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 االتفاقية.استعراض الدعم املايل من أجل تنفيذ  -٣
ــــة املســــتدامة ملــــا بعــــد  -٤ ــــذها مل تــــوء إطــــار التنمي ــــرامو العمــــل وتنقيحيفــــا وتنفي صــــيارة ب

 .5102 عام
ا مل د التقرير الشامل للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية املقدم إىل مـؤرر األطـرا ،  ـاعتما -2

 ذلك االستنتاجات والتوصيات.

 شروح جدول األعمال المؤقت -ثانياا  
، أن تُعقـد الـدورة الثالثـة عشـرة للجنـة 00-/م أ51قرر مـؤرر األطـرا ،  قت ـق مقـرر   -0

للجنة( مل مقر أمانـة االتفاقيـة مل بـون، بنملانيـا، ملـدة  سـة  0٣استعراض تنفيذ االتفاقية )الدورة 
، أو مل أي مكـــان آبـــر بـــ  مرافـــ  510٤تشـــرين الثـــارب/نوفم   52-01أيـــام عمـــل مل الفـــ ة 

 حتمل التكاليف املالية اإلتافية.لألمم املتحدة، ما مل يعرض أحد است افة تلك الدورة و 
نفســ  أن تســتعرض األحكــام املتعلقــة باالجتماعــات  وطلــا املــؤرر إىل األمانــة مل املقــرر -5

اإلقليميـــة املعقـــودة حت ـــعات الجتماعـــات لنـــة العلـــم والتكنولوجيـــا، علـــق النحـــو الـــوارد مل برنـــامو 
لتمكينيفـــا مـــن تنظـــيم هـــذ   عمليفـــا ا ـــدد التكـــاليف لفـــ ة الســـنتني، وأن تلـــتم  ت عـــات ماليـــة

 .االجتماعات مل املناط  اخلم  املتنثرة
لنة استعراض تنفيـذ االتفاقيـة ومـؤرر األطـرا ، حسـبما مكتََب وَتقرر، بعد التشاور مع  -٣

ـــــــدورة   آذار/ 52إىل  52مل بـــــــون، بنملانيـــــــا، مل الفـــــــ ة مـــــــن  0٣يقت ـــــــ  ا ـــــــال، أن تُعقـــــــد ال
 . 5102 مارس

 املشاركون  
وذلــك وفقــات ، (0)تتــنلف لنــة اســتعراض تنفيــذ االتفاقيــة مــن  يــع األطــرا  مل االتفاقيــة -٤

. وجيوز قبـول أي هيةـة أو وكالـة أبـرو، سـواء كانـت وطنيـة 6، املرف ، الفقرة 9-/م أ00للمقرر 
، تود أن ُرثَّل مل دورة من دورات اللجنة بصفة مراقا، مـا (5)أو دولية، حكومية أو رع حكومية

 .(٣)مل يع ض علق ذلك ثلث األطرا  ا اترة مل الدورة

__________ 

 ميكـــــن االطـــــلو علـــــق املعلومـــــات عـــــن حالـــــة التصـــــديقات علـــــق الصـــــفحة التاليـــــة مـــــن موقـــــع األمانـــــة الشـــــبك : (0)
<www.unccd.int/en/about-the-convention/the-convention/Status-of-ratification/Pages/default.aspx>. 

نظمات ا كومية الدولية، واملنظمات رـع ا كوميـة، وكيانـات قيـاَع  األعمـال والصـناعة، املعتمـدة ترد أمساء امل (5)
 .ICCD/COP(11)/20/Rev.1ملؤرر األطرا ، مل املرفقات األول والثارب والثالث بالوثيقة  00مل الدورة 

ؤرر األطــــرا  بصــــيدت  الــــواردة مل مــــن النظــــام الــــدابل  ملــــ 2تــــرفد تفاصــــيل إجــــراءات قبــــول املــــراقبني مل املــــادة  (٣)
 .0-أ /م0 املقرر
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 طرا  املتنثرة املدرجة مل مرفقات التنفيذ اإلقليم  للتفاقيةمشاورات البلدان األ  
ســــو  تُعقــــد املشــــاورات اإلقليميــــة بــــني البلــــدان األطــــرا  املتــــنثرة املدرجــــة مل مرفقــــات  -2

للجنــة مل بــون، بنملانيــا، مل  0٣التنفيــذ اإلقليمــ  للتفاقيــة بشــنن املســائل املعروتــة علــق الــدورة 
 ، قبل بدء الدورة. 5102ارس آذار/م 5٤إىل  5٣الف ة من 

 المسائل اإلجرائية  -١ 
 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  )أ( 

ـــــــــت  -6 ـــــــــة جـــــــــدول األعمـــــــــال املؤق ـــــــــذ االتفاقي ـــــــــة اســـــــــتعراض تنفي ســـــــــو  يقـــــــــدَّم إىل لن
(ICCD/CRIC(13)/1  لتنظــر فيــ  بدــرض إقــرار . ويــرد مل املرفــ  الثــارب وــذ  الوثيقــة جــدول زمــ )

 ورة علق النحو املفّصل مل الفروو الواردة أدنا . مؤقت ألعمال الد
 الدرض من الدورة  

، أن تركـ  اللجنـة عمليفـا، 9-/م أ00من مقـرر   0٤قرر مؤرر األطرا ،  وجا الفقرة  -2
مل اللســـات الـــ  تعقـــد بـــني الـــدورات العاديـــة ملـــؤرر األطـــرا ، علـــق اســـتعراض األطـــرا  تنفيـــَذ 

ائ  إىل مــؤرر األطــرا  يت ــمن توصــيالا بشــنن التــدابع اإلتــافية االتفاقيــة قصــد تقــدر تقريــر  ــ
 اللزم اختاذها لتيسع تنفيذ االتفاقية بفاعلية. 

، أن علـــق جلســـات 00-/م أ01مـــن مقـــرر   0وقـــرر مـــؤرر األطـــرا ،  وجـــا الفقـــرة  -1
وصـــيات إىل إىل استعراتـــيفا مؤتـــرات األداء، أن تقـــدم ت اللجنـــة املعقـــودة بـــني الـــدورات، اســـتنادات 

مؤسسات االتفاقية بشنن األولويات ال  يتعني إدراجيفا مل برامو عمليفا ومي انيالا لف ة السـنتني 
 التالية. 

للجنــة، وكــذلك األحكــام  0٣املتعلــ  ب نــامو عمــل الــدورة  00-/م أ09وُأبــذ املقــرر  -9
ني التنفيذي بالتشاور مع ، بعني االعتبار مل جدول األعمال املؤقت الذي أعد  األماملذكورة آنفات 

ملـــؤرر األطـــرا  تلقـــ   00كـــون الـــدورة   مكتـــا اللجنـــة. ويراعـــ  جـــدول األعمـــال املؤقـــت أي ـــات 
ال وء علق أمهية ختصيص قدر وا  من الوقت للمناقشات بني األطرا  بشنن استعراض تنفيـذ 

)االسـ اتيجية( ( 5101-5111ستوو تنفيذ االتفاقيـة )اخلية واإلطار االس اتيجيني للرتقاء  
مل الفــ ات الفاصــلة بــني دورات اللجنــة، وتــرورة النظــر مل القيــود النا ــة عــن قصــر مــدة الــدورة. 
وعلق هذا، سو  يؤجَّل إىل دورة الحقة مـن دورات اللجنـة النظـُر مل بنـود جـدول األعمـال الـ  

 ال تتصل مباترة بتقييم تنفيذ االتفاقية واس اتيجيتيفا. 
 تنظيم العمل  

اقـــُ ن أن يُلقـــ  األمـــني التنفيـــذي التفاقيـــة األمـــم املتحـــدة ملكافحـــة التصـــحر، مل بيانـــ   -01
للجنـة اسـتعراض تنفيـذ االتفاقيـة.  0٣االستيفليل، نظرة عامة علق املسائل املعروتة علق الـدورة 

 ببيان استيفليل.  وسيديل رئي  لنة استعراض تنفيذ االتفاقية أي ات 
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، ســـيدعو 5102آذار/مـــارس  52لســـة األوىل الـــ  ســـُتعقد مل وفيمـــا هـــص هيكـــل ال -00
 رئي  اللجنة إىل إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل، ويل  ذلك تعيني مقرر اللجنة. 

مث تتنـاول اللجنة بنود جدول األعمال وفقـات للجـدول الـ م  املؤقـت علـق النحـو املفصـل  -05
رســـة املتبعـــة مل الســـاب ، ســـو  تعـــا  بنـــود جـــدول مل املرفـــ  الثـــارب مـــن هـــذ  الوثيقـــة. وعـــن املما

األعمــال مــن بــلل بيانــات مــن اثلــ  امموعــات اإلقليميــة ويموعــات ال ــد ، تلييفــا بيانــات 
 األطرا  واملراقبني حسا االقت اء. 

 آذار/ 52مل  0٣ويســـــمو الـــــدول الـــــ م  املؤقــــــت بلعـــــداد التقريـــــر الشـــــامل للــــــدورة  -0٣
بـــلل اللســـة اخلتاميـــة نفســـيفا مســـودة تقريـــر الـــدورة مـــن أجـــل  . و ســـو  يقـــدَّم510٤ مـــارس

 اعتمادها. 
 تعيين مقرر اللجنة  )ب( 

مــن مرفــ   1بــالفقرة  ملــؤرر األطــرا ، عمــلت  00انُتخــا رئــي  اللجنــة ونوابــ  مل الــدورة  -0٤
 0٣. وسو  يؤدي أحد نواب الرئي  ميفام املقرر ويعنيَّ مل مستيفل الـدورة (٤)9-/م أ00املقرر 
 للجنة.
 تـــــبا / ٤و ٣ورتـــــو مكتـــــا اللجنـــــة، مل اجتماعـــــ  األول بـــــني الـــــدورات املعقـــــود مل  -02
للجنـــة. وقـــد تـــود اللجنـــة أبـــذ هـــذا  ات ي كوملـــاز )أوكرانيـــا( ليكـــون مقـــّرر ، الســـيد يـــور 510٤ ف ايــر

 ال تيو مل ا سبان عند بتيفا مل تعيني مقرر اللجنة. 

 تقييم تنفيذ االتفاقية  -٢ 
 سامهات االجتماعات اإلقليمية املعقودة مل إطار التح ع للدورة الثالثة عشرة للجنةاستعراض م  

 وحتلــيلت  أن علــق األمانــة أن تعــد توليفــات  9-/م أ0٣مــن مرفــ  املقــرر  50جــاء مل الفقــرة  -06
للتقــارير املقدمــة مــن الــدول األطــرا  واملــراقبني إىل االجتماعــات اإلقليميــة وــد  ا صــول  أوليــات 
 مسامهات إقليمية مل مناقشات اللجنة. علق 
إدراج اســتعراض املســامهات  00-/م أ09مــن مقــرر   0وقـرر مــؤرر األطــرا ، مل الفقــرة  -02

 مل جدول أعمال تلك الدورة. 0٣للدورة  املقدمة مل االجتماعات اإلقليمية حت عات 
،  ساعدة األمانـة يرات وسو  يقدم رؤساء مرفقات التنفيذ اإلقليم  مل إطار االتفاقية تقر  -01

عنــد االقت ــاء، عمــا تــتمخج عنــ  االجتماعــات اإلقليميــة، مــع االهتمــام باصــة ب نــامو عمــل 
 . 0٣الدورة 

__________ 

 .ICCD/COP(11)/23الوثيقة  (٤)
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استعراض التقارير املقدمة من البلدان األطرا  ورعها من الكيانات املبلدة بشنن مؤترات األداء   
( الـدعوة والتوعيـة والتثقيـف؛ 0 اتيجية: )من أجل حتقي  األهدا  التنفيذيـة للسـ املعتمدة مؤقتات 

( والتمويــل 2( وبنــاء القــدرات؛ )٤( والعلــم والتكنولوجيــا واملعرفــة؛ )٣( وإطــار السياســات؛ )5)
 ونقل التكنولوجيا

علـــق املمارســـة املتبعـــة، جيـــا أن يتوافـــ  اســـتعراض املعلومـــات الـــواردة مل التقـــارير  وجريـــات  -09
الكيانـــــات املبلدـــــة األبـــــرو مـــــع األهـــــدا  التنفيذيـــــة اخلمســـــة املقدمـــــة مـــــن البلـــــدان األطـــــرا  و 

 للس اتيجية ويتقيد باملبالغ املتوفرة لتنفيذ االتفاقية. 
 ICCD/CRIC(13)/4و ICCD/CRIC(13)/3و ICCD/CRIC(13)/2وتقــــــــــــــــــدم الوثــــــــــــــــــائ   -51
ن األطـــرا  حتلــيلت أوليـــات للمعلومـــات الــواردة مل التقـــارير املقدمـــة مــن البلـــدا ICCD/CRIC(13)/5و

املتنثرة واملتقدمة، ورعهـا مـن الكيانـات املبلدـة األبـرو عنـد االقت ـاء، بشـنن األهـدا  التنفيذيـة 
 من االس اتيجية ك  تنظر فييفا اللجنة وتستعرتيفا.  ٤إىل  0من 
 2قدمـــة مـــن الكيانـــات املبلدـــة عـــن ا ـــد  التنفيـــذي وســـُيجرو اســـتعراض املعلومـــات امل -50

 من جدول األعمال.  ٣)التمويل ونقل التكنولوجيا( مل إطار البند 
، أن تنشــر 9-/م أ0٣مـن مقـرر   9وطلـا مـؤرر األطـرا  إىل األمانـة،  قت ـق الفقـرة  -55

رد املسـرد، إتـافة إىل املسرد علق موقع االتفاقية وحتّدث  بانتظام مىت ظيفرت ا اجة إىل تنقيو. وي
الوثائ  األبـرو املتعلقـة بـاإلبلب وبعمليـة االسـتعراض )اـاذج اإلبـلب، ودليـل اإلبـلب، واإلطـار 

 .<http//www.unccd.int/reporting>التحليل (، مل الصفحة التالية من املوقع الشبك  للتفاقية: 

 استعراض الدعم المالي من أجل تنفيذ االتفاقية  -٣ 
، 9-/م أ00مل اســتعراض التــدفقات املاليــة اخلاصــة بتنفيــذ االتفاقيــة، وفقــات للمقــرر يشــ -5٣

)التمويــــل ونقــــل  2اســــتعراض املعلومــــات املقدمــــة مــــن الكيانــــات املبلدــــة عــــن ا ــــد  التنفيــــذي 
 .(2)التكنولوجيا( واستعراض املعلومات املقدمة بواسية املرف  املايل املوحد الوارد مل ااذج اإلبلب

 ICCD/CRIC(13)/6وتــــــــــــــرد املعلومــــــــــــــات املتصــــــــــــــلة وــــــــــــــذ  املســــــــــــــنلة مل الــــــــــــــوثيقتني  -5٤
لكــ  تنظــر فييفــا اللجنــة وأي توصــية قــد تــود تقــدمييفا عــن تقيــيم التــدفقات  ICCD/CRIC(13)/7و

 املالية لتنفيذ االتفاقية. 
معلومـــات مســـتجدة عـــن  أعـــل  أي ـــات  5٤وتت ـــمن الوثيقتـــان املشـــار إلييفمـــا مل الفقـــرة  -52
كـــ  تيلـــع علييفـــا   00-/م أ0٤)أ( و)ب( مـــن املقـــرر 02و 02م ا ـــرز مل تنفيـــذ الفقـــرات التقـــد

 اللجنة. 
__________ 

)ج(. وســــو  جُيــــرو اســــتعراض املعلومــــات املقدمــــة مــــن 0٤، الفصــــل الرابــــع، الفقــــرة 9-/م أ00انظــــر املقــــرر  (2)
ارد لــدعم تنفيــذ إىل "تعبةــة املــو  ٤)ويرمــ  ا ــد  االســ اتيج   ٤الكيانــات املبلدــة بشــنن ا ــد  االســ اتيجية 

 .للجنة 02  االتفاقية عن طري  بناء تراكات فعالة بني اليفات الفاعلة الوطنية والدولية" أثناء انعقاد الدورة
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صيييا ة اييرامع العمييل وتنقيحفييا وتنفيييذإا فييي نيية  إمييار التنمييية المسييتدامة لمييا  -٤ 
  ٢1١2اعد عام 

املتعلــ  بتــدعيم  00-/م أ5مــن مقــرر   00طلــا مــؤرر األطــرا  إىل اللجنــة، مل الفقــرة  -56
يــــ  عمليــــة مواءمــــة بــــرامو العمــــل مــــع االســــ اتيجية وتنفيــــذها، أن تتفــــ  آراؤهــــا  ــــلء، مل وتع  

، علـــق عمليـــَ  اســـ اتيجية التمويـــل املتكاملـــة/إطار االســـتثمار املتكامـــل وعلقالمــــا 0٣ دورلـــا
بعمليــة مواءمــة بــرامو العمــل الوطنيــة، مــع ا ــرمج علــق أن يتفــ   يــع أصــحاب املصــلحة علــق 

ا، وتقــدم املشــورة بشــنن ســبل إدمــاج اســ اتيجيات التمويــل املتكاملــة/أطر االســتثمار اآلراء نفســيف
 املتكاملة مل عملية مواءمة برامو العمل الوطنية. 

، بيـــة لتنـــاول 0٣، مل دورلـــا اللجنـــةمـــن املقـــرر نفســـ  أن تنـــاق   05وطلبـــت الفقـــرة  -52
 ة لإلدارة املستدامة لألرات . عملية مواءمة برامو العمل الوطنية من منظور األهدا  الكلي

ويرد التقرير الذي تارك مل إعداد  األمانة واآلليـة العامليـة، عمـلت باألحكـام ذات الصـلة  -51
للنظــر فيــ  وتقــدر أي توصــية قــد تررــا  ICCD/CRIC(13)/8، مل الوثيقــة 00-/م أ5مــن املقــرر 

 اللجنة مل األبذ وا مل هذا الصدد.

مل للجنييية اسيييتعراض تنفييييذ االتفاقيييية المقيييدم إلييي  ميييؤتمر اعتميييال التقراييير الشيييا -2 
 األمراف، اما في ذلك االستنتاجات والتةصيات 

عـن  ، أن تقـدم إىل مـؤرر األطـرا  بانتظـام تقريـرات 9-/م أ00للمقـرر  علق اللجنـة، وفقـات  -59
ات  يــع نــواح  عمليفــا،  ــا مل ذلــك عــن طريــ  تقريــر  ــائ  عــن اللســات الــ  تُعقــد مل الفــ  

الفاصــلة بــني الــدورات العاديــة ملــؤرر األطــرا ، يت ــمن توصــيالا بشــنن التــدابع اإلتــافية الــلزم 
، جيـــا أن يشـــتمل التقريـــر 00-/م أ01للمقـــرر  اختاذهـــا لتيســـع تنفيـــذ االتفاقيـــة بفعاليـــة. ووفقـــات 

عـــني علـــق توصـــيات إىل مؤسســـات االتفاقيـــة بشـــنن األولويـــات الـــ  يت أي ـــات  0٣النيفـــائ  للـــدورة 
 إدراجيفا مل برامو عمليفا ومي انيالا لف ة السنتني التالية.

وتقدمــ  إىل مــؤرر األطــرا  كــ   0٣وعلــق اللجنــة أن تعتمــد مشــروو التقريــر مل دورلــا  -٣1
 وأي قرارات قد يود املؤرر اختاذها بشنن تنفيذ االتفاقية.  05ينظر في  مل دورت  
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 المرفق األول

التفاقييييية فييييي لورتفييييا لجنيييية اسييييتعراض تنفيييييذ ا الةثييييائق المعرونيييية عليييي   
 عشرة الثالثة
 العنوان رم  الوثيقة

ICCD/CRIC(13)/1 جدول األعمال املؤقت وتروح . مذكرة من األمانة 
ICCD/CRIC(13)/2  تقييم تنفيذ االتفاقية: الدعوة والتوعية والتثقيف. مذكرة من األمانة 
ICCD/CRIC(13)/3 ة: إطار السياسات مذكرة من األمانة تقييم تنفيذ االتفاقي 
ICCD/CRIC(13)/4  تقييم تنفيذ االتفاقية: العلم والتكنولوجيا واملعرفة. مذكرة من األمانة 
ICCD/CRIC(13)/5  تقييم تنفيذ االتفاقية: بناء القدرات. مذكرة من األمانة 
ICCD/CRIC(13)/6 يا. مذكرة من األمانة تقييم تنفيذ االتفاقية: التمويل ونقل التكنولوج 
ICCD/CRIC(13)/7  استعراض الدعم املايل من أجل تنفيذ االتفاقية. مذكرة من األمانة 
ICCD/CRIC(13)/8  صــيارة بــرامو العمــل وتنقيحيفــا وتنفيــذها مل تــوء إطــار التنميــة املســتدامة ملــا

 . مذكرة من األمانة 5102بعد عام 
ICCD/CRIC(11)/INF.1  كني. مذكرة من األمانة معلومات للمشار 
ICCD/CRIC(11)/INF.2  ــــلب واالســــتعراض مل الفــــ ة ــــة عمليــــة اإلب . 5102-510٤تقريــــر عــــن حال

 مذكرة من األمانة 
ICCD/CRIC(11)/INF.3  التقريــــر املؤقــــت للفريــــ  العامــــل ا كــــوم  الــــدويل املعــــ  بالتعــــادل مل تــــدهور

 األرات 
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 المرفق الثاني

 دورة الثالثة عشرة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقيةجدول عمل أولي لل  
 ٢1١2آذار/مارس  ٢٣االثنين، 

 11/١1-٣1/١٤الساعة 
مشــــــاورات البلــــــدان األطــــــرا  املتــــــنثرة املدرجــــــة مل مرفقــــــات التنفيــــــذ  

 اإلقليم  للتفاقية
 
 
 

 ٢1١2آذار/مارس  ٢٤الثالثا ، 
  11/١1-٣1/١٤الساعة  ٣1/١٢-11/9 الساعة

لبلدان األطرا  املتنثرة املدرجة مل مرفقات التنفيذ مشاورات ا
 اإلقليم  للتفاقية

مشــــــاورات البلــــــدان األطــــــرا  املتــــــنثرة املدرجــــــة مل مرفقــــــات التنفيــــــذ 
 اإلقليم  للتفاقية

 
 
 

 ٢1١2آذار/مارس  ٢2األراعا ، 
 11/١1-11/١2 الساعة 11/١٣-11/١1 الساعة

 راض تنفيذ االتفاقية افتتان الدورة من قبل رئي  لنة استع
 
 املسائل اإلجرائية 

إقـــــــــــــرار جـــــــــــــدول األعمـــــــــــــال وتنظـــــــــــــيم العمـــــــــــــل  -
(ICCD/CRIC(13)/1 ) 

 تعيني مقرر اللجنة -
 تقييم تنفيذ االتفاقية 

 (ICCD/CRIC(13)/2الدعوة والتوعية والتثقيف ) -

 تقييم تنفيذ االتفاقية 
 (ICCD/CRIC(13)/4العلم والتكنولوجيا واملعرفة ) -
 (ICCD/CRIC(13)/5بناء القدرات ) -
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  ٢1١2آذار/مارس  ٢2الخميس، 
 11/١٣-11/١1الساعة  11/١1-11/١2الساعة 

 تقييم تنفيذ االتفاقية 
 (ICCD/CRIC(13)/3إطار السياسات ) -

  إطار مل توء صيارة برامو العمل وتنقيحيفا وتنفيذها
 5102 التنميــــــــــــــــة املســــــــــــــــتدامة ملــــــــــــــــا بعــــــــــــــــد عــــــــــــــــام

(ICCD/CRIC(13)/8) 

 ذ االتفاقيةتقييم تنفي 
 (ICCD/CRIC(13)/6التمويل ونقل التكنولوجيا ) -

  اســـــــــــتعراض الـــــــــــدعم املـــــــــــايل مـــــــــــن أجـــــــــــل تنفيـــــــــــذ االتفاقيـــــــــــة
(ICCD/CRIC(13)/7) 

 
 
 

  ٢1١2آذار/مارس  ٢2الجمعة، 
  11/١٣-11/١1الساعة 

اعتمـــــاد التقريـــــر الشـــــامل املقـــــدم مـــــن لنـــــة اســـــتعراض تنفيـــــذ 
ـــــك االســـــتنتاجات االتفاقيـــــة إىل مـــــؤرر األطـــــرا ،  ـــــا  مل ذل

 .والتوصيات
 ابتتام الدورة

 

    


