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 شروح جدول األعمال المؤقت -ياا ثان 
 ومكانه موعد انعقاد الدورة

، أن تكاااون الااادورة اعامساااة عشااارة للجناااة 12-/م أ16األطاااراف، يف مقااارر   قاار ر ماااؤمتر -1
دورة استثنائية تُعقد فيماا باني الادورات. وقارر ماؤمتر األطاراف، )اللجنة( استعراض تنفيذ االتفاقية 

، أن تُعقااد الاادورة اعامسااة عشارة للجنااة ملاادة تااثاوو ماا بااني ثالثااة و سااة 12-/م أ17يف مقارر  
ويف موعاااد ال يتجااااوز  2016أياااام عمااال يف أقااارب وقااات اكااان بعاااد انقضااااء  اااهر متوز/يولياااه 

 .2017آذار/مارس 
احلاااال، أن  مقتضاااى لجنااة وماااؤمتر األطاااراف،  ساا الر، بعاااد التشاااور ماااع مكتاااَ  وَتقاار   -2

تشاااااارين  20إىل  18رة اعامسااااااة عشاااااارة للجنااااااة يف نااااااريويب بكينيااااااا، يف الفااااااثة ماااااان تُعقااااااد الاااااادو 
 ، ملدة ثالثة أيام عمل.2016األول/أكتوبر 

 املشاركون  
. (1)، تتألف اللجنة من مجيع أطراف االتفاقية9-/م أ11من مرفق املقرر  6وفقاً للفقرة  -٣

، (2)أو دولية،  كومياة أو رياري  كومياةوجيوز قبول أي هيئة أو وكالة أخرى، سواء كانت وطنية 
دورات اللجنة بصفة مراق ، ما مل يعثض على ذلك ثلا  رري  يف أن تكون اثَّلة يف دورة من ت

 .(٣)األطراف احلاضرة يف الدورة
 مشاورات البلدان األطراف املتأثرة املدرجة يف مرفقات التنفيذ اإلقليمي لالتفاقية  

ألطراف املتأثرة املدرجة يف مرفقات التنفيذ اإلقليمي لالتفاقياة سُتعقد مشاورات البلدان ا -٤
تشااارين  17إىل  16بشاااأن املساااائل املعروضاااة علاااى الااادورة اعامساااة عشااارة للجناااة يف الفاااثة مااان 

 قبل افتتاو الدورة. 2016 األول/أكتوبر

__________ 

ميكن االطالع على املعلومات ذات الصالة عان  الاة التصاديقات علاى موقاع األماناة الشابكي يف الاراب  التاايل:  (1)
<www.unccd.int/Lists/SiteDocumentLibrary/convention/Ratification%20list%20May2014.pdf>. 

واملنظمات ريري احلكومية وكيانات قطاَعي األعماال والصاناعة، املعتمادة يف  الدوليةترِد أمساء املنظمات احلكومية  (2)
 .ICCD/COP(11)/20/Rev.1بالوثيقة ملؤمتر األطراف، يف املرفقات األول والثاين والثال   11الدورة 

ماااان النظااااام الااااداخلي ملااااؤمتر األطااااراف بصااااي ته الااااواردة يف  7تاااارِد تفاصاااايل إجااااراءات قبااااول املااااراقبني يف املااااادة  (٣)
 .1-أ /م1 املقرر
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 المسائل التنظيمية -١ 
 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل )أ( 

 اللجنةتعيين مقرر  )ب( 
لتنظار فياه ب اارض  (ICCD/CRIC(15)/1) ساُيعرض علاى اللجناة جادول األعمااال املؤقات -٥

د يف مرفاااق هاااذ  الوثيقااة جااادول زمااال مؤقااات ألعمااال الااادورة علاااى النحاااو املفص ااال يف ويااارِ . إقاارار 
 الفروع الواردة أدنا .

 الدورة من ال رض
، أن تنااق  اللجناة يف دور اا اعامساة 12-/م أ16قرر مؤمتر األطراف، مبوجا  مقارر   -6

لالتفاقياة عشارة، يف إطاار دورة اساتثنائية تعقاد فيماا باني الادورات، بناوداً تتعلاق بتطاار اساثاتيجي 
 لرصد واإلبالغ.ا إطارباإلضافة إىل ما يقابله من  يف املستقبلميكن أن يوضع 

 التنفيذياة األميناة أعدته الذي املؤقت األعمال جدول يف املقرر هذا مأ كا روعيت وقد-7
 .اللجنة مكت  مع بالتشاور

 تنظيم العمل  
قد تود  اللجنة النظر يف السيناريو التايل: ستقدم األمينة التنفيذية التفاقية األمام املتحادة  -8

املعروضاة ذات الصالة ملكافحة التصحر )االتفاقية( يف بياهنا االستهاليل نظارة عاماة علاى املساائل 
 على الدورة اعامسة عشرة للجنة. وسيديل رئيس اللجنة أيضاً ببيان استهاليل.

رئايس  و، سايدع2016تشرين األول/أكتوبر  18اجللسة االفتتا ية اليت سُتعقد يف  ويف -9
اللجناااة إىل إقااارار جااادول األعماااال وتنظااايم العمااال فضااااًل عااان انتاااااب مقااارر اللجناااة يف دورتيهاااا 
اعامسااة عشاارة والسادسااة عشاارة. ل تتنااااول اللجنااة بنااود جاادول األعمااال وفقاااً للجاادول الاا مل 

سااُتتناول بنااود  السااابقة،ملمارسااة ا وجرياااً علااىاملفصاال يف مرفااق هااذ  الوثيقااة. املؤقاات علااى النحااو 
جدول األعمال من خالل بيانات يديل هبا اثلو اجملموعات اإلقليمية واجملموعاات املهتماة، تليهاا 

 لقاااات النقاااام،  يثماااا  تيحبيانااات األطاااراف املشااااركة بصااافة مراقااا ،  سااا  االقتضااااء. وسااات
وضااع توصاايات بُ يااة لألطااراف تبااادل املعلومااات  كااي يتسااى،  اجللسااة يف فاارص التحاااورأمكاان، 

حماااددة األهاااداف بشاااأن املساااائل املتصااالة ببناااود جااادول األعماااال. وقااارر مكتااا  اللجناااة أيضااااً يف 
 اجتماعه إ راك منظمات اجملتمع املدين قدر اإلمكان أثناء الدورة اليت سُتعقد فيما بني الدورات.

 20املؤقااات بتعاااداد التقريااار الشاااامل للااادورة اعامساااة عشااارة يف ويسااامح اجلااادول الااا مل  -10
. و سايقدَّم خاالل اجللساة اعتامياة نفساها مشاروع تقريار الادورة مان 2016األول/أكتوبر  تشرين

 أجل اعتماد .
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 تجارب التنفيذ -٢ 
 عملية اإلبالغ االختياري تجارب )أ( 

األطااراف أن يكااون اإلبااالغ اختيارياااً يف قااررت األطااراف يف الاادورة الثانيااة عشاارة ملااؤمتر  -11
يف ضاوء احلاجاة إىل وضاع صاي ة هنائياة للجوانا  املنهجياة لاباالغ مباوازاة العمال  (٤)2016 عام

الاااذي يضاااطلع باااه الفرياااق العامااال احلكاااومي الااادويل املعااال باإلطاااار االساااثاتيجي املقبااال لالتفاقياااة 
ة املعقااااودة فيمااااا بااااني الاااادورات إىل دورة )الفريااااق العاماااال(. ونتيجااااًة لااااذلك، حتولاااات دورة اللجناااا

باال سااثك   ،لاان تتااوىل اسااتعراض النتااائج الااواردة يف التقااارير املقدمااة ،اسااتثنائية فيمااا بااني الاادورات
على ماؤمتر هبدف اقثاو هنج  هتساعد الفريق يف عملو باإلبالغ  اليت تتصلعلى القضايا املنهجية 

 االتفاقية من أجل توجهها االسثاتيجي يف املستقبل.األطراف يف دورته الثالثة عشرة كي تعتمد  
وب ياااة متكاااني األطاااراف الااايت  ااارعت يف عملياااة اإلباااالغ االختيااااري مااان تقااادمي نتائجهاااا  -12

باااني عملياااة  رابطااااً وعاارض جهودهاااا، اتلفاااق علاااى تيساااري جلساااة للتحااااور. وساااتكون هاااذ  اجللساااة 
بتقادمي  ،والقضاايا الايت نوقشات يف الادورة اعامساة عشارة للجناة 2016اإلبالغ االختيااري لعاام 

ات ومقث ات لتحسني اإلبالغ يف ضوء الت يريات الضرورية يف اإلبالغ عن تنفيذ االتفاقياة بتعقي
 ورصد .

 
ICCD/CRIC(15)/INF.2 Compilation of 2016 reports 

 تحديد أهداف تحييد أثر تدهور األراضيعملية  )ب( 
على دمج أهداف التنمياة املتسادامة، وال سايما  12-/م أ٣و 12-/م أ2ينص املقرران  -1٣

بشأن حتييد أثر تدهور األراضي، يف عملية تنفيذ االتفاقية، ويدعوان األطاراف إىل  ٣-1٥ال اية 
علاى ذلاك، يطلا  املقارران إىل  صوغ أهداف طوعية لتحقيق حتييد أثر تدهور األراضاي. وعاالوة

األمانة وريريها من هيئات االتفاقية املالئمة وضع إر ادات بشأن صوغ رياياات ومباادرات وطنياة 
لتحييد أثر تدهور األراضي.

برنااامج "واساتجابة ذاذين املقاررين، وضاعت ا لياة العاملياة، بالتعااون ماع أماناة االتفاقياة،  -1٤
. واذااادف الرئيساااي للربناااامج هاااو متكاااني )الربناااامج( "األراضااايحتدياااد أهاااداف حتيياااد أثااار تااادهور 

البلادان األطاراف ماان وضاع خطاو  أساااس وطنياة، ورسام ريايااات طوعياة فيماا يتعلااق بتحيياد أثاار 
تدهور األراضي، وحتديد التدابري الالزمة لتحقيقها. وُدعيت األطراف إىل اإلعاراب عان اهتمامهاا 

لقات عمل افتتا ية إقليمية مع األطراف املهتمة يف الفثة الربنامج، ونُظمت عدة  يف باملشاركة 
. وأُطلعت البلدان املشاركة على مشروع دليل تقل بشأن كيفياة 2016بني أيار/مايو ومتوز/يوليه 

 تناول عملية حتديد األهداف، وروعيت تعقيبا ا يف الصي ة النهائية لتلك الوثيقة.
__________ 

 .12-/م أ1٥ راملقر  (٤)
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أ( يوضااح أهااداف الربنااامج، )ب( ويصااف األنشااطة الاايت وسااتقدم ا ليااة العامليااة تقريااراً ) -1٥
اضااطُلع هبااا  اا  ا ن، )ج( ويعاارض م يااداً ماان األنشااطة املقااررة قباال انعقاااد الاادورة الثالثااة عشاارة 
ملؤمتر األطراف، )د( ويقثو أسئلة إر اادية وتوصايات لكاي تنظار فيهاا اللجناة يف دور اا اعامساة 

جلسااة  اللعنيااة األخاارى املشاااركة يف الربنااامج جتارهبااا خااستتقاساام األطااراف واجلهااات املو عشاارة. 
م يااداً ماان اإلر ااادات بشااأن عمليااة حتديااد أهااداف حتييااد أثاار أثناءهااا للتحاااور، وسااُيقدم اعاارباء 

 تدهور األراضي.
 

ICCD/CRIC(15)/3  تقريااااار عااااان العملياااااة الوطنياااااة الطوعياااااة لتحدياااااد أهاااااداف حتيياااااد أثااااار
 األراضي تدهور

 االتفاقية في المستقبلتنفيذ  -٣ 
 ل إليها الفريق العامل الحكومي الدولياألولية التي توص   النتائج )أ( 

أنشأت األطراف يف الدورة الثانية عشرة ملؤمتر األطراف فريقاً عاماًل  كومياً دولياً معنيااً  -16
يتهااا. وُكلااف ضاامن نطاااق االتفاقيااة ووال)الفريااق العاماال( باإلطااار االسااثاتيجي املقباال لالتفاقيااة 

 باملهام التالية: 12-/م أ7الفريق العامل مبوج  املقرر 
تقياايم اعطااة وإطااار العماال االسااثاتيجيني احلاااليني للساانوات العشاار ماان أجاال  )أ( 

( )االسثاتيجية(، مبا يف ذلك مدى فعالية تنفياذها وأيياة 2018-2008تع ي  تنفيذ االتفاقية )
 قبلة؛مؤ رات التقدم احملرز للفثة امل

النظر يف اعياارات املتا اة للانهج االساثاتيجي لالتفاقياة الاذي ميكان العمال باه  )ب( 
يف املسااتقبل، مبااا يف ذلااك مااا إذا كااان ينب ااي توساايع نطاااق االسااثاتيجية احلاليااة أو تنقيحهااا، أو 

 اعتماد اسثاتيجية جديدة؛
االسااااثاتيجي يف املسااااتقبل اقااااثاو هنااااج تعتمااااد  االتفاقيااااة ماااان أجاااال توجههااااا  )ج( 

 والعناصر اليت ينب ي إدراجها فيه.
وطُل  إىل الفريق العامل أن يقدم نتائجه األولية للتعليق عليها يف الدورة اعامسة عشرة  -17

فياانص علااى أن  اادف الاادورة االسااتثنائية اعامسااة عشاارة للجنااة  12-/م أ16ر للجنااة، أمااا املقاارَّ 
 ات إىل مساعدة الفريق يف عمله.اليت سُتعقد فيما بني الدور 

 
ICCD/CRIC(15)/2  النتاااائج األولياااة الااايت توصااال إليهاااا الفرياااق العامااال احلكاااومي الااادويل املعااال

 باإلطار االسثاتيجي املقبل لالتفاقية
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 إجراءات اإلبالغ العامة وطرائق تقديم التقارير من األطراف )ب( 
تقااادم إىل اللجناااة يف دور اااا اعامساااة عشااارة إىل األماناااة أن  12-/م أ16يطلااا  املقااارر  -18

تقريراً يتضمن مقث ات املبادئ التوجيهية وأدوات اإلبالغ الالزمة ملؤ رات التقدم احملرز واألداء، 
فضاًل عن حملة  املة عن إجراءات اإلبالغ العامة وطرائق تقدمي التقارير يف املستقبل. وملاا كانات 

 راً بالتقدم الذي حيارز  الفرياق العامال، ينب اي اعتباار املقث اات تلك املقث ات ترتب  ارتباطاً مبا
املقدمة إىل اللجنة يف دور ا اعامساة عشارة مقث اات أولياة، وينب اي أن  ادف توصايات اللجناة 
إىل الفريق العامل إىل مساعدته يف عمله على تصاميم إطاار مقابال لرصاد أي اساثاتيجية جديادة 

 ر األطراف يف دورته الثالثة عشرة.أو معدلة سينظر فيها مؤمت
 

ICCD/CRIC(15)/4 تقرير عن إجراءات اإلبالغ العامة وطرائق تقدمي التقارير 

 تمويل تنفيذ االتفاقية: فرص زيادة التمويل وخيارات التتبع  )ج(  
إىل ا ليااة العامليااة واألمانااة وضااع  ااوذج جلمااع البيانااات عاان  12-/م أ1٥يطلاا  املقاارر  -19

، ٤املؤ اارات املاليااة الاايت اعتماادها مااؤمتر األطااراف يف دورتااه الثانيااة عشاارة للهاادف االسااثاتيجي 
بُ ياة مقارناة  ICCD/CRIC(14)/8 فضاًل عن منهجية لتحليل البيانات على النحو املبني يف الوثيقاة

 ت يف مؤ رات ال طاء األرضي/إنتاجية األراضي واملؤ ر املايل.ورصد االجتاها
طار اإلجراء املتكرر، ستقدم ا لية العاملية تقريراً يبني فرص زيادة التمويل من أجال ويف إ -20

 تنفيذ االتفاقية وخيارات تتبع التمويل يف التقارير املتعلقة باالتفاقية يف املستقبل.
 

ICCD/CRIC(15)/5  تقرير عن فرص زيادة التمويل من أجل تنفيذ االتفاقية وخيارات تتباع
 سياق التقارير املتعلقة باالتفاقية يف املستقبلالتمويل يف 

 النظر في أفضل الممارسات المتبعة في تنفيذ االتفاقية -٤ 
إمكانيةةة الحصةةول علةةم معلومةةات عةةن أفضةةل الممارسةةات عةةن طريةةق بوابةةة تبةةادل المعةةارف   

 العلمية وسوق بناء القدرات
تكاااون إمكانياااة احلصاااول  ، علاااى أن12-/م أ16اتفااق ماااؤمتر األطاااراف، مبوجااا  مقااارر   -21

على معلومات عن أفضل املمارسات عن طريق بوابة تبادل املعارف العلمية )البواباة( وساوق بنااء 
 القدرات موضوعاً مدرجاً يف جدول أعمال الدورة اعامسة عشرة للجنة.

 نااوليت ،كي تنظر فيه  ،وتعت م األمانة أن تقدم إىل اللجنة يف دور ا اعامسة عشرة تقريراً  -22
املقاررات الصاادرة عان ماؤمتر األطاراف يف دورتاه الثانياة  مقتضاياتمجيع اإلجراءات املتاذة بشأن 

عشرة فيماا يتعلاق مبواصالة اساتادام ساوق بنااء القادرات واملساائل املعلقاة املتصالة بتحدياد قواعاد 
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الادورة التاساعة ملاؤمتر ى مان املواضايع الايت  ادد ا األطاراف يف ق اباَ البيانات األولية املوصى هبا ملا تاَ 
 .(٥)األطراف

، إىل األمانااة أن توسااع نطاااق البوابااة بأفضاال 12-/م أ20وطلباات األطااراف، يف املقاارر  -2٣
املمارساات، ماان خااالل إجااراءات تشاامل التعاااون مااع الشاابكة العامليااة لاانُهج وتكنولوجيااات  فاا  

تكنولوجياااات اإلدارة "وع املاااوارد )الشااابكة العاملياااة(، فيماااا يتعلاااق بأفضااال املمارساااات بشاااأن موضااا
. وعالوة على ذلك، طلا  ماؤمتر األطاراف إىل األماناة "املستدامة لألراضي، مبا يف ذلك التكيف

أن متضااااي يف تطااااوير البوابااااة وحتسااااينها بالتعاااااون مااااع الشااااركاء ماااان أجاااال زيااااادة فائااااد ا بالنساااابة 
عااان طرياااق البواباااة  املعلوماااات املتا اااة وتوسااايع نطااااق  موعاااةللمجموعاااات املاتلفاااة املساااتهدفة 

 للجهات الفاعلة الوطنية ودون الوطنية على وجه اعصوص.
أفضاال بشااأن وبناااًء علااى ذلااك، فااتن التقرياار املقاادم إىل اللجنااة يف دور ااا اعامسااة عشاارة  -2٤

وإباااالغ املعلوماااات عااان أفضااال  ،املمارساااات سيتضااامن أيضااااً فرعااااً يتنااااول مواصااالة تطاااوير البواباااة
 سوق بناء القدرات ومنرب الشبكة العاملية، وزيادة استادام البوابة. املمارسات عربها وعرب

 
ICCD/CRIC(15)/6 احلصاول علاى معلوماات عان أفضال املمارساات عان طرياق بواباة  إمكانية

 عارف العلمية وسوق بناء القدراتتبادل امل

__________ 

 ، املرفق اعامس.9-/م أ11املقرر  (٥)
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 المرفق

جةةدول زمنةةي مؤقةةت ألعمةةال الةةدورة الخامسةةة عشةةرة للجنةةة اسةةتعراض   
 االتفاقيةتنفيذ 

٢٠١٦األول/أكتوبر  تشرين ١٨الثالثاء 

٠٠/١٣٠٠/١٨-٠٠/١5-٠٠/١٠

 املسائل التنظيمية 
 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل -

(ICCD/CRIC(15)/1) 
 تعيني املقرر -

 جتارب التنفيذ 
  عملية اإلبالغ االختياري جتارب -
  وار مفتوو()  
  (ICCD/CRIC(15)/INF.2) 

 

 جتارب التنفيذ 
 عملية حتديد أهداف حتييد أثر تدهور األراضي  -
 )جلسة حتاور(  
  (ICCD/CRIC(15)/3) 

 

 

 

٢٠١٦تشرين األول/أكتوبر  ١٩األربعاء 

٠٠/١٣٠٠/١٨-٠٠/١5-٠٠/١٠

 تنفيذ االتفاقية يف املستقبل

األولية اليت توصل إليها الفريق العامل  النتائج -
احلكومي الدويل

  (ICCD/CRIC(15)/2) 

إجراءات اإلبالغ العامة وطرائق تقدمي التقارير  -
من األطراف

  (ICCD/CRIC(15)/4)

 تنفيذ االتفاقية يف املستقبل

إجراءات اإلباالغ العاماة وطرائاق تقادمي التقاارير  -
 من األطراف

  (ICCD/CRIC(15)/4 ))تابع(

زياااااادة التمويااااال  فااااارصمتويااااال تنفياااااذ االتفاقياااااة:  -
 وخيارات التتبع

  (ICCD/CRIC(15)/5 ) 
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٢٠١٦تشرين األول/أكتوبر  ٢٠الخميس 

٠٠/١٣٠٠/١٨-٠٠/١5-٠٠/١٠

 النظر يف أفضل املمارسات املتبعة يف تنفيذ االتفاقية  •
إمكانياااااة احلصاااااول علاااااى معلوماااااات عااااان أفضااااال  -

املمارسات عن طريق بوابة تبادل املعاارف العلمياة 
 وسوق بناء القدرات

 (ICCD/CRIC(15)/6 ) 
ماان جلناااة اسااتعراض تنفياااذ  املقاادمإعااداد التقرياار الشاااامل  •

، مباا يف ذلاك االسااتنتاجات األطارافاالتفاقياة إىل ماؤمتر 
 والتوصيات 

إعااداد التقرياار الشاااامل املقاادم ماان جلناااة اسااتعراض تنفياااذ  •
االتفاقياة إىل ماؤمتر األطاراف، مباا يف ذلاك االسااتنتاجات 

 والتوصيات
اعتماااااد التقرياااار الشااااامل املقاااادم ماااان جلنااااة اسااااتعراض  •

تنفياااااذ االتفاقياااااة إىل ماااااؤمتر األطاااااراف، مباااااا يف ذلاااااك 
 االستنتاجات والتوصيات

 اختتام الدورة •
 

 

    


