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 افتتاح الدورة -أوالا  

 البيانات االفتتاحية -ألف 

، افتتح رئيس لجنة اســـــــتفرا  النفيق االالفاسية، الســـــــيد  ندرو بي ـــــــو  2021آذار/مارس   15في  -1
 )غيانا(، الدورة التاسفة ع رة للجنة و دلى بمالحظات افتتاحية. 

من النظــاا الــداللي لم المر األ،راا، نــائــ  الرئيس في الــدورة  24وعّين الرئيس، وفقــا  للمــادة  -2
 سا  بالنيابة للجنة استفرا  النفيق االالفاسية لالل الدورة.التاسفة ع رة، السيد  حمد سنياز من الركيا، رئي 

 و دلى رئيس لجنة استفرا  النفيق االالفاسية بالنيابة بمالحظات افتتاحية. -3

 و دلى ببيان  يضا  األمين التنفيقي الالفاسية األمم المتحدة لمكافحة التصحر )االالفاسية(. -4

 البيانات العامة -باء 

ــم مجموعة  دلى  -5 ــتان )باســـــ ــم المجموعة األفريأية(، و وز)كســـــ ببيانات ممثلو كل من المغر  )باســـــ
دول آســــــــــــــيـا ومندقـة المحير الاـادا(، ونيكـارالوا )بـاســــــــــــــم مجموعـة بلـدان  مريكـا الالالينيـة ومندقـة ال حر 

رابع((،  الكاريبي(، وهنغاريا )باســـــــــــــم مرفل التنفيق ا اليمي ل ـــــــــــــمالي ال حر األبي  المتوســـــــــــــر )المرفل ال
 و)يالروس )باسم مرفل التنفيق ا اليمي ألورو)ا الوسدى وال رسية )المرفل الخامس((.

 و دلى ببيان  يضا  ممثل البرالغال )باسم االالحاد األورو)ي ودوله األعضاء(. -6

 و دلى ببيان آلر ممثل المملكة الفر)ية السفودية )باسم المجموعة الفر)ية(.  -7

منظمـة األلـقـية والعراعـة لامم المتحـدة )الفـاو( وممـثل المنظمـة الفر)ـية للتنمـية   و دلى ببـيان ممـثل -8
 العراعية.  

 ممثل الرابدة الفامة للفكرة في  ذر)يجان باسم منظمات المجتمع المدني.  و دلى ببيان  يضا   -9

   اجتماعات الب دان المدرجة في مرفقات التنفيذ اإلق يمي  -جيم 

ــتفرا  النفيق  ُعقدت اجتماعات م -10 ــرة للجنة اســ ــفة ع ــ ــيرا  للدورة التاســ رفقات التنفيق ا اليمي الحضــ
 :االالفاسية على النحو التالي

 مرفل التنفيق ا اليمي ألفريأيا :2021ش اط/فبراير  23-25 •

 مرفل التنفيق ا اليمي آلسيا :2021آذار/مارس  2-4 •

مرفل التنفيــق ا اليمي لمندقــة  مريكــا الالالينيــة وال حر  :2021شــــــــــــــ ــاط/فبراير  16-17 •
 الكاريبي

مرفل التنفيـق ا اليمي ل ــــــــــــــمـالي ال حر األبي  المتوســــــــــــــر  :2021آذار/مـارس  1-2 •
 )المرفل الرابع(

مرفل التنفيق ا اليمي ألورو)ا الوســــــــــــدى وال ــــــــــــرسية )المرفل   :2021آذار/مارس  4-5 •
 الخامس(
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 المسائل اإلجرائية -ثانياا  

 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل -ألف 

جـدول األعمـال الم اـ   2021آذار/مـارس  15 ارت اللجنـة في جلســــــــــــــتاـا األولى المفقودة في  -11
 :وفيما يلي نص جدول األعمال .ICCD/CRIC(19)/1على النحو الوارد في الوثيقة 

 افتتاح الدورة؛  -1

 :المسائل التنظيمية -2

 و)رنامج الفمل؛إارار جدول األعمال  ) ( 

 الفيين مقرر اللجنة؛ ) ( 

  :النفيق االالفاسية النفيقا  ففاال  على المستوى الو،ني ودون ا اليمي وا اليمي -3

مفلومات محدثة عن النفيق  هداا ،وعية التفلل بتحييد  ثر الدهور األراضـي وما  ) ( 
 يتصل باا من جاود التنفيق؛  

 ر الدهور األراضي؛ مفلومات محدثة عن ال غيل صندوق الحييد  ث  ) ( 

 مفلومات محدثة عن النفيق م ادرة الجفاا وما يتصل باا من جاود التنفيق؛   )ج( 

ــاالية والنفيقية   -4 ــياســ التقرير الم ا  للفريل الفامل الحكومي الدولي المفني بوضــــع الدابير ســ
 ففالة للتصدي للجفاا في إ،ار االفاسية مكافحة التصحر؛ 

 الالفاسية إلى م المر األ،راا؛ اعتماد القرير لجنة استفرا  النفيق ا -5

 التتاا الدورة.  -6

و ارت اللجنة في جلســـــــــتاا األولى  يضـــــــــا  برنامج عمل الدورة بصـــــــــيغته الواردة في مرفل الوثيقة  -12
ICCD/CRIC(19)/1. 

 تعيين مقرر ل جنة استعراض تنفيذ االتفاقية -باء 

، عين  اللجنة الســـــيد حســـــين نصـــــر هللا 2021آذار/مارس  15في الجلســـــة األولى المفقودة في  -13
 )لبنان( مقررا  لدورالياا التاسفة ع رة والف رين.

 الحضور -جيم 

  :في االالفاسية على النحو التالي حضر الدورة التاسفة ع رة للجنة ممثلو ___ ،رفا   -14

 []يستكمل الحقا  

  يضا  مراابون عن ___ ]بلدا [ و ___ ]منظمة[.وحضر الدورة  -15

  :وكان  منظمات األمم المتحدة ومكاالباا ووكاالالاا المتخصصة التالية ممثلة   يضا   -16

 []يستكمل الحقا  
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وحضر الدورة  يضا  ___ منظمة حكومية دولية و ___ من منظمات المجتمع المدني، من بيناا   -17
 منظمات لير حكومية.

 [الحقا   ]يستكمل

 الوثائق -دال 

 الرد في مرفل هقا التقرير اائمة بالوثائل التي ُعرض  على اللجنة كي النظر فياا. -18

 موجز المناقشات -ثالثاا  

   تنفيذ االتفاقية تنفيذاا فعاالا ع ى المستوى الوطني ودون اإلق يمي واإلق يمي   -ألف 

بتحييد أثر تدهور األراضرررري وما  تصررررل بوا من جوود مع ومات محدثة عن تنفيذ أهداف طوعية تتع ق  )أ( 
 التنفيذ

ــم مجموعة  -19 ــتان )باســـــ ــم المجموعة األفريأية(، و وز)كســـــ  دلى ببيانات ممثلو كل من المغر  )باســـــ
آسيا والمحير الاادا(، واألرجنتين )باسم مجموعة بلدان  مريكا الالالينية ومندقة ال حر الكاريبي(، و وكرانيا  

 لتنفيق ا اليمي ألورو)ا الوسدى وال رسية )المرفل الخامس((. )باسم مرفل ا

  و دلى ببيان  يضا  ممثل البرالغال )باسم االالحاد األورو)ي ودوله األعضاء(. -20

 و دلى ببيان آلر ممثل المملكة الفر)ية السفودية )باسم المجموعة الفر)ية(.  -21

دلى ببيانات ممثلو مصــــــــر، و نتيغوا و)ر)ودا، والركيا،  وفي المناا ــــــــات التفاعلية التي الل  ذل ،    -22
وســـــــــــويســـــــــــرا، وكولومبيا، وهنغاريا، والمكســـــــــــي ، وجماورية كوريا، وا مارات الفر)ية المتحدة، و)يالروس،  

ــيا الوســــــــــدى(، و وكرانيا، وفنعويال )جماورية  ــم آســــــــ ــتان )باســــــــ البوليفارية(، والواليات المتحدة  -وكازالســــــــ
واألرجنتين، وإســوااليني، واالالحاد الروســي، ولانا، والســودان، و نغوال، وشــيلي، والاند،  األمريكية، وفلســدين، 

 والجماورية الفر)ية السورية.

مدالالت ممثلو كل من البن  الدولي، ومرفل البيئة الفالمية، ومرصـــــــــد الصـــــــــحراء  وادا  يضـــــــــا   -23
 الكبرى والساحل، والفاو، واالالحاد الدولي لحفظ الدبيفة.

ــا باســــــــــم منظمات المجتمع و دل -24 ى ببيان ممثل رابدة مركع األعمال وا نجازات الدولية في فرنســــــــ
 المدني.  

 _____ :وُنظر في البيانات المكتو)ة بدال من المدالالت بالنس ة لممثلي  -25

 []يستكمل الحقا  

 مع ومات محدثة عن تشغيل صندوق تحييد أثر تدهور األراضي  ()ب 

ــيا  -26 ــم مجموعة آســــ ــم المجموعة األفريأية(، و)والان )باســــ  دلى ببيانات ممثلو كل من المغر  )باســــ
والمحير الاادا(، و)نما )باســــــــم مجموعة بلدان  مريكا الالالينية ومندقة ال حر الكاريبي(، وجورجيا )باســــــــم  

 مرفل التنفيق ا اليمي ألورو)ا الوسدى وال رسية )المرفل الخامس((. 

  ببيان  يضا  ممثل البرالغال )باسم االالحاد األورو)ي ودوله األعضاء(.و دلى  -27
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 و دلى ببيان آلر ممثل المملكة الفر)ية السفودية )باسم المجموعة الفر)ية(.  -28

وفي المناا ات التفاعلية التي الل  ذل ،  دلى ببيانات ممثلو الصين والمكسي  وكولومبيا واليابان    -29
 سويسرا والفلبين ولانا.والبرازيل وكندا و 

 ممثل الفاو. و دلى ببيان  يضا   -30

 و دلى ببيان آلر ممثل مركع التنمية المستدامة والبيئة باسم منظمات المجتمع المدني.  -31

 _____ :وُنظر في البيانات المكتو)ة بدال من المدالالت بالنس ة لممثلي  -32

 []يستكمل الحقا  

 تنفيذ مبادرة الجفاف وما  تصل بوا من جوود التنفيذمع ومات محدثة عن  )ج(  

 دلى ببيـانـات ممثلو كـل من بنن ولـانـا ونـاميبيـا )بـاســــــــــــــم المجموعـة األفريأيـة(، ولبنـان )بـاســــــــــــــم  -33
ــم مجموعة بلدان  مريكا الالالينية ومندقة ال حر الكاريبي(،   ــيا والمحير الاادا(، والبرازيل )باســ مجموعة آســ

 م مرفل التنفيق ا اليمي ألورو)ا الوسدى وال رسية )المرفل الخامس((. واالالحاد الروسي )باس

  و دلى ببيان  يضا  ممثل االالحاد األورو)ي )باسم االالحاد األورو)ي ودوله األعضاء(. -34

 و دلى ببيان آلر ممثل المملكة الفر)ية السفودية )باسم المجموعة الفر)ية(.  -35

البوليفارية(،   -و دلى ببيانات ممثلو كل من الصـــــــين، و وكرانيا، والمكســـــــي ، وفنعويال )جماورية  -36
 وإسوااليني، وسويسرا، والواليات المتحدة األمريكية، وكندا، ___ 

 []يستكمل الحقا  

مؤقت ل فريق العامل الحكومي الدولي المعني بوضر  تدابير سرياسراتية وتنفيذ ة  التقرير ال   -باء 
 فعالة ل تصدي ل جفاف في إطار اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر

 [ا  ]يستكمل الحق

 اختتام الدورة  -رابعاا  

   اعتماد تقرير لجنة استعراض تنفيذ االتفاقية إلى مؤتمر األطراف   -ألف 

 [الحقا  ]يستكمل 

 إغالق الدورة -باء 

 []يستكمل الحقا  
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