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 مؤمتر األطراف
 ة عشرةرابعالدورة ال
 2019أيلول/سبتمرب  13-2، نداهل، نيودهلي
 )و( من جدول األعمال املؤقت1)ب( و1البندان 
 تنظيميةالسائل امل

 إقرار جدول األعمال
 دورات اهليئتني الفرعيتنيتنظيم العمل، مبا يف ذلك 

 هجدول األعمال املؤقت وشروح  
 من األمانة مذكرة  

 جدول األعمال املؤقت -أولا  
 املسائل التنظيمية: -1

 انتخاب الرئيس؛ )أ(
 األعمال؛ جدول إقرار (ب)

 انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس: )ج(
 انتخاب نواب الرئيس؛ '1'
 انتخاب رئيس جلنة العلم والتكنولوجيا؛ '2'
 انتخاب رئيس جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية؛ '3'
 واثئق تفويض الوفود؛ )د(
القطاااا   اعتمااااد املنظماااام ا كومياااة الدولياااة ومنظماااام ا تمااا  املاااد  و  لاااي )ه(

 ؛بول املراقبني، وقاخلاص
 الفرعيتني. اهليئتني دورات ذلك يف مبا العمل، تنظيم )و(

 

 ICCD/COP(14)/1 األمم املتحدة

 
 اتفاقية مكافحة التصحر

Distr.: General 

13 June 2019 

Arabic 

Original: English 



ICCD/COP(14)/1 

GE.19-09399 2 

: اآلاثر املرتتبااة يف اتفاقيااة األماام املتحاادة ملكافحااة 2030املسااتدامة لعااا  خطااة التنميااة  -2
 التصحر:

ذام الصاالة  3-15والغايااة التنميااة املسااتدامة ماان أااادا   15 اهلااد إدماااج  )أ(
ويف حتيياااااد أهااااار تاااااداور  تنفياااااذ اتفاقياااااة األمااااام املتحااااادة ملكافحاااااة التصاااااحريف 

 ؛األراضي
طاار إلالطرائق واملعايري واالختصاصاام املناسابة لتقيايم منتصاد املادة اخلااص ا )ب(

 ؛2030-2018 للفرتة تفاقية مكافحة التصحرالاالسرتاتيجي 
ملكافحاااة التصاااحر، تنفياااذ خطاااة االتصااااالم اخلاصاااة اتفاقياااة األمااام املتحااادة  )ج(

 (.2010-2020وعقد األمم املتحدة للصحاري ومكافحة التصحر )
 تنفيذاً فعااًل على املستوايم الوطين ودون اإلقليمي واإلقليمي: االتفاقيةتنفيذ  -3

 تقرير جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية وتوصياهتا املقدمة إىل مؤمتر األطرا ؛ )أ(
االتفاقيااام األخاارت ذام الصاالة وماا  املنظمااام تشااجي  وتعزيااز الع قااام ماا   )ب(

  واملؤسسام والوكاالم الدولية املختصة؛
 متابعة أطر السياسام والقضااي املواضيعية؛ )ج(

 اجلفا ؛ '1'
 ؛العواصد الرملية والرتابية '2'

 ؛اجلديدة والناشئة: حيازة األراضياملسائل  '3'
 اآللية العاملية. االست مارام والع قام م  اآلليام املالية: منضمان مزيد  )د(

بااااني املعااااار  العلميااااة وصاااان  القاااارار: اسااااتعراض تقرياااار جلنااااة العلاااام والتكنولوجيااااا  الاااارب  -4
 .وتوصياهتا املقدمة إىل مؤمتر األطرا 

 :اجلزء اخلاص -5
 ت:املائدة املستديرة املوازية الوزارية/الرفيعة املستو  اجتماعام )أ(

 : األراضي واملناخ والطاقة املتجددة؛1املائدة املستديرة  اجتما  '1'

فشل ال –الريفية وا ضرية  احمللية ا تمعام: 2اجتما  املائدة املستديرة  '2'
 ؛زداار معاً االأو 

الانظم  إصا  عزياز حركاة عاملياة مان أجال : ت3اجتما  املائادة املساتديرة  '3'
 اإليكولوجية؛

اإلشاارا  علااى : األخااذ باانائ قااائم علااى القاايم فيمااا  اا  1جلسااة التحاااور  )ب(
 األراضي؛

 أشخاص أصحاء؛ -: أراضي صحية 2جلسة التحاور  )ج(
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 مؤسساام األعماال لصااح تعزيز س سل القيماة املساتدامة: 3جلسة التحاور  )د(
 .املعتمدة على األراضي

 الربانمئ وامليزانية: -6
 ؛2021-2020فرتة السنتني  وميزانيةبرانمئ  )أ(
 األداء املايل للصناديق االستئمانية ل تفاقية؛ )ب(
 التقييم.  مكتبتقرير  )ج(

 املسائل اإلجرائية: -7
يف اجتماعااااام وعملياااام اتفاقياااة وإشاااراكاا ا تمااا  املاااد   منظماااامشااااركة م )أ(

 ر؛ األمم املتحدة ملكافحة التصح
القطا  اخلاص وإشراكه يف اجتماعام وعمليام اتفاقية األمم املتحادة  مشاركة )ب(

 ملكافحة التصحر واسرتاتيجية مشاركة مؤسسام األعمال؛ 
 برانمئ عمل الدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطرا .  )ج(

 تقرير الدورة.  -8

 شروح جدول األعمال املؤقت -اثنياا  
 املسائل التنظيمية -1 

 مكان انعقاد الدورة وافتتاحاا  
، اهلنادواملشااورام ال حقاة ما  حكوماة  13-  أ/36عمً  األحكا  الاواردة يف املقارر  -1
أيلااول/  13إىل  2، يف الفاارتة ماان نيااودهلي، اهلناادعشاارة ملااؤمتر األطاارا  يف الرابعااة ُتعقد الاادورة ساا

وقااااااااااد أعاااااااااادم األمانااااااااااة وهيقااااااااااة تتضاااااااااامن معلومااااااااااام عامااااااااااة للمشاااااااااااركني  .2019ساااااااااابتمرب 
(ICCD/COP(14)/INF.1 .) 

. مذكرة من األمانةمعلومام للمشاركني -  ICCD/COP(14)/INF.1  

 عشرة.ال ال ة عشرة ملؤمتر األطرا  رئيس دورته الرابعة يفتتح الدورة سو  -2
 انتخاب الرئيس )أ( 

 عشاارةالرابعااة عشاارة ملااؤمتر األطاارا  انتخاااب رئاايس الاادورة ال ال ااة ساايقرت  رئاايس الاادورة  -3
 .للمؤمتر

 إقرار جدول األعمال )ب( 
واملقااررام األخاارت ذام الصاالة، أعاادم  13-  أ/35للمقاارر  : وفقاااً معلومااام أساسااية -4

(، ICCD/COP(14)/1للادورة الرابعاة عشارة ملاؤمتر األطارا  ) مشاروحاً  األمانة جدول أعمال مؤقتااً 
  إىل واثئق أخرت الزمة ملداوالم املؤمتر.اإلضافة 
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واجلاااادول الاااازمين ألعمااااال  : سااااُيدعى مااااؤمتر األطاااارا  إىل إقاااارار جاااادول أعمالااااهاإلجاااراء -5
 الدورة.

. مذكرة من األمانةهجدول األعمال املؤقت وشروح -  ICCD/COP(14)/1 

 انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس )ج( 
 انتخاب نواب الرئيس ‘1‘ 

 من النظا  الداخلي(. 22)املادة  2-  أ/20و 1-  أ/1: املقرران معلومام أساسية -6
: سااااُيدعى مااااؤمتر األطاااارا  إىل انتخاااااب تسااااعة نااااواب للاااارئيس ماااان بااااني   لااااي اإلجااااراء -7

األطااارا  ا اضااارين يف الااادورة. وسااايجري ااااذا االنتخااااب يف اجللساااة االفتتاحياااة ملاااؤمتر األطااارا  
 .أيلول/سبتمرب 2 يف

 انتخاب رئيس جلنة العلم والتكنولوجيا ‘2‘ 
 31واملاادة  22مان املاادة  1الذي عّدل الفقرة  10-  أ/25: املقرر معلومام أساسية -8

 (.2-  أ/20، واملعّدل مبوجب املقرر 1-  أ/1من النظا  الداخلي )الوارد يف املقرر 
جلنااااة العلاااام  : ساااايدعى مااااؤمتر األطاااارا  إىل إكمااااال مشاااااوراته وانتخاااااب رئاااايساإلجااااراء -9

 عشرة ملؤمتر األطرا .ة الرابعوالتكنولوجيا يف اجللسة اخلتامية للدورة 
 انتخاب رئيس جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية ‘3‘ 

 ماااان النظااااا  الااااداخلي بصاااايغته املعدلااااة مبوجااااب 31: تاااان  املااااادة معلومااااام أساسااااية -10
الفرعيااااة غااااري جلنااااة العلاااام علااااى أن ينتخااااب مااااؤمتر األطاااارا  ر ساااااء اهليئااااام  2-  أ/20 املقاااارر

، 13-  أ/13ماان مرفااق املقاارر  8والتكنولوجيااا، مااا ر يقاارر املااؤمتر خاا   ذلااك. ووفقاااً للفقاارة 
دورة اللجناااة الاااد تُعقاااد  ماااناخلتامياااة يُنتخاااب رئااايس جلناااة اساااتعراض تنفياااذ االتفاقياااة يف اجللساااة 

 د منصبه فوراً.م  دورام مؤمتر األطرا ، ويتقلّ  زامنالت
: ساايدعى مااؤمتر األطاارا  إىل إكمااال مشاااوراته وانتخاااب رئاايس جلنااة اسااتعراض اإلجااراء -11

 . تنفيذ االتفاقية

 واثئق تفويض الوفود )د( 
ماان النظااا  الااداخلي، ساايفح  مكتااب  20و 19: وفقاااً للمااادتني معلومااام أساسااية -12

يقد  تقريار  إىل ماؤمتر سا، و مؤمتر األطرا  واثئق تفويض املم لني، واملم لني املناوبني، واملستشارين
 األطاااااارا  العتماااااااد مقاااااارر بشااااااتنه. وسااااااريد اااااااذا التقرياااااار املتعلااااااق بواثئااااااق التفااااااويض يف الوهيقااااااة

ICCD/COP(14)/21 حالة التصاديق علاى اتفاقياة األمام  تربزوهيقة معلومام . وقد أعدم األمانة
 (.ICCD/COP(14)/INF.4) املتحدة ملكافحة التصحر

ؤمتر األطاارا  إىل النظاار يف تقرياار مكتبااه واعتماااد مقاارر بشااتن اااذ  : سااُيدعى ماااإلجااراء -13
 املستلة.



ICCD/COP(14)/1 

5 GE.19-09399 

 
21)/14ICCD/COP( -  (1)الوفود. تقرير املكتب املقد  إىل مؤمتر األطرا  تفويضواثئق 

ICCD/COP(14)/INF.4 - ماذكرة حالة التصديق علاى اتفاقياة األمام املتحادة ملكافحاة التصاحر .
 من األمانة

، وقبـول املنظمات احلكومية الدوليـة ومنظمـات امتمـمل املـدث و الـط الاخلـا  ا ـا  اعتماد )هـ( 
 املراقبني

 7و 6من االتفاقياة، واملاادتني  22من املادة  7: وفقاً ألحكا  الفقرة معلومام أساسية -14
قائمااة املنظمااام  ICCD/COP(14)/15، تاارد يف الوهيقااة 1-  أ/26ماان النظااا  الااداخلي، واملقاارر 

 كومية الدولية ومنظمام ا تم  املد ، مبا فياا املنظمام غري ا كومية، الد يُقرت  اعتمادااا ا
، 10-  أ/5مقارر  مبوجاب عشارة ملاؤمتر األطارا . وقاد اعتماد ماؤمتر األطارا ،  الرابعاةيف الدورة 

األطارا   اإلجاراءام املنقحاة العتمااد منظماام ا تما  املاد  و  لاي القطاا  اخلااص لادت ماؤمتر
 .ية األمم املتحدة ملكافحة التصحروملشاركة اذ  اجلاام يف اجتماعام وعمليام اتفاق

: سااايدعى ماااؤمتر األطااارا  إىل النظااار يف ااااذ  املساااتلة وا ااااذ قااارار بشاااتن قباااول اإلجاااراء -15
 املراقبني حسبما يكون مناسباً.

ICCD/COP(14)/15 -  ا تم  املد  و  لي اعتماد املنظمام ا كومية الدولية ومنظمام
 مذكرة من األمانة .، وقبول املراقبنيالقطا  اخلاص

 تنظيم العمل، مبا يف ذلك دورات اهليئتني الفرعيتني )و( 
 إنشاء جلنة جامعة وحتديد مااماا  

: كانت املمارسة املتبعة يف الدورام الساابقة ملاؤمتر األطارا  أن يُنشا  معلومام أساسية -16
املااؤمتر، يف اجللسااة العامااة االفتتاحيااة، جلنااة جامعااة للاادورة يكااون اب املشاااركة فياااا مفتوحاااً أمااا  

عشااارة.  ةدورتاااه الرابعااامجيااا  األطااارا . وقاااد يرغاااب ماااؤمتر األطااارا  يف اتباااا  املمارساااة نفسااااا يف 
اجلامعاااة مبشااااري  مقاااررام كاااي يعتماااداا ماااؤمتر األطااارا . وتكاااون لااارئيس ااااذ   وستوصااي اللجناااة

اللجنااة ساالطة تفااويض األعمااال، حساابما يكااون مناسااباً، إىل أفرقااة صااياغة. و كاان أن  صاا  
 مؤمتر األطرا  البنود التالية للجنة اجلامعة:

مااام املتحااادة : اآلاثر املرتتبااة يف اتفاقياااة األ2030خطااة التنمياااة املساااتدامة لعاااا   )أ( 
 ملكافحة التصحر:
ذام  3-15ماان أااادا  التنميااة املسااتدامة والغايااة  15إدماااج اهلااد   '1'

ويف حتييااد أهاار  يف تنفيااذ اتفاقيااة األماام املتحاادة ملكافحااة التصااحرالصاالة 
 ؛تداور األراضي

واملعااايري واالختصاصااام املناساابة لتقياايم منتصااد املاادة اخلاااص  الطرائااق '2'
 ؛ 2030-2018 للفرتة تفاقية مكافحة التصحرالطار االسرتاتيجي إلا

__________ 

 وهيقة من املقرر إصداراا أهناء الدورة. (1)
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تنفيذ خطة االتصاالم اخلاصة اتفاقية األمم املتحادة ملكافحاة التصاحر،  '3'
 (؛2010-2020وعقد األمم املتحدة للصحاري ومكافحة التصحر )

 تنفيذ االتفاقية تنفيذاً فعااًل على املستوايم الوطين ودون اإلقليمي واإلقليمي: )ب( 
اساااااتعراض تنفياااااذ االتفاقياااااة وتوصاااااياهتا املقدماااااة إىل ماااااؤمتر قريااااار جلناااااة ت '1'

 ظرو  إقليمية ووطنية خاصة؛ معاجلة األطرا 
وتعزيااااز الع قااااام ماااا  االتفاقيااااام األخاااارت ذام الصاااالة وماااا   تشااااجي  '2'

 والوكاالم الدولية املختصة؛ واملؤسساماملنظمام 
 متابعة أطر السياسام والقضااي املواضيعية؛ '3'

 اجلفا ؛ 
  ؛الرملية والرتابيةالعواصد 

  ؛اجلديدة والناشئة: حيازة األراضياملسائل 
اآللياااة  مزياااد مااان االسااات مارام والع قاااام مااا  اآللياااام املالياااة: ضااامان '4'

 ؛العاملية
 ؛2021-2020برانمئ وميزانية فرتة السنتني  )ج( 
 األداء املايل للصناديق االستئمانية ل تفاقية؛ (د) 
 ؛ تقرير مكتب التقييم (اا) 
 املسائل اإلجرائية: )و( 

يف اجتماعاااااام وعمليااااام اتفاقيااااة  وإشااااراكاامنظمااااام ا تماااا  املااااد   '1'
  األمم املتحدة ملكافحة التصحر؛

يف اجتماعاام وعملياام اتفاقياة األمام وإشراكه القطا  اخلاص  مشاركة '2'
   املتحدة ملكافحة التصحر واسرتاتيجية مشاركة مؤسسام األعمال؛

 ؛ة عشرة ملؤمتر األطرا امسبرانمئ عمل الدورة اخل '3'
 .أي مسائل أخرت تعترب مناسبة '4'

 16: سااُيدعى مااؤمتر األطاارا  إىل النظاار يف اتبااا  املمارسااة املعروضااة يف الفقاارة اإلجااراء -17
 أع  .

 جلنة العلم والتكنولوجيا  
 أيلول/سابتمرب 5و 3 أن جتتم  جلنة العلم والتكنولوجيا يف الفارتة ماا باني مؤقتاً من املقرر  -18

ومقاررام أخارت ذام  13-  أ/23. ووفقااً للمقارر أيلول/سبتمرب بعاد الظاار 6يف الصبا  ويو  
، فضااً  عاان (ICCD/COP(14)/CST/1) صاالة، أعاادم األمانااة جاادول أعمااالد مؤقتاااً لاادورة اللجنااة

 .واثئق أخرت تلز  ملداوالهتا
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ICCD/COP(14)/CST/1 -  .مذكرة من األمانةجدول األعمال املؤقت وشروحه 

 جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية  
 أيلول/سابتمرب 3 مانأن جتتما  جلناة اساتعراض تنفياذ االتفاقياة يف الفارتة  من املقرر مؤقتااً  -19

 أيلول/ساابتمرب 12بعااد الظااار و أيلول/ساابتمرب 11أيلول/ساابتمرب يف الصاابا  و 5بعااد الظااار إىل 
ومقااااررام أخااارت ذام صاااالة، أعااادم األمانااااة جاااادول  13-  أ/13. ووفقاااااً للمقااارر يف الصااابا 

 فضً  عن واثئق أخرت للدورة.( ICCD/CRIC(18)/1) أعمالد مؤقتاً للجنة
 

ICCD/CRIC(18)/1 - جدول األعمال املؤقت وشروحه. مذكرة من األمانة 

 اجلزء األويل  
ملاؤمتر األطارا  إىل ه هااة عشارة  رابعاةاليُقارت  يف اجلادول الازمين املؤقات أن تُقسام الادورة  -20

اإلضاافة إىل و ، أيلول/سابتمرب 6إىل  2 أجزاء. ويف أهنااء اجلازء األويل الاذي ساُيعقد يف الفارتة مان
 .تبدأ اللجنة اجلامعة أعماهلاسدوريت جلنة العلم والتكنولوجيا وجلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، 

 جلسام ا وار املفتو   
، واستجابة لطلب مؤمتر األطارا  علاى النحاو املشاار إلياه يف 13-  أ/35للمقرر  وفقاً  -21

بضاامان أن يشاامل باارانمئ عملااه جلسااام للحااوار املفتااو  ماا  ا تماا  املااد  يف  9-  أ/5املقاارر 
األسااابو  األول مااان املاااؤمتر، ومااان أجااال ضااامان فعالياااة إسااااامه يف ماااداوالم املاااؤمتر، تقااارر عقاااد 

 11أيلول/سابتمرب بعاد الظاار ويااو   5الغارض ياو  هلاذا  تني تساتغر  كال مناماا نصاد ياو جلسا
  .سبتمرب/أيلول يف الصبا 

 اجلزء اخلاص  
، سااااُتجرت جلسااااام حتاااااور فيمااااا بااااني الااااوزراء وغااااريام ماااان 13-  أ/35للمقاااارر  وفقاااااً  -22

 أيلول/سبتمرب.  10و 9املسؤولني رفيعي املستوت مبناسبة اجلزء اخلاص يومي 
 اجلزء اخلتامي   

. اً زء اخلتاااامي، ساااينظر ماااؤمتر األطااارا  يف مجيااا  املقاااررام الاااد ر تُعتماااد ساااابقأهنااااء اجلااا -23
 ة عشرة للمؤمتر، م  مراعاة ما يلي:اتريخ ومكان انعقاد الدورة اخلامسوسيُبت يف 
ماان االتفاقيااة،  22ماان املااادة  4ألحكااا  التشااريعية ذام الصاالة الااواردة يف الفقاارة ا )أ( 
 ؛2-  أ/1من النظا  الداخلي، واملقرر  3النظا  الداخلي، واملادة من  4من املادة  2والفقرة 
 .عشرة وتغطية التكاليد املالية اإلضافيةة اخلامسأي عرض الستضافة الدورة  )ب( 

عشااارة للجناااة ة التاساااعالااادورة انعقااااد وسااايبت ماااؤمتر األطااارا  أيضااااً يف اترياااخ ومكاااان  -24
املااذكورة املتعلااق اختصاصااام اللجنااة  13-  أ/13 املقااررماا  مراعاااة اسااتعراض تنفيااذ االتفاقيااة، 

، وأي مقااارر  خااار متخاااذ بشاااتن ااااذ  املساااتلة يف الااادورة وعملياهتاااا واجلااادول الااازمين الجتماعاهتاااا
 الراانة.
. وبنااء أيلول/سابتمرب 13عقد اجللسة العاماة اخلتامياة يف باجلدول الزمين املقرت   سمحوي -25
 . أيلول/سبتمرب 12حبلول ملفاوضام ا مجي ذلك، ينبغي االنتااء من على 
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 أوقام االجتماعام  
اااد  اجلاادول الاازمين املؤقاات إىل االسااتفادة علااى أفضاال وجااه ماان التساااي م املتاحااة ي -26

للااادورة، مااان أجااال تااا يف تكباااد مصاااروفام العمااال اإلضاااايف )مااان  أهنااااء سااااعام العمااال العادياااة
 (.00/18إىل  00/15ومن الساعة  00/13إىل  00/10الساعة 

: اآلاثر املرتتبـــة يف اتفاقيـــة األمـــم املتحـــدة 2030املســـتدامة لعـــا  خخلـــة التنميـــة  -2 
 ملكافحة التصحر

يف تنفيـــذ ذات الصـــلة  3-15والغايـــة التنميـــة املســـتدامة مـــن أهـــداف  15اهلـــدف إدمـــاج  )أ( 
 يف حتييد أثر تدهور األراضطو  اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر

واإلشااااارة إىل  13-  أ/3مبوجااااب املقاااارر  دعااااا مااااؤمتر األطاااارا ،: معلومااااام أساسااااية -27
 حتيياد أهار تاداور األراضاي الد تض  غاايم طوعياة لتحقياق ااد ، األطرا  12-  أ/3 املقرر

اااااذ   بلااااو  تاااارتب  أااااادافاا لتحييااااد أهاااار تااااداور األراضااااي واألنشااااطة الراميااااة إىل إىل ضاااامان أن
ق التعبئاااة ياااحتقإىل األاااادا  ارتباطااااً مباشاااراً طططااااا الوطنياااة بشاااتن أاااادا  التنمياااة املساااتدامة و 

وعاا وة علااى ذلااك، فاافن األطاارا  . والتاارزر ماا  اخلطاا  الوطنيااة بشااتن املناااخ والتنااو  البيولااوجي
مؤشااارام يف ذلاااك ، مباااا 13-  أ/7دا  هنااائ الرصاااد والتقيااايم املعتماااد يف املقااارر إىل اساااتخمااادعوة 
حنااو التقااد  احملاارز لرصااد مؤشاارام إضااافية  وضاا ، والقيااا ، حسااب االقتضاااء، بالااواردة فيااهالتقااد  

 .وتقييم اذا التقد  واإلب   عنه حتقيق غاية حتييد أهر تداور األراضي
والشااااركاء ال نااااائيني واملتعااااددي األطاااارا  إىل زايدة  مجياااا  األطاااارا املقاااارفر نفسااااه  ودعااااا -28

وتيسري التمويل الفعلي من أجل مكافحة التصاحر/تداور األراضاي واجلفاا ، وحتيياد أهار تاداور 
 .13-  أ/14لرجو  إىل املقرر األراضي، واملضي قدماً يف تنفيذ االتفاقية ا

إىل تعزياااز  أيضااااً مجيااا  األطااارا  مااادعوة فااافن  ،13-  أ/3املقااارر  مااان 3الفقااارة  ومبوجاااب -29
تعزياااااااز أوجاااااااه التااااااارزر  وحتقيق أادا  التنمية املستدامة من خ ل ما يلي: )أ(تنفيذ االتفاقية 

تعزيز التنسايق والتعااون علاى الصاعيد و  فيما بني اتفاقيام ريو ال  ث على الصعيد الوطين؛ )ب(
تداور األراضااااي واجلفااااا ، والتنميااااة الااااوطين فيمااااا بااااني املسااااؤولني عاااان معاجلااااة قضااااااي التصااااحر/

االقتصادية، واملوارد املالية، واألمن الغذائي واملائي، والزراعاة، والبيئاة، وماا إىل ذلاك،  االجتماعية 
السااعي إىل االسااتفادة ماان املاازااي الشاااملة الااد تتساام دااا اإلدارة املسااتدامة و  )ج( حسااب االقتضاااء؛

يتعلق ا د مان الفقار، واألمان  ة على الصعيد الوطين فيمالألراضي يف السياسام والربامئ املوضوع
إشااارا  و  )د( الغااذائي واملاااائي، والزراعاااة، والبيئااة، واملاااوارد املالياااة، وماااا إىل ذلااك، حساااب االقتضااااء؛

 اجلاام املعنية صاحبة املصلحة.مجي  
العاملياة،  ، واآللياةإىل األماناةماؤمتر األطارا  لاب ، ط13-  أ/3من املقرر  4ويف الفقرة  -30

يف ايئااة التفاعاال بااني العلااو  والسياسااام،  ااااوايئااام اتفاقيااة مكافحااة التصااحر املناساابة، مبااا في
 مواصلة تطوير الشراكام لدعم تنفيذ االتفاقية وحتييد أهر تاداور األراضاي، ة كل منااحدود والي
تعزيااز تنفيااذ الاادعم العلمااي والتقااين لألطاارا  بوسااائل مناااا وضاا  توجياااام ماان أجاال بغيااة تقااد  

االتفاقية وحتييد أهر تداور األراضاي، وحتدياد فارص املشااري  والارب  باني اجلااام الشاريكة املعنياة 
واصااالة تطاااوير مباااادرام التنفياااذ، مباااا يف ذلاااك املشااااري  والاااربامئ التحويلياااة لتحيياااد أهااار تاااداور مل
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االستشااري للمؤسساام املعتمادة وتقاد  الادعم ، األراضي، وتعزيز النائ املراعية ل عتبارام اجلنساانية
 .على الصعيد الوطين املعنية التمويل املناخي وغرياا من مؤسسام متويل التنمية املستدامة

املنتااادت يف املساااا ة  نفسااااا وعااا وة علاااى ذلاااك، طلاااب ماااؤمتر األطااارا  إىل الكيااااانم -31
ساالي  الضااوء علااى مااا ، دااد  ت2018لعااا   السياسااي الرفياا  املسااتوت املعااين التنميااة املسااتدامة

حتقيااق غاايهتااا الطوعيااة يف  ااال وكااذلك صااوب  ان ماان تقااد  صااوب تنفيااذ االتفاقيااةحتاارز  البلااد
 ، حي ما يكون ذلك مناسبا.حتييد أهر تداور األراضي

إىل األمني التنفيذي أن يقد  تقريراً إىل ماؤمتر األطارا  يف دورتاه  أيضاً  وطلبت األطرا  -32
 .ICCD/COP(14)/2ويرد اذا التقرير يف الوهيقة  .13-  أ/3يذ املقرر عشرة بشتن تنف رابعةال

  علااى واالتفااا 13-  أ/3: سااُيدعى مااؤمتر األطاارا  إىل النظاار يف تنفيااذ املقاارر اإلجااراء -33
 خطوام أخرت، حسب االقتضاء. أي

 
ICCD/COP(14)/2 -   ذام  3-15مااان أاااادا  التنمياااة املساااتدامة والغاياااة  15إدمااااج اهلاااد

. تقرياار ماان الصاالة يف تنفيااذ اتفاقيااة األماام املتحاادة ملكافحااة التصااحر وحتييااد أهاار تااداور األراضااي
 األمني التنفيذي

طـار السـرتاتي ط إلالخلرائق واملعايري والختصاصات املناسبة لتاييم منتصـ  املـدة ا ـا  ا )ب( 
 2030-2018 للفرتة تفاقية مكافحة التصحرل
أن يعكااااااد مااااااؤمتر  تقاااااارر ،13-  أ/3ماااااان املقاااااارر  4الفقاااااارة : يف معلومااااااام أساسااااااية -34

األطرا ، عن طريق مكتبه، على إعداد الطرائق واملعايري واالختصاصام املناسبة لتقييم منتصاد 
بغيااااة  2030-2018املاااادة اخلاااااص اإلطااااار االساااارتاتيجي التفاقيااااة مكافحااااة التصااااحر للفاااارتة 

 . اعتماداا يف الدورة الرابعة عشرة ملؤمتر األطرا
مااا م ل مكتاب مااؤمتر األطارا : ساُيدعى مااؤمتر األطارا  إىل النظاار يف مقرتحاام اإلجاراء -35

 اعتماد مقررام، حسب االقتضاء.إىل ، و ICCD/COP(14)/3ترد يف الوهيقة 
 

ICCD/COP(14)/3 -  طرائاااق ومعاااايري واختصاصاااام تقيااايم منتصاااد املااادة ل طاااار االسااارتاتيجي
 مذكرة من األمانة. 2030-2018ل تفاقية للفرتة 

ا اصـــة اتفاقيـــة األمـــم املتحـــدة ملكافحـــة التصـــحر، وعاـــد األمـــم  تتنفيـــذ خخلـــة التصـــال )ج( 
 (2010-2020املتحدة للصحاري ومكافحة التصحر )

، طلااااب مااااؤمتر األطاااارا  إىل 13-  أ/4ماااان املقاااارر  3يف الفقاااارة : معلومااااام أساسااااية -36
)أ( وضاا  خطااة اتصاااالم قصاارية تتضاامن أااادافاً ورسااائل : مااا يلااي األمانااة، رانااا بتااوافر املااوارد،

رئيسااااية وقنااااوام لاااادعم مواقااااد االتفاقيااااة واويتاااااا دعماااااً اثبتاااااً، االسااااتناد إىل إطااااار االتفاقياااااة 
ترمجة أطار سياساام الادعوة املتفاق عليااا يف سايا  ؛ )ب( و 2030-2018ة االسرتاتيجي للفرت 

زايدة الاااوعي ؛ )ج( و وام ومناااابر اتصاااال مناسااابةر إىل أداتفاقياااة األمااام املتحااادة ملكافحاااة التصاااح
تاادعيم اويااة االتفاقيااة املمياازة ؛ )د( و بشااتن اإلدارة املسااتدامة لألراضااي يف أوساااجل عامااة اجلماااور

إبنتاااج مااواد حتماال ع متاااا وا اارص علااى أن يتضاامن موقاا  االتفاقيااة الشاابكي وقنواهتااا اخلاصااة 
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م املعلومااام اخلاصااة مبكتبتاااا يتااوت دينامياااً التواصاال االجتماااعي ورسااائلاا اإلخباريااة وخاادما
 .تعزيز فعالية التواصل اإلع مي)ه( و وتفاعلياً؛

وا تما  الادويل إىل دعام مان املقارر نفساه، األطارا   4يف الفقارة  ،األطارا  ودعا ماؤمتر -37
األماناااة مااان أجااال مواصااالة تعزياااز الاااوعي لفضااال املمارساااام املتصااالة التصاااحر/تداور األراضاااي 

 .جلفا وا
عان التقاد  راً تقريا ة عشارةرابعايف دورتاه ال إليه  تقدأن وطلب مؤمتر األطرا  إىل األمانة  -38

 .ICCD/COP(14)/4ويرد اذا التقرير يف الوهيقة  .13-  أ/4 احملرز يف تنفيذ املقرر
املشاامولة : يُاادعى مااؤمتر األطاارا  إىل النظاار يف اإلجااراءام املتخااذة أهناااء الفاارتة اإلجااراء -39

التقرير من خ ل تنفيذ اسارتاتيجية االتصاال الشااملة وعقاد األمام املتحادة للصاحاري ومكافحاة 
 (.2010-2020التصحر )

 
ICCD/COP(14)/4 -  تقريار عاان التقااد  احملارز يف تنفيااذ خطااة االتصااالم اخلاصااة اتفاقيااة األماام

-2020ومكافحااااة التصااااحر )املتحاااادة ملكافحااااة التصااااحر، وعقااااد األماااام املتحاااادة للصااااحاري 
 مذكرة من األمانة. (2010

 لوطين ودون اإلقليمط واإلقليمطالتفاقية تنفيذاا فعالا على املستوايت اتنفيذ  -3 
 استعراض تنفيذ التفاقية وتوصياهتا املادمة إىل مؤمتر األطرافتارير جلنة  )أ( 

جلناااة  جتدياااد والياااة، 13-أ  /13 يف مقااارر األطااارا ،  ماااؤمتر قااارر معلوماااام أساساااية: -40
اسااااتعراض تنفيااااذ االتفاقيااااة بصاااافتاا ايئااااة فرعيااااة دائمااااة ملااااؤمتر األطاااارا  ماااان أجاااال مساااااعدته يف 

. ويف 2030-2018واإلطااار االساارتاتيجي ل تفاقيااة للفاارتة االسااتعراض املنااتظم لتنفيااذ االتفاقيااة 
دد أماااوراً مااان بينااااا اعتماااد ماااؤمتر األطااارا  اختصاصاااام اللجناااة املاااذكورة، الاااد حتااااملقااارر نفساااه، 

 واليتاا ومااماا.
يسااتعرض مااؤمتر األطاارا  التقااارير سماان االتفاقيااة،  22)د( ماان املااادة 2وعمااً  الفقاارة  -41
، تقااااد  جلنااااة 13-  أ/13ووفقاااااً للمقاااارر  .اااااايلإ امتوجياااااقدمااااة ماااان ايئاتااااه الفرعيااااة ويقااااد  امل

لااا إىل ماؤمتر األطارا ، وال سايما استعراض تنفيذ االتفاقياة انتظاا  تقاارير عان مجيا  جواناب عم
مااا  الااادورام  زامنماان خااا ل مشاااري  مقاااررام تُعاادر، عناااد الضاارورة، يف الااادورام الااد تُعقاااد التاا

 .العادية ملؤمتر األطرا ، كي ينظر فياا مؤمتر األطرا  ويعتمداا
أيلول/سابتمرب،  13: سُيدعى مؤمتر األطرا ، يف جلسته العاماة الاد ساُتعقد يف اإلجراء -42

عشارة للجناة اساتعراض تنفياذ االتفاقياة واعتمااد مقاررام حساب   امنةإىل النظر يف تقرير الدورة ال
 االقتضاء.

ؤسسـات تشـ يمل وتعييـي العاقـات مـمل التفاقيـات األخـرا ذات الصـلة ومـمل املنظمـات وامل )ب( 
  والوكالت الدولية املختصة

الفرياق املعاين برصاد األرض  دعاا ماؤمتر األطارا ، 13-  أ/9قرر : يف املمعلومام عامة -43
إىل دعاام اجلاااود الااد تبااذهلا األطاارا  يف اتفاقيااة األماام املتحاادة ملكافحااة التصااحر يف  ااال تنفيااذ 
االتفاقياااة مااان خااا ل تاااوفري املعلوماااام الفضاااائية والقياساااام املوقعياااة ملسااااعدة البلااادان يف الوفااااء 
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مااان أاااادا  التنمياااة املساااتدامة وتعزياااز فااارص  1-3-15مبتطلباااام اإلبااا   عااان مؤشااار اهلاااد  
 .بروتوكوالمال البياانم، ووض  معايري و الوصول إىل البياانم، وبناء القدرام الوطنية يف  

إىل األماناااة وايئاااام االتفاقياااة  مااان املقااارر نفساااه، طلاااب ماااؤمتر األطااارا  2ويف الفقااارة  -44
مواصالة )أ(  :ماا يلاياملاوارد املتاحاة هلاا، دود يف حاومؤسساهتا املناسبة، يف حدود والية كل مناا و 

العمل م  فريق اخلرباء املشرت  باني الوكااالم املعاين مبؤشارام أاادا  التنمياة املساتدامة مان أجال 
مااان أاااادا  التنمياااة  1-3-15اساااتكمال املناجياااة وبروتوكاااوالم إدارة البيااااانم ملؤشااار اهلاااد  

الااوطين واإلقليمااي والعاااملي وفقاااً  سااتوايمعلااى املاملسااتدامة، وباادء التنساايق فيمااا يتصاال اإلباا   
االساااتفادة مااان )ب( و  للربوتوكاااوالم املنشاااتة ضااامن إطاااار مؤشااارام أاااادا  التنمياااة املساااتدامة؛

التعاااون ماا  كياااانم األماام املتحاادة املختصااة وأماااانم اتفاقيااام ريااو، وكااذلك ماا  شااركاء التنميااة 
لادعم تعمايم مراعااة املنظاور اجلنساا  علاى مجيا  واملنظمام الدولية املختصاة وتعزياز ااذا التعااون 

املسااااتوايم، وال ساااايما علااااى الصااااعيدين الااااوطين واحمللااااي، وأنشااااطة مكافحااااة العواصااااد الرمليااااة 
والرتابياااة، ورصاااد اجلفااااا ، والتتااااب ونظااام اإلنااااذار املبكااار، وتقييماااام قابليااااة التاااتهر اجلفااااا ، 

 .وتدابري التخفيد من خماطر اجلفا 
 وفقاااً إىل األمانااة واآلليااة العامليااة،  ماان املقاارر نفسااه، طلااب مااؤمتر األطاارا  3ويف الفقاارة  -45

يف الشاااراكام  اامير ، مواصااالة االضاااط   بااادو هلماااا يف حااادود املاااوارد املتاحاااةو ا مااالوالياااة كااال منا
اإلطاااار االسااارتاتيجي و جديااادة مااان أجااال زايدة تعزياااز تنفياااذ االتفاقياااة يف أي شاااراكام القائماااة و 

 .2030-2018للفرتة تفاقية  ل
ة عشارة تقرياراً عان التقاد  رابعاانة أن تقد  إليه يف دورتاه الوطلب مؤمتر األطرا  إىل األم -46

 .ICCD/COP(14)/5ويرد اذا التقرير يف الوهيقة  .13-  أ/9احملرز يف تنفيذ املقرر 
ام إجااراء يف الوهيقااة ذام الصاالة وا اااذ أي : سااُيدعى مااؤمتر األطاارا  إىل النظااراإلجااراء -47

 أخرت، حسب االقتضاء.
 

ICCD/COP(14)/5 -   تشاااااجي  وتعزياااااز الع قاااااام مااااا  االتفاقياااااام األخااااارت ذام الصااااالة ومااااا
 مذكرة من األمانة. املنظمام واملؤسسام والوكاالم الدولية املختصة

 متابعة أطر السياسات والاضااي املواضيعية )ج( 
 اهلجرة   

 األطرا ، 13-  أ/28  مقرر من  1: دعا مؤمتر األطرا ، يف الفقرة معلومام أساسية -48
تعزياااز الااادور اإلذاااان الاااذي  كااان أن تؤدياااه التااادابري إىل القياااا  مباااا يلاااي، حساااب االقتضااااء: )أ( 

االتفاقية من أجل التصدي للتصحر/تداور األراضي واجلفا  كتحد العوامل الاد املتخذة لتنفيذ 
النااااوض التعااااون الااادويل الاااذي يااااد  إىل تعزياااز الااادور اإلذاااان الاااذي )ب( و  تسااابب اهلجااارة؛

 كااان أن تضاااطل  باااه اإلدارة املساااتدامة لألراضاااي مااان أجااال التصااادي للتصاااحر/تداور األراضاااي 
 .واجلفا  كتحد العوامل الد تسبب اهلجرة

ماا ماناة إىل األ ،من املقرر نفساه 2واإلضافة إىل ذلك، طلب مؤمتر األطرا  يف الفقرة  -49
)ب(  أعا  ؛ 47: )أ( دعم األطرا  بناء على طلبااا يف تنفياذ اإلجاراءام الاواردة يف الفقارة يلي
إصاادار تكليااد، التشاااور ماا  مكتااب مااؤمتر األطاارا  وراناااً بتااوافر املااوارد، إبجااراء دراسااة عاان و 
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حر/تداور الادور الاذي  كاان أن تؤدياه التاادابري املتخاذة لتنفياذ االتفاقيااة مان أجاال التصادي للتصاا
)ج(  األراضي واجلفاا  كتحاد العوامال الاد تسابب اهلجارة، وذلاك بغياة تعزياز أاادا  االتفاقياة؛

تعزياز منااا التعااون واملباادرام علاى الصاعيدين اإلقليماي والادويل حي ماا كانات الغاياة سابل دعم و 
 الااااادور اإلذاااااان الاااااذي  كااااان أن تضاااااطل  باااااه اإلدارة املساااااتدامة لألراضاااااي مااااان أجااااال التصااااادي

التعااون هياق سابل تو )د( و  للتصحر/تداور األراضي واجلفاا  كتحاد العوامال الاد تسابب اهلجارة؛
علااااى نطااااا  القطاعااااام ماااا  وكاااااالم األماااام املتحاااادة وبرا اااااا واملنظمااااام اإلقليميااااة والدوليااااة، 
واجلاام املعنية من أجل تبادل املعلوماام بشاتن الصا م القائماة باني التصاحر/تداور األراضاي 

 .واهلجرة واجلفا 
ة عشارة تقرياراً عان التقاد  رابعاانة أن تقد  إليه يف دورتاه الوطلب مؤمتر األطرا  إىل األم -50

 .ICCD/COP(14)/19ويرد اذا التقرير يف الوهيقة  .13-  أ/28احملرز يف تنفيذ املقرر 
إجااراءام  يف الوهيقااة ذام الصاالة وا اااذ أي سااُيدعى مااؤمتر األطاارا  إىل النظاار: اإلجااراء -51

 أخرت، حسب االقتضاء.
 

ICCD/COP(14)/19 -  الدور اإلذان الذي  كن أن تؤديه التدابري املتخذة مبوجب االتفاقية من
ماذكرة مان  .أجل التصدي للتصحر/تداور األراضي واجلفاا  كتحاد العوامال الاد تسابب اهلجارة

 األمانة
  تعميم املنظور اجلنسا   

األطارا  واجلااام األخارت صااحبة إىل ، 13-  أ/30  مقرر يف طلب مؤمتر األطرا ،  -52
املصاالحة أن تواصاال تعماايم مراعاااة املساااواة بااني اجلنسااني ومتكااني النساااء والفتيااام يف السياسااام 
واألنشااااطة املتعلقااااة التصااااحر/تداور األراضااااي واجلفااااا ، حسااااب االقتضاااااء، ماااان أجاااال تنفيااااذ 

 ؛2030-2018االسرتاتيجي ل تفاقية للفرتة االتفاقية واإلطار 
إقامااة األمانااة واآلليااة العامليااة  ماان املقاارر نفسااه، إىل 4يف الفقاارة وطلااب مااؤمتر األطاارا ،  -53

ماا  اتفاقيااام رياو، وايئااة األماام املتحادة للماارأة وغرياااا مان كياااانم األماام املتحاادة ذام شاراكام 
ة مان أجال البادء يف تنفياذ خطاة العمال، ومسااعدة الصلة، واملنظماام الدولياة والشاركاء يف التنميا

األطاارا  علااى جتريااب خطااة العماال وتعزيااز أوجااه التاارزر والناااوض بتمكااني النساااء والفتيااام يف 
 . ال تنفيذ االتفاقية

أن : )أ( ما يليمن املقرر نفسه، إىل أمانة االتفاقية  5يف الفقرة ، طلب مؤمتر األطرا و  -54
وارد، املشااااورام بشاااتن فعالياااة خطاااة العمااال اجلنساااانية، اساااتناداً إىل نتاااائئ تُيّسااار، رانااااً بتاااوافر املااا

جتريب اخلطة، فيما بني األطرا  ومؤسسام االتفاقياة وايئاهتاا وكيااانم األمام املتحادة واجلااام 
أن تقاد  تقرياراً عان نتاائئ املشااورام )ب(  األخرت صاحبة املصلحة، مبا يف ذلك ا تم  املاد ؛

تنظاار فياااا األطاارا  يف كااي وتوصااي بتعاادي م  كنااة علااى خطااة العماال اجلنسااانية  إىل األطاارا  
 .زايدة حتسني خطة العمل وتنفيذاا الدورة الرابعة عشرة ملؤمتر األطرا ، بغية

عشارة تقرياراً عان التقاد   رابعاةنة أن تقد  إليه يف دورتاه الوطلب مؤمتر األطرا  إىل األما -55
 .ICCD/COP(14)/18يف الوهيقة  ا التقريررد اذيو  .13-  أ/30احملرز يف تنفيذ املقرر 
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إجااراءام  ا اااذ أي: سااُيدعى مااؤمتر األطاارا  إىل النظاار يف الوهيقااة ذام الصاالة و اإلجااراء -56
 أخرت، حسب االقتضاء.

 
ICCD/COP(14)/18-  متابعاااة أطااار السياسااااام والقضاااااي املواضااايعية: تعماااايم املنظاااور اجلنسااااا. 
 مذكرة من األمانة

 اجلفا  ‘1‘ 
مااااا يلااااي:  األطاااارا  إىل، 13-  أ/29ر املقاااار  ماااان 1دعااااا مااااؤمتر األطاااارا ، يف الفقاااارة  -57
االستعانة، حسب االقتضاء، إبطار سياساام التاتقلم ما  اجلفاا  والتكياد معاه وإدارتاه مان  )أ(

اتباا  ؛ )ب( و اذ اإلجاراءام املناسابة ملواجاتاهأجل تعزيز قدرهتا علاى زايدة التتااب للجفاا  وا ا
هناااائ اساااااتباقي إزاء اإلدارة املتكاملااااة للجفاااااا ، يف ساااايا  وضااااا  السياسااااام الوطنياااااة ملكافحاااااة 

تعزياز بنااء القادرة علاى التاتقلم ؛ )د( و ض  نظاا  شاامل بشاتن التتااب للجفاا و ؛ )ج( و اجلفا 
م  اجلفا  على حنو يراعي املنظور اجلنسا  ويعطي األولوية لألشخاص الذين يعيشاون أوضااعاً 

النظر يف االستعانة مببادرة اإلطار العاملي بشتن ندرة امليا  يف الزراعة بوصفاا شاراكة )ه( و  ؛اشة
 .لتقاسم املعار  ملساعدة البلدان على وض  خططاا للتتاب للجفا 

مجياا  األطاارا  والشااركاء ال نااائيني نفسااه،  قااررماان امل 2ودعااا مااؤمتر األطاارا ، يف الفقاارة  -58
ام التموياال الدوليااة إىل زايدة التموياال الفعااال وتيسااري  ماان أجاال تنفيااذ واملتعااددي األطاارا  و لياا

 . اثر اجلفا  على مجي  املستوايم تدابري التخفيد من
ايئاااة التفاعااال باااني العلاااو  إىل نفساااه،  قاااررمااان امل 3ماااؤمتر األطااارا ، يف الفقااارة  وطلاااب -59

إطاار بارانمئ عملااا لفاارتة ، أن تقاد ، يف 13-  أ/21املقارر ، علاى النحاو الاوارد يف والسياساام
، التوجيه التقاين إىل األطارا  مان أجال دعام اعتمااد وتنفياذ التادخ م 2019-2018السنتني 

 .إلدارة اجلفا  والتخفيد من  اثر املتعلقة األراضي 
مؤسساام وإىل مان املقارر نفساه، إىل األماناة  4، يف الفقارة أيضاً وطلب مؤمتر األطرا   -60

يف حاادود واليااة كاال  ،ايئااة التفاعاال بااني العلااو  والسياساااممبااا فياااا  ،املناساابةاالتفاقيااة وايئاهتااا 
؛ 2019-2018تنفيااااذ مبااااادرة مكافحااااة اجلفااااا  لفاااارتة الساااانتني )أ(  :القيااااا  مبااااا يلااااي، مناااااا
دعاام البلاادان يف وضاا  وتنفيااذ سياسااام وطنيااة إلدارة اجلفااا ، فضااً  عاان إنشاااء وتعزيااز و  )ب(

أداء دور قياااادي علاااى )ج( و  تااااب لاااه واإلناااذار املبكااار حبدوهاااه؛نظااام شااااملة لرصاااد اجلفاااا  والت
الصاعيد املؤسساي مان خا ل تعزياز الشاراكام االسارتاتيجية القائماة، وإقاماة شاراكام اسارتاتيجية 

بغية  ، جديدة بشتن التتاب للجفا ، م  اجلاام املعنية صاحبة املصلحة على مجي  املستوايم
وضاا  واسااتكمال املبااادج التوجيايااة التقنيااة ملساااعدة )د( و  كفالااة االتسااا  والتنساايق والتكاماال؛

مسااااعدة )ه( و  األطااارا  يف تنفياااذ إطاااار سياساااام التاااتقلم مااا  اجلفاااا  والتكياااد معاااه وإدارتاااه؛
األطااارا ، حساااب االقتضااااء، يف اساااتخدا  إطاااار سياساااام التاااتقلم مااا  اجلفاااا  والتكياااد معاااه 

اااا بناااء القاادرام، لوضاا  سياسااام وطنيااة زايدة الااوعي بقضااااي اجلفااا ، بساابل من)و( و  وإدارتااه؛
تعزيااز التعاااون بااني الشاامال واجلنااوب )ز( و  إلدارة اجلفااا  تسااتند إىل مبااادج ا ااد ماان املخاااطر؛

والتعاون فيما بني بلدان اجلنوب والتعاون ال  هي، مبا يف ذلك نقل التكنولوجياا امل ئماة وأحادث 
اإلنذار املبكر التنبؤام املومسية والتتاب ونظم املناجيام ال زمة لتطوير وحتسني رصد اجلفا ، و 

 .وإيصال املعلومام
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للادورة راً أن تعاد تقريا مان املقارر نفساه، إىل األماناة 5وطلاب ماؤمتر األطارا ، يف الفقارة  -61
 .إن وجدم، القادمة ملؤمتر األطرا  بشتن ا اجة إىل ترتيبام إضافية ملكافحة اجلفا 

ة عشارة تقرياراً عان التقاد  رابعاانة أن تقد  إليه يف دورتاه الاألممؤمتر األطرا  إىل وطلب  -62
  ICCD/COP(14)/16وتاااارد ااااااذ  املعلومااااام يف الاااااوهيقتني  .13-  أ/29احملاااارز يف تنفيااااذ املقااااارر 

 .ICCD/COP(14)/INF.3و
إجاراءام  الصالة وا ااذ أي ذايت تنيسُيدعى مؤمتر األطرا  إىل النظر يف الوهيق اإلجراء: -63

 حسب االقتضاء. أخرت،
 

ICCD/COP(14)/16 -  :مذكرة من األمانة اجلفا .متابعة أطر السياسام والقضااي املواضيعية 
ICCD/COP(14)/INF.3 - Options for additional arrangements for drought under the 

United Nations Convention to Combat Desertificationمذكرة من األمانة . 
 العواصد الرملية والرتابية ‘2‘ 

مااااا يلااااي:  األطاااارا  إىل، 13-  أ/31ر املقاااار  ماااان 1دعااااا مااااؤمتر األطاااارا ، يف الفقاااارة  -64
افحااة العواصااد الرمليااة إبطااار الاادعوة يف  ااال السياسااام ملكاالسااتعانة، حسااب االقتضاااء،  )أ(

والرتابيااة علااى وتنفيااذ سياسااام بشااتن العواصااد الرمليااة علااى أساااع طااوعي، يف وضاا   ،والرتابيااة
إدماااااج قضااااااي العواصااااد الرمليااااة والرتابيااااة يف )ب( و  الااااوطين واإلقليمااااي أو الاااادويل؛سااااتوايم امل

استكشاا  سابل  فياد املصاادر البشارية )ج( و  السياساام الوطنياة للحاد مان خمااطر الكاوارث؛
إبدماااج املنشات لاادت حتديااد أاادا  طوعيااة وطنيااة لتحيياد أهاار تااداور األراضاي واخليااارام املتعلقااة 

تدابري  فيد املصادر يف حتديد األادا  الطوعية الوطنياة لتحيياد أهار تاداور األراضاي، حساب 
تعزيااز التعاااون بشااتن العواصااد الرمليااة والرتابيااة وتيسااري تبااادل املعلومااام وتقاساام )د( و  االقتضاااء؛

 .ب االقتضاء، يف املناطق املتضررةاملعار  ونقلاا، حس
، رانااااً بتاااوافر املاااوارد، إىل األماناااة مااان املقااارر نفساااه 2 الفقااارة ماااؤمتر األطااارا  يف طلااابو  -65

ومؤسساااام االتفاقياااة وايئاهتاااا املناسااابة أن تتعااااون مااا  غريااااا مااان كيااااانم األمااام املتحااادة املعنياااة 
ومنظماهتا املتخصصة يف عملياة مسااعدة األطارا  علاى تنفياذ إطاار الادعوة يف  اال السياساام 

رتابياة لرتابياة، وال سايما  فياد املصاادر البشارية للعواصاد الرملياة والملكافحة العواصاد الرملياة وا
 .وتعزيز القدرة على التحمل

ة عشارة تقرياراً عان التقاد  رابعاانة أن تقد  إليه يف دورتاه الوطلب مؤمتر األطرا  إىل األم -66
 .ICCD/COP(14)/17يف الوهيقة  تقريرال اد اذر يو  .13-  أ/31احملرز يف تنفيذ املقرر 

إجااراءام  يف الوهيقااة ذام الصاالة وا اااذ أي : سااُيدعى مااؤمتر األطاارا  إىل النظااراإلجااراء -67
 أخرت، حسب االقتضاء.

 ICCD/COP(14)/17 - متابعااة أطاار السياسااام والقضااااي املواضاايعية: العواصااد الرمليااة والرتابيااة .
 مذكرة من األمانة
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 املسائل اجلديدة والناشئة: حيازة األراضي ‘3‘ 
األطرا  يف قرر مكتب مؤمتر من النظا  الداخلي،  10للمادة  وفقاً : معلومام أساسية -68

جاادول فرعااي يف إضااافة بنااد  2019شااباجل/فرباير  26لاادورتني يف املعقااود بااني ا ه ال ااا اجتماعاا
وطلاب  حيازة األراضاي.بشتن معاجلة مستلة ملؤمتر األطرا   رابعة عشرةاألعمال املؤقت للدورة ال

الاد  كان إىل األمانة أن تقد  إىل املكتب توصايام بشاتن العناصار  أيضاً مؤمتر األطرا   مكتب
يف دورتااه الرابعااة عشاارة. وتاارد اااذ  املعلومااام يف مااؤمتر األطاارا   أن تتضاامناا وهيقااة تُعاارض علااى

 .ICCD/COP(14)/20الوهيقة 
إجااراءام  يف الوهيقااة ذام الصاالة وا اااذ أي : سااُيدعى مااؤمتر األطاارا  إىل النظااراإلجااراء -69

 أخرت، حسب االقتضاء.
 

ICCD/COP(14)/20 - مذكرة من األمانة. املسائل اجلديدة والناشئة: حيازة األراضي 
 الستامارات والعاقات ممل اآلليات املالية منضمان مييد  )د( 

 اآللية العاملية  
، علاااااااى التوجاااااااه 13-  أ/1مقااااااارر   يف، وافاااااااق ماااااااؤمتر األطااااااارا  :معلوماااااااام أساساااااااية -70

االسرتاتيجي لألمانة واآللية العاملية وجلنة العلم والتكنولوجيا وجلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، على 
 .2021–2018النحو الوارد يف إطار نتائئ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر للفرتة 

جلنااااة العلاااام والتكنولوجيااااا را  إىل ماااان املقاااارر نفسااااه، طلااااب مااااؤمتر األطاااا 2يف الفقاااارة و  -71
طاااااار نتاااااائئ االتفاقياااااة الساااااتعانة إباساااااتعراض تنفياااااذ االتفاقياااااة واآللياااااة العاملياااااة واألماناااااة ا وجلناااااة
تساق ما  أحكاا  االتفاقياة واملقاررام املتخاذة ي على حنويف تنظيم أعماهلا  2021-2018 للفرتة

توجيااام احملاددة يف اإلطاار االسارتاتيجي ما  ال يتماشاىيف الدورة ال ال ة عشرة ملاؤمتر األطارا ، و 
 .2030-2018للفرتة  تفاقية ل

األماناااة واآللياااة العامليااة إعاااداد خطاااة  إىل أيضاااً ، طلااب ماااؤمتر األطااارا  هنفسااا ويف املقاارر -72
(، اساااااتخدا  هنااااائ اإلدارة القائماااااة علاااااى 2023-2020عمااااال متعاااااددة السااااانوام ل تفاقياااااة )

 .ةعشر  ةالرابعيف دورته   ينظر فيه مؤمتر األطرالالنتائئ، 
 يقتاان)الوه  املساتلة داذ نياملتعلق ين: سيدعى مؤمتر األطرا  إىل النظر يف التقرير اإلجراء -73

ICCD/COP(14)/7-ICCD/CRIC(18)/2 وICCD/COP(14)/8ام أخااااااااارت( وا ااااااااااذ أي إجاااااااااراء ،
 حسب االقتضاء.

 
ICCD/COP(14)/7-ICCD/CRIC(18)/2 -  املتعااااددة الساااانوام ل تفاقيااااة خطااااة العماااال الشاااااملة

 (.2021-2020( وبرانمئ العمل احملدد التكااليد لفارتة السانتني ل تفاقياة )2020-2023)
 مذكرة من األمانة

ICCD/COP(14)/8 - .مذكرة من األمانة األداء املايل للصناديق االستئمانية ل تفاقية 
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تارير جلنة العلم والتكنولوجيـا الربط بني املعارف العلمية وصنمل الارار: استعراض  -4 
 وتوصياهتا املادمة إىل مؤمتر األطراف

، أن ذعال اساتعراض تقريار 1-  أ/9: قارر ماؤمتر األطارا ، يف مقارر  معلومام أساساية -74
مان االتفاقيااة، مباا يف ذلاك توصااياهتا  22)د( ماان املاادة 2جلناة العلام والتكنولوجيااا، عماً  الفقارة 

طرا  وبرانمئ عملاا والتوجياام املقدمة إلياا، بنداً دائمااً مان بناود جادول املقدمة إىل مؤمتر األ
 أعمال املؤمتر.

 تحيل جلنااة العلاام والتكنولوجيااا إىل مااؤمتر األطاارا  مشاااري  املقااررام الناجتااة عاان مااداوالهتاوساا -75
 .13-  أ/23ة عشرة، مبا يتماشى م  املقرر رابعاردة يف جدول أعمال دورهتا البشتن البنود الو 

: ساايدعى مااؤمتر األطاارا  إىل النظاار يف تقرياار الاادورة الرابعااة عشاارة للجنااة العلاام اإلجااراء -76
 والتكنولوجيا واعتماد املقررام، حسب االقتضاء.

 اجليء ا ا  -5 
 املائدة املستديرة املوازية الوزارية/الرفيعة املستوا اجتماعات )أ( 
 األراضي واملناخ والطاقة املتجددة: 1اجتما  املائدة املستديرة  ‘1‘ 
 زداار معااالفشل أو ال –الريفية وا ضرية  احمللية ا تمعام: 2اجتما  املائدة املستديرة  ‘2‘ 
 النظم اإليكولوجية إص  عزيز حركة عاملية من أجل : ت3اجتما  املائدة املستديرة  ‘3‘ 
 اإلشراف على األراضطما خيص : األخذ بنهج قائم على الايم في1جلسة التحاور  )ب( 
 أشخا  أصحاء   -: أراضط صحية2جلسة التحاور  )ج( 
املعتمدة على  مؤسسات األعمال لصاحل تعييي ساسل الايمة املستدامة: 3جلسة التحاور  )د( 

 األراضط
اجلااااام مااا   حتااااور، ساااُتعقد جلساااام 13-  أ/35: وفقااااً للمقااارر معلوماااام أساساااية -77

مبناسااابة اجلااازء املساااؤولني رفيعاااي املساااتوت  الاااوزراء وغاااريام مااان مباااا فيااااا، املصااالحةاملعنياااة صااااحبة 
مناقشاام مائادة  أيلول/سابتمرب 9ومن املقرر أن جُتَرت ياو  سبتمرب. /أيلول 10و 9اخلاص يومي 

واملنااااخ والطاقاااة  يضااااالتالياااة: )أ( األر مساااتديرة موازياااة وزارية/رفيعاااة املساااتوت تركاااز علاااى املواضاااي  
حركة  تعزيزو ؛ )ج( الفشل أو االزداار معاً  -احمللية الريفية وا ضرية ا تمعام و دة؛ )ب( املتجد

هاا ث  أيلول/ساابتمرب 10 وماان املقاارر أن تُعقااد يااو . عامليااة ماان أجاال إصاا   الاانظم اإليكولوجيااة
األخاااذ بااانائ قاااائم علاااى القااايم فيماااا  ااا  متتالياااة حاااول املواضاااي  التالياااة: )أ(  حتااااورجلساااام 

تعزياز س سال القيماة و ؛ )ج( أشاخاص أصاحاء -أراضي صحيةو ؛ )ب( اإلشرا  على األراضي
وتااارد ماااذكرة إع مياااة عااان اجلااازء  .املعتمااادة علاااى األراضاااي مؤسساااام األعماااال لصااااح املساااتدامة

 .ICCD/COP(14)/INF.2اخلاص ملؤمتر األطرا  يف دورته الرابعة عشرة يف الوهيقة 

  ألطرا  إىل النظر يف نتائئ اجلزء اخلاص.: سيدعى مؤمتر ااإلجراء -78
 

ICCD/COP(14)/INF.2 - Note on the special segment of the Conference of the Parties at 

its fourteenth session .مذكرة من األمانة 
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 الربانمج واملييانية -6 
إىل إقارار بارانمئ وميزانياة مان االتفاقياة ماؤمتر األطارا   22)ز( من املادة 2تدعو الفقرة  -79

ألنشااااطته، مبااااا يف ذلااااك باااارانمئ وميزانيااااة لكاااال ماااان ايئاتااااه الفرعيااااة، ووضاااا  الرتتيبااااام الضاااارورية 
 لتمويلاا.

 2021-2020فرتة السنتني  ومييانيةبرانمج  )أ( 
إىل  ،13-  أ/10ماان املقاارر  18الفقاارة  يف، : طلااب مااؤمتر األطاارا معلوماام أساسااية -80

، 2021-2020إعاداد ميزانياة قائماة علاى النتاائئ وبارامئ عمال لفارتة السانتني األماني التنفياذي 
بشااتن خطاا  العماال، ماا  تقااد  ساايناريواني للميزانيااة وباارامئ  13-  أ/1ماا  املقاارر  مبااا يتماشااى

 ( ساايناريو  ااو امسااي صاافري؛1عماال قائمااة علااى االحتياجااام املتوقعااة لفاارتة الساانتني كالتااايل: )
مااا أوصااي بااه ماان تعاادي م إضااافية علااى الساايناريو األول والتكاااليد  ساايناريو قااائم علااىو  (2)

 .الطلبام الواردة أع   من مؤمتر األطرا  ICCD/COP(14)/6 وتتناول الوهيقة املرتبطة دا.
رتحاااااني لفااااارتة : ساااااُيدعى ماااااؤمتر األطااااارا  إىل النظااااار يف الاااااربانمئ وامليزانياااااة املقاإلجاااااراء -81

 مقررام، حسب االقتضاء.، وا اذ 2021-2020 السنتني
 

ICCD/COP(14)/6 -  مذكرة من األمانة2021-2020الربانمئ وامليزانية لفرتة السنتني . 
ICCD/COP(14)/7-ICCD/CRIC(18)/2 -  خطااااة العماااال الشاااااملة املتعااااددة الساااانوام ل تفاقيااااة

 (.2021-2020( وبرانمئ العمل احملدد التكااليد لفارتة السانتني ل تفاقياة )2020-2023)
 مذكرة من األمانة

 األداء املايل للصناديق الستئمانية لاتفاقية )ب( 
يُقادف  إىل األطارا  بياانؤ مؤقاتؤ ، وفقاً للقواعد املالياة ملاؤمتر األطارا : معلومام أساسية -82

.    سااام الفاارتة املاليااة كاملااةا سااام عاان الساانة األوىل مان الفاارتة املاليااة وبياانؤ هنااائيؤ مراَجاا
األماااني التنفياااذي أن يقاااد  تقرياااراً إىل ماااؤمتر  إىل، طلاااب ماااؤمتر األطااارا  13-  أ/10يف املقااارر و 

األطرا  يف دورته الرابعة عشرة عن حالة اإليرادام والنفقام وأداء امليزانياة، اساتخدا  هنائ قاائم 
ينبغااي قااراءة و . ICCD/COP(14)/8علااى النتااائئ. وتاارد املعلومااام املتعلقااة دااذ  املسااتلة يف الوهيقااة 

الاااد تتضااامن التقريااار املتعلاااق بتنفياااذ ، ICCD/CRIC(18)/3الوهيقاااة بياااان ا سااااام االقااارتان مااا  
ألمانااة وجلنااة اسااتعراض تنفيااذ اخلاصااة ا 2019-2018باارامئ العماال احملااددة التكاااليد للفاارتة 

 االتفاقية وجلنة العلم والتكنولوجيا واآللية العاملية.
 املراجعة للصناديق االستئمانية ل تفاقيةالبياانم املالية   

تاااااااااارد البياااااااااااانم املاليااااااااااة املراجعااااااااااة للصااااااااااناديق االسااااااااااتئمانية ل تفاقيااااااااااة يف الااااااااااوهيقتني  -83
ICCD/COP(14)/9 وICCD/COP(14)/10. 

 2019-2018تقرير عن حالة املسا ام يف الصناديق االستئمانية ل تفاقية لفرتة السنتني   
يف  2019-2018ام يف الصاااناديق االساااتئمانية لفااارتة السااانتني حالاااة املساااا  عااارضتُ  -84

 .ICCD/COP(14)/11الوهيقة 
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: ساايدعى مااؤمتر األطاارا  إىل النظاار يف الواثئااق ذام الصاالة بشااتن األداء املااايل اإلجااراء -85
 ، حسب االقتضاء.مقررل تفاقية وا اذ 

 
 ICCD/COP(14)/8-  مذكرة من األمانة ل تفاقية.األداء املايل للصناديق االستئمانية 
ICCD/CRIC(18)/3 - ( 2019-2018تقريار عاان أداء مؤسساام االتفاقيااة وايئاهتاا الفرعيااة.) 
 مذكرة من األمانة

ICCD/COP(14)/9 -  البياااااانم املاليااااة املراجعااااة للصااااناديق االسااااتئمانية ل تفاقيااااة لفاااارتة الساااانتني
 مذكرة من األمانة .2018كانون األول/ديسمرب   31يف  2018-2019

ICCD/COP(14)/10 -  البيااااانم املالياااة املراجعاااة للصاااناديق االساااتئمانية ل تفاقياااة لفااارتة السااانتني
، مبا يف ذلك تقريار  لاس مراجعاي حسااام األمام 2017كانون األول/ديسمرب   31املنتاية يف 
 مذكرة من األمانة املتحدة.

ICCD/COP(14)/11 - يف الصااااناديق االسااااتئمانية ل تفاقيااااة لفاااارتة  تقرياااار عاااان حالااااة املسااااا ام
 مذكرة من األمانة .2019-2018السنتني 

 التاييم مكتبتارير  )ج( 
تضااي أنظمااة األماام املتحاادة وقواعااداا الااد حتكاام  طااي  الااربامئ : تقمعلومااام أساسااية -86

يف دورة امليزانياة إجراء تقييم دوري منتظم جلميا  الاربامئ وإدمااج خطا  التقيايم  (2)والرصد والتقييم
تاان  اااذ  األنظمااة والقواعااد كااذلك علااى أن تبلَاام نتااائئ التقياايم إىل الاادول األعضاااء ة. و الربان ياا

مان والايم وسياساام ااو قاائم عن طريق اهليئام ا كومية الدولية بغية تيسري إعادة النظر فيما 
 خدمني.للمستواسرتاتيجيام وأادا  ويف احملتوت املوضوعي للربامئ ومنفعتاا 

عشرة ملؤمتر األطرا ، نتائئ  رابعةالوبناًء على ذلك، سُتعرض على األطرا ، يف الدورة  -87
فضاااً  واإلجااراءام املتخااذة ذام الصاالة،  2019-2018للفااارتة تقييمااام االتفاقيااة وتوصاايام 

 .ICCD/COP(14)/12م لما ترد يف الوهيقة  2021-2020 عن خطة التقييم للفرتة
خطاة التقيايم يف التقيايم و وتوصايام دعى مؤمتر األطرا  إىل النظر يف نتائئ : سيُ اإلجراء -88
 ، حسب االقتضاء. مقرراموا اذ  2021-2020لفرتة ل

 
ICCD/COP(14)/12 -  التقييم. مذكرة من األمانة مكتبتقرير 

 املسائل اإلجرائية -7 
وعمليــات اتفاقيــة األمــم املتحــدة يف اجتماعـــات وإشــراكها شــاركة منظمــات امتمــمل املــدث م )أ( 

 رملكافحة التصح
الفرياق املعاين إىل ، 13-  أ/5مبوجاب مقارر  طلب مؤمتر األطارا ، : معلومام أساسية -89

عاان طريااق األمانااة، أن يقااد  إىل مااؤمتر األطاارا  يف دورتااه الرابعااة عشاارة ، م ا تماا  املااد مبنظمااا
 خ ل فرتة السنتني املقبلة. عن أنشطتهراً تقري

__________ 

املتحدة وقواعداا الد حتكم  طاي  الاربامئ واجلواناب الربان يااة للميزانيااااة ورصاد التنفيااااذ وأساالاايب  األممأنظمة  (2)
 (.ST/SGB/2016/6التقااييم )
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الفرياق املعاين ، التعااون ما  أن تتخاذاألماناة  إىل، طلب مؤمتر األطرا  هنفساملقرر يف و  -90
يام املنب قاة عان التقيايم التوصاوراناً بتوافر املوارد، التدابري ال زماة لتنفياذ ، م ا تم  املد مبنظما
 .املستقل
أن تقااو ، راناااً بتااوافر املااوارد، األمانااة  إىل أيضاااً طاارا  ، طلااب مااؤمتر األهنفساااملقاارر ويف  -91

ملاادة  2018بتيسااري جتديااد عضااوية الفريااق املعااين مبنظمااام ا تماا  املااد  يف كااانون ال ا /يناااير 
 .سنتني
تقرياراً يف دورتاه الرابعاة عشارة عان تنفياذ ياه طلب مؤمتر األطارا  إىل األماناة أن تقاد  إلو  -92

 اذا املقرر.
ساااااااايدعى مااااااااؤمتر األطاااااااارا  إىل النظاااااااار يف املعلومااااااااام الااااااااواردة يف الوهيقااااااااة  جااااااااراء:اإل -93

ICCD/COP(14)/13 حسب االقتضاء.اموا اذ أي إجراء ، 
 

ICCD/COP(14)/13 - يف اجتماعاااااام وعمليااااام وإشااااراكاا شاااااركة منظمااااام ا تماااا  املااااد  م
 ر. مذكرة من األمانةاتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصح

مشــاركة الاخلــا  ا ــا  وإشــراكه يف اجتماعــات وعمليــات اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة  )ب( 
 التصحر واسرتاتي ية مشاركة مؤسسات األعمال

بنتائئ املبادرام  علماً ، أحاطت األطرا  13-  أ/6 قرر: مبوجب املمعلومام أساسية -94
إىل األماناااة  تطلبااااألعماااال، و ة بشاااتن مشااااركة مؤسساااام املتخاااذة يف إطاااار اسااارتاتيجية االتفاقيااا

إىل األماناة زايدة  أيضااً مؤمتر األطارا   طلب. و واآللية العاملية االستمرار يف إشرا  القطا  اخلاص
التعاااااون ماااا  القطااااا  اخلاااااص ماااان أجاااال تعزيااااز تنفيااااذ االتفاقيااااة والعماااال هلااااذا الغاااارض يف تقويااااة و 

 .اجتماعام االتفاقية وعملياهتا، حسب االقتضاء
عاان راً أن تقااد  تقريااماان املقاارر نفسااه، إىل األمانااة  3يف الفقاارة مااؤمتر األطاارا ، لااب وط -95

 يف الدورة الرابعة عشرة ملؤمتر األطرا . قررتنفيذ ذلك امل
: سااااااااُيدعى مااااااااؤمتر األطاااااااارا  إىل النظاااااااار يف املعلومااااااااام الااااااااواردة يف الوهيقااااااااة اإلجااااااااراء -96

ICCD/COP(14)/14إجراءام، حسب االقتضاء. ، وا اذ أي 
 

ICCD/COP(14)/14 -  مشاااركة القطااا  اخلاااص وإشااراكه يف اجتماعااام وعمليااام اتفاقيااة األماام
 من األمانة تحدة ملكافحة التصحر. مذكرةامل

 ة عشرة ملؤمتر األطرافبرانمج عمل الدورة ا امس )ج( 
، الاذي أورد البناود الاد يتعاني إدراجااا كبناود 1-  أ/9للمقارر  : وفقاً معلومام أساسية -97

بشاااتن بااارانمئ عمااال  13-  أ/35دائماااة يف جاااداول أعماااال ماااؤمتر األطااارا ، ومتابعاااة للمقااارر 
ة عشارة، قاد يرغاب املاؤمتر يف اساتعراض بارانمئ عملاه للادورة املقبلاة األطرا  يف دورته الرابع مؤمتر

 حسب االقتضاء. 

ة عشااارة ساااتعراض بااارانمئ عملاااه للااادورة اخلامساااُيدعى ماااؤمتر األطااارا  إىل ا: سااااإلجاااراء -98
 واعتماد مقرر بشتن اذ  املستلة.
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 تارير الدورة -8 
 13 يااااو تقرياااار للاااادورة ماااان أجاااال اعتماااااد  يف اجللسااااة العامااااة اخلتاميااااة سااااُيعد مشاااارو   -99

 .املتبعةأيلول/سبتمرب، وفقاً للممارسة 
اإلذن للمقاارر ة عشاارة و اعتماااد تقرياار دورتااه الرابعااطاارا  إىل ُيدعى مااؤمتر األساا: اإلجااراء -100

 .الدورة، مبساعدة من األمانة وبتوجيه من الرئيسعقب بوض  الصيغة الناائية للتقرير 
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 املرفق

 ة عشرة ملؤمتر األطرافيمين املؤقت ألعمال الدورة الرابعاجلدول ال  
 2019 أيلول/سبتمرب 2، ثننيال

 00/10-00/13  00/15-00/18  

 مشاورام غري رمسية جلسة عامة

 ة عشرةل يس مؤمتر األطرا  يف دورته ال اافتتا  الدورة من جانب رئ
 املسائل التنظيمية 

 انتخاب الرئيس -
 عشرة رابعةمؤمتر األطرا  يف دورته البيان رئيس 

 بيان اسم البلد املضيد
 ملكافحة التصحربيان األمني التنفيذي التفاقية األمم املتحدة 

 بياانم   لي األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة ومنظمام حكومية دولية أخرت
 بياانم   لي ا موعام اإلقليمية ومجاعام املصاح

 بيان   ل عن املنظمام غري ا كومية
  إقرار جدول األعمال -

(ICCD/COP(14)/1) 
 الرئيسانتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس: انتخاب نواب  -
اعتماد املنظمام ا كومية الدولية ومنظمام ا تم  املد  و  لي القطا  اخلاص  -

 وقبول املراقبني
(ICCD/COP(14)/15) 

 الفرعيتني. اهليئتني دورات ذلك يف مبا العمل، تنظيم -
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  2019أيلول/سبتمرب  3، ءالاااث

 00/10-00/13 00/15-00/18(3) 

اللجنة 
 اجلامعة

 وامليزانية  الربانمئ 
  2021-2020فرتة السنتني  وميزانيةبرانمئ  -

(ICCD/COP(14)/6 ،ICCD/COP(14)/7-ICCD/CRIC(18)/2) 
، ICCD/COP(14)/8)للصاااااااااااااااااااااناديق االساااااااااااااااااااااتئمانية ل تفاقياااااااااااااااااااااة  املاااااااااااااااااااااايلاألداء  -

ICCD/CRIC(18)/3) 
 املالية املراجعة للصناديق االستئمانية ل تفاقية البياانم -

(ICCD/COP(14)/9 ،ICCD/COP(14)/10) 
( 2019-2018) الصاناديق االساتئمانية ل تفاقياة تقرير عن حالاة املساا ام يف -

(ICCD/COP(14)/11) 
  تقرير مكتب التقييم -

(ICCD/COP(14)/12) 
   املرتتباااة يف اتفاقياااة األمااام املتحااادة ملكافحاااة : اآلاثر 2030خطاااة التنمياااة املساااتدامة لعاااا

 التصحر

ذام الصاالة يف  3-15 والغايااةماان أااادا  التنميااة املسااتدامة  15إدماااج اهلااد   -
 ويف حتييااااد أهاااار تااااداور األراضااااي تنفيااااذ اتفاقيااااة األماااام املتحاااادة ملكافحااااة التصااااحر

(ICCD/COP(14)/2) 
نتصاااد املااادة اخلااااص اإلطاااار الطرائاااق واملعاااايري واالختصاصاااام املناسااابة لتقيااايم م -

 2030-2018االسااااااااااااااااااارتاتيجي التفاقياااااااااااااااااااة مكافحاااااااااااااااااااة التصاااااااااااااااااااحر للفااااااااااااااااااارتة 
(ICCD/COP(14)/3) 
 ضمان مزيد من االست مارام والع قام م  اآلليام املالية:  -

   اآللية العاملية -
(ICCD/COP(14)/7-ICCD/CRIC(18)/2 ،ICCD/COP(14)/8) 

 

 

__________ 

أيلول/ساابتمرب(، ويف يااو  اجلمعااة بعااد  5)حاً أيلول/ساابتمرب( إىل يااو  اخلماايس صاابا 3) ماان يااو  الاا  اثء صااباحاً  (3)
أيلول/ساابتمرب(، سااتعقد اهليئتااان الفرعيتااان ملااؤمتر األطاارا ، جلنااة العلاام والتكنولوجيااا وجلنااة اسااتعراض  6الظااار )

لعان بعملاماا وفقااً جلاادول أعماال كال مناماا. وساتجتم  جلناة اسااتعراض تنفياذ االتفاقياة، اجتماعاهتماا وستضاط
 أيلول/سبتمرب.  12أيلول/سبتمرب وصبا  يو   11بعد ظار يو   أيضاً تنفيذ االتفاقية 
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  2019أيلول/سبتمرب  5، ا ميس

 00/10-00/13 00/15-00/18 

 إدراج أنشطة منظمام ا تم  املد  يف برانمئ العمل الرمسي ملؤمتر األطرا   --- جلسة عامة

 حوار مفتو جلسة  -

 
 2019أيلول/سبتمرب  6، معةاجل

 00/10-00/13 00/15-00/18(4) 

 اللجنة اجلامعة

  الاوطين ودون تنفيذ االتفاقية تنفيذاً فعاااًل علاى املساتوايم
 اإلقليمي واإلقليمي

 :متابعة أطر السياسام والقضااي املواضيعية -
 اجلفا  -
(ICCD/COP(14)/16  
 (ICCD/COP(14)/INF.3و

 العواصد الرملية والرتابية -
(ICCD/COP(14)/17  
   ICCD/COP(14)/18 و
 (ICCD/COP(14)/19 و
 يازة األراضيوالناشئة: حاملسائل اجلديدة  -
(ICCD/COP(14)/20) 

--- 
 

 --- جلسة عامة 

 التنظيمية املسائل 
 واثئق تفويض الوفود -

(21)/14ICCD/COP()(5) 
 النظر يف تقرير اللجنة اجلامعة

  تنفياذ االتفاقيااة تنفيااذاً فعااالً علااى املسااتوايم الااوطين ودون
 اإلقليمي واإلقليمي

املقدماة تقرير جلنة استعراض تنفيذ االتفاقياة وتوصاياهتا  -
 إىل مؤمتر األطرا 

  الاارب  بااني املعااار  العلميااة وصاان  القاارار: اسااتعراض تقرياار
جلنااااااة العلاااااام والتكنولوجيااااااا وتوصااااااياهتا املقدمااااااة إىل مااااااؤمتر 

 األطرا .

 
 

__________ 

 .العلم والتكنولوجيارف  اجتما  جلنة سيجتم  مؤمتر األطرا  مباشرة بعد  (4)
 وهيقة من املقرر إصداراا أهناء الدورة. (5)
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 2019أيلول/سبتمرب  9الثنني، 

 00/10-00/13 00/15-00/18 

 جلسة عامة

 

 اجلزء اخلاص 
 افتتا  اجلزء الرفي  املستوت

 ة عشرةرابعيس مؤمتر األطرا  يف دورته الترحييب من رئخطاب 
 خطاب ترحييب من األمني التنفيذي التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر

 موعام اإلقليمية ومجاعام املصاحبياانم خاصة اسم ا 

 اجلزء اخلاص 
األراضاااااي واملنااااااخ : 1املائااااادة املساااااتديرة اجتماااااا  

 والطاقة املتجددة
 احملليااااة ا تمعااااام :2املائاااادة املسااااتديرة اجتمااااا  

 ؛زداار معاً االفشل أو ال -الريفية وا ضرية 
عزياااز حركاااة عاملياااة ت: 3اجتماااا  املائااادة املساااتديرة 

 النظم اإليكولوجية إص  من أجل 
 

 2019أيلول/سبتمرب  10الاااثء، 

 00/10-00/13 00/15-00/18 

 جلسة عامة

  اجلزء اخلاص 
: األخاذ بانائ قاائم علاى القايم فيماا 1جلسة التحااور 

 اإلشرا  على األراضي   
أشاااااخاص  - : أراضاااااي صاااااحية2جلساااااة التحااااااور 

 أصحاء

 اجلزء اخلاص 
تعزيز س سل القيمة املستدامة لصاح مؤسساام  :3جلسة التحاور 

   األعمال املعتمدة على األراضي.
 املسؤولني رفيعي املستوتمناقشام ختامية ذرياا الوزراء وغريام من 

 حفل االختتا 

 

 2019أيلول/سبتمرب  11األربعاء، 

 00/10-00/13 00/15-00/18 

 جلسة عامة
  حوار جلسة  :إدراج أنشطة منظمام ا تم  املد  يف برانمئ العمل الرمسي ملؤمتر األطرا

  مفتو 
--- 

 

 2019أيلول/سبتمرب  12ا ميس، 

 00/10-00/13 00/15-00/18 

 اللجنة اجلامعة

   اآلاثر املرتتبااة يف 2030خطااة التنميااة املسااتدامة لعااا :
 اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر:

تنفياااااذ خطاااااة االتصااااااالم اخلاصاااااة اتفاقياااااة األمااااام  -
املتحااادة ملكافحاااة التصاااحر، وعقاااد األمااام املتحااادة 

 (2010-2020حاري ومكافحة التصحر )للص
(ICCD/COP(14)/4) 

  الااااوطين  االتفاقيااااة تنفيااااذاً فعااااااًل علااااى املسااااتوايمتنفيااااذ
 ودون اإلقليمي واإلقليمي

تشااجي  وتعزيااز الع قااام ماا  االتفاقيااام األخااارت  -
ذام الصلة وم  املنظماام واملؤسساام والوكااالم 

   الدولية املختصة
(ICCD/COP(14)/5) 

 املسائل اإلجرائية 

مشاااااركة منظمااااام ا تماااا  املااااد  وإشااااراكاا يف  -
اجتماعااااااام وعملياااااام اتفاقياااااة األمااااام املتحااااادة 

 ملكافحة التصحر
(ICCD/COP(14)/13 ) 

مشااركة القطااا  اخلااص وإشااراكه يف اجتماعااام  -
وعمليااااااااام اتفاقيااااااااة األماااااااام املتحاااااااادة ملكافحااااااااة 
التصااااااااااحر واساااااااااارتاتيجية مشاااااااااااركة مؤسسااااااااااام 

 األعمال
(ICCD/COP(14)/14) 
ة عشااااااارة ملاااااااؤمتر امسااااااابااااااارانمئ عمااااااال الااااااادورة اخل -

 األطرا 



ICCD/COP(14)/1 

25 GE.19-09399 

 2019أيلول/سبتمرب  13اجلمعة، 

 00/10-00/13 00/15-00/18 

 جلسة عامة

 تنفيذ االتفاقية تنفيذاً فعااًل على املستوايم الوطين ودون اإلقليمي واإلقليمي 

 تقرير جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية وتوصياهتا املقدمة إىل مؤمتر األطرا  -
 التنظيمية املسائل 

 املكتب غري الرئيس: انتخاب أعضاء -
 انتخاب رئيس جلنة العلم والتكنولوجيا -
 انتخاب رئيس جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية -

 النظر يف تقرير اللجنة اجلامعة
 اعتماد تقرير مؤمتر األطرا 

 تقرير الدورة 

    


