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 مؤمتر األطراف

مشررررتق يررمرررر مرررؤمتر األطرررراف اررر  شتةيرررع ادرايف ررر  اشرررر   ا  رررر ش      
 2019أمل ل/سبتمرب  13إىل  2ني شهلي  اهلند  م  

 ادسيد كاةد س م. ةتشةمغيس )ك ستاةمكا( ا ررة:
 احملتوايت

 الصفحة الفقرات 
    ............................................................... افتتاح الدورة - أولا  

    .............................. فتتاح الدورة الرابعة عشرة ملؤمتر األطرافا - ألف

    .................................................... انتخاب الرئيس - ابء

    ..................................................... البياانت العامة - جيم

    ............................................................املسائل التنظيمية - اثنياا  

يف ذلرررع أعمررراا هلورت ا ي تررر   إقررررار جررردوا األعمررراا ومنظررريم العمرررل   رررا - ألف
    .......................................................... الفرعيت 

    ...................................انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس - ابء

    ................................................ واثئق مفويض الوفوهل - جيم

اعتماهل املنظمرات اككوميرة الدوليرة ومنظمرات ا تمرين املردي ولقطرع الق را   - هلاا
    .............................................. اخلاص  وقبوا املراقب 

    .............................................. جلنة العطم والتكنولوجيا - هاء

    ........................................ مفاقيةجلنة استعراض منفيذ ال - واو

    ..................................................... الطجنة اجلامعة - زاي

    ........................................................... اكضور - حاء
    ............................................................ الواثئق - طاء

العمل الرمسع ملؤمتر األطراف: جطسة إهلراج أنش ة املنظمات غري اككومية يف برانمج  - اثلقاا  
    ................................................................ حوار مفتوح

    ................................................................ اجلزء اخلاص - رابعاا  

    ............... اجتماعات املائدة املستديرة املوازية الوزارية/الرفيعة املستوى - ألف
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: األخرذ برن ج قرائم عطرق القريم فيمرا ررف الىرراف عطرق 1ر جطسة التحاو  - ابء
    ...........................................................األراضع

    ................... أىخاص أصحاء -: أراٍض صحية 2جطسة التحاور  - جيم

: معزيرررررز سلسرررررل القيمرررررة املسرررررتدامة لصرررررا  مؤسسرررررات 3جطسرررررة التحررررراور  - هلاا
    ...................................... املعتمدة عطق األراضعاألعماا 

    ................................. املقررات والقرارات اليت اعتمدها مؤمتر األطراف - خامساا  

    .............. املقررات املتخذة بناء عطق موصية من رئيس مؤمتر األطراف - ألف

    .......................... املتخذة بناء عطق موصية من املكتب املقررات - ابء

    .................... املقررات املتخذة بناء عطق موصية من الطجنة اجلامعة - جيم

    ....... املقررات املتخذة بناء عطق موصية من جلنة استعراض منفيذ المفاقية - هلاا

    ............ املقررات املتخذة بناء عطق موصية من جلنة العطم والتكنولوجيا - هاء

    ........................................... القرار الذي اعتمده املؤمتر - واو

    ............................................................... اختتام الدورة - ساهلساا  

  XXاملرفق  

    ....................... الواثئق املعروضة عطق مؤمتر األطراف يف هلورمه الرابعة عشرة   
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 افتتاح اددتة  -أتلا  
 اددتة  ادرايف   اشر   ؤمتر األطراف افتتاح -أدف 

  املدير العرام لردائرة مكافحرة التصرحر  ي رة الوراابت واملراعرع افتتح السيد سون غووجع -1
  ابسررم رئرريس الرردورة 2019أيطوا/سرربتم   2ابلصرر  الرردورة الرابعررة عشرررة ملررؤمتر األطررراف  يف 

مررررن النظررررام  22القالقررررة عشرررررة ملررررؤمتر األطررررراف  معرررراغ السرررريد جرررران  جيررررانطون . وعمررررلا ابملرررراهلة 
ة ملكافحة التصحر  أهلىل رئيس الدورة الرابعة عشرة ملؤمتر األطراف الداخطع لمفاقية األمم املتحد

 ببيان.

 انتخاب ادرئيس -ابء 
 )أ( من جدوا األعماا(1)البند 

  انتخب مؤمتر األطراف ابلتزكية 2019أيطوا/سبتم   2يف اجلطسة األوىل  املعقوهلة يف  -2
ري املنرررا  يف ر وريرررة ا نرررد  رئيسررراا معررراغ السررريد براكررراا جافاهليكرررار  وزيرررر البي رررة والوررراابت وموررر

 لطدورة الرابعة عشرة ملؤمتر األطراف.
 وأهلىل الرئيس اجلديد ببيان. -3

 ادبياانت اد ام  -جيم 
  أهلىل معراغ السريد اببروا 2019أيطوا/سربتم   2يف اجلطسة األوىل أيضاا  املعقروهلة يف  -4

ملنرررا  يف ر وريرررة ا نرررد  ببيررران ابسرررم البطرررد سررروبريو  وزيرررر الدولرررة بررروزارة البي رررة والوررراابت ومورررري ا
 املضيف.

اجلطسرررة نفسررر ا  أهلىل ببيررران السررريد إبرررراهيم ميررراو  األمررر  التنفيرررذي لمفاقيرررة األمرررم  ويف -5
 املتحدة ملكافحة التصحر.

ويف اجلطسرررة األوىل أيضررراا  أهلىل ببيررراانت لقطرررو كرررل مرررن هلولرررة فطسررر   )ابسرررم  موعرررة  -6
ا )ابسررررم الارررراهل األورو  والرررردوا األعضرررراء فيرررره(  ور وريررررة الكونوررررو والصرررر (  وفنطنررررد 77 ال

رفررق األوا((  والعرررا  )ابسررم  موعررة هلوا 
 
الدميقراطيررة )ابسررم م رفررق التنفيررذ القطيمررع ألفريقيررا )امل

آسرريا واحملرريا ا رراهلر(  وغرينرراهلا )ابسررم  موعررة هلوا أمريكررا اللمينيررة ومن قررة البحررر الكرراري (  
م مرفق التنفيذ القطيمع لشرماا البحرر األبريض املتوسرا )املرفرق الرابرين((  وبريلرو  ومال ة )ابس

)ابسرم م رفررق التنفيرذ القطيمررع لوسررا وىرر  أورواب )املرفررق اخلررامس((  واملمطكرة العربيررة السررعوهلية 
 )ابسم  موعة الدوا العربية(.

كوميرة )منظمرة غرررام وعرلوة عطرق ذلرع  أهلىل ببيران لقرل عرن إحردى املنظمرات غرري اك -7
 م ارات سامييت(.
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 ا سائل ادتنظيمي  -اثنياا  
   ذدك أامال شتةيت اهليئتني ادفرايتني إقراة جدتل األامال تينظيم اد مل  مبا -أدف 

 )ب( و)و( من جدوا األعماا(1)البند 

 2)ب( و)و( من جدوا األعمراا يف جطسرته األوىل  املعقروهلة يف 1نظر املؤمتر يف البند  -8
 . 2019أيطوا/سبتم  

وعقب بيان أهلىل به رئيس الدورة الرابعة عشرة ملؤمتر األطراف  أقّر املؤمتر جدوا أعماله  -9
   وهو كاآلت:ICCD/COP(14)/1ومنظيم عمطه الوارهل يف الوثيقة 

 تنظيمية:املسائل ال -1
 انتخاب الرئيس؛ )أ( 
 إقرار جدوا األعماا؛ )ب( 
 انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس: )ج( 

 انتخاب نواب الرئيس؛ ‘1‘
 انتخاب رئيس جلنة العطم والتكنولوجيا؛ ‘2‘
 انتخاب رئيس جلنة استعراض منفيذ المفاقية؛ ‘3‘

 واثئق مفويض الوفوهل؛ )هل( 
اككوميررة الدوليررة ومنظمررات ا تمررين املرردي ولقطررع اعتمرراهل املنظمررات  )ه( 

 الق ا  اخلاص  وقبوا املراقب ؛
 . يف ذلع أعماا هلورت ا ي ت  الفرعيت  منظيم العمل   ا )و( 

: اآلاثر املرتمبررة يف امفاقيرررة األمرررم املتحررردة 2030 خ ررة التنميرررة املسرررتدامة لعرررام -2
 ملكافحة التصحر:

ذات  3-15أهداف التنمية املستدامة والواية من  15إهلماج ا دف  )أ( 
اييرد أثرر  الصطة يف منفيذ امفاقية األمم املتحدة ملكافحرة التصرحر ويف

 مدهور األراضع؛
ال رائق واملعايري والختصاصات املناسبة لتقييم منتصرف املردة اخلراص  )ب( 

 ؛2030-2018ابلطار السرتاميجع لمفاقية مكافحة التصحر لطفرتة 
منفيررررذ خ ررررة المصررررالت اخلاصررررة ابمفاقيررررة األمررررم املتحرررردة ملكافحررررة  )ج( 

التصررررررحر  وعقررررررد األمررررررم املتحرررررردة لطصررررررحاري ومكافحررررررة التصررررررحر 
(2010-2020.)  

 منفيذ المفاقية منفيذاا فعالا عطق املستوايت الوطين وهلون القطيمع والقطيمع: -3



ICCD/COP(14)/L.7 

5 GE.19-15576 

وموصررررياملا املقدمررررة إىل مررررؤمتر مقريررررر جلنررررة اسررررتعراض منفيررررذ المفاقيررررة  )أ( 
 األطراف؛

مشررجيين ومعزيررز العلقرررات مررين المفاقيررات األخررررى ذات الصررطة ومرررين  )ب( 
 املنظمات واملؤسسات والوكالت الدولية املختصة؛

 متابعة أطر السياسات والقضااي املواضيعية؛ )ج( 
 اجلفاف؛ ‘1‘
 العواصف الرمطية والرتابية؛ ‘2‘
 لناى ة: حيازة األراضع؛املسائل اجلديدة وا ‘3‘

ضررمان مزيررد مررن السررتقمارات والعلقررات مررين اآلليررات املاليررة: اآلليررة  )هل( 
  العاملية.

الررررررربا برررررر  املعررررررارف العطميررررررة وصررررررنين القرررررررار: اسررررررتعراض مقريررررررر جلنررررررة العطررررررم  -4
 والتكنولوجيا وموصياملا املقدمة إىل مؤمتر األطراف.

 اجلزء اخلاص: -5
 املستديرة املوازية الوزارية/الرفيعة املستوى:اجتماعات املائدة  )أ( 

: األراضررررررع واملنررررررا  وال اقررررررة 1اجتمررررررا  املائرررررردة املسررررررتديرة  ‘1‘
 املتجدهلة؛

: ا تمعرررررررات احملطيرررررررة الريفيرررررررة 2اجتمرررررررا  املائررررررردة املسرررررررتديرة  ‘2‘
 الزهلهار معاا؛ الفشل أو -واكضرية 

أجرررل  : معزيرررز حركرررة عامليرررة مرررن3اجتمرررا  املائررردة املسرررتديرة  ‘3‘
 إصلح النظم اليكولوجية؛

: األخذ بن ج قائم عطق القيم فيمرا ررف الىرراف 1جطسة التحاور  )ب( 
 عطق األراضع؛

 أىخاص أصحاء؛ -: أراٍض صحية 2جطسة التحاور  )ج( 
: معزيز سلسل القيمرة املسرتدامة لصرا  مؤسسرات 3جطسة التحاور  )هل( 

  األعماا املعتمدة عطق األراضع.
 ال انمج وامليزانية: -6

 ؛2021-2020برانمج وميزانية فرتة السنت   )أ( 
 األهلاء املاغ لطصناهليق الست مانية للمفاقية؛ )ب( 
 مقرير مكتب التقييم. )ج( 

 املسائل الجرائية: -7
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مشرراركة منظمررات ا تمررين املرردي وإىررراك ا يف اجتماعرررات وعمطيررات  )أ( 
 ة التصحر؛امفاقية األمم املتحدة ملكافح

مشرررراركة الق ررررا  اخلرررراص وإىررررراكه يف اجتماعررررات وعمطيررررات امفاقيررررة  )ب( 
األمررررم املتحررررردة ملكافحررررة التصرررررحر واسرررررتاميجية مشررررراركة مؤسسرررررات 

 األعماا؛
 برانمج عمل الدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف. )ج( 

 مقرير الدورة. -8

 انتخاب أاضاء ا كتب غري ادرئيس -ابء 
 من جدوا األعماا()ج( 1)البند 

نظررر املررؤمتر يف هررذا البنررد مررن جرردوا األعمرراا يف جطسررتيه األوىل والقانيررة  املعرررررررررررقوهلم   -10
   وانتخب أعضاء املكتب التالية أمساؤهم لدورمه الرابعة عشرة:2019أيطوا/سبتم   4و 2 يف

 نواب الرئيس:  
 طية(السيد جان إلونوا مونن  )ر ورية الكونوو الدميقرا •
 السيد كامايع مازو )النيجر( •
 السيد عبد الرمحن الفضطع )املمطكة العربية السعوهلية( •
 روهلريويس )كوستاريكا( .السيد كارلو  م •
 السيد روبرت بروان )سانت فنسنت وجزر غريناهلين( •
 السيد أندريه كوزميتش )بيلرو (؛ •
 السيد أىوت فارهليفانيان )أرمينيا( •
 نمسا(السيد فرانز برايتفايزر )ال •
 جوينت )الولايت املتحدة األمريكية( -السيدة ابربرا هلي روزا  •

  عرررّ  املرررؤمتر السررريد كرررارلو  2019أيطوا/سررربتم   4ويف اجلطسرررة القانيرررة  املعقررروهلة يف  -11
 روهلريويس )كوستاريكا( مقرراا لطدورة الرابعة عشرة. م.

 رئيس جلنة العطم والتكنولوجيا  
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر  املعقررروهلة يف رررررررررررررررررر أيطوا/سررربتم   انتخرررب املرررؤمتر ررررررررررررريف اجلطسرررة  -12

 نولوجيا.)رررررررررررررررررررررررررررررررررر( رئيساا لطدورة اخلامسة عشرة املقبطة لطجنة العطم والتك
 رئيس جلنة استعراض منفيذ المفاقية  

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر يف اجلطسرررة ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر  املعقررروهلة يف رررررررررررررررررر أيطوا/سررربتم   انتخرررب املرررؤمتر ررر -13
 ررررر( رئيساا لطدورم  املقبطت  التاسعة عشرة والعشرين لطجنة استعراض منفيذ المفاقية.)ررررررررررررررررررررررررررررر
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 تاثئق يف مض اد ف ش -جيم 
 )هل( من جدوا األعماا(1)البند 

سررربتم  ورررررررررررررررررر /أيطوا 6نظرررر املرررؤمتر  يف جطسرررتيه الرابعرررة والرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر  املعقررروهلم  يف  -14
  يف التقريرررررررر املؤقرررررررت عرررررررن واثئرررررررق مفرررررررويض الوفررررررروهل  الررررررروارهل يف الوثيقرررررررة 2019أيطوا/سررررررربتم  

ICCD/COP(14)/21التقريرررررررر الن رررررررائع عرررررررن واثئرررررررق مفرررررررويض الوفررررررروهل  الررررررروارهل يف الوثيقرررررررة    ويف
ICCD/COP(14)/XX التوصيات الوارهلة فيه. ويف 

ويف اجلطسررررررررررررة رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر  اعتمررررررررررررد املررررررررررررؤمتر مشرررررررررررررو  مقرررررررررررررر يرررررررررررررهل يف الوثيقررررررررررررة  -15
ICCD/COP(14)/L.X.وأقر فيه التقرير الن ائع عن واثئق التفويض   

ااتمررراش ا نظمرررات ا ك ميررر  اددتديررر  تمنظمرررات ا تمرررع ا رررد  ت  لررري ادر ررراق  -شال 
 ا راقبني اخلاص  تقب ل

 )ه( من جدوا األعماا(1)البند 

  قرر املؤمتر  عقب بيان أهلىل بره 2019أيطوا/سبتم   2يف اجلطسة األوىل  املعقوهلة يف  -16
لقٌل عن امفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصرحر  أن يعتمرد املنظمرات والكيراانت التابعرة لطق را  

املرفرررق  ويف ICCD/COP(14)/15قالرررن مرررن الوثيقرررة اخلررراص املدرجرررة يف املرفقرررات مرررن األوا إىل ال
   بصفت ا منظمات وكياانت مراِقبة.ICCD/COP(14)/15/Add.1األوا من الوثيقة 

 جلن  اد لم تادتكن د جيا -هاء 
ع قرردت الرردورة الرابعررة عشرررة لطجنررة العطررم والتكنولوجيررا بر سررة السرريد كررارا كوجررو فيررات  -17

 أيطوا/سبتم . 6إىل  3ات يف الفرتة من )غاان(. وَعقدت الطجنة ست جطس
  أقررت الطجنررة جرردوا أعما ررا 2019أيطوا/سرربتم   3ويف اجلطسرة األوىل  املعقرروهلة يف  -18

  ووافقررت عطررق منظرريم عمررل الرردورة بصرريوته الرروارهلة يف ICCD/COP(14)/CST/1الرروارهل يف الوثيقررة 
 مرفق مطع الوثيقة.

عطق إنشاء فريق امصاا وعّينت السريد مرات نروميط  ويف اجلطسة نفس ا  وافقت الطجنة  -19
 )فنطندا( ميسراا لطفريق.

  انتخبرررت الطجنرررة ابلتزكيرررة 2019أيطوا/سررربتم   6ويف اجلطسرررة الساهلسرررة  املعقررروهلة يف  -20
نواابا لرئيس هلورملا الرابعرة عشررة املقبطرة وهرم: السريدة آان لرويز )إي اليرا(  والسريد رامكرو ريسرتيتش 

 لسيد اببطو فييوا  )األرجنت (  والسيدة كارما هلميا هلورجع )بواتن(.)صربيا(  وا
وقرردمت الطجنررة سررت موصرريات إىل مررؤمتر األطررراف. وقررد اًررذ املررؤمتر إجررراءا بشرر ن هررذه  -21

 . 2019أيطوا/سبتم   6التوصيات يف جطسته الساهلسة  املعقوهلة يف 
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 جلن  است راض ينفيذ اليفاقي  -تات 
تعراض منفيرررذ المفاقيرررة هلورملرررا القامنرررة عشررررة بر سرررة السررريد صرررامويل عقررردت جلنرررة اسررر -22

 12إىل  3مرررررررابيط  كرررررررونرتيرا  )الفطبررررررر (. وَعقررررررردت الطجنرررررررة أربرررررررين جطسرررررررات يف الفررررررررتة مرررررررن 
 . 2019أيطوا/سبتم  

  أقررت الطجنررة جرردوا أعما ررا 2019أيطوا/سرربتم   3ويف اجلطسرة األوىل  املعقرروهلة يف  -23
  ووافقت عطق منظيم عمل الدورة بصيوته الروارهلة يف ICCD/CRIC(18)/1الوثيقة املؤقت الوارهل يف 
 مرفق مطع الوثيقة.

ويف اجلطسررة نفسرر ا  وافقررت الطجنررة عطررق إنشرراء فريررق امصرراا وعّينررت السرريدة سكومسررا  -24
 نتشانوا )جنوب أفريقيا( ميسرةا لطفريق.

ًررذ املررؤمتر إجررراءا بشرر ن هررذه وقرردمت الطجنررة سرربين موصرريات إىل مررؤمتر األطررراف. وقررد ا -25
 . 2019أيطوا/سبتم   12التوصيات يف جطسته الرابعة  املعقوهلة يف 

 )ي ستكمل فيما بعد(

 ادلجن  اجلام   -زاي 
  أن ي نشررررة جلنررررةا 2019أيطوا/سرررربتم   2قرررررر املررررؤمتر  يف جطسررررته األوىل املعقرررروهلة يف  -26

مررن جرردوا أعمرراا الرردورة  16جامعررة وأن ليررل إلي ررا بنرروهل جرردوا األعمرراا املدرجررة يف الفقرررة 
   بصيوت ا املصوَّبة ىفوايا.ICCD/COP(14)/1الرابعة عشرة ملؤمتر األطراف الوارهل يف الوثيقة 

املررؤمتر  يف جطسررته األوىل أيضرراا  السرريد مريفررور بررن )غيرراان( رئيسرراا لطجنررة اجلامعررة. وعررّ   -27
 . 2019أيطوا/سبتم   12إىل  3وَعقدت الطجنة مخس جطسات يف الفرتة من 

ويف اجلطسررررة األوىل  أنشرررر ت الطجنررررة فريقررررع امصرررراا: )أ( فريررررق امصرررراا بشرررر ن املسررررائل  -28
ريررق امصراا بشرر ن مسرائل الطجنررة اجلامعرة غررري املتعطقرة ابلرر امج املتعطقرة ابلرر امج وامليزانيرة و)ب( ف

وامليزانية. وقررت الطجنة أن يعمرل رئريس الطجنرة اجلامعرة ميسرراا جلطسريت فريقرع المصراا األ ولير   
ررررا الفرررريق  فرررور اختيار رررا. ويف اجلطسرررة القانيرررة  عّينرررت الطجنرررة السررريد مرررروي  عطرررق أن ي عررر َّ ميسِّ

(  ميسراا لفريق المصاا القاي املعين  سائل الطجنة اجلامعرة غرري املتعطقرة ابلر امج مورينوتون )غياان
اجلطسرررة القالقرررة  عّينرررت الطجنرررة السررريد ر. ب. لا )ا نرررد( ميسرررراا لفريرررق المصررراا  وامليزانيرررة. ويف

  األوا املعين ابل امج وامليزانية.
وقد اًذ املؤمتر إجرراءا  ررررررررررررررررررررررر موصية/موصيات إىل مؤمتر األطراف.وقدمت الطجنة ررررررررررررررررررررررررررررررر -29

 . 2019أيطوا/سبتم   12بش ن هذه التوصيات يف جطسته اخلامسة  املعقوهلة يف 
 )ي ستكمل فيما بعد(

 ا ض ة -حاء 
المفاقيرررة:  حضررر الرردورة الرابعرررة عشرررة ملرررؤمتر األطررراف لقطرررو الرردوا التاليرررة األطررراف يف -30

_____________ 
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وحضرررررررر الررررررردورة أيضررررررراا مراقبرررررررون مرررررررن الررررررردوا التاليرررررررة غرررررررري األطرررررررراف يف المفاقيرررررررة:  -31
_____________ . 

وكانت أج رزة األمرم املتحردة ومؤسسراملا وبرا  را ومكامب را ووكالملرا املتخصصرة التاليرة  -32
قَّطة يف الدورة: _____________  . ل 

  لقطررون عررن _______ منظمررة حكوميررة هلوليررة و_______وحضررر الرردورة أيضرراا  -33
 منظمة من منظمات ا تمين املدي.

 )ي ستكمل فيما بعد(

 اد اثئق -طاء 
مرررهل الواثئررق املعروضرررة عطررق مررؤمتر األطرررراف لكررع ينظررر في رررا يف هلورمرره الرابعررة عشررررة يف  -34

  .xxاملرفق 

ا ك ميررر    يفررررانمل اد مرررل ادر ررري  رررؤمتر إشةاج أنشررر   ا نظمرررات غرررري  -اثد اا  
 األطراف: جلس  ح اة مفت ح

 )ب( و)و( من جدوا األعماا(1)البند 

 أيطررررررروا/ 11و 5عقرررررررد املرررررررؤمتر  يف جطسرررررررتيه القالقرررررررة والقانيرررررررة عشررررررررة  املعقررررررروهلم  يف  -35
 )ب( و)و( من جدوا األعماا.1  جطسيت حوار مفتوح يف إطار البند 2019 سبتم 
( )األرجنت ( ميسري جطسرة اكروار CIASEالسيد أوكتافيو برييز ابرهلو من منظمة )وموىل  -36

املفتروح األوىل الرريت ع قرردت اررت عنروان: لاكرروار الشررامل املتعطررق  يرازة األراضررع يف سرريا  اييررد 
 أثر مدهور األراضعل.

 واسررررتمين اكضررررور إىل عررررروض قرررردم ا أعضرررراء حطقررررة النقرررراا التاليررررة أمسرررراؤهم: السرررريد -37
( غررررري اككوميررررة  والسرررريد غونرررردو سيسرررروكو مررررن منظمررررة Biosسرررريوبواترو مررررن منظمررررة ) فررررالنت 

(REFEDE( والسيدة انهد انغ يزاهله من منظمة  )CENESTA والسيد اببطرو مروات مرن منظمرة  )
(Mision Verde Amazonia( والسيدة اناتغ فان هارن من منظمة  )Both ENDS.) 

أبرررداه مرررن معطيقرررات  مطرررت ذلرررع  رهل أعضررراء حطقرررة النقررراا عطرررق مررراويف املناقشرررة الررريت  -38
وطرحه من أس طة لقطو كل من: اجلم ورية الدومينيكية  والاراهل األورو   واألرجنتر   ور وريرة 

فاسرو   الكونوو الدميقراطية  وكولومبيا  وال ازيرل  وغرابون  وا نرد  والسرنواا  وسويسررا  وبوركينرا
 غذية والزراعة لألمم املتحدة.ولقٌل عن منظمة األ

املتعرردهلة القوميررات(. وأ هلىِل ببيرران  - بيسرراو وبوليفيررا )هلولررة - وأهلىل ببيرراانت لررقل غينيررا -39
 ابسم إحدى منظمات ا تمين املدي.

وموىل السيد إميانويل سيع من منظمرة البي رة والتنميرة يف العراث القالرن )السرنواا( ميسرري  -40
وح القانيرررة الررريت ع قررردت ارررت عنررروان: لالتعررراون فيمرررا بررر  األجيررراا مرررن أجرررل جطسرررة اكررروار املفتررر

 يف ذلع حيازة األراضع والوظائف اخلضراء وا جرةل. استصلح األراضع   ا
 )ي ستكمل فيما بعد(
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 اجلزء اخلاص -ةايف اا  
 من جدوا األعماا( 5)البند 

 اد زاةم /ادرفي   ا ست ىاجتمااات ا ائد  ا ستدمر  ا  ازم   -أدف 
عقررد املررؤمتر جررزءاا خاصرراا رفيررين املسررتوى مضررمن جطسررة افتتاحيررة وجطسررة ختاميررة  وثلثررة  -41

اجتماعات مائدة مستديرة موازية وزارية/رفيعة املستوى  وثلث جطسات اراور  وجطسرة لرءهللء 
مه مررن اخلامسررة إىل ابلبيرراانت الرمسيررة يف إطررار هررذا البنررد مررن جرردوا األعمرراا  وذلررع يف جطسررا

 . 2019أيطوا/سبتم   10و 9اكاهلية عشرة املعقوهلة يومع 
  افتررتح رئرريس املررؤمتر اجلررزء 2019أيطوا/سرربتم   9ففررع اجلطسررة اخلامسررة  املعقرروهلة يف  -42

 اخلاص الرفيين املستوى وأهلىل ببيان.
 ان.ويف اجلطسة نفس ا  أهلىل األم  التنفيذي لمفاقية مكافحة التصحر ببي -43
ويف اجلطسررة نفسرر ا أيضرراا  أهللررت ببيرران انئبررة األمرر  العررام لألمررم املتحرردة  السرريدة أمينررة  -44

  حممد.
ويف اجلطسرررة نفسررر ا  أهلىل ببيررران رئررريس وزراء سررررانت فنسرررنت وجرررزر غرينررراهلين  معرررراغ  -45

 السيد رالف غونسالفيس.
امة السيد انريندرا موهلي   ويف اجلطسة نفس ا أيضاا  ألقق رئيس وزراء ر ورية ا ند  فخ -46

 كطمةا أمام املؤمتر.
ويف اجلطسة نفس ا  أهلىل ببيان معاغ السيد جان  جيانطون   وزير الدولة لهلارة الواابت  -47

 يف الص  ورئيس الدورة القالقة عشرة ملؤمتر األطراف.
عررات امل تمررة  ويف اجلطسررة نفسرر ا أيضرراا  أهلىل ببيرراانت ابسررم ا موعررات القطيميررة وا مو  -48

 77كرررل مرررن معررراغ السررريد رايض الع ررراري  وزيرررر الزراعرررة يف هلولرررة فطسررر   )ابسرررم  موعرررة الرررر 
والص (  ومعاغ السيدة إلينا كالكو  انئبة وزير السياسات المنائية بوزارة خارجيرة فنطنردا )ابسرم 

البي ررة والتصررحاح الارراهل األورو  والرردوا األعضرراء فيرره(  ومعرراغ السرريد املصرر فق غرراراب  وزيررر 
اكضري والتنمية املستدامة يف النيجر )ابسم ا موعة األفريقية(  ومعاغ الدكتور ماهيندرا ريردي  
وزيررر الزراعررة والتنميررة الريفيررة والبحريررة واملمرررات املائيررة والبي ررة يف فيجررع )ابسررم  موعررة هلوا آسرريا 

يف سررانت فنسررنت وجررزر غرينرراهلين  واحملرريا ا رراهلر(  ومعرراغ السرريد روبرررت بررراون  وزيررر الصررحة
)ابسم  موعة هلوا أمريكا اللمينية ومن قة البحر الكاري (  ومعاغ الدكتور خوسيه أ. هرييرها  
وزيررر البي ررة يف مال ررة )ابسررم م رفررق التنفيررذ القطيمررع ملن قررة ارراا البحررر األبرريض املتوسررا )املرفررق 

وزيررر الزراعررة واستصررلح األراضررع يف مصررر الرابررين((  ومعرراغ السرريد عررز الرردين عمررر أبوسررتيت  
 )ابسم ا موعة العربية(.

وأهلىل ببيران أيضراا السرريد إميانويرل سريع  املرردير التنفيرذي ملنظمرة البي ررة والتنميرة يف العرراث  -49
 القالن )ابسم منظمات ا تمين املدي(.
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  عقررد 2019م  أيطوا/سرربت 9ويف اجلطسررات الساهلسررة والسررابعة والقامنررة  املعقرروهلة يف  -50
املؤمتر ثلثة اجتماعات موطقة من اجتماعات املائردة املسرتديرة املوازيرة الوزارية/الرفيعرة املسرتوى يف 

 )أ( من جدوا األعماا  وذلع عطق النحو التاغ:5إطار البند 

 : األةاضي تا ناخ تاد اق  ا تجدش 1اجتماق ا ائد  ا ستدمر   -1 
كل مرن معراغ الردكتور رالرف غونسرالفيس    1املائدة املستديرة  اىرتك يف ر سة اجتما  -51

رئيس وزراء سانت فنسنت وجزر غريناهلين  ومعاغ السيد غوهلمونردور غوهلبراندسرون  وزيرر البي رة 
 واملوارهل ال بيعية يف آيسطندا.

 اة م اا الزشه ادفشل أت -: ا تم ات احمللي  ادرمفي  تا ضرم  2اجتماق ا ائد  ا ستدمر   -2 
  انئبررة معرراغ السرريدة آان كريسررتينا كررريو  2اىرررتك يف ر سررة اجتمررا  املائرردة املسررتديرة  -52

وزير الزراعة والقروة اكيوانية يف كوستاريكا  ومعاغ السيد املص فق غراراب  وزيرر البي رة والتصرحاح 
 اكضري والتنمية املستدامة يف النيجر.

 : ي زمز حرك  اا ي  م  أجل إصالح ادنظم اإلمك د جي 3اجتماق ا ائد  ا ستدمر   -3 
معرراغ السرريد نيسررتور ابسرريري  وزيررر البي ررة  3سررتديرة اىرررتك يف ر سررة اجتمررا  املائرردة امل -53

فاسررو  ومعرراغ الرردكتور ماهينرردرا ريرردي  وزيررر الزراعررة  والقتصرراهل األخضررر وموررري املنررا  يف بوركينررا
 والتنمية الريفية والبحرية واملمرات املائية والبي ة يف فيجع.

)ب( و)ج( مررررن 5لبنررررد وعقررررد املررررؤمتر  يف جطسررررته التاسررررعة  جطسرررريت ارررراور يف إطررررار ا -55
 جدوا األعماا  عطق النحو التاغ:

: األخرررذ يفرررنمل قرررائم الررر  ادرررريم فيمرررا  ررر  اإل رررراف الررر  1جلسررر  ادتحررراتة  -ابء 
 األةاضي

أهلار جطسة التحاور األوىل معاغ السيد إزيكييل جوزيف  وزير الزراعة ومصائد األمسراك  -56
 لوسيا. ات يف سانتوالتخ يا العمراي واملوارهل ال بيعية والتعاوني

 أ خاص أصحاء -: أةاٍض صحي  2جلس  ادتحاتة  -جيم 
أهلار جطسررة التحرراور القانيررة معرراغ السرريد هلينرريس موسرروكو وانشررينوا  وزيررر منميررة املرروارهل  -57

 املائية والتصحاح ومحاية البي ة يف زامبيا.
)هل( مرررن 5البنرررد  وعقرررد املرررؤمتر  يف جطسرررته اكاهليرررة عشررررة  جطسرررة اررراور اثلقرررة يف إطرررار -58

 جدوا األعماا  عطق النحو التاغ:

: ي زمررز سالسررل ادريمرر  ا سررتدام  دصرراأل مؤسسررات األامررال 3جلسرر  ادتحرراتة  -شال 
 ا  تمد  ال  األةاضي

أهلارت جطسررة التحرراور القالقررة معرراغ السرريدة ابمريشرريا أبيرراجيع  انئبررة وزيررر البي ررة والعطرروم  -59
 ان.والتكنولوجيا والبتكار يف غا
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اجلطسرة العاىرررة  أثنرراء جطسررة الهللء ابلبيرراانت الرمسيررة  أهلىل ببيرراانت كررل مررن وزيررر  ويف -60
البي ة يف أرمينيا  إريع غريوروراين )ابسرم م رفرق التنفيرذ القطيمرع ألورواب الوسر ق والشررقية )املرفرق 

بي رة ومورري املنرا  يف اخلامس((؛ ووزيرر الزراعرة والوراابت يف برواتن  ييشرع بنجرور؛ ووزيرر ال اقرة وال
غيرد رورميرا؛  - سيشيل  وال  كوسرورو؛ ووزيرر البي رة والزراعرة والقرروة اكيوانيرة يف بورونردي  هليرو

ووزير منمية املوارهل املائية والتصحاح ومحاية البي رة يف زامبيرا  هلينريس موسروكو واىرينوا؛ ووزيرر البي رة 
فاسرو  نيسرتور  خضرر ومورري املنرا  يف بوركينرايف هاييت  جوزيف جوت؛ ووزير البي ة والقتصاهل األ

ابميو ابسيري؛ ووزير البي ة والواابت وموري املنا  يف بنولهليش  ى اب الدين؛ ووزير البي ة والتنمية 
املسرررتدامة يف السرررنواا  عبرررد الكرررررا سررراا؛ ووزيرررر البي رررة والتنميررررة املسرررتدامة يف ر وريرررة أفريقيررررا 

ير الزراعة والقروة اكيوانيرة يف كوسرتاريكا  آان كريسرتينا كرريو ؛ الوس ق  ميريي كاماا؛ وانئبة وز 
واملدير العام لوزارة الزراعة يف لبنان  لويس كّروهل؛ واملردير العرام لطصرندو  الروطين لطبي رة واملنرا  يف 

هليفررروار   برررنن  أبرررولينري هل. غنرررانفع؛ وانئبرررة رئررريس هليررروان وزيرررر البي رررة والتنميرررة املسرررتدامة يف كررروت
املتعرردهلة القوميررات(  براوليررو  - كررااب؛ وانئررب وزيررر املرروارهل املائيررة والررري يف بوليفيررا )هلولررة  انسررريي

هرروايل؛ وكبررري مررديري وزارة املرروارهل ال بيعيررة وال اقررة والتعرردين يف مررلوي  أوليفررر كومبررام ؛ ووزيررر 
امع لويرراان يف البي ررة واملرروارهل ال بيعيررة يف آيسررطندا  غوهلمونرردور إنوررع غوهلبراندسررون؛ واملفرروض السرر

ا ند  هليفيرد غولردوين برولرهل؛ وسرفري إكرواهلور لردى ا نرد  هيكترور كويفرا؛ واألمر  الردائم لروزارة 
  البي ة الااهلية يف نيجرياي  إيبوكون أوهلوسوت.

  اختررتم رئرريس املررؤمتر 2019أيطوا/سرربتم   10ويف اجلطسررة اكاهليررة عشرررة  املعقرروهلة يف  -61
سرتوى. واسرتمين املشراركون يف اجلطسرة إىل مقرارير قردم ا رئريس كرل اجتمرا  اجلزء اخلاص الرفيرين امل

مررن اجتماعرررات املائررردة املسررتديرة املوازيرررة الوزارية/الرفيعرررة املسرررتوى القلثررة املوطقرررة الررريت ع قررردت يف 
صرررطة جطسرررات التحررراور الرررقلث الررريت 5إطرررار البنرررد  )أ( مرررن جررردوا األعمررراا. وع رضرررت أيضررراا حم 

 )ب( و)ج( و)هل( من جدوا األعماا.5د ع قدت يف إطار البن
ومررررررررهل التقرررررررارير املررررررروجزة الررررررريت أعررررررردها رؤسررررررراء اجتماعرررررررات املائررررررردة املسرررررررتديرة املوازيرررررررة  -62

الوزارية/الرفيعررررة املسررررتوى القلثررررة عررررن مطررررع الجتماعررررات والتقررررارير املرررروجزة الرررريت أعرررردها مررررديرو 
 اكوارات التفاعطية يف املرفق __ لرطوثيقة ___________.

 ستكمل فيما بعد()ي  

 ا ررةات تادرراةات اديت ااتمدها مؤمتر األطراف -خامساا  
  املعقروهلة يف رررررررررررررررررررررر ورررررررررررررررررررر ورررررررررررررررررررررررر أيطرروا/ اعتمرد املرؤمتر يف جطسرامه رررررررررررررررررررررررر ورررررررررررررررررررررر ورررررررررررررررررررررر -63

   ررررررررررررررررررررررررررررررر مقرراا/مقررات وررررررررررررررررررررررررررررررر قراراا/قرارات.2019سبتم  
 )ي ستكمل فيما بعد(

 ةئيس مؤمتر األطرافا ررةات ا تخذ  يفناء ال  ي صي  م   -أدف 
 بناء عطق موصية من رئيس الدورة الرابعة عشرة  اعتمد املؤمتر املقررات التالية: -64

 )ي ستكمل فيما بعد(
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 ا ررةات ا تخذ  يفناء ال  ي صي  م  ا كتب -ابء 
املقرررات بناء عطق موصية من مكتب الدورة الرابعة عشررة ملرؤمتر األطرراف  اعتمرد املرؤمتر  -65

 التالية:
 )ي ستكمل فيما بعد(

 ا ررةات ا تخذ  يفناء ال  ي صي  م  ادلجن  اجلام   -جيم 
 بناء عطق موصية من الطجنة اجلامعة  اعتمد املؤمتر املقررات التالية: -66

 )ي ستكمل فيما بعد(

 ا ررةات ا تخذ  يفناء ال  ي صي  م  جلن  است راض ينفيذ اليفاقي  -شال 
 بناء عطق موصية من جلنة استعراض منفيذ المفاقية  اعتمد املؤمتر املقررات التالية: -67

 )ي ستكمل فيما بعد(

 ا ررةات ا تخذ  يفناء ال  ي صي  م  جلن  اد لم تادتكن د جيا -هاء 
 بناء عطق موصية من جلنة العطم والتكنولوجيا  اعتمد املؤمتر املقررات التالية: -68

 بعد( )ي ستكمل فيما

 ادرراة ادذي ااتمده ا ؤمتر -تات 
  القررررار 2019اعتمرررد املرررؤمتر  يف جطسرررته رررررررررررررررررررررررررررررررررر  املعقررروهلة يف رررررررررررررررررررررررررررررررررر أيطوا/سررربتم   -69

 التاغ بناء عطق موصية من ررررررررررررررررررررررررررررررر:
 )ي ستكمل فيما بعد(

 اختتام اددتة  -ساشساا  
 ااتماش يررمر مؤمتر األطراف ا  شتةيع ادرايف   اشر   

 من جدوا األعماا( 8)البند 

  اعتمررد املرررؤمتر مشررررو  2019يف اجلطسررة رررررررررررررررررررررررررررررررررر  املعقرروهلة يف رررررررررررررررررررررررررررررررررر أيطوا/سررربتم   -70
( وأِذن لطمقررّرِر ابسررتكماا التقريررر  .ICCD/COP(14)/Lررررررررررررررررررررررررررررر التقريررر عررن هلورمرره الرابعررة عشرررة )رررر

  ساعدة من األمانة  حسب القتضاء.
 )ي ستكمل فيما بعد(
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 XXا رفق 

 اد اثئق ا  رتض  ال  مؤمتر األطراف   شتةيع ادرايف   اشر   
 )ي ستكمل فيما بعد(

    


