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 لجنة استعراض تنفيذ االتفاقية
 الدورة الرابعة عشرة

 2015تشرين األول/أكتوبر  22-13أنقرة، تركيا، 
        )أ( من جدول األعمال املؤقت1البند  

 المسائل التنظيمية
           إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل 

   وشروحهجدول األعمال المؤقت   
   األمانة مقدمة منمذكرة   
          جدول األعمال المؤقت  -أوالا  

 املسائل التنظيمية: -1
 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل؛ )أ( 
 انتخاب أعضاء مكتب جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية عدا رئيسها. )ب( 

 الوطين ودون اإلقليمي واإلقليمي:على املستويات تنفيذًا فعااًل تفاقية االتنفيذ  -2
تنفيذ االتفاقيـة، اـا يف كلـس اسـتعراض تقريـر جلنـة اسـتعراض السائدة يف اجتااات اال )أ( 

 تنفيذ االتفاقية عن دورهتا الثالثة عشرة؛
 خطة العمل املتعددة السنوات ملؤسسات االتفاقية وايئاهتا الفرعية؛ )ب( 
 الفرعية؛ أداء مؤسسات االتفاقية وايئاهتا )ج( 
صـــــــياجة بـــــــرامه العمـــــــل وتنقيحهـــــــا وتنفيـــــــذاا يف  ـــــــوء خطـــــــة التنميـــــــة ملـــــــا بعـــــــد  )د( 

 ؛2015 عام
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 اآلليات املالية:مع : العالقات ستثمارات مان املزيد من اال )ه( 
تقريـــــر مرفـــــل البيئـــــة العامليـــــة بشـــــان اســـــياتي يات  وبرا ـــــ  ومشـــــاريع  لتمويـــــل  •

 .عليها لألنشطة املتعلقة بالتصحر التكاليف الزائدة املتفل
 النظر يف أفضل املمارسات املتبعة يف تنفيذ االتفاقية: -3

 .التش يع على حتليل أفضل املمارسات ونشراا •

كافحـة التصـحر وعمليـة االسـتعراض يف  ـوء خطـة األمـم املتحـدة ملاإلبالغ اوجب اتفاقية  -4
 :2015التنمية ملا بعد عام 

التقـــارير الـــ  تقـــدم إ  وشـــكل ت تبليـــمل املعلومـــات، وكـــذلس نوعيـــة حتســـج إجـــراءا )أ( 
 مؤمتر األطراف؛

اإلجراءات أو اآلليات املؤسسية اإل ـافية ملسـاعدة مـؤمتر األطـراف علـى اسـتعراض  )ب( 
 تنفيذ االتفاقية بانتظام.

 املسائل اإلجرائية -5
 االتفاقية.برنامه عمل الدورة اخلامسة عشرة لل نة استعراض تنفيذ  •

 اعتماد تقرير جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية. -6
  
        شروح جدول األعمال المؤقت  -ثانياا  

 
  ومكان موعد انعقاد الدورة  

، ســتعقد الــدورة الرابعــة 9-/م أ11املقــرر مــن مرفــل  19باألحكــام الــواردة يف الفقــرة  عمــالً  -1
ــــة اســــتعراض تنفيــــذ  ــــة يف الفــــية مــــن عشــــرة لل ن ــــوبر  22إ   13االتفاقي  2015تشــــرين األول/أكت

 خالل الدورة الثانية عشرة ملؤمتر األطراف يف أنقرة، بيكيا.
 

 جدول األعمال املؤقت  
يعــــد  ، 9-/م أ11الــــواردة يف املقــــرر االتفاقيــــة، جلنــــة اســــتعراض تنفيــــذ ختصاصــــات وفقــــاً ال -2

 .هالدورات الل نة بالتشاور مع مكتباألمج التنفيذي جدول األعمال املؤقت 
يف اــــذو الو،يقــــة،  وارددى إعــــداد جــــدول األعمــــال املؤقــــت الــــُو ــــع يف انســــبان، لــــوقــــد  -3

ســــيما  ، إ ــــافة إ  مقــــررات أخــــرى ملــــؤمتر األطــــراف متصــــلة باملو ــــو ، النفســــ  9-/م أ11 املقــــرر
 .9-/م أ13، و9-/م أ12، و8-/م أ3 املقررات
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 الو،ائل  
رد يف املرفــل األول هــذو الو،يقــة قائمــة بو،ــائل الــدورة وو،ــائل أخــرى كات صــلة باملو ــو . تــ -4

علـــى املوقـــع الشـــبكي الرمسيـــة أيضـــاً ســـتتال الو،ـــائل ، لنســـمل املطبوعـــةالعـــادي لتوزيـــع الوباإل ـــافة إ   
       .<www.unccd.int>التايل اخلاص باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر: 

  
 المسائل التنظيمية -١ 

 
 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل )أ( 

سُيعرض على جلنـة اسـتعراض تنفيـذ االتفاقيـة جـدول األعمـال املؤقـت الـوارد يف اـذو الو،يقـة  -5
لتنظـــر فيـــ  برـــرض إقـــرارو. ويتضـــمن املرفـــل الثــــان هـــذو الو،يقـــة جـــدواًل زمنيـــاً مؤقتـــاً ألعمـــال الــــدورة 

 بالتفصيل. ستتناول  الفرو  التالية
 

 الررض من الدورة  
، 9-/م أ11مـــن اختصاصـــات الل نـــة، بصـــيرتها الـــواردة يف مرفـــل املقـــرر  17وفقـــاً للفقـــرة  -6

ستتناول الل نة، يف دورهتـا الرابعـة عشـرة، بنـود جـدول أعمارـا برـرض صـياجة مشـاريع مقـررات، عنـد 
 ء.االقتضا عند ويعتمداا ،الضرورة، لكي ينظر فيها مؤمتر األطراف

 
 تنظيم العمل  

التـــايل: يـــدعو رئـــي  الل نـــة، أ،نـــاء افتتـــال الـــدورة يـــوم الســـيناريو قـــد تـــود  الل نـــة النظـــر يف  -7
، إ  إقـــرار جـــدول األعمـــال وتنظـــيم العمـــل.   يُنظـــر يف 2015تشـــرين األول/أكتـــوبر  13الثال،ـــاء 

تشــرين  15اخلمــي   يــومموعــد انعقــاد جلســة الل نــة مــن جــدول األعمــال حــ   4إ   2البنــود مــن 
تشــــــــرين  16األول/أكتـــــــوبر. ويف اجللســــــــة العامــــــــة ملــــــــؤمتر األطــــــــراف، الـــــــ  ســــــــتعقد يــــــــوم اجلمعــــــــة 

عنـــد االقتضـــاء، تقـــدرم إ  مـــؤمتر اً األول/أكتـــوبر ويف أي جلســـات عامـــة ملـــؤمتر األطـــراف تعقـــد الحقـــ
ا اعتماداا  .األطراف مشاريع املقررات املتعلقة هذو البنود للنظر فيها ورا 

تشـــــرين األول/أكتـــــوبر، بعـــــد  22يـــــوم اخلمـــــي  الـــــ  ســـــُتعقد  ويف اجللســـــة اخلتاميـــــة لل نـــــة -8
عمـل يف برنـامه الل نـة يف جـدول األعمـال، سـتنظر املدرجـة االنتهاء من استعراض البنود املو ـوعية 

 ات كـــي ينظـــراملقـــرر  مشـــاريع ،عنـــد االقتضــاء ،اخلامســـة عشـــرة، وتعتمـــد تقريراــا، اـــا يف كلـــسدورهتــا 
 املكتب جري رئي  الل نة.فيها مؤمتر األطراف ويعتمداا حسب مقتضى انال، وتنتخب أعضاء 

 
 انتخاب أعضاء مكتب لجنة استعراض تنفيذ االتفاقية عدا رئيسها )ب( 

ــي املقـــرر  9عمــالً بـــالفقرة  -9 ، يُنتخـــب 9-/م أ11مـــن اختصاصــات الل نـــة، علـــى النحـــو الــوارد فــ
الـــذي ينتخبــــ  مـــؤمتر األطــــراف وفقــــاً  مكتـــب الل نــــة، إ  جانـــب الــــرئي ون أربعـــة نــــواب للـــرئي  يشــــكل

 مــن النظــام الــداخلي للمــؤمتر. ويــو  االعتبــار الواجــب لــدى انتخــاهم لضــرورة التوزيــع اجلرــرايف 31للمــادة 
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ــــل البلــــدان  املنصــــف والتمثيــــل الكــــايف للبلــــدان األطــــراف املتــــا،رة، وال ســــيما األفريقيــــة منهــــا، علــــى أال هُتم 
 طراف املتا،رة يف مناطل أخرى، وأال تزيد مدة خدمة الرئي  ونواب  عن واليتج متتاليتج.األ

ووفقـــاً رـــذا املقـــرر، يـــدعو الـــرئي  إ  انتخـــاب اـــؤالء األعضـــاء يف اجللســـة اخلتاميـــة لل نـــة.  -10
 املقرر.اهام ويتقلد نواب الرئي  املنتخبون منصبهم فوراً، ويضطلع أحدام 

  
 ودون اإلقليمي واإلقليمي على المستويات الوطنيتفاقية تنفيذاا فعاالا تنفيذ اال -2 

 
تنفيذ االتفاقية، بما في ذلك استتعراض تقريتر لجنتة استتعراض تنفيتذ االتجاهات السائدة في  )أ( 

 االتفاقية عن دورتها الثالثة عشرة
جلنـــة اســـتعراض تنفيـــذ ، مـــن األمــور الـــ  علـــى 9-/م أ11اً للمقـــرر : وفقـــمعلومــات أساســـية -11

يف الــــدورات الــــ  تعقــــد بــــج الــــدورات العاديــــة ملــــؤمتر  ااال ــــطال  هــــا اســــتعراض تقريراــــاالتفاقيــــة 
األطــراف بشــان اســتعراض األداء وتقيــيم التنفيــذ، مــن حيــا صــلت  باملعلومــات املقدمــة مــن األطــراف 

 وجرياا من أصحاب املصلحة.
الاجتــاو مؤشـــرات األداء بشـــان األاـــداف  شـــرة حتلـــيالً أجـــرت الل نـــة يف دورهتــا الثالثـــة عقــد و  -12

، إ ــــــــافة إ  اســــــــتعراض التــــــــدفقات املاليــــــــة لتنفيــــــــذ االتفاقيــــــــة، يف إطــــــــار 5إ   1التنفيذيــــــــة مــــــــن 
إ  املعلومـــــات الـــــ  قـــــدمتها األطـــــراف والكيانـــــات املبلرـــــة األخـــــرى يف اً التنفيـــــذ اســـــتناد تقيـــــيم

 .2015-2014و 2011-2010 الفيتج
: )أ( تقيـــيم تنفيـــذ مـــا يلـــيوتوصـــياهتا بشـــان  الل نـــة اســـتنتاجاهت 13تقريـــر الـــدورة ويتضـــمن  -13

بــــرامه اســـتعراض صـــياجة ؛ )ج( االتفاقيـــة؛ )ب( اســـتعراض الـــدعم املــــايل مـــن أجـــل تنفيـــذ االتفاقيــــة
 .2015وتنفيذاا يف  وء خطة التنمية ملا بعد عام وتنقيحها العمل 

شـاريع صـياجة مالتقريـر عـن دورهتـا الثالثـة عشـرة وإ   : ستدعى الل نة إ  استعراضاإلجراء -14
 .ضاءاالقت كي ينظر فيها مؤمتر األطراف، ويعتمداا عند  مقررات
  

ICCD/CRIC(13)/9  -  تقريــر الــدورة الثالثــة عشــرة لل نــة اســتعراض تنفيــذ االتفاقيــة املعقــودة يف بــون
        2015آكار/مارس  27إ   25يف الفية من 

  
 خطة العمل المتعددة السنوات لمؤسسات االتفاقية وهيئاتها الفرعية )ب( 

ــــة 8-/م أ3: يف املقــــرر معلومــــات أساســــية -15 ، طلــــب مــــؤمتر األطــــراف إ  مؤسســــات االتفاقي
ســنوات( اخلاصــة بكــل منهــا اســتناداً  4وايئاهتــا الفرعيــة أن تضــع خطــا العمــل املتعــددة الســنوات )

جلنــــة اســــتعراض تنفيــــذ مــــع االســــياتي ية، وأن تبلــــمل اً النتــــائه متاشــــيإ  نـُُهــــه اإلدارة القائمــــة علــــى 
 بالتقدم احملرز يف تنفيذاا.االتفاقية 
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، أن تســـتعرض خطـــا العمـــل املتعـــددة 9-/م أ11وعهـــد مـــؤمتر األطـــراف إ  الل نـــة، يف مقـــررو  -16
 مؤمتر األطراف. السنوات ملؤسسات االتفاقية وايئاهتا الفرعية، يف الدورات املعقودة بالتالزم مع

: ســـتدعى الل نـــة إ  اســـتعراض خطـــة العمـــل الشـــاملة املتعـــددة الســـنوات لالتفاقيـــة اإلجـــراء -17
 عند االقتضاء. ، ويعتمدومؤمتر األطراف ينظر في  مشرو  مقرر كيصياجة ( و 2016-2019)
  

ICCD/COP(12)/6-ICCD/CRIC(14)/2 - ة خطـــــــــة العمـــــــــل الشـــــــــاملة املتعـــــــــددة الســـــــــنوات لالتفاقيـــــــــ
مــذكرة (. 2017-2016( وبرنــامه العمــل احملــدد التكــاليف لالتفاقيــة ملــدة ســنتج )2016-2019)

 من األمانة
  

 أداء مؤسسات االتفاقية وهيئاتها الفرعية )ج( 
أن  ،(1)9-/م أ11يف مقـــــــررو  ،: طلـــــــب مـــــــؤمتر األطـــــــراف إ  الل نـــــــةمعلومـــــــات أساســـــــية -18

اً مؤسسـات االتفاقيـة وايئاهتـا الفرعيـة باعتمـاد دـه اإلدارة القائمـة علـى النتـائه اسـتناد أداء تستعرض
 إ  تقارير برامه العمل احملددة التكاليف لفية السنتج.

، أن تســتند استعرا ــات األداء املقبلــة الــ  10-/م أ1اوجــب مقــررو قــرر مــؤمتر األطــراف، و  -19
لثانيـــة عشــــرة إ  تقـــارير تنفيــــذ بـــرامه عمــــل مؤسســـات االتفاقيــــة اجتريهـــا الل نـــة ابتــــداء مـــن الــــدورة ا

وأن ُتســتخد م مؤشــرات األداء واألاــداف املتصــلة  ،وايئاهتــا الفرعيــة احملــددة التكــاليف لفــية الســنتج
 تيسري التقييم السليم ألداء مؤسسات االتفاقية وايئاهتا الفرعية. يفها الواردة يف خطا العمل 

ســـتدعى الل نـــة إ  مســـاعدة مـــؤمتر األطـــراف يف اســـتعراض أداء مؤسســـات االتفاقيـــة : اإلجـــراء -20
 الفرعية وتقدمي أي توصيات ترتئيها إ  مؤمتر األطراف كي يتخذ إجراءات بشادا. اوايئاهت

  
ICCD/CRIC(14)/3 - ( ــــــة وايئاهتــــــا الفرعيــــــة ــــــر عــــــن أداء مؤسســــــات االتفاقي (. 2015-2014تقري

 مذكرة من األمانة
  

 20١5صياغة برامج العمل وتنقيحها وتنفيذها في ضوء خطة التنمية لما بعد عام  )د( 
، البلــــدان 11-/م أ2مــــن مقــــررو  1الفقــــرة يف : حــــا مــــؤمتر األطــــراف، معلومــــات أساســــية -21

ـــ  مـــن جهـــود يف ســـبيل صـــياجة بـــرامه عملهـــا الوطنيـــة و/أو  ـــا،رة علـــى تكثيـــف مـــا تبذل األطـــراف املت
االســياتي ية، حســب االقتضــاء، واستعرا ــها وحتــديثها، واعتماداــا بوصــفها و،يقــة مــن مواءمتهــا مــع 

ه امالبلــدان املتــا،رة بــر كــون جلميــع تأجــل حتقيــل ارــدف املتمثــل يف أن  و،ــائل السياســات العامــة، مــن
 مع االسياتي ية. ةمتوائم ةعمل وطني

__________ 

 .)ب(2 املرفل، الفقرة (1) 
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لثــــة عشــــرة خطــــة لتنــــاول عمليــــة ويطلــــب املقــــرر نفســــ  إ  الل نــــة أن تنــــاق  يف دورهتــــا الثا -22
أيضـاً مواءمة بـرامه العمـل الوطنيـة مـن منظـور األاـداف الكليـة لـسدارة املسـتدامة لألرا ـي، ويطلـب 

خيـــارات لتعبئـــة املـــوارد والقـــدرات الالزمـــة إلعمـــال اخلطـــة املـــذكورة عـــرض إ  األمانـــة واآلليـــة العامليـــة 
 على املستوى الوطين.

واصــل البلــدان األطــراف بــان تعشــرة لل نــة، يف ملــة مــا أوصــت بــ ، وأوصــت الــدورة الثالثــة  -23
املتــا،رة املشــاورات بشــان اخلطــة العامليــة ملواءمــة بــرامه العمــل الوطنيــة مــع أيــة أاــداف كات صــلة قــد 

 تنشا عن العملية املتعلقة هدف التنمية املستدامة.
ملقـــــدم مـــــن األمانـــــة بشـــــان : ســـــُتدعى الل نـــــة إ  اســـــتعراض التقريـــــر املســـــتكمل ااإلجـــــراء -24

ـــــ  يف اً املســـــالة، آخـــــذة يف االعتبـــــار أيضـــــ اـــــذو ـــــر الفريـــــل العامـــــل انكـــــومي الـــــدويل املشـــــار إلي تقري
ــــد إ  إعــــداد ، و (2)11-/م أ8 رراملقــــ مشــــرو  مقــــرر لكــــي ينظــــر فيــــ  مــــؤمتر األطــــراف، ويعتمــــدو عن

 االقتضاء.
  

ICCD/CRIC(14)/4 -  يف  وء خطة التنمية ملا بعد صياجة برامه العمل وتنقيحها وتنفيذاا
 مذكرة من األمانة. 2015 عام
  

 اآلليات الماليةضمان المزيد من االستثمارات: العالقات مع  )ه( 
ستتتراتيجياته وبرامجتته ومشتتاريعه لتمويتتل التكتتالي  الزائتتدة بشتت ن اتقريتتر مرفتتب ال يئتتة العالميتتة   

 المتفب عليها لألنشطة المتعلقة بالتصحر
مـــن االتفاقيـــة  ـــرورة تعزيـــز تعبئـــة  20)ب( مـــن املـــادة 2: تتنـــاول الفقـــرة أساســـيةمعلومـــات  -25

متويـــل جديـــد  تـــوفريمـــوارد ماليـــة كافيـــة ومناســـبة مـــن حيـــا التوقيـــت وقابلـــة للتنبـــؤ هـــا، اـــا يف كلـــس 
يف كبنـــد دائـــم   ج،در  يـُــ، 1-/م أ9األطـــراف، يف مقـــررو  وإ ـــايف مـــن مرفـــل البيئـــة العامليـــة. وقـــرر مـــؤمتر

عمالــ ، مســالة اســتعراض املعلومــات املتاحــة بشــان متويــل تنفيــذ االتفاقيــة مــن قبــل الوكــاالت جــدول أ
واملؤسسات املتعددة األطراف، اا فيهـا املعلومـات عـن أنشـطة مرفـل البيئـة العامليـة املتعلقـة بالتصـحر، 

 من االتفاقية. 20)ب( من املادة 2على النحو احملدد يف الفقرة 
كافحـــة التصـــحر ومرفـــل البيئـــة األمـــم املتحـــدة ملام املربمـــة بـــج اتفاقيـــة مـــذكرة التفـــاتـــن  و  -26

ــــة  7-/م أ6العامليــــة واملعتمــــدة اوجــــب املقــــرر  علــــى أن يقــــدم مرفــــل البيئــــة العامليــــة، عــــن طريــــل أمان
االتفاقية، تقريـراً إ  كـل دورة عاديـة مـن دورات مـؤمتر األطـراف بشـان اسـياتي يات  وبرا ـ  ومشـاريع  

 التصحر.ب املتعلقة ألنشطةلا اتُّفل علي  من تكاليف زائدة لتمويل م

__________ 

دمـــه أاـــداف التنميـــة املســـتدامة يف تنفيـــذ االتفاقيـــة وتقريـــر الفريـــل العامـــل "ة املعنونـــ  ICCD/COP(12)/4 انظـــر الو،يقـــة (2) 
 ي".انكومي الدويل بشان التعادل يف تداور األرا 
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ـــــن  مرفـــــل املقـــــرر  -27 ـــــ  تعقـــــداا  9-/م أ11وي ـــــدورات ال ـــــة، يف ال ـــــى أن تســـــتعرض الل ن عل
ويف أي  2013بــالتالزم مــع مــؤمتر األطــراف، التعــاون مــع مرفــل البيئــة العامليــة، اــا يف كلــس يف عــام 

 آخر قد يقررو مؤمتر األطراف.وقت 
صــــياجة : ســــتدعى الل نــــة إ  اســــتعراض التقريــــر املقــــدم مــــن مرفــــل البيئــــة العامليــــة و اإلجــــراء -28

 ينظر في  مؤمتر األطراف، ويعتمدو عند االقتضاء.كي مشرو  مقرر  
  

ICCD/CRIC(14)/5 -  ـــــل ـــــة بشـــــان اســـــياتي يات  وبرا ـــــ  ومشـــــاريع  لتموي ـــــة العاملي ـــــر مرفـــــل البيئ تقري
 التكاليف الزائدة املتفل عليها لألنشطة املتعلقة بالتصحر

  
 النظر في أفضل الممارسات المت عة في تنفيذ االتفاقية -٣ 

 تشجيع تحليل أفضل الممارسات ونشرها  
، إ  األطــــراف 11-/م أ17اوجــــب املقــــرر ، األطــــراف: طلــــب مــــؤمتر معلومــــات أساســــية -29

ومؤسسات االتفاقية وايئاهتا الفرعية أن تتخذ عـدداً مـن اإلجـراءات، مثـل مـا يلـي: )أ( اجتميـع ونشـر 
أفضـــل املمارســـات بشـــان تكنولوجيـــات اإلدارة املســـتدامة لألرا ـــي، اـــا يف كلـــس التكيـــف، وكـــذلس 

النفـــاك إ   ؛ )ب(9-/م أ13يهـــا يف املرفـــل اخلـــام  بـــاملقرر تلـــس املتعلقـــة باحملـــاور األخـــرى املشـــار إل
التعـــاون بـــج جلنـــة  البيانـــات؛ )ج( إجـــازة أفضـــل املمارســـات والتحقـــل مـــن اســـتخدامها الفعلـــي؛ )د(

 وجلنة العلم والتكنولوجيا. استعراض تنفيذ االتفاقية
املمارســات املتبعــة يف  النظــر يف أفضــل -1وقــدمت األمانــة و،يقــة بعنــوان "الورقــة جــري الرمسيــة  -30

لل نـــة عليهـــا.  13طـــال  الـــدورة تنفيـــذ االتفاقيـــة: النفـــاك إ  املعلومـــات عـــن أفضـــل املمارســـات" ال
عــن ، اـا يف كلــس إ  األمانــة 1ودعـت الل نــة األطـراف إ  تقــدمي تعليقــات علـى الورقــة جـري الرمسيــة 

 طريل األفرقة اإلقليمية واملختصة.
اســتعراض تنفيــذ االتفاقيــة وجلنــة العلــم والتكنولوجيــا، وفقــاً لواليــة كــل : ســتدعى جلنــة اإلجــراء -31

املو ـــو  وتقـــدمي توصـــيات إ  اـــذا منهمـــا، إ  اســـتعراض التقريـــر احملـــد   الـــذي أعدتـــ  األمانـــة عـــن 
   مؤمتر األطراف، عند االقتضاء.

  
ICCD/COP(12)/CST/7-ICCD/CRIC(14)/6 -  وتيســــري تشــــ يع حتليــــل أفضــــل املمارســــات ونشــــراا

 النفاك إليها وإ  بوابة تبادل املعارف العلمية. مذكرة من األمانة
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اإلبتتتالم بموجتتتب اتفاقيتتتة مكافحتتتة التصتتتحر وعمليتتتة االستتتتعراض فتتتي ضتتتوء خطتتتة  -٤ 
 20١5التنمية لما بعد عام 

 
التقتتارير التتتي تقتتدم إلتتى متتؤتمر  وشتتكل تحستتين إجتتراءات ت ليتتل المعلومتتات، وكتتذلك نوعيتتة )أ( 

 األطراف
: طلـــــب مـــــؤمتر األطـــــراف إ  األطـــــراف ومؤسســـــات االتفاقيـــــة وايئاهتـــــا معلومـــــات أساســـــية -32

، أن تتخـــذ بشـــان اـــذو املســـالة، عـــدداً مـــن اإلجـــراءات الـــ  11-/م أ16الفرعيـــة، اوجـــب مقـــررو 
مـــــؤمتر األطـــــراف إ  . وطلـــــب 2014نفـــــذت معظمهـــــا يف إطـــــار التحضـــــري لعمليـــــة اإلبـــــالغ لعـــــام 

 أن تقدم إ  الل نة يف دورهتا التالية تقريراً عن تنفيذ املقرر. ،يف املقرر نفس  ،األمانة
ــــا يتـــوخى حتقيــــل تقــــدم  -33 عمليــــة يف وأعـــدت األمانــــة واآلليــــة العامليــــة و،ـــائل عــــن إبــــالغ مبس 

ــــة مــــراعيتـ ج   ــــس اإلبــــالغ املقبل اــــا فيهــــا باملو ــــو ، أحكــــام مقــــررات مــــؤمتر األطــــراف املتصــــلة يف كل
، وآخــــر التطــــورات يف خطــــة التنميــــة ملــــا بعــــد 11-/م أ22و 11-/م أ16و 11-/م أ14املقــــررات 

 دف التنمية املستدامة وجاياهتا املتعلقج باالتفاقية.فيما يتصل ه 2015عام 
ة كــل : ســتدعى جلنــة اســتعراض تنفيــذ االتفاقيــة وجلنــة العلــم والتكنولوجيــا، وفقــاً لواليــاإلجــراء -34

،ــة عــن اــذا املو ــو  وتقــدمي أي توصــيات قــد  تقــداها  ترجبــان يفمنهمــا، إ  اســتعراض التقــارير احملد 
 إ  مؤمتر األطراف كي يتخذ إجراء بشادا.

  
ICCD/COP(12)/CST/3- ICCD/CRIC(14)/7 -  حتســـج الرصـــد والتقيـــيم يف ســـياا اتفاقيـــة مكافحـــة

. مــذكرة مــن 3و 2و 1: األاــداف االســياتي ية 2015 التصــحر يف  ــوء خطــة التنميــة ملــا بعــد عــام
 األمانة

ICCD/CRIC(14)/8 -  حتســـج إطـــار رصـــد االتفاقيـــة وتقييمهـــا يف  ـــوء خطـــة التنميـــة ملـــا بعـــد عـــام
 . مذكرة من األمانة4: اردف االسياتي ي 2015

ICCD/CRIC(14)/9 - األداء والتقــدم  اإلجــراء املتكــرر املتعلــل بتقيــيم التنفيــذ، اــا يف كلــس مؤشــرات
 واملنه ية وإجراءات اإلبالغ. مذكرة من األمانة

  
اإلجراءات أو اآلليات المؤسسية اإلضافية لمستاعدة متؤتمر األطتراف علتى استتعراض تنفيتذ  )ب( 

 االتفاقية بانتظام
: طلـــــب مـــــؤمتر األطـــــراف إ  األطـــــراف ومؤسســـــات االتفاقيـــــة وايئاهتـــــا معلومـــــات أساســـــية -35

، أن تتخـــذ عـــدداً مـــن اإلجـــراءات بشـــان اـــذو املســـالة، نُفـــذ 11-/م أ16الفرعيـــة، اوجـــب مقـــررو 
اســتعراض تنفيــذ االتفاقيــة واالســتعراض الــذي أجرتــ  جلنــة  2014معظمهــا بعــد عمليــة اإلبــالغ لعــام 

إ  األمــج التنفيــذي أن يقــدم تقريــراً  ،يف املقــرر نفســ أيضــاً، راف . وطلــب مــؤمتر األطــ13يف دورهتــا 
 عن تنفيذ املقرر.
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اإلجــــراءات أو اآلليــــات املؤسســــية  -2وقــــدمت األمانــــة و،يقــــة بعنــــوان "الورقــــة جــــري الرمسيــــة  -36
 13اإل افية ملساعدة مؤمتر األطـراف علـى اسـتعراض تنفيـذ االتفاقيـة بانتظـام"، قصـد إطـال  الـدورة 

اـا ، إ  األمانـة 2لل نة عليها. ودعت الل نـة األطـراف إ  تقـدمي تعليقـات علـى الورقـة جـري الرمسيـة 
 عن طريل األفرقة اإلقليمية واملختصة. مثالً يف كلس 

: ســــتدعى الل نــــة إ  اســــتعراض تقريــــر األمانــــة احملــــد   عــــن اــــذو املســــالة وتقــــدمي اإلجــــراء -37
 توصيات إ  مؤمتر األطراف، حسب االقتضاء.

  
ICCD/CRIC(14)/10 -  اف علـــى اإلجـــراءات أو اآلليـــات املؤسســـية اإل ـــافية ملســـاعدة مـــؤمتر األطـــر

 استعراض تنفيذ االتفاقية بانتظام. مذكرة من األمانة
  

 المسائل اإلجرائية -5 
 

 برنامج عمل الدورة الخامسة عشرة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية  
اســتعراض تنفيــذ ، يتعــج علــى جلنــة (3)مــن النظــام الــداخلي ملــؤمتر األطــراف 33وفقــاً للمــادة  -38

 املؤمتر برنامه عمل مؤقتًا لدورة الل نة القادمة كي يعتمدو.أن تقدم إ  االتفاقية 
  

 اعتماد تقرير لجنة استعراض تنفيذ االتفاقية -٦ 
 

، تقــــارير عــــن ميــــع 9-/م أ11بانتظــــام، عمــــاًل بــــاملقرر إ  مــــؤمتر األطــــراف تقــــد م الل نــــة  -39
الــدورات الــ  تعقــد  جوانــب عملهــا، وال ســيما عــن طريــل مشــاريع مقــررات تُعــد ، عنــد الضــرورة، يف

إ  املـؤمتر كـي ينظـر فيهـا ويعتمـداا؛ وتتضـمن  هابالتالزم مع الدورات العادية ملؤمتر األطـراف، وتُقـدم
وتبـــج األاـــداف واملســـؤوليات تنفيـــذاً فعـــااًل عناصـــر مو ـــوعية لتيســـري تنفيـــذ االتفاقيـــة اـــذو املقـــررات 

تضـــاء. ويقـــدرم تقريـــر الل نـــة عـــن دورهتـــا الثانيـــة املســندة واآل،ـــار املاليـــة املتوقعـــة لتنفيـــذاا، حســـب االق
مشــاريع املقــررات، عنــد اللــزوم، إ  مــؤمتر األطــراف لكــي ينظــر فيــ ، ويعتمــدو حســب  اــا فيــ عشــرة، 

 .مقتضى انال
 

__________ 

 .1-/م أ1بالصيرة الواردة يف املقرر  (3) 
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 المرفب األول

الوثتتائب المعروضتتة علتتى لجنتتة استتتعراض تنفيتتذ االتفاقيتتة فتتي دورتهتتا الرابعتتة   
   عشرة

 
 العنوان رمز الو،يقة

ICCD/CRIC(13)/9   تقريــر الــدورة الثالثــة عشــرة لل نــة اســتعراض تنفيــذ االتفاقيــة، املعقــودة
          2015آكار/مارس  27إ   25بون يف الفية من  يف

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

ICCD/COP(12)/6- 

ICCD/CRIC(14)/2 
( 2019-2016خطـة العمــل الشــاملة املتعــددة الســنوات لالتفاقيــة )

ــــة ملــــدة ســــنتج ) -2016وبرنــــامه العمــــل احملــــدد التكــــاليف لالتفاقي
 (. مذكرة من األمانة2017

ICCD/CRIC(14)/3 ( 2014تقريـــــر عـــــن أداء مؤسســـــات االتفاقيـــــة وايئاهتـــــا الفرعيـــــة-
 (. مذكرة من األمانة2015

ICCD/CRIC(14)/4  صــياجة بــرامه العمــل وتنقيحهــا وتنفيــذاا يف  ــوء خطــة التنميــة ملــا
 . مذكرة من األمانة2015بعد عام 

ICCD/CRIC(14)/5  تقرير مرفـل البيئـة العامليـة عـن اسـياتي يات  وبرا ـ  ومشـاريع  لتمويـل
 التكاليف الزائدة املتفل عليها لألنشطة املتعلقة بالتصحر

ICCD/COP(12)/CST/7-

ICCD/CRIC(14)/6 
تشـــ يع حتليـــل ونشـــر أفضـــل املمارســـات وتيســـري النفـــاك إليهـــا وإ  

 بوابة تبادل املعارف العلمية. مذكرة من األمانة

ICCD/COP(12)/CST/3-

ICCD/CRIC(14)/7 
حتسـج الرصـد والتقيـيم يف سـياا اتفاقيـة مكافحـة التصـحر يف  ــوء 

 2و 1: األاـــداف االســـياتي ية 2015خطــة التنميـــة ملـــا بعــد عـــام 
 . مذكرة من األمانة3و

ICCD/CRIC(14)/8 
 

حتسـج الرصـد والتقيـيم يف سـياا اتفاقيـة مكافحـة التصـحر يف  ــوء 
. مــذكرة 4: ارــدف االســياتي ي 2015خطــة التنميــة ملــا بعــد عــام 

 من األمانة

ICCD/CRIC(14)/9 
 

اــا يف كلــس مؤشــرات األداء اإلجــراء املتكــرر املتعلــل بتقيــيم التنفيــذ، 
 والتقدم واملنه ية وإجراءات اإلبالغ. مذكرة من األمانة

ICCD/CRIC(14)/10 
 

اآلليـــات املؤسســـية اإل ـــافية ملســـاعدة مـــؤمتر األطـــراف و اإلجـــراءات 
 على استعراض تنفيذ االتفاقية بانتظام. مذكرة من األمانة
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 المرفب الثاني

 الرابعة عشرة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقيةجدول عمل أولي للدورة   
  

 20١5األول/أكتوبر  تشرين ١٣الثالثاء 

 (00/١0-00/١٣)          (00/١5-00/١8) 
 املسائل التنظيمية • 

ــــــــــرار جــــــــــدول األعمــــــــــال وتنظــــــــــيم العمــــــــــل   - إق
(ICCD/CRIC(14)/1)          

الــوطين علــى املســتويات تنفيــذ االتفاقيــة تنفيــذاً فعــااًل  •
 ودون اإلقليمي واإلقليمي

خطــــــة العمــــــل املتعــــــددة الســــــنوات ملؤسســــــات  -
 ICCD/CRIC(14)/2)االتفاقية وايئاهتـا الفرعيـة 

-ICCD/COP(12)/6) 
ــــــــة  - أداء مؤسســــــــات االتفاقيــــــــة وايئاهتــــــــا الفرعي

(ICCD/CRIC(14)/3) 
تنفيــذ االتفاقيــة، اــا يف الســائدة يف اجتااــات الا -

ــــ ــــر جلن ــــس اســــتعراض تقري ة اســــتعراض تنفيــــذ كل
االتفاقيـــــــــــــة عـــــــــــــن دورهتــــــــــــــا الثالثـــــــــــــة عشــــــــــــــرة 

(ICCD/CRIC(13)/9) 
  

 20١5تشرين األول/أكتوبر  ١٤األربعاء، 

 (00/١0-00/١٣)          (00/١5-00/١8) 
علـى املسـتويات تنفيـذ االتفاقيـة تنفيـذاً فعـاالً  •

 الوطين ودون اإلقليمي واإلقليمي
 وتنقيحهــــــاصــــــياجة بــــــرامه العمــــــل  -

وتنفيـــــذاا يف  ــــــوء خطــــــة التنميــــــة 
 2015بعـــــــــــــــــــــــد عـــــــــــــــــــــــام  ملـــــــــــــــــــــــا

(ICCD/CRIC(14)/4) 
اإلبالغ اوجب اتفاقيـة مكافحـة التصـحر  •

وعملية االستعراض يف  ـوء خطـة التنميـة 
 2015ملا بعد عام 

ـــــــــات املؤسســـــــــية  - اإلجـــــــــراءات أو اآللي
اإل ــــــافية ملســــــاعدة مــــــؤمتر األطــــــراف 
 على اسـتعراض تنفيـذ االتفاقيـة بانتظـام

(ICCD/CRIC(14)/10) 

اإلبــــــالغ اوجــــــب اتفاقيــــــة مكافحــــــة التصــــــحر وعمليــــــة  •
 2015االستعراض يف  وء خطة التنمية ملا بعد عام 

اإلجــــــراءات أو اآلليـــــــات املؤسســــــية اإل ـــــــافية  -
اســـــــتعراض  علـــــــىملســـــــاعدة مـــــــؤمتر األطـــــــراف 

االتفاقيــــــــــــــــــــة بانتظــــــــــــــــــــام )تــــــــــــــــــــابع(  تنفيــــــــــــــــــــذ
(ICCD/CRIC(14)/10) 

 
املعلومـــــات، وكـــــذلس  حتســـــج إجـــــراءات تبليـــــمل -

نوعيـــــة وشـــــكل التقـــــارير الـــــ  تقـــــدم إ  مـــــؤمتر 
-ICCD/COP(12)/CST/3األطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراف )
ICCD/CRIC(14)/7 وICCD/CRIC(14)/8 

 (ICCD/CRIC(14)/9و
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 20١5تشرين األول/أكتوبر  ١5الخميس، 

 (00/١0-00/١٣)          (00/١5-00/١8) 
اإلبالغ اوجب اتفاقيـة مكافحـة التصـحر  •

وعملية االستعراض يف  ـوء خطـة التنميـة 
 2015ملا بعد عام 

، املعلومــاتحتســج إجــراءات تبليــمل  -
وكــذلس نوعيــة وشــكل التقــارير الــ  
تقـــدم إ  مــــؤمتر األطـــراف. )تــــابع( 

((ICCD/COP(12)/CST/3-
ICCD/CRIC(14)/7 

 ICCD/CRIC(14)/8و
 (ICCD/CRIC(14)/9و

علـى املسـتويات االتفاقيـة تنفيـذاً فعـاالً تنفيـذ  •
 الوطين ودون اإلقليمي واإلقليمي

 ـــــمان املزيـــــد مـــــن االســـــتثمارات:  -
اآلليـــــــــات املاليـــــــــة العالقـــــــــات مـــــــــع 

(ICCD/CRIC(14)/5) 

 النظر يف أفضل املمارسات املتبعة يف تنفيذ االتفاقية •
 ونشــــــــر أفضــــــــل املمارســــــــات حتليــــــــلتشــــــــ يع  -

(ICCD/COP(12)/CST/7-ICCD/CRIC(14)/6) 
 
 

  
 20١5تشرين األول/أكتوبر  ١٦ الجمعة

 (00/١0-00/١٣)          (00/١5-00/١8) 
إعــــــــداد تقريـــــــــر جلنـــــــــة اســـــــــتعراض تنفيـــــــــذ 

، الضـــــرورةاالتفاقيـــــة، اـــــا يف كلـــــس، عنـــــد 
تقــــدمي مشــــاريع مقــــررات كــــي ينظــــر فيهــــا 

 مؤمتر األطراف، ويعتمداا عند االقتضاء
 اعتماد تقرير جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية •

 

  
 20١5تشرين األول/أكتوبر  22الخميس، 

 (00/١0-00/١٣)          (00/١5-00/١8) 
 
 

 املسائل اإلجرائية •
برنـــــامه عمـــــل الـــــدورة اخلامســـــة عشـــــرة لل نـــــة  -

 استعراض تنفيذ االتفاقية
 اعتماد تقرير جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية •
 املسائل التنظيمية •

أعضــاء مكتــب جلنــة اســتعراض تنفيــذ  انتخــاب -
 االتفاقية عدا رئيسها

 


