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 األطراف مؤمتر
 عشرة الرابعة الدورة

 2٠1٩ أيلول/سبتمرب 13-2 اهلند، نيودهلي،
 األعمال جدول من )ب(٧ البند

 اإلجرائية املسائل
 املتحدة األمم اتفاقية وعمليات اجتماعات يف وإشراكه اخلاص القطاع مشاركة
 األعمال مؤسسات مشاركة واسرتاتيجية التصحر ملكافحة

 األماام اتفاقيااة وعمليااات اجتماعااات يف وإشااراكه اخلاااص القطاااع مشاااركة  
 األعمال مؤسسات مشاركة واسرتاتيجية التصحر ملكافحة املتحدة

 اجلامعة اللجنة رئيس من ممقد مقرر مشروع  
  األطراف، مؤمتر إن 
  االتفاقية، من 2٠و 1٧و 6 املواد إىل يشري إذ 
  ،13-أ م/6و 12-أ م/6و 11-أ م/5 املقررات إىل أيضا   يشري وإذ 
 ملكافحدددة املتحددد  األمدد  اتفاقيددة تنفيدد  يف اخلدددا  القطددا  إشددرا  أمهيددة علدد  يشدددد وإذ 
 ،2٠3٠-2٠18 للفرت  لالتفاقية االسرتاتيجي واإلطار التصحر
 املسدتدامة ابإلدار  املعدي األعمال قطا  منتدى إليها توّصل اليت ابلنتائج علما   حييط وإذ 
 علدد  القائمدة التجاريدة لألعمدال املسدتدامة القيمددة سالسدل عزيدزت :3 التحداور جلسدة”و لألراضدي
  املستوى، الرفيع اجلزء أثناء “األراضي
 مؤسسدددات مشدددار ة اسدددرتاتيجية تطبيددد  ألجدددل املّتَخددد   ابملبدددادرات علمدددا   حيددديط -1 
  التصحر؛ ملكافحة املتحد  األم  اتفاقية تنفي  يف األعمال
 مؤسسدات مشدار ة اسدرتاتيجية تطبيد  مواصلة يةالعامل واآللية األمانة إىل يطلب -2 
 القطا  مع شرا ات يف تدخالن عندما التصحر ملكافحة املتحد  األم  اتفاقية تنفي  يف األعمال
  اخلا ؛
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 تقيِّّمدددددا أن واليتهدددددا، إطدددددار يف  دددددل  العامليدددددة، واآلليدددددة األماندددددة إىل أيضدددددا   يطلدددددب -3 
 أ رب مشار ة تشجيع هبا يراد واليت فيها نظري  ي  15 األطراف مؤمتر عل  سُتطرح اليت اخليارات

 وتعمددي  اسدتحدا  يف احلجدد ، واملتوسدطة الصدريري  املؤسسددات مدن سديما وال اخلددا ، القطدا  مدن
 هلدددف وتوخيددا   واجلفدداف األراضددي وتدددرور التصددحر مكافحددة ألغددرا  ومسددتدامة مبتكددر  حلددول  
 وامليددا  الري ائيددة والددنظ  الزراعيددة ولوجيدداوالتكن الزراعددة منهددا جمدداالت يف األراضددي، تدددرور أثددر حتييددد

  املتجدد ؛ والطاقة واحلراجة والتعدين واملراعي
 ملدؤمتر املقبلدة الددورات يف تقدارير تقددم العامليدة واآلليدة األمانة إىل   لك  يطلب -٤ 
 اجتماعدات يف وإشدرا   اخلدا  القطدا  مشدار ة وتشدجيع لتسدهيل املتخد   التددايري عدن األطراف
 التصحر. ملكافحة املتحد  األم  اتفاقية وعمليات

    


