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 جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية
 الدورة السابعة عشرة
 2019كانون الثاين/يناير   30-28جورجتاون، غياان، 

 من جدول األعمال 4البند 
االتفاقيةة اققةد  اعتماد التقرير الشامل للجنة استعراض تنفيذ 

 إىل مؤمتر األطراف، مبا يف ذلك االستنتاجات والتوصيات

مشةةةةةةةرو  تقريةةةةةةةر الةةةةةةةدورة السةةةةةةةابعة عشةةةةةةةرة للجنةةةةةةةة اسةةةةةةةتعراض تنفيةةةةةةةذ   
كةةةةةا و    30إىل  28يف الفةةةةة ة مةةةةة  اقعقةةةةةودة يف جورجتةةةةةاو   االتفاقيةةةةةة،

 2019الثاين/يناير 
 : السيدة آان لويز )إيطاليا(اققررة

 احملتوايت
 الصفحة الفقـرات 

 ستكمل فيما بعد[]ي

 
 ICCD/CRIC(17)/L.1 األمم املتحدة

 
 اتفاقية مكافحة التصحر
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 افتتاح الدورة -أوالا  
 البياانت االفتتاحية -ألف 

الســيد ، افتــتر رســية انــة ا ــتعراا تنفيــ، ا تفا يــة، 2019كــانون الثاين/ينــاير   28يف  -1
  امويل مابيلني كونرتيراس )الفلبني(، الدورة السابعة عشرة للجنة وأدىل ببيان.

وأدىل ببيــان أيًــاي وايــر الدولــة يف اايوريــة غــاايان التعاونيــة، ألــارا الســعادة األونورابــل  -2
 جوايف هارمون، اب م البلد املًيف للدورة السابعة عشرة للجنة ا تعراا تنفي، ا تفا ية.

 بيان آخر األمني التنفي،ي  تفا ية األمم املتحدة ملكافحة التصحر )ا تفا ية(.وأدىل ب -3

 البياانت العامة -ابء 
أدىل ببياانت ممثلو كل مـن أنوـو  )اب ـم اعموعـة األفريقيـة(، واململكـة العربيـة السـعودية  -4

الالتينيـة ومنطقـة )اب م جمموعة دول آ يا واحمليط اهلادئ(، والرباايل )اب ـم جمموعـة دول أمريكـا 
البحــر الكــاريو(، ومالطــة )اب ــم مرفــا التنفيــ، ا  ليمــا لشــمات البحــر األبــي  املتو ــط )املرفــا 

 الرابع((، وبيالروس )اب م مرفا التنفي، ا  ليما ألورواب الو طى والشر ية )املرفا اخلامة((.
 األعًاء(.وأدىل ببيان أيًاي ممثل رومانيا )اب م ا حتاد األورويب ودوله  -5
 اب م منظمات اعتمع املدين. من أجل البيئة شبكة شباب الكاريووأدىل ببيان ممثل  -6
 وأعلن ممثل اهلند عن ا تًافة الدورة الرابعة عشرة ملؤمتر األطراف. -7

 اجتماعات البلدا  اقدرجة يف مرفقات التنفيذ اإلقليمي -جيم 
تنفيـــ، ا  ليمـــا يف إطـــار التحًـــ  ُعقـــدت اجتماعـــات للبلـــدان املدرجـــة يف مرفقـــات ال -8

 .2019كانون الثاين/يناير   27للدورة السابعة عشرة للجنة ا تعراا تنفي، ا تفا ية يف 

 اقسائل اإلجرائية -اث ياا  
 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل -ألف 

، جـــدول 2019كــانون الثاين/ينـــاير   28أ ــرت اللجنـــة يف جلســتايا األوىل، املعقـــودة يف  -9
 :األعمال جدول يلا وفيما .ICCD/CRIC(17)/1 املؤ ت بصيوته الواردة يف الوثيقة األعمال

 املساسل التنظيمية: -1
 إ رار جدول األعمال وتنظيم العمل؛ )أ(

 تعيني مقرر اللجنة؛ )ب(
 تقييم التنفي،:  -2

 ؛ 5إىل  1األهداف ا  رتاتيجية من 
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 عملية ا بالغ وا  تعراا يف إطار ا تفا ية:  -3

إجراءات تبليغ املعلومـات، وكـ،لن نوعيـة وشـكل التقـارير الـ  تقـدمت إىل مـؤمتر 
 األطراف؛

ـــر الشـــامل املقـــدمت مـــن انـــة ا ـــتعراا تنفيـــ، ا تفا يـــة إىل مـــؤمتر  -4 اعتمـــاد التقري
 األطراف، مبا يف ذلن ا  تنتاجات والتوأليات. 

اللجنـــة يف جلســـتايا األوىل أيًـــاي جـــدول عمـــل الـــدورة بصـــيوته الـــواردة يف مرفـــا وأ ـــرت  -10
 .ICCD/CRIC(17)/1 الوثيقة

 تعيني مقرر للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية -ابء 
، الســيدة 2019كــانون الثاين/ينــاير   28عّينــت اللجنــة يف جلســتايا األوىل، املعقــودة يف  -11

 سابعة عشرة والثامنة عشرة.آان لويز )إيطاليا( مقررةي لدورتيايا ال

 مشاورات غري رمسية -جيم 
 ُأجريت ابنتظامت خالل الدورة مشاورات غ  رمسية بتوجيه من رسية اللجنة ومقرِّرها. -12

 احلضور -دال 
 طرفاي يف ا تفا ية، كالتات: ___  لدورة السابعة عشرة للجنة ممثلورًر ا -13
 يستكمل فيما بعد[]

 عن ___ ]بلداي[ و ___ ]منظمة[.ورًر الدورة أيًاي مرا بون  -14
  وكانت منظمات األمم املتحدة ومكاتبايا ووكا هتا املتخصصة التالية ممثلةي أيًاي: -15

 يستكمل فيما بعد[]
ورًر الدورة أيًاي ___ منظمة ركومية دولية و ___ من منظمات اعتمع املـدين،  -16

 من بينايا منظمات غ  ركومية.

 الواثئق -هاء 
 ه،ا التقرير  اسمة ابلواثسا ال  ُعرضت على اللجنة كا تنظر فيايا.ترد يف مرفا  -17

 االستنتاجات والتوصيات -اثلثاا  
 يستكمل فيما بعد[]
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 اختتا  الدورة -رابعاا  
اعتمةةةةةاد التقريةةةةةر الشةةةةةامل للجنةةةةةة اسةةةةةتعراض تنفيةةةةةذ االتفاقيةةةةةة اققةةةةةد  إىل مةةةةةؤمتر  -ألف 

 األطراف، مبا يف ذلك االستنتاجات والتوصيات
 يستكمل فيما بعد[]

 إغالق الدورة -ابء 
 يستكمل فيما بعد[]

    


