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 شروح جدول األعمال املؤقت -      اثنيا   

 مواعيد انعقاد الدورة ومكان انعقاد ا  

                                     ، أن ت عقااد الاادورة التااا ااااااااااااااعااة عشاااااااااااااارة للجنااة 14-م أ/15قرر مؤمتر األطراو، مبوجاام مقرر   -1
يف املكان األك ر فعالية   2020اين من عام  يف النصااااا  ال   (جلنة اال اااااتعراض)ا اااااتعراض تنفيذ االتفاقية  

من حيث التكلفة، إما يف مقر أمانة االتفاقية يف بون أبملانيا أو يف أي مكان آخر توجد فيه مرافق لعقد 
 مؤمترا  األمم املتردة، يف حال مل يعرض أي طرو ا تضافة الدورة وحتمل التكالي  املالية اإل افية. 

املسااااااااتمرة، وبعد التشاااااااااور مس مكتم جلنة اال ااااااااتعراض ومؤمتر   19-دومس مراعاة جائرة كوفي -2
 /آذار  19إىل  15                                   للجناااة اال ااااااااااااااتعراض اف ا ااااااااااااااياااا  يف الف ة من  19األطراو، تقرر أن تنعقاااد الااادورة 

، على مدى مخسااااااااااة أرم عمل كدورة .ي تفاو ااااااااااية. و ااااااااااتدوم االجتماعا  اليومية ع  2021 مارس
. و اتكفل األمانة إبغ  (توقيت أورواب الو ا ى)بتوقيت بون    30/14إىل    30/12اإلن نت  ااعتني من  

 األطراو ابملعلوما  املتعلقة بتنظيم الدورة يف الوقت املنا م. 

 جدول األعمال املؤقت  

                       ، ي ع د  األمني التنفيذي 13-م أ/13ختصاصا  جلنة اال تعراض، الواردة يف مرفق املقرر         وفقا  ال -3
  جدول األعمال املؤقت لدورا  جلنة اال تعراض ابلتشاور مس مكتبها.

ذ يف االعتبااار املقرر  - 4   عنااد يميس جاادول األعمااال املؤقاات  ااذ   14- م أ / 14                                      وبنااا   على ذلااُ، أ خاا 
،  14- م أ / 15 ررا  األخرى ذا  الصاالة الصااادرة عن مؤمتر األطراو، مبا يف ذُل املقررا  الدورة، إىل جانم املق 

                                                       وع د ل جدول األعمال املؤقت أيضااااا  ملراعاة  اااايق الوقت املتاح    . 14- م أ / 26، و 14- م أ / 24، و 14- م أ / 23و 
   . 19للجنة اال تعراض يف دورهتا  

 الواثئق  

   . ( 1) الدورة يف الوقت املنا م يف بوابة االجتماعا  اخلاصة ابألمانة  تتاح الواثئق الرمسية ملا قبل   -5

 افتتاح الدورة -1 

ملؤمتر   14                                                للجناااة اال ااااااااااااااتعراض رئيُ اللجناااة الاااذي انت  ااام يف الااادورة  19 اااااااااااااايفتت  الااادورة  - 6
،  13- م أ / 13من مرفق املقرر  8من النظااام الااداخلي ملؤمتر األطراو والفقرة  31              ووفقااا  للمااادة  . ( 2) األطراو 

                                                                              ي نت م رئيُ جلنة اال تعراض خغل اجللسة اخلتامية ملؤمتر األطراو ويتوىل مهامه على الفور. 

وقد تود جلنة اال ااااااااااااااتعراض النظر يف الساااااااااااااايناريو التايل:  اااااااااااااايعرض األمني التنفيذي التفاقية  -7
، 2021مارس  /آذار  15                                                   رئيُ جلنة اال اتعراض، يف اجللساة االفتتاحية الس  ات عقد يف  مكافرة التصارر و 

للجنة اال ااااتعراض. وبعد عرض كل بند من   19مذكرا  رئيسااااية بشاااااين القضااااار املعرو ااااة على الدورة 
                                                                                    بنود جدول األعمال،  ااااي دعى   لو ااموعا  اإلقليمية واموعا  املصاااااال إىل اإلدال  ببيا   تليها

أو أصراب املصلرة اآلخرين، مبا يف ذلُ ااتمس املدين. وا دو /بيا   من وكاال  األمم املتردة و
 و تيساي إجرا  مناقشاة بني األطراو وكاركائها يف التنمية بشااين اخل ا  املكتسابة على الصاعيد الوطين 

 فيما يتعلق ابملوا يس الس نوقشت أ نا  اجللسا  العامة.

__________ 

-https://www.unccd.int/conventioncommittee>:  على الرابط التايل  19يرجى مراجعة الصااافرة الشااابكية للدورة  (1)

review-implementation-convention-cric/cric19-15-19-march-2021-online>.  
(2) ICCD/COP(14)/23 13، الفقرة. 

https://www.unccd.int/conventioncommittee-review-implementation-convention-cric/cric19-15-19-march-2021-online
https://www.unccd.int/conventioncommittee-review-implementation-convention-cric/cric19-15-19-march-2021-online
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 تنظيميةاملسائل ال -2 

 إقرار جدول األعمال وجدول العمل (أ) 

                                                                                 اااااااااااااي عرض على جلنااة اال اااااااااااااتعراض جاادول األعمااال املؤقاات الوارد يف  ااذ  الو يقااة لتنظر فيااه وتقر    -8
(ICCD/CRIC(19)/1) .ويرد يف مرفق  ذ  الو يقة جدول عمل مؤقت للدورة  تتناوله الفروع أد   ابلتفصيل . 

ICCD/CRIC(19)/1 - جدول األعمال املؤقت وكروحه. مذكرة من األمانة 

 الغرض من الدورة  

                                                                                وفقا  لغختصاااااصاااا  الس اعت مد  يف الدورة ال ال ة عشاااارة ملؤمتر األطراو، من املقرر أن تقوم  -9
  :مبا يلي -أ نا  اجتماعا  ما بني الدورا   -جلنة اال تعراض 

                                         التقدم مرة كل أربس  ااااانوا  وقيا اااااا  على                                      إجرا  تقييم للتنفيذ قيا اااااا  على مؤكااااارا (أ) 
 األجزا  السردية الواردة يف منوذج اإلبغ  مرة كل  نتني؛

 ا تعراض التدفقا  املالية من أجل تنفيذ االتفاقية.  (ب) 

للجنة   19                                                             ومتشااااايا  مس اختصااااااصاااااا  جلنة اال اااااتعراض، ويف  اااااو  الشاااااكل االف ا اااااي للدورة  -10
ة أن تتي  اجللسا  العامة لألطراو فرصة تبادل خ اهتا ومناقشة القضار اال تعراض، قرر مكتم اللجن
 املدرجة يف جدول األعمال.

                                                               :  ت دعى جلنة اال تعراض إىل إقرار جدول أعما ا وجدول عملها للدورة.اإلجرا  -11

 تعيني مقرر اللجنة  (ب) 

،  اايدعو رئيُ جلنة اال ااتعراض إىل  2021آذار/مارس    15                                يف اجللسااة االفتتاحية الس  اات عقد يف   - 12
                                                       وبعد ذلُ،  ااتتناااااااااااااااااول اللجنة بنود جدول األعمال وفقا  جلدول    . 20و   19انت اب مقرر اللجنة لدورتيها  

 العمل املؤقت املفصل يف مرفق  ذ  الو يقة.  

 ى املستوى الوطين ودون اإلقليمي واإلقليمي                               تنفيذ االتفاقية تنفيذا  فعاال  عل -3 

معلومات حمدثة عن تنفيذ األهداف الطوعية املتعلقة بتحييد أثر تدهور األراضييي وما صتصييل نا من  (أ) 
 جهود التنفيذ 

، إىل األمانة أن 14-م أ/12من املقرر   2: طلبت األطراو، مبوجم الفقرة  معلوما  أ اااااا اااااية -13
                                                                     لعمليااة حتااديااد األ ااداو ال وعيااة يف الواثئق الرمسيااة الس تا عاا د  لغجتماااعااا  الس                       تاا درج تقييمااا  منتظمااا  

 تعقد ا جلنة اال تعراض بني الدورا . 

، كان أحد ااال  ال كيز الرئيسااااااااااااية ل لية العاملية  و دعم البلدان األطراو 2018ومنذ عام   -14
يف عمليا  حتديد أ دافها املتعلقة بترييد أ ر تد ور األرا اي وتقد  دعم إ اايف يف املرحلة املبكرة من 

فيذ و اااااس مشااااااريس وبرام  حتويلية يف اال حتييد أ ر تد ور األرا اااااي متكن األطراو من املضاااااي  و تن
         طرفا  من   123أ دافها املتعلقة بترييد أ ر تد ور األرا ااااااااااااااي. وتضاااااااااااااام عملية حتديد األ داو ال وعية  

      طرفا    90أطراو االتفاقية امللتزمة بترديد األ داو املتعلقة بترييد أ ر تد ور األرا ااااي، بينها أك ر من  
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وتتساااااااارع وتية الدعم املقدم لت وير مشااااااااريس وبرام  حتويلية وطنية ودون   .(3)أكمل  ذ  العملية ابلفعل
إقليمية من أجل ترمجة االلتزام املتعلق بترييد أ ر تد ور األرا ااااااااااااي إىل إجرا ا  ملمو ااااااااااااة على ن اق 

        بلدا .  70وا س، ويشارك فيه أك ر من 

ة تادعم األطراو يف معلوماا  داد اة عن أنشاااااااااااااا اة دادد ICCD/CRIC(19)/2وتقادم الو يقاة   -15
جهود ا ال وعية لترديد األ داو املتعلقة بترييد أ ر تد ور األرا اااااي وكيفية دفس  ذ  األنشااااا ة  و 

 التنفيذ من خغل و س مشاريس وبرام  حتويلية لترييد أ ر تد ور األرا ي بدعم من اآللية العاملية. 

الذي أعدته اآللية العاملية واالخنراط يف                                            :  ااااااات دعى جلنة اال اااااااتعراض إىل ا اااااااتعراض التقرير اإلجرا   - 16
 للجنة اال تعراض.    19                                                                            تبادل للمعلوما  بشاين  ذا املو وع. و ت در ج املناقشا  يف التقرير النهائي للدورة 

ICCD/CRIC(19)/2 -  معلوماااا  داااد اااة عن تنفياااذ األ اااداو ال وعياااة املتعلقاااة بتريياااد أ ر تاااد ور
 نفيذ. تقرير مقدم من اآللية العامليةاألرا ي وما يتصل هبا من جهود الت

 معلومات حمدثة عن تشغيل صندوق حتييد أثر تدهور األراضي  (ب) 

، إىل اآللياة 14-م أ/13من املقرر  7: طلبات األطراو، مبوجام الفقرة  معلوماا  أ ااااااااااااااا ااااااااااااااياة -17
 دورا  جلنة اال تعراض.                                                                    العاملية أن تقدم تقريرا  عن عمليا  صندوق حتييد أ ر تد ور األرا ي أ نا  

الذي طلم إىل املدير العام ل لية العاملية أن يسااااااعد يف ءإنشاااااا    12-م أ/3                 ومتشااااايا  مس املقرر   -18
صاااندوق مساااتقل لترييد أ ر تد ور األرا ااايء، قاد  اآللية العاملية عملية إنشاااا  صاااندوق حتييد تد ور 

ملؤمتر األطراو يف   13ور األرا ااي يف الدورة                                              األرا ااي الس ت وجت ابالن غق الرمسي لصااندوق حتييد تد 
أوردوس، الصاااااني. ووقس االختيار على كاااااركة ميوفا، و ي فرع لشاااااركة  تيكسااااايُ ملديري اال ااااات مار، 
لتويل إدارة صندوق حتييد أ ر تد ور األرا ي من خغل عملية اختيار تنافسية، وتولت الشركة املسؤولية 

                                                     قلة. ويف وقت الحق، أحرز صااااندوق حتييد تد ور األرا ااااي تقدما  الكاملة إلدارة الصااااندوق إدارة مساااات
مليون دوالر من   160                                                                      كبيا  من وجهة نظر تشاااااااااااااغيلية. ووفقا  مليوفا، التزم املسااااااااااااات مرون ح  اآلن مببل   

مليون   300دوالرا  الوالر  املتردة لصااندوق حتييد تد ور األرا ااي، من أصاال مبل  مسااتهدو قدر  
  ت مارين لصندوق حتييد أ ر تد ور األرا ي يف بواتن وبيو.دوالر. وكان أول ا

                                                                                 و ات صادر اآللية العاملية تقريرا  يتضامن تفاصايل عن تشاغيل صاندوق حتييد أ ر تد ور األرا اي،  -19
مبا يف ذلُ معلوما  دد ة عن األنشاااا ة املتعلقة بتشااااغيل الصااااندوق ومرفق املساااااعدة التقنية التابس له، 

التجارة املسااتدامة. و ااتنسااق اآللية العاملية بشااكل و يق مس صااندوق حتييد أ ر تد ور   الذي تدير  مبادرة
 األرا ي ومرفق املساعدة التقنية يف إعداد التقرير.

                                                                             :  ااااااات دعى جلنة اال اااااااتعراض إىل ا اااااااتعراض التقرير الذي أعدته اآللية العاملية واالخنراط يف  اإلجرا   - 20
 للجنة اال تعراض.    19                                           و ت در ج املناقشا  يف التقرير النهائي للدورة تبادل للمعلوما  بشاين  ذا املو وع.  

ICCD/CRIC(19)/3 - تشغيل صندوق حتييد أ ر تد ور األرا ي. تقرير مقدم من اآللية العاملية 

__________ 

(3) <https://www.unccd.int/actions/ldn-target-setting-programme>.  

https://www.unccd.int/actions/ldn-target-setting-programme
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 معلومات حمدثة عن تنفيذ مبادرة اجلفاف وما صتصل نا من جهود التنفيذ  (ج) 

 14-م أ/24و  14-م أ/23                                         : ط لم إىل مؤ سا  االتفاقية، مبوجم املقررا   معلوما  أ ا ية -21
، أن تواصاااااااااال تقد  الدعم مل تل  املبادرا  وأطر الساااااااااايا ااااااااااا  الس اعتمدهتا األطراو 14-م أ/26و

 نوع اجلنُ وحيازة األرا ي. يتعلق ابجلفاو و  فيما

 14األنشاا ة الس نفذهتا مؤ ااسااا  االتفاقية منذ الدورة  ICCD/CRIC(19)/5وتعرض الو يقة   -22
 ملؤمتر األطراو فيما يتعلق أبطر السيا ا  التالية: اجلفاو ونوع اجلنُ وحيازة األرا ي. 

                                                                          :  ااااااات دعى جلنة اال اااااااتعراض إىل ا اااااااتعراض التقرير الذي أعدته األمانة واآللية العاملية اإلجرا  -23
 19نهائي للدورة                                                                            واالخنراط يف تبادل للمعلوما  بشااااين  ذ  املوا ااايس. و ااات در ج املناقشاااا  يف التقرير ال

 للجنة اال تعراض. 

ICCD/CRIC(19)/5 -   ،متابعة أطر الساااااايا ااااااا  والقضااااااار املوا اااااايعية: نوع اجلنُ، ومبادرة اجلفاو
 وحيازة األرا ي. مذكرة من األمانة

التقرصر املؤقت للفرصق العامل احلكومي الدويل املعين بوضييييييييس تدابي سييييييييياسيييييييياتية  -4 
 ف يف إطار اتفاقية مكافحة التصحر وتنفيذصة فعالة للتصدي للجفا 

، إنشاااااا  فريق عامل حكومي 14-م أ/23: قرر  األطراو، مبوجم املقرر  معلوما  أ اااااا اااااية -24
دويل معين بو ااااااااس تدابي  اااااااايا اااااااااتية وتنفيذية فعالة للتصاااااااادي للجفاو يف إطار االتفاقية، بغية تقد  

                                      ؤمتر األطراو. وي لم املقرر نفسااااه أيضااااا  إىل مل  15نتائجه وتوصااااياته إىل األطراو لتنظر فيها يف الدورة 
                                                                           الفريق أن يعد تقريرا  مؤقتا  ويقدمه إىل جلنة اال تعراض يف دورهتا التا عة عشرة. 

اختصاااااصااااا  الفريق، وي لم إليه تقييم وا ااااتعراض أطر الساااايا ااااا     14- م أ / 23وحيدد املقرر   - 25
راكا ، بشااين التاي م للجفاو والتصادي له. وعغوة  والتنفيذ والتنسايق املؤ اساي القائمة، مبا يف ذلُ الشا 

على ذلُ، طلبت األطراو إىل الفريق أن ينظر يف خيارا  لو اااااااس  ااااااايا اااااااا  منا ااااااابة، وتدابي للدعوة  
والتنفيذ على مجيس املساتور  للتصادي بفعالية للجفاو يف إطار االتفاقية، يف  اياق ش  كاامل ومتكامل  

رث، وتعزيز قدرة ااتمعا  احمللية والنظم اإليكولوجية على الصاااااااامود.                                 أو ااااااااس ن اقا  للرد من واطر الكوا 
 حملة عامة عن األنش ة الس ا  لس هبا الفريق لغمت ال للمقرر.   ICCD/CRIC(19)/4و تقدم الو يقة  

                                                                        :  ااااات دعى جلنة اال اااااتعراض إىل ا اااااتعراض التقرير الذي أعد  الفريق العامل احلكومي اإلجرا  -26
الدويل وتقد  تعليقاهتا بشااااينه إىل الفريق كي يضاااعه يف صااايغته النهائية ويقدمه إىل األطراو أ نا  الدورة 

 19هائي للدورة                                                                          ملؤمتر األطراو. و ااات ساااجل التوصااايا  املنب قة عن  ذ  املناقشاااة أيضاااا  يف التقرير الن  15
 للجنة اال تعراض.

ICCD/CRIC(19)/4 -    التقرير املؤقات للفريق العاامال احلكومي الادويل املعين بو ااااااااااااااس تادابي فعاالاة لتنفياذ
 السيا ا  من أجل التصدي للجفاو يف إطار االتفاقية. تقرير مقدم من الفريق العامل احلكومي الدويل  

 اعتماد تقرصر جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية إىل مؤمتر األطراف -5 

، من املقرر أن تقادم جلناة 13-م أ/13من مرفق املقرر  4            قاا  للفقرة  : وفمعلوماا  أ اااااااااااااااا ااااااااااااااياة -27
  :اال تعراض إىل مؤمتر األطراو تقارير منتظمة بشاين مجيس جوانم عملها، وال  يما من خغل ما يلي
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                                                                       تقرير شائي عن االجتماعا  الس ت عقد بني الدورا  العادية ملؤمتر األطراو يتضااامن  (أ) 
                                                                                   توصياهتا بشاين التدابي اإل افية الس ينبغي اختاذ ا لتيسي تنفيذ االتفاقية تنفيذا  فعاال ؛ 

ة                                                                               مشاريس مقررا  ت عد ، عند االقتضا ، يف االجتماعا  الس ت عقد مق نة ابلدورا  العادي  )ب(  
                                                                                        ملؤمتر األطراو وت قد م إىل املؤمتر كي ينظر فيها ويعتمد ا، وتتضاااامن، حساااام االقتضااااا ، عناصاااار مو ااااوعية  

                                                                                                  لتيسي تنفيذ االتفاقية تنفيذا  فعاال  وتبني األ داو واملسؤوليا  املسندة واآلاثر املالية املتوقعة لتنفيذ ا.  

جلساااة حضاااورية إىل جلساااة اف ا اااية، للجنة اال اااتعراض من    19ويف  اااو  تغي كاااكل الدورة  -28
، أي حتديد توصاااااااايا  بشاااااااااين (أ)27قرر مكتم اللجنة الت لي عن اخل وة املنصااااااااويف عليها يف الفقرة  

                                                                                       اخل وا  األخرى الس يتعني اختاذ ا يف تنفيذ االتفاقية خغل  ذا االجتماع املعقود بني الدورا . وبدال  
 19وعي من التقرير النهائي للجنة اال ااااتعراض يف دورهتا  من ذلُ، قرر املكتم أن يدرج يف اجلز  املو اااا 

للجناة اال ااااااااااااااتعراض يف تقرير الادورة  19                                                     موجزا  ملاا قيال خغل الادورة. و ااااااااااااااتنظر األطراو أ ناا  الادورة 
على أ ااااااااس أن تساااااااجيغ  الدورة   2021مارس  /آذار  19                                    وتعتمد  خغل اجتماعها الذي  اااااااي عقد يف  

للجنة   19ز  املو اااااااااااااوعي. ولذلُ  اااااااااااااتعتمد األطراو يف الدورة                                ااااااااااااات سااااااااااااات د م بعد الدورة إلنتاج اجل
 اال تعراض اجلز  اإلجرائي من التقرير وأتذن للمقرر بو س الصيغة النهائية للتقرير مبساعدة األمانة. 

: تعتمد جلنة اال اااتعراض مشاااروع التقرير يف دورهتا التا اااعة عشااارة بغية إعداد مشااااريس اإلجرا  -29
 عشرين. مقررا  لدورهتا ال

 اختتام الدورة -6 

 19 ايقدم األمني التنفيذي التفاقية مكافرة التصارر مغحظا  ختامية بشااين قضاار الدورة  -30
                                                                                      للجنة اال ااااااااااتعراض. ومن املتوقس أيضااااااااااا  أن يقدم   لو ااموعا  اإلقليمية وااموعا  املهتمة بيا هتم 

 أو أصراب املصلرة اآلخرين./ال  األمم املتردة واخلتامية بصيغتها النهائية، تليها بيا   من وكا

 19و اااايقدم رئيُ جلنة اال ااااتعراض مغحظاته اخلتامية بشاااااين القضااااار املعرو ااااة على الدورة  -31
 للجنة اال تعراض ويعلن اختتام الدورة. 
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 املرفق 

 جدول العمل املؤقت للدورة التاسعة عشرة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية   

 2021مارس /آذار  15

 بتوقيت وسط أوروب  30/14  -  12/ 30

 افتتاح الدورة التا عة عشرة للجنة ا تعراض تنفيذ االتفاقية من قبل رئيُ جلنة اال تعراض

 افتتاح الدورة  •

 املسائل التنظيمية •

 إقرار جدول األعمال وجدول العمل -

 (ICCD/CRIC(19)/1) 

  تعيني مقرر اللجنة -

                                                              االتفاقية تنفيذا  فعاال  على املستوى الوطين ودون اإلقليمي واإلقليميتنفيذ  •

  معلوما  دد ة عن تنفيذ األ داو ال وعية املتعلقة بترييد أ ر تد ور األرا ي وما يتصل هبا من جهود التنفيذ -

 (ICCD/CRIC(19)/2) 

 

 2021مارس /آذار  16

 بتوقيت وسط أوروب  30/14  -  12/ 30

 (اتبس)                                                                    تنفيذ االتفاقية تنفيذا  فعاال  على املستوى الوطين ودون اإلقليمي واإلقليمي  •

  معلوما  دد ة عن تشغيل صندوق حتييد أ ر تد ور األرا ي -

 (ICCD/CRIC(19)/3) 

 

 2021مارس /آذار  17

 بتوقيت وسط أوروب  30/14  -  12/ 30

 (اتبس)                                                                    تنفيذ االتفاقية تنفيذا  فعاال  على املستوى الوطين ودون اإلقليمي واإلقليمي  •

  معلوما  دد ة عن تنفيذ مبادرة اجلفاو وما يتصل هبا من جهود التنفيذ -

 (ICCD/CRIC(19)/5) 

 

 2021مارس /آذار  18

 بتوقيت وسط أوروب  30/14  -  12/ 30

التقرير املؤقت للفريق العامل احلكومي الدويل املعين بو ااااس تدابي  اااايا اااااتية وتنفيذية فعالة للتصاااادي للجفاو يف إطار اتفاقية  •
 مكافرة التصرر

 (ICCD/CRIC(19)/4) 
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 2021مارس /آذار  19

 بتوقيت وسط أوروب  30/14  -  12/ 30

التقرير املؤقت للفريق العامل احلكومي الدويل املعين بو ااااس تدابي  اااايا اااااتية وتنفيذية فعالة للتصاااادي للجفاو يف إطار اتفاقية  •
 مكافرة التصرر

 (اتبس) 

 (ICCD/CRIC(19)/4) 

 اعتماد تقرير جلنة ا تعراض تنفيذ االتفاقية إىل مؤمتر األطراو •

 اختتام الدورة  •
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