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 لجنة استعراض تنفيذ االتفاقية
 الدورة السادسة عشرة

 2017أيلول/سبتمرب  13-7أوردوس، الصني، 
 )أ( من جدول األعمال املؤقت1البند 

 المسائل التنظيمية
 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

 وشروحهجدول األعمال المؤقت   
 مذكرة من األمانة  

 جدول األعمال المؤقت -أوالا  
 املسائل التنظيمية: -1
 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل؛ )أ( 
 مكتب جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية عدا رئيسهاانتخاب أعضاء  )ب( 
 تنفيذ االتفاقية تنفيذاً فعااًل على املستويات الوطين ودون اإلقليمي واإلقليمي: -2
 استعراض تقرير جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية عن دورهتا اخلامسة عشرة؛ )أ( 
 الفرعية؛خطة العمل املتعددة السنوات ملؤسسات االتفاقية وهيئاهتا  )ب( 
 أداء مؤسسات االتفاقية وهيئاهتا الفرعية؛ )ج( 
وضع وتنفيذذ االسذتاتيايات مذن خذرل جذرامم العمذل الوطنيذة لتدقيذ  أهذدا   )د( 
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تقريذر مرفذ  البيئذة  املاليذة: ضمان مزيد من االستثمارات والعرقات مع اآلليذات )ه( 
العامليذذة جشذذسن اسذذتاتياياتجم وجرااذذجم ومشذذاريعجم لتمويذذل التكذذاليق الزائذذدة املتفذذ  

 عليها لألنشطة املتعلقة جالتصدر.
عمليذذذة اإلجذذذرت واالسذذذتعراض قوجذذذب اتفاقيذذذة األمذذذم املتدذذذدة ملكافدذذذة التصذذذدر ج ذذذرض  -3

 ية تنفيذ االتفاقية:إدماج أهدا  التنمية املستدامة وغاياهتا ا عمل
حتسني إجراءات تبليغ املعلومات، وكذلك نوعية وشكل التقارير الذ  تقذدم إ  

 مؤمتر األطرا .
 املسائل اإلجرائية: -4

 جرنامم عمل الدورة الساجعة عشرة للانة استعراض تنفيذ االتفاقية.
 اعتماد تقرير جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية. -5

 ألعمال المؤقتشروح جدول ا -ثانياا  
 موعد انعقاد الدورة ومكانجم  

، سذتعقد الذدورة السادسذة 9-/م أ11مذن مرفذ  املقذرر  19عمرً جاألحكام الواردة ا الفقذرة  -1
خذرل  2017أيلول/سذبتمرب  13إ   7عشرة للانة استعراض تنفيذ االتفاقية )اللانة( ا الفذتة مذن 

 ردوس، الصني.الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األطرا  ا أو 
 جدول األعمال املؤقت  

، يعذذد  9-/م أ11وفقذذاً الختصاتذذات جلنذذة اسذذتعراض تنفيذذذ االتفاقيذذة، الذذواردة ا املقذذرر  -2
 األمني التنفيذي جدول األعمال املؤقت لدورات اللانة جالتشاور مع مكتبها.

الذذوارد ا  ا االعتبذذار عنذذد إعذذداد جذذدول األعمذذال املؤقذذت 9-/م أ11ُأخذذذ املقذذرر قذذد و  -3
 8-/م أ3فيها املقررات  هذه الوثيقة إ  جانب غريه من مقررات مؤمتر األطرا  ذات الصلة، قا

 .12-/م أ3و 10-/م أ1و
 الوثائ   

وثذذذائ  ذات تذذذلة جاملوضذذذو .  تذذذرد ا املرفذذذ  األول وذذذذه الوثيقذذذة قائمذذذة جوثذذذائ  الذذذدورة أو -4
وجاإلضذذافة إ  إجذذراء التوايذذع العذذادي للنسذذ  املطبوعذذة، سذذتتاي الوثذذائ  الرويذذة أيضذذاً علذذى املوقذذع 

 .<www.unccd.int>الشبكي التايل اخلاص جاتفاقية األمم املتددة ملكافدة التصدر: 

 ل التنظيميةالمسائ -1 
 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل )أ( 

سذذذيعرض جذذذدول األعمذذذال املؤقذذذت الذذذوارد ا هذذذذه الوثيقذذذة علذذذى جلنذذذة اسذذذتعراض تنفيذذذذ  -5
االتفاقية لتنظر فيجم ج رض اعتماده. ويرد ا املرف  الثاين وذه الوثيقة جدول امين مؤقذت ألعمذال 

 الدورة ستتناولجم الفرو  التالية جالتفصيل.
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 ال رض من الدورة  
، 9-/م أ11من اختصاتات اللانذة، جصذي تها الذواردة ا مرفذ  املقذرر  17وفقاً للفقرة  -6

ستتناول اللانذة ا دورهتذا السادسذة عشذرة جنذود جذدول أعماضذا ج ذرض تذياغة مشذاريع مقذررات، 
 عند الضرورة، لكي ينظر فيها مؤمتر األطرا ، ويعتمدها عند االقتضاء.

 مالتنظيم األع  
النظذذذذذر ا السذذذذذيناريو التذذذذذايل: يذذذذذدعو رئذذذذذي  اللانذذذذذة، ا اجللسذذذذذة ا اللانذذذذذة ترغذذذذذب قذذذذذد  -7

، إ  إقذذرار جذذدول األعمذذال وتنظذذيم العمذذل. 2017أيلول/سذذبتمرب  7االفتتاحيذذة الذذ  سذذُتعقد ا 
 8مذذذذن جذذذذدول األعمذذذذال إ  حذذذذني انعقذذذذاد جلسذذذذتها ا  3و 2وسذذذذيلي ذلذذذذك النظذذذذر ا البنذذذذدين 

 أيلول/سبتمرب.
أيلول/سذبتمرب جعذد االنتهذاء  13الذ  سذُتعقد يذوم  ،وستنظر اللانة، ا جلسذتها اخلتاميذة -8

مذذذن اسذذذتعراض البنذذذود املوضذذذوعية املدرجذذذة ا جذذذدول األعمذذذال، ا جرنذذذامم عمذذذل دورهتذذذا السذذذاجعة 
ا ذلذذذك، عنذذذد االقتضذذذاء، مشذذذاريع املقذذذررات كذذذي ينظذذذر فيهذذذا مذذذؤمتر  عشذذذرة، وتعتمذذذد تقريرهذذذا، قذذذا

تمذذذذدها حسذذذذب مقتضذذذذى اأذذذذال، وتنتخذذذذب أعضذذذذاء املكتذذذذب عذذذذدا رئذذذذي  اللانذذذذة. األطذذذذرا  ويع
أيلول/سبتمرب، سُتعرض مشاريع مقر رات  15اجللسة العامة ال  سيعقدها مؤمتر األطرا  ا  وا

 .اللانة على مؤمتر األطرا  للنظر فيها ورقا اعتمادها

 ئيسهاانتخاب أعضاء مكتب لجنة استعراض تنفيذ االتفاقية عدا ر  )ب( 
، يشذكل أرجعذة 9-/م أ11ترد فذي املقرر  من اختصاتات اللانة، كما 9عمًر جالفقرة  -9

مذذذن النظذذذام  31نذذذواب للذذذرئي  إ  جانذذذب الذذذرئي ، الذذذذي ينتخبذذذجم مذذذؤمتر األطذذذرا  وفقذذذاً للمذذذادة 
الداخلي للمؤمتر، مكتب اللانة. ويو  االعتبذار الواجذب لذدن انتخذاوم لضذرورة التوايذع اجل ذراا 

هُتَمذذذل  سذذذيما األفريقيذذذة منهذذذا، علذذذى أال ملنصذذذق والتمثيذذذل الكذذذاا للبلذذذدان األطذذذرا  املتذذذسثرة، والا
تزيذذذذد مذذذذدة خدمذذذذة الذذذذرئي  ونواجذذذذجم عذذذذن واليتذذذذني  البلذذذذدان األطذذذذرا  املتذذذذسثرة ا منذذذذاط  أخذذذذرن. وال

 متتاليتني.
تاميذة للانذة. ووفقاً ضذا املقر ر، يدعو الرئي  إ  انتخاب هذؤالء األعضذاء ا اجللسذة اخل -10

 ويتقلد نواب الرئي  املنتخبون منصبهم فوراً، ويضطلع أحدهم قهام املقرر.

 تنفيذ االتفاقية تنفيذاا فعاالا على المستويات الوطني ودون اإلقليمي واإلقليمي -2 
 استعراض تقرير لجنة استعراض تنفيذ االتفاقية عن دورتها الخامسة عشرة )أ( 

ا الذذدورات املعقذذودة  ،، تذذدعى اللانذذة9-/م أ11فقذذاً ملرفذذ  املقذذرر و  معلومذذات أساسذذية: -11
إ  أن تقذذذوم جذذذسمور منهذذذا اسذذتعراض التقريذذذر النهذذذائي املتعلذذذ   ،ا الذذدورات العاديذذذة ملذذذؤمتر األطذذرا 

جالذذدورات الذذ  تُعقذذد جذذني الذذدورات العاديذذة ملذذؤمتر األطذذرا ، وهذذو التقريذذر الذذذي يتضذذمن توتذذياهتا 
 ضافية الرام اختاذها لتيسري تنفيذ االتفاقية جفعالية.جشسن التداجري اإل
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للانذذة ُعقذذدت جذذني الذذدورات الفاتذذلة وعلذذى أسذذاس اسذذتثنائي لتنذذاول  15أن اجللسذذة  وقذذا -12
أن عمليذذذذذة اإلجذذذذذرت كانذذذذذت إجذذذذذراء اختياريذذذذذاً ا  ، وقذذذذذا(1)مذذذذذن جذذذذذدول األعمذذذذذالاملخصصذذذذذة البنذذذذذود 
دورهتذذذا السادسذذذة عشذذذرة، التوتذذذيات الذذذواردة ا  ، فإنذذذجم يُقذذذتي أن تسذذذتعرض اللانذذذة، ا2016 عذذذام

 التقرير النهائي لدورهتا اخلامسة عشرة والبنود املتصلة جبدول أعمال دورهتا السادسة عشرة. 
سذذتدعى اللانذذة إ  اسذذتعراض التقريذذر عذذن دورهتذذا اخلامسذذة عشذذرة وإ  تذذياغة  اإلجذذراء: -13

 ها عند االقتضاء.مشاريع مقررات كي ينظر فيها مؤمتر األطرا  ويعتمد

ICCD/CRIC(15)/7 -  سذذتعراض تنفيذذذ االتفاقيذذة، المشذذرو  تقريذذر الذذدورة اخلامسذذة عشذذرة للانذذة
 2016تشرين األول/أكتوجر  20إ   18املعقودة ا نريويب ا الفتة من 

 خطة العمل المتعددة السنوات لمؤسسات االتفاقية وهيئاتها الفرعية )ب( 
، إ  مؤسسذات االتفاقيذة 8-/م أ3طلب مؤمتر األطرا ، ا مقذرره  معلومات أساسية: -14

سذنوات( واملسذتندة إ   ذم اإلدارة  4وهيئاهتا الفرعية أن تضع خطط عملهذا املتعذددة السذنوات )
القائمة على النتائم على حنو يتواف  مذع اخلطذة وإطذار العمذل االسذتاتيايني للسذنوات العشذر مذن 

(، وأن تذذذذذزو د اللانذذذذذة جتقذذذذذارير عذذذذذن التقذذذذذدم ا ذذذذذرا 2018-2008يذذذذذة )أجذذذذذل تعزيذذذذذز تنفيذذذذذذ االتفاق
 يتعل  جتنفيذها. فيما
، أن تسذذذتعرض خطذذذط العمذذذل 9-/م أ11وعهذذذد مذذذؤمتر األطذذذرا  إ  اللانذذذة، ا مقذذذرره  -15

املتعذذددة السذذذنوات ملؤسسذذذات االتفاقيذذذة وهيئاهتذذذا الفرعيذذة ا الذذذدورات املعقذذذودة جذذذالترام مذذذع مذذذؤمتر 
 األطرا .

ستدعى اللانة إ  استعراض خطة العمل الشذاملة املتعذددة السذنوات لرتفاقيذة  اإلجراء: -16
 ( وتياغة مشرو  مقرر كي ينظر فيجم مؤمتر األطرا ، ويعتمده عند االقتضاء.2018-2021)

ICCD/COP(13)/8-ICCD/CRIC(16)/2 -  خطذذذذة العمذذذذل الشذذذذاملة املتعذذذذددة السذذذذنوات لرتفاقيذذذذة
. (2019-2018) العمذذذل ا ذذذدد التكذذذاليق لرتفاقيذذذة ملذذذدة سذذذنتني( وجرنذذذامم 2018-2021)

 مذكرة من األمانة

 أداء مؤسسات االتفاقية وهيئاتها الفرعية )ج( 
، أن (2)9-/م أ11طلذذذذب مذذذذؤمتر األطذذذذرا  إ  اللانذذذذة، ا مقذذذذرره  معلومذذذذات أساسذذذذية: -17

ة القائمذذذة علذذذى النتذذذائم تسذذذتعرض أداء مؤسسذذذات االتفاقيذذذة وهيئاهتذذذا الفرعيذذذة جاعتمذذذاد  ذذذم اإلدار 
 واملستندة إ  تقارير جرامم العمل ا ددة التكاليق لفتة السنتني.

، أن تستند استعراضات األداء املقبلة الذ  10-/م أ1قر ر مؤمتر األطرا  قوجب مقرره  -18
علذذذى التقذذذارير املتعلقذذذة جتنفيذذذذ جذذذرامم العمذذذل  ،مذذذن دورهتذذذا الثانيذذذة عشذذذرة اعتبذذذاراً  ،سذذذتاريها اللانذذذة

ا ذذذددة التكذذذاليق ملذذذدة سذذذنتني ملؤسسذذذات االتفاقيذذذة وهيئاهتذذذا الفرعيذذذة. وقذذذر ر أيضذذذاً أن تسذذذتخدم 
__________ 

علذذى سذذبيل املثذذال، التقريذذر املرحلذذي للفريذذ  العامذذل اأكذذومي الذذدويل املعذذين جاإلطذذار االسذذتاتياي املقبذذل لرتفاقيذذة  (1)
 وتقرير اآللية العاملية املتعل  جعملية حتديد ال ايات الوطنية الطوعية لتدييد أثر تدهور األراضي. 

  )ب(.2املرف ، الفقرة  (2)
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مؤشذذرات األداء واألهذذذدا  املتصذذذلة وذذا الذذذواردة ا خطذذذط العمذذل ا تيسذذذري التقيذذذيم السذذذليم ألداء 
 مؤسسات االتفاقية وهيئاهتا الفرعية.

سذذذذتدعى اللانذذذذة إ  مسذذذذاعدة مذذذذؤمتر األطذذذذرا  ا اسذذذذتعراض أداء مؤسسذذذذات  جذذذذراء:اإل -19
االتفاقيذذة وهيئاهتذذا الفرعيذذة لتعزيذذز تنفيذذذ االتفاقيذذة، وإ  تقذذد  أي توتذذيات قذذد ترغذذب ا تقذذد ها 

 إ  مؤمتر األطرا  كي يتخذ إجراءات جشس ا.

ICCD/CRIC(16)/3 - (2016-2017ة )ا الفرعيذذتقريذر عذذن أداء مؤسسذذات االتفاقيذة وهيئاهتذذ .
 مذكرة من األمانة

وضع وتنفيذ االستراتيجيات من خاللل رالراما العمالل الوطنيالة لتحقيالا أهالداا االتفاقيالة فالي  )د( 
 2030 المندرجة ضمن أهداا خطة التنمية المستدامة لعام 3-15ضوء الغاية 

، 12-/م أ3 )أ( مذذن مقذذرره5دعذذا مذذؤمتر األطذذرا ، قوجذذب الفقذذرة  معلومذذات أساسذذية: -20
البلذذدان األطذذذرا  إ  وضذذع أهذذذدا  طوعيذذة لتدييذذذد أثذذر تذذذدهور األراضذذي وفقذذذاً لظروفهذذا الوطنيذذذة 
وأولوياهتذذا اإلئائيذذة، مذذع مراعذذاة قائمذذة اخليذذارات املتاحذذة إلجذذراء هذذذا التدييذذد علذذى الصذذعيد الذذوطين  

بذذل. وعذذروة علذذى حذذددها الفريذذ  العامذذل اأكذذومي الذذدويل املعذذين جاإلطذذار االسذذتاتياي املق كمذذا
إ  استكشا  اخليذارات جشذسن كيفيذة إدمذاج األهذدا   ،)ج(5ا الفقرة  ،ذلك، ُدعي األطرا 

الطوعيذذة املتعلقذذة جتدييذذد أثذذر تذذدهور األراضذذي ا جذذرامم عملهذذا الوطنيذذة كاذذزء مذذن نقاشذذها العذذام 
 املتعل  جتنفيذ أهدا  التنمية املستدامة.

راض املعلومات املتعلقة جتنقيح جرامم العمذل الذواردة ا ستدعى اللانة إ  استع اإلجراء: -21
واإلسذذذهام ا إعذذذداد مشذذذرو  مقذذذر ر لكذذذي ينظذذذر فيذذذجم مذذذؤمتر األطذذذرا   ICCD/COP(13)/2الوثيقذذذة 

 ويعتمده حسب االقتضاء.

ICCD/COP(13)/2 -   3-15مذذذذذذن أهذذذذذذدا  التنميذذذذذذة املسذذذذذذتدامة وغايتذذذذذذجم  15إدمذذذذذذاج اضذذذذذذد ،
ا ذلذذك األراضذذي املتضذذررة مذذن  األراضذذي والتجذذة املتذذدهورة، قذذاواستصذذري "مكافدذذة التصذذدر، 

ٍ  خذال  مذن هذاهرة تذدهور األراضذذي"، ا  التصذدر واجلفذا  والفيضذانات، والسذعي إ  حتقيذ  عذا
 عملية تنفيذ اتفاقية األمم املتددة ملكافدة التصدر. تقرير من األمني التنفيذي

مالالع ايليالالات الماليالالةر تقريالالر مرفالالا الميئالالة العالميالالة ضالالمان مديالالد مالالن االسالالتامارات والعلقالالات  )ه( 
رشالال ن اسالالتراتيجياته وررامجالاله ومشالالاريعه لتمويالالل التكالالاليم الدائالالدة المتفالالا عليهالالا ل نشالالالطة 

 المتعلقة رالتصحر
مذن االتفاقيذة ضذرورة تعزيذز تعبئذة  20)ب( من املذادة 2تتناول الفقرة  معلومات أساسية: -22

ا ذلذذك تذذوفري متويذذل جديذذد  حيذذا التوقيذذت وقاجلذذة للتنبذذؤ وذذا، قذذامذذوارد ماليذذة كافيذذة ومناسذذبة مذذن 
، أن يُذدرج، كبنذد دائذم 1-/م أ9وإضاا من مرف  البيئة العاملية. وقذرر مذؤمتر األطذرا ، ا مقذرره 

ا جذذذدول أعمالذذذجم، مسذذذسلة اسذذذتعراض املعلومذذذات املتاحذذذة جشذذذسن متويذذذل تنفيذذذذ االتفاقيذذذة مذذذن قبذذذل 
فيهذذذا معلومذذذات عذذذن أنشذذذطة مرفذذذ  البيئذذذة العامليذذذة  دة األطذذذرا ، قذذذاالوكذذذاالت واملؤسسذذذات املتعذذذد

 من االتفاقية. 20)ب( من املادة 2املتعلقة جالتصدر، على الندو ا دد ا الفقرة 
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وتذذنم مذذذكرة التفذذاهم املربمذذة جذذني اتفاقيذذة األمذذم املتدذذدة ملكافدذذة التصذذدر ومرفذذ  البيئذذة  -23
علذذى أن يقذذدم مرفذذ  البيئذذة العامليذذة، عذذن طريذذ  أمانذذة  ،7-م أ/6واملعتمذذدة قوجذذب املقذذرر  ،العامليذذة

االتفاقيذذذذة، تقريذذذذراً إ  كذذذذل دورة عاديذذذذة مذذذذن دورات مذذذذؤمتر األطذذذذرا  جشذذذذسن اسذذذذتاتياياتجم وجرااذذذذجم 
 ومشاريعجم لتمويل التكاليق الزائدة املت ف  عليها لألنشطة املتعلقة جالتصدر.

رض اللانذة التعذاون القذائم مذع مرفذ  البيئذة على أن تسذتع 9-/م أ11وينم  مرف  املقرر  -24
أي  وا 2013 ا ذلذذك ا عذذذام العامليذذة ا الذذدورات املعقذذذودة جذذالترام مذذذع مذذؤمتر األطذذرا ، قذذذا

 موعد آخر قد حيدده مؤمتر األطرا .
سذذذتدعى اللانذذذة إ  اسذذذتعراض التقريذذذر املقذذذدم مذذذن مرفذذذ  البيئذذذة العامليذذذة وإعذذذداد  اإلجذذذراء: -25

 ينظر فيجم مؤمتر األطرا ، ويعتمده عند االقتضاء. مشرو  مقرر كي

ICCD/CRIC(16)/4 -  تقريذذذر مرفذذذ  البيئذذذة العامليذذذة عذذذن اسذذذتاتياياتجم وجرااذذذجم ومشذذذاريعجم مذذذن أجذذذل
 متويل التكاليق الزائدة املتف  عليها لألنشطة املتعلقة جالتصدر. مذكرة من األمانة

مالم المتحالدة لمكافحالة التصالالحر عمليالة اإلراللو واالسالتعراض رموجالب اتفاقيالالة األ -3 
 رغرض إدماج أهداا التنمية المستدامة وغاياتها في عملية تنفيذ االتفاقية

تحسالالين إجالالراءات تمليالالل المعلومالالاتن وكالالذلك نوعيالالة وشالالكل التقالالارير التالالي تقالالدم إلالالى مالالؤتمر   
 األطراا

 ذذذم  ا اعتمذذذاد ،ملذذذؤمتر األطذذذرا  13ا الذذدورة  ،سذذذينظر األطذذذرا  معلومذذات أساسذذذية: -26
اسذذذذتاتياي جديذذذذد مذذذذن شذذذذسنجم أن يذذذذؤثر ا تزويذذذذد مذذذذؤمتر األطذذذذرا  مسذذذذتقبًر جاملعلومذذذذات املتعلقذذذذة 
جالتنفيذ. وجاإلضافة إ  ذلك، أُدخل إجذراء حتييذد أثذر تذدهور األراضذي ا عمذل االتفاقيذة جوتذفجم 
 أداة تنفيذذذذ مهمذذذة ا حذذذني أن مؤشذذذرات التقذذذدم املسذذذتخدمة ا إطذذذار االتفاقيذذذة ستسذذذتخدم أيضذذذاً 

املندرجة ضذمن أهذدا  التنميذة املسذتدامة.  3-15يتعل  جتدقي  ال اية  لقياس التقدم ا را فيما
وهكذذذا، سذذا لت تطذذورات جديذذدة عديذذدة ا سذذياد االتفاقيذذة قذذد تشذذا ع علذذى التنفيذذذ وتسذذاعد 

 حتق   على املستون الوطين. األطرا  على رتد ما
املتخذذذة ا الذذدورتني اأاديذذة عشذذرة والثانيذذة عشذذرة وجاإلضذذافة إ  ذلذذك، ووفقذذاً للقذذرارات  -27

، تقذد  معلومذات منهذا ، ينب ي أن يشمل اإلجرت قوجذب االتفاقيذة، ةلذة أمذور(3)ملؤمتر األطرا 
عن كيفية إدماج األطرا  ال ايات الوطنية الطوعية املتعلقة جتدييد أثر تذدهور األراضذي ا جذرامم 

 ات األخرن، حسب االقتضاء. اخلطط والعملي عملها الوطنية وا
وملساعدة األطرا  على امتثال التزاماهتا قوجب االتفاقية، وضذعت مؤسسذات االتفاقيذة  -28

جرنامم دعم عاملياً جالتشاور مع جرنامم األمذم املتدذدة للبيئذة ومرفذ  البيئذة العامليذة لتقذد  املسذاعدة 
حاملذذا تتخذذذ األطذذرا  قذذراراً جشذذسن عملذذجم امم التقنيذذة إ  عمليذذة اإلجذذرت املقبلذذة. وسذذيبدأ هذذذا الربنذذ

 التوججم االستاتياي اجلديد ضذه االتفاقية.

__________ 

 .12و 11، وخباتة الفقرتان 11-/م أ22، واملقرر 3لفقرة ا 12-/م أ2املقرر  (3)
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سذذذذُتدعى جلنذذذذة اسذذذذتعراض تنفيذذذذذ االتفاقيذذذذة إ  اسذذذذتعراض التقريذذذذر املتعلذذذذ  وذذذذذا  اإلجذذذذراء: -29
املوضذذذو  وإ  تقذذذد  أي توتذذذيات قذذذد ترغذذذب ا تقذذذد ها إ  مذذذؤمتر األطذذذرا  كذذذي يتخذذذذ إجذذذراء 

 جشس ا.
ICCD/CRIC(16)/5 -   حتسذذذني إجذذذراءات تبليذذذغ املعلومذذذات، وكذذذذلك نوعيذذذة وشذذذكل التقذذذارير الذذذ

 تقدم إ  مؤمتر األطرا . مذكرة من األمانة
ICCD/CRIC(16)/INF.1 -  مذذكرة 2018-2017ئوذج إجرت لعملية اإلجذرت خذرل الفذتة .

 من األمانة

 المسائل اإلجرائية -4 
 رعة عشرة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقيةررناما عمل الدورة السا  

، يتعذذذني علذذذى جلنذذذة اسذذذتعراض (4)مذذذن النظذذذام الذذذداخلي ملذذذؤمتر األطذذذرا  33وفقذذذاً للمذذذادة  -30
 تنفيذ االتفاقية أن تقدم إ  مؤمتر األطرا  جرنامم عمل مؤقتاً لدورة اللانة القادمة كي يعتمده.

 اعتماد تقرير لجنة استعراض تنفيذ االتفاقية -5 
، تقدم جلنة استعراض تنفيذذ االتفاقيذة تقذارير منتظمذة عذن ةيذع 9-/م أ11وفقاً للمقرر  -31

سيما من خرل مشاريع مقذررات تُعذد ، عنذد الضذرورة، ا  جوانب عملها إ  مؤمتر األطرا ، وال
را  الذدورات الذذ  تُعقذد جذذالترام مذع الذذدورات العاديذذة ملذؤمتر األطذذرا ، كذي ينظذذر فيهذا مذذؤمتر األطذذ

ويعتمذذدها. وتتضذذمن هذذذه املقذذررات عناتذذر موضذذوعية ترمذذي إ  تيسذذري التنفيذذذ الفعذذال لرتفاقيذذة، 
ا ذلذذذذك ال ايذذذذات وكذذذذذلك املسذذذذؤوليات املسذذذذندة واآلثذذذذار املاليذذذذة املتوقعذذذذة لتنفيذذذذذها، حسذذذذب  قذذذذا

نذذد ا ذلذذك مشذذاريع املقذذررات، ع االقتضذذاء. ويقذذدقم تقريذذر اللانذذة عذذن دورهتذذا السادسذذة عشذذرة، قذذا
 اللزوم، إ  مؤمتر األطرا  لكي ينظر فيجم، ويعتمده عند االقتضاء.

__________ 

 .1-/م أ1جالصي ة الواردة ا املقرر  (4)
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 المرفا األول

الوثالالالالائا المعروضالالالالة علالالالالى لجنالالالالة اسالالالالتعراض تنفيالالالالذ االتفاقيالالالالة فالالالالي دورتهالالالالا   
 السادسة عشرة

 العنوان رمز الوثيقة
ICCD/CRIC(15)/7  املعقودة ا نريويب ا الفتة ستعراض تنفيذ االتفاقية، التقرير الدورة اخلامسة عشرة للانة

 2016تشرين األول/أكتوجر  20إ   18من 
ICCD/CRIC(16)/1 جذدول األعمال وشروحجم. مذكرة من األمانة 
ICCD/COP(13)/8-

ICCD/CRIC(16)/2 

( وجرنذذذامم العمذذذذل 2018-2021خطذذذة العمذذذل الشذذذاملة املتعذذذذددة السذذذنوات لرتفاقيذذذة )
 (. مذكرة من األمانة2018-2019سنتني )ا دد التكاليق لرتفاقية ملدة 

ICCD/CRIC(16)/3 ( مذذذذذكرة مذذذذن 2016-2017تقريذذذذر عذذذذن أداء مؤسسذذذذات االتفاقيذذذذة وهيئاهتذذذذا الفرعيذذذذة .)
 األمانة

ICCD/CRIC(16)/4  تقريذذر مرفذذ  البيئذذة العامليذذة جشذذسن اسذذتاتياياتجم وجرااذذجم ومشذذاريعجم لتمويذذل التكذذاليق الزائذذدة
 املتعلقة جالتصدراملتف  عليها لألنشطة 

ICCD/CRIC(16)/5  حتسذذني إجذذراءات تبليذذغ املعلومذذات، وكذذذلك نوعيذذة وشذذكل التقذذارير الذذ  تقذذدم إ  مذذؤمتر
 األطرا . مذكرة من األمانة

ICCD/CRIC(16)/INF.1  2018-2017ئوذج إجرت لعملية اإلجرت خرل الفتة 
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 المرفا الااني

السادسالالة عشالالرة للجنالالة اسالالتعراض جالالدول نمنالالي مؤقالالت ألعمالالال الالالدورة   
 تنفيذ االتفاقية

 2017أيلول/سبتمرب  7اخلمي ،  
00/10-00/13 00/15-00/18 
 التنظيمية املسائل 

  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل -
(ICCD/CRIC(16)/1) 

  فعذذذذذااًل علذذذذذى املسذذذذذذتويات  تنفيذذذذذذاً تنفيذذذذذذ االتفاقيذذذذذة
 الوطين ودون اإلقليمي واإلقليمي

املتعذذذذددة السذذذذنوات ملؤسسذذذذات خطذذذذة العمذذذذل  -
  االتفاقية وهيئاهتا الفرعية

(ICCD/COP(13)/8-ICCD/CRIC(16)/2) 
  أداء مؤسسات االتفاقية وهيئاهتا الفرعية -

(ICCD/CRIC(16)/3) 

  تنفيذذذذذذ االتفاقيذذذذذة تنفيذذذذذذاً فعذذذذذااًل علذذذذذى املسذذذذذذتويات
 الوطين ودون اإلقليمي واإلقليمي

اسذذذذذذذذتعراض تقريذذذذذذذذر جلنذذذذذذذذة اسذذذذذذذذتعراض تنفيذذذذذذذذذ  -
تفاقيذذذذذذذذذذة عذذذذذذذذذذن دورهتذذذذذذذذذذا اخلامسذذذذذذذذذذة عشذذذذذذذذذذرة اال
(ICCD/CRIC(15)/7) 

وضع وتنفيذ االستاتيايات من خرل جرامم  -
العمذذذل الوطنيذذذة لتدقيذذذ  أهذذذدا  االتفاقيذذذة ا 

املندرجذذة ضذذمن أهذذدا   3-15ضذذوء ال ايذذة 
 2030 خطذذذذذذذذذذذذة التنميذذذذذذذذذذذذة املسذذذذذذذذذذذذتدامة لعذذذذذذذذذذذذام

(ICCD/COP(13)/2) 
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 2017 أيلول/سبتمرب 8اجلمعة، 
00/10-00/13 00/15-00/18 

  تنفيذذذ االتفاقيذذذة تنفيذذذاً فعذذذاالً علذذى املسذذذتويات الذذذوطين
 ودون اإلقليمي واإلقليمي

ضذذذمان املزيذذذد مذذذن االسذذذتثمارات: العرقذذذات مذذذع  -
اآلليذذات املاليذذة: تقريذذر مرفذذ  البيئذذة العامليذذة جشذذسن 
استاتياياتجم وجرااجم ومشاريعجم لتمويذل التكذاليق 

املتعلقذذة جالتصذذدر الزائذذدة املتفذذ  عليهذذا لألنشذذطة 
(ICCD/CRIC(16)/4) 

  عمليذذة اإلجذذرت واالسذذتعراض قوجذذب اتفاقيذذة مكافدذذة
التصذذذذذدر ج ذذذذذرض إدمذذذذذاج أهذذذذذدا  التنميذذذذذة املسذذذذذتدامة 

 وغاياهتا ا عملية تنفيذ االتفاقية:
تبليذذذذذغ املعلومذذذذذات، وكذذذذذذلك  إجذذذذذراءاتحتسذذذذذني  -

نوعيذذذذذة وشذذذذذكل التقذذذذذذارير الذذذذذ  تقذذذذذدم إ  مذذذذذذؤمتر 
  األطرا 

(ICCD/CRIC(16)/5 

 (ICCD/CRIC(16)/INF.1و

 ا  إعذذذداد تقريذذذر جلنذذذة اسذذذتعراض تنفيذذذذ االتفاقيذذذة، قذذذا
مشذذذذاريع مقذذذذررات كذذذذي  تقذذذذد ذلذذذذك، عنذذذذد الضذذذذرورة، 

 ينظر فيها مؤمتر األطرا ، ويعتمدها عند االقتضاء
  استعراض تنفيذ االتفاقية. جلنةاعتماد تقرير 
 

 

 

 2017أيلول/سبتمرب  13األرجعاء، 
00/10-00/13 00/15-00/18 

  املسائل اإلجرائية 
جرنذذذذذذامم عمذذذذذذل الذذذذذذدورة السذذذذذذاجعة عشذذذذذذرة للانذذذذذذة  -

 استعراض تنفيذ االتفاقية
 اعتماد تقرير جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية 
 املسائل التنظيمية 

انتخذذذاب أعضذذذاء مكتذذذب جلنذذذة اسذذذتعراض تنفيذذذذ  -
 االتفاقية عدا رئيسها

    
 


