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 جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية
 الدورة السابعة عشرة
 ٢٠١٩كانون الثاين/يناير   ٣٠-٢٨جورجتاون، غياان، 

 )أ( من جدول األعمال املؤقت١البند 
 املسائل التنظيمية

 إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال

 جدول األعمال املؤقت وشروحه   
 مذكرة من األمانة   

 جدول األعمال املؤقت -أوالا  
 املسائل التنظيمية: -١

 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل؛ )أ( 
 تعيني مقرر اللجنة؛ )ب( 

 تقييم التنفيذ:  -٢
 ؛ 5إىل  ١األهداف االسرتاتيجية من  

 عملية اإلبالغ واالستعراض يف إطار االتفاقية:  -٣
إجراءات تبليغ  املعلومغات، وكغذلو نوعيغة واغتل التقغارير الغإ تقغدر إىل مغؤ ر  
 األطراف؛

االتفاقيغة إىل مغؤ ر األطغراف،  غا اعتماد التقرير الشامل املقدر من جلنغة اسغتعراض تنفيغذ  -٤
 يف ذلو االستنتاجات والتوصيات. 
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 شروح جدول األعمال املؤقت -اثنياا  
 مواعيد انعقاد الدورة ومتان انعقادها  

، أن تُعقغد الغدورة السغابعة عشغرة للجنغة ١٣-ر أ/١7قرر مؤ ر األطغراف  وجغم مقغرر   -١
إما يف مقر أمانة  ٢٠١٨ة( يف النصف الثاين من عار للجن ١7استعراض تنفيذ االتفاقية )الدورة 

االتفاقيغغة يف بغغون يملانيغغا أو يف أ  متغغان  فغغر توجغغد متيغغ  مرامتغغم مغغؤ رات  بعغغة ل مغغم املتحغغدة، 
أيهمغغا أكثغغر متعاليغغة مغغن ليغغ  التتلفغغة، إن   يعغغرض أ  مغغن األطغغراف است غغامتة الغغدورة و مغغل 

  .التتاليف املالية اإلضامتية
أمانة االتفاقية، ابلتشاور مغ  متتغم مغؤ ر  ١٣-ر أ/١7على ذلو، دعا املقرر وعالوة  -٢

للجنغة وطلغم  ١7األطراف، إىل االستجابة أل  عغرض يقدمغ  ألغد األطغراف الست غامتة الغدورة 
إىل األمانغغة أن تت غغذ التغغدابم الالعمغغة للعغغداد لتلغغو الغغدورة،  غغا يف ذلغغو إبغغرار اتفغغا  ملغغ ر قغغانوان  

 دويل م  بلد م يف/لتومة م يفة.على الصعيد ال
 وومتقا  ملداوالت متتم مؤ ر األطراف وبعد املشغاورات الغإ جغرت بغني لتومغة غيغاان وأمانغة -٣

  ٣٠إىل  ٢٨للجنغغغة يف جورجتغغغاون، غيغغغاان، يف الفغغغرتة مغغغن  ١7االتفاقيغغغة، تقغغغرر أن تُعقغغغد الغغغدورة 
عغرض املقغغدر مغن لتومغة غيغغاان ، علغغى مغدال ةالةغة أمر عمغغل، ومتقغا  لل٢٠١٩كغانون الثاين/ينغاير 

 .٢٠١7تشرين الثاين/نومتمرب  ٢٨يف 
 املشاركون  

 .(١)االتفاقيغة أطغراف مجيغ  مغن اللجنغة تتغللف ،١٣-أ ر/١٣ املقغرر مرمتغم من 5 للفقرة ومتقا   -٤
وجيوع قبول أ  هيئة أو وكالة أفرال، سواء كانت وطنية أو دولية، أو لتومية أو لتوميغة دوليغة، 

، ترغم يف أن تتون ممثلة يف دورات اللجنة بصفة مراقم، ما   يعرتض على (٢)أو غم لتومية
 . (٣)ذلو ةل  األطراف احلاضرين يف الدورة

 مشاورات البلدان األطراف املتلةرة املدرجة يف مرمتقات التنفيذ اإلقليمي لالتفاقية  
سغغُتجرال مشغغاورات البلغغدان األطغغراف املتغغلةرة املدرجغغة يف مرمتقغغات التنفيغغذ اإلقليمغغي لالتفاقيغغة  -5

قبغغل امتتتغغا   ٢٠١٩كغغانون الثاين/ينغغاير   ٢7للجنغغة يف  ١7بشغغلن املسغغائل املعروضغغة علغغى الغغدورة 
 هذ  الدورة.

__________ 

 

  شبتي ل مانة يف العنوان التايل:املعلومات ذات الصلة املتعلقة حبالة التصديقات متالة يف املوق  ال (١)
<www.unccd.int/convention/about-convention/status-ratification>. 

ي األعمغغال والصغغناعة املعتمغغدة تغغر د قائمغغة املنظمغغات احلتوميغغة الدوليغغة واملنظمغغات غغغم احلتوميغغة وكيغغاانت ق غغاع   (٢)
 . ICCD/COP(13)/17ملؤ ر األطراف يف املرمتم األول والثاين والثال  من الوةيقة  ١١الدورة  يف

 .  ١-ر أ/١من النظار الدافلي ملؤ ر األطراف بصيغت  الواردة يف املقرر  7تر د تفاصيل إجراءات قبول املراقبني يف املادة  (٣)
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 املسائل التنظيمية -١ 
 إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال )أ( 
 مقر ِّر اللجنةتعيني  )ب( 

لتنظغغغغر متيغغغغ   (٤)()17ICCD/CRIC/(1سغغغغُيعرض علغغغغى اللجنغغغغة جغغغغدول األعمغغغغال املؤقغغغغت ) -٦
ويغغر د يف املرمتغغم الثغغاين مغغن هغغذ  الوةيقغغة جغغدول عمغغل مؤقغغت ألعمغغال الغغدورة يغغرد بغغغرض إقغغرار . 

 تفصيل  يف األج اء الفرعية الواردة أدان .
 الغرض من الدورة  

ملغؤ ر  ١٣اللجنة،  وجم نظامها الدافلي اجلديد املعتمغد يف الغدورة من املقرر أن تقور  -7
 : (5)األطراف،  ا يلي أةناء اجتماعاهتا املعقودة بني الدورات

إجغغراء تقيغغيم ملؤاغغرات تقغغدر التنفيغغذ مغغرة كغغل أربغغ  سغغنوات وبنغغاء  علغغى األجغغ اء  )أ( 
 السردية الواردة يف منوذج اإلبالغ مرة كل سنتني؛ 

  .راض التدمتقات املالية من أجل تنفيذ االتفاقيةاستع )ب( 
وعقغغم اعتمغغاد إطغغار اسغغرتاتيجي جديغغد لتنفيغغذ اتفاقيغغة األمغغم املتحغغدة ملتامتحغغة التصغغحر  -٨

)االتفاقيغغغة(، ك تتييغغغغف إجغغغغراءات اإلبغغغغالغ وقُغغغغدف مت ل طغغغراف بيغغغغاانت امترتاضغغغغية عغغغغن املؤاغغغغرات 
ملقدمغغغغغغة بشغغغغغغلن اإلطغغغغغغار االسغغغغغغرتاتيجي املعلومغغغغغغات ا ١7وستسغغغغغغتعرض اللجنغغغغغغة يف دورهتغغغغغغا  الربيغغغغغغة.
للمغغغغغرة األوىل بغيغغغغغة تقغغغغغدهل توصغغغغغيات فغغغغغددة ا غغغغغدف بشغغغغغلن األهغغغغغداف  ٢٠٣٠-٢٠١٨ للفغغغغغرتة

االسرتاتيجية. وومتقا  لل لبات املقدمة من األطراف أي ا ، ستيسغر الغدورة تبغادالت تفاعليغة لغ راء 
اللجنغغة. وقغغد ُأفغغذت يف متيمغغا بغغني األطغغراف والشغغركاء يف التنميغغة لغغول مواضغغي   تارهغغا متتغغم 

احلسغغغبان يف جغغغدول األعمغغغال املؤقغغغت الغغغذ  أعدتغغغ  األمينغغغة التنفيذيغغغة ابلتشغغغاور مغغغ  متتغغغم جلنغغغة 
اسغتعراض تنفيغذ االتفاقيغة ألتغار املقغررات املتصغلة  وعغد ومتغان جغدول العمغل بصغيغت  املعتمغغدة 

 ملؤ ر األطراف.  ١٣من األطراف فالل الدورة 
 تنظيم األعمال  

غغغم اللجنغغة يف النظغغر يف السغغيناريو التغغايل: سغغتعرض األمينغغة التنفيذيغغة لالتفاقيغغة يف قغغد تر  -٩
وسغغيديل رئغغي  اللجنغغة للجنغغة.  ١7بياهنغغا التمهيغغد  اغغة عامغغة عغغن املسغغائل ذات الصغغلة ابلغغدورة 

 أي ا   ببيان  هيد . 
عو رئغغي  ، سغغيد٢٠١٩كغغانون الثاين/ينغغاير   ٢٨ويف اجللسغغة االمتتتاليغغة الغغإ سغغُتعقد يف  -١٠

اللجنغغة إىل إقغغرار جغغدول األعمغغال وتنظغغيم األعمغغال مت غغال  عغغن انت غغاب مقغغرر اللجنغغة يف دورتيهغغا 
 العمغل جلغدول ومتقغا   األعمغال جدول بنود اللجنة ستتنغاول وبعدئذ،السابعة عشرة والثامنة عشرة. 

وجغغرم   علغغى املمارسغغة السغغابقة، سغغُتعا  بنغغود . الوةيقغغة هغغذ  مغغن الثغغاين املرمتغغم يف املفصغغل املؤقغغت
جدول األعمال من فالل بياانت يديل هبا ممثلو اجملموعات اإلقليمية وجمموعات املصاحل، تليها 

__________ 

 

  للجنة.  ١7ول من هذ  الوةيقة لالطالع على قائمة بواثئم ما قبل الدورة انظر املرمتم األ (٤)

 ، املرمتم. ١٣-ر أ/١٣املقرر  (5)
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بيغغاانت األطغغراف واملغغراقبني، لسغغم االقت غغاء. وسغغتتي  للقغغات النقغغا ، ليثمغغا أمتغغن، متغغر  
التحغاور يف الغغدورة  كغغي يتسغغى ل طغغراف تبغغادل املعلومغغات بُغيغغة وضغغ  توصغغيات فغغددة األهغغداف 

 بشلن املسائل املتصلة ببنود جدول األعمال. 
كغغانون   ٣٠للجنغة يف  ١7ويسغم  جغدول العمغل املؤقغغت  عغداد التقريغر الشغغامل للغدورة  -١١

وسغغغيقد ر فغغغالل اجللسغغغة اخلتاميغغغة نفسغغغها مشغغغروع تقريغغغر الغغغدورة مغغغن أجغغغل . ٢٠١٩الثاين/ينغغغاير 
 اعتماد .

 فيذم التنتقيي -٢ 
 (٦)5إىل  ١األهداف االسرتاتيجية من   

 ١7على أن يُدر ج يف جدول عمغل الغدورة  ١٣-ر أ/١٦نص املقرر  معلومات أساسية: -١٢
للجنغغة بنغغد مغغن بنغغود جغغدول األعمغغال نتغغن األطغغراف مغغن اسغغتعراض ومناقشغغة التنفيغغذ ابسغغت دار 

. وابلنظغر إىل أن ٢٠٣٠-٢٠١٨مؤارات التقدر الواردة يف اإلطار االسرتاتيجي لالتفاقية للفرتة 
يها األطراف عغن مؤاغرات التقغدر تلغو، متمغن األرجغ  أن تركغ  هذ  هي املرة األوىل الإ أبلغت مت

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. 

البيغاانت و/أو املعلومغات املقدمغة، مغن املتوقغ  عغرض  ولتحقيم مناقشة مرك ة علغى نتغائ  -١٣
وبعغغد ذلغغو تُفغغت  أرضغغية النقغغا   5و ٤و ٣و ٢و ١التحلغغيالت املتعلقغغة ابألهغغداف االسغغرتاتيجية 

لتعليقات األطراف. واستنادا  إىل املمارسة السغابقة، سغيتم يف البدايغة متغت  أرضغية النقغا  للبيغاانت 
األطغغراف أن ت لغغم التلمغغة، تليهغغا وكغغاالت األمغغم املتحغغدة، اإلقليميغغة، وبعغغد ذلغغو نتغغن لفغغرادال 

 واملنظمات احلتومية الدولية، ومنظمات اجملتم  املدين. 
 جلسات التحاور   

من املقرر إجراء ةالث جلسات  اور يف إطار هذا البند من جغدول األعمغال مغن أجغل  -١٤
األهغداف االسغرتاتيجية الغواردة يف اإلطغار  إةراء النقا  املتعلم بنتائ  البياانت املبل  عنها يف إطار

ومن أجغل التقغاط فغربات التنفيغذ ب ريقغة تفاعليغة.  ٢٠٣٠-٢٠١٨االسرتاتيجي لالتفاقية للفرتة 
وستستغر  كل جلسغة مغن جلسغات التحغاور لغوايل سغاعة ونصغف وتشغمل للقغات نقغا  تتغي  

  املناقشات. ل طراف واركائها يف التنمية ما يتفي من الوقت للرد واإلسهار يف
، افتغغار املواضغغي   (7)ملغؤ ر األطغغراف ١٣وومتقغا  للقغغرارات الغغإ ااغذهتا األطغغراف يف الغغدورة  -١5

 . ٢٠١٨تشرين األول/أكتوبر  ١5متتُم اللجنة فالل اجتماع  الثاين الذ  عقد  يف 
__________ 

 

:  سغغني لالغغة الغغنظم اإليتولوجيغغة املتغغلةرة، ومتامتحغغة التصغغحر/تدهور األراضغغي، وتع يغغ  ١ا غغدف االسغغرتاتيجي  (٦)
:  سغني رغروف معيشغة ٢ي؛ ا دف االسغرتاتيجي اإلدارة املستدامة ل راضي، واإلسهار يف وقف تدهور األراض

: افيغف  اثر اجلفغاف والتتيغف معهغا وإدارهتغا مغن أجغل  سغني قغدرة ٣الستان املتغلةرين؛ ا غدف االسغرتاتيجي 
: درف منغامت  بيئيغة علغى الصغعيد العغاملي ٤الستان املتلةرين والنظم اإليتولوجية على التغلقلم؛ ا غدف االسغرتاتيجي 

: تعبئة قدر كبم من املغوارد املاليغة وغغم 5السرتاتيجي ا ا دف ؛اتفاقية متامتحة التصحر بفعالية عن طريم تنفيذ
 على الصعيدين العاملي والوطين.  املالية لدعم تنفيذ االتفاقية عن طريم إقامة اراكات متعالة

 . 5، الفقرة ١٣-ر أ/١5املقرر  (7)
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للجنغغة بنغغد مغغن  ١7علغغى أن يُغغدرج يف جغغدول عمغغل الغغدورة  ١٣-ر أ/١٦ونغغص املقغغرر  -١٦
األعمال يستعرض ويناقش تنفيذ غامت طوعية لتحييد أةر تدهور األراضي. واستنادا  إىل جدول 

، أنشغغلت ايليغغة العامليغغة بغغرانم  (٨)ملغغؤ ر األطغغراف ١٢القغغرارات الغغإ ااغغذهتا األطغغراف يف الغغدورة 
 ثغل ا غدف و ديد األهداف املتعلقة بتحييد أةر تغدهور األراضغي ابلتعغاون مغ  أمانغة االتفاقيغة. 

الرئيسغغي للغغربانم  يف  تغغني البلغغدان األطغغراف مغغن  ديغغد ف غغوط أسغغاس وطنيغغة وغغغامت طوعيغغة 
 متيما يتعلم بتحييد أةر تدهور األراضي وتدابم لتحقيقها. 

وستمتن هذ  اجللسة التحاورية األطراف من تبادل ايراء بشغلن التيفيغة الغإ نتغن هبغا  -١7
أن ُيرتج م إىل أمتعال تنفيذ االتفاقية الذ  يسرتاد مؤارات التقدر، م  اإلاارة بصفة فاصة إىل 

 عملية  ديد األهداف ووض  املشاري  والربام  التحويلية الإ تدعمها ايلية العاملية. 
وسغغتناقش جلسغغة التحغغاور الثانيغغة اخلغغربات األوليغغة يف تنفيغغذ ف غغة العمغغل اجلنسغغانية الغغإ  -١٨

ملغغؤ ر األطغغراف يف لغغني سيسغغعى احلغغوار الثالغغ  إىل  ديغغد  (٩)١٣اعتمغغدهتا األطغغراف يف الغغدورة 
 متر  التمويل املبتترة الناائة ملتامتحة تدهور األراضي.  

الواثئغغغم املعغغدة يف إطغغغار هغغغذا البنغغد مغغغن جغغغدول  سغغغُتدعى اللجنغغة إىل اسغغغتعراض اإلجغغراء: -١٩
األعمغغال والنظغغر يف املغغدفالت الغغواردة مغغن جلسغغات التحغغاور هبغغدف صغغياغة مشغغروع مقغغرر لينظغغر 

  متي  مؤ ر األطراف ويعتمد ، لسم االقت اء.

 
ICCD/CRIC(17)/2 -  سغغني لالغغة الغغنظم اإليتولوجيغغة املتغغلةرة،١ا غغدف االسغغرتاتيجي  - ليغغل أويل  : 

ومتامتحغغغغة التصغغغغحر/تدهور األراضغغغغي، وتع يغغغغ  اإلدارة املسغغغغتدامة ل راضغغغغي، واإلسغغغغهار يف وقغغغغف 
 مذكرة من األمانةاألراضي.  تدهور

ICCD/CRIC(17)/3 -  التقغغدر ااغغغرع يف عمليغغغة  ديغغد األهغغغداف الوطنيغغغة ال وعيغغة لتحييغغغد أةغغغر تغغغدهور
 تقرير مقدر من ايلية العامليةاألراضي. 

ICCD/CRIC(17)/4 -  سغني رغروف معيشغة السغتان املتغلةرين. ٢ا غدف االسغرتاتيجي  - ليل أويل  :
 مذكرة من األمانة

ICCD/CRIC(17)/5 -  افيغغف  اثر اجلفغغاف والتتيغغف معهغغا٣ا غغدف االسغغرتاتيجي  - ليغغل أويل : 
 مذكرة من األمانةالتلقلم. وإدارهتا من أجل  سني قدرة الستان املتلةرين والنظم اإليتولوجية على 

ICCD/CRIC(17)/6 -  درف منغغغامت  بيئيغغغة علغغغى الصغغغعيد العغغغاملي٤ا غغغدف االسغغغرتاتيجي  - ليغغغل أويل : 
 مذكرة من األمانةعن طريم تنفيذ اتفاقية متامتحة التصحر بفعالية. 

ICCD/CRIC(17)/7 -  املاليغغة  : تعبئغغة قغغدر كبغغم مغغن املغغوارد5ا غغدف االسغغرتاتيجي  - ليغغل أويل
وغم املالية لدعم تنفيذ االتفاقية عن طريم إقامة اراكات متعالة علغى الصغعيدين العغاملي والغوطين. 

 تقرير مقدر من ايلية العاملية
ICCD/CRIC (17)/INF.3 -  .تقرير مقدر من ايلية العاملية ليل اامل للبياانت املالية 

__________ 

 

  .١٢-ر أ/٣و ١٢-ر أ/٢ املقرران (٨)

 . ١٣-ر أ/٣٠املقرر  (٩)
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 االتفاقيةعملية اإلبالغ واالستعراض يف إطار  -٣ 
 رير اليت تقدم إىل مؤمتر األطرافإجراءات تبليغ املعلومات، وكذلك نوعية وشكل التقا  

لقغغد تغغغمت طرائغغم اإلبغغالغ مغغ  اعتمغغاد اإلطغغار االسغغرتاتيجي اجلديغغد  معلومغغات أساسغغية: -٢٠
 كغغانونلتنفيغغذ االتفاقيغغة. وبنغغاء  علغغى طلغغم األطغغراف، أُتيحغغت  غغا بيغغاانت امترتاضغغية وأدوات إبغغالغ يف  

، متبغغدأت بغغذلو عمليغغة اإلبغغالغ األوىل الغغإ سغغتقور، يف مجلغغة أمغغور،  مغغ  ٢٠١7األول/ديسغغمرب 
 البياانت املتعلقة ابملؤارات الفي مئية احليوية. 

وت لغغغم اغغغروط اإلبغغغالغ اجلديغغغدة إعغغغادة هيتلغغغة نظغغغار اسغغغتعراض األداء وتقيغغغيم التنفيغغغذ  -٢١
وستسلط الوةيقة الداعمة ملناقشة هذا البند ااغدد  ومناذج اإلبالغ، وإجراء إصال  كامل للدليل.

لغغت علغغى عمليغغة اإلبغغالغ  مغغن جغغدول األعمغغال ال غغوء علغغى األسغغاس املن قغغي للتغيغغمات الغغإ أُدف 
وستتناول أنش ة بناء القغدرات الغإ تنفغذها األمانغة وايليغة العامليغة يف إطغار بغرانم  الغدعم العغاملي 

 للبيئة.  الذ  ينفذ  برانم  األمم املتحدة
سُتدعى اللجنة إىل اسغتعراض التقريغر املتعلغم هبغذا املوضغوع وإىل تقغدهل أ  توصغيات  اإلجراء: -٢٢

 قد ترغم يف تقدنها إىل مؤ ر األطراف كي يت ذ إجراء بشلهنا. 

ICCD/CRIC(17)/8 -  سغني إجغراءات تبليغ  املعلومغات، وكغغذلو نوعيغة واغتل التقغارير الغإ تقغغدر إىل  

 مؤ ر األطراف. مذكرة من األمانة
ICCD/CRIC(17)/INF.2 -  ٢٠١٩-٢٠١٨تقريغغر مرللغغي عغغن عمليغغة اإلبغغالغ واالسغغتعراض يف الفغغرتة .

 مذكرة من األمانة

 االتفاقيااة املقاادم إىل مااؤمتر األطااراف،اعتماااا التقرياار الشااامل للجنااة اسااتعراض تنفيااذ  -٤ 
 مبا يف ذلك االستنتاجات والتوصيات

، من املقرر أن تقدر اللجنة إىل مؤ ر األطراف تقارير منتظمة ١٣-ر أ/١٣ومتقا  للمقرر  -٢٣
 بشلن مجي  جوانم عملها، وال سيما من فالل ما يلي: 

عاديغغغغة ملغغغغؤ ر األطغغغغراف تقريغغغر هنغغغغائي عغغغغن الغغغغدورات الغغغغإ تُعقغغغغد بغغغغني الغغغغدورات ال )أ( 
 يت من توصياهتا بشلن التدابم اإلضامتية الإ ينبغي اااذها لتيسم تنفيذ االتفاقية تنفيذا  متعاال ؛ 

مشاري  مقررات تُعغدف، عنغد االقت غاء، يف الغدورات الغإ تعقغد مقرتنغة ابلغدورات  )ب( 
مغدها، وتت غمن، لسغم االقت غاء، العادية ملغؤ ر األطغراف وتُقغد ر إىل املغؤ ر كغي ينظغر متيهغا ويعت

عناصغغغر موضغغغوعية لتيسغغغم تنفيغغغذ االتفاقيغغغة بفعاليغغغة وتبغغغني األهغغغداف واملسغغغؤوليات املسغغغندة واياثر 
 املالية املتوقعة لتنفيذها. 

وتعتمد اللجنغة مشغروع التقريغر يف دورهتغا السغابعة عشغرة وتقدمغ  إىل مغؤ ر األطغراف كغي  -٢٤
 ويت ذ أ  قرار قد يرغم يف اااذ  بشلن تنفيذ االتفاقية. ينظر متي  يف دورت  الرابعة عشرة



ICCD/CRIC(17)/1 

7 GE.18-18774 

 املرفق األول

الواثئاااااق املعروضاااااة علااااا  جلناااااة اساااااتعراض تنفياااااذ االتفاقياااااة يف اور اااااا   
 السابعة عشرة

 العنوان رم  الوةيقة
ICCD/CRIC(17)/1  . مذكرة مقدمة من األمانةجدول األعمال املؤقت وارول 
ICCD/CRIC(17)/2  سني لالة النظم اإليتولوجية ١ا دف االسرتاتيجي  - ليل أويل  :

املتغغلةرة، ومتامتحغغة التصغغحر/تدهور األراضغغي، وتع يغغ  اإلدارة املسغغتدامة 
 ل راضي، واإلسهار يف وقف تدهور األراضي. مذكرة من األمانة

 ICCD/CRIC(17)/3  لتحييغغغد أةغغغر التقغغغدر ااغغغرع يف عمليغغغة  ديغغغد األهغغغداف الوطنيغغغة ال وعيغغغة
 تقرير مقدر من ايلية العاملية. تدهور األراضي

ICCD/CRIC(17)/4  سني رغروف معيشغة السغتان ٢ا دف االسرتاتيجي  - ليل أويل  :
 املتلةرين. مذكرة من األمانة

ICCD/CRIC(17)/5  افيغف  اثر اجلفغاف والتتيغف ٣ا دف االسغرتاتيجي  - ليل أويل :
 من أجغل  سغني قغدرة السغتان املتغلةرين والغنظم اإليتولوجيغة معها وإدارهتا

 على التلقلم. مذكرة من األمانة
ICCD/CRIC(17)/6  درف منغغغامت  بيئيغغغة علغغغى الصغغغعيد ٤ا غغغدف االسغغغرتاتيجي  - ليغغغل أويل :

. مغغذكرة مغغن العغاملي عغغن طريغغم تنفيغذ اتفاقيغغة متامتحغغة التصغحر بفعاليغغة
 األمانة

ICCD/CRIC(17)/7  تعبئة قدر كبم من املوارد املاليغة 5ا دف االسرتاتيجي  - ليل أويل :
وغم املالية لدعم تنفيذ االتفاقيغة عغن طريغم إقامغة اغراكات متعالغة علغى 

 تقرير مقدر من ايلية العامليةالصعيدين العاملي والوطين. 
ICCD/CRIC(17)/8  سني إجراءات تبليغ  املعلومغات، وكغذلو نوعيغة واغتل التقغارير الغإ 

 تقدر إىل مؤ ر األطراف. مذكرة من األمانة
ICCD/CRIC(17)/INF.1 
ICCD/CRIC(17)/INF.2 

 معلومات للمشاركني. مذكرة من األمانة
 .٢٠١٩-٢٠١٨تقرير مرللي عغن عمليغة اإلبغالغ واالسغتعراض يف الفغرتة 

 مذكرة من األمانة 
ICCD/CRIC(17)/INF.3  .تقرير مقدر من ايلية العاملية ليل اامل للبياانت املالية 
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 املرفق الثاين

اساااتعراض جااادول عمااال مؤقااات ألعماااال الااادورة الساااابعة عشااارة للجناااة   
 تنفيذ االتفاقية

 ٢٠١٩الثاين/يناير  كانون  ٢٨
٠٠/١ ٠٠/١٣-٠٠/١٠5-٠٠/١٨ 

 مسائل تنظيمية 

 (ICCD/CRIC(17)/1) إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل -
  تعيني املقرر -

 

  تقييم التنفيذ 

 ICCD/CRIC(17)/2) 5إىل  ١األهداف االسرتاتيجية من  -
 ICCD/CRIC(17)/5و ICCD/CRIC(17)/4و
 (ICCD/CRIC(17)/7و ICCD/CRIC(17)/6و

 قييم التنفيذ ) ب (ت 
التقدر اارع يف  ديد أهداف  ييد أةر تدهور األراضغي  -

قدما  حنو تنفيذ عملية  ييد أةغر تغدهور األراضغي  وامل ي
 )جلسة  اور(

(ICCD/CRIC(17)/3) 
ف غغة العمغغل اجلنسغغانية التفاقيغغة األمغغم املتحغغدة ملتامتحغغة  -

. التصغغحر كغغلداة لتحسغغني الظغغروف املعيشغغية للسغغتان املتغغلةرين
 التجارب األوىل وال ريم إىل األمار )جلسة  اور(

 
 
 
 

 ٢٠١٩الثاين/يناير  كانون  ٢٩

٠٠/١ ٠٠/١٣-٠٠/١٠5-٠٠/١٨ 

 ) تقييم التنفيذ ) ب 
 ديد متغر  التمويغل املبتتغرة النااغئة مغن أجغل متامتحغة  -

 تدهور الرتبة )جلسة  اور(
 (ICCD/CRIC(17)/INF.3) 

 

 عملية اإلبالغ واالستعراض يف إطار االتفاقية 
 واغغغتل التقغغغاريرإجغغغراءات تبليغغغ  املعلومغغغات، وكغغغذلو نوعيغغغة  -

 الإ تقدر إىل مؤ ر األطراف
 (ICCD/CRIC(17)/8 وICCD/CRIC(17)/INF.2) 

 ملية اإلبالغ واالستعراض يف إطار االتفاقية ) ب (ع 
إجغغغراءات تبليغغغ  املعلومغغغات، وكغغغذلو نوعيغغغة واغغغتل التقغغغارير  -

 الإ تقدر إىل مؤ ر األطراف 
 (ICCD/CRIC(17)/8 وICCD/CRIC(17)/INF.2)) 
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 ٢٠١٩الثاين/يناير  كانون  ٣٠

٠٠/١ ٠٠/١٣-٠٠/١٠5-٠٠/١٨ 

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

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

 إغال  الدورة 
 

    
 


