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جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية

الدورة السابعة عشرة
جورجتاون ،غياان ٣٠-٢٨ ،كانون الثاين/يناير ٢٠١٩
البند (١أ) من جدول األعمال املؤقت
املسائل التنظيمية
إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال

جدول األعمال املؤقت وشروحه
مذكرة من األمانة

أوالا -جدول األعمال املؤقت
-١

-٢

املسائل التنظيمية:
(أ)

إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل؛

(ب)

تعيني مقرر اللجنة؛

تقييم التنفيذ:
األهداف االسرتاتيجية من  ١إىل 5؛

-٣

عملية اإلبالغ واالستعراض يف إطار االتفاقية:
إجراءات تبليغ املعلومغات ،وكغذلو نوعيغة واغتل التقغارير الغإ تقغدر إىل مغؤ ر
األطراف؛

-٤
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اعتماد التقرير الشامل املقدر من جلنغة اسغتعراض تنفيغذ االتفاقيغة إىل مغؤ ر األطغراف ،غا
يف ذلو االستنتاجات والتوصيات.
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اثني ا -شروح جدول األعمال املؤقت
مواعيد انعقاد الدورة ومتان انعقادها
 -١قرر مؤ ر األطغراف وجغم مقغرر /١7ر أ ،١٣-أن تُعقغد الغدورة السغابعة عشغرة للجنغة
استعراض تنفيذ االتفاقية (الدورة  ١7للجنة) يف النصف الثاين من عار  ٢٠١٨إما يف مقر أمانة
االتفاقيغغة يف بغغون يملانيغغا أو يف أ متغغان فغغر توجغغد متي غ مرامتغغم مغغؤ رات بعغغة ل مغغم املتحغغدة،
أيهمغغا أكثغغر متعاليغغة مغغن لي غ التتلفغغة ،إن يعغغرض أ مغغن األط غراف است غغامتة الغغدورة و مغغل
التتاليف املالية اإلضامتية.
 -٢وعالوة على ذلو ،دعا املقرر /١7ر أ ١٣-أمانة االتفاقية ،ابلتشاور مغ متتغم مغؤ ر
األطراف ،إىل االستجابة أل عغرض يقدمغ ألغد األطغراف الست غامتة الغدورة  ١7للجنغة وطلغم
إىل األمانغغة أن تت غغذ التغغدابم الالعمغغة للعغغداد لتلغغو الغغدورة ،غغا يف ذلغغو إبغرار اتفغغا ملغ ر قغغانوان
على الصعيد الدويل م بلد م يف/لتومة م يفة.
 -٣وومتقا ملداوالت متتم مؤ ر األطراف وبعد املشغاورات الغإ جغرت بغني لتومغة غيغاان وأمانغة
االتفاقي غغة ،تق غغرر أن تُعق غغد ال غغدورة  ١7للجن غغة يف جورجت غغاون ،غي غغاان ،يف الف غغرتة م غغن  ٢٨إىل ٣٠
كغانون الثاين/ينغاير  ،٢٠١٩علغغى مغدال ةالةغة أمر عمغغل ،ومتقغا للعغرض املقغغدر مغن لتومغة غيغغاان
يف  ٢٨تشرين الثاين/نومتمرب .٢٠١7

املشاركون
 -٤ومتقا للفقرة  5من مرمتغم املقغرر /١٣ر أ ،١٣-تتغللف اللجنغة مغن مجيغ أطغراف االتفاقيغة(.)١
وجيوع قبول أ هيئة أو وكالة أفرال ،سواء كانت وطنية أو دولية ،أو لتومية أو لتوميغة دوليغة،
أو غم لتومية( ،)٢ترغم يف أن تتون ممثلة يف دورات اللجنة بصفة مراقم ،ما يعرتض على
ذلو ةل األطراف احلاضرين يف الدورة(.)٣

مشاورات البلدان األطراف املتلةرة املدرجة يف مرمتقات التنفيذ اإلقليمي لالتفاقية
 -5سغغتُجرال مشغغاورات البلغغدان األط غراف املتغغلةرة املدرجغغة يف مرمتقغغات التنفيغغذ اإلقليمغغي لالتفاقيغغة
بشغغلن املسغغائل املعروضغغة علغغى الغغدورة  ١7للجنغغة يف  ٢7كغغانون الثاين/ينغغاير  ٢٠١٩قبغغل امتتتغغا
هذ الدورة.

__________

()١
()٢
()٣
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املعلومات ذات الصلة املتعلقة حبالة التصديقات متالة يف املوق الشبتي ل مانة يف العنوان التايل:
>.<www.unccd.int/convention/about-convention/status-ratification
تغغرد قائمغغة املنظمغغات احلتوميغغة الدوليغغة واملنظمغغات غغغم احلتوميغغة وكيغغاانت ق غغاعي األعمغغال والصغغناعة املعتمغغدة
يف الدورة  ١١ملؤ ر األطراف يف املرمتم األول والثاين والثال من الوةيقة .ICCD/COP(13)/17
ترد تفاصيل إجراءات قبول املراقبني يف املادة  7من النظار الدافلي ملؤ ر األطراف بصيغت الواردة يف املقرر /١ر أ.١-
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 -١املسائل التنظيمية
(أ) إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال
(ب) تعيني ِّ
مقرر اللجنة
 -٦س غغيُعرض عل غغى اللجن غغة ج غغدول األعم غغال املؤق غغت ( )٤()ICCD/CRIC(17)/1لتنظ غغر متي غ غ
بغغغرض إق غرار  .ويغغرد يف املرمتغغم الثغغاين مغغن هغغذ الوةيقغغة جغغدول عمغغل مؤقغغت ألعمغغال الغغدورة يغغرد
تفصيل يف األج اء الفرعية الواردة أدان .

الغرض من الدورة
 -7من املقرر أن تقور اللجنة ،وجم نظامها الدافلي اجلديد املعتمغد يف الغدورة  ١٣ملغؤ ر
األطراف ،ا يلي أةناء اجتماعاهتا املعقودة بني الدورات(:)5
إج غراء تقيغغيم ملؤا غرات تقغغدر التنفيغغذ مغغرة كغغل أرب غ سغغنوات وبنغغاء علغغى األج غ اء
(أ)
السردية الواردة يف منوذج اإلبالغ مرة كل سنتني؛
(ب)

استعراض التدمتقات املالية من أجل تنفيذ االتفاقية.

 -٨وعقغغم اعتمغغاد إطغغار اسغرتاتيجي جديغغد لتنفيغغذ اتفاقيغغة األمغغم املتحغغدة ملتامتحغغة التصغغحر
(االتفاقي غغة) ،ك تتيي غغف إجغ غراءات اإلب غغالغ وقُغ غ فدمت ل طغ غراف بي غغاانت امترتاض غغية ع غغن املؤاغ غرات
الربي غ غغة .وستس غ غغتعرض اللجن غ غغة يف دورهت غ غغا  ١7املعلوم غ غغات املقدم غ غغة بش غ غغلن اإلط غ غغار االسغ غ غرتاتيجي
للف غ غغرتة  ٢٠٣٠-٢٠١٨للم غ غغرة األوىل بغي غ غغة تق غ غغدهل توص غ غغيات ف غ غغددة ا غ غغدف بش غ غغلن األه غ غغداف
االسرتاتيجية .وومتقا لل لبات املقدمة من األطراف أي ا ،ستيسغر الغدورة تبغادالت تفاعليغة لغ راء
متيمغغا بغغني األط غراف والشغغركاء يف التنميغغة لغغول مواضغغي تارهغغا متتغغم اللجنغغة .وقغغد أُفغغذت يف
احلسغغبان يف جغغدول األعمغغال املؤقغغت الغغذ أعدت غ األمينغغة التنفيذيغغة ابلتشغغاور م غ متتغغم جلنغغة
اسغتعراض تنفيغذ االتفاقيغة ألتغار املقغررات املتصغلة وعغد ومتغان جغدول العمغل بصغيغت املعتمغغدة
من األطراف فالل الدورة  ١٣ملؤ ر األطراف.

تنظيم األعمال
 -٩قغغد ترغغغم اللجنغغة يف النظغغر يف السغغيناريو التغغايل :سغغتعرض األمينغغة التنفيذيغغة لالتفاقيغغة يف
بياهنغغا التمهيغغد اغغة عامغغة عغغن املسغغائل ذات الصغغلة ابلغغدورة  ١7للجنغغة .وسغغيديل رئغغي اللجنغغة
أي ا ببيان هيد .
 -١٠ويف اجللسغغة االمتتتاليغغة الغغإ سغغتُعقد يف  ٢٨كغغانون الثاين/ينغغاير  ،٢٠١٩سغغيدعو رئغغي
اللجنغغة إىل إق غرار جغغدول األعمغغال وتنظغغيم األعمغغال مت غغال عغغن انت غغاب مقغغرر اللجنغغة يف دورتيهغغا
السابعة عشرة والثامنة عشرة .وبعدئذ ،ستتنغاول اللجنة بنود جدول األعمغال ومتقغا جلغدول العمغل
املؤقغغت املفصغغل يف املرمتغغم الثغغاين مغغن هغغذ الوةيقغغة .وجغغرم علغغى املمارسغغة السغغابقة ،سغغتُعا بنغغود
جدول األعمال من فالل بياانت يديل هبا ممثلو اجملموعات اإلقليمية وجمموعات املصاحل ،تليها
__________

()٤
()5
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انظر املرمتم األول من هذ الوةيقة لالطالع على قائمة بواثئم ما قبل الدورة  ١7للجنة.
املقرر /١٣ر أ ،١٣-املرمتم.
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بيغغاانت األطغراف واملغراقبني ،لسغغم االقت غغاء .وسغغتتي للقغغات النقغغا  ،ليثمغغا أمتغغن ،متغغر
التحغاور يف الغغدورة كغغي يتسغغى ل طغراف تبغغادل املعلومغغات بُغيغغة وضغ توصغغيات فغغددة األهغغداف
بشلن املسائل املتصلة ببنود جدول األعمال.
 -١١ويسغم جغدول العمغل املؤقغغت عغداد التقريغر الشغغامل للغدورة  ١7للجنغة يف  ٣٠كغغانون
الثاين/ين غغاير  .٢٠١٩وس غغيقدر ف غغالل اجللس غغة اخلتامي غغة نفس غغها مش غغروع تقري غغر ال غغدورة م غغن أج غغل
اعتماد .

 -٢تقييم التنفيذ
األهداف االسرتاتيجية من  ١إىل 5

()٦

 -١٢معلومات أساسية :نص املقرر /١٦ر أ ١٣-على أن يُدرج يف جدول عمغل الغدورة ١7
للجنغغة بنغغد مغغن بنغغود جغغدول األعمغغال نتغغن األطغراف مغغن اسغغتعراض ومناقشغغة التنفيغغذ ابسغغت دار
مؤارات التقدر الواردة يف اإلطار االسرتاتيجي لالتفاقية للفرتة  .٢٠٣٠-٢٠١٨وابلنظغر إىل أن
هذ هي املرة األوىل الإ أبلغت متيها األطراف عغن مؤاغرات التقغدر تلغو ،متمغن األرجغ أن تركغ
املناقشات على وض ف وط أساس للمؤارات الربية الثالةغة وعمليغة رصغد التنفيغذ يف ضغوء هغذ
اخل وط األساسية يف السنوات األرب املقبلة قبل للول دورة اإلبالغ الثانية وجم اإلطار.
 -١٣ولتحقيم مناقشة مرك ة علغى نتغائ البيغاانت و/أو املعلومغات املقدمغة ،مغن املتوقغ عغرض
التحلغغيالت املتعلقغغة ابألهغغداف االسغرتاتيجية  ١و ٢و ٣و ٤و 5وبعغغد ذلغغو تُفغغت أرضغغية النقغغا
لتعليقات األطراف .واستنادا إىل املمارسة السغابقة ،سغيتم يف البدايغة متغت أرضغية النقغا للبيغاانت
اإلقليميغغة ،وبعغغد ذلغغو نتغغن لفغرادال األطغراف أن ت لغغم التلمغغة ،تليهغغا وكغغاالت األمغغم املتحغغدة،
واملنظمات احلتومية الدولية ،ومنظمات اجملتم املدين.

جلسات التحاور
 -١٤من املقرر إجراء ةالث جلسات اور يف إطار هذا البند من جغدول األعمغال مغن أجغل
إةراء النقا املتعلم بنتائ البياانت املبل عنها يف إطار األهغداف االسغرتاتيجية الغواردة يف اإلطغار
االسرتاتيجي لالتفاقية للفرتة  ٢٠٣٠-٢٠١٨ومن أجغل التقغاط فغربات التنفيغذ ب ريقغة تفاعليغة.
وستستغر كل جلسغة مغن جلسغات التحغاور لغوايل سغاعة ونصغف وتشغمل للقغات نقغا تتغي
ل طراف واركائها يف التنمية ما يتفي من الوقت للرد واإلسهار يف املناقشات.
 -١5وومتقغا للقغرارات الغغإ ااغذهتا األطغراف يف الغغدورة  ١٣ملغؤ ر األطغراف( ،)7افتغغار املواضغغي
متتم اللجنة فالل اجتماع الثاين الذ عقد يف  ١5تشرين األول/أكتوبر .٢٠١٨
ُ

__________

()٦

()7
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ا غغدف االس غرتاتيجي  :١سغغني لالغغة الغغنظم اإليتولوجيغغة املتغغلةرة ،ومتامتحغغة التصغغحر/تدهور األراضغغي ،وتع ي غ
اإلدارة املستدامة ل راضي ،واإلسهار يف وقف تدهور األراضي؛ ا دف االسغرتاتيجي  :٢سغني رغروف معيشغة
الستان املتغلةرين؛ ا غدف االسغرتاتيجي  :٣افيغف اثر اجلفغاف والتتيغف معهغا وإدارهتغا مغن أجغل سغني قغدرة
در منغامت بيئيغة علغى الصغعيد العغاملي
الستان املتلةرين والنظم اإليتولوجية على التغلقلم؛ ا غدف االسغرتاتيجي  :٤ف
عن طريم تنفيذ اتفاقية متامتحة التصحر بفعالية؛ ا دف االسرتاتيجي  :5تعبئة قدر كبم من املغوارد املاليغة وغغم
املالية لدعم تنفيذ االتفاقية عن طريم إقامة اراكات متعالة على الصعيدين العاملي والوطين.
املقرر /١5ر أ ،١٣-الفقرة .5
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 -١٦ونغغص املقغغرر /١٦ر أ ١٣-علغغى أن يغُغدرج يف جغغدول عمغغل الغغدورة  ١7للجنغغة بنغغد مغغن
جدول األعمال يستعرض ويناقش تنفيذ غامت طوعية لتحييد أةر تدهور األراضي .واستنادا إىل
الق غرارات الغغإ ااغغذهتا األط غراف يف الغغدورة  ١٢ملغغؤ ر األط غراف( ،)٨أنشغغلت ايليغغة العامليغغة ب غرانم
ديد األهداف املتعلقة بتحييد أةر تغدهور األراضغي ابلتعغاون مغ أمانغة االتفاقيغة .و ثغل ا غدف
الرئيسغغي للغغربانم يف تغغني البلغغدان األطغراف مغغن ديغغد ف غغوط أسغغاس وطنيغغة وغغغامت طوعيغغة
متيما يتعلم بتحييد أةر تدهور األراضي وتدابم لتحقيقها.
 -١7وستمتن هذ اجللسة التحاورية األطراف من تبادل ايراء بشغلن التيفيغة الغإ نتغن هبغا
أن يُرتجم إىل أمتعال تنفيذ االتفاقية الذ يسرتاد مؤارات التقدر ،م اإلاارة بصفة فاصة إىل
عملية ديد األهداف ووض املشاري والربام التحويلية الإ تدعمها ايلية العاملية.
 -١٨وسغغتناقش جلسغغة التحغغاور الثانيغغة اخل غربات األوليغغة يف تنفيغغذ ف غغة العمغغل اجلنسغغانية الغغإ
اعتمغغدهتا األط غراف يف الغغدورة  )٩(١٣ملغغؤ ر األط غراف يف لغغني سيسغغعى احل غوار الثال غ إىل ديغغد
متر التمويل املبتترة الناائة ملتامتحة تدهور األراضي.
 -١٩اإلج غراء :سغغتُدعى اللجنغغة إىل اسغغتعراض الواثئغغم املعغغدة يف إطغغار هغغذا البنغغد مغغن جغغدول
األعمغغال والنظغغر يف املغغدفالت الغواردة مغغن جلسغغات التحغغاور هبغغدف صغغياغة مشغغروع مقغغرر لينظغغر
متي مؤ ر األطراف ويعتمد  ،لسم االقت اء.
 - ICCD/CRIC(17)/2ليغغل أويل  -ا غغدف االس غرتاتيجي  :١سغغني لالغغة الغغنظم اإليتولوجيغغة املتغغلةرة،
ومتامتحغ غغة التصغ غغحر/تدهور األراضغ غغي ،وتع ي غ غ اإلدارة املسغ غغتدامة ل راضغ غغي ،واإلسغ غغهار يف وقغ غغف
تدهور األراضي .مذكرة من األمانة
 - ICCD/CRIC(17)/3التقغغدر ااغغرع يف عمليغغة ديغغد األهغغداف الوطنيغغة ال وعيغغة لتحييغغد أةغغر تغغدهور
األراضي .تقرير مقدر من ايلية العاملية
 - ICCD/CRIC(17)/4ليل أويل  -ا غدف االسغرتاتيجي  :٢سغني رغروف معيشغة السغتان املتغلةرين.
مذكرة من األمانة
 - ICCD/CRIC(17)/5ليغغل أويل  -ا غغدف االس غرتاتيجي  :٣افيغغف اثر اجلفغغاف والتتيغغف معهغغا
وإدارهتا من أجل سني قدرة الستان املتلةرين والنظم اإليتولوجية على التلقلم .مذكرة من األمانة
در من غامت بيئيغغة علغغى الصغغعيد العغغاملي
 - ICCD/CRIC(17)/6ليغغل أويل  -ا غغدف االس غرتاتيجي  :٤ف
عن طريم تنفيذ اتفاقية متامتحة التصحر بفعالية .مذكرة من األمانة
 - ICCD/CRIC(17)/7ليغغل أويل  -ا غغدف االس غرتاتيجي  :5تعبئغغة قغغدر كبغغم مغغن امل غوارد املاليغغة
وغم املالية لدعم تنفيذ االتفاقية عن طريم إقامة اراكات متعالة علغى الصغعيدين العغاملي والغوطين.
تقرير مقدر من ايلية العاملية
 - ICCD/CRIC (17)/INF.3ليل اامل للبياانت املالية .تقرير مقدر من ايلية العاملية
__________
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 -٣عملية اإلبالغ واالستعراض يف إطار االتفاقية
إجراءات تبليغ املعلومات ،وكذلك نوعية وشكل التقارير اليت تقدم إىل مؤمتر األطراف
 -٢٠معلومغغات أساسغغية :لقغغد تغغغمت طرائغغم اإلبغغالغ مغ اعتمغغاد اإلطغغار االسغرتاتيجي اجلديغغد
لتنفيغغذ االتفاقيغغة .وبنغغاء علغغى طلغغم األط غراف ،أُتيحغغت غغا بيغغاانت امترتاضغغية وأدوات إبغغالغ يف كغغانون
األول/ديسغغمرب  ،٢٠١7متبغغدأت بغغذلو عمليغغة اإلبغغالغ األوىل الغغإ سغغتقور ،يف مجلغغة أمغغور ،مغ
البياانت املتعلقة ابملؤارات الفي مئية احليوية.
 -٢١وت ل غغم ا غغروط اإلب غغالغ اجلدي غغدة إع غغادة هيتل غغة نظ غغار اس غغتعراض األداء وتقي غغيم التنفي غغذ
ومناذج اإلبالغ ،وإجراء إصال كامل للدليل .وستسلط الوةيقة الداعمة ملناقشة هذا البند ااغدد
مغغن جغغدول األعمغغال ال غغوء علغغى األسغغاس املن قغغي للتغيغمات الغغإ أُدفلغغت علغغى عمليغغة اإلبغغالغ
وستتناول أنش ة بناء القغدرات الغإ تنفغذها األمانغة وايليغة العامليغة يف إطغار بغرانم الغدعم العغاملي
الذ ينفذ برانم األمم املتحدة للبيئة.
 -٢٢اإلجراء :ستُدعى اللجنة إىل اسغتعراض التقريغر املتعلغم هبغذا املوضغوع وإىل تقغدهل أ توصغيات
قد ترغم يف تقدنها إىل مؤ ر األطراف كي يت ذ إجراء بشلهنا.
 - ICCD/CRIC(17)/8سغني إجغراءات تبليغ املعلومغات ،وكغغذلو نوعيغة واغتل التقغارير الغإ تقغغدر إىل
مؤ ر األطراف .مذكرة من األمانة
 - ICCD/CRIC(17)/INF.2تقريغغر مرللغغي عغغن عمليغغة اإلبغغالغ واالسغغتعراض يف الفغغرتة .٢٠١٩-٢٠١٨
مذكرة من األمانة

 -٤اعتماااا التقرياار الشااامل للجنااة اسااتعراض تنفيااذ االتفاقيااة املقاادم إىل مااؤمتر األطاراف،
مبا يف ذلك االستنتاجات والتوصيات
 -٢٣ومتقا للمقرر /١٣ر أ ،١٣-من املقرر أن تقدر اللجنة إىل مؤ ر األطراف تقارير منتظمة
بشلن مجي جوانم عملها ،وال سيما من فالل ما يلي:
تقري غغر هن غغائي ع غغن ال غغدورات ال غغإ تُعق غغد ب غغني ال غغدورات العادي غغة مل غغؤ ر األطغ غراف
(أ)
يت من توصياهتا بشلن التدابم اإلضامتية الإ ينبغي اااذها لتيسم تنفيذ االتفاقية تنفيذا متعاال؛
(ب) مشاري مقررات تُعغ فد ،عنغد االقت غاء ،يف الغدورات الغإ تعقغد مقرتنغة ابلغدورات
العادية ملغؤ ر األطغراف وتُقغدر إىل املغؤ ر كغي ينظغر متيهغا ويعتمغدها ،وتت غمن ،لسغم االقت غاء،
عناصغغر موضغغوعية لتيسغغم تنفيغغذ االتفاقيغغة بفعاليغغة وتبغغني األهغغداف واملسغغؤوليات املسغغندة واياثر
املالية املتوقعة لتنفيذها.
 -٢٤وتعتمد اللجنغة مشغروع التقريغر يف دورهتغا السغابعة عشغرة وتقدمغ إىل مغؤ ر األطغراف كغي
ينظر متي يف دورت الرابعة عشرة ويت ذ أ قرار قد يرغم يف اااذ بشلن تنفيذ االتفاقية.
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املرفق األول
الواثئ ا ااق املعروض ا ااة علا ا ا جلن ا ااة اس ا ااتعراض تنفي ا ااذ االتفاقي ا ااة يف اور ا ااا
السابعة عشرة
رم الوةيقة
ICCD/CRIC(17)/1
ICCD/CRIC(17)/2

ICCD/CRIC(17)/3

ICCD/CRIC(17)/4

ICCD/CRIC(17)/5

ICCD/CRIC(17)/6

ICCD/CRIC(17)/7

ICCD/CRIC(17)/8

ICCD/CRIC(17)/INF.1
ICCD/CRIC(17)/INF.2

ICCD/CRIC(17)/INF.3

GE.18-18774

العنوان
جدول األعمال املؤقت وارول  .مذكرة مقدمة من األمانة
ليل أويل  -ا دف االسرتاتيجي  :١سني لالة النظم اإليتولوجية
املتغغلةرة ،ومتامتحغغة التصغغحر/تدهور األراضغغي ،وتع يغ اإلدارة املسغغتدامة
ل راضي ،واإلسهار يف وقف تدهور األراضي .مذكرة من األمانة
التقغغدر ااغغرع يف عمليغغة ديغغد األهغغداف الوطنيغغة ال وعيغغة لتحييغغد أةغغر
تدهور األراضي .تقرير مقدر من ايلية العاملية
ليل أويل  -ا دف االسرتاتيجي  :٢سني رغروف معيشغة السغتان
املتلةرين .مذكرة من األمانة
ليل أويل  -ا دف االسغرتاتيجي  :٣افيغف اثر اجلفغاف والتتيغف
معها وإدارهتا من أجغل سغني قغدرة السغتان املتغلةرين والغنظم اإليتولوجيغة
على التلقلم .مذكرة من األمانة
در منغغامت بيئيغغة علغغى الصغغعيد
ليغغل أويل  -ا غغدف االس غرتاتيجي  :٤ف
العغاملي عغغن طريغغم تنفيغذ اتفاقيغغة متامتحغغة التصغحر بفعاليغغة .مغغذكرة مغغن
األمانة
ليل أويل  -ا دف االسرتاتيجي  :5تعبئة قدر كبم من املوارد املاليغة
وغم املالية لدعم تنفيذ االتفاقيغة عغن طريغم إقامغة اغراكات متعالغة علغى
الصعيدين العاملي والوطين .تقرير مقدر من ايلية العاملية
سني إجراءات تبليغ املعلومغات ،وكغذلو نوعيغة واغتل التقغارير الغإ
تقدر إىل مؤ ر األطراف .مذكرة من األمانة
معلومات للمشاركني .مذكرة من األمانة
تقرير مرللي عغن عمليغة اإلبغالغ واالسغتعراض يف الفغرتة .٢٠١٩-٢٠١٨
مذكرة من األمانة
ليل اامل للبياانت املالية .تقرير مقدر من ايلية العاملية
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املرفق الثاين
ج اادول عم اال مؤق اات ألعم ااال ال اادورة الس ااابعة عش اارة للجن ااة اس ااتعراض
تنفيذ االتفاقية
 ٢٨كانون الثاين/يناير ٢٠١٩
١٣/٠٠-١٠/٠٠


١٨/٠٠-١5/٠٠

مسائل تنظيمية



 -إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

 التقدر اارع يف ديد أهداف ييد أةر تدهور األراضغيوامل ي قدما حنو تنفيذ عملية ييد أةغر تغدهور األراضغي
(جلسة اور)

)(ICCD/CRIC(17)/1

 تعيني املقرر

تقييم التنفيذ ( ب )

تقييم التنفيذ

)(ICCD/CRIC(17)/3

 ف غغة العمغغل اجلنسغغانية التفاقيغغة األمغغم املتحغغدة ملتامتحغغةالتصغغحر كغغلداة لتحسغغني الظغغروف املعيشغغية للسغغتان املتغغلةرين.
التجارب األوىل وال ريم إىل األمار (جلسة اور)

(ICCD/CRIC(17)/2

 األهداف االسرتاتيجية من  ١إىل 5و ICCD/CRIC(17)/4وICCD/CRIC(17)/5
و ICCD/CRIC(17)/6و)ICCD/CRIC(17)/7

 ٢٩كانون الثاين/يناير ٢٠١٩
١٣/٠٠-١٠/٠٠


تقييم التنفيذ ( ب )

 ديد متغر التمويغل املبتتغرة النااغئة مغن أجغل متامتحغةتدهور الرتبة (جلسة اور)
)(ICCD/CRIC(17)/INF.3



١٨/٠٠-١5/٠٠


عملية اإلبالغ واالستعراض يف إطار االتفاقية ( ب )

 إج غراءات تبلي غ املعلومغغات ،وك غغذلو نوعيغغة وا غغتل التق غغاريرالإ تقدر إىل مؤ ر األطراف
( ICCD/CRIC(17)/8و))ICCD/CRIC(17)/INF.2

عملية اإلبالغ واالستعراض يف إطار االتفاقية

 إج غراءات تبلي غ املعلومغغات ،وكغغذلو نوعيغغة واغغتل التقغغاريرالإ تقدر إىل مؤ ر األطراف
( ICCD/CRIC(17)/8و)ICCD/CRIC(17)/INF.2
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 ٣٠كانون الثاين/يناير ٢٠١٩
١٣/٠٠-١٠/٠٠


إعداد التقرير الشامل املقدر من جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية إىل
مؤ ر األطراف ،ا يف ذلو االستنتاجات والتوصيات

GE.18-18774

١٨/٠٠-١5/٠٠


اعتماد التقرير الشامل املقدر من اللجنة إىل مؤ ر األطراف ،ا يف
ذلو االستنتاجات والتوصيات



إغال الدورة
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