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 مؤتمر األطراف
 عشرة خامسةالدورة ال

 2022أيار/مايو  20-9، أبيدجان، كوت ديفوار 
 )ب( و)و( من جدول األعمال المؤقت1البندان 

 تنظيميةالمسائل ال
 إقرار جدول األعمال

 دورتا الهيئتين الفرعيتينتنظيم العمل، بما في ذلك 

 هجدول األعمال المؤقت وشروح  

 من األمانة مذكرة  

 جدول األعمال المؤقت -أولا  
 المسائل التنظيمية: -1

 انتخاب الرئيس؛ )أ( 

 األعمال؛ جدول إقرار  (ب) 

 المكتب غير الرئيس:انتخاب أعضاء  )ج( 

 انتخاب نواب الرئيس؛ '1'
 انتخاب رئيس لجنة العلم والتكنولوجيا؛ '2'
 انتخاب رئيس لجنة استعراض تنفيذ االتفاقية؛ '3'

 وثائق تفويض الوفود؛ )د( 

الاااادوليااااة ومنظمااااات المجتم  الماااادن  ومم ل  )ه(  القطااااا     اعتماااااد المنظمااااات اللكوميااااة 
 ؛، وقبول المراقبينالخاص

 الفرعيتين. الهيئتين دورتا ذلك ف  بما مل،الع تنظيم (و) 

 :2030-2018 للفترة تفاقية مكافلة التصلر الطار االستراتيج  اإل -2

 ؛إلى مؤتمر األطرافوتوصياتها قرير لجنة استعراض تنفيذ االتفاقية ت )أ( 

 ICCD/COP(15)/1 األمم المتلدة  

 
 اتفاقية مكافحة التصحر
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ية األمم المتلدة  اسااااااتعراض التقدر الملرن ف  تنفيذ تطة االتصاااااااالت الخاصااااااة باتفاق )ب( 
 (؛ 2010-2020لمكافلة التصلر، وعقد األمم المتلدة للصلاري ومكافلة التصلر )

  للفترة متابعة تقييم منتصاااااااااااا المدة لتطار االساااااااااااتراتيج  التفاقية مكافلة التصااااااااااالر  )ج( 
 ؛2018-2030

 .وتوصياتها إلى مؤتمر األطرافالعلم والتكنولوجيا تقرير لجنة استعراض  )د( 

تشااااااااااجي  وتعتيت العتقات م  االتفاقيات األترة ذات الصاااااااااالة وم  المنظمات والمؤسااااااااااسااااااااااات   -3
 . والوكاالت الدولية المختصة

 .أطر السياسات والقضايا المواضيعية -4

 افتتاح رفي  المستوة: حفل -5

 ؛مؤتمر قمة رؤساء الدول واللكومات )أ( 

 المائدة المستديرة الموانية الونارية/الرفيعة المستوة: اجتماعات (ب) 

اللقوق والمكافآت والمساااااااااؤوليات: مساااااااااتقبل اإل اااااااااراف  :  1اجتما  المائدة المساااااااااتديرة   '1'
 ؛األراض  على

األراضااااااااا : طريق إلى انتعا  مساااااااااتدار  صاااااااااتح  اسااااااااات:  2اجتما  المائدة المساااااااااتديرة   '2'
 الجائح؛ بعد

لكبير: من الكوارث إلى القدرة على الصاامود ف  الجفاف ا:  3اجتما  المائدة المسااتديرة   '3'
 وجه الجفاف؛

تطاة متعلقاة تجادياد األراضاااااااااااااا : دور الشاااااااااااااا ااب ف  تشااااااااااااااكيال  : 1جلساااااااااااااااة التلااور   (ج) 
 ؛المستدامة راض باأل

ف  المساااااااااتقبل: تايير األنماط ف  المتلوط  اساااااااااتخدار األراضااااااااا   :  2جلساااااااااة التلاور   (د) 
 ؛واالستهتك اإلنتاج

 البرنامج والميتانية: -6

 ؛2023-2022فترة السنتين  وميتانيةبرنامج  )أ( 

 األداء المال  للصناديق االستئمانية لتتفاقية؛ )ب( 

 التقييم.  مكتبتقرير  )ج( 

 المسائل اإلجرائية: -7

ف  اجتماعاااااااااااااااااااات وعمليات اتفاقية األمم  وإ اااارا ها  المجتم  المدن     منظماتشاااااركة  م )أ( 
 ر؛ المتلدة لمكافلة التصل

القطاا  الخااص وإ اااااااااااااارا اه ف  اجتمااعاات وعملياات اتفااقياة األمم المتلادة   مشااااااااااااااااركاة )ب( 
 لمكافلة التصلر واستراتيجية مشاركة مؤسسات األعمال؛ 

 برنامج عمل الدورة السادسة عشرة لمؤتمر األطراف.  )ج( 

 تقرير الدورة.  -8
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 المؤقتشروح جدول األعمال  -ثانياا  

 المسائل التنظيمية -1 

 وافتتاحها الدورة انعقاد مكان  

،  كوت ديفوار والمشااااااااااااااااورات التحقاة م  حكوماة   14-ر أ/33عمًت بااألحكاار الواردة ف  المقرر  -1
. وقد  2022أيار/مايو    20إلى    9، ف  الفترة من أبيدجانعشرة لمؤتمر األطراف ف  الخامسة  ُتعقد الدورة  س

 (. ICCD/COP(15)/INF.1أعدت األمانة وثيقة تتضمن معلومات عامة للمشاركين )

ICCD/COP(15)/INF.1 - معلومات للمشاركين. مذكرة من األمانة 

  11ف   عشاااااااارةالرابعة  رئيس دورته   رساااااااامياً عشاااااااارة لمؤتمر األطراف    خامسااااااااةاليفتتح الدورة  سااااااااو  -2
 .2022أيار/مايو 

 الرئيسانتخاب  )أ( 

 .للمؤتمر  عشرةالخامسة  عشرة لمؤتمر األطراف انتخاب رئيس الدورة  الرابعة  سيقترح رئيس الدورة   -3

 إقرار جدول األعمال )ب( 

والمقررات األترة ذات الصلة، أعدت األمانة جدول    14-ر أ/32: وفقًا للمقرر  معلومات أساسية -4
(، باإلضااااااافة إلى  ICCD/COP(15)/1ر األطراف )أعمال مؤقتًا مشااااااروحًا للدورة الخامسااااااة عشاااااارة لمؤتم

 وثائق أترة النمة لمداوالت المؤتمر. 

 : سُيدعى مؤتمر األطراف إلى إقرار جدول أعماله والجدول التمن  ألعمال الدورة.اإلجراء -5

ICCD/COP(15)/1 - ه. مذكرة من األمانةجدول األعمال المؤقت و روح 

 الرئيسانتخاب أعضاء المكتب غير  )ج( 

 انتخاب نواب الرئيس ‘1‘ 

 من النظار الداتل (. 22)المادة  2-/ر أ20و 1-/ر أ1: المقرران معلومات أساسية -6

: سُيدعى مؤتمر األطراف إلى انتخاب تسعة نواب للرئيس من بين مم ل  األطراف اللاضرين  اإلجراء  - 7
 . 2022أيار/مايو    11 االفتتاحية لمؤتمر األطراف ف  ف  الدورة. وسيجري هذا االنتخاب ف  الجلسة  

 انتخاب رئيس لجنة العلم والتكنولوجيا ‘2‘ 

من النظار    31والمادة    22من المادة    1الذي عّدل الفقرة    10-/ر أ25: المقرر  معلومات أساااسااية -8
 (.2-/ر أ20المقرر ب، بصياته المعدلة 1-/ر أ1الداتل  )وارد ف  المقرر 

سيدعى مؤتمر األطراف إلى إ مال مشاوراته وانتخاب رئيس لجنة العلم والتكنولوجيا ف    :اإلجراء -9
 عشرة.الخامسة  تهالجلسة الختامية لدور 
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 انتخاب رئيس لجنة استعراض تنفيذ االتفاقية ‘3‘ 

 بصااااااااااااااياتاااه المعااادلاااة بموجاااب  ،من النظاااار الاااداتل   31: تنص الماااادة معلوماااات أساااااااااااااااااسااااااااااااااياااة -10
ى أن ينتخب مؤتمر األطراف رؤساااااااء الهيئات الفررية غير لجنة العلم والتكنولوجيا،  عل  ،2-أ /ر20 المقرر 

المؤتمر تتف ذلااااك. ووفقااااًا للفقرة   ، ُينتخااااب رئيس لجنااااة  13-ر أ/13من مرفق المقرر    8مااااا لم يقرر 
م  دورات مؤتمر   تامنالت  ُتعقاد باالت  ،من دورة اللجناةالختاامياة اسااااااااااااااتعراض تنفياذ االتفااقياة ف  الجلسااااااااااااااة 

 د منص ه فورًا.األطراف، ويتقلّ 

: سااااااااايدعى مؤتمر األطراف إلى إ مال مشااااااااااوراته وانتخاب رئيس لجنة اساااااااااتعراض تنفيذ  اإلجراء -11
 ف  الجلسة الختامية لدورته الخامسة عشرة.  االتفاقية

 وثائق تفويض الوفود )د( 

الداتل ، ساايفلص مكتب مؤتمر األطراف    من النظار  20و 19: وفقًا للمادتين  معلومات أساااسااية -12
يقدر تقريره إلى مؤتمر األطراف العتماد  سااااااوثائق تفويض المم لين، والمم لين المناوبين، والمسااااااتشااااااارين، و 

ICCD/COP(15)/22 مقرر بشأنه. وسيرد هذا التقرير المتعلق بوثائق التفويض ف  الوثيقة
(1) . 

 لنظر ف  تقرير مكت ه واعتماد مقرر بشأن هذه المسألة.: سُيدعى مؤتمر األطراف إلى ااإلجراء -13

ICCD/COP(15)/22 -  الوفود. تقرير المكتب المقدر إلى مؤتمر األطراف تفويضوثائق 

 ، وقبول المراقبيناعتماد المنظمات الحكومية الدولية ومنظمات المجتمع المدني وممثلي القطاع الخاص )هـ( 

من النظاار الداتل ،   7و  6من االتفااقياة، والماادتين    (7)22وفقاًا ألحكاار  :  معلومات أساااااااااااااااسااااااااااااااياة -14
قائمة بالمنظمات اللكومية الدولية ومنظمات    ICCD/COP(15)/14، ترد ف  الوثيقة  1-/ر أ26والمقرر  

عشاااارة لمؤتمر    خامسااااةالالمجتم  المدن ، بما فيها المنظمات غير اللكومية الت  ُيقترح اعتمادها ف  الدورة  
، اإلجراءات المنقلااة العتماااد منظمااات  10-/ر أ5مقرره  بموجااب  ألطراف. وقااد اعتمااد مؤتمر األطراف، ا

المجتم  الماادن  ومم ل  القطااا  الخاااص لاادة مؤتمر األطراف ولمشااااااااااااااااركااة هااذه الجهااات ف  اجتماااعاات  
 .وعمليات اتفاقية األمم المتلدة لمكافلة التصلر 

النظر ف  هذه المسااااألة واتخاذ قرار بشااااأن قبول المراقبين  : ساااايدعى مؤتمر األطراف إلى  اإلجراء -15
 حس ما يكون مناس ًا.

ICCD/COP(15)/14  -    اعتمااد المنظماات اللكومياة الدولياة ومنظماات المجتم  المادن  ومم ل  القطا
 مذكرة من األمانة .، وقبول المراقبينالخاص

 الفرعيتينتنظيم العمل، بما في ذلك دورتا الهيئتين  )و( 

 إنشاء لجنة جامعة وتلديد مهامها  

: كانت الممارساة المت عة ف  الدورات الساابقة لمؤتمر األطراف أن ُينشال المؤتمر،  معلومات أسااساية -16
ف  الجلساااااة العامة االفتتاحية، لجنة جامعة للدورة يكون باب المشااااااركة فيها مفتوحًا أمار جمي  األطراف. وقد  

عشاااااارة. وسااااااتوصاااااا  اللجنة الجامعة    خامسااااااةدورته الف  ات ا  الممارسااااااة نفسااااااها ف     يرغب مؤتمر األطراف 

  

 وثيقة من المقرر إصدارها أثناء الدورة. (1)
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بمشااااااااري  مقررات ك  يعتمدها مؤتمر األطراف. وتكون لرئيس هذه اللجنة سااااااالطة تفويض األعمال، حسااااااا ما  
 يكون مناس ًا، إلى أفرقة صياغة. ويمكن أن يخصص مؤتمر األطراف البنود التالية للجنة الجامعة:

 :2030-2018 للفترة تفاقية مكافلة التصلر الطار االستراتيج  اإل )أ( 

  المتلدة  األمم باتفاقية  الخاصااااااة  االتصاااااااالت  تطة تنفيذف    الملرن   التقدر  اسااااااتعراض '1'
 (؛ 2010-2020)  التصلر   ومكافلة  للصلاري   المتلدة  األمم  وعقد  التصلر،  لمكافلة

االساااااااااااتراتيج  التفاقية مكافلة التصااااااااااالر للفترة  تطار  متابعة تقييم منتصاااااااااااا المدة ل '2'
 ؛2018-2030

وتعتيت العتقاااات م  االتفاااااقيااااات األترة ذات الصاااااااااااااالااااة وم  المنظماااات    تشاااااااااااااجي  )ب( 
 والمؤسسات والوكاالت الدولية المختصة؛

 :أطر السياسات والقضايا المواضيعية )ج( 

 البرنامج والميتانية )د( 

 ؛2023-2022السنتين برنامج وميتانية فترة   '1'
 األداء المال  للصناديق االستئمانية لتتفاقية؛  '2'
 ؛ تقرير مكتب التقييم  '3'

 اإلجرائية: المسائل )ه( 

ف  اجتماعاااااااااااااااااااات وعمليات اتفاقية األمم    وإ ااااارا هامنظمات المجتم  المدن   مشااااااركة   '1'
 المتلدة لمكافلة التصلر؛ 

ف  اجتماعات وعمليات اتفاقية األمم المتلدة لمكافلة وإ را ه  مشاركة القطا  الخاص   '2'
  التصلر واستراتيجية مشاركة مؤسسات األعمال؛

 ؛ة عشرة لمؤتمر األطرافسادسبرنامج عمل الدورة ال '3'
 .أي مسائل أترة تعتبر مناس ة '4'

، إلى األمانة أن تعمم بجمي  اللاات  14-ر أ/32من مقرره   5وطلب مؤتمر األطراف، ف  الفقرة   -17
الرسااامية قبل انعقاد الدورة الخامساااة عشااارة لمؤتمر األطراف بساااتة أساااابي  على األقل وثيقة واحدة م  إعداد  

فا    فاياهاااااااا  لالاناظار  لا طاراف  الاماقاررات  مشاااااااااااااااااااااريا   تاتضااااااااااااااامان  .  ماؤتامار الاجامايا   ذلاااااااك،  عالاى  وبانااااااااء 
األمانة الت  سااااااتكون  من   ةقترحمرية الجمي  مشاااااااري  المقررات الموضااااااو   ICCD/COP(15)/21 الوثيقة

 الجامعة. بم ابة نقطة انطتق للمناقشة ومواصلة التفاوض ف  أفرقة االتصال التابعة للجنة

 أعته. 16: سُيدعى مؤتمر األطراف إلى النظر ف  ات ا  الممارسة المعروضة ف  الفقرة  اإلجراء -18

 لجنة العلم والتكنولوجيا  

.  أياار/ماايو  13إلى   11الممتاد من أن تجتم  لجناة العلم والتكنولوجياا ف  الفترة    مؤقتااً من المقرر  -19
  ومقررات أترة ذات صاااااااااااااالااة، أعاادت األمااانااة جاادول أعمااال  مؤقتااًا لاادورة اللجناة  14-ر أ/21ووفقااًا للمقرر  

(ICCD/COP(15)/CST/1 ،) وثائق أترة تلتر لمداوالتها.وكذا 

ICCD/COP(15)/CST/1 - لمؤقت و روحه. مذكرة من األمانةجدول األعمال ا 
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 لجنة استعراض تنفيذ االتفاقية  

  16أيار/مايو صااااااا احا ومن    12أن تجتم  لجنة اساااااااتعراض تنفيذ االتفاقية ف    من المقرر مؤقتاً  -20
صاااااالة، أعدت األمانة جدول أعمال   الترة ذات  األمقررات  الو   14-ر أ/14. ووفقًا للمقرر  أيار/مايو 18إلى  

 وثائق أترة للدورة.، وكذا (ICCD/CRIC(20)/1) مؤقتًا للجنة

ICCD/CRIC(20)/1 - جدول األعمال المؤقت و روحه. مذكرة من األمانة 

 حفل افتتاح رفي  المستوة  

  قمة رؤسااااااااااء الدولمؤتمر  ، سااااااااايقار حفل افتتاح رفي  المساااااااااتوة، يضااااااااام  14-ر أ/32للمقرر    فقاً و  -21
  9بين الونراء وغيرهم من ك ار المسااؤولين، يوم   فيما  ور  الت، وجلسااات مائدة مسااتديرة، وجلسااات  واللكومات 

 أيار/مايو. 10و

 الجتء األول   

، إضااااااااااااااااافاااة إلى دورت  لجناااة العلم  أياااار/ماااايو  13إلى    11  ف  الفترة من  ،أثنااااء الجتء األول  -22
 نة الجامعة أعمالها.تبدأ اللجسوالتكنولوجيا ولجنة استعراض تنفيذ االتفاقية، 

 جلسات اللوار المفتوح  

، واسااتجابة لطلب مؤتمر األطراف الوارد ف  المقرر بعد الظهر بضاامان  14-/ر أ32وفقًا للمقرر   -23
أن يشاااامل برنامج عمله جلسااااات لللوار المفتوح م  المجتم  المدن  ف  األساااابو  األول من المؤتمر، ومن  

ت المؤتمر، تقرر عقد جلسااااتين تسااااتارق كل منهما نصااااا يور لهذا  أجل ضاااامان فعالية إسااااهامه ف  مداوال
  .أيار/مايو 17ص اح أيار/مايو و  12الارض بعد ظهر 

 الجتء الختام    
ًا. وساااايُبت  أثناء الجتء الختام ، سااااينظر مؤتمر األطراف ف  جمي  المقررات الت  لم ُتعتمد سااااابق -24

 لمؤتمر، م  مراعاة ما يل :ف  تاريخ ومكان انعقاد الدورة السادسة عشرة ل

من   (2)4والمادة  من االتفاقية،    ( 4) 22ألحكار التشاااااااريعية ذات الصااااااالة الواردة ف  المادة  ا  )أ(  
 ؛2-/ر أ1من النظار الداتل ، والمقرر  3النظار الداتل ، والمادة 

 .عشرة وتاطية التكاليف المالية اإلضافيةالسادسة أي عرض الستضافة الدورة  )ب( 
للجنة اسااتعراض    اللادية والعشاارينالدورة  انعقاد  وساايبت مؤتمر األطراف أيضااًا ف  تاريخ ومكان   -25

وعملياتها والجدول  المذكورة  المتعلق باتتصااااااااصاااااااات اللجنة    13-ر أ/13المقرر  م  مراعاة  تنفيذ االتفاقية،  
 ، وأي مقرر آتر متخذ بشأن هذه المسألة ف  الدورة الراهنة.التمن  الجتماعاتها

ذلك،  أيار/مايو. وبناء على   20عقد الجلسااة العامة الختامية ف  بالجدول التمن  المقترح   ساامحوي -26
 أيار/مايو.  19بللول المفاوضات جمي  ين ا  االنتهاء من 

 أوقات االجتماعات  

هدف الجدول التمن  المؤقت إلى االسااااااااااتفادة على أفضاااااااااال وجه من التسااااااااااهيتت المتاحة أثناء  ي -27
  00/10للدورة، من أجل تتف  تكبد مصااااااااروفات العمل اإلضاااااااااف  )من الساااااااااعة    لعمل العاديةساااااااااعات ا

 (.00/18إلى  00/15ومن الساعة  00/13 إلى
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 2030-2018 للفترة تفاقية مكافحة التصحرل طار الستراتيجي اإل -2 

 بعد الظهر )أ( 

تجديد والية لجنة اساااااتعراض  ،  13-ر أ/13قرر مؤتمر األطراف، ف  مقرره :  معلومات أسااااااساااااية -28
تنفيذ االتفاقية بوصفها هيئة فررية دائمة لمؤتمر األطراف لمساعدته ف  االستعراض المنتظم لتنفيذ التفاقية 

. وف  المقرر نفسااااااه، اعتمد مؤتمر األطراف  2030-2018االسااااااتراتيج  للفترة    هامكافلة التصاااااالر وإطار 
 .، والية اللجنة ومهامهاما تلدد  تلدد، فياتتصاصات لجنة استعراض تنفيذ االتفاقية الت

)د( من االتفاقية، ساااايسااااتعرض مؤتمر األطراف التقارير المقدمة من هيئاته  (2)22بالمادة    عمتً و  -29
، تقدر لجنة اساااااتعراض تنفيذ االتفاقية تقارير منتظمة 13-ر أ/13للمقرر    وفقاً و ها.  يلإالفررية ويقدر التوجيه 

مي  جوانب عملها، وال ساااااااايما من تتل مشاااااااااري  المقررات المعدة ف  الدورات  إلى مؤتمر األطراف عن ج
 .تمدهايعنظر فيها و يباالقتران م  الدورات العادية لمؤتمر األطراف، عند االقتضاء، ل ةدو عقمال

تقرير إلى النظر ف  أيار/مايو   19ف  جلساااااااااااااته العامة ف   : ساااااااااااااُيدعى مؤتمر األطراف  اإلجراء -30
 اعتماد مقررات، حسب االقتضاء.إلى لجنة استعراض تنفيذ االتفاقية و العشرين لالدورة 

ICCD/CRIC(19)/6  -   تقرير الدورة التاسااعة عشاارة للجنة اسااتعراض تنفيذ االتفاقية، المعقودة ف  الفترة
 2021آذار/مارس  19إلى  15من 

ICCD/CRIC(20)/10  –    للجنة اسااااااااااااتعراض تنفيذ   ينالعشاااااااااااار مشاااااااااااااري  مقررات للنظر فيها ف  الدورة
 . مذكرة من األمانةاالتفاقية

اســـتعرال التقدل المحري في تنفيذ  طة التصـــالت الخافـــة باتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصـــحر،   )ب( 
 (2010-2020وعقد األمم المتحدة للصحاري ومكافحة التصحر )

  ، إلى األمانة، رهناً 14-/ر أ4 همن مقرر   5ف  الفقرة    ،: طلب مؤتمر األطرافمعلومات أساااااسااااية -31
إلى إطار االتفاقية االساااااااتراتيج    فيه  االساااااااتنادو تصااااااااالت  االتطة  اساااااااتعراض  : )أ(  ما يل   بتوافر الموارد،

تلديد الجماهير الرئيساااية واقتراح الخيارات ذات الصااالة لتيادة الوع  بأهداف  ؛ و)ب(  2030-2018 ةللفتر 
النظم اإليكولوجية    صاااااااتحف  تنفيذ عقد األمم المتلدة إلالفاعلة  )ج( المسااااااااهمة  ولتنفيذها؛    االتفاقية دعماً 

)د( تعتيت مشااااركة وساااائم اإلعتر وإقامة  ااارا ات م  المؤساااساااات اإلعتمية لتوساااي   و(؛  2021-2030)
اقياة األمم  )ه( إبران برامج ومنتجاات اتفاونطااق التواصااااااااااااااال م  الجمااهير غير النااطقاة بااللااة اإلنكليتياة؛ 

)و( تعظيم إمكااناات التورياة التقليادياة وعبر وسااااااااااااااائال التواصاااااااااااااال  ولتورياة؛ لالمتلادة لمكاافلاة التصاااااااااااااالر  
االجتماع  من تتل تطوير ملتوة جديد متعدد الوسااااااااائم يسااااااااتند إلى بيانات علمية وتقنية مسااااااااتمدة من 

 ..مانة واآللية العالميةلموظفين المناسبين ف  األا)ن( بناء قدرات اتصاالت والتقييمات العلمية؛ 

  الجمهور   وع من المقرر نفساااااااه، األطراف إلى إذكاء    4و  3ف  الفقرتين    ،األطراف ودعا مؤتمر  -32
وتشاااااااجي  انخراط الشااااااا اب فيما يتصااااااال بقضاااااااايا اتفاقية مكافلة التصااااااالر وإلى الدعم الفاعل لتنفيذ تطة 

 االتصاالت الخاصة باالتفاقية.

تقريرًا عن التقدر   عشاااااااااااااارة  خامسااااااااااااااةف  دورته ال  إليهتقدر  أن  األمانة وطلب مؤتمر األطراف إلى   -33
 .ICCD/COP(15)/3ويرد هذا التقرير ف  الوثيقة  .14-/ر أ4 الملرن ف  تنفيذ المقرر 

: ُيدعى مؤتمر األطراف إلى النظر ف  اإلجراءات المتخذة أثناء الفترة المشاااااامولة بالتقرير  اإلجراء -34
وعقد األمم المتلدة للصااااااالاري ومكافلة التصااااااالر   خاصاااااااة باالتفاقيةال  تاالتصااااااااالتطة من تتل تنفيذ 
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، وف  مشاااااارو  المقرر ذي الصاااااالة  ICCD/COP(15)/3، بالصااااااياة الواردة ف  الوثيقة  (2020-2010)
 .عتمادها، حسب االقتضاءال

ICCD/COP(15)/3  -  Report on progress in the implementation of the United 

Nations Convention to Combat Desertification communication plan and the United 

Nations Decade for Deserts and the Fight against Desertification  (2010–2020 ) ة  . مذكر
 من األمانة

ICCD/COP(15)/21  -  مذكرة مشاري  مقررات للنظر فيها ف  الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر األطراف .
 من األمانة.

 2030-2018للفترة متابعة تقييم منتصف المدة لإلطار الستراتيجي لتفاقية مكافحة التصحر  )ج( 

مكت ه إلى  ،  14-ر أ/7 مقررهمن    )ج(2الفقرة    ف األطراف،    طلب مؤتمر   معلومات أسااااااااااااساااااااااااية: -35
الخامساااة عشااارة بالمناقشاااات الجارية بشاااأن التلضاااير لتقييم منتصاااا المدة ب ية   تهإبتغ األطراف ف  دور 

قتراحه بشاااااأن طرائق ومعايير واتتصااااااصاااااات تقييم منتصاااااا الجم  المتيد من العناصااااار وتلديد أولويات  
 . 2030-2018كافلة التصلر للفترة لتطار االستراتيج  التفاقية مالمدة 

دعى مؤتمر األطراف إلى النظر ف   اإلجراء -36 مقترحااات مكت ااه كمااا ه  واردة ف  الوثيقااة  : ساااااااااااااايااُ
ICCD/COP(15)/2 ،حسب االقتضاء. ومشرو  المقرر ذي الصلة واتخاذ متيد من اإلجراءات 

ICCD/COP(15)/2  - طار االساااااااااتراتيج  طرائق ومعايير واتتصااااااااااصاااااااااات تقييم منتصاااااااااا المدة لت
 . مذكرة من األمانة2030-2018لتتفاقية للفترة 

ICCD/COP(15)/21  -   مشاااااااااري  مقررات للنظر فيها ف  الدورة الخامسااااااااة عشاااااااارة لمؤتمر األطراف  .
 مذكرة من األمانة

 استعرال تقرير لجنة العلم والتكنولوجيا وتوفياتها إلى مؤتمر األطراف )د( 

  لجنة  تقرير   اساااااتعراض  يكون  أن  ،1-/ر أ9 مقرره  ف   األطراف، مؤتمر   قرر   :أسااااااساااااية  معلومات -37
  ،ا إليها  توجيهاات  وتقاديم ،اعملها وبرناامج  األطراف مؤتمر  إلى  اتوصاااااااااااااايااتها  ذلاك ف   بماا  ،العلم والتكنولوجياا

 .االتفاقية من ()د(2)22 بالمادة عمتً  ،اأعماله جدول ف  قائماً  دائماً  بنداً 

ت  تتمخض عنها  وسااااااااااااااتليل لجنة العلم والتكنولوجيا إلى مؤتمر األطراف مشاااااااااااااااري  المقررات ال -38
   .14-ر أ/21ة عشرة، بما يتما ى م  المقرر  خامسمداوالتها بشأن البنود الواردة ف  جدول أعمال دورتها ال

العلم   ة عشااااااااااااارة للجنةخامساااااااااااااسااااااااااااايدعى مؤتمر األطراف إلى النظر ف  تقرير الدورة ال  اإلجراء: -39
 ، حسب االقتضاء.تخاذ متيد من اإلجراءات بشأنهاوالتكنولوجيا وا

ICCD/COP(15)/CST/8  -    مشااااااااااااري  مقررات للنظر فيها ف  الدورة الخامساااااااااااة عشااااااااااارة للجنة العلم
 . مذكرة من األمانةوالتكنولوجيا
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المنظمات والمؤســســات تشــجيع وتعزيز العاقات مع التفاقيات األ رذ ذات الصــلة ومع   -3 
  والوكالت الدولية المختصة

إلى األمااناة وهيئاات   ،14-/ر أ8من مقرره  1طلاب مؤتمر األطراف، ف  الفقرة    :معلوماات عااماة -40
الساع   )أ(    الموارد المتاحة لها، ما يل :ف  حدود  االتفاقية ومؤساسااتها المناسا ة، ف  حدود والية كل منها و 

؛  2030-2018إلى إقامة  اااارا ات جديدة نيادًة لتعتيت تنفيذ االتفاقية واإلطار االسااااتراتيج  لتتفاقية للفترة  
ثر تدهور األراضاا  للفريق المعن  برصااد األرض من أجل معالجة  مواصاالة العمل م  م ادرة تلييد أو)ب(  

ال ارات المتعلقة بمؤ ارات األراضا  ونيادة األهمية الساياسااتية لبيانات رصاد األرض، واألدوات والوصاتت  
، واإلبتغ عن 2022-2021البينية لدورة اإلبتغ القادمة التفاقية األمم المتلدة لمكافلة التصااااااااااالر للفترة  

لدعم    االسااااتفادة من التعاون الذي بدأ م  كيانات األمم المتلدة المختصااااة؛ و)ج(  التنمية المسااااتدامةأهداف  
  تعميم مراعاة المنظور الجنسااان  على جمي  المسااتويات، وال ساايما على الصااعيدين الوطن  ودون الوطن ؛

   ااااااااااااركاء التنمية  مواصاااااااااااالة تعتيت التعاون م  أمانات كيانات األمم المتلدة المختصااااااااااااة، وكذلك مو)د(  
والمنظمات الدولية واإلقليمية المختصااة، لدعم أنشااطة مكافلة العواصااا الرملية والترابية، ورصااد الجفاف،  

  .والتأهب ونظم اإلنذار الم كر به، وتقييمات قابلية التأثر بالجفاف، وتدابير التخفيف من مخاطر الجفاف

إلى األمااناة واآللياة العاالمياة مواصاااااااااااااالة    طرافمن المقرر نفسااااااااااااااه، طلاب مؤتمر األ 2وف  الفقرة   -41
ف  الشارا ات القائمة والساع  إلى إقامة  ارا ات جديدة وفقًا لوالية كل منهما من أجل    اهمياالضاطت  بدور 

 .2030-2018تفاقية للفترة تاإلطار االستراتيج  لو نيادة تعتيت تنفيذ االتفاقية 

عشاااااااااااااارة تقريرًا عن التقدر    خامسااااااااااااااةإليه ف  دورته ال  وطلب مؤتمر األطراف إلى األمانة أن تقدر -42
 .ICCD/COP(15)/4وترد هذه المعلومات ف  الوثيقة  .14-ر أ/8الملرن ف  تنفيذ المقرر 

واتخاذ    الصاااااااالة  ويذ  ومشاااااااارو  المقرر : سااااااااُيدعى مؤتمر األطراف إلى النظر ف  الوثيقة  اإلجراء -43
 إجراءات أترة، حسب االقتضاء. أي

ICCD/COP(15)/4  -   تشاااااااااجي  وتعتيت العتقات م  االتفاقيات األترة ذات الصااااااااالة وم  المنظمات
 . مذكرة من األمانةوالمؤسسات والوكاالت الدولية المختصة

ICCD/COP(15)/21  -    .مشااااااااااري  مقررات للنظر فيها ف  الدورة الخامساااااااااة عشااااااااارة لمؤتمر األطراف
 مذكرة من األمانة

 السياسات والقضايا المواضيعيةأطر   -4 

 الهجرة   

إلى    األطراف،  14-ر أ/22 همقرر من   1: دعا مؤتمر األطراف، ف  الفقرة  معلومات أساااااااااااااسااااااااااااية -44
مراجعة السااااياسااااات    )ب(و  تشااااجي  إصااااتح األراضاااا  المتدهورة؛النظر فيما يل ، حسااااب االقتضاااااء: )أ(  

ارساات الترارية، بهدف تشاجي  اساتصاتح البيئة على  اإلنمائية، بما فيها ساياساات اساتخدار األراضا  والمم
تعتيت الطاقة المتجددة باعت ارها وساايلة لتلفيت إصااتح األراضاا  والنهوض بمؤسااسااات    )ج(و  نطاق واساا ؛

تشاااااجي  تطوير المؤساااااساااااات الصاااااايرة والمتوساااااطة اللجم ف  المناطق    )د(و  األعمال ف  المناطق الريفية؛
المساااااؤول والمساااااتدار من جانب القطا  الخاص ف  إصاااااتح األراضااااا   تشاااااجي  االسااااات مار    )ه(و  الريفية؛

دعم م ادرة االسااتدامة واالسااتقرار واألمن ف  أفري يا، فضااًت    )و(و  وحفظها وتلسااينها، وتنمية ساابل العي ؛
عن اتخاذ م ادرات ف  مناطق أترة من تتل إصتح األراض  المتدهورة، وتيسير الوصول إلى األراض   
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تنظيم مؤتمرات بشااأن التصاالر/تدهور األراضاا  والجفاف والهجرة، التخاذ    )ن(و  ألراضاا ؛وضاامان حيانة ا
ال ان  ب ية االنتقال من الساااياساااات إلى العمل    ةجملة من اإلجراءات تشااامل متابعة توصااايات مؤتمر ألميري

 .ضمن نطاق اتفاقية األمم المتلدة لمكافلة التصلر 

، رهنًا بتوافر ال يار  طلب مؤتمر األطراف إلى األمانة  ، قرر نفساه من الم   3وإضاافة إلى ذلك، ف  الفقرة   - 45
من ذلاك    1 تقاديم الادعم ل طراف، بنااًء على طلبهاا، ف  تنفياذ اإلجراءات الواردة ف  الفقرة   )أ(   الموارد، بماا يل : 

االتفااقياة،  تقاديم الادعم للتعااون والم اادرات على الصاااااااااااااعيادين اإلقليم  والادول ، ف  نطااق  )ب( و   ؛ مقرر ال 
حي ما كانت الااية تعتيت الدور اإليجاب  الذي يمكن أن تضاااااطل  به اإلدارة المساااااتدامة ل راضااااا  ف  التصااااادي  

توثيق ُعرة التعاون على    )ج( و   للتصااااااالر/تدهور األراضااااااا  والجفاف باعت اره أحد العوامل الت  تسااااااابب الهجرة؛ 
ة والمنظماات اإلقليمياة والادولياة والجهاات المعنياة من  نطااق القطااعاات م  وكااالت األمم المتلادة وبرامجهاا األتر 

   . أجل ت ادل المعلومات عن الصتت القائمة بين التصلر/تدهور األراض  والجفاف والهجرة 

عشاااااااااااااارة تقريرًا عن التقدر    خامسااااااااااااااةوطلب مؤتمر األطراف إلى األمانة أن تقدر إليه ف  دورته ال -46
 .ICCD/COP(15)/18د هذه المعلومات ف  الوثيقة وتر  .14-ر أ/22الملرن ف  تنفيذ المقرر 

الصاااااااالة واتخاذ    ويذومشاااااااارو  المقرر  سااااااااُيدعى مؤتمر األطراف إلى النظر ف  الوثيقة  :  اإلجراء -47
 إجراءات أترة، حسب االقتضاء. أي

ICCD/COP(15)/18  -   الادور اإليجاااب  الاذي يمكن أن تؤدياه التاادابير المتخااذة بموجاب االتفاااقيااة من
 مذكرة من األمانة .التصدي للتصلر/تدهور األراض  والجفاف كأحد العوامل الت  تسبب الهجرةأجل 

ICCD/COP(15)/21  -    .مشااااااااااري  مقررات للنظر فيها ف  الدورة الخامساااااااااة عشااااااااارة لمؤتمر األطراف
 مذكرة من األمانة

 الجفاف  

، إلى األمانة  14-ر أ/23 همقرر من  1: طلب مؤتمر األطراف، ف  الفقرة  معلومات أسااااااااااااااساااااااااااااية -48
واآللية العالمية والهيئات المتئمة التابعة التفاقية األمم المتلدة لمكافلة التصاااااااااااااالر، كل ف  إطار واليته، 

 .2021-2020االستفادة من الم ادرة المتعلقة بالجفاف تتل فترة السنتين 

إلى اآلليااة العااالميااة أن تلاادد أدوات    ،من المقرر نفساااااااااااااااه  5ف  الفقرة  ،وطلااب مؤتمر األطراف -49
التمويل الممكنة والمبتكرة، استنادًا إلى قيمة مضافة ملددة بوضوح، لمواجهة الجفاف، وأن تتيح المعلومات  

  .واإلر ادات ذات الصلة لتيسير حصول األطراف على هذه األدوات

إلى األمانة أن تجم  قائمة تجرد فيها ما يوجد  من المقرر نفساه،   9، ف  الفقرة  وطلب مؤتمر األطراف  - 50
 . من أدوات مرت طة بالجفاف باإلضافة إلى مجموعة أدوات مكافلة الجفاف، وتتيح هذه المعلومات ل طراف 

فريق عامل حكوم  دول  معن  إنشااااااء  من المقرر نفساااااه،   10، ف  الفقرة  مؤتمر األطراف قرر و  -51
اتفاقية األمم المتلدة لمكافلة التصااالر    سااااتية وتنفيذية فعالة للتصااادي للجفاف ف  إطار بوضااا  تدابير سااايا

 .ب ية تقديم نتائجه وتوصياته إلى األطراف لتنظر فيها ف  الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر األطراف

إلى مؤتمر   14-/ر أ23إلى األمااااناااة أن تقااادر تقريرًا عن تنفياااذ المقرر    وطلاااب مؤتمر األطراف -52
 .األطراف ف  دوراته المقبلة

الصااالة واتخاذ أي    ويذومشااارو  المقرر ساااُيدعى مؤتمر األطراف إلى النظر ف  الوثيقة  :  اإلجراء -53
 إجراءات أترة، حسب االقتضاء.
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ICCD/COP(15)/15 - مذكرة من األمانة .الجفاف :متابعة أطر السياسات والقضايا المواضيعية 

ICCD/COP(15)/20  - لفريق العامل اللكوم  الدول  المعن  بوض  تدابير سياساتية التقرير النهائ  ل
 وتنفيذية فعالة للتصدي للجفاف ف  إطار اتفاقية األمم المتلدة لمكافلة التصلر 

ICCD/COP(15)/21  –   مشاري  مقررات للنظر فيها ف  الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر األطراف. مذكرة
 األمانةمن 

  تعميم المنظور الجنسان   

، إلى األمانة واآللية العالمية والهيئات  14-ر أ/24 همقرر من   2طلب مؤتمر األطراف، ف  الفقرة   -54
المتئمة التابعة التفاقية األمم المتلدة لمكافلة التصلر، بما فيها هيئة التفاعل بين العلور والسياسات، ف  

تواصااااااااااااااال تقاديم الادعم إلى البلادان األطراف ف  اتفااقياة األمم المتلادة لمكاافلاة إطاار والياة كال منهاا، أن 
 .التصلر بشأن تعميم مراعاة المنظور الجنسان  وتنفيذ تطة العمل المتعلقة بالمسائل الجنسانية

إلى األمانة واآللية العالمية مواصااااااااااااالة  من المقرر نفساااااااااااااه،  3وطلب مؤتمر األطراف، ف  الفقرة   -55
إقامة الشرا ات م  غيرها من كيانات األمم المتلدة، والمنظمات الدولية، والمنظمات األترة ذات  التعاون و 

الصااااااالة لمواصااااااالة اساااااااتكشااااااااف السااااااابل الكفيلة بتعتيت التورية، وتلساااااااين تطة العمل المتعلقة بالمساااااااائل  
االت  الجنساااااااااااااااانياة، ووضاااااااااااااا  المتياد من األدوات والم اادي التوجيهياة ك  تسااااااااااااااتخادمهاا األطراف ف  المجا
 .المواضيعية لخطة العمل المتعلقة بالمسائل الجنسانية وف  تنفيذ االتفاقية المراع  للمنظور الجنسان 

أن تعتن، رهناااًا بتوافر إلى األمااااناااة    من المقرر نفسااااااااااااااااه،  4ف  الفقرة  ،  طلاااب مؤتمر األطرافو  -56
  ،امة واآللية العالمية على حد سااواء الموارد، المعارف والقدرات المتعلقة بالمسااائل الجنسااانية، ف  األمانة الع

 .ودعم تنفيذ تطة العمل على نطاق المنظومة بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة 

  14- أ  /ر 24 وطلب مؤتمر األطراف إلى تقديم تقرير عن مسااائل السااياسااة العامة ذات الصاالة بالمقرر  - 57
 . إلى مؤتمر األطراف ف  دورته الخامسة عشرة 

الصااالة واتخاذ أي    ويذومشااارو  المقرر : ساااُيدعى مؤتمر األطراف إلى النظر ف  الوثيقة  اإلجراء -58
 إجراءات أترة، حسب االقتضاء.

ICCD/COP(15)/17  -    متابعة أطر السااااااياسااااااات والقضااااااايا المواضاااااايعية: تعميم المنظور الجنسااااااان.  
 مذكرة من األمانة

ICCD/COP(15)/21  –    ف  الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر األطراف. مذكرة مشاري  مقررات للنظر فيها
 من األمانة

 العواصا الرملية والترابية  

إلى األمانة والمؤسااااااااااسااااااااااات والهيئات  ،  14-ر أ/25المقرر    من  2طلب مؤتمر األطراف، ف  الفقرة   -59
االتفاقية والوالية المنصاااااااوص  المناساااااااا ة التابعة التفاقية األمم المتلدة لمكافلة التصاااااااالر أن تقور، ف  نطاق  

وضا  ونشار الصاياة النهائية للختصاة الوافية المتعلقة    )أ(  عليها ف  االتفاقية، ورهنًا بتوافر الموارد، بما يل :
بالعواصااا الرملية والترابية، بالتعاون م  كيانات األمم المتلدة األترة ومنظماتها المتخصااصااة ذات الصاالة،  

تلسااااين الخريطة األساااااسااااية العالمية لمصااااادر العواصاااا الرملية والترابية    )ب(و  والتشااااجي  على اسااااتخدامها؛ 
بناء قدرة األطراف    )ج(و  على المساتويات العالم  واإلقليم  والوطن ، بالتعاون م  الوكاالت األترة المعنية؛ 
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على التصااااااادي للعواصاااااااا الرملية والترابية من تتل وضااااااا  مجموعة أدوات تشااااااامل أدوات دعم ف  صااااااان   
 .قرارات، بالتعاون م  كيانات األمم المتلدة والمؤسسات والشركاء المعنيينال

إلى األمانة أن تواصاااااااااااااال، ف  نطاقها   ،من المقرر نفسااااااااااااااه  4مؤتمر األطراف، ف  الفقرة    طلبو  -60
وواليتهاا ورهناًا بتوافر الموارد، المشاااااااااااااااركاة ف  ائتتف األمم المتلادة المعن  بمكاافلاة العواصااااااااااااااا الرملياة  

بية، وأن تعتن تعاونها وتنسااااااااااااايقها م  وكاالت األمم المتلدة ومنظماتها ومعاهداتها لمعالجة مساااااااااااااألة  والترا
 .التخفيف من مصادر العواصا الرملية والترابية

إلى اآللية العالمية أن تدعم، ف  نطاقها   ،من المقرر نفسااااااه 5مؤتمر األطراف، ف  الفقرة    طلبو  -61
ة الرامية إلى مكافلة التصالر/تدهور األراضا  والجفاف، وتيارات تمويل وواليتها، وضا  المشااري  التلويلي

 .التخفيف من المصادر ال شرية للعواصا الرملية والترابية

وطلااب مؤتمر األطراف إلى األمااانااة أن تعااد تقريرًا للاادورات المقبلااة لمؤتمر األطراف عن تنفيااذ  -62
 .14-/ر أ25المقرر 

الصاااااااالة واتخاذ    ويذومشاااااااارو  المقرر  طراف إلى النظر ف  الوثيقة  : سااااااااُيدعى مؤتمر األاإلجراء -63
 إجراءات أترة، حسب االقتضاء. أي

ICCD/COP(15)/16  -   متابعة أطر الساااااياساااااات والقضاااااايا المواضااااايعية: العواصاااااا الرملية والترابية  .
 مذكرة من األمانة

ICCD/COP(15)/21  –   مشاري  مقررات للنظر فيها ف  الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر األطراف. مذكرة
 من األمانة

 حيانة األراض   

إلى األمانة أن  ،  14-ر أ/26  همقرر  من 9مؤتمر األطراف، ف  الفقرة  طلب  :  معلومات أساااااااسااااااية -64
ت المتاحة إلدماج مؤ اااارات  تقور، بالتشاااااور م  مكتب لجنة اسااااتعراض تنفيذ االتفاقية، باسااااتكشاااااف الخيارا

أهداف التنمية المساااااااتدامة القائمة والمتفق عليها عالميًا ذات الصااااااالة بلوكمة األراضااااااا  ف  عملية اإلبتغ  
الخاصااااااااة باتفاقية األمم المتلدة لمكافلة التصاااااااالر، بهدف تجنب االندواجية ف  جهود اإلبتغ وضاااااااامان  

 . التاطية على أوس  نطاق ف  مختلا السياقات الوطنية

إلى األمانة أن تعد دليًت تقنيًا بشاااااااااأن    ،من المقرر نفساااااااااه 10مؤتمر األطراف، ف  الفقرة    طلبو  -65
 يفية إدماج الخطوط التوجيهية الطورية بشااااااأن اللوكمة المسااااااؤولة لليانة األراضاااااا  ومصااااااايد األسااااااماك  

تدهور األراضااااااااا  ويدعو منظمة والاابات ف  ساااااااااياق األمن الاذائ  الوطن  ف  تنفيذ االتفاقية وتلييد أثر 
 .األمم المتلدة ل غذية والتراعة والشركاء اآلترين ذوي الصلة إلى التعاون م  األمانة ف  إعداده

إلى األمانة أن تساتكشاا تيارات بشاأن  ،من المقرر نفساه 11مؤتمر األطراف، ف  الفقرة    طلبو  -66
التورية بشاأن اللوكمة المساؤولة ل راضا  من أجل   الكيفية الت  يمكنها بها، ضامن نطاقها وواليتها، تعتيت 

مكافلة التصالر/تدهور األراضا  والجفاف ف  صافوف جمي  الجهات صااح ة المصاللة، وال سايما الفئات  
 .الضعيفة من السكان، بما فيها الشعوب األصلية والمجتمعات المللية

للادورات المقبلاة   14-/ر أ26لمقرر وطلاب مؤتمر األطراف إلى األمااناة أن تعاد تقريرًا عن تنفياذ ا -67
 .لمؤتمر األطراف
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الصااالة واتخاذ أي    ويذومشااارو  المقرر : ساااُيدعى مؤتمر األطراف إلى النظر ف  الوثيقة  اإلجراء -68
 إجراءات أترة، حسب االقتضاء.

ICCD/COP(15)/19   -   األمانة . مذكرة من  حيانة األراض    : متابعة أطر السياسات والقضايا المواضيعية 

ICCD/COP(15)/21  –   مشااري  مقررات للنظر فيها ف  الدورة الخامساة عشارة لمؤتمر األطراف. مذكرة
 من األمانة

 افتتاح رفيع المستوذ   حفل -5 

 مؤتمر قمة رؤساء الدول والحكومات )أ( 

 المائدة المستديرة الموايية الويارية/الرفيعة المستوذ  اجتماعات (ب) 

 اللقوق والمكافآت والمسؤوليات: مستقبل اإل راف على األراض : 1اجتما  المائدة المستديرة  ‘1‘ 

 األراض : طريق إلى انتعا  مستدار بعد الجائلةصتح است: 2اجتما  المائدة المستديرة  ‘2‘ 

 الجفاف الكبير: من الكوارث إلى القدرة على الصمود ف  وجه الجفاف: 3ة اجتما  المائدة المستدير  ‘3‘ 

 المستدامة راضي طة متعلقة باأل دور الشباب في تشكيل تجديد األراضي: : 1جلسة التحاور  (ج) 

  في المستقبل: تغيير األنماط في اإلنتاج والستهاكالمتحوط استخدال األراضي : 2جلسة التحاور  (د) 

مؤتمر قمة أيار/مايو   9عقد ف   ي، ساااااعلى دعوة من رئيس كوت ديفوار   بناء: معلومات أسااااااساااااية -69
جلساااااااااات    أيار/مايو 10يور  ، ساااااااااُتعقد 14-ر أ/32لمقرر  من ا 2لفقرة  وفقًا لو   .اتلكوملرؤسااااااااااء الدول وال

  .الونراء وغيرهم من المساااااؤولين رفيع  المساااااتوة  بما فيها،  صااااااح ة المصاااااللةالجهات المعنية  م    تلاور 
مناقشااات مائدة مسااتديرة موانية ونارية/رفيعة المسااتوة تركت على المواضااي     أيار/مايو  10صاا اح  وسااتنظم  

اساتصاتح األراضا :    ؛ و)ب(التالية: )أ( اللقوق والمكافآت والمساؤوليات: مساتقبل اإل اراف على األراضا 
الجفاف الكبير: من الكوارث إلى القدرة على الصااااااامود ف   ؛ و)ج(طريق إلى انتعا  مساااااااتدار بعد الجائلة

تجديد األراضا :  أيار/مايو جلساتا تلاور بشاأن الموضاوعين التاليين:    10بعد ظهر . وساتنظم  ه الجفافوج
اساااااااتخدار األراضااااااا  المتلوط ف    (ب)؛ ودور الشااااااا اب ف  تشاااااااكيل تطة متعلقة باألراضااااااا  المساااااااتدامة

لمؤتمر األطراف    وترد مذكرة إعتمية عن الجتء الخاص  .المسااتقبل: تايير األنماط ف  اإلنتاج واالسااتهتك
 .ICCD/COP(15)/INF.2عشرة ف  الوثيقة  خامسةف  دورته ال

  .حفل االفتتاح الرفي  المستوة: سيدعى مؤتمر األطراف إلى النظر ف  نتائج اإلجراء -70

 
ICCD/COP(15)/INF.2  -  Note on the high-level opening ceremony of the 

Conference of the Parties at its fifteenth sessionمذكرة من األمانة . 

 البرنامج والميزانية -6 

)ن( من االتفاااقيااة مؤتمر األطراف إلى إقرار برنااامج وميتانيااة ألنشااااااااااااااطتااه،  (2)22تاادعو المااادة   -71
 ف  ذلك برنامج وميتانية لكل من هيئاته الفررية، ووض  الترتي ات الضرورية لتمويلها. بما



ICCD/COP(15)/1 

GE.22-00840 14 

 2023-2022ة السنتين فتر   وميزانيةبرنامج  )أ( 

، إلى األمين  14-/ر أ10من المقرر    18ف  الفقرة  ،  : طلب مؤتمر األطرافمعلومات أساااااااااسااااااااية -72
م    بما يتما اااااااااااااى،  2023-2022امج عمل لفترة السااااااااااااانتين نالتنفيذي إعداد ميتانية قائمة على النتائج وبر 

ائماة على االحتيااجاات المتوقعاة لفترة  امج عمال قانا، م  تقاديم سااااااااااااااينااريوهين للميتانياة وبر 14-/ر أ1المقرر 
ساااايناريو قائم على ما أوصاااا  به من تعديتت   (ب)و  ( ساااايناريو نمو اساااام  صاااافري؛أالساااانتين كالتال : )

  المرت طة بها.والوفورات اإلضافية إضافية على السيناريو األول والتكاليف 

الناظار ف   اإلجراء -73 إلى  األطراف  مؤتمار  دعى  سااااااااااااااياااااااُ لفاتارة  :  الماقاتارحيان  والماياتانياااااااة  البارناااااااامج 
 ، حسب االقتضاء.أي إجراءات، واتخاذ ومشاري  المقررات المقابلة لها 2023-2022 السنتين

ICCD/COP(15)/5 -  مذكرة من األمانة2023-2022البرنامج والميتانية لفترة السنتين . 

ICCD/COP(15)/6-ICCD/CRIC(20)/2  -   تطااة العماال الشااااااااااااااااملاة المتعااددة السااااااااااااانوات لتتفاااقياة
 مذكرة من األمانة  (. 2023-2022التفاقية الملدد التكاليف لفترة السنتين )ا( وبرنامج عمل  2022-2025)

ICCD/COP(15)/21  –  .مذكرة   مشاري  مقررات للنظر فيها ف  الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر األطراف
 من األمانة

 األداء المالي للصناديق الستئمانية لاتفاقية )ب( 

ر إلى األطراف بياٌن مؤقٌت باللسااااااابات  ،  وفقًا للقواعد المالية لمؤتمر األطراف :  معلومات أساااااااسااااااية  - 74 ُيقدَّ
  ، 14- /ر أ 10ف  المقرر  و عن الساااانة األولى من الفترة المالية وبياٌن نهائٌ  مراجح  للسااااابات الفترة المالية كاملة.  

عشاااارة عن    خامسااااةاألمين التنفيذي أن يقدر تقريرًا إلى مؤتمر األطراف ف  دورته ال  إلىطلب مؤتمر األطراف  
ادات والنفقات وأداء الميتانية، باساااااااتخدار نهج قائم على النتائج. وترد المعلومات المتعلقة بهذه المساااااااألة  حالة اإلير 

 ، ICCD/CRIC(20)/3ين ا  قراءة بيان اللساااابات باالقتران م  الوثيقة  و .  ICCD/COP(15)/7ف  الوثيقة  
ألمانة  الخاصااااااااااة با  2021-2020فترة  الت  تتضااااااااااامن التقرير المتعلق بتنفيذ برامج العمل الملددة التكاليف لل

 ولجنة استعراض تنفيذ االتفاقية ولجنة العلم والتكنولوجيا واآللية العالمية.

 البيانات المالية المراجعة للصناديق االستئمانية لتتفاقية  

  ICCD/COP(15)/8ترد البيانات المالية المراجعة للصناديق االستئمانية لتتفاقية ف  الوثيقتين   -75
 .ICCD/COP(15)/9و

 2021-2020تقرير عن حالة المساهمات ف  الصناديق االستئمانية لتتفاقية لفترة السنتين   

ف  الوثيقة    2021-2020حالة المسااااااااهمات ف  الصاااااااناديق االساااااااتئمانية لفترة السااااااانتين   عرضتُ  -76
ICCD/COP(15)/10. 

الوثائق ذات الصااااااااااااالة بشاااااااااااااأن األداء المال   : سااااااااااااايدعى مؤتمر األطراف إلى النظر ف  اإلجراء -77
 ، حسب االقتضاء.اعتماد مقررات إضافيةلتتفاقية و 
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ICCD/COP(15)/7 - .مذكرة من األمانة األداء المال  للصناديق االستئمانية لتتفاقية 

ICCD/CRIC(20)/3  -  ( 2021-2020تقرير عن أداء مؤساااااساااااات االتفاقية وهيئاتها الفررية.)   مذكرة
 من األمانة

ICCD/COP(15)/8  - نتهية مة الالبيانات المالية المراجعة للصاااااناديق االساااااتئمانية لتتفاقية لفترة السااااان
مذكرة   .بما ف  ذلك تقرير مجلس مراجع  حسااااااابات األمم المتلدة،  2019كانون األول/ديساااااامبر    31ف  

 من األمانة

ICCD/COP(15)/9  -   المنتهية ة  المراجعة للصاااااناديق االساااااتئمانية لتتفاقية لفترة السااااانالبيانات المالية
مذكرة   ، بما ف  ذلك تقرير مجلس مراجع  حسااااااابات األمم المتلدة.2020كانون األول/ديساااااامبر    31ف  

 من األمانة

ICCD/COP(15)/10  -   تقرير عن حالة المساااهمات ف  الصااناديق االسااتئمانية لتتفاقية لفترة الساانتين
 مذكرة من األمانة .2020-2021

ICCD/COP(15)/21  -  .مذكرة   مشاري  مقررات للنظر فيها ف  الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر األطراف
 من األمانة

 التقييم مكتبتقرير  )ج( 

تضااااا  أنظمة األمم المتلدة وقواعدها الت  تلكم تخطيم البرامج والرصاااااد  : تقمعلومات أسااااااساااااية -78
تنص  ة. و تقييم دوري منتظم لجمي  البرامج وإدماج تطم التقييم ف  دورة الميتانية البرنامجيإجراء    (2)والتقييم

هذه األنظمة والقواعد كذلك على أن تبلحغ نتائج التقييم إلى الدول األعضاااااااااااااااء عن طريق الهيئات اللكومية  
وأهداف وف  الملتوة  من واليات وساااااياساااااات واساااااتراتيجيات  هو قائم  الدولية ب ية تيساااااير إعادة النظر فيما 

 للمستخدمين.الموضوع  للبرامج ومنفعتها 

عشاااااااارة لمؤتمر األطراف، نتائج الخامسااااااااة  وبناًء على ذلك، سااااااااُتعرض على األطراف، ف  الدورة   -79
فضًت عن تطة التقييم  واإلجراءات المتخذة ذات الصلة،    2021-2020للفترة  تقييمات االتفاقية وتوصيات  

 .ICCD/COP(15)/11لما ترد ف  الوثيقة م  2023-20222 للفترة

  عمل مكتب تطةف   التقييم و وتوصااايات  دعى مؤتمر األطراف إلى النظر ف  نتائج  : سااايُ اإلجراء -80
 واتخاذ متيد من اإلجراءات، حسب االقتضاء.  2023-2022لفترة لالتقييم 

ICCD/COP(15)/11 -  التقييم. مذكرة من األمانة مكتبتقرير 

ICCD/COP(15)/21  -  .مذكرة   مشاري  مقررات للنظر فيها ف  الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر األطراف
 من األمانة

  

 (. ST/SGB/2016/6أنظمة األمم المتلدة وقواعدها الت  تلكم تخطيم البرامج والجوانب البرنامجياة للميتانياااة ورصد التنفياااذ وأساالايب التقااييم ) ( 2)
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 المسائل اإلجرائية -7 

 ر في اجتماعـات وعمليات اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصح وإشراكها  شاركة منظمات المجتمع المدني  م )أ( 

األمانة أن  ، إلى  14-/ر أ5من مقرره   2: طلب مؤتمر األطراف، بموجب الفقرة  معلومات أساسية -81
تواصاااااااال العمل م  أصاااااااالاب المصااااااااللة الرئيساااااااايين، بمن فيهم الشاااااااا اب والمنظمات الدينية، واللكومات  

 والمجتمعات المللية. ،المللية، والمتارعون، والرعاة، والمنظمات النسائية، والشعوب األصلية

تقور، رهنًا بتوافر الموارد،  أن  األمانة    إلى، هنفساامن المقرر  4الفقرة  ف    ،طلب مؤتمر األطرافو  -82
لمدة سانتين    2020بتيساير تجديد عضاوية الفريق المعن  بمنظمات المجتم  المدن  ف  كانون ال ان /يناير  

 .أتريين، وفقًا للمقررات الت  سبق اعتمادها

الفريق المعن  بمنظماات المجتم     إلى ،هنفسااااااااااااااالمقرر   من 6الفقرة    ف  ،وطلاب مؤتمر األطراف -83
ر تقريرًا، عن طريق األمانة، إلى مؤتمر األطراف ف  دوراته المقبلة يتناول فيه أنشاطته تتل   المدن  أن يقدِّ

 فترة السنتين المقبلة.

تقاااادر إلو  -84 أن  المقرر يااااه  طلااااب مؤتمر األطراف إلى األمااااانااااة  ف    14-/ر أ5  تقريرًا عن تنفيااااذ 
 .مقبلةال تهادور 

الااوثااياقاااااااة    اإلجااراء: -85 الااواردة فاا   الاامااعاالااوماااااااات  فاا   الاانااظاار  إلااى  األطااراف  مااؤتااماار  سااااااااااااااايااااااادعااى 
ICCD/COP(15)/12 حسب االقتضاء.اتواتخاذ أي إجراءلها مقابل ومشرو  المقرر ال ، 

ICCD/COP(15)/12  -  ف  اجتماعاااااااااااااات وعمليات اتفاقية وإ را ها  شاركة منظمات المجتم  المدن   م
 ر. مذكرة من األمانةلمكافلة التصلاألمم المتلدة 

ICCD/COP(15)/21  -  .مذكرة   مشاري  مقررات للنظر فيها ف  الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر األطراف
 من األمانة

ــحر   )ب(  ــراكه في اجتماعات وعمليات اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصــــــ ــاركة القطاع الخاص وإشــــــ مشــــــ
 األعمالواستراتيجية مشاركة مؤسسات 

إلى األمانة  ،  14-/ر أ6من مقرره   2: طلب مؤتمر األطراف، بموجب الفقرة  معلومات أساااااااااسااااااااية -86
واآللية العالمية مواصااااالة تنفيذ اساااااتراتيجية مشااااااركة مؤساااااساااااات األعمال ف  اتفاقية األمم المتلدة لمكافلة  

 .التصلر عندما تدتتن ف   را ات م  القطا  الخاص

واآللياة العاالمياة، كال ف  من المقرر نفساااااااااااااااه، إلى األمااناة    3اف، ف  الفقرة  وطلاب مؤتمر األطر  -87
إطار واليته، أن ت يِّما الخيارات الت  سااتعرض على الدورة الخامسااة عشاارة لمؤتمر األطراف ك  ينظر فيها  
والت  يراد بها تشاااااااجي  مشااااااااركة أ بر من القطا  الخاص ف  اساااااااتلداث وتعميم حلول  مبتكرة ومساااااااتدامة  

 .هدف تلييد أثر تدهور األراض تلقيق راض مكافلة التصلر وتدهور األراض  والجفاف وتوتيًا لألغ

تنفياذ  إلى األمااانااة تقااديم تقرير ف  الاادورات المقبلااة لمؤتمر األطراف عن  وطلااب مؤتمر األطراف   -88
 .14-/ر أ6المقرر 

الااوثااياقاااااااة  اإلجااراء -89 فاا   الااواردة  الاامااعاالااوماااااااات  فاا   الاانااظاار  إلااى  األطااراف  مااؤتااماار  دعااى  ساااااااااااااااياااااااُ  :
ICCD/COP(15)/13 واتخاذ أي إجراءات، حسب االقتضاء. ومشرو  المقرر المقابل لها 
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ICCD/COP(15)/13  -   مشاااااااااااااااركاة القطاا  الخااص وإ اااااااااااااارا اه ف  اجتمااعاات وعملياات اتفااقياة األمم
 مانةالمتلدة لمكافلة التصلر. مذكرة من األ

ICCD/COP(15)/21  –  .مذكرة   مشاري  مقررات للنظر فيها ف  الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر األطراف
 من األمانة.

 برنامج عمل الدورة السادسة عشرة لمؤتمر األطراف )ج( 

، الذي أورد البنود الت  يتعين إدراجها كبنود دائمة ف  1-/ر أ9: وفقًا للمقرر  معلومات أساااااااسااااااية -90
األطراف ف  دورته   بشااأن برنامج عمل مؤتمر   14-/ر أ32جداول أعمال مؤتمر األطراف، ومتابعًة للمقرر  

 الخامسة عشرة، قد يرغب المؤتمر ف  استعراض برنامج عمله للدورة المقبلة حسب االقتضاء. 

تماد  : ساااااُيدعى مؤتمر األطراف إلى اساااااتعراض برنامج عمله للدورة الساااااادساااااة عشااااارة واعاإلجراء -91
 مقرر بشأن هذه المسألة.

 تقرير الدورة -8 

، وفقًا  أيار/مايو  20  يورتقرير للدورة من أجل اعتماده ف  الجلساااة العامة الختامية  ساااُيعد مشااارو   -92
 .المت عةللممارسة 

اإلذن للمقرر بوضاا   اعتماد تقرير دورته الخامساااة عشااارة و ساااُيدعى مؤتمر األطراف إلى  :  اإلجراء -93
 .الدورة، بمساعدة من األمانة وبتوجيه من الرئيسعقب الصياة النهائية للتقرير 
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 المرفق

 الجدول الزمني المؤقت ألعمال الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر األطراف  
 2022أيار/مايو  9الثنين، 

 00/10-00/13 00/15-00/18 

جلسة عامة 
 حفل افتتاح رفي  المستوة  • 

 

 مؤتمر قمة رؤساء الدول واللكومات

 

 حفل افتتاح رفي  المستوة  •

 

 

 2022أيار/مايو  10، ثاثاءال
 00/10-00/13   00/15-00/18   

جلسة عامة 
 

 حفل افتتاح رفي  المستوة  •

: اللقوق والمكافآت والمسااؤوليات: مسااتقبل 1اجتما  المائدة المسااتديرة 
 اإل راف على األراض 

: اسااااتصااااتح األراضاااا : طريق إلى انتعا  2اجتما  المائدة المسااااتديرة  
 مستدار بعد الجائلة

الكبير: من الكوارث إلى القدرة  : الجفاف  3اجتما  المائدة المسااااااااااااتديرة 
 على الصمود ف  وجه الجفاف

 حفل افتتاح رفي  المستوة  •

تطة تجديد األراضااااااا : دور الشااااااا اب ف  تشاااااااكيل : 1جلساااااااة التلاور  
 المستدامة راض متعلقة باأل

ف  المسااااااتقبل: تايير المتلوط اسااااااتخدار األراضاااااا   : 2جلسااااااة التلاور  
 األنماط ف  اإلنتاج واالستهتك

 

 
 2022أيار/مايو  11، ربعاءاأل 

 00/10-00/13   00/15-00/18   

جلسة عامة 
 

 رئيس مؤتمر األطراف ف  دورته الرابعة عشرة الدورة من افتتاح

 المسائل التنظيمية •

 انتخاب الرئيس  -

 بيان رئيس مؤتمر األطراف ف  دورته الخامسة عشرة

 بيان باسم البلد المضيف

 بيان األمين التنفيذي التفاقية األمم المتلدة لمكافلة التصلر

نظماات  بيااناات مم ل  األمم المتلادة ووكااالتهاا المتخصااااااااااااااصاااااااااااااااة والم
 اللكومية الدولية األترة 

 بيانات مم ل  المجموعات اإلقليمية ومجموعات المصالح

 بيان مم ل عن المنظمات غير اللكومية

 ( ICCD/COP(15)/1اعتماد جدول األعمال )    - 

 عضاء غير الرئيس: انتخاب نواب الرئيس األانتخاب   -

المجتم   اعتمااااد المنظماااات اللكومياااة الااادولياااة ومنظماااات    -
الاماراقابايان  وقاباول  الاخااااااااص،  الاقاطاااااااا   وماما الا   الامااااااادنا  

(ICCD/COP(15)/14) 

 تنظيم العمل، بما ف  ذلك دورات الهيئات الفررية -

--- 
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 2022أيار/مايو  11، األربعاء

 00/10-00/13 00/15-00/18
 (3) 

اللجنة الجامعة 
 

--- 

 البرنامج والميتانية •

 2023-2022السنتين برنامج وميتانية فترة  -
(ICCD/COP(15)/5و ،ICCD/COP(15)/6-

ICCD/CRIC(20)/2و ،ICCD/COP(15)/21) 

  المال  للصناديق االستئمانية لتتفاقية األداء  -
(ICCD/COP(15)/7و ،ICCD/CRIC(20)/3) 

 للصاااااااااااناديق االساااااااااااتئمانية لتتفاقية  راجعة  البيانات المالية الم -
(ICCD/COP(15)/8و ،ICCD/COP(15)/9) 

تقرير عن حالة المسااااااااااهمات ف  الصاااااااااناديق االساااااااااتئمانية   -
   (2021-2020لتتفاقية )

(ICCD/COP(15)/10) 

  تقرير مكتب التقييم  - 
 (ICCD/COP(15)/11 و ،ICCD/COP(15)/21 ) 

 2030- 2018  للفترة   مكافلة التصلر اإلطار االستراتيج  التفاقية  • 

متابعة تقييم منتصااااااااا المدة لتطار االسااااااااتراتيج  التفاقية  -
الاااااااتصاااااااااااااااااااالااااااار      2030-2018لااااااالااااااافاااااااتااااااارة  ماااااااكاااااااافااااااالاااااااة 

 (ICCD/COP(15)/2 و ،ICCD/COP(15)/21 ) 

 
 

  2022أيار/مايو  12، الخميس

 00/10-00/13 _-_ (4 )
 

جلسة عامة 
 

--- 

المدن  ف  برنامج العمل الرسام   إدراج أنشااطة منظمات المجتم    •
 لمؤتمر األطراف

 حوار مفتوحجلسة  -

 

  

(، ساااااااااااتعقد الهيئتان الفرعيتان لمؤتمر األطراف، لجنة  أيار/مايو 13)  بعد ظهر الجمعة( إلى أيار/مايو  11)  بعد ظهر األربعاءمن   (3)
العلم والتكنولوجيا ولجنة اسااااااتعراض تنفيذ االتفاقية، اجتماعاتهما وسااااااتضااااااطلعان بعملهما وفقًا لجدول أعمال كل منهما. وسااااااتجتم   

 .أيار/مايو 18 إلى 16من يور لجنة استعراض تنفيذ االتفاقية أيضًا 

 .العلم والتكنولوجياسيجتم  مؤتمر األطراف م ا رة بعد رف  اجتما  لجنة  (4)
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 2022أيار/مايو  13، جمعةال
 00/10-00/13 _-_ (5 )

 

اللجنة الجامعة 
 :أطر السياسات والقضايا المواضيعية • 

 الجفاف -
  (ICCD/COP(15)/15 و ،ICCD/COP(15)/20 ،

 ( ICCD/COP(15)/21و 

--- 

جلسة عامة 
 

--- 

 المسائل التنظيمية •
 (6)(ICCD/COP(15)/22) وثائق تفويض الوفود -

التصاااااااااااااالر • مكااااااافلااااااة  االسااااااااااااااتراتيج  التفاااااااقيااااااة   للفترة   اإلطااااااار 
2018-2030 

اساااااااااتعراض تقرير لجنة العلم والتكنولوجيا وتوصاااااااااياتها إلى   -
 (ICCD/COP(15)/CST/8مؤتمر األطراف )

 
 

 2022أيار/مايو  16الثنين، 

 00/10-00/13 00/15-00/18 

جلسة عامة 
 

--- 

 أطر السياسات والقضايا المواضيعية •
 الهجرة   - 

 (ICCD/COP(15)/18 و ،ICCD/COP(15)/21 ) 
  تعميم المنظور الجنسان    - 

 (ICCD/COP(15)/17 و ،ICCD/COP(15)/21 ) 
    ترابية العواصا الرملية وال  - 

 (ICCD/COP(15)/16 و ،ICCD/COP(15)/21  ) 
  حيانة األراض    - 

 (ICCD/COP(15)/19 و ،ICCD/COP(15)/21 ) 
 

 2022أيار/مايو  17الثاثاء، 

 00/10-00/13 00/15-00/18 

جلسة عامة 
إدراج أنشااااااااااااااطاااة منظماااات المجتم  المااادن  ف  برنااامج العماال   • 

 --- حوار مفتوح : جلسة الرسم  لمؤتمر األطراف

 

  

 .العلم والتكنولوجياسيجتم  مؤتمر األطراف م ا رة بعد رف  اجتما  لجنة  (5)
 وثيقة من المقرر إصدارها أثناء الدورة. (6)
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 2022أيار/مايو  17ثاثاء ال

 00/10-00/13 00/15-00/18 

اللجنة الجامعة 
 

--- 

 2030- 2018للفترة    تفاقية مكافلة التصلر طار االستراتيج  ال اإل  •

اسااتعراض التقدر الملرن ف  تنفيذ تطة االتصاااالت الخاصاة   -
باتفاقية األمم المتلدة لمكافلة التصاااالر، وعقد األمم المتلدة  

  ( 2020-2010للصلاري ومكافلة التصلر )
(ICCD/COP(15)/3و ،ICCD/COP(15)/21) 

تشاااااااااااااجي  وتعتيت العتقاات م  االتفااقياات األترة ذات الصااااااااااااالاة وم    •
  سات والوكاالت الدولية المختصة  المنظمات والمؤس 

(ICCD/COP(15)/4و ،ICCD/COP(15)/21) 

 
 2022أيار/مايو  19الخميس، 

 00/10-00/13 00/15-00/18 

جلسة عامة 
 2030- 2018  للفترة   اإلطار االستراتيج  التفاقية مكافلة التصلر  •  

 تقرير لجناة اسااااااااااااااتعراض تنفياذ االتفااقياة وتوصاااااااااااااايااتهاا إلى   -
  األطرافمؤتمر 

 (ICCD/CRIC(19)/6 و ،ICCD/CRIC(20)/10 ) 

--- 

 
 2022أيار/مايو  19الخميس، 

 00/10-00/13 00/15-00/18 

اللجنة الجامعة 
 

--- 

 المسائل اإلجرائية: •
ف  اجتماعاااااااااااااااااات  وإ اااارا ها  شاااااركة منظمات المجتم  المدن   م  - 

ر  وعامالياااااااات اتافااااااااقايااااااة األمام الاماتالاااااادة لاماكاااااااافلااااااة التصاااااااااااال 
 (ICCD/COP(15)/12 و ،ICCD/COP(15)/21 ) 

مشاااااااااااااركة القطا  الخاص وإ اااااااااااارا ه ف  اجتماعات وعمليات   - 
اتفاقية األمم المتلدة لمكافلة التصاااااالر واسااااااتراتيجية مشاااااااركة  

األعاااااااامااااااااال   ،  ICCD/COP(15)/13) مااااااااؤسااااااااااااااسااااااااااااااااااااات 
 ( ICCD/COP(15)/21و 

 برنامج عمل الدورة السادسة عشرة لمؤتمر األطراف -

 جنة الجامعةاعتماد تقرير الل

 

   2022أيار/مايو  20، الجمعة

 00/10-00/13 00/15-00/18 

جال
ل

سة العامة 
 

 المسائل التنظيمية •

 غير الرئيس: أعضاء المكتبانتخاب  -

 انتخاب رئيس لجنة العلور والتكنولوجيا -

 انتخاب رئيس لجنة استعراض تنفيذ االتفاقية -

  اللجنة الجامعة  تقريرالنظر ف  
(ICCD/COP(15)/21) 

 تقرير عن الدورة •

 اعتماد تقرير مؤتمر األطراف
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