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 مؤمتر األطراف
 الدورة الرابعة عشرة

 2019أيلول/سبتمرب  13-2نيودهلي، اهلند، 
 )ب( من جدول األعمال املؤقت2البند 

 : اآلاثر اارتتبةةة2030خطةةة المية ةةة اامةةمدامة لعةة   
 يف اتف ق ة األمم اامحدة اك فحة المصحر

طرائق ومع يري واخمص ص ت تق  م ميمصة  ااةدة لاطة ر 
 2030-2018االسرتات جي لالتف ق ة للفرتة 

اطةة ر االسةةرتات جي طرائةةق ومعةة يري واخمص صةة ت تق ةة م ميمصةة  ااةةدة ل  
  2030-2018لالتف ق ة للفرتة 

 مذكرة مقدمة من األم نة  

 موجز  
اعتمددددددد مددددددؤات األيددددددتامل ح ا ملاقيددددددص األمدددددد  املت ددددددد  مل ا  ددددددص الت دددددد ت،  وجدددددد   
 2030-2018، اإليددددار اتسددددالا يقي لل ملاقيددددص للملددددال  13-م أ/13و 13-م أ/7 مقتريدددد 

مدده يدداين املقدددترين، اً لإليددار اتسددالا يقيش وا ددي وأرشددد عمليددص دعددداد  قيددي  منت دد  املدددد 
مددن م تدد  مددؤات األيددتامل لعتاريددا ومعددايت وامت ا ددا   قيددي  اً  عددته يدداو الو يقددص مقال دد

، كدددي ينفدددت  يددد  مدددؤات 2030-2018منت ددد  املدددد  لإليدددار اتسدددالا يقي لل ملاقيدددص للملدددال  
 األيتامل ح دور   التابعص ع ت ش
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 احملتواي 
 ال مل ص الملقدتا  

 3 2-1  ششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششش مقدمص - أوتً  
 املد مقالح مقدم من م ت  مؤات األيتامل: يتاريا ومعايت وامت ا ا   قيي  منت    - اثنياً  

 3 23-3  ششششششششششششششششششششششششششششش 2030-2018لإليار اتسالا يقي لل ملاقيص للملال  
 4 8-7  شششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششش أيدامل  قيي  منت   املد  - أل    
 4 18-9  ششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششش نعاق التقيي  ومعايتو - ابء   
 6 21-19  ششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششش العتاريا و نفي  العمل - جي    
 6 23-22  ششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششش اجلدول الزمين املؤقت - دال   

 7 30-24  شششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششش اتستنتاجا  والتو يا  - اثلثاً  
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 مقدمة -أوالا  
، 13-م أ/7اعتمد مؤات األيدتامل ح ا ملاقيدص األمد  املت دد  مل ا  دص الت د ت،  وجد  مقدترو  -1

وشدددقه األيدددتامل )اإليدددار اتسدددالا يقي(  2030-2018لل ملاقيدددص للملدددال   اإليدددار اتسدددالا يقي
علددت  عبيددا يدداا اإليددار اتسددالا يقي ح سياسدداخا وبتاعمددا ومععمددا وعملياخددا الوينيددص املت ددلص 

 ابلت  ت/ ديور األراضي واجلملاملش
ب دن  اإلجدتاءا  أو ايليدا   13-م أ/13وقتر مؤات األيتامل كالك،  وجد  مقدترو  -2

املؤسسدددديص اإلضددددا يص ملسدددداعد  مددددؤات األيددددتامل ح اسددددتعتاه  نمليددددا ات ملاقيددددص استعتاضدددداً منتفمدددداً 
وامت ا ددا  جلنددص اسددتعتاه  نمليددا ات ملاقيددص، أ  ياعددد م تبدد  العتاريددا واملعددايت واتمت ا ددا  

بغيدددددص  2030-2018املناسدددددبص لتقيدددددي  منت ددددد  املدددددد  لإليدددددار اتسدددددالا يقي لل ملاقيدددددص للملدددددال  
ح الدور  التابعدص ع دت  ملدؤات األيدتاملش ويدتد املقدالح املقددم مدن م تد  مدؤات األيدتامل  اعتماديا

 ح المل ل اثنياً من ياو الو يقصش

مقرتح مقد  من مكمب مؤمتر األطراف: طرائق ومع يري واخمص صة ت تق ة م  -اثن  ا  
 2030-2018ميمص  اادة لاط ر االسرتات جي لالتف ق ة للفرتة 

، 13-م أ/7ات األيدتامل ح ا ملاقيدص األمد  املت دد  مل ا  دص الت د ت،  وجد  مقدترو اعتمد مؤ  -3
ش وحيدددددددددددد اإليددددددددددار اتسددددددددددالا يقي 2030-2018اإليددددددددددار اتسددددددددددالا يقي لل ملاقيددددددددددص للملددددددددددال  

مسددددتقبل يتقندددد  الت دددد ت/ ديور األراضددددي ” :التؤيددددص التاليددددص لل ملاقيددددص 2030-2018 للملددددال 
 س اجتايمما وخيمل  من آاثر اجلملدامل ح املندايا املتدن ت  علدت ويقلل منمما دىل احلد األدىن ويع

مجيدده املسددتواي  ويسددعت جايددداً إلخدداد عددار مددال مددن ضددايت   ددديور األراضددي ااشددياً مدده معددص 
 “ش، ضمن نعاق ات ملاقيص2030التنميص املستدامص لعام 

وحيدددد اإليددار اتسددالا يقي للملددال  2018-2030 مخسددص أيدددامل اسددالا يقيص اهلدددمل  -4
منمدددددا  وجيددددد  اإلجدددددتاءا  الدددددمل يتةدددددايا مجيددددده أ ددددد اب امل دددددل ص وال دددددتكاء ح ات ملاقيدددددص ح 
الملال  2018-2030ش ويتوقه أ  يسم  حتقيا ياو األيددامل العويلدص األجدل ح حتقيدا التؤيدص 
املاكور  أعلو ضمن نعاق ات ملاقيص، مه أما أوضاع دقليميص ووينيص معينص ح احلسبا ش و تمثل 

 ياو األيدامل اتسالا يقيص  يما يلي:
: حتسددددل  الددددص الددددنف  اإلي ولوجيددددص املتددددن ت ، وم ا  ددددص 1اهلدددددمل اتسددددالا يقي  )أ( 
  ديور األراضي، و عزيز اإلدار  املستدامص لألراضي، واإلسمام ح وق   ديور األراضي؛الت  ت/
 : حتسل ضتومل معي ص الس ا  املتن تين؛2اهلدمل اتسالا يقي  )ب( 
: ختملي  آاثر اجلملامل والت ي  معما وددارخا من أجل 3اهلدمل اتسالا يقي  )ج( 

 ؛حتسل قدر  الس ا  املتن تين والنف  اإلي ولوجيص علت التنقل 
: دّر منددا ه بيةيدص علددت ال دعيد العداملي عددن يتيدا  نمليددا 4اهلددمل اتسدالا يقي  )د( 

 ا ملاقيص م ا  ص الت  ت بملعاليص؛ 



ICCD/COP(14)/3 

GE.19-10482 4 

:  عبةدددص قدددر كبددت مدددن املددوارد املاليددص و دددت املاليددص لددددع  5ا يقي اهلدددمل اتسددال  )يد( 
  نمليا ات ملاقيص عن يتيا دقامص شتاكا   عالص علت ال عيدين العاملي والويينش

 املسددددؤوليص األيددددتامل  ت مددددل أ  علددددت يددددن   نمليددددا ديددددار اتسددددالا يقي اإليددددار وحيدددددد -5
 الوينيدص ألولوايخدا و قداً  التنمليدا  وجيد  دىل سدت تاج اوأند اتسدالا يقي، اإليدار  نمليا عن الترييسيص
اإليددار اتسددالا يقي دىل أندد  سدديداندسمًلا أساسدداً بواسددعص  وي ددت شالدددوليل وال ددتاكص التضددامن وبددتوح

دجتاءا  علت ال عيد الويين أو دو  اإلقليمي، بدع  من مؤسسدا  ات ملاقيدص وال دتكاء و دتي  
من األيددامل العمليدص اً من أ  اب امل ل ص ذوي ال لصش وحيدد اإليار اتسالا يقي أيضاً عدد

لدد  ح االددات  التاليددص: )أ( املددوارد املاليددص و ددت املاليددص، الددمل  سددعت األيددتامل دىل حتقيقمددا مددن مل
)ج( العمددل امليدددايش وياسددناد اإليددار اتسددالا يقي مسددؤوليا   ،)ب( السياسددص العامددص والتةعددي 

 حمدد  ملؤسسا  ات ملاقيص وييةاخاش
العتاريدددا ، أ  ياعدددّد، مدددن مدددلل م تبددد ، 13-م أ/13وقدددتر مدددؤات األيدددتامل،  وجددد  مقدددترو  -6

 2030-2018واملعددايت واتمت ا ددا  املناسددبص لتقيددي  منت دد  املددد  لإليددار اتسددالا يقي للملددال  
ش و ددددتد يدددداو العتاريددددا واملعددددايت 2019اعتماديددددا ح دور دددد  التابعددددص ع ددددت  املعقددددود  ح عددددام  بغيددددص

 واتمت ا ا  ح ياو الو يقصش

 أهداف تق  م ميمص  اادة  -أل  
اإليددار اتسددالا يقي  منت دد  املددد  يددو  قيددي  التقدددم احملددت  ح  نمليدداالغددته مددن  قيددي   -7

وح حتقيدددا أيدا ددد  اتسدددالا يقيص احمسدددصش وسدددي دد التقيدددي  مدددا دذا كدددا   2030-2018للملدددال  
اإليار اتسالا يقي يعمل علت الن دو املتدومت مند ، ومدا دذا كدا   نمليداو حيقدا األيددامل املعلندص، 

وكيمليدددص دسدددمام   يمددداش اً واي  التنميدددص املسدددتدامص العامليدددص األوسددده نعاقدددومدددا دذا كدددا  ياسدددم  ح أولددد
وسددديزوّاد التقيدددي  األيدددتامل و تيدددا مدددن أ ددد اب امل دددل ص الترييسددديل  علومدددا  عدددن النقا دددا  

عند ، مدن مدلل عمليدص قاريمدص  ضاحملققص وال عواب  املعالضص ح  نمليا اإليار اتسالا يقي، وسدتتمة
  نملياوش ملوا لص حتسل أداء اإليار اتسالا يقي ح الملال  املتبقيص منعلت امل اركص،  و يا  

دىل األيدددتامل ح ات ملاقيدددص، ب دددملتما م ددداركًص ح اً وسددديوًج   قيدددي  منت ددد  املدددد  أساسددد -8
مددؤات األيددتامل وبلددداذً منملددا  لإليددار اتسددالا يقي، وكددالك دىل مؤسسددا  ات ملاقيددص وييةاخدداش 

معلومددا  قّيمددص لألوسددام العلميددص امل دداركص ح عمليددص ات ملاقيددص علددت  تلدد   اً وسدديو ّت التقيددي  أيضدد
 املستواي ، ولل تكاء ح التنمليا و تي  من أ  اب امل ل ص املمتملش

 نط ق المق  م ومع يريه -ابء 
أربعدص عنا دت  2030-2018لإليار اتسالا يقي للملدال   سي مل  قيي  منت   املد  -9

 مالابعص يي:
 استمتار جدوى اإليار اتسالا يقي؛ )أ( 
 التقدم احملت  ح حتقيا األيدامل اتسالا يقيص احمسص؛ )ب( 
النفدت ح اجلمددود التاميددص دىل حتقيددا األيدددامل والو دداء ابملسددؤوليا  الددمل  دددديا  )ج( 

 ديار  نمليا اإليار اتسالا يقي؛ 
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 شكملاء  عمليص اإلبلغ عن اإليار اتسالا يقي واستعتاض  )د( 
وابإلضا ص دىل ذلك، سينفت  قيي  منت   املد  ح مدى أما السياسا  والتدابت المل  -10

 تاعدددددددي املنفدددددددور اجلنسددددددداي ح احلسدددددددبا  ح  نمليدددددددا اإليدددددددار اتسدددددددالا يقي وح عمليدددددددص اإلبدددددددلغ 
 واتستعتاه، ابعتباريا مسنلص ذا  أت ت عامش

كملداء  عمليدص اً  والملعاليدصش وسديقيّا  أيضد وستكز التقيي  علت معيارين ررييسيل مها اجلدوى -11
 اإلبلغ واتستعتاهش ونج التقيي  مبًل أدذو؛ ويو نج سيتوا ل  عويتو مه اقالاب التقيي ش

 اجلدوى -1 
سدديقيّا   قيددي  منت دد  املددد  مدددى اسددتمتار ملءمددص اإليددار اتسددالا يقي لتغددت أولددواي   -12

دددج التعددداو  الددددول ح عدددال التنميددد ص املسدددتدامص، ت سددديما األولدددواي  والدددنمج املت دددلص  يددددامل ونا
ح مواءمددص  نمليددا اً التنميددص املسددتدامص وا ملدداقيمل  غددت املندداا والتنددوع البيولددوجيش وسددينفت التقيددي  أيضدد

مدن اً اإليار اتسالا يقي مه ما يتبع  ال تكاء الترييسيو  املتعددو األيتامل واجلما  املاحنص عمومد
 قيا شسياسا  واسالا ي

 الفع ل ة -2 
سدديقيّا   قيددي  منت دد  املددد  التقدددم احملددت  ح حتقيددا األيدددامل اتسددالا يقيص، اسددتناداً دىل  -13

املؤشددتا  املسددتةدمص ل ددل يدددمل ومدده متاعددا  األ ددت املتوقدده مندد  واملبددّل ح اإليددار اتسددالا يقيش 
دامل التنميدددص مدددن أيددد 15مدددن اهلددددمل  3وسدددتوىل أمهيدددص ما دددص ملددددى ربددد  كدددل يددددمل ابلغايدددص 

 املستدامص، أت ويي حتييد أ ت  ديور األراضيش
احملددددد  ح ديدددار  نمليدددا اإليدددار  (1)و يمدددا يتعلدددا ابأليددددامل الدددوارد  ح االدددات  الثل دددص -14

 اتسالا يقي، سيسعت  قيي  منت   املد  دىل حتديد التقارب الناج دص املم دن   تاريدا،  ضدلً 
 د  المل مي ن استةدامما لت سل  نمليا اإليار اتسالا يقيشعن أوج  الق ور والدروس املستملا

و يما خي  ديار التنمليا أيضاً، سيقيّا   قيدي  منت د  املدد   عاليدص مدا اختا د  مؤسسدا   -15
دىل املمدام اً ات ملاقيدص وييةاخدا مدن دجدتاءا  لددع  األيدتامل ح  نمليدا اإليدار اتسدالا يقي، اسدتناد

 ار اتسالا يقيشاحملدد  ل ل منما ح اإلي

 الكف ءة -3 
جدددتاءا  الدددمل اختددداخا مؤسسدددا  ر بايددداً و يقددداً بتقيدددي   عاليدددص اإليدددت ب   قيدددي  ال ملددداء  ا -16

ات ملاقيدددددص وييةاخدددددا، وسددددددينفت  قيدددددي  منت دددددد  املدددددد   خددددددا  ح مددددددى كملدددددداء  عمليدددددص اإلبددددددلغ 
 واتستعتاه الوينيص  وج  ات ملاقيصش

 اامألة ذات المأثري الع  : اايظور اجليم ين  -٤ 
ابإلضدددددا ص دىل املعدددددايت املددددداكور  آنملددددداً، سدددددينفت  قيدددددي  منت ددددد  املدددددد  ح مددددددى أمدددددا  -17

السياسددا  والتدددابت الددمل  تاعددي املنفددور اجلنسدداي ح احلسددبا  ح  نمليددا اإليددار اتسددالا يقي وح 
 عمليص اإلبلغ واتستعتاهش

__________ 

 املاليص و ت املاليص، والسياسص العامص والتةعي ، والعمل امليدايشاالات  الثل ص يي املوارد  (1)
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معايت التقيدي  املبيندص أعدلو، سيسدتند التقيدي  دىل عددد األسدةلص الدمل سدتا دد واستناداً دىل  -18
 ابلتمل يل مه اقالاب موعد التقيي ش

 الطرائق وتيظ م العةل  -ج م 
سي ددددتمل علددددت التقيددددي   تيددددا عامددددل   ددددومي دول يتددددنل  مددددن أعضدددداء  تشدددد م  كددددل  -19

  ملاقيص الملتيا العامل ح عمل شعموعص دقليميص ويعّينم  مؤات األيتاملش وستدع  أمانص ات
وسيسددتند التقيددي  دىل نتدداريج وقاريعيددص يانفددت  يمدددا مددن مددلل عمليددص قاريمددص علددت امل ددداركص  -20

و اعته، ح نايص املعامل، علت مؤات األيتامل كي يتةا قتراً ب ن  احعدوا  املقبلدصش وسدتتنل  
 العنا ت امل ونص لعمليص التقيي  مما يلي:

تيدد  مبددت  قيددي    قيددي  مسددتقل )أ(  ي ددتمل عليدد  الملتيددا العامددل احل ددومي الدددول وخا
مددددارجي ابسددددتةدام معددددايت التقيددددي ش وسدددديعته التقيددددي  نتدددداريج عددددن العنا ددددت امل ددددمولص ابلتقيددددي  

اسدددتمتاريص جددددوى اإليدددار اتسدددالا يقي؛ والتقددددم احملدددت  ح حتقيدددا األيددددامل اتسدددالا يقيص؛  )أي
دىل أدلدددص اً اتسدددتعتاه؛ واجلوانددد  اجلنسدددانيص(، وذلدددك اسدددتنادوديدددار التنمليدددا؛ وعمليدددص اإلبدددلغ و 

اسدتنتاجا  ت التقيدي ش وسديقّدم التقيدي  أيضداً سليمص ماثبتص، وحتليل موضوعي مو ا بوضوح ح  قتي
و و ديا  مؤقتددص مددن أجدل اختدداذ مددا مي ددن اختداذو مددن دجددتاءا  ح املسدتقبل موا ددلًص لتعزيددز  نمليددا 

 اإليار اتسالا يقي؛
 ددداورا  قاريمدددص علدددت امل ددداركص ب دددن  اتسدددتنتاجا  والتو ددديا  املنبثقدددص عدددن م )ب( 

تى أ ناء اجتماع  عقدو جلنص استعتاه  نمليا ات ملاقيص بل دور ل من دور يما؛   التقيي  املستقل جتا
مقتر يتةاو مؤات األيتامل ويعته  ي  ا ملاق األيتامل علت اإلجتاءا  املقتر  )ج( 

  نمليا اإليار اتسالا يقيش اختاذيا موا لًص لتعزيز
و يما يتعلدا ابملدواد املتجعيدص املسدتةدمص ح  قيدي  منت د  املدد ، سدتو ت التقداريت الوينيدص  -21

البيدداذ  األساسديص الل مدص لتقيدي  التقددم احملددت   2022و 2018املقدمدص مدن األيدتامل ح عدامي 
 من ديار التنملياش ح حتقيا األيدامل اتسالا يقيص وللنفت ح األيدامل املن ود 

 اجلدول الزمين ااؤقت -دال 
 ل ص ع ت عاماً، وأ   2030-2018يتوقه أ  يدوم  نمليا اإليار اتسالا يقي للملال   -22

ش وسدددددياقتى  قيدددددي  منت ددددد  املدددددد  ح الملدددددال  مدددددا بدددددل 2024ي دددددو  منت ددددد  مد ددددد  ح عدددددام 
ء عملدد ، الدداي ي ددمل ، ل ددي يتسددف للملتيددا العامددل احل ددومي الدددول بددد2025و 2024 عددامي

ش وسدتاعقد امل داورا  القاريمدص 2024الت لي   جتاء التقيي  املستقل، ح الن   األول من عام 
، 2024علددت امل دداركص ح ديددار جلنددص اسددتعتاه  نمليددا ات ملاقيددص مددلل الن دد  الثدداي مددن عددام 

 ش2025 ت  ح عام ب ن  ياو املسنلص ح دور   السابعص عاً وسيتةا مؤات األيتامل مقتراً ناريي
و ددا أ   قيددي  منت دد  املددد  سددياقتى بعددد عددد  سددنوا  مددن اي ،  سدديت  اتنتمدداء مددن  -23

ش وسددديا دد مدددؤات 2023الت ضدددت لددد  مدددلل الددددور  السادسدددص ع دددت  ملدددؤات األيدددتامل ح عدددام 
األيدتامل، بددع  مددن م تبد ، اإليدار املتجعددي للملتيدا العامدل احل ددومي الددول، ويضده موا ددملا  

متى للملتيا نملس ، ويعل أعضاء الملتيا الداين   دت م  كدل عموعدص دقليميدصش وسدي دّا  مدؤات أ
 األيتامل أيضاً،  س  احلاجص، العتاريا واملعايت واتمت ا ا  الوارد  ح ياو الو يقصش
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 االسميم ج ت والموص  ت -اثلث ا  
واخمص صة ت تق ة م قد يود مؤمتر األطراف، عيةد ااة ذ مقةرر بشةأا طرائةق ومعة يري  -24

إىل ااقةةرتح اا ، اسةةمي د2030-2018سةةرتات جي لالتف ق ةةة للفةةرتة ميمصةة  ااةةدة لاطةة ر اال
 ااقد  من ااكمب، أا ييظر يف العي صر الم ل ة:

، اللةذين اعمةةد مةؤمتر األطةراف 13-  أ/13و 13-  أ /7إىل ااقةررين  إذ يشةري -25
وأرشةد عةل ةة إعةداد تق ة م  2030-2018فرتة مبوجبهة  اإلط ر االسرتات جي لالتف ق ة لل

 ميمص  اادة؛
لمحمةة   2030-2018سةةرتات جي لالتف ق ةةة للفةةرتة أبمه ةةة اإلطةة ر اال وإذ يمةةلم -26

 فع ل ة تيف ذ االتف ق ة،
سةةة بل   2030-2018إىل أا اإلطةةة ر االسةةةرتات جي لالتف ق ةةةة للفةةةرتة  وإذ يشةةةري -27

 ،202٤ميمص  مدته يف ع   
اباقرتح ااقد  مةن مكمةب مةؤمتر األطةراف بشةأا طرائةق ومعة يري  يرحب مع المقديروإذ  -28

 ،2030-2018واخمص ص ت تق  م ميمص  اادة لاط ر االسرتات جي لالتف ق ة للفرتة 
طرائق ومعة يري واخمص صة ت تق ة م ميمصة  ااةدة لاطة ر   ا مؤقماا وإذ يعمةد اعمة د -29
، علةةا اليحةةو الةةذه اقرتحةةه مكمةةب مةةؤمتر 2030-2018سةةرتات جي لالتف ق ةةة للفةةرتة اال

 ،ICCD/COP(14)/3األطراف يف الوث قة 
األعةةة ل ، 2023أا يواصةةل مةةؤمتر األطةةراف، يف دورتةةه الم دسةةة عشةةرة يف عةة    يقةةرر -30

 ،2030-2018سةةةةةرتات جي لالتف ق ةةةةةة للفةةةةةرتة المحضةةةةةريية لمق ةةةةة م ميمصةةةةة  ااةةةةةدة لاطةةةةة ر اال
وضع طرائق المق  م ومعة يريه واخمص صة ته يف صة امه  اليه ئ ةة وإنشة ء فريةق ع مةل  يشةل مب 

 حكومي دويل لكي يشرف علا عةل ة المق  م، وهلذا الارض:
إىل مكمةةب مةةؤمتر األطةةراف أا يمةةمعرض وسةةدحلاج، حمةةب ا  جةةة، يطلةةب  )أ( 

ف ق ةةةةةةة طرائةةةةةةق ومعةةةةةة يري واخمص صةةةةةة ت تق ةةةةةة م ميمصةةةةةة  ااةةةةةةدة لاطةةةةةة ر االسةةةةةةرتات جي لالت
اعمةةة داا مؤقمةة ا، لكةةي يعمةةةده  مةةؤمتر األطةةراف يف دورتةةه  ااعمةةةدة 2030-2018 للفةةرتة

 الم دسة عشرة؛
إىل مكمةةةب مةةةؤمتر األطةةةراف أا سةةةدد اخمص صةةة ت فريةةةق ع مةةةل  ا يطلةةةب أيضةةة )ب( 

، 2030-2018سةرتات جي لالتف ق ةة للفةرتة حكومي دويل معين بمق ة م ميمصة  ااةدة لاطة ر اال
نه وطرائق عةله الرئ م ة، لكي ييظر ف ه  مةؤمتر األطةراف يف دورتةه غرضه وتكوه مب  يف ذلك

 الم دسة عشرة؛ 
إىل األم نةة أا تةدرا االحم  جة ت ااقةدحلرة مةن ااةوارد لمق ة م  يطلب كةذلك )ج( 

يف برانجمةةه وم زان مةةه  2030-2018ميمصةة  ااةةدة لاطةة ر االسةةرتات جي لالتف ق ةةة للفةةرتة 
اللةةةةةذين س عرضةةةةة ا علةةةةةا مةةةةةؤمتر األطةةةةةراف يف دورتةةةةةه  2025-202٤ ااقرتحةةةةة  للفةةةةةرتة

 عشرة. الم دسة

    


