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 لجنة استعراض تنفيذ االتفاقية

 الدورة العشرون 
 2022أيار/مايو  18-12أبيدجان، كوت ديفوار، 

 )أ( من جدول األعمال المؤقت1البند 

 المسائل التنظيمية

 إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال

 جدول األعمال المؤقت وشروحه  

 مذكرة من األمانة    

 جدول األعمال المؤقت -أوالا  

 المسائل التنظيمية: -1

 إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال: )أ( 

 االتفاقية.انتخاب أعضاء المكتب غير رئيس لجنة استعراض تنفيذ  )ب( 

 تنفيذ االتفاقية تنفيذًا فعااًل على المستوى الوطني ودون اإلقليمي واإلقليمي:  -2

 استعراض تقرير لجنة استعراض تنفيذ االتفاقية عن دورتها التاسعة عشرة؛  )أ( 

 خطط العمل المتعددة السنوات لمؤسسات االتفاقية وهيئاتها الفرعية؛ )ب( 

 ة وهيئاتها الفرعية؛أداء مؤسسات االتفاقي )ج( 

ذات الصتتتتتتتلة في تنفيذ   3-15من أهداف التنمية المستتتتتتتتدامة وال اية    15إدماج الهدف   )د( 
 االتفاقية وفي تحييد أثر تدهور األراضي؛

 وضع وتعزيز أنشطة عملية بناء القدرات المحددة األهداف من أجل النهوض بتنفيذ االتفاقية.  )هت(  

 ومات، وكذلك نوعية وشكل التقارير التي تقدم إلى مؤتمر األطراف. تحسين إجراءات تبليغ المعل -3

 ضمان مزيد من االستثمارات والعالقات مع اآلليات المالية:  -4

تقرير مرفق البيئة العالمية بشتتتتتتين تمويل البرامش والمشتتتتتتاريع المتعلقة بالتصتتتتتتحر/تدهور   )أ( 
 األراضي والجفاف؛
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لميتتة عن التقتتدم المحر  في تعبئتتة الموارد من أجتتل تنفيتتذ التقرير المقتتدم من اآلليتتة العتتا )ب( 
 االتفاقية.

 المسائل اإلجرائية: برنامش عمل الدورة الحادية والعشرين للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية. -5

 اعتماد تقرير لجنة استعراض تنفيذ االتفاقية. -6

 شروح جدول األعمال المؤقت -ثانياا  

 كان انعقادهامواعيد انعقاد الدورة وم  

والمشاورات اإلضافية مع الحكومة المضيفة للدورة    14-م أ/33باألحكام الواردة في المقرر    عمالً  -1
(، ستتتتتتعقد الدورة العشتتتتترون للجنة استتتتتتعراض تنفيذ 15الخامستتتتتة عشتتتتترة لمؤتمر األطراف )مؤتمر األطراف  

 في أبيدجان، كوت ديفوار.  2022أيار/مايو  18إلى  12االتفاقية في الفترة من 

 ال رض من الدورة  

، ستتناول 13-م أ/13من اختصاصات اللجنة، بصي تها الواردة في مرفق المقرر    15وفقًا للفقرة   -2
ول أعمالها ب رض صتتياغة مشتتاريع مقررات، عند الضتترورة، لري ينظر اللجنة في دورتها العشتترين بنود جد

 فيها مؤتمر األطراف، ويعتمدها عند االقتضاء.

 الوثائق  

 وستتتتتتتاث الوثائق ذات الصتتتتتلة بالدورة على الموقع الشتتتتتمكي التفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصتتتتتحر:  -3
<https://www.unccd.int/official-documents> 

 مواعيد الجلسات  

  يهدف الجدول الزمني المؤقت إلى االستتتتتفادة على أفضتتتتل وجس من التستتتتهيالت المتاحة أثناء ستتتتاعات  -4
  00/13إلى    00/10العمل العادية للدورة، من أجل تالفي تربد مصتتتتروفات العمل اإلضتتتتافي )من الستتتتاعة  

 (. 00/18إلى  00/15ومن الساعة 

 المسائل التنظيمية -1 

 إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال )أ( 

 تنظيم األعمال   

قد تود اللجنة أن تنظر في الستتتتتتتتتتتيناريو التالي: يدعو رئيس اللجنة، في الجلستتتتتتتتتتتة االفتتاحية التي   -5
، إلى إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال. وستتتتيلي ذلك النظر في البنود  2022مايو  /أيار   12ستتتتت عقد في 

 .  2022أيار/مايو    18ي  من جدول األعمال، ويستمر ذلك إلى حين انعقاد جلسة اللجنة المقررة ف   6إلى    2من  

، إلى األمانة أن تعمم بجميع الل ات الرستتتتتتتتتتتتتتمية  14  -م أ/32وطلب مؤتمر األطراف، في مقرره  -6
قبل انعقاد الدورة الخامستتتتتتة عشتتتتتترة لمؤتمر األطراف بستتتتتتتة أستتتتتتابيع على األقل وثيقة واحدة تتضتتتتتتمن جميع 

راف. وبنتاء عليتس، تتضتتتتتتتتتتتتتتمن الوثيقتة  مشتتتتتتتتتتتتتتاريع المقررات المعتدة لري تنظر فيهتا األطراف في مؤتمر األط
ICCD/CRIC(20)/10   جميع مشتتتاريع المقررات الموضتتتوعية التي اقترحتها األمانة والتي ستتتترون بمثابة

 منطلق للمناقشة ولمزيد من التفاوض داخل فريق االتصال التابع للجنة.

https://www.unccd.int/official-documents
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االنتهاء من استعراض  مايو، بعد  /أيار   18وستنظر اللجنة، في جلستها الختامية، التي ست عقد في   -7
البنود الموضتوعية المدرجة في جدول األعمال، في برنامش عمل دورتها الحادية والعشترين، وتعتمد تقريرها،  
بما في ذلك، عند االقتضتتتتاء، مشتتتتاريع المقررات كي ينظر فيها مؤتمر األطراف ويعتمدها حستتتتب مقتضتتتتى 

لستتتتتتتتة العامة التي ستتتتتتتتيعقدها مؤتمر األطراف  الحال، وتنتخب أعضتتتتتتتتاء المكتب غير رئيس اللجنة. وفي الج
 أيار/مايو، ست عرض مشاريع مقّررات اللجنة على مؤتمر األطراف لدراستها والنظر في اعتمادها. 19 في

 إقرار جدول األعمال  

 ، ي ِعّد األمين 13- م أ / 13الختصتاصتات لجنة االستتعراض، الواردة في المقرر  وفقًا   معلومات أستاستية:  -8
 التنفيذي جدول األعمال المؤقت لدورات لجنة االستعراض بالتشاور مع مكتبها. 

ًا  والمقررات األخرى ذات الصتتتتتتتتتتتتتتلتة، أعتدت األمتانتة جتدول أعمتال مؤقت  14 -م أ/14للمقرر  ًا  ووفقت -9
  عن الوثائقفضاًل    (، ICCD/CRIC(20)/1استعراض تنفيذ االتفاقية )الوثيقة    للدورة العشرين للجنةًا  مشروح

 األخرى الال مة لمداوالت األطراف. 

 

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

 : ست دعى لجنة االستعراض إلى إقرار جدول أعمالها والجدول الزمني ألعمال الدورة. اإلجراء -10

 انتخاب أعضاء المكتب غير رئيس لجنة استعراض تنفيذ االتفاقية )ب( 

من اختصتتاصتتات لجنة استتتعراض تنفيذ االتفاقية، على    8و 7بالفقرتين    عمالً   معلومات أستتاستتية: -11
،  ، يشتتتتكل أربعة نواب للرئيس مكتب لجنة استتتتتعراض تنفيذ االتفاقية 13-م أ/13النحو الوارد في مرفق المقرر  

من النظتتام التتداخلي لمؤتمر األطراف. ويتم    31للمتتادة  وفقتتًا   إلى جتتانتتب الرئيس، ينتخبهم مؤتمر األطراف
  البلدانانتخابهم مع إيالء االعتمار الواجب لضتتتترورة ضتتتتمان التو يع الج رافي العادل والتمثيل الرافي ألطراف  

المتضتتتتتررة، وال ستتتتتيما البلدان األفريمية، مع عدم إهمال البلدان األطراف المتيثرة في مناطق أخرى. وال تزيد  
 مدة خدمة الرئيس ونوابس عن واليتين متتاليتين.

  لهذا المقرر، ستتيدعو الرئيس إلى انتخاب هؤالء األعضتتاء في الجلستتة الختامية للجنة استتتعراض ًا  ووفق  -12
 تفاقية. ويتولى نواب الرئيس المنتخبون مهامهم فورًا، ويضطلع أحدهم بدور المقرر. تنفيذ اال

ستتدعى لجنة استتعراض تنفيذ االتفاقية إلى إجراء مشتاورات طوال الدورة وانتخاب النواب    اإلجراء: -13
 . 2022أيار/مايو  18األربعة لرئيس اللجنة في جلستها العامة الختامية المقرر عقدها في 

 تنفيذ االتفاقية تنفيذاا فعاالا على المستويات الوطني ودون اإلقليمي واإلقليمي -2 

 استعراض تقرير لجنة استعراض تنفيذ االتفاقية عن دورتها التاسعة عشرة )أ( 

، ت دعى اللجنة، في الدورات المعقودة خالل  13-م أ/13لمرفق المقرر وفقًا    معلومات أستتتتتتتاستتتتتتتية: -14
لمؤتمر األطراف، إلى أن تقوم بتيمور منهتا استتتتتتتتتتتتتتتعراض التقرير النهتائي المتعلق بتالتدورات  التدورات العتاديتة  

التي ت عقد فيما بين الدورات العادية لمؤتمر األطراف، وهو التقرير الذي يتضتتتتمن توصتتتتياتها بشتتتتين التدابير  
 اإلضافية الال م اتخاذها لتيسير تنفيذ االتفاقية تنفيذًا فّعااًل.

، عقدت عبر االنترنت الدورة التاستتعة عشتترة للجنة استتتعراض تنفيذ االتفاقية 19- جائحة كوفيد وبستتبب  - 15
  من تخصتتتتتي  فرت لالستتتتتتنتاجات  كدورة غير تفاوضتتتتتية. وبدالً   2021آذار/مارس    19إلى    15في الفترة من  

ن التقرير  يتضتتتتم والتوصتتتيات، وهو ما كان ستتتتيتطلب في العادة تمريره عبر فريق اتصتتتتال، قررت األطراف أال
 النهائي لالجتمات المعقود ما بين الدورات سوى موجز للمداوالت يعده مقرر لجنة استعراض تنفيذ االتفاقية. 
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وعالوة على ذلك، قررت األطراف في الدورة الرابعة عشتتترة لمؤتمر األطراف أن تنشتتتر علنًا مشتتاريع   -16
نة العلم والترنولوجيا بجميع الل ات الرستتتتتتتتمية  مقررات مؤتمر األطراف ولجنة استتتتتتتتتعراض تنفيذ االتفاقية ولج

قبل انعقاد الدورة الخامستتتة عشتتترة لمؤتمر األطراف بستتتتة أستتتابيع على األقل. واتفق كذلك على أن مشتتتاريع  
نصتتتتوم المفاوضتتتتات المعدة على أستتتتاس موجز المداوالت الوارد في التقرير النهائي لالجتمات المعقود ما  

ة استتتتتتتتتعراض تنفيذ االتفاقية( ستتتتتتتتوف تمرر من خالل مكتب لجنة استتتتتتتتتعراض  للجن 19بين الدورات )الدورة  
 تنفيذ االتفاقية قبل إدراجها في الوثيقة التي تتضمن جميع مشاريع المقررات. 

فضاًل    ستدعى لجنة استعراض تنفيذ االتفاقية إلى استعراض تقرير دورتها التاسعة عشرة  اإلجراء: -17
  ICCD/CRIC(20)/10عن مشتتتتتتتتتتتتتتروت مقرر يتعلق بتتاالجتمتتات المعقود بين التتدورات الواردة في الوثيقتتة 

 ووضع الصي ة النهائية لمشروت مقرر لري ينظر فيس مؤتمر األطراف.
 

ICCD/CRIC(19)/6-    تقرير الدورة التاستتتتعة عشتتتترة للجنة استتتتتعراض تنفيذ االتفاقية، المعقودة في الفترة
 2021ذار/مارس آ 19إلى  15من 

ICCD/CRIC(20)/10-    .مشتتتتاريع مقررات للنظر فيها في الدورة العشتتتترين للجنة استتتتتعراض تنفيذ االتفاقية
 مذكرة من األمانة

 خطط العمل المتعددة السنوات لمؤسسات االتفاقية وهيئاتها الفرعية  )ب( 

، من مؤستتستتات االتفاقية وهيئاتها  8  -م أ/3طلب مؤتمر األطراف، في مقرره   معلومات أستتاستتية: -18
الفرعية وضتع خطط عملها اإلدارية المتعددة الستنوات )الرباعية الستنوات( القائمة على النتائش، بما يتماشتى  

،  ( 2018-2008مع الخطة وإطار العمل االستتتتتتتراتيجيين للستتتتتتنوات العشتتتتتتر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية )
 وتقديم تقرير إلى لجنة استعراض تنفيذ االتفاقية عن التقدم المحر  في تنفيذها.

، عهد مؤتمر األطراف إلى لجنة استتتتعراض تنفيذ االتفاقية بوالية  13  -م أ/13وفي مرفق المقرر   -19
  د بالتال ماستتتعراض خطط العمل المتعددة الستتنوات لمؤستتستتات االتفاقية والهيئات الفرعية في الدورات التي تعق

  مع مؤتمر األطراف.

ستتتتتتدعى لجنة استتتتتتعراض تنفيذ االتفاقية إلى استتتتتتعراض خطة العمل المتعددة الستتتتتنوات    اإلجراء: -20
بتالمنتاقشتتتتتتتتتتتتتتات  ًا وثيقتًا  (. وبمتا أن خطتة العمتل المتعتددة الستتتتتتتتتتتتتتنوات ترتمط ارتمتاطت2025-2022لالتفتاقيتة )

ل إلى فريق الميزانية الذي ستتتتتيقوم بدوره بصتتتتتياغة والمفاوضتتتتتات بشتتتتتين الميزانية، ستتتتتيحال بند جدول األعما
 مشروت مقرر نهائي لينظر فيس مؤتمر األطراف.

 

ICCD/COP(15)/6-ICCD/CRIC(20)/2 –   ( 2025- 2022خطة العمل المتعددة السنوات لالتفاقية  ) 

ICCD/COP(15)/21-    األطراف. مذكرة مشتتتاريع مقررات للنظر فيها في الدورة الخامستتتة عشتتترة لمؤتمر
 من األمانة

 أداء مؤسسات االتفاقية وهيئاتها الفرعية )ج( 

على غرار برامش العمل المتعددة الستنوات، فنن لجنة استتعراض تنفيذ االتفاقية    معلومات أستاستية: -21
  تنفيذ االتفاقيةباستتتعراض أداء مؤستتستتات االتفاقية والهيئات الفرعية خالل دورات لجنة استتتعراض  أيضتتًا  مكلفة  

  .المعقودة بالتال م مع مؤتمر األطراف
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، أن تستتتند استتتعراضتتات األداء المقبلة التي تجريها  10  -م أ/1وقرر مؤتمر األطراف، في مقرره   -22
  لجنة استتتعراض تنفيذ االتفاقية إلى التقارير المتعلقة بتنفيذ برامش العمل الستتنتانية المحددة التراليؤ لمؤستتستتات

أن تستتتتخدم مؤشتتترات األداء وأهدافها  أيضتتتًا  من دورتها الثانية عشتتترة. وقرر ًا  ة والهيئات الفرعية، بدءاالتفاقي
 ذات الصلة في خطط العمل للسماث بتقييم األداء السليم لمؤسسات االتفاقية والهيئات الفرعية. 

لجنة استتتتتتتتعراض   على غرار العملية المتمعة لبرامش العمل المتعددة الستتتتتتتنوات، ستتتتتتتتدعى  اإلجراء: -23
تنفيذ االتفاقية إلى استتتتتعراض أداء مؤستتتتستتتتات االتفاقية ونقل المفاوضتتتتات بشتتتتين مشتتتتروت المقرر إلى فريق  

 االتصال المعني بالميزانية لصياغة مشروت مقرر نهائي لري ينظر فيس مؤتمر األطراف. 
 

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

ICCD/COP(15)/21-   مشتتتاريع مقررات للنظر فيها في الدورة الخامستتتة عشتتترة لمؤتمر األطراف. مذكرة
 من األمانة

ذات الصتتتتتتتتلة في تنفيذ االتفاقية وفي    3-15من أهداف التنمية المستتتتتتتتتدامة وال ا ة    15إدماج الهدف   )د( 
 تحييد أثر تدهور األراضي

ما تناقش أوجس التآ ر بين تدهور األراضتتتي وأهداف التنمية المستتتتدامة،  ًا كثير  معلومات أستتتاستتتية: -24
، خالل دورات مؤتمر األطراف ولجنة استتتتتعراض تنفيذ االتفاقية.  3-15وال ستتتتيما هدف التنمية المستتتتتدامة  

 إلى األمانة، من بين أصتتتتحاب المصتتتتلحة اآلخرين، االضتتتتطالت بينشتتتتطة لزيادة توفير   14- م أ / 3وطلب المقرر  
  الحوافز لتنفيذ االتفاقية، باستخدام الديناميات المحيطة بيهداف التنمية المستدامة كزخم لتعزيز تنفيذ االتفاقية. 

  ICCD/CRIC(20)/7ستتتتدعى لجنة استتتتعراض تنفيذ االتفاقية إلى استتتتعراض الوثيقة    اإلجراء: -25
  ICCD/CRIC(20)/10عن مشتتتتتتتتتروت مقرر يتعلق بهذا البند من جدول األعمال يرد في الوثيقة  فضتتتتتتتتتاًل  

 بغية صياغة مشروت مقرر نهائي لينظر فيس مؤتمر األطراف.
 

ICCD/CRIC(20)/7-    ذات الصتتتتتلة بس  3-15من أهداف التنمية المستتتتتتدامة وال اية    15إدماج الهدف
 في تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر وتحييد أثر تدهور األراضي. مذكرة من األمانة 

ICCD/CRIC(20)/10-    .مشتتتتاريع مقررات للنظر فيها في الدورة العشتتتترين للجنة استتتتتعراض تنفيذ االتفاقية
 مذكرة من األمانة

 القدرات المحددة األهداف من أجل النهوض بتنفيذ االتفاقيةوضع وتعزيز أنشطة عملية بناء  )هت( 

، إلى األمانة أن تواصتتتتتل، في 14  -م أ/2طلب مؤتمر األطراف، في مقرره    معلومات أستتتتتاستتتتتية: -26
حتتدود الموارد المتتتاحتتة، بنتتاء القتتدرات المحتتددة الهتتدف، لجملتتة أغراض منهتتا دعم تنفيتتذ االتفتتاقيتتة على نحو 

الجنستانية؛ وأن تزيد تعزيز وتعميق الشتراتات الرستمية وغير الرستمية على الستواء    تحولي يراعي االعتمارات
تدعم،   من أجل تيسير عملية بناء القدرات على نحو أفضل؛ وطلب إلى كل من األمانة واآللية العالمية، أن
لتعتاون  في حتدود الموارد المتتاحتة، جهود بنتاء القتدرات لتيستتتتتتتتتتتتتتير تحييتد أثر تتدهور األراضتتتتتتتتتتتتتتي؛ وأن تعز  ا

ًا  أنشتتتطة بناء القدرات في مجال التخ يؤ من آثار الجفاف، وبالتالي  يادة تيستتتير تنفيذ االتفاقية دعم  بشتتتين
 . 2030لخطة التنمية المستدامة لعام 

وستتيح حلقة نقاش لألطراف تمادل الخبرات مع شركائها في التنمية وتسليط الضوء على القضايا   -27
  الرئيسية المتعلقة ببناء القدرات التي ستساعد مؤتمر األطراف على تحديد األهداف الرئيسية للتنفيذ في المستقبل. 
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عن مشتتتروت مقرر ضتتتاًل  ف  ICCD/CRIC(20)/6اللجنة مدعوة إلى استتتتعراض الوثيقة    اإلجراء: -28
 وصتتتتتتتتتتياغة مشتتتتتتتتتتروت مقرر نهائي  ICCD/CRIC(20)/10يتعلق بهذا البند من جدول األعمال يرد في الوثيقة  

 لينظر فيس مؤتمر األطراف.
 

ICCD/CRIC(20)/6-  تطوير وتعزيز بناء القدرات لتعزيز تنفيذ االتفاقية 

ICCD/CRIC(20)/10-    .مشتتتتاريع مقررات للنظر فيها في الدورة العشتتتترين للجنة استتتتتعراض تنفيذ االتفاقية
 مذكرة من األمانة

تحستتتتتين إجراءات تاليع المعلوماتل وكذلي نوعية وشتتتتتكل التقارير التي تقدر إلى مؤتمر   -3 
 األطراف

كان تقديم التقارير بموجب االتفاقية عملية تررارية على مر تاريخ اتفاقية مكافحة    معلومات أساسية:  -29
التصتتتحر. وعقب انعقاد الدورة الستتتابعة عشتتترة للجنة استتتتعراض تنفيذ االتفاقية في ريانا والقرارات الالحقة التي  

لتصتتتتحر، شتتتترعت األمانة  اتخذها مؤتمر األطراف بشتتتتين المستتتتائل المتعلقة باإلبالر في إطار اتفاقية مكافحة ا
  PRAIS 4واآللية العالمية في تحستتتتتتتتتين أدوات اإلبالر وأعدتا نستتتتتتتتتخة مطورة من البوابة اإللرترونية ل بالر  

 . 2021)استعراض األداء وتقييم نظام التنفيذ( إلطالقها في نهاية تشرين األول/أتتوبر 

 معلومات عن:وتقدم الوثائق المعدة لهذا البند من جدول األعمال  -30

،  2030-2018طرائق اإلبالر عن اإلطار االستتراتيجي التفاقية مكافحة التصتحر للفترة   •
لتتمع التقدم المحر  بشتتين األهداف االستتتراتيجية، ًا  بما في ذلك المؤشتترات المقترحة حديث

 ؛ 5بما في ذلك المؤشرات المتعلقة بقضايا تمويل الهدف االستراتيجي 

 بالر في إطار مسؤولية مؤسسات االتفاقية، مثل بناء القدرات؛ والبيئة التمكينية ل  •

 لدعم التقني ل بالر الوطني والمعلومات المتعلقة باالستتتتتتتتتتعراض التقني للتقارير التي ستتتتتتتتتتقدم  •
 إلى مؤتمر األطراف. 

للنجاث في إثراء العمل المنهجي المتعلق بالمؤشترات من خالل المناقشتات التي أجريت مع  ًا  ونظر  -31
-ICCD/COP(15)/CST/7جنتتتة العلم والترنولوجيتتتا، فقتتتد تود األطراف إخضتتتتتتتتتتتتتتتتات أجزاء من الوثيقتتتة  ل

ICCD/CRIC(20)/8  .للمفاوضات المشتركة خالل الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر األطراف 

إلى أن من المقرر أن تنهي لجنة العلم والترنولوجيا دورتها بنهاية األستتتتتتتتتتتبوت األول لمؤتمر  ًا  ونظر  -32
التوثتيتقتتتتتتتة  األ تتعترض  أن  تتقترر  والتوثتيتقتتتتتتتة   ICCD/COP(15)/CST/7-ICCD/CRIC(20)/8طتراف، 

ICCD/CRIC(20)/10    أيار/مايو،    12خالل الجلسة العامة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية يوم الخميس
ة في يلي ذلك اجتمات لفريق االتصتتتال المشتتتترل بين لجنة العلم والترنولوجيا ولجنة استتتتعراض تنفيذ االتفاقي

وقت الحق من ذلك اليوم إلعداد صتتياغة لمشتتروت المقرر بشتتين تقديم التقارير بموجب االتفاقية كي يعتمده  
  ICCD/CRIC(20)/9مؤتمر األطراف. أما الوثائق المتممية المعدة لهذا البند من جدول األعمال )الوثيقتان  

االثنين التالي من خالل وستتائل تفاعلية  ( فستتوف تعرض على األطراف يوم  ICCD/CRIC(20)INF.1و
 قبيل حلقة نقاش.  من

لتتلتتفتتقتترة    اإلجتتراء: -33 بتتتتتتتالتتوثتتيتتقتتتتتتتة    30متتراعتتتتتتتاة  التتمتتتتتعتتلتتقتتتتتتتة  -ICCD/COP(15)/CST/7أعتتاله 

ICCD/CRIC(20)/8   ومقترث تناول أجزاء من هذه الوثيقة من خالل فريق اتصتتتتتتتتتتال مشتتتتتتتتتتترل بين لجنة
' النظر في التقارير المتممية  1تفاقية، فنن اللجنة مدعوة إلى 'العلم والترنولوجيا ولجنة استتتتتتتتتتتتتتتعراض تنفيذ اال
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عن مشتروت مقرر يتعلق بهذا  فضتاًل    التي أعدتها األمانة و/أو اآللية العالمية لهذا البند من جدول األعمال،
' صتتتتتتياغة مشتتتتتتاريع مقررات نهائية 2؛ و'ICCD/CRIC(20)/10البند من جدول األعمال يرد في الوثيقة  

 ا مؤتمر األطراف.لينظر فيه
 

ICCD/COP(15)/CST/7-ICCD/CRIC(20)/8 –   معلومات عن طرائق اإلبالر عن اإلطار االستراتيجي 
 . مذكرة من األمانة 2030-2018التفاقية مكافحة التصحر 

ICCD/CRIC(20)/9-    تحستتتتين إجراءات تبليغ المعلومات، وكذلك نوعية وشتتتتكل التقارير التي تقدم إلى
 مؤتمر األطراف. مذكرة من األمانة 

ICCD/CRIC(20)/INF.1– ممادئ توجيهية لالستعراض الفني للتقارير الوطنية 

ICCD/CRIC(20)/10-  التفاقية.  مشتتتتاريع مقررات للنظر فيها في الدورة العشتتتترين للجنة استتتتتعراض تنفيذ ا
 مذكرة من األمانة

 ضمان مزيد من االستثمارات والعالقات مع اآلليات المالية -4 

 تقرير مرفق الايئة العالمية بشأن تمويل الارامج والمشاريع المتعلقة بالتصحر/تدهور األراضي والجفاف )أ( 

، أن يدرج، كبند دائم في جدول أعمالس،  1  - /م أ 9قرر مؤتمر األطراف، في مقرره   معلومات أستاستية:  -34
في   للمعلومات المتاحة عن تمويل االتفاقية من جانب الوكاالت والمؤستتتتستتتتات المتعددة األطراف، بما ًا استتتتتعراضتتتت

)ب( من  2لفقرة  ذلك معلومات عن أنشتتتتتتتتطة مرفق البيئة العالمية فيما يتعلق بالتصتتتتتتتتحر، على النحو المحدد في ا 
 من االتفاقية.    20المادة  

وتن  متذكرة التفتتاهم بين اتفتتاقيتتة مكتتافحتتة التصتتتتتتتتتتتتتتحر ومرفق البيئتتة العتتالميتتة، المعتمتتدة بموجتب  -35
ستيقدم إلى كل دورة عادية من دورات مؤتمر ًا  ، على أن يعد مرفق البيئة العالمية تقرير 13  -م أ/11المقرر  

ألمم المتحدة لمكافحة التصحر، بشين تمويل البرامش والمشاريع المتعلقة  األطراف، عن طريق أمانة اتفاقية ا
 بالتصحر/تدهور األراضي والجفاف. 

، إلى تقتتديم تقرير عن تنفيتتذ 14 -م أ/9ودعتتا مؤتمر األطراف مرفق البيئتتة العتتالميتتة، في مقرره   -36
 هذا المقرر في إطار تقريره المقبل إلى مؤتمر األطراف في دورتس الخامسة عشرة. 

اللجنة مدعوة إلى استتتتتتتتتتتتتعراض التقرير المقدم من مرفق البيئة العالمية وكذلك مشتتتتتتتتتتتتروت    اإلجراء: -37
وإلى صتتتتياغة مشتتتتروت   ICCD/CRIC(20)/10مقرر يتعلق بهذا البند من جدول األعمال يرد في الوثيقة  

 مقرر نهائي لينظر فيس مؤتمر األطراف.
 

ICCD/CRIC(20)/4-  /تقرير مرفق البيئة العالمية بشتتتتين تمويل البرامش والمشتتتتاريع المتعلقة بالتصتتتتحر  
 تدهور األراضي والجفاف 

ICCD/CRIC(20)/10-    تنفيذ االتفاقية مشتتتاريع مقررات للنظر فيها في الدورة العشتتترين للجنة استتتتعراض  .
 مذكرة من األمانة

 التقرير المقدر من اآللية العالمية عن التقدر المحرز في تعائة الموارد من أجل تنفيذ االتفاقية  )ب( 

، إلى اآللية العالمية مواصتتتتلة  14-م أ/13طلب مؤتمر األطراف، في مقرره  معلومات أستتتتاستتتتية: -38
دعم تعبئة الموارد لتنفيذ االتفاقية وإقامة شتتتراتات جديدة ومواصتتتلة تعزيز الشتتتراتات القائمة مع المؤستتتستتتات  
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أن تضتتتتطلع باألنشتتتتطة الرامية إلى العملية  أيضتتتتًا  ذات الصتتتتلة. وعالوة على ذلك، طلب إلى اآللية العالمية  
 راضي وتعزيز تلك األنشطة. الطوعية لتحديد أهداف لحياد تردي األ

اآللية العالمية وكذلك مشتتتتتتتتتتتتروت مقرر   اللجنة مدعوة إلى استتتتتتتتتتتتتعراض التقرير المقدم من  اإلجراء: -39
وإلى صتتتتياغة مشتتتتروت مقرر   ICCD/CRIC(20)/10يتعلق بهذا البند من جدول األعمال يرد في الوثيقة  

 نهائي لينظر فيس مؤتمر األطراف.

 

ICCD/CRIC(20)/5-   التقرير المقتدم من اآلليتة العتالميتة عن التقتدم المحر  في تعبئتة الموارد من أجتل
 تنفيذ االتفاقية 

ICCD/CRIC(20)/10-    االتفاقية مشتتتاريع مقررات للنظر فيها في الدورة العشتتترين للجنة استتتتعراض تنفيذ  .
 مذكرة من األمانة

 المسائل اإلجرائية: برنامج عمل الدورة الحاد ة والعشرين للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية  -5 

من النظام الداخلي لمؤتمر األطراف، يتعين على لجنة استتتتتتتتتعراض تنفيذ االتفاقية   33وفقًا للمادة   -40
 دورة اللجنة القادمة من أجل اعتماده.أن تقدم إلى مؤتمر األطراف برنامش عمل مؤقتًا ل

 اعتماد تقرير لجنة استعراض تنفيذ االتفاقية  -6 

، على أن تقدم لجنة استتتتتتتتتعراض  13-م أ/13من مرفق المقرر    4تن  لفقرة    معلومات أستتتتتتتتاستتتتتتتتية:  -41
مشتتتتتتتتتتتتتاريع  تنفيذ االتفاقية بانتظام تقارير عن جميع جوانب عملها إلى مؤتمر األطراف، وال ستتتتتتتتتتتتتيما من خالل  

، عند الضتتتتتتتتترورة، في الدورات التي ت عقد بالتزامن مع الدورات العادية لمؤتمر األطراف، كي ينظر   مقررات ت عدُّ
  فيها مؤتمر األطراف ويعتمدها. وتحتوي هذه المقررات على عناصتتر موضتتوعية تهدف إلى تيستتير التنفيذ الفعال 
 لالتفاقية، بما في ذلك األهداف والمسؤوليات المسندة واآلثار المالية المتوقعة لتنفيذها، حسب االقتضاء. 

م تقرير اللجنة عن دورتها العشتترين، بما في ذلك مشتتاريع المقررات، عند اللزوم، إلى    اإلجراء: -42 يقدَّ
 مؤتمر األطراف لري ينظر فيس، ويعتمده عند االقتضاء. 

 

ICCD/CRIC(19)/6-    تقرير الدورة التاستتتتعة عشتتتترة للجنة استتتتتعراض تنفيذ االتفاقية، المعقودة في الفترة
 2021آذار/مارس  19إلى  15من 

ICCD/CRIC(20)/10-    .مشتتتتاريع مقررات للنظر فيها في الدورة العشتتتترين للجنة استتتتتعراض تنفيذ االتفاقية
 مذكرة من األمانة

 
  



ICCD/CRIC(20)/1 

9 GE.22-00984 

 المرفق

 جدول العمل المؤقت للدورة العشرين للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية  
 2022أ ار/مايو  12الخميسل 

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

 

 المسائل التنظيمية  •

 إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  -

(ICCD/CRIC(20)/1) 
 انتخاب أعضاء المكتب غير رئيس لجنة استعراض تنفيذ االتفاقية  -

 

 تنفيذ االتفاقية تنفيذًا فعااًل على المستويات الوطني ودون اإلقليمي واإلقليمي  •

استعراض تقرير لجنة استعراض تنفيذ االتفاقية عن دورتها التاسعة عشرة  -
(ICCD/CRIC(19(/6، ICCD/CRIC(20)/10 ) 
خطط العمل المتعددة السنوات لمؤسسات االتفاقية وهيئاتها الفرعية   -

 (ICCD/COP(15)/6-ICCD/CRIC(20)/2  ،ICCD/COP(15)/21 ( 
( 2021-2020تقرير عن أداء مؤسسات االتفاقية والهيئات الفرعية ) -
(ICCD/CRIC(20)/3 ،ICCD/COP(15)/21 ) 

 

تحسين إجراءات تبليغ المعلومات، وكذلك نوعية وشكل التقارير التي تقدم   •
 إلى مؤتمر األطراف  

(ICCD/COP(15)/CST/7-ICCD/CRIC(20)/8  ،
ICCD/CRIC(20)/9 ،ICCD/CRIC(20)/INF.1  ،

ICCD/CRIC(20)/10 ) 
 

 

 
  



ICCD/CRIC(20)/1 

GE.22-00984 10 

 2022أ ار/مايو  16االثنينل 

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

 

تحسين إجراءات تبليغ المعلومات، وكذلك نوعية وشكل التقارير التي   •
  )تابع(تقدم إلى مؤتمر األطراف 

(ICCD/COP(15)/CST/7-ICCD/CRIC(20)/8  ،
ICCD/CRIC(20)/9 ،ICCD/CRIC(20)/INF.1  ،

ICCD/CRIC(20)/10 ) 
 

المتعلق بتتس    3-15والهتتدف   15إدمتتاج هتتدف التنميتتة المستتتتتتتتتتتتتتتتتدامتتة رقم   •
األراضتتتتتتتتتتتتتتتتتتي   فتتتتتي تتتتتتتتدهتتتتتور  أثتتتتتر  وتتتتتتحتتتتتيتتتتتيتتتتتتتد  االتتتتتتفتتتتتتتاقتتتتتيتتتتتتتة  تتتتتتنتتتتتفتتتتتيتتتتتتتذ 
(ICCD/CRIC(20)/7 ،ICCD/CRIC(20)/10)  

 

 

تطوير وتعزيز أنشتطة بناء القدرات المحددة الهدف من أجل تعزيز تنفيذ  •
  (ICCD/CRIC(20)/6 ،ICCD/CRIC(20)/10)االتفاقية 

 

 

 

 

 2022أ ار/مايو  17الثالثاءل 

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

  

 ضمان مزيد من االستثمارات والعالقات مع اآلليات المالية  •

تقرير مرفق البيئة العالمية بشتتتتتتتين تمويل البرامش والمشتتتتتتتاريع المتعلقة   -
،  ICCD/CRIC(20)/4)بالتصتتتتتتتتتتتتحر/تدهور األراضتتتتتتتتتتتتي والجفاف  

ICCD/CRIC(20)/10 ) 

التقرير المقدم من اآللية العالمية عن التقدم المحر  في تعبئة الموارد   -
االتتتتتتتتفتتتتتتتاقتتتتتتتيتتتتتتتة   تتتتتتتتنتتتتتتتفتتتتتتتيتتتتتتتذ  أجتتتتتتتل  ،  ICCD/CRIC(20)/5)متتتتتتتن 

ICCD/CRIC(20)/10) 

 

 2022أ ار/مايو  18األربعاءل 

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

 

 )تابع(ضمان مزيد من االستثمارات والعالقات مع اآلليات المالية  •

التقرير المقدم من اآللية العالمية عن التقدم المحر  في تعبئة الموارد   -
االتتتتتتتتفتتتتتتتاقتتتتتتتيتتتتتتتة   تتتتتتتتنتتتتتتتفتتتتتتتيتتتتتتتذ  أجتتتتتتتل  ،  ICCD/CRIC(20)/5)متتتتتتتن 

ICCD/CRIC(20)/10) 
 

 

 

  اعتماد تقرير لجنة استعراض تنفيذ االتفاقية  •
(ICCD/CRIC(19)/6 ،ICCD/CRIC(20)/10) 
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