCD/COP(9)/INF.1)           تبيِّن بالتفصيل إجراءات التسجيل واإلجراءات األمنية فضالً عن الترتيبات اللوجيستية 
  .األخرى الالزمة للدورة

  املشتركون

 من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، يبدأ نفاذ االتفاقية، بالنسبة إىل            ٣٦ من املادة    ٢وفقاً للفقرة     - ٣
أو منظمة تكامل اقتصادي إقليمية تصدق على االتفاقية أو تقبلها أو توافق عليها أو تنضم إليها بعـد                  كل دولة   

  هذه الدولة  إيداع الصك اخلمسني للتصديق أو القبول أو املوافقة أو االنضمام، يف اليوم التسعني من تاريخ إيداع                 
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وبناء على ذلك،   . بوهلا أو موافقتها أو انضمامها    أو منظمة التكامل االقتصادي اإلقليمية هذه صك تصديقها أو ق         
 الدول ومنظمـات  هي ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢١ افتتاح الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف يف عند األطراف  ستكون

الدول واملنظمات  أما تلك   . ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٢٣التكامل االقتصادي اإلقليمية اليت أودعت صكوكها حىت        
 فتصبح أطرافاً أثناء الدورة ٢٠٠٩يوليه / متوز٤يونيه ويف تاريخ ال يتجاوز / حزيران٢٣عد اليت تودع صكوكها ب
 فال تصبح أطرافاً إال ٢٠٠٩يوليه / متوز٤وأما الدول واملنظمات اليت تودع صكوكها بعد . التاسعة ملؤمتر األطراف

 األمـم املتحـدة ووكاالهتـا    انـب إىل جرك يف الدورة بصفة مراقب، ا أن تشهابعد اختتام الدورة، ولكن ميكن   
يف االتفاقية، باإلضافة إىل املنظمـات      طرفاً  وليست   لديها   هلا صفة املراقب  أية دولة عضو فيها أو       وأاملتخصصة  

  متاحةاملعلومات ذات الصلة حبالة التصديقات على االتفاقيةو. احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية املعتمدة
  .(<www.unccd.int>)على شبكة اإلنترنت يف موقع االتفاقية 

  جدول األعمال

، أن يدرج يف جدول األعمال املؤقت لدورته التاسعة البنـود           ٨- م أ /٢٧قرر مؤمتر األطراف، يف مقرره        - ٤
، إىل جانب املسائل الناشئة عن املقررات ١- م أ/٩ يف املقرر على النحو احملددالدائمة اليت يتضمنها جدول أعماله     

  . ملؤمتر األطرافاألخرى

  الوثائق

 للجنـة   الثامنةترد يف املرفق األول قائمة بالوثائق املعدة للدورة وللدورتني املتزامنتني معها ومها الدورة                - ٥
تتاح الوثائق سوباإلضافة إىل التوزيع املعتاد، . استعراض تنفيذ االتفاقية والدورة التاسعة للجنة العلم والتكنولوجيا       

  .(<www.unccd.int>)على موقع االتفاقية على شبكة اإلنترنت الرمسية للدورة 

   انتخاب الرئيس- ١

، على انتخاب الرئيس من بني ممثلي ٢-م أ/٢٠ من النظام الداخلي، بصيغته املعدلة مبوجب املقرر ٢٢تنص املادة   -٦
سة يف اجللـسة األوىل لكـل دورة         يتوىل الرئا   من النظام الداخلي على أن     ٢٦وتنص املادة   . األطراف احلاضرة يف الدورة   

  . رئيس الدورة العادية السابقة، أو نائب للرئيس يف حالة غيابه، إىل أن ينتخب مؤمتر األطراف رئيساً للدورةعادية

   إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل- ٢

 املرفق الثاين ويرد يف. قرارهإلعرض على مؤمتر األطراف جدول األعمال املؤقت الوارد يف هذه الوثيقة    ُيس  - ٧
  . جدول زمين مؤقت ألعمال الدورة

  الغرض من الدورة

ويهدف تنظيم عمل الدورة إىل تيسري .  من االتفاقية٢٢ من املادة ٢مهام مؤمتر األطراف حمددة يف الفقرة   - ٨
لصلة  ذات ا   وغريه من مقررات مؤمتر األطراف     ٨- م أ /٢٧االضطالع باألنشطة يف هذا الصدد، مع مراعاة املقرر         

  .بربنامج عمله
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  اجللسة العامة االفتتاحية

 يفتتح  . فيما يتعلق بتنظيم اجللسة العامة االفتتاحية       يف النظر يف السيناريو التايل     قد يرغب مؤمتر األطراف     - ٩
ويديل رئيس الدورة التاسعة . رئيس الدورة الثامنة ملؤمتر األطراف الدورة ويدعو إىل انتخاب رئيس للدورة التاسعة

يان بعد انتخابه، مث يديل ببيان كل من ممثل البلد املضيف، واألمني التنفيذي التفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة                   بب
التصحر، وتلي ذلك بيانات يديل هبا ممثلو األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة واملنظمات احلكوميـة الدوليـة األخـرى                  

مث يدعو الرئيس إىل إقرار جدول . ة إىل ممثل عن املنظمات غري احلكومية     واجملموعات اإلقليمية وجمموعات املصاحل، باإلضاف    
  .  ورئيس جلنة العلم والتكنولوجياوبعد ذلك يدعو الرئيس إىل انتخاب نواب الرئيس. األعمال وتنظيم العمل

  .وقبول املراقبنيوأخرياً، ينظر مؤمتر األطراف يف اعتماد املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية   -١٠

  إنشاء جلنة جامعة وتوزيع مهامها

، يف اجللـسة العامـة      أن ينـشئ املـؤمتر     يف دورات مؤمتر األطراف السابقة هي        املتبعةاملمارسة  كانت    - ١١
وقد يرغب مؤمتر األطراف يف     . االفتتاحية، جلنة جامعة للدورة يكون باب املشاركة فيها مفتوحاً جلميع األطراف          

. وتوصي اللجنة اجلامعة مبشاريع مقررات كي يعتمدها مؤمتر األطراف        . سة نفسها يف الدورة التاسعة    اتباع املمار 
وميكن أن خيـصص    .  تفويض األعمال، حسبما يكون مناسباً، إىل أفرقة صياغة        سلطةلرئيس هذه اللجنة    تكون  و

  : للجنة اجلامعةاألطراف البنود التاليةمؤمتر 

  تفاقيـة  ال للـسنوات العـشر مـن أجـل تعزيـز تنفيـذ ا        راتيجياناالست وإطار العمل    اخلطة  )أ(  
   ؛)٢٠١٨- ٢٠٠٨(

ستراتيجيني للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية ال وإطار العمل ااخلطةتقرير عن تنفيذ      ‘١‘
  ؛)٢٠١٨- ٢٠٠٨(

   التنسيق اإلقليمي لتنفيذ االتفاقية؛تيسريآليات   ‘٢‘
  ؛ اليت مل تنفذ بعداملشتركة التفتيشمتابعة توصيات وحدة   ‘٣‘
  الربنامج وامليزانية؛  )ب(  

  ؛٢٠١١- ٢٠١٠الربنامج وامليزانية لفترة السنتني   ‘١‘
  ؛ستئمانية لالتفاقيةالاألداء املايل للصناديق ا  ‘٢‘
ضافية ملساعدة مؤمتر األطراف يف استعراض تنفيذ االتفاقيـة         اإلؤسسية  املليات  اآلجراءات أو   اإل  )ج(  

   اختصاصات جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية؛-  نتظماًاستعراضاً م
  ؛وحدة التفتيش املشتركةمن جانب  اآللية العاملية تقييم  )د(  
املنظمـات واملؤسـسات    مـع    و  األخرى ذات الصلة   تشجيع وتعزيز العالقات مع االتفاقيات      )ه(  

  ؛املختصةوالوكاالت الدولية 
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ملي للتنمية املستدامة من نتائج تتصل باتفاقية األمم املتحدة         متابعة ما انتهى إليه مؤمتر القمة العا        )و(  
  لدورتني السادسة عشرة والسابعة عشرة للجنة التنمية املستدامة؛ا ونتائجملكافحة التصحر 

   من النظام الداخلي؛٤٧املادة   )ز(  
  ؛)٢٠٢٠- ٢٠١٠(عقد األمم املتحدة للصحارى ومكافحة التصحر   )ح(  
  ة العاشرة ملؤمتر األطراف؛برنامج عمل الدور  )ط(  
  .عترب مناسبةأي مسائل أخرى ُت  )ي(  

  جلنة العلم والتكنولوجيا

وسـيعقد   .سبتمرب/أيلول ٢٥و ٢٢بني   ملدة يوم واحد والتكنولوجياالعلم   جلنة أن جتتمع    مبدئياًمن املقرر     - ١٢
ووفقاً للمقـرر    .سبتمرب/ أيلول ٢٤و ٢٢ نييف الفترة ب    ملدة يومني ونصف   املؤمتر العلمي األول التفاقية مكافحة التصحر     

للجنـة  لـدورة ا  جـدول أعمـالٍ مؤقتـاً        وغريه من مقررات مؤمتر األطراف ذات الصلة، أعدت األمانة           ٨-م أ /١٨
(ICCD/COP(9)/CST/1)، وترد هذه الوثائق يف املرفق األول فضالً عن وثائق أخرى تلزم ملداوالهتا؛.  

  جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية

سبتمرب ملدة ثالثـة أيـام      / أيلول ٣٠و ٢٣بني   أن جتتمع جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية        مبدئياًمن املقرر     - ١٣
للجنة لدورة اجدول أعمالٍ مؤقتاً  وغريه من املقررات ذات الصلة، أعدت األمانة ٥- م أ/١ووفقاً للمقرر . ونصف

(ICCD/CRIC(8)/1)، هبذه الوثائق يف املرفق األولمة قائوترد فضالً عن وثائق أخرى للدورة؛ .  

  فريق اخلرباء املخصص 

أكتوبر، عمـالً   / تشرين األول  ١ يف    من جديد   فريق اخلرباء املخصص املفتوح العضوية     جيتمعُيقترح أن     - ١٤
  .٨- م أ/٢١ و٨- م أ/٢٠باملقررين 

  اجلزء األول من الدورة

يف أثناء اجلزء و. ة ملؤمتر األطراف إىل ثالثة أجزاءُيقترح يف اجلدول الزمين املؤقت أن ُتقسم الدورة التاسع        - ١٥
 وجلنة والتكنولوجياالعلم  جلنةإضافة إىل دوريت قترح، ُيسبتمرب، / أيلول٢٥ إىل ٢١األول الذي يعقد يف الفترة من 

  . ، أن تباشر اللجنة اجلامعة للدورة أعماهلااستعراض تنفيذ االتفاقية

العلـم   جلنـة سبتمرب لالستماع إىل تقارير اللجنـة اجلامعـة، و  / أيلول٢٥ويعقد املؤمتر جلسة عامة يف     - ١٦
، واستعراض تنظيم األعمال لألسـبوع      عليه، واختاذ مجيع املقررات الالزمة بشأن املسائل املعروضة         والتكنولوجيا

  .الثاين، مبا يف ذلك وضع ترتيبات لعقد جلسات أخرى للجنة اجلامعة، حسب االقتضاء
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  الدورةاجلزء اخلاص من 

مـن   املستوى ثالث موائد مستديرة للنقاش يف إطار اجلزء اخلاص         يرفيعالدول األطراف    بني مسؤويل عقد  تس  - ١٧
  .٨- م أ/٢٧ول األعمال وفقاًً للمقرر سبتمرب، على النحو الوارد يف جد/ أيلول٢٩ و٢٨ يومي املقرر عقدهالدورة 

  ألعضاء الربملانستديرة املائدة امل اجتماع مناقشات

  من املقرر إجراء احلوار التفاعلي مع أعضاء الربملان، وهو احلوار املـدرج يف جـدول األعمـال وفقـاً             - ١٨
ومن املتوقع إحالة . سبتمرب/ أيلول٢٥ و٢٤ يف شكل مناقشات مائدة مستديرة تعقد يف يومي ،٨- م أ/٢٧للمقرر 

   .نتائج مناقشات املائدة املستديرة إىل مؤمتر األطراف كي ينظر فيها

  جلسات احلوار املفتوح

 الـذي تنظمـه   ، تقرر عقد جلستني مدة كل منهما نصف يوم للحوار املفتوح    ٨- م أ /٢٧عمالً باملقرر     - ١٩
  .أكتوبر/ تشرين األول١املنظمات غري احلكومية يف 

  اجلزء اخلتامي

عرض عليه أيضاً ُيسو. اًابقينظر مؤمتر األطراف يف مجيع املقررات اليت مل تعتمد سسيف أثناء اجلزء اخلتامي،   - ٢٠
يبّت املؤمتر يف تاريخ ومكان     سو. (ICCD/COP(9)/17)وثائق التفويض العتماده    املقدم من املكتب بشأن     تقرير  ال

  :انعقاد الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف، واضعاً يف اعتباره ما يلي

 من  ٤ من املادة    ٢ية، والفقرة    من االتفاق  ٢٢ من املادة    ٤لفقرة  لاألحكام التشريعية ذات الصلة       )أ(  
  ؛٢- م أ/١ من النظام الداخلي، واملقرر ٣النظام الداخلي، واملادة 

  .أي عرض الستضافة الدورة العاشرة وتغطية التكاليف املالية اإلضافية  )ب(  

يـة،  يبّت مؤمتر األطراف أيضاً يف تاريخ ومكان انعقاد الدورة التاسعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاق             وس  - ٢١
  آخذاً يف االعتبار أي مقرر قد يتخذه مؤمتر األطراف بشأن اختصاصات هـذه اللجنـة وعملياهتـا واجلـدول                   

  .الزمين الجتماعاهتا

وبناء عليه، ينبغـي  . أكتوبر/ تشرين األول٢ويتيح اجلدول الزمين املقترح عقد اجللسة العامة اخلتامية يف           - ٢٢
  .أكتوبر/ تشرين األول١صاه االنتهاء من مجيع املفاوضات يف موعد أق

  أوقات اجللسات

يهدف اجلدول الزمين املؤقت إىل االستفادة على أفضل وجه من التسهيالت املتاحة يف أثناء ساعات العمل   - ٢٣
ترتيبات أو ُتخصص اعتمادات يف امليزانية لعقد جلسات يف املساء أو خـالل عطلـة هنايـة                 توضع  ومل  . العادية

   ٠٠/١٠ للـدورة مـن الـساعة        العادية العمل   أوقاتتكون  سفات العمل اإلضايف،    تجنب مصرو ول. األسبوع
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أي ترتيبات لعقد أكثر من جلـستني       توضع  ومل  . ٠٠/١٨ إىل الساعة    ٠٠/١٥ ومن الساعة    ٠٠/١٣إىل الساعة   
  .يف أي وقت من األوقاتيف آن واحد  خبدمة الترمجة الشفوية مزودتنيرمسيتني 

   الرئيسريغ انتخاب أعضاء املكتب - ٣

  انتخاب نواب الرئيس  )أ(  

، ٢- م أ/٢٠املعدلة مبوجب املقرر ، بصيغته ١- م أ/١ من النظام الداخلي الوارد يف املقرر ٢٢عمالً باملادة   - ٢٤
يجري هذا االنتخاب سو.  من بني ممثلي األطراف احلاضرين يف الدورة     تسعة نواب للرئيس  ينتخب مؤمتر األطراف    

  .٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢١ملؤمتر األطراف يف يف اجللسة االفتتاحية 

  انتخاب رئيس جلنة العلم والتكنولوجيا  )ب(  

 أيضاً على انتخاب رئيس     ٢- م أ /٢٠ من النظام الداخلي بصيغته املعدلة مبوجب املقرر         ٢٢تنطبق املادة     - ٢٥
 رئـيس  عن طريـق ولوجيا وقد تلقى مكتب املؤمتر توصية من مكتب جلنة العلم والتكن      . جلنة العلم والتكنولوجيا  

 أعمال اللجنة حىت هناية دورهتا التاسعة، وأن يبدأ املكتب إدارة أن يتوىل املكتب احلايل للجنة يدعو فيها إىللجنة ال
وسينظر مؤمتر األطراف يف هذه التوصية يف جلـسته         . فترة السنتني املقبلة  لاجلديد أعمالـه بربنامج العمل اجلديد      

  .سبتمرب / أيلول٢١ها يف االفتتاحية املقرر عقد

  انتخاب رئيس جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية  )ج(  

 على أن ينتخـب مـؤمتر       ٢- م أ /٢٠ من النظام الداخلي بصيغته املعدلة مبوجب املقرر         ٣١تنص املادة     - ٢٦
 رئيس جلنة ينتخبسو.  جلنة العلم والتكنولوجيا ما مل يقرر املؤمتر خالف ذلكغرياألطراف رؤساء اهليئات الفرعية 

  .للجنةا  هلذهاستعراض تنفيذ االتفاقية بعد اختتام الدورة الثامنة

   وثائق تفويض الوفود- ٤

 من النظام الداخلي، يقوم مكتب مؤمتر األطراف بفحص وثائق تفويض املمثلني، ٢٠ و١٩وفقاً للمادتني    - ٢٧
ريد تقرير وثائق التفويض سو. من أجل البت فيهواملمثلني املناوبني، واملستشارين ويقدم تقريره إىل مؤمتر األطراف 

 من النظام الداخلي، حيق للممثلني أن يشاركوا بصفة مؤقتة يف           ٢١ووفقاً للمادة   . ICCD/COP(9)/17يف الوثيقة   
  .الدورة، بانتظار صدور قرار من مؤمتر األطراف بقبول وثائق تفويضهم

   احلكومية، وقبول املراقبني اعتماد املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري- ٥

   مـن النظـام الـداخلي،       ٧ و ٦ مـن االتفاقيـة، واملـادتني        ٢٢ من املـادة     ٧وفقاً ألحكام الفقرة      - ٢٨
منظمـات   قائمة باملنظمات احلكومية الدولية و     Add.1 و ICCD/COP(9)/16، ترد يف الوثيقة     ١- م أ /٢٦واملقرر  

  . ملؤمتر األطراف اليت ُيقترح اعتمادها يف الدورة التاسعة،يةاملنظمات غري احلكوماجملتمع املدين، مبا فيها 
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 وإطار العمل االستراتيجيان للسنوات العشر مـن أجـل        اخلطة   - ٦
  )٢٠١٨- ٢٠٠٨(تعزيز تنفيذ االتفاقية 

، أجرت وحدة التفتيش املشتركة استعراضاً شامالً ألنشطة األمانة وقدمتـه إىل            ٦- م أ /٢٣عمالً باملقرر     - ٢٩
  .طراف يف دورته السابعة لكي ينظر فيهمؤمتر األ

 ومكلفاً فريقاً حكومياً دولياً خمصصاً عامالً بني الدورات ،٧- م أ/٣ مبوجب املقرر ،وأنشأ مؤمتر األطراف  - ٣٠
سـتراتيجيني  امشروع خطة وإطار عمل     ووضع  بوالية استعراض تقرير وحدة التفتيش املشتركة استعراضاً كامالً         

 تقرير وحدة  الواردة يفلتوصياتا معاجلةمجلة أمور منها استناداً إىل تفاقية االل تعزيز تنفيذ للسنوات العشر من أج
  .التفتيش املشتركة

ستراتيجيني للسنوات العشر من أجـل   ال وإطار العمل ا   اخلطة ٨- م أ /٣واعتمد مؤمتر األطراف يف املقرر        - ٣١
  ).االستراتيجية(تعزيز تنفيذ االتفاقية 

  ستراتيجيني للسنوات العشر من أجـل تعزيـز تنفيـذ          ال وإطار العمل ا   اخلطةنفيذ  تقرير عن ت    )أ(
  )٢٠١٨- ٢٠٠٨(االتفاقية 

 مؤمتر األطراف إىل األمني التنفيذي تقدمي تقرير عـن تنفيـذ            طلب،  ٨- م أ /٣ من املقرر    ٢٣يف الفقرة     - ٣٢
ويرد تقرير األمني . ة التاسعة ملؤمتر األطرافستراتيجية إىل الدورة السابعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية والدورالا

  . مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة لكي ينظر فيهICCD/COP(9)/2التنفيذي يف الوثيقة 

حث مؤمتر األطراف البلدان النامية األطراف املتأثرة، على مواءمـة           ،٨- م أ /٣ من املقرر    ٥يف الفقرة   و  - ٣٣
ستراتيجية، بوسائل من بينها معاجلة النتائج      رى ذات الصلة باالتفاقية مع اال     برامج عملها وأنشطتها التنفيذية األخ    
  .يف إطار األهداف التنفيذية اخلمسة

لجنة استعراض تنفيذ االتفاقية بتعزيز مواءمة تنفيـذ بـرامج   ل  األطراف يف أثناء الدورة السابعة    وأوصت  - ٣٤
، لالضطالع باألنشطة وفقاً لواليته واآللية العاملية، كل منهما  من األمانةدعماً مالياً وتقنياً مشتركاً العمل، وطلبت

كيزاً أكرب علـى    ر ت ٢٠ ١١- ٢٠١٠ األطرف بأن يركز برنامج عمل األمانة لفترة السنتني          تكما أوص . الالزمة
  هـا ملواءمـة بـرامج عملـها         إلي اصة فيما يتعلق باملساعدة اليت قد حتتـاج       وخباخلدمات املقدمة إىل األطراف،     

  . ستراتيجيةال امع

 مبـادئ   مشاريع، مبا يف ذلك     املتصلة هبذه املسألة  علومات  امل ICCD/COP(9)/2/Add.1 وترد يف الوثيقة    - ٣٥
  .ستراتيجية لكي ينظر فيها مؤمتر األطرافالتوجيهية ملواءمة برامج العمل مع ا

  تفاقية لتنفيذ االاإلقليمييات تيسري التنسيق لآ  )ب(  

بالتعاون مع األمـني     أن تضع، ، كل منطقة إىل     ٨- م أ /٣ من املقرر    ٣٠ يف الفقرة    ،فدعا مؤمتر األطرا    - ٣٦
هذه املقترحات  وأن تقدم    التنسيق اإلقليمي لتنفيذ االتفاقية،      تيسري بشأن آليات    اًمقترحالتنفيذي واآللية العاملية،    
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وطلـب مـؤمتر    . زانية وبرنامج العمل  قبل انعقاد الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف من أجل النظر فيها يف سياق املي            
 إىل األمني التنفيذي جتميع املقترحات اإلقليمية وأسـاليب تفعيلـها،           ، نفسه  من املقرر  ٣١ يف الفقرة    ،األطراف

ويـرد جتميـع للمقترحـات اإلقليميـة يف الوثيقـة           . وتقدميها إىل الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف للنظر فيهـا        
ICCD/COP(9)/Misc.2 .  

أن يقوم، واضعاً يف     ي إىل األمني التنفيذ   ،٨- م أ /٣ من املقرر    ٣٢، يف الفقرة    ما طلب مؤمتر األطراف   ك  - ٣٧
 ترتيبات التنسيق اإلقليمي احلالية يف إطار كلٍ مـن       باستعراض آراء اآللية العاملية بشأن ترتيباهتا اإلقليمية،        اعتباره

وأن يقدم   أدلة لتحسني ترتيبات التنسيق اإلقليمي       مستندة إىل  خيارات   وبوضعاألمانة واآللية العاملية بغية حتسينها      
 أدلـة يف الوثيقـة      املستندة إىل وترد اخليارات   .  إىل الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف لكي ينظر فيها        هذه اخليارات 

ICCD/COP(9)/3 .  

   اليت مل تنفذ بعدمتابعة توصيات وحدة التفتيش املشتركة  )ج(  

تنفذ التوصيات املؤسسية ذات  أن ، إىل األمانة٨- م أ/٣ن املقرر م) أ(٢٠لفقرة ا يف ،فطلب مؤمتر األطرا  - ٣٨
تقدم تقاريرها بصورة منهجية إىل مؤمتر األطراف فيما يتصل أن الصلة الواردة يف تقرير وحدة التفتيش املشتركة و   

سـتراتيجية إلدارة املـوارد     انة ا األمأن تضع    ينبغي،  ١٨توصية وحدة التفتيش املشتركة     ل ووفقاً .ذه التوصيات هب
وفقـاً لتوصـية    ،وفضالً عن ذلك  . نتائجالتيجية املقترحة لإلدارة القائمة على      استرالمن ا البشرية كجزء أساسي    

 لدعم  واالتصاالتملعلومات  شاملة لتكنولوجيا ا  ستراتيجية  األمانة أن تضع    ل ينبغي،  ٢٠وحدة التفتيش املشتركة    
 وترد املعلومات . وذلك كي ينظر فيها مؤمتر األطراف ويعتمدهاالنتائجدارة القائمة على ستراتيجية املقترحة لإلالا

وصية وحدة التفتيش   لت وفقاًوفضالً عن ذلك،    . ICCD/COP(9)/4 املشار إليها أعاله يف الوثيقة       باملسائلاملتعلقة  
عمليـة   كجزء من    كل إدارة على مستوى   العمل  حجم   لدراسة مستقل   كيان، تعاقدت األمانة مع     ١٢املشتركة  

 وترد.  االحتياجات من املوارد البشرية واملالية الالزمة إلحراز النتائج املتوقعة يف إطار اخلطة متوسطة األجل            تقدير
  . ICCD/COP(9)/INF.6  يف الوثيقةمعلومات عن هذه املسألة

تفاقية األمم املتحدة ملكافحة    إجراءات منقحة ملشاركة منظمات اجملتمع املدين يف اجتماعات وعمليات ا           ‘١‘
  خمتلف املناطق املشاركني من بني وآلية لضمان التوازن ة اختيار واضحمعايريالتصحر مبا يف ذلك 

، إىل األمانة أن تضع إجراءات ٨- م أ/٣ملقرر ا من مرفق )د(‘٣‘)ب(٢٠ يف الفقرة ،طلب مؤمتر األطراف  - ٣٩
ماعات وعمليات اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، مبا يف ذلك منقحة ملشاركة منظمات اجملتمع املدين يف اجت

 توصية وحدة التفتـيش     مبا يتفق مع  ناطق  خمتلف امل ملشاركني من   ا  بني توازنال وآلية لضمان    ة اختيار واضح  معايري
  . ICCD/COP(9)/4/Add.1 يف الوثيقة معلومات عن هذه املسألة وترد. ٩املشتركة 

  راتيجية شاملة لالتصاالت على املستوى الدويلست اوضع وتنفيذ  ‘٢‘

نسق وضع وتنفيـذ   تن، طلب مؤمتر األطراف إىل األمانة أ      ٨-م أ /٣ من مرفق املقرر     )ب(‘٣‘)ب(٢٠يف الفقرة      -٤٠
. الدويل، مع تضمينها جمموعة من أهداف االتصال األساسية والنتائج املتوقعة         املستوى   على   تاستراتيجية شاملة لالتصاال  

  .ICCD/COP(9)/Misc.1 وICCD/COP(9)/4/Add.2  يف الوثيقتني معلومات عن هذه املسألةدوتر
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   الربنامج وامليزانية- ٧

 من االتفاقية مؤمتر األطراف إىل إقرار برنامجٍ وميزانية ألنشطته، مبا يف            ٢٢من املادة   ) ز(٢تدعو الفقرة     - ٤١
  .ترتيبات الضرورية لتمويلهاذلك برنامج وميزانية لكل من هيئاته الفرعية، ووضع ال

  ٢٠١١- ٢٠١٠الربنامج وامليزانية لفترة السنتني   ) أ(

، إىل خمتلف مؤسسات وهيئات االتفاقية وضـع        ٨- م أ /٣ من املقرر    ٣يف الفقرة    ،طلب مؤمتر األطراف    - ٤٢
نتائج وعلـى حنـو     هنج اإلدارة القائمة على ال    استناداً إىل   )  سنوات أربع(برامج عملها اخلاصة املتعددة السنوات      

 هانفسالفقرة وأشري يف .  وتقدمي تقرير عن التقدم يف تنفيذها إىل جلنة استعراض تنفيذ االتفاقيةينسجم مع االتفاقية
وفضالً عن ذلك، يتعني عرض مجيع      . إىل أن مؤمتر األطراف سيتخذ املقررات املناسبة استناداً إىل توصيات اللجنة          

 ICCD/COP(9)/5ويرد يف الوثيقة . لسنوات على مؤمتر األطراف من أجل اعتمادهامشاريع برامج العمل املتعددة ا
  . استعراض عام لوثائق الربنامج وامليزانية املقدمة إىل مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة لكي ينظر فيها

 أن وقررتفاقية  هليئات االوامليزنةدورات التخطيط  ،نفسه  من املقرر٣٨يف الفقرة  ،األطرافمؤمتر وحدد   - ٤٣
يف إطار دورة التخطيط األوىل إىل الدورة السابعة للجنة استعراض          قدم مشاريع خطط العمل املتعددة السنوات       ُت

 فيها بالتوازي مع املشاريع املقدمة يف إطار الدورة األوىل للميزانيـة يف الـدورة               وأن جيري النظر  تنفيذ االتفاقية   
  .التاسعة ملؤمتر األطراف

 إعداد مـشروع    يطلب مؤمتر األطراف إىل األمني التنفيذ     ،  ٨- م أ /٣ من املقرر    ٢١ و ٢٠لفقرتني  يف ا و  - ٤٤
واستكماله بربنامج عمل لفترة سنتني يكون حمدد التكاليف، على حنو ) أربع سنوات(خطة عمل متعددة السنوات     

الدورة السابعة للجنة استعراض تنفيذ يتفق مع االستراتيجية ويأخذ بنهج اإلدارة القائمة على النتائج وتقدميهما إىل 
وفضالً عن . االتفاقية من أجل استعراضهما، مث إىل الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف من أجل النظر فيهما واعتمادمها

، أن يقدم إىل مؤمتر األطراف يف دورته التاسـعة برناجمـاً       ٨- م أ /٢٧، يف املقرر    مني التنفيذي ذلك، طُلب إىل األ   
 ICCD/COP(9)/5/Add.1أعاله، يرد يف الوثيقة     املذكور  وعمالً باملقرر   . ٢٠١١- ٢٠١٠ترة السنتني   ميزانية لف و

  .٢٠١١- ٢٠١٠ للفترة احملدد التكاليفعمل األمانة مشروع برنامج 

إىل اآللية العاملية أن تنقح خطة عملها احلالية         طلب مؤمتر األطراف  ،  ٨- م أ /٣ من املقرر    ١٧يف الفقرة   و  - ٤٥
 مشروع خطة عمل    وأن تعد مع االحتفاظ بنهج اإلدارة القائمة على النتائج         ها متسقة مع االستراتيجية،   وأن جتعل 

  من املقرر  ١٨ويف الفقرة   .  لفترة سنتني   حمدد التكاليف   بربنامج عمل  وتستكمله) أربع سنوات (متعددة السنوات   
ة عملها املتعددة السنوات وبرنامج عملها      ، طلب مؤمتر األطراف من اآللية العاملية أيضاً تقدمي مشروع خط          نفسه

لفترة السنتني املقترحني إىل الدورة السابعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية من أجل استعراضهما مث إىل الـدورة                 
 ICCD/COP(9)/5/Add.2وعمالً هبذا املقرر يرد يف الوثيقـة  . التاسعة ملؤمتر األطراف كي ينظر فيهما ويعتمدمها   

  .٢٠١١- ٢٠١٠ للفترة احملدد التكاليف لآللية العامليةعمل األمانة مج مشروع برنا

أن يعد للجنة العلم  إىل األمني التنفيذي ،٨- م أ/٣ من املقرر ١١ و٧ يف الفقرتني ،وطلب مؤمتر األطراف  - ٤٦
دد التكاليف والتكنولوجيا، بالتشاور مع مكتيب مؤمتر األطراف وجلنة العلم والتكنولوجيا، مشروع برنامج عمل حم
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لفترة سنتني على حنو يتفق مع االستراتيجية ويأخذ بنهج اإلدارة القائمة على النتـائج، وأن يقدمـه إىل مـؤمتر                    
 ICCD/COP(9)/5/Add.3وعمالً هبذا املقرر، يـرد يف الوثيقـة       . األطراف يف دورته التاسعة للنظر فيه واعتماده      
  .للجنة العلم والتكنولوجيا الذي أعد ٢٠١١- ٢٠١٠مشروع برنامج العمل احملدد التكاليف للفترة 

ينظر، يف دورته التاسعة، يف اختصاصات جلنة استعراض تنفيـذ           أن   ٨- م أ /٧وقرر مؤمتر األطراف يف املقرر        - ٤٧
على النحو املنصوص عليه يف املقررات ذات الـصلة         ودورها   للجنة   االستراتيجيةاالتفاقية وأن ينقحها، مع مراعاة اخلطة       

ويف ضوء  . نتائج الدورتني السابعة والثامنة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية       ودرة عن مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة        الصا
 للجنة استعراض تنفيـذ     السنوات مشروع خطة العمل املتعددة      ونظراً الستحالة وضع  أعاله،  املذكورة  األحكام  

 مشروع برنامج العمـل   ICCD/COP(9)/5/Add.4 الوثيقةتتضمناالتفاقية إال بعد تنقيح واعتماد اختصاصاهتا، 
  .٢٠١١- ٢٠١٠ للفترة احملدد التكاليف للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية األويل

  لالتفاقيةستئمانيةالااألداء املايل للصناديق   )ب(

  ٢٠٠٩- ٢٠٠٨للفترة  تقارير عن تنفيذ برامج العمل احملددة التكاليف ملؤسسات وهيئات االتفاقية

األمني التنفيذي أن يقدم إىل مؤمتر األطـراف يف دورتـه          إىل ،١- إد- م أ /١، يف املقرر    طلب مؤمتر األطراف    - ٤٨
 يف وتـرد .  ملؤمتر األطرافتفاقية االستئمانيني املنشأين مبقتضى القواعد املاليةالالتاسعة تقريراً عن احلالة املالية لصندوقي ا      

 إىل جانب التقارير املتعلقة بتنفيذ برنامج العمـل احملـدد           ذه املسألة بشأن ه معلومات   ICCD/COP(9)/6الوثيقة  
  . لكل من األمانة وجلنة العلم والتكنولوجيا وجلنة استعراض تنفيذ االتفاقية٢٠٠٩- ٢٠٠٨التكاليف لفترة السنتني 

 الوارد يف ٢٠٠٩- ٢٠٠٨للفترة وُيقّدم التقرير املتعلق بتنفيذ برنامج العمل احملدد التكاليف لآللية العاملية   - ٤٩
تنفيذ ب املتعلقتقرير الويرد . ف يف دورته التاسعة لكي ينظر فيهإىل مؤمتر األطرا   ICCD/COP(9)/6/Add.2 الوثيقة

 ICCD/COP(9)/6/Add.1يف الوثيقـة     ٢٠٠٩ - ٢٠٠٨برنامج العمل املشترك لألمانة واآللية العامليـة للفتـرة          
  . تاسعة لكي ينظر فيهوسيقدم إىل مؤمتر األطراف يف دورته ال

  ٢٠٠٩- ٢٠٠٨ستئمانية لالتفاقية لفترة السنتني الالية للصناديق ااملبيانات ال

ستئمانية لالتفاقية لفترة ال البيانات املالية للصناديق اAdd.7 وICC0D/COP(9)/6/Add.3ترد يف الوثيقتني   - ٥٠
  . ٢٠٠٩- ٢٠٠٨السنتني 

  ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٣١ة يف  للفترة املالية املنتهيلالتفاقيةئمانية ستاالراجعة للصناديق املالية املبيانات ال

سـتئمانية  ال البيانات املالية املراجعـة للـصناديق ا       Add.6 و ICCP/COP(9)/6/Add.4ترد يف الوثيقتني      - ٥١
  .٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٣١لالتفاقية لفترة السنتني املنتهية يف 

  ٢٠٠٩- ٢٠٠٨فترة السنتني لستئمانية لالتفاقية اللصناديق ا ااملسامهات يفتقرير عن حالة 

  لفترة لالتفاقية   ستئمانيةالالصناديق  املسامهات يف ا   حلالة   عرض ICCD/COP(9)/6/Add.5رد يف الوثيقة    ي  - ٥٢
  .٢٠٠٩- ٢٠٠٨السنتني 
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  القات بني األمانة والبلد املضيفالع

املقدم إىل مؤمتر األطراف يف دورته      و األمانة والبلد املضيف     العالقات بني ب اخلاصلتقرير  امتابعة  يف إطار     - ٥٣
أن تواصل تطوير عالقاهتا حبكومة أملانيا، ووالية مشـال     ٨- م أ /٢٢إىل األمانة يف املقرر      لبطُالتاسعة للنظر فيه،    

لى السعي األمانة ع وفضالً عن ذلك، ُشجعت . وستفاليا، ومدينة بون، وكذلك باجلهات املعنية األخرى       - الراين  
إىل إجياد حلول أكثر فعالية من حيث التكاليف لالجتماعات الرمسية اليت تعقد يف بون، وذلك يف انتظـار تـوفر        

حكومة أملانيا أن تواصل اسـتيعاب معظـم         طلب مؤمتر األطراف إىل   ،   نفسه ويف املقرر . مرافق كافية للمؤمترات  
لتقدم احملرز ا تقرير عن  ICCD/COP(9)/5ويرد يف الوثيقة    . دةاملباين اجلدي  التكاليف وتويل مسؤولية صيانة وإدارة    

  . باملسائل املشار إليها أعالهفيما يتعلق 

   استعراض تنفيذ االتفاقية وترتيباهتا املؤسسية- ٨

يستعرض مؤمتر األطـراف تنفيـذ      س من االتفاقية،    ٢٦، واملادة   ٢٢املادة  من  ) ب(و) أ(٢بالفقرة  عمالً    - ٥٤
  .لعمل بترتيباهتا املؤسسيةاالتفاقية وسري ا

  تقرير جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية  )أ(  

ستعراض تنفيذ االتفاقية كهيئـة فرعيـة ملـؤمتر    ال، إنشاء جلنة ٥- م أ/١قرر مؤمتر األطراف، يف مقرره       - ٥٥
دة تقدم  استخالص االستنتاجات واقتراح توصيات حمدبغيةاألطراف تساعده يف استعراض تنفيذ االتفاقية بانتظام، 

 مؤمتر األطراف اعتمدويف املقرر نفسه، . إىل مؤمتر األطراف بشأن اختاذ املزيد من اخلطوات يف جمال تنفيذ االتفاقية
 والية اللجنة ومهامها يف دوراهتـا  حتديداختصاصات جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية اليت تشمل يف مجلة ما تشمله            

  .دوراهتا اليت ُتعقد يف أثناء انعقاد مؤمتر األطرافور األطراف اليت ُتعقد بني الدورات العادية ملؤمت

النظر يف اختصاصات جلنة اسـتعراض      ب، يف دورته التاسعة،     يقوم أن   ٨- م أ /٧قرر مؤمتر األطراف يف املقرر      و  - ٥٦
ملقررات ذات الصلة   على النحو املنصوص عليه يف ا     ودورها   للجنة   االستراتيجيةتنفيذ االتفاقية وتنقيحها، مع مراعاة اخلطة       

 وقرر مؤمتر   .نتائج الدورتني السابعة والثامنة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية       والصادرة عن مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة        
أن تعمل جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية مبوجب اختصاصاهتا احلالية على النحو املـبني يف              ، يف املقرر نفسه،     أيضاً األطراف
  .حيثما كانت منطبقة، ٥-م أ/١ املقرر

باستعراض تنفيذ االسـتراتيجية،    تقوم اللجنة يف دورهتا الثامنة      س،  ٨- م أ /٧ و ٥- م أ /١ووفقاً للمقررين     - ٥٧
والنظر يف تقرير اللجنة عن دورهتا السابعة؛ وخطط عمل املؤسسات واهليئات الفرعية لالتفاقية؛ واملعلومات املتاحة 

تفاقية من جانب الوكاالت واملؤسسات املتعددة األطراف، مبا يف ذلك املعلومات املتعلقة            املتعلقة بتمويل تنفيذ اال   
كما ستنظر اللجنة يف اإلجراءات أو اآلليات املؤسسية اإلضـافية ملـساعدة مـؤمتر              . بأنشطة مرفق البيئة العاملية   

. تقييم تنفيذ االتفاقية واالستراتيجية   األطراف يف استعراض تنفيذ االتفاقية استعراضاً منتظماً، واستعراض األداء و         
كما ستنظر اللجنة يف إجراءات تبليغ املعلومات ويف نوعية وشكل التقارير اليت ينبغي تقدميها إىل مؤمتر األطراف                 

 وكلها هبدف القيام    ٨- م أ /٨كيانات اإلبالغ املشار إليها يف املقرر       اخلاصة ب ومشاريع املبادئ التوجيهية لإلبالغ     
  .ورة بصياغة مشاريع مقررات لكي ينظر فيها مؤمتر األطراف ويعتمدها حبسب االقتضاءعند الضر
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 هيئاتـه   املقدمة من  من االتفاقية، يستعرض مؤمتر األطراف التقارير        ٢٢من املادة   ) د(٢وعمالً بالفقرة     - ٥٨
فاقية تقريراً عن أعماهلا إىل     ، تقدم جلنة استعراض تنفيذ االت     ٥- م أ /١ووفقاً للمقرر   . الفرعية ويقدم التوجيه إليها   

الدورة الثامنة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية املتعلق ب التقرير وسيقدم. كل دورة عادية من دورات مؤمتر األطراف
  .ةستراتيجيال من مقررات بشأن تنفيذ االتفاقية وايراهإىل مؤمتر األطراف كي ينظر فيه ويتخذ ما 

ضافية ملساعدة مؤمتر األطراف يف استعراض تنفيذ االتفاقيـة         اإلسية  ؤساملليات  اآلجراءات أو   اإل  )ب(
   اختصاصات جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية-  استعراضاً منتظماً

، أن ختضع والية جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية ومهامها، الواردة ٥- م أ/١قرر مؤمتر األطراف، يف مقرره   - ٥٩
 ضوء الدروس املستفادة يف أثناء      يفيد يف الدورة السابعة ملؤمتر األطراف       من اختصاصاهتا، للتجد  ) ب(١يف الفقرة   

وقرر مؤمتر األطراف كذلك أن يقوم، يف موعد ال يتجاوز دورتـه العاديـة الـسابعة،         . االستعراض العام للجنة  
ما قـد  جراء باستعراض اختصاصات جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية وعملياهتا واجلدول الزمين الجتماعاهتا هبدف إ    

  .، مبا يف ذلك إعادة النظر يف احلاجة إىل هذه اللجنة وطرائق عملها بوصفها هيئة فرعيةت تعدياليلزم من

استعراض اختصاصات اللجنة وعملياهتا واجلـدول      أن جيري   ،  ٧- م أ /٧وقرر مؤمتر األطراف، يف مقرره        - ٦٠
 يلزم من تعديالت، مبا يف ذلك إعادة        ما قد ف بغية إدخال    الزمين الجتماعاهتا يف أثناء الدورة الثامنة ملؤمتر األطرا       

  . النظر يف طرائق عملها كهيئة فرعية

النظر يف اختصاصات جلنة اسـتعراض      ب يف دورته التاسعة     يقوم، أن   ٨-م أ /٧يف املقرر    ،وقرر مؤمتر األطراف    - ٦١
على النحو املنصوص عليه يف املقررات      ودورها  جنة  للاالستراتيجية  تنفيذ االتفاقية وتنقيحها عند اللزوم، مع مراعاة اخلطة         

  .ذات الصلة الصادرة عن دورته الثامنة ونتائج الدورتني السابعة والثامنة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية

وقدمت جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف دورهتا السابعة عدداً من التوصيات بشأن كيفية إجراء استعراض   - ٦٢
 ملؤمتر األطراف ودور جلنة     الفرعية التفاعل بني اهليئات     توصيات بشأن راتيجية واالتفاقية، مبا يف ذلك      ستالعاملي ل 

كما أوصـت جلنـة     .  تنفيذ االتفاقية  يف استعراض  جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية      مساعدةالعلم والتكنولوجيا يف    
 للجنة استعراض تنفيـذ     ةاالختصاصات املنقح  يقة عن  األمانة وث   بأن تعد  استعراض تنفيذ االتفاقية يف دورهتا السابعة     

 للدورات املقبلة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية لكي ينظر فيها مـؤمتر األطـراف، وفقـاً                عن الشكل املقترح   و االتفاقية
  .  ICCD/COP(9)/7يف الوثيقةاملعلومات املتعلقة هبذه املسألة وترد . ٨-م أ/٩ و٨-م أ/٣ن يمقررلل

  علم والتكنولوجيا جلنة ال- ٩

  تقرير جلنة العلم والتكنولوجيا  )أ(  

، أن جيعل استعراض تقرير جلنة العلم والتكنولوجيا، الذي ُيجرى ١- م أ/٩قرر مؤمتر األطراف، يف مقرره   - ٦٣
  من االتفاقية، مبا يف ذلك توصياهتا املقدمة إىل مؤمتر األطراف وبرنامج عملـها             ٢٢من املادة   ) د(٢عمالً بالفقرة   

يكون ، أن   ٨- م أ /١٨وقرر املؤمتر، يف مقرره     . والتوجيهات املقدمة هلا، بنداً دائماً من بنود جدول أعمال املؤمتر         
رصد وتقييم التـصحر وتـردي      " األولوية يف الدورة التاسعة للجنة العلم والتكنولوجيا هو          وموضوع املناقشة ذ  
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قتصادي من أجل دعم اختـاذ القـرارات يف جمـال إدارة         اال - األراضي على املستويني البيوفيزيائي واالجتماعي      
  ".األراضي واملياه

وستحيل جلنة العلم والتكنولوجيا إىل مؤمتر األطراف مشاريع املقررات الناشئة عن مداوالهتا يف دورهتـا                 - ٦٤
 أُدرج يف جدول ، الذيلفترة السنتني التاسعة، فضالً عن التوصيات املتعلقة مبشروع برنامج عملها احملدد التكاليف

كما سيتضمن تقرير جلنة العلم والتكنولوجيا املوضوع . ٨- م أ/٣ من املقرر ٨أعمال دورهتا التاسعة، وفقاً للفقرة 
وسُيحال إىل مؤمتر األطراف كذلك تقريـر       . ٨- م أ /١٣ذا األولوية الذي يتعني على اللجنة تناوله وفقاً للمقرر          

وقد يوّد مؤمتر األطراف مناقشة هذه التقارير وتقدمي .  املتحدة ملكافحة التصحر املؤمتر العلمي األول التفاقية األمم    
  . توجيهات للجنة العلم والتكنولوجياما يلزم من

   قائمة اخلرباء املستقلني والقيام، حسب االقتضاء، بإنشاء أفرقة خرباء خمصصةحتديث  )ب(  

 مؤمتر األطراف قائمة بأمساء خرباء مستقلني من         من االتفاقية على أن يضع     ٢٤ من املادة    ٢تنص الفقرة     - ٦٥
واعتمد مؤمتر األطـراف،  .  هذه القائمـةيقوم بتحديث يف امليادين ذات الصلة، وأن  والتمرسذوي اخلربة الفنية    

  وقّدم مـؤمتر األطـراف، يف مقـرره        .  قائمة بأمساء خرباء مستقلني     وحتديث ، إجراءات وضع  ١- م أ /١٨مبقرره  
يف الوثيقـة  وتـرد  .  قائمـة اخلـرباء املـستقلني واسـتخدامها    حتديثد من التوصيات بشأن ، املزي ٨- م أ /١١

ICCD/COP(9)/8   وترد قائمـة   .  قائمة اخلرباء املستقلني واستخدامها    حتديثالتقدم احملرز يف    ب املتعلقةاملعلومات
  .<www.unccd.int/cop/cst/experts/search.php>: على شبكة اإلنترنت االتفاقيةبأمساء اخلرباء يف موقع حمدثة 

 من االتفاقية على أن يقوم مؤمتر األطراف بإنشاء أفرقة خرباء خمصـصة،             ٢٤ من املادة    ٣وتنص الفقرة     - ٦٦
حسب االقتضاء، من أجل تزويده، من خالل جلنة العلم والتكنولوجيا، باملعلومات واملشورة بشأن قضايا حمددة               

. لم والتكنولوجيا ذات الصلة مبكافحة التصحر والتخفيف من آثار اجلفاف    تتعلق بأحدث التطورات يف ميادين الع     
وبعد النظر يف تقرير جلنة العلم والتكنولوجيا، قد يود مؤمتر األطراف أن ينظر يف تعيني أفرقة خمصصة، حـسب                   

تصل بإنـشاء    فيما ي  ١- م أ /١٧االقتضاء، وحتديد اختصاصاهتا وطرائق عملها وفقاً لإلجراءات الواردة يف املقرر           
  .األفرقة املخصصة

  وحدة التفتيش املشتركة جانب  تقييم اآللية العاملية من - ١٠

 أن جتري وحدة التفتيش املشتركة تقييماً لآللية العاملية مـشفوعاً           ٨- م أ /٣ من املقرر    ٢٧تطلب الفقرة     - ٦٧
 مؤمتر األطراف االختصاصات اليت كما حدد .كي ينظر فيهالتقدميها إىل الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف بتوصيات 

يستند إليها التقييم املذكور وطلب من وحدة التفتيش املشتركة أن تقدمه إىل الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف كي                 
  .ينظر فيه

مقرر مـؤمتر  وقد أُُعّدت االختصاصات املفصلة اليت اقترحتها وحدة التفتيش املشتركة على حنو يتفق مع         - ٦٨
نوفمرب / تشرين الثاين١٤- ٣( إىل الدورة السابعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية وقدمتاملذكور أعاله، األطراف 
الوثيقـة   ICCD/COP(9)/9يف الوثيقة   وترِد  . للنظر فيها وإبداء املزيد من املالحظات بشأهنا      ) ، اسطنبول ٢٠٠٨

  . املطلوبالنهائية اليت أعدهتا وحدة التفتيش املشتركة بعد إجراء التقييم
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  األخرى ذات الـصلة     تشجيع وتعزيز العالقات مع االتفاقيات     - ١١
  املختصةوالوكاالت الدولية  املنظمات واملؤسساتمع و

يستعرض مـؤمتر   س،  ٨- م أ /٤ من االتفاقية، وعمالً باملقرر      ٢٢من املادة   ) ط(٢ والفقرة   ٨وفقاً للمادة     - ٦٩
 األخرى ذات   شجيع وتعزيز العالقات وأوجه التآزر مع االتفاقيات      األطراف يف دورته التاسعة األنشطة املتصلة بت      

 تنيوترد معلومات عن هذه املـسألة يف الـوثيق        . املختصةاملنظمات واملؤسسات والوكاالت الدولية     مع   و الصلة
ICCD/COP(9)/10و Add.1 .  

متابعة ما انتهى إليه مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة من نتـائج             - ١٢
 باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التـصحر ونتـائج الـدورتني           تتصل

  السادسة عشرة والسابعة عشرة للجنة التنمية املستدامة

، إىل األمني التنفيذي أن يقوم على حنو نشط، بالتعاون مـع            ٨- م أ /٢طلب مؤمتر األطراف، يف مقرره        - ٧٠
ضري للدورتني السادسة عشرة والسابعة عشرة للجنة       إدارة األمم املتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية، بالتح      

 يف ٨- م أ/٢ تقرير األمني التنفيذي عن األنشطة املضطلع هبا لتنفيذ املقرر ويرد. التنمية املستدامة واملشاركة فيهما
   .ICCD/COP(9)/11الوثيقة 

   البنود املعلقة- ١٣

   من النظام الداخلي٤٧املادة   )أ(  

لـه  (...) يتفق مؤمتر األطراف على نظام داخلي " من االتفاقية على أن ٢٢املادة من  ) ه(٢تنص الفقرة     - ٧١
 ١- م أ /١وقد اعتمد مؤمتر األطراف مبقرره      ".  بتوافق اآلراء   (...)وألي من اهليئات الفرعية، ويعتمد ذلك النظام      

 يف  ٣١ و ٢٢ملـادتني   وُعدل نص ا  . ٤٧ و ٣١ و ٢٢نظامه الداخلي، باستثناء بعض الفقرات اليت وردت يف املواد          
 ٤٧ من املادة ١، أن يواصل النظر يف الفقرة ٢- م أ/٢١وقرر مؤمتر األطراف أيضاً، يف مقرره    . ٢- م أ /٢٠املقرر  

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

مسألة النظر يف هذه املادة املعلقة من        إىل األمانة أن تدرج      ،٨- م أ /١٩ه   يف مقرر  ،وطلب مؤمتر األطراف    - ٧٢
النظام الداخلي يف جدول أعمال دورته التاسعة وأن تعد تقريراً عن حالة األنظمة الداخلية املماثلة يف االتفاقـات      

  .ICCD/COP(9)/12وترد املعلومات ذات الصلة هبذا البند يف الوثيقة . البيئية األخرى املتعددة األطراف

  اإلجراءات واآلليات املؤسسية حلل املسائل املتصلة بالتنفيذ  )ب(  

   من االتفاقية، يبت مؤمتر األطراف يف اإلجراءات واآلليات املؤسـسية حلـل املـسائل               ٢٧وفقاً للمادة     - ٧٣
  . املتصلة بالتنفيذ

ثناء دورته التاسعة، فريق اخلرباء     ، أن يدعو من جديد، أ     ٨- م أ /٢٠وقد قرر مؤمتر األطراف، يف مقرره         - ٧٤
، إىل االنعقاد ملواصلة حبـث اإلجـراءات واآلليـات    ٣- م أ/٢٠املخصص املفتوح العضوية املنشأ مبوجب املقرر    



ICCD/COP(9)/1/Rev.1 
Page 17 

كما طلب إىل األمانة يف املقرر نفسه أن ُتعد . التنفيذ وتقدمي توصيات يف هذا الشأناملتصلة بسائل املاملؤسسية حلل 
ة آراء األطراف الواردة يف وثائق مؤمتر األطراف السابقة بشأن هذه املسألة، مبـا يف ذلـك                 وثيقة تتضمن جمموع  

مشروع يقدم خيارات لعملية تشاورية متعددة األطراف واختصاصات هذه العملية فضالً عـن جمموعـة اآلراء                
ر، مبا يف ذلك اآلراء املقدمة من       وترِد املعلومات املتعلقة باملسائل آنفة الذك     .  من االتفاقية  ٢٧املقدمة بشأن املادة    

  . كي ينظر فيها مؤمتر األطرافICCD/COP(9)/13األطراف، يف الوثيقة 

   إجراءات التحكيم والتوفيقانتضمني اللذان ناملرفقا  )ج(  

 من االتفاقية، يضع مؤمتر األطراف أيضاً مرفقات تتضمن إجراءات     ٢٨ من املادة    ٦و) أ(٢وفقاً للفقرتني     - ٧٥
  .والتوفيقالتحكيم 

، أن يدعو من جديد، يف دورته التاسعة، فريق اخلـرباء           ٨- م أ /٢١وقد قرر مؤمتر األطراف، يف مقرره         - ٧٦
املخصص املفتوح العضوية إىل االنعقاد ملواصلة حبث املرفقني املتعلقني بإجراءات التحكيم والتوفيق وتقدمي توصيات 

جمموعة اآلراء الواردة بشأن هذه     ) أ: (فسه أن تعّد وثيقة تشمل    كما طلب إىل األمانة يف املقرر ن      . يف هذا الشأن  
نصاً حمّدثاً للمرفقني ) ب( من االتفاقية؛ و٢٨املسألة يف الوثائق السابقة ملؤمتر األطراف واآلراء املقدمة بشأن املادة 

ل آنفة الذكر، مبـا يف      وترِد املعلومات املتعلقة باملسائ   .  يعكس هذه اآلراء   ICCD/COP(7)/9الواردين يف الوثيقة    
  . كي ينظر فيها مؤمتر األطرافICCD/COP(9)/14ذلك اآلراء املقدمة من األطراف، يف الوثيقة 

  )٢٠٢٠- ٢٠١٠( عقد األمم املتحدة للصحارى ومكافحة التصحر - ١٤

، أن يدرج التحضري لعقد األمم املتحدة للصحارى ومكافحة         ٨- م أ /٢٧قرر مؤمتر األطراف، يف مقرره        - ٧٧
وترِد املعلومات املتعلقة هبذه املـسألة يف الوثيقـة         . يف جدول أعمال دورته التاسعة    ) ٢٠٢٠- ٢٠١٠(التصحر  

ICCD/COP(9)/15.  

ضمن برنـامج العمـل     منظمات اجملتمع املدين    إدراج أنشطة     - ١٥
  جلسات احلوار املفتوح: الرمسي ملؤمتر األطراف

 ُتدَرج جلسات احلوار املفتوح اليت تعقدها املنظمات غري ، أن١- م أ/٢٧طلب مؤمتر األطراف، يف مقرره   - ٧٨
لتيـسري إدراج   قصارى اجلهـود    احلكومية يف برنامج العمل الرمسي لدورات مؤمتر األطراف، وأن تبذل األمانة            

وتعقد هذه اجللسات بالتشاور مـع      . جلستني على األقل مدة كلٍ منهما نصف يوم ضمن برنامج العمل الرمسي           
وقد تقرر بـصفة    .  تأكيد هذا الطلب   ٨- م أ /٢٧وقد أعاد املقرر    . تب مؤمتر األطراف ممثالً برئيسه    األمانة ومك 

  . أكتوبر/ تشرين األول١ أن تعقد اجللستان اللتان تستغرق كل منهما نصف يوم يف مبدئية

  جلسات احلوار التفاعلي:  اجلزء اخلاص من الدورة- ١٦

عمل الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف، ُيقترح عقد جلسة حـوار           بشأن برنامج    ٨- م أ /٢٧وفقاً للمقرر     - ٧٩
  تفاعلي بني املسؤولني الرفيعي املستوى من الدول األطراف الذين حيضرون الدورة التاسعة للمـؤمتر، وذلـك يف                 
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وتشمل هذه اجللسة ثالثة اجتماعات مائدة مستديرة لعقد مناقشات تركز علـى            . سبتمرب/ أيلول ٢٩ و ٢٨يومي  
وتـرِد املعلومـات    . ءات املقترحة لبلوغ أهداف االستراتيجية والتوجيهات املقدمة لتعزيز عملية التنفيـذ          اإلجرا

  .ICCD/COP(9)/INF.7األساسية املتعلقة هبذه املسألة يف الوثيقة 

   برنامج عمل الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف- ١٧

ول أعمـال   ااجها باعتبارها بنوداً دائمة يف جـد       الذي ذكر البنود اليت يتعني إدر      ١- م أ /٩وفقاً للمقرر     - ٨٠
 قد يتخذه مؤمتر ، وأي مقرر بشأن برنامج عمل مؤمتر األطراف٨- م أ/٢٧دورات مؤمتر األطراف، وعمالً باملقرر 

األطراف بشأن اختصاصات جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية وعملياهتا واجلدول الزمين الجتماعاهتا، قد يود مـؤمتر           
  .سب االقتضاءحبيستعرض برنامج عمله للدورة القادمة، األطراف أن 

   التقرير املتعلق بالدورة- ١٨

 / تـشرين األول   ٢ُيعد مشروع تقرير للدورة من أجل اعتماده يف اجللسة العامة اخلتامية اليت تعقـد يف                  - ٨١
ر بوضع الصيغة النهائية وسُيدعى مؤمتر األطراف إىل أن يأذن للمقر. ، وذلك وفقاً للممارسة املرعية٢٠٠٩أكتوبر 

  .للتقرير بعد اختتام الدورة، مبساعدة من األمانة وبتوجيه من الرئيس



ICCD/COP(9)/1/Rev.1 
Page 19 

  

  املرفق األول

  قائمة الوثائق
  الوثائق املعروضة على الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف

 العنوان    رمز الوثيقة

ICCD/COP(9)/1  مذكرة مقدمة من األمانة. جدول األعمال املؤقت وشروحه 

ICCD/COP(9)/2              اخلطة وإطار العمل االستراتيجيان للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية
 تقرير من األمني التنفيذي بشأن تنفيذ االستراتيجية). ٢٠١٨-٢٠٠٨(

ICCD/COP(9)/2/Add.1              اخلطة وإطار العمل االستراتيجيان للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية
. إضافة. تقرير من األمني التنفيذي بشأن تنفيذ االستراتيجية      ). ٢٠١٨-٢٠٠٨(

 مواءمة برامج العمل مع االستراتيجية

ICCD/COP(9)/3 
مـذكرة  . اخليارات املستندة إىل أدلة من أجل حتسني ترتيبات التنسيق اإلقليمي           

  من األمانة

ICCD/COP(9)/4 
عشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية      اخلطة وإطار العمل االستراتيجيان للسنوات ال       

 مذكرة من األمانة. متابعة توصيات وحدة التفتيش املشتركة). ٢٠١٨-٢٠٠٨(

ICCD/COP(9)/4/Add.1 
اخلطة وإطار العمل االستراتيجيان للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية             

مـذكرة مـن    . متابعة توصيات وحدة التفتيش املـشتركة     ). ٢٠١٨-٢٠٠٨(
اإلجراءات املنقحة ملشاركة منظمات اجملتمع املدين يف اجتماعات    . إضافة. األمانة

وعمليات اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، مبا يف ذلك وضع معايري اختيار            
  واضحة وآلية لضمان حتقيق توازن بني املشاركني من خمتلف املناطق

ICCD/COP(9)/4/Add.2 
تراتيجيان للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية        اخلطة وإطار العمل االس     

مـذكرة مـن    . متابعة توصيات وحدة التفتيش املـشتركة     ). ٢٠١٨-٢٠٠٨(
  وضع استراتيجية اتصال شاملة وتنفيذها. إضافة. األمانة

ICCD/COP(9)/5 
  مذكرة من األمانة. ٢٠١١-٢٠١٠الربنامج وامليزانية لفترة السنتني   

ICCD/COP(9)/5/Add.1 
النظر . إضافة. مذكرة من األمانة  . ٢٠١١-٢٠١٠الربنامج وامليزانية لفترة السنتني       

  )٢٠١١-٢٠١٠(يف مشروع برنامج عمل األمانة احملدد التكاليف لفترة السنتني 

ICCD/COP(9)/5/Add.2
. مذكرة مـن األمانـة    . ٢٠١١- ٢٠١٠الربنامج وامليزانية لفترة السنتني        

شروع برنامج عمل اآللية العاملية احملدد التكاليف لفترة        النظر يف م  . إضافة
  )٢٠١١- ٢٠١٠(السنتني 
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ICCD/COP(9)/5/Add.3
. إضـافة . مذكرة من األمانة  . ٢٠١١-٢٠١٠الربنامج وامليزانية لفترة السنتني        

النظر يف مشروع برنامج عمل جلنة العلم والتكنولوجيا احملدد التكاليف لفتـرة            
  )٢٠١١-٢٠١٠(السنتني 

ICCD/COP(9)/5/Add.4
. إضـافة . مذكرة من األمانة  . ٢٠١١-٢٠١٠الربنامج وامليزانية لفترة السنتني        

النظر يف مشروع برنامج عمل جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية احملدد التكـاليف            
  )٢٠١١-٢٠١٠(لفترة السنتني 

ICCD/COP(9)/6
  رة من األمانةمذك. األداء املايل للصناديق االستئمانية لالتفاقية   

ICCD/COP(9)/6/Add.1
. إضـافة . مذكرة من األمانة  . األداء املايل للصناديق االستئمانية لالتفاقية       

النظر يف التقرير املتعلق بتنفيذ برنامج العمل املشترك لألمانة واآللية العاملية          
)٢٠٠٩- ٢٠٠٨(  

ICCD/COP(9)/6/Add.2
النظر يف  . إضافة. مذكرة من األمانة  . تفاقيةاألداء املايل للصناديق االستئمانية لال       

التقرير املتعلق بتنفيذ برنامج عمل اآللية العاملية احملدد التكاليف لفترة الـسنتني            
)٢٠٠٩-٢٠٠٨( 

ICCD/COP(9)/6/Add.3
البيانات . إضافة. مذكرة من األمانة  . األداء املايل للصناديق االستئمانية لالتفاقية       

 ٢٠٠٩-٢٠٠٨ة للصناديق االستئمانية لالتفاقية لفترة السنتني       املالية غري املراجع  
  ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٣١حىت 

ICCD/COP(9)/6/Add.4
البيانات . إضافة. مذكرة من األمانة  . األداء املايل للصناديق االستئمانية لالتفاقية       

 كانون  ٣١تهية يف   املالية املراجعة للصناديق االستئمانية لالتفاقية لفترة السنتني املن       
   وتقرير جملس مراجعي احلسابات٢٠٠٧ديسمرب /األول

ICCD/COP(9)/6/Add.5
تقرير عن  . إضافة. مذكرة من األمانة  . األداء املايل للصناديق االستئمانية لالتفاقية       

 ٢٠٠٩-٢٠٠٨حالة املسامهات يف الصناديق االستئمانية لالتفاقية لفترة السنتني 

ICCD/COP(9)/6/Add.6
البيانات . إضافة. مذكرة من األمانة  . األداء املايل للصناديق االستئمانية لالتفاقية       

 كانون  ٣١املالية املراجعة للصناديق االستئمانية لالتفاقية لفترة السنتني املنتهية يف          
، مبا يف ذلك تقرير مراجعة احلسابات املقدم من شـركة           ٢٠٠٧ديسمرب  /األول

  )اآللية العاملية(برايس ووترهاوس كوبرز 

ICCD/COP(9)/6/Add.7
البيانات . إضافة. مذكرة من األمانة  . األداء املايل للصناديق االستئمانية لالتفاقية       

، مبا  ٢٠٠٩-٢٠٠٨املالية املراجعة للصناديق االستئمانية لالتفاقية لفترة السنتني        
ـ            وبرز، يف ذلك تقرير مراجعة احلسابات املقدم من شركة برايس ووترهاوس ك

  )اآللية العاملية (٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٣١حىت 
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ICCD/COP(9)/7
اإلجراءات أو اآلليات املؤسسية اإلضافية ملساعدة مـؤمتر األطـراف يف              

. مـذكرة مـن األمانـة     . استعراض تنفيذ االتفاقية استعراضاً منتظمـاً     
  اختصاصات جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية

ICCD/COP(9)/8
  مذكرة من األمانة. عن التقدم احملرز يف حتديث قائمة اخلرباء املستقلنيتقرير    

ICCD/COP(9)/9   مذكرة من األمانة. تقييم اآللية العاملية من قبل وحدة التفتيش املشتركة  

ICCD/COP(9)/10
تشجيع وتعزيز العالقات مع االتفاقيات األخرى ذات الصلة ومـع املنظمـات               

  مذكرة من األمانة. الدولية املختصةواملؤسسات والوكاالت 

ICCD/COP(9)/10/Add.1
تشجيع وتعزيز العالقات مع االتفاقيات األخرى ذات الصلة ومـع املنظمـات               

التعاون مع  . إضافة. مذكرة من األمانة  . واملؤسسات والوكاالت الدولية املختصة   
  املنظمة لعاملية لألرصاد اجلوية خالل الفترة قيد االستعراض

ICCD/COP(9)/11
متابعة ما انتهى إليه مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة من نتائج تتصل باتفاقية                

األمم املتحدة ملكافحة التصحر، ونتائج الدورتني السادسة عشرة والسابعة عشرة          
  مذكرة من األمانة. للجنة التنمية املستدامة

ICCD/COP(9)/12
   مذكرة مقدمة من األمانة. من النظام الداخلي٤٧املادة    

ICCD/COP(9)/13
  مذكرة من األمانة. اإلجراءات واآلليات املؤسسية حلل املسائل املتصلة بالتنفيذ   

ICCD/COP(9)/14
  مذكرة أعدهتا األمانة. املرفقان اللذان يتضمنان إجراءات التحكيم والتوفيق   

ICCD/COP(9)/15
مذكرة ). ٢٠٢٠- ٢٠١٠(لتصحر عقد األمم املتحدة للصحارى ومكافحة ا   

  من األمانة

ICCD/COP(9)/16
. اعتماد املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية، وقبول املـراقبني            

  مذكرة من األمانة

ICCD/COP(9)/16/Add.1
. اعتماد املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية، وقبول املـراقبني            

  إضافة. نةمذكرة من األما

ICCD/COP(9)/17
  تقرير مكتب مؤمتر األطراف: وثائق تفويض الوفود   

ICCD/COP(9)/INF.1
  معلومات للمشاركني   

ICCD/COP(9)/INF.2
 

 Status of ratification of UNCCD 
ICCD/COP(9)/INF.3  List of participants 
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ICCD/COP(9)/INF.4  Directory of focal points for UNCCD 
ICCD/COP(9)/INF.6  Information note on the permanent structure of the UNCCD secretariat 

and the human resources required to deliver the expected outputs in the 
programme of work of the secretariat 

ICCD/COP(9)/INF.7  Background document for the panel discussions during the High-Level 
Segment 

ICCD/COP(9)/Misc.1  United Nations Convention to Combat Desertification comprehensive 
communication strategy. Land Matters 

ICCD/COP(9)/Misc.2  The 10-year strategic plan and framework to enhance the 
implementation of the Convention (2008–2018). Mechanisms to 
facilitate regional coordination of the implementation of the 
Convention. Note by the secretariat.  Compilation of regional proposals 

ICCD/COP(9)/Misc.3  Support by the United Nations Environment Programme to the 
Implementation of the Convention. Note by the secretariat 

  الوثائق املعروضة على الدورة الثامنة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية

ICCD/CRIC(8)/1
  مذكرة من األمانة. جدول األعمال املؤقت وشروحه   

ICCD/CRIC(8)/2
  رة من األمانةمذك. خطط عمل املؤسسات واهليئات الفرعية لالتفاقية   

ICCD/CRIC(8)/2/Add.1
. مذكرة من األمانـة   . خطط عمل املؤسسات واهليئات الفرعية لالتفاقية        

 )٢٠١٣- ٢٠١٠(النظر يف مشروع خطة عمل األمانة لعدة سنوات . إضافة

ICCD/CRIC(8)/2/Add.2
. إضـافة . مذكرة من األمانة  . خطط عمل مؤسسات االتفاقية وهيئاهتا الفرعية        

 )٢٠١١-٢٠١٠(ر يف مشروع برنامج العمل املشترك لألمانة واآللية العاملية النظ

ICCD/CRIC(8)/2/Add.3
. مذكرة مـن األمانـة    . خطط عمل مؤسسات االتفاقية وهيئاهتا الفرعية        

النظر يف مشروع خطة العمل املتعددة السنوات لآلليـة العامليـة           . إضافة
)٢٠١٣- ٢٠١٠(  

ICCD/CRIC(8)/2/Add.4
. مذكرة مـن األمانـة    .  عمل مؤسسات االتفاقية وهيئاهتا الفرعية     خطط   

النظر يف مشروع خطة العمل املتعددة السنوات للجنة اسـتعراض          . إضافة
  )٢٠١٣- ٢٠١٠(تنفيذ االتفاقية 

ICCD/CRIC(8)/3              استعراض املعلومات املتاحة عن متويل تنفيذ االتفاقية من ِقبل الوكـاالت
طراف، مبا فيها املعلومات املتعلقة بأنشطة مرفـق        واملؤسسات املتعددة األ  

  مذكرة من األمانة. البيئة العاملية
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ICCD/CRIC(8)/3/Add.1
استعراض املعلومات املتاحة عن متويل تنفيذ االتفاقية من ِقبـل الوكـاالت               

واملؤسسات املتعددة األطراف، مبا فيها املعلومات املتعلقة بأنشطة مرفق البيئة 
تقرير مرفق البيئة العاملية عن استراتيجياته . إضافة. مذكرة من األمانة. العاملية

وبراجمه ومشاريعه اخلاصة بتمويل التكاليف اإلضافية املتفق عليها لألنـشطة          
  املتعلقة بالتصحر

ICCD/CRIC(8)/4              استعراض األداء وتقييم تنفيذ االتفاقية واخلطة وإطار العمـل االسـتراتيجيني
مـذكرة  ). ٢٠١٨- ٢٠٠٨( من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقيـة        للسنوات العشر 
  مقدمة من األمانة

ICCD/CRIC(8)/5              حتسني إجراءات تبليغ املعلومات ونوعية وشكل التقارير اليت ينبغي تقدميها إىل
النظر يف مشروع املبادئ التوجيهية لإلبالغ على النحو املشار         : مؤمتر األطراف 
  كرة من األمانةمذ. ٨- م أ/٨إليه يف املقرر 

ICCD/CRIC(8)/5/Add.1              حتسني إجراءات تبليغ املعلومات ونوعية وشكل التقارير اليت ينبغي تقدميها إىل
النظر يف مشروع املبادئ التوجيهية لإلبالغ على النحو املشار         : مؤمتر األطراف 
 مؤشرات األداء الستعراض. إضافة. مذكرة من األمانة. ٨- م أ/٨إليه يف املقرر 

  تنفيذ االستراتيجية

ICCD/CRIC(8)/5/Add.2               حتسني إجراءات تبليغ املعلومات ونوعية وشكل التقارير اليت ينبغي تقـدميها إىل
النظر يف مشروع املبادئ التوجيهية لإلبالغ على النحو املـشار        : مؤمتر األطراف 
ام دليل منهجي السـتخد   . إضافة. مذكرة من األمانة  . ٨-م أ /٨إليه يف املقرر    

  مؤشرات األداء يف استعراض تنفيذ االستراتيجية والبيانات الوصفية ذات الصلة

ICCD/CRIC(8)/5/Add.3             حتسني إجراءات تبليغ املعلومات ونوعية وشكل التقارير اليت ينبغي تقدميها
النظر يف مشروع املبادئ التوجيهية لإلبالغ على النحو        : إىل مؤمتر األطراف  

مسرد مؤشرات  . إضافة. مذكرة من األمانة  . ٨- م أ /٨قرر  املشار إليه يف امل   
  األداء الستعراض تنفيذ االستراتيجية وأفضل املمارسات

ICCD/CRIC(8)/5/Add.4             حتسني إجراءات تبليغ املعلومات ونوعية وشكل التقارير اليت ينبغي تقدميها
ى النحو  النظر يف مشروع املبادئ التوجيهية لإلبالغ عل      : إىل مؤمتر األطراف  

املرفق املايل وورقة . إضافة. مذكرة من األمانة. ٨- م أ/٨املشار إليه يف املقرر 
  الربنامج واملشروع

ICCD/CRIC(8)/5/Add.5
حتسني إجراءات تبليغ املعلومات ونوعية وشكل التقارير اليت ينبغي تقدميها             

على النحو  النظر يف مشروع املبادئ التوجيهية لإلبالغ       : إىل مؤمتر األطراف  
اإلطار املـشترك   . إضافة. مذكرة من األمانة  . ٨- م أ /٨املشار إليه يف املقرر     

  لتحديد واختيار أفضل املمارسات
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ICCD/CRIC(8)/5/Add.6
حتسني إجراءات تبليغ املعلومات ونوعية وشكل التقارير اليت ينبغي تقدميها            

لإلبالغ على النحو النظر يف مشروع املبادئ التوجيهية : إىل مؤمتر األطراف
النظـر يف   . إضـافة . مذكرة من األمانـة   . ٨- م أ /٨املشار إليه يف املقرر     

مسامهات جلنة العلم والتكنولوجيا بشأن أفضل الطرق لقياس التقدم احملرز          
  )أ( من االستراتيجية٣ و٢ و١يف تنفيذ األهداف االستراتيجية 

ICCD/CRIC(8)/5/Add.7      ومات ونوعية وشكل التقارير اليت ينبغي تقدميها      حتسني إجراءات تبليغ املعل
النظر يف مشروع املبادئ التوجيهية لإلبالغ على النحو : إىل مؤمتر األطراف

النظر يف أفضل   . إضافة. مذكرة من األمانة  . ٨- م أ /٨املشار إليه يف املقرر     
  من االستراتيجية٤الطرق لقياس التقدم احملرز يف تنفيذ اهلدف االستراتيجي 

ICCD/CRIC(8)/INF.1  Additional procedures or institutional mechanisms to assist the 
Conference of the Parties in regularly reviewing the implementation of 
the Convention. Institutional set-up of review and assessment systems 
under the other Rio conventions 

ICCD/CRIC(8)/INF.2  Sample format for reporting guidelines 
ICCD/CRIC(8)/INF.3  Full-size project proposal for assistance to affected country Parties in 

monitoring the implementation of the Convention and The Strategy. 
Note by the secretariat 

 ملعروضة على الدورة التاسعة للجنة العلم والتكنولوجياالوثائق ا

ICCD/COP(9)/CST/1   مذكرة من األمانة. جدول األعمال املؤقت وشروحه  

ICCD/COP(9)/CST/2
إعادة صياغة عمل جلنة العلم والتكنولوجيا وفقـاً للخطـة وإطـار العمـل                 

). ٢٠١٨-٢٠٠٨ (االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية  
  مذكرة من األمانة

ICCD/COP(9)/CST/2/Add.1
إعادة صياغة عمل جلنة العلم والتكنولوجيا وفقـاً للخطـة وإطـار العمـل                 

). ٢٠١٨-٢٠٠٨(االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية   
ـ      . إضافة. مذكرة من األمانة   م املتحـدة   تقرير املؤمتر العلمي األول التفاقية األم
  )ب(ملكافحة التصحر

 

                                                      

 .ستصدر هذه الوثيقة يف أثناء الدورة  )أ(

 .ستصدر هذه الوثيقة يف أثناء الدورة  )ب(
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 العنوان    رمز الوثيقة

ICCD/COP(9)/CST/2/Add.2
إعادة صياغة عمل جلنة العلم والتكنولوجيا وفقـاً للخطـة وإطـار العمـل                 

). ٢٠١٨-٢٠٠٨(االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية 
ؤمتر العلمي األول التفاقية األمم تقرير بشأن تنظيم امل. إضافة. مذكرة من األمانة 

  املتحدة ملكافحة التصحر

ICCD/COP(9)/CST/3 
للجنـة العلـم    ) أربع سـنوات  (مشروع خطة العمل املتعددة السنوات         

  مذكرة من األمانة). ٢٠١٣- ٢٠١٠(والتكنولوجيا 

ICCD/COP(9)/CST/4
يق األهداف املشورة املقدمة بشأن أفضل الطرق لقياس التقدم احملرز يف حتق            

  مذكرة من األمانة. ٣ و٢ و١االستراتيجية 

ICCD/COP(9)/CST/5
. تقرير عن التقدم احملرز يف مشروع تقييم تردي األراضي يف املناطق اجلافة            

  مذكرة من األمانة

ICCD/COP(9)/CST/6
مذكرة .  اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر     زماالتتقرير عن برنامج       

  نةأعدهتا األما

ICCD/COP(9)/CST/7
مـذكرة  . تقرير جلنة العلـم والتكنولوجيـا الـصادر أثنـاء الـدورة              

  )ج(من األمانة

ICCD/COP(9)/CST/INF.1
 

 Directory of science and technology correspondents 

  وثائق أخرى متاحة يف الدورة

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

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

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

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

ICCD/COP(6)/11
  املداوالت : ر األطراف عن دورته السادسةتقرير مؤمت   

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

                                                      

 .قة يف أثناء الدورةستصدر هذه الوثي  )ج(
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 العنوان    رمز الوثيقة

ICCD/COP(5)/11   املداوالت : تقرير مؤمتر األطراف عن دورته اخلامسة  

ICCD/COP(5)/11/Add.1   املتخذةاإلجراءات : تقرير مؤمتر األطراف عن دورته اخلامسة  

ICCD/COP(4)/11/Add.1   اإلجراءات املتخذة: 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  

ICCD/CRIC(7)/5               تقرير جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية عن دورهتا الـسابعة، املعقـودة يف
  ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين١٤ إىل ٣اسطنبول يف الفترة من 
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  املرفق الثاين

  اجلدول الزمين املؤقت لألعمال

 ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢١ني، االثن

 ٠٠/١٨-٠٠/١٥ ٠٠/١٣-٠٠/١٠ 

  

  

  

  

  

  

  

 مشاورات غري رمسية

  افتتاح الدورة من قبل رئيس الدورة الثامنة ملؤمتر األطراف

  انتخاب الرئيس  ●

  بيان رئيس مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة

  بيان باسم البلد املضيف

   مكافحة التصحربيان األمني التنفيذي التفاقية

بيانات يديل هبا ممثلو األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصـصة         
  ومنظمات حكومية دولية أخرى

بيانات يديل هبا ممثلو اجملموعات اإلقليميـة واجملموعـات         
  صاحبة املصلحة

  بيان يديل به ممثل عن املنظمات غري احلكومية

اجللسة العامة
 

 إقرار جـدول األعمـال وتنظـيم العمـل          ● 
(ICCD/COP(9)/1) 

 انتخـاب أعـضاء املكتــب غـري الــرئيس     ●
  انتخاب نواب الرئيس  -

اعتماد املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات       ●
ــراقبني    ــول امل ــة، وقب ــري احلكومي  غ

ICCD/COP(9)/16)و Add.1(  



ICCD/COP(9)/1/Rev.1 
Page 28 

 

  
  ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٢الثالثاء، 

 ٠٠/١٨-٠٠/١٥ ٠٠/١٣-٠٠/١٠ 

اللجنة اجلامعة
 

  ة الربنامج وامليزاني ●
  (ICCD/COP(9)/5) 

ــسنتني    - ــرة ال ــة لفت ــامج وامليزاني الربن
٢٠١١-٢٠١٠  

(ICCD/COP(9)/5/Add.1- Add.4)  

  األداء املايل للصناديق االستئمانية لالتفاقية  -

التقارير املتعلقة بتنفيذ برامج العمل احملددة التكاليف لفترة 
  السنتني ملؤسسات االتفاقية وهيئاهتا

(ICCD/COP(9)/6)  

فتـرة  للبيانات املالية للصناديق االستئمانية لالتفاقيـة       ا
  ٢٠٠٩-٢٠٠٨السنتني 

)ICCD/COP(9)/6/Add.3و Add.7(  

 للصناديق االستئمانية لالتفاقية  املراجعةالبيانات املالية
 / كــانون األول٣١املنتهيــة يف فتــرة الــسنتني ل

  ٢٠٠٧ديسمرب 
ICCD/COP(9)/6/Add.4)و (Add.6  

سامهات يف الـصناديق االسـتئمانية      تقرير عن حالة امل   
  ) ٢٠٠٩-٢٠٠٨(لالتفاقية 

(ICCD/COP(9)/6/Add.5)  

تقييم اآللية العاملية من قبل وحـدة التفتـيش          •
 املشتركة 

  (ICCD/COP(9)/9)  

اإلجراءات أو اآلليـات املؤسـسية اإلضـافية         •
ملساعدة مؤمتر األطراف يف اسـتعراض تنفيـذ        

 االتفاقية استعراضاً منتظماً

تصاصات جلنـة اسـتعراض تنفيـذ       اخ  -
  (ICCD/COP(9)/7)االتفاقية 

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

تقرير عن تنفيذ اخلطـة وإطـار العمـل           -
االستراتيجيني للـسنوات العـشر مـن       
ــة     ــذ االتفاقي ــز تنفي ــل تعزي أج

)ICCD/COP(9)/2و Add.1(  

ــي    - ــسيق اإلقليم ــسري التن ــات تي آلي
  (ICCD/COP(9)/3لتنفيـــذ االتفاقيــة

 ICCD/COP(9)/Misc.2)و
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 )تابع( ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٢الثالثاء، 

 ٠٠/١٨-٠٠/١٥ ٠٠/١٣-٠٠/١٠ 

جلنة العلم والتكنولوجيا
 

افتتاح الدورة العاديـة التاسـعة للجنـة العلـم           •
  والتكنولوجيا

ــال • ــدول األعم ــرار ج ــلإق ــيم العم   وتنظ

(ICCD/COP(9)/CST/1) 

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

النظر يف مشروع خطة العمل املتعددة السنوات         -
 للجنـة العلـم والتكنولوجيـا     ) أربع سنوات (

(ICCD/COP(9)/CST/3)  
ـة العلم  النظر فـي مشروع برنامـج عمل جلن       -

ــاليف    ــدد التكـ ــا احملـ والتكنولوجيـ
ــسنتني  ــرة الــ  )٢٠١١-٢٠١٠(لفتــ

(ICCD/COP(9)/5/Add.3)  
إعادة صياغة عمل جلنة العلم والتكنولوجيا وفقـاً         •

للخطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر      
 من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية 

الوثائق املتعلقة بإعادة صياغة عمل جلنة العلـم          -
والتكنولوجيا وفقاً للخطـة وإطـار العمـل         
االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل تعزيـز       

  (ICCD/COP(9)/CST/2) تنفيذ االتفاقية
ــة    • ــعة للجن ــة التاس ــدورة العادي ــق ال تعلي

  العلم والتكنولوجيا

املؤمتر العلمي األول التفاقية األمـم املتحـدة          •
  ملكافحة التصحر
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 ٢٠٠٩ سبتمرب/ أيلول٢٣األربعاء، 
 ٠٠/١٨-٠٠/١٥ ٠٠/١٣-٠٠/١٠ 

ض تنفيذ االتفاقية
جلنة استعرا

 

افتتاح الدورة من قبل رئيس جلنـة اسـتعراض تنفيـذ           
  االتفاقية

ــل    • ــيم العم ــال وتنظ ــدول األعم ــرار ج إق
(ICCD/CRIC(8)/1) 

استعراض تنفيذ اخلطة وإطار العمل االستراتيجيني        •
 قيةللسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفا

 تقريــر اللجنــة عــن دورهتــا الــسابعة  -
(ICCD/CRIC(7)/5)  

خطط عمل مؤسسات االتفاقيـة وهيئاهتـا         -
ــة  -Add.1و (ICCD/CRIC(8)/2 الفرعيـ

Add.4(  
تقرير رئيس جلنة العلم والتكنولوجيا عـن         -

النظر يف مشروع خطة العمـل املتعـددة        
للجنـة العلـم    ) أربع سـنوات  (السنوات  

 والتكنولوجيا 

راض تنفيذ اخلطة وإطار العمل االستراتيجيني      استع  •
  للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية

 استعراض املعلومات املتاحة بشأن متويل تنفيذ       -
االتفاقية من قبل الوكـاالت واملؤسـسات       
املتعددة األطراف، مبا يف ذلـك املعلومـات        

  املتعلقة بأنشطة مرفق البيئة العاملية
  )ICCD/CRIC(8)/3و Add.1(  

جلنة العلم والتكنولوجيا
املؤمتر العلمي األول التفاقية األمم املتحدة ملكافحة         •  

  ) تابع(التصحر 
املؤمتر العلمي األول التفاقية األمم املتحدة ملكافحة         •

  )تابع(التصحر 
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 ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٤اخلميس، 
 ٠٠/١٨-٠٠/١٥ ٠٠/١٣-٠٠/١٠ 

ض تنفيذ اال
جلنة استعرا

تفاقية
 

حتسني إجراءات تبليغ املعلومات ونوعية وشكل        •
: التقارير اليت ينبغي تقدميها إىل مؤمتر األطـراف       

النظر يف مشروع املبادئ التوجيهية لإلبالغ على       
  ٨-م أ/٨النحو املشار إليه يف املقرر 

 مؤشرات ورصد اخلطـة وإطـار العمـل         -
االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل تعزيز      

-Add.1 و (ICCD/CRIC(8)/5ذ االتفاقية   تنفي

 INF.3) وICCD/CRIC(8)/INF.2 و4

 اإلطار املشترك لتحديد واختيـار أفـضل        -
  (ICCD/CRIC(8)/Add.5)املمارسات 

حتسني إجراءات تبليغ املعلومات ونوعية وشـكل         •
: التقارير اليت ينبغي تقدميها إىل مـؤمتر األطـراف        

 لإلبالغ علـى    النظر يف مشروع املبادئ التوجيهية    
  .٨-م أ/٨النحو املشار إليه يف املقرر 

 النظر يف أفضل الطرق لقياس التقدم احملرز يف حتقيق     -
 مــن االســتراتيجية ٤اهلــدف االســتراتيجي 

(ICCD/CRIC(8)/5/Add.7)  

جلنة العلم والتكنولوجيا
 األول التفاقية األمـم املتحـدة       العلمي املؤمتر  •  

  ) تابع(ملكافحة التصحر 
املؤمتر العلمي األول التفاقية األمم املتحدة ملكافحة         •

 )تابع(التصحر 

اختتام املؤمتر العلمي األول التفاقية األمم املتحـدة          •
   التصحرملكافحة

  

  

  

  

  

 



ICCD/COP(9)/1/Rev.1 
Page 32 

 

 ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٥اجلمعة، 

  ٠٠/١٨ - ٠٠/١٥ ٠٠/١٣ - ٠٠/١٠ 

اجللسة العامة
 

  
  
  

- - -  

  جلامعةالنظر يف التقرير األويل للجنة ا
 انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس  •

  جلنة العلم والتكنولوجياانتخاب رئيس   -
 العلم والتكنولوجيا جلنة  •

  مشروع تقرير جلنة العلم والتكنولوجيا  -
حتديث قائمـة اخلـرباء وإنـشاء أفرقـة           -

  خرباء خمصصة  

اللجنة اجلامعة
  

  
  
  
  
  
  
  

- - -  

ـ       • سنوات اخلطة وإطار العمل االستراتيجيان لل
 العشر مـن أجـل تعزيـز تنفيـذ االتفاقيـة       

)١٠١٨-٢٠٠٨( 

متابعة توصيات وحدة التفتيش املشتركة الـيت        -
 Add.1 و ICCD/COP(9)/4( لـم تنفذ بعـد   

  )ICCD/COP(9)/Misc.1 وAdd.2و
 الربنامج وامليزانية   •

تقرير مقدم من رئيس جلنـة العلـم والتكنولوجيـا          
ل جلنـة العلـم     بشأن النظر يف مشروع برنامج عم     
 لفتـرة الـسنتني    والتكنولوجيا احملـدد التكـاليف    

(ICCD/COP(9)/5/Add.3)  

ض تنفيذ االتفاقية
جلنة استعرا

صياغة تقرير جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، مبا يف ذلـك،            
مقـررات للنظـر فيهـا      مـشاريع   عند االقتضاء، تقدمي    

  واعتمادها من قبل مؤمتر األطراف، حبسب االقتضاء

- - -  
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 )تابع( ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٥اجلمعة، 

  ٠٠/١٨ - ٠٠/١٥ ٠٠/١٣ - ٠٠/١٠ 

جلنة العلم والتكنولوجيا
 

استئناف الدورة العادية التاسعة للجنـة العلـم         •
 والتكنولوجيا

ــة    • ــي األول التفاقي ــؤمتر العلم ــر امل تقري
األمــم املتحــدة ملكافحــة التــصحر    

(ICCD/COP(9)/CST/2/Add.1) 

لتقرير املتعلق بتنظيم املـؤمتر العلمـي       النظر يف ا   •
األول التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التـصحر       

(ICCD/COP(9)/CST/2/Add.2) 

اخلطة وإطار العمل االسـتراتيجيان للـسنوات        •
العشر مـن أجـل تعزيـز تنفيـذ االتفاقيـة           

  جلنة العلم والتكنولوجيا-) ٢٠١٨ -٢٠٠٨(

ــشأن   - ــة ب ــشورة املقدم ــر يف امل  النظ
فضل الطـرق لقيـاس التقـدم احملـرز يف          أ

 ٣ و ٢ و ١حتقيق األهـداف االسـتراتيجية      
من اخلطة وإطـار العمـل االسـتراتيجيني        
للسنوات العشر مـن أجـل تعزيـز تنفيـذ       

  )ICCD/COP(9)/CST/4( االتفاقيـة
النظر يف التقرير املتعلق بالتقدم احملرز يف تقيـيم          •

ــة     ــاطق اجلاف ــي يف املن ــردي األراض ت
(ICCD/COP(9)/CST/5) 

برنامج زماالت اتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة        •
 (ICCD/COP(9)/CST/6)التصحر 

 (ICCD/COP(9)/8)قائمة اخلرباء املستقلني  •

برنامج عمل الدورة العاشـرة للجنـة العلـم          •
 والتكنولوجيا

 صياغة مشروع تقرير جلنة العلم والتكنولوجيـا       •
(ICCD/COP(9)/CST/7) 

  كتب غري رئيس اللجنة انتخاب أعضاء امل •
  اختتام الدورة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

- - - 
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 ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٨االثنني، 

  ٠٠/١٨ - ٠٠/١٥ ٠٠/١٣ - ٠٠/١٠ 

اجللسة العامة
 

 جلسات احلوار التفاعلي: اجلزء اخلاص •

  حفل افتتاح اجلزء الرفيع املستوى
كلمة ترحيبية يلقيها رئيس مـؤمتر األطـراف يف         

  التاسعة دورته 
مة ترحيبية يلقيها األمني التنفيذي التفاقية األمم كل

  املتحدة ملكافحة التصحر
إحاطة عن حالة املفاوضات يقدمها رئيس جلنـة        

  استعراض تنفيذ االتفاقية
إحاطة عن حالة املفاوضات يقدمها رئيس جلنـة        

  العلم والتكنولوجيا
إحاطة عن حالة املفاوضـات يقـدمها رئـيس          

  اللجنة اجلامعة
خاصة تقدم باسم اجملموعـات اإلقليميـة       بيانات  

  واجملموعات صاحبة املصلحة

  جلسات احلوار التفاعلي: اجلزء اخلاص  •
االجتاهـات العامليـة    : ١اجتماع املائدة املستديرة    

 العالقـة   - للتصحر وتردي األراضـي واجلفـاف       
باملشاكل والتحديات األخرى اليت تواجه صـانعي       

  القرارات وأصحاب املصلحة
جلنة العلم والتكنولوجيا بناًء على     ات  توصي  - 

املؤمتر العلمي األول التفاقية األمم املتحـدة       
 مـا هـي انعكاسـاهتا       -  ملكافحة التصحر 

  بالنسبة ملقرري السياسات وعملية االتفاقية؟
هل ميكن التفاقيـة    : منع تردي األراضي    - 

مكافحة التصحر أن تقـدم توجيهـات       
يف خمتلف  بشأن االستخدام املستدام للتربة     

  ؟أحناء العامل
األمن الغذائي، واهلجرة : اإلشكالية احلرجة  - 

 .واحلصول على املياه واستخدامها وإدارهتا
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 ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٩الثالثاء، 

  ٠٠/١٨ - ٠٠/١٥ ٠٠/١٣ - ٠٠/١٠ 

اجللسة العامة
 

 جلسات احلوار التفاعلي: اجلزء اخلاص •

ردي األراضي  ت/التصحر: ٢اجتماع املائدة املستديرة    
ما هو الدور الذي ينبغـي إعطـاؤه         - وتغري املناخ   

ىل نظـام   لألراضي يف املفاوضات اجلارية للتوصـل إ      
  مناخي جديد يف كوبنهاغن

اآلليات اليت ينبغي النظـر فيهـا       ما هي     - 
للمسامهة على حنو فعال يف احلـد مـن         
التصحر وتردي األراضي واجلفاف يف إطار 

  تكيف؟ استراتيجيات التخفيف وال
هتديـدات أم فـرص     : الطاقة األحيائيـة    - 

  للمناطق اجلافة؟
تسخري كفاءة الطاقة وعزل الكربون مـن         - 

أجل حتسني األرض والتربـة؛ مـا هـي         
التأثريات احملتملة على السكان املتـأثرين      

  املتأثرة؟اإليكولوجية والُنظم 

 جلسات احلوار التفاعلي: اجلزء اخلاص •

ــستديرة   ــدة امل ــاع املائ ــشراكات : ٣اجتم ال
تـردي  /ملكافحـة التـصحر    لالزمةاواملؤسسات  

   الطريق حنو التحسن- األراضي واجلفاف 
تـردي األراضـي   /أو التصحر(دور األراضي    - 

يف االتفاقية البيئية اجلديدة وبرامج     ) واجلفاف
  احلوافز االقتصادية

ما هي اآلليات اليت ميكن أن تعزز التنسيق على  - 
 مجيع املستويات؟ 

على مؤسسات اتفاقية   ذلك  عكاسات  ما هي ان   - 
 على الصعيدين   األمم املتحدة ملكافحة التصحر   

 ؟العاملي واإلقليمي

ملـاذا االسـتثمار يف     : الفرص االقتـصادية   - 
 األراضي اجلافة؟

  االختتام حفل
  

 ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٣٠األربعاء، 

  ٠٠/١٨ - ٠٠/١٥ ٠٠/١٣ - ٠٠/١٠ 

اللجنة اجلامعة
 

ات مع االتفاقيات األخرى    تشجيع وتعزيز العالق   •
ــصلة ومــع املنظمــات واملؤســسات  ذات ال

 ICCD/COP(9)/10( والوكاالت الدولية املختصة  
 )Add.1و

متابعة ما انتهى إليه مؤمتر القمة العاملي للتنميـة          •
املستدامة من نتائج تتصل باتفاقية األمم املتحـدة        
ملكافحة التصحر ونتائج الدورتني السادسة عشرة      

عـشرة للجنـة التنميـة املـستدامة        والسابعة  
(ICCD/COP(9)/11) 

عقـــد األمـــم املتحـــدة للـــصحارى  •
ــصحر   ــة التـ ) ٢٠٢٠-٢٠١٠(ومكافحـ

(ICCD/COP(9)/15)  

  البنود املعلقة  •
ــادة - ــداخلي  ٤٧ امل ــام ال ــن النظ   م

(ICCD/COP(9)/12)  
 برنامج عمل الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف  •

  اعتماد تقرير مؤمتر األطراف
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 )تابع( ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٣٠ربعاء، األ

  ٠٠/١٨ - ٠٠/١٥ ٠٠/١٣ - ٠٠/١٠ 

ض تنفيذ االتفاقية
جلنة استعرا

 

حتسني إجراءات تبليغ املعلومات ونوعية وشكل        •
النظر يف  : التقارير اليت تقدم إىل مؤمتر األطراف     

مشروع املبادئ التوجيهية لإلبالغ على النحـو       
  .٨-م أ/٨املشار إليه يف املقرر 

النظر يف مسامهات جلنة العلم والتكنولوجيـا        -
بشأن أفضل الطرق لقياس التقدم احملـرز يف        

 مـن  ٣ و٢ و ١حتقيق األهداف االستراتيجية    
  (ICCD/CRIC(8)/5/Add.6)االستراتيجية 

اإلجراءات أو اآلليـات املؤسـسية اإلضـافية      •
ملساعدة مؤمتر األطراف يف اسـتعراض تنفيـذ        

  منتظماًاالتفاقية استعراضاً

استعراض األداء وتقييم تنفيذ االتفاقية واخلطة       -
وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر     
ــة   ــذ االتفاقي ــز تنفي ــل تعزي ــن أج م

(ICCD/CRIC(8)/4)  

صياغة تقرير جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، مبا يف ذلك،    
مقـررات للنظـر فيهـا      مشاريع  عند االقتضاء، تقدمي    

  ل مؤمتر األطراف، حسب االقتضاءواعتمادها من قب
برنامج عمل الدورة التاسعة للجنة اسـتعراض        •

 تنفيذ االتفاقية

اعتماد تقرير اللجنة، مبا يف ذلك، عند االقتضاء،         •
مقررات للنظر فيها واعتمادها من     مشاريع  تقدمي  

  قبل مؤمتر األطراف، حسب االقتضاء
 انتخاب أعضاء املكتب غري رئيس اللجنة •

  رةاختتام الدو

  

 ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول١اخلميس، 

  ٠٠/١٨ - ٠٠/١٥ ٠٠/١٣ - ٠٠/١٠ 

اجللسة العامة
ضـمن  منظمات اجملتمع املـدين     إدراج أنشطة     • 

جلـسة  : برنامج العمل الرمسي ملؤمتر األطراف    
 حوار مفتوح

ضـمن  منظمات اجملتمع املـدين     إدراج أنشطة     •
 جلـسة : برنامج العمل الرمسي ملؤمتر األطـراف     

  حوار مفتوح

ص
فريق اخلرباء املخص

  
 املفتوح العضوية

 علقةاملبنود ال •  

 اإلجراءات واآلليات املؤسسية حلـل املـسائل        -
  (ICCD/COP(9)/13)املتصلة بالتنفيذ 

 علقةاملبنود ال •

إجراءات التحكـيم   املرفقان اللذان يتضمنان     -
 (ICCD/COP(9)/14)والتوفيق 

  األطرافمؤمتر املقدم إىل تقرير الاعتماد 
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 ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢اجلمعة، 

  ٠٠/١٨ - ٠٠/١٥ ٠٠/١٣ - ٠٠/١٠ 

اجللسة العامة
 

  استعراض تنفيذ االتفاقية وترتيباهتا املؤسسية  •
 تقرير جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف دورهتا        -

  الثامنة
  اآلخرينانتخاب أعضاء املكتب •

  اقية انتخاب رئيس جلنة استعراض تنفيذ االتف-
تقرير مكتـب مـؤمتر     . وثائق تفويض الوفود   •

 (ICCD/COP(9)/17)األطراف 

  النظر يف تقرير اللجنة اجلامعة
 النظر يف تقرير فريق اخلرباء املخصص 

  تقرير الدورة  •

- - - - -  


