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 االتفاقية تنفيذ استعراض جلنة
 عشرة الثامنة الدورة

 ٢٠١٩ أيلول/سبتمرب ١٢-٣ اهلند، نيودهلي،
 املؤقت األعمال جدول من )أ(١ البند

 التنظيمية املسائل
 األعمال وتنظيم األعمال جدول إقرار

 وشروحه املؤقت األعمال جدول  
 األمانة من مذكرة  

 املؤقت األعمال جدول -أوالا  
 التنظيمية: املسائل -١

 العمل؛ وتنظيم األعمال جدول إقرار )أ( 
 االتفاقية. تنفيذ استعراض جلنة رئيس غري املكتب أعضاء انتخاب )ب( 

  :واإلقليمي اإلقليمي ودون الوطين املستوايت على فعاال   تنفيذا   االتفاقية تنفيذ -٢
  عشرة؛ السابعة دورهتا عن االتفاقية تنفيذ استعراض جلنة تقرير استعراض )أ( 
 ؛الفرعية وهيئاهتا االتفاقية ملؤسسات السنوات املتعددة العمل خطة )ب( 
 .الفرعية وهيئاهتا االتفاقية مؤسسات أداء )ج( 

 مييؤ ر إىل تقييدم الييي التقييارير وشييكل نوعييية وكييذل  املعلومييات، تبلييي  إجييراءات حتسيين -٣
 اهليييييد  لرصيييييد إطييييار وضييييي  بشييييي ن والتكنولوجيييييا العليييييم جلنييييية عمييييل نتيييييائ  األطييييرا :

  ابجلفا . املتعلق االسرتاتيجي
  املالية: اآلليات م  والعالقات االستثمارات من مزيد ضمان -٤

 ابلتصحر/تدهور املتعلقة واملشاري  الربام   ويل بش ن العاملية البيئة مرفق تقرير )أ( 
 واجلفا ؛ األراضي
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 املتعلقييية التقييارير إعيييداد لييدعم العيياملي اليييدعم بييرجم  عييين مسييتكملة معلومييات ()ب 
 ابالتفاقية؛

 تنفييذ أجيل من املوارد تعبئة يف احملرز التقدم عن العاملية اآللية من املقدم التقرير )ج( 
 االتفاقية.

 االتفاقية. تنفيذ تعزيز أجل من القدرات لبناء اهلد  احملددة األنشطة وتعزيز تطوير -٥
 االتفاقية. تنفيذ استعراض للجنة عشرة التاسعة الدورة عمل برجم  اإلجرائية: املسائل -٦
 االتفاقية. تنفيذ استعراض جلنة تقرير اعتماد -٧

 املؤقت األعمال جدول شروح -اثنياا  
 انعقادها ومكان الدورة انعقاد مواعيد  

 لليدورة املضييفة احلكومية مي  واملشياورات ١٣-أ م/٣٦ القرار يف الواردة ابألحكام عمال   -١
 اسيتعراض للجنية عشيرة الثامنية اليدورة ستعقد (،١٤ األطرا  )مؤ ر األطرا  ملؤ ر عشرة الرابعة
  اهلند. نيودهلي، يف ٢٠١٩ أيلول/سبتمرب ١٢ إىل ٣ من الفرتة يف االتفاقية تنفيذ

 املؤقت األعمال جدول  
 يعيد   ،١٣-أ م/١٣ املقيرر يف اليواردة االتفاقية، تنفيذ استعراض جلنة الختصاصات وفقا   -٢

  مكتبها. م  ابلتشاور اللجنة لدورات املؤقت األعمال جدول التنفيذي األمن
 املؤقيييييييت األعميييييييال جيييييييدول إعيييييييداد ليييييييد  االعتبيييييييار يف ١٣-أ م/١٣ املقيييييييرر أُخيييييييذ وقيييييييد -٣

 ،١٣-أ م/١ املقييررات فيهييا مبييا الصييلة، ذات األطييرا  مييؤ ر مقييررات جانييب إىل الوثيقيية هييذ  يف الييوارد
 .١٣-أ م/١8 ،١٣-أ م/١٦ ،١٣-أ م/١٥ ،١٣-أ م/١٣ ،١٣-أ م/١١ ،١٣-أ م/8

 الواثئق  
 وبنياء  مطبوعية. واثئق فيه تستخدم لن عشر الراب  األطرا  مؤ ر أن إىل االنتبا  يرجى -٤

 األمييم التفاقييية الشييبكي املوقيي  علييى تتييا  سييو  الييدورة قبييل ملييا الرمسييية الواثئييق فيي ن ذليي ، علييى
 فستنشير اليدورة عين الصيادرة الرمسيية الواثئيق أميا .<www.unccd.int> التصيحر: ملكافحة املتحدة

 فقط. الطلب عند حمدودة كميات  طباعة وميكن اإلنرتنت شبكة علىا  أيض

 التنظيمية املسائل -١ 
 األعمال وتنظيم األعمال جدول إقرار )أ( 

 فيييه لتنظيير االتفاقييية تنفيييذ اسييتعراض جلنيية علييى الييوارد املؤقييت األعمييال جييدول سيييعرض -٥
 الفييرو  سييتتناوله للييدورة مؤقييت عمييل جييدول الوثيقيية هبييذ  األول املرفييق يف ويييرد اعتميياد . بغييرض
 ابلتفصيل. التالية

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



ICCD/CRIC(18)/1 

3 GE.19-09626 

 الدورة من الغرض  
 ،١٣-أ م/١٣ املقيييرر مرفييق يف الييواردة بصيييغتها اللجنيية، اختصاصييات ميين ١٥ للفقييرة وفقييا   -٦

 عنيد مقيررات، مشياري  صيياغة بغرض أعماهلا جدول بنود عشرة الثامنة دورهتا يف اللجنة ستتناول
 االقتضاء. عند ويعتمدها األطرا ، مؤ ر فيها ينظر لكي الضرورة،

 الدورة افتتا   
 انتخيب اليذي عشير، الثيامن اللجنية ميؤ ر االتفاقيية تنفييذ اسيتعراض جلنية رئييس سيفتتح -٧
 األطييرا  مليؤ ر اليداخلي النظيام مين ٣١ للميادةا  ووفقي .(١)األطيرا  مليؤ ر عشيرة الثالثية اليدورة يف

 االسيتعراض للجنية عشيرة التاسيعة اليدورة رئييس ينتخب ،١٣-أ م/١٣ املقرر مرفق من 8 والفقرة
 الفور. على املكتب مهام ويتوىل األطرا  ملؤ ر األخري االجتما  خالل

 األعمال تنظيم  
 اجللسييييية يف اللجنييييية، رئييييييس ييييييدعو التيييييا : السييييييناريو يف النظييييير يف اللجنييييية ترغيييييب قيييييد -8

 العمييل. وتنظيييم األعمييال جييدول إقييرار إىل ،٢٠١٩ أيلول/سييبتمرب ٣ يف سييُتعقد الييي االفتتاحييية
 ٥ يف جلسييييتها انعقيييياد حيييين إىل األعمييييال جييييدول ميييين ٥و ٢ البنييييدين يف النظيييير ذليييي  وسيييييلي

  أيلول/سبتمرب.
 االنتهياء بعيد ،أيلول/سيبتمرب ١٢ يوم سُتعقد الي اخلتامية، جلستها يف اللجنة، وستنظر -٩

 التاسيييعة دورهتيييا عميييل بيييرجم  يف األعميييال، جيييدول يف املدرجييية املوضيييوعية البنيييود اسيييتعراض مييين
 ميييؤ ر فيهيييا ينظييير كيييي  املقيييررات مشييياري  االقتضييياء، عنيييد ذلييي ، يف مبيييا تقريرهيييا، وتعتميييد عشيييرة،

 ويف اللجنييية. رئييييس عييدا املكتيييب أعضييياء وتنتخييب احليييال، مقتضيييى حسييب ويعتميييدها األطييرا 
 مقيير رات مشيياري  سييُتعرض أيلول/سييبتمرب، ١٣ يف األطييرا  مييؤ ر سيييعقدها الييي العاميية اجللسيية
 اعتمادها. ورمبا فيها للنظر األطرا  مؤ ر على اللجنة

 الرئيس عدا االتفاقية تنفيذ استعراض جلنة مكتب أعضاء انتخاب )ب( 
 فيييييي تييييرد كمييييا  اللجنيييية، اختصاصييييات ميييين 8و ٧ ابلفقييييرتن عمييييال   :أساسييييية معلومييييات -١٠

 ينتخبيه اليذي الرئيس جانب إىل اللجنة، مكتب للرئيس نواب أربعة يشكل ،١٣-أ م/١٣ املقرر
 ليييد  الواجيييب االعتبيييار وييييوىل للميييؤ ر. اليييداخلي النظيييام مييين ٣١ للميييادة وفقيييا   األطيييرا  ميييؤ ر

 سيييما وال املتيي ثرة، األطييرا  للبلييدان الكييايف والتمثيييل املنصيي  اجلغييرايف التوزييي  لضييرورة انتخيياهبم
 خدميية مييدة تزيييد وال أخيير . منيياطق يف املتيي ثرة األطييرا  البلييدان هُتَمييل أال علييى منهييا، األفريقييية
 متتاليتن. واليتن عن ونوابه الرئيس

ووفقييييا   هلييييذا املقيييير ر، يييييدعو الييييرئيس إىل انتخيييياب هييييؤالء األعضيييياء يف اجللسيييية  :اإلجيييراء -١١
 ويتقلد نواب الرئيس املنتخبون منصبهم فورا ، ويضطل  أحدهم مبهام املقرر. اخلتامية للجنة.

__________ 

(١) ICCD/COP (13)/21 ١٤، الفقرة. 
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 واإلقليمي اإلقليمي ودون الوطين املستوايت على فعاالا  تنفيذاا  االتفاقية تنفيذ -٢ 
 عشرة السابعة دورهتا عن االتفاقية تنفيذ استعراض جلنة تقرير استعراض )أ( 

 املعقيودة اليدورات يف اللجنية، تدعى ،١٣-أ م/١٣ املقرر ملرفق وفقا   :أساسية معلومات -١٢
 املتعليق النهيائي التقريير اسيتعراض منهيا أبميور تقوم أن إىل األطرا ، ملؤ ر العادية الدورات خالل

 توصييياهتا يتضييمن الييذي التقرييير وهييو األطييرا ، ملييؤ ر العادييية الييدورات بيين تُعقييد الييي ابلييدورات
 بفعالية. االتفاقية تنفيذ لتيسري اختاذها الالزم اإلضافية التدابري بش ن
 يف األطيرا  من املقدمة للمعلوماتا  تقييم اللجنة أجرت عشرة، السابعة الدورة وخالل -١٣
 التقيدم مؤشيرات بشي ن سييما وال االتفاقية، إطار يف ٢٠١8-٢٠١٧ للفرتة اإلبالغ عملية إطار

 أجييل ميين املالييية التييدفقات اسييتعراض ذليي  يف مبييا ،٥ إىل ١ ميين االسييرتاتيجية ابألهييدا  املتعلقيية
 يليي: ميا بشي ن وتوصياهتا استنتاجاهتا للجنة عشرة السابعة الدورة تقرير ويتضمن االتفاقية. تنفيذ
 العمييل خطيية تنفيييذ )ج( األراضييي؛ تييدهور أثيير حتييييد ؛٥ إىل ١ ميين االسييرتاتيجية األهييدا  )أ(

 ؛(٢)األطييرا  ملييؤ ر عشييرة الثالثيية الييدورة يف اعتمييدت الييي التصييحر، مكافحيية التفاقييية اجلنسييانية
 حتسيييين )ه( األراضيييي؛ تيييدهور مكافحييية أجيييل مييين الناشيييئة املبتكيييرة التموييييل فييير  حتدييييد )د(

 األطييييرا ؛ مييييؤ ر إىل تقييييدم الييييي التقييييارير وشييييكل نوعييييية وكييييذل  املعلومييييات، تبلييييي  إجييييراءات
 املدين. اجملتم  ممثلو عنها أعرب الي املواق  )و(
 وإىل عشييرة السييابعة دورهتييا عيين الصييادر التقرييير اسييتعراض إىل اللجنيية سييتدعى :اإلجييراء -١٤

 االقتضاء. عند ويعتمدها األطرا  مؤ ر فيها ينظر كي  مقررات مشاري  صياغة

ICCD/CRIC(17)/9 -  تنفييذ االتفاقيية، املعقييودة تقريير اليدورة السيابعة عشيرة للجنيية اسيتعراض
 ٢٠١٩كانون الثاين/يناير   ٣٠إىل  ٢8يف جورجتاون يف الفرتة من 

 الفرعية وهيئاهتا االتفاقية ملؤسسات السنوات املتعددة العمل خطة )ب( 
 واآلليية األمانية إىل األطيرا  مؤ ر طلب ،١٣-أ م/١ املقرر مبوجب :أساسية معلومات -١٥

 اإلدارة هني  ابسيتخدام (،٢٠٢٣-٢٠٢٠) لالتفاقيية السينوات متعددة عمل خطة إعداد العاملية
 التنفيييذي األميين إىل األطييرا  مييؤ ر طلييب ،١٣-أ م/١٠ املقييرر ومبوجييب النتييائ . علييى القائميية
  .٢٠٢١-٢٠٢٠ السنتن لفرتة النتائ  على قائمة عمل برام  إعداد
ويف الفقرة ١٥)أ( من مرفيق املقيرر ١٣/م أ-١٣، عهيد ميؤ ر األطيرا  إىل اللجنية أبن  -١٦

تسييييتعرض خطييييط العمييييل املتعييييددة السيييينوات ملؤسسييييات االتفاقييييية وهيئاهتييييا الفرعييييية، وذليييي  يف 
  الدورات املعقودة ابلتالزم م  مؤ ر األطرا .

اإلجييييراء: سيييييتدعى اللجنييييية إىل اسييييتعراض خطييييية العميييييل املتعييييددة السييييينوات لالتفاقيييييية  -١٧
 )٢٠٢٠-٢٠٢٣( وصياغة مشرو  مقرر  كي ينظر فيه مؤ ر األطرا ، ويعتمد  عند االقتضاء.

ICCD/COP(14)/7-ICCD/CRIC(18)/2 -  خطيييييييييية العمييييييييييل املتعييييييييييددة السيييييييييينوات لالتفاقييييييييييية
( ٢٠٢١-٢٠٢٠( وبييرجم  العمييل احملييدد التكييالي  لفييرتة السيينتن لالتفاقييية )٢٠٢٣-٢٠٢٠)

 األمانة مذكرة من
__________ 

 . ١٣-م أ/٣٠املقرر  (٢)
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 الفرعية وهيئاهتا االتفاقية مؤسسات أداء )ج( 
 األميييين إىل األطييييرا  مييييؤ ر طلييييب ،١٣-أ م/١٠ املقييييرر مبوجييييب :أساسييييية معلومييييات -١8

 النتائ . على قائم هن  ابستخدام امليزانية، أداء عنا  تقرير  يقدم أن التنفيذي
ويف مرفيييق املقييييرر ١٣/م أ-١٣، عهيييد مييييؤ ر األطيييرا  إىل اللجنيييية أبن تسييييتعرض أداء  -١٩

مؤسسيييات االتفاقيييية وهيئاهتيييا الفرعيييية، ابسيييتخدام هنييي  قيييائم عليييى النتيييائ ، وذلييي  يف اليييدورات 
 املعقودة ابلتالزم م  مؤ ر األطرا .

 مؤسسييييات أداء اسييييتعراض يف األطييييرا  مييييؤ ر مسيييياعدة إىل اللجنيييية سييييتدعى :اإلجييييراء -٢٠
 تقييدميها يف ترغييب قييد توصيييات أي تقييدم وإىل االتفاقييية، تنفيييذ لتعزيييز الفرعييية وهيئاهتييا االتفاقييية

 بش هنا. إجراءات يتخذ كي  األطرا  مؤ ر إىل
ICCD/CRIC (18)/3 - ( ٢٠١٩-٢٠١8تقرير عين أداء مؤسسيات االتفاقيية وهيئاهتيا الفرعيية). 
 مذكرة أعدهتا األمانة

 إىل تقييد  الييي التقييارير وشييكل نوعييية وكييذل  املعلومييات  تبلييي  إجييراءات حتسيين -٣ 
  األطراف مؤمتر

 بشيي ن االسييتاتي ي اهلييدف لرصييد إطييار وضيي  بشيي ن والتكنولوجيييا العلييم جلنيية عمييل نتييائ   
  اجلفاف

 يف األطييييرا  مييييؤ ر نظيييير ،١٣-أ م/١٥ املقييييرر ميييين 8 للفقييييرةا  وفقيييي :أساسييييية معلومييييات -٢١
 االسيرتاتيجي اإلطيار يف اليوارد اجلفيا  بشي ن االسيرتاتيجي للهيد  ابلنسيبة حمدد مؤشر إىل احلاجة

  عشرة. الثالثة التاسعة دورته يف األطرا  مؤ ر يف املعتمد ٢٠٣٠-٢٠١8 للفرتة لالتفاقية
 وتعريي  حتدييد يف ساعدت قد والتكنولوجيا العلم بتسخري املعنية اللجنة أن مراعاة وم  -٢٢
 إىل األطيييرا  ميييؤ ر طلييب املؤشيييرات، ذليي  يف مبيييا األخيير ، االسيييرتاتيجية األهييدا  لرصيييد أطيير

 .٣ االسرتاتيجي للهد  حمدد مؤشر وض  إىل احلاجة دراسة يفا  أيض تساعد أن اللجنة
 فهيي االتفاقيية، إطيار يف واإلبيالغ العلميية االعتبيارات  يس املسي لة هيذ  أن إىل وابلنظر -٢٣

 وليذل ، سيواء. حيد عليى والتكنولوجيا العلم وجلنة االتفاقية تنفيذ استعراض للجنة ابلنسبة مهمة
 اللجنتين. مين لكيل العامية اجللسيات يف ICCD/COP(14)/CST/7-ICCD/CRIC (18)/4 الوثيقية سيتُناق 

 األعميال جيدول مين البنيد هيذا إطيار يف اللجنتين بين مشيرت  اتصيال لفرييق اجتميا  عقد املقرت  ومن
 الفرعيتن. اهليئتن من واردة تعليقات األطرا  مؤ ر إىل احملال املقرر مشرو  يتضمن أن لضمان

 هيذا بشي ن تقريير إعيداد إىل والتكنولوجييا العليم وجلنية االستعراض جلنة سُتدعى :اإلجراء -٢٤
 كييي  األطييرا  مييؤ ر إىل تقييدميها الفرعيتييان اهليئتييان ترغييب قييد توصيييات أي تقييدم وإىل املوضييو 

 بش هنا. إجراء يتخذ
ICCD/COP(14)/CST/7-ICCD/CRIC(18)/4 -  العليييم والتكنولوجييييا بشييي ن إطيييار نتيييائ  عميييل جلنييية

 لرصد اهلد  االسرتاتيجي بش ن اجلفا 



ICCD/CRIC(18)/1 

GE.19-09626 6 

  املالية: اآلليات م  والعالقات االستثمارات من مزيد ضمان -٤ 
 األراضيي ابلتصيحرتتدهور املتعلقية واملشياري  الياام  متوييل بشي ن العامليية البيئية مرفق تقرير )أ( 

 واجلفاف
معلوميات أساسييية: تتنيياول االتفاقييية ضيرورة تعزيييز تعبئيية مييوارد ماليية  كافييية ومناسييبة ميين  -٢٥

 حيث التوقيت وقابلة للتنبؤ هبيا، مبيا يف ذلي  تيوفري  وييل جدييد وإضيايف مين مرفيق البيئية العامليية.
وقيييرر ميييؤ ر األطيييرا ، يف مقيييرر  ٩/م أ-١، أن يُيييدرج،  كبنيييد دائيييم يف جيييدول أعماليييه، مسييي لة 
استعراض املعلومات املتاحة بش ن  ويل تنفييذ االتفاقيية مين قبيل الوكياالت واملؤسسيات املتعيددة 
األطرا ، مبا فيها معلومات عن أنشطة مرفق البيئة العاملية املتعلقة ابلتصحر، على النحو احمليدد 

 يف الفقرة ٢)ب( من املادة ٢٠ من االتفاقية.
 البيئيية ومرفييق التصييحر ملكافحيية املتحييدة األمييم اتفاقييية بيين املربميية التفيياهم مييذكرة وتيين  -٢٦

 طرييييق عييين العامليييية، البيئييية مرفيييق يقيييدم أن عليييى ،١٣-أ م/١١ املقيييرر مبوجيييب واملعتميييدة العامليييية،
 الييييربام   ويييييل بشيييي ن األطييييرا  مييييؤ ر دورات ميييين عادييييية دورة كييييل  إىل تقريييييرا   االتفاقييييية، أمانيييية

 مييين ٤ الفقييرة فييي ن ذليي ، علييى وعيييالوة واجلفييا . األراضييي ابلتصيييحر/تدهور املتعلقيية واملشيياري 
 إطيار يف االتفاقيية لتنفييذ اليدعم تقيدم مواصيلة إىل العامليية البيئة مرفق تدعو ،١٣-أ م/١٢ املقرر

 مييؤ ر يييدعو نفسييه، املقييرر ميين 8 الفقييرة ويف العاملييية. البيئيية مرفييق مييوارد لتجديييد السييابعة املرحليية
 تقريرهييا ميين كجييزء  ١٣-أ م/١٢ املقييرر تنفيييذ عيين تقرييير تقييدم إىل العاملييية البيئيية مرفييق األطييرا 

 األطرا . ملؤ ر عشرة الرابعة الدورة إىل املقبل
 أي وتقيدم العامليية البيئية مرفيق مين املقيدم التقريير اسيتعراض إىل اللجنة سُتدعى :اإلجراء -٢٧

 بش هنا. إجراء يتخذ كي  األطرا  مؤ ر إىل تقدميها ترغب قد توصيات
ICCD/CRIC(18)/5 -  تقرييييييير مرفييييييق البيئيييييية العاملييييييية بشيييييي ن  ويييييييل الييييييربام  واملشيييييياري  املتعلقيييييية

 ابلتصحر/تدهور األراضي واجلفا 

 املتعلقييية التقيييارير إعيييداد ليييدعم العييياملي اليييدعم بييير م  عييين مسيييتكملة معلوميييات )ب( 
  ابالتفاقية

 األمانيييية إىل األطييييرا  مييييؤ ر طلييييب ،١٣-أ م/١٥ املقييييرر مبوجييييب :أساسييييية معلومييييات -٢8
 علييى منهييا كييل  ميين املقييدم الييدعم تنسيييق إىل للبيئيية املتحييدة األمييم بييرجم  ودعييا العاملييية، واآللييية
 مين اجلامعية( واملشياري  الثياين العياملي اليدعم بيرجم  خالل )من والوطين واإلقليمي العاملي الصُعد
  وطليييب اإلبيييالغ. جميييال يف القيييدرات لبنييياء املناسيييب الوقيييت ويف اهليييد  حميييدد دعيييم تقيييدم أجيييل

 التقيارير لتقيدم رصيد نظيم إلنشياء املتاحية النُه  بش ن القدرات لبناء تدابري اختاذ مواصلة كذل 
 العاملي. الدعم برجم  خالل من االتفاقية إىل
 وإعيييداد العامليييية البيئييية مرفيييق مييين املقيييدم التقريييير اسيييتعراض إىل اللجنييية سيييُتدعى :اإلجيييراء -٢٩

  بش هنا. إجراء يتخذ كي  األطرا  مؤ ر إىل تقدميها يف ترغب قد الي التوصيات
ICCD/CRIC (18)/6 -  تقرير اآللية العاملية بش ن آخر املعلوميات عين بيرجم  اليدعم العياملي

 لدعم إعداد التقارير املتعلقة ابالتفاقية
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 تنفييذ أجيل مين امليوارد تعبئية يف احملير  التقيد  عين العاملية اآللية من املقد  التقرير )ج( 
 االتفاقية

 امليييييدير إىل األطييييرا  مييييؤ ر طلييييب ،١٣-أ م/١٤ املقييييرر مبوجييييب :أساسييييية معلومييييات -٣٠
 وخيييييارات والتمويييييل املبتكييييرة التمويييييل آليييييات وتطييييوير استكشييييا  مواصييييلة العاملييييية لآللييييية العييييام

 احمليرز ابلتقيدم عشير الرابي  األطرا  مؤ ر وإبالغ االتفاقية تنفيذ يف قدما للمضي املتاحة التمويل
 اجملال. هذا يف

 األمانيية، إىل األطييرا  مييؤ ر طلييب ،١٣-أ م/١8 املقييرر ومبوجييب ذليي ، علييى وعييالوة -٣١
 تيييدهور أثييير حتيييييد بتنفييييذ املتعلقييية اإلفراديييية احلييياالت دراسيييات مجييي  العامليييية، اآلليييية مييي  ابلتعييياون
 عشييييرة الرابعيييية الييييدورة علييييى لعرضييييها توليفييييية وثيقيييية وإعييييداد األطييييرا ، حددتييييه الييييذي األراضييييي

 األطرا . ملؤ ر
 وإعيييداد العامليييية البيئييية مرفيييق مييين املقيييدم التقريييير اسيييتعراض إىل اللجنييية سيييُتدعى :اإلجيييراء -٣٢

 بش هنا. إجراء يتخذ كي  األطرا  مؤ ر إىل تقدميها يف ترغب قد الي التوصيات
ICCD/CRIC(18)/7 -  العاملييية عيين التقييدم احملييرز يف تعبئيية املييوارد ميين التقرييير املقييدم ميين اآللييية
 أجل تنفيذ االتفاقية

 تنفييييذ تعزييييز أجيييل مييين القيييدرات لبنييياء اهليييدف احمليييددة األنشيييطة وتعزييييز تطيييوير -٥ 
 االتفاقية

 إىل األطيرا  ميؤ ر طليب ،١٣-أ م/8 املقيرر مين ١ الفقيرة مبوجيب :أساسيية معلوميات -٣٣
يير، أن األمانيية  التنمييية خلطييةا  دعميي التصييحر مكافحيية اتفاقييية تنفيييذ املتاحيية، املييوارد حييدود يف تيس 

 به. والنهوض وتعزيز  القدرات بناء دعم خالل من ٢٠٣٠ لعام املستدامة
 تنفييذ لكفالية املتخيذة اإلجيراءات عين األمانية تقريير يف النظر إىل اللجنة ُتدعى :اإلجراء -٣٤

 تعزييز زايدة أجيل مين نفسيه املقيرر يف قيدمت الي والتوصيات واالستنتاجات ،١٣ -أ م/8 املقرر
 القدرات. بناء عملية

ICCD/CRIC(18)/8 -  تقرييير عيين تطييوير وتعزيييز األنشييطة احملييددة اهلييد  لبنيياء القييدرات ميين
 أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية

 اإلجرائية املسائل -٦ 
 االتفاقية تنفيذ استعراض لل نة عشرة التاسعة الدورة عمل بر م   

 اسيييتعراض جلنييية عليييى يتعييين ،(٣)األطيييرا  مليييؤ ر اليييداخلي النظيييام مييين ٣٣ للميييادة وفقيييا   -٣٥
 يعتمد . كي  القادمة اللجنة لدورة مؤقتا   عمل برجم  األطرا  مؤ ر إىل تقدم أن االتفاقية تنفيذ

__________ 

 .١-م أ/١ابلصيغة الواردة يف املقرر  (٣)
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 االتفاقية تنفيذ استعراض جلنة تقرير اعتماد -٧ 
 اسيتعراض جلنية تقيدم ،١٣-أ م/١٣ املقيرر مرفيق مين ٤ للفقيرة وفقيا   :أساسيية معلومات -٣٦

 خيالل مين سييما وال عملهيا، جوانيب مجي  عن األطرا  مؤ ر إىل منتظمة تقارير االتفاقية تنفيذ
 ملييؤ ر العادييية الييدورات ميي  ابلييتالزم تُعقييد الييي الييدورات يف الضييرورة، عنييد تُعييد، مقييررات مشيياري 

وتتضييمن هييذ  املقييررات عناصيير موضييوعية  ويعتمييدها. األطييرا  مييؤ ر فيهييا ينظيير كييي  األطييرا ،
ترمي إىل تيسري التنفيذ الفعال لالتفاقية، مبا يف ذل  الغاايت وكذل  املسؤوليات املسندة واآلاثر 

  املالية املتوقعة لتنفيذها، حسب االقتضاء.
اإلجراء: يقدَّم تقرير اللجنة عن دورهتا الثامنة عشرة، مبا يف ذل  مشاري  املقررات، عند  -٣٧

 اللزوم، إىل مؤ ر األطرا  لكي ينظر فيه، ويعتمد  عند االقتضاء.
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 املرفق

 االتفاقية تنفيذ استعراض لل نة عشرة الثامنة للدورة املؤقت العمل جدول  
 ٢٠١٩ أيلولتسبتما ٣ الثالاثء 

 ١8ت٠٠-١٥ت٠٠ ١٣ت٠٠-١٠ت٠٠
 ميين االتفاقييية تنفيييذ اسييتعراض للجنيية عشييرة الثامنيية الييدورة افتتييا  

 اللجنة رئيس قبل
 التنظيمية املسائل •

 العمل وتنظيم األعمال جدول إقرار -
(ICCD/CRIC(18)/1) 

 ودون الييوطين املسييتوايت علييى فعيياال   تنفيييذا   االتفاقييية تنفيييذ •
 واإلقليمي اإلقليمي

خطيييية العميييييل املتعييييددة السييييينوات ملؤسسييييات االتفاقيييييية  -
 وهيئاهتا الفرعية 

 (ICCD/COP(14)7-ICCD/CRIC(18)/2) 
 الفرعية وهيئاهتا االتفاقية مؤسسات أداء -

(ICCD/CRIC(18)/3) 

 
 ٢٠١٩ أيلولتسبتما ٤ األربعاء 

 ١8ت٠٠-١٥ت٠٠ ١٣ت٠٠-١٠ت٠٠
 اليييوطين املسيييتوايت عليييى فعييياال   تنفييييذا   االتفاقيييية تنفييييذ •

 واإلقليمي اإلقليمي ودون
 عن االتفاقية تنفيذ استعراض جلنة تقرير استعراض -

 (ICCD/CRIC(17)/9) عشرة السابعة دورهتا
 نوعيييييية وكيييييذل  املعلوميييييات، تبليييييي  إجيييييراءات حتسييييين •

 األطرا  مؤ ر إىل تقدم الي التقارير وشكل
 إطييار بشيي ن والتكنولوجيييا العلييم جلنيية عمييل نتييائ  -

 اجلفيييييييييا  بشيييييييي ن االسيييييييييرتاتيجي اهلييييييييد  لرصييييييييد
(ICCD/COP(14)/CST/7-ICCD/CRIC(18)/4) 

  املالية: اآلليات م  والعالقات االستثمارات من مزيد ضمان •
 اليييييييييربام   وييييييييييل بشييييييييي ن العامليييييييييية البيئييييييييية مرفيييييييييق تقريييييييييير -

 واجلفيييا  األراضيييي تيييدهور/ابلتصيييحر املتعلقييية واملشييياري 
(ICCD/CRIC(18)/5) 

 لييييدعم العيييياملي الييييدعم بييييرجم  عيييين مسييييتكملة معلومييييات -
 (ICCD/CRIC(18)/6) ابالتفاقية املتعلقة التقارير إعداد
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 ٢٠١٩ أيلولتسبتما ٥ اخلميس 

 ١8ت٠٠-١٥ت٠٠ ١٣ت٠٠-١٠ت٠٠
 اآللييييييات مييييي  والعالقيييييات االسيييييتثمارات مييييين مزييييييد ضيييييمان •

 )اتب ( املالية
 احملييرز التقييدم عيين العاملييية اآللييية ميين املقييدم التقرييير -

 االتفاقيييييية تنفييييييذ أجيييييل مييييين امليييييوارد تعبئييييية بشييييي ن
(ICCD/CRIC(18)/7) 

 مييين القيييدرات لبنييياء اهليييد  احمليييددة األنشيييطة وتعزييييز تطيييوير •
 االتفاقية تنفيذ تعزيز أجل

 احملييددة األنشييطة وتعزيييز تطييوير عيين األمانيية تقرييير -
 تنفييييييذ تعزييييييز أجيييييل مييييين القيييييدرات لبنييييياء اهليييييد 
 (ICCD/CRIC(18)/8) االتفاقية

 

 
 ٢٠١٩ أيلولتسبتما ١١ األربعاء 

 ١8ت٠٠-١٥ت٠٠ ١٣ت٠٠-١٠ت٠٠
 

 

إعداد تقرير جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، مبا يف ذل ، عند  •
الضييييرورة، تقيييييدم مشييييياري  مقيييييررات  كييييي ينظييييير فيهيييييا ميييييؤ ر 

  األطرا ، ويعتمدها عند االقتضاء
 االتفاقية تنفيذ استعراض جلنة تقرير اعتماد •

 

 ٢٠١٩ أيلولتسبتما ١٢ اخلميس 
 ١8ت٠٠-١٥ت٠٠ ١٣ت٠٠-١٠ت٠٠

 للجنة عشرة التاسعة الدورة عمل برجم  - اإلجرائية املسائل •
 االتفاقية تنفيذ استعراض

  االتفاقية تنفيذ استعراض جلنة تقرير اعتماد •

 اسيتعراض جلنية مكتيب أعضياء انتخياب - التنظيمية املسائل •
  رئيسها عدا االتفاقية تنفيذ

 

    


