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 جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية
 الدورة الثامنة عشرة

 2019أيلول/سبتمرب  12-3نيودهلي، اهلند، 
 من جدول األعمال 6البند 

املسائل اإلجرائية: برانمج عمل الدورة التاسعة عشررة 
 للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية

 برانمج عمل الدورة التاسعة عشرة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية  
 تفاقيةمشروع مقرر مقدم من رئيس جلنة استعراض تنفيذ اال  

 إن مؤمتر األطراف،  
 من االتفاقية، 23و 22إىل املادتني  إذ يشري 
 ،13-م أ/13إىل املقرر  وإذ يشري أيضا   
أمهيدة دعدوش كدركال التنميدة، مكدال وكداال  األمدة املتملددش، واملنومدا  ا  وميدة  وإذ يؤكدد 

 ة يف جلالدا  التملداورالدولية، واجملتمد  املددو واجملموعدا  األ،درس، االدت االقتضدال، إىل املشدارك
 املعقودش بني الدورا ،

 إدراج البنود التالية يف جدول أعمدال الددورش التاسدعة عشدرش للاندة اسدتعرا  يقرر -1 
 تنفيذ االتفاقية كيما تالتعرضها األطراف وتناقشها: 

معلومدا  ددةددة عددن تنفيدذ أوددداف طوعيددة تتعلدد  بتملييدد أةددر تدددوور األراضددي  ()أ 
 ود تنفيذ؛وما يتصال هبا من جه

 معلوما  ددةة عن تنفيذ مبادرش اجلفاف وما يتصال هبا من جهود تنفيذ؛ ()ب 
 معلوما  ددةة عن تشغيال صندوق حتييد أةر تدوور األراضي؛ ()ج 
تطددددوير وتعأيددددأ أنشددددطة بنددددال القدددددرا  ازدددددد اهلدددددف مددددن أجددددال تعأيددددأ تنفيددددذ  ()د 
 االتفاقية؛
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وعيدة وكد ال التقدارير الدد تقدد م إىل مدؤمتر إجرالا  تبليد  املعلومدا ، وكدذل  ن ()ه 
 األطراف، على النملو التايل:

 أدوا  اإلبالغ، مبا يف ذل  مناذج اإلبالغ وبوابة اإلبالغ؛ ‘1‘ 
 بياان  افرتاضية لألوداف االسرتاتياية؛ ‘2‘ 
 ؛3التقدم ازرز يف اإلبالغ عن اهلدف االسرتاتياي  ‘3‘ 
 ؛5اإلبالغ عن اهلدف االسرتاتياي  ‘4‘ 
 اجلداول الأمنية لإلبالغ وطرائقه؛ ‘5‘ 
تبادل املعلومدا  مدن ،دالل جلالدا  التملداور بشدرن اإلجدرالا  املت دذش علدى  ()و 

 الواق  فيما يتعل  بتنفيذ ممارسا  اإلدارش املالدتدامة لألراضدي، وممارسدا  اإلصدالع وإعدادش أر 
جيدة، وتعأيدأ سدبال العديب البديلدة، الترويال الد تالاعد علدى اسدتعادش وئدائخ و،ددما  الدنوة اإلي ولو 

 وإنشال نُوة لتقاسة املعلوما  واملعارف املتعلقة أبفضال املمارسا  والُنهج املتبعة يف إدارش اجلفاف؛
إىل األماندددة أن تعمدددة غميددد  لغدددا  األمدددة املتملددددش، قبدددال انعقددداد الددددورش  يطلدددت -2 

ن سدتة أسدابي ، جددول أعمدال مؤقتدا  التاسعة عشرش للانة استعرا  تنفيذ االتفاقيدة مبدا ال يقدال عد
أعدال،، فضدال   1مشرواا  وواثئ  مناسدبة لتلد  الددورش، علدى عدو يع دو البندود الدواردش يف الفقدرش 

 عن أي بنود إضافية تقتضيها املقررا  الد اعتمدهتا الدورش الرابعة عشرش ملؤمتر األطراف.
    


