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 مؤتمر األطراف
 عشرة الثالثة الدورة

 2017أيلول/سبتمرب  16-6أوردوس، الصني، 
 من جدول األعمال)ج( 7 البند

 المسائل اإلجرائية
 عشرة لمؤتمر األطراف الرابعةبرنامج عمل الدورة 

 عشرة لمؤتمر األطراف الرابعةبرنامج عمل الدورة   
 رئيس مؤتمر األطرافمقدم من  مقرر مشروع  

 إن مؤمتر األطراف، 
 ملكافحة التصحر،تفاقية األمم املتحدة من ا 22املادة  إىلشري إذ ي 
، 5-م أ/5، و4-م أ/5، و3-م أ/4، و2-م أ/2، و1-م أ/9إىل مقريريريررات  وإذ يشريريري أيًريريا   

، 11-م أ/39، و10-م أ/38، و9-م أ/35، و8-م أ/27، و7-م أ/30، و6-م أ/29و
)بشريريريريريريريريريريريريريهن إطريريريريريريريريريريريريريار ال مريريريريريريريريريريريريري   13-م أ/XXبشريريريريريريريريريريريريريهن برىلريريريريريريريريريريريريريام  عملريريريريريريريريريريريريري ، وإىل املقريريريريريريريريريريريريريرر  12-أ /م34و

)بشريريهن اصتصاتريرياة انريرية اسريريت را   13-/م أXXواملقريريرر  (لالتفاقيريرية 2030-2018 االسريريتاتي  
 ،تنفيذ االتفاقية(

 الثالثريريريريةاملقريريريرراة ذاة الصريريريريلة الريريريرير األريريريذ ا مريريريريؤمتر األطريريريراف ال دورتريريريري  وإذ يهصريريريذ ال االعتبريريريريار  
 عشرة،

إدراج البنريريريريود التاليريريريرية ال جريريريريدول أعمريريريريال دورتريريريري  الراب ريريريرية عشريريريريرة و ريريريريذل  ال يقريريريريرر  -1 
 :اخلامسة عشرة إذا لزم األمرجدول أعمال دورت  

اتفاقيرية األمريريم املتحريريدة  علريري  اآلثريريار املتتبرية: 2030 ل ريريام صطرية التنميريرية املسريتدامة (أ) 
 ر:ملكافحة التصح

تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة أىلشطة إدماج أ داف التنمية املستدامة وغاياهتا ال  '1'
 وحتييد أثر تد ور األراض ؛ ملكافحة التصحر
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ة االتصريريال الشرياملة وعقريريد األمريم املتحريريدة للصريحار  ومكافحريرية تنفيريذ اسريتاتي ي '2'
 (؛2010-2020التصحر )

 :الوطين ودون اإلقليم  واإلقليم ى عل  املستو  تنفيذا  ف اال  تنفيذ االتفاقية  (ب) 
 ؛تقرير انة است را  تنفيذ االتفاقية وتوتياهتا إىل مؤمتر األطراف '1'
صريريرى ذاة الصريريلة ومريريو املن مريرياة تشريري يو وت زيريريز ال القريرياة مريريو االتفاقيريرياة األ '2'

 ؛واملؤسساة والو االة الدولية املختصة
 متاب ة أطر السياساة والقًايا املواضي ية؛ '3'
 :ضمان مزيد من االستثماراة وال القاة مو اآللياة املالية '4'

 اآللية ال املية؛ 
اسريريريريريريت را  تقريريريريريريرير انريريريريريرية ال لريريريريريريم الريريريريريريربمل بريريريريريريني امل ريريريريريريارف ال لميريريريريريرية وتريريريريريرينو القريريريريريريرار:  (ج) 

 والتكنولوجيا وتوتياهتا املقدمة إىل مؤمتر األطراف؛
 ؛2021-2020الربىلام  وامليزاىلية لفتة السنتني  (د) 
 املسائ  اإلجرائية: (ه) 

اتفاقية األمريم  شار ة وإشراك من ماة اجملتمو املدين ال اجتماعاة وعملياةم '1'
 ؛املتحدة ملكافحة التصحر

اتفاقية األمريم املتحريدة  وعملياة شار ة وإشراك القطاع اخلاص ال اجتماعاةم '2'
 ؛واستاتي ية مشار ة مؤسساة األعمال ملكافحة التصحر

جلسريريريرياة  ريريريريوار تفريريريرياعل  مريريريريو أتريريريريحاب املصريريريريلحة امل نيريريريريني، إدراج يقريريريريرر أيًريريريريا   -2 
الريريواراو ومن مريرياة اجملتمريريو املريريدين وقطريرياع األعمريريال واألوسريرياا ال لميريرية وأعًريرياو الربملريريان،  فريريي م مبريريا

 ل الر هتم م؛بشهن بنود جدول األعما
إىل األماىلريرية أن تد ريريدو جريريدول أعمريريال مؤقتريا  مشريريرو ا ، باالتفريريا  مريريو رئريريي  يطلري   -3 

عشريريريرة، ةصريريريذة ال االعتبريريريار األ كريريريام الريريريواردة ال املقريريريرراة ذاة  الراب ريريريةمريريريؤمتر األطريريريراف ال دورتريريري  
ذة   ؛صالل ذل  املؤمترالصلة الر األخ

إىل األماىلريرية أن ت مريريريم اميريريريو الليريرياة الرنيريريرية، قبريري  اىل قريريرياد الريريريدورة  يطلريري  أيًريريريا   -4 
عشريريرة ملريريؤمتر األطريريراف بسريريتة أسريريابيو علريري  األقريري ، الوثريريائل املناسريريبة لتلريري  الريريدورة، علريري   ريريو  الراب ريرية

 .أعاله 2و 1ي ك  املقرراة الواردة ال الفقرتني 
    


