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 مؤمتر األطراف
 الدورة الثالثة عشرة
 2017أيلول/سبتمرب  16-6أوردوس، الصني، 

 ( من جدول األعمال ب)3البند 

 قليميقليمي واإلون اإلتنفيذ االتفاقية تنفيذًا فعااًل على املستوايت الوطين ود
يف  ألطررررررافاإلجرررررراوات لو ا ليرررررات املؤيسرررررية اإلمترررررافية ملسررررراعدة مرررررؤمتر ا

رات نررة ايررتعاختصاصررات ج -ايررتعرات تنفيررذ االتفاقيررة ايتعرامترراً منت مرراً 
 تنفيذ االتفاقية

اإلجررراوات لو ا ليررات املؤيسررية اإلمتررافية ملسرراعدة مررؤمتر األطررراف يف   
نرررررة جاختصاصرررررات  -ايرررررتعرات تنفيرررررذ االتفاقيرررررة ايتعرامتررررراً منت مررررراً 

 ايتعرات تنفيذ االتفاقية

 مشروع مقرر مقدم من رئيس اللجنة اجامعة  
 إن مؤمتر األطراف، 
 ،االتفاقيةمن  22من املادة )أ( و)ج( و)د( و)ح( 2الفقرة إىل  إذ يشري 
ميييييين  26وإىل املييييييادة  23)أ( و)ب( و)ج( ميييييين املييييييادة 2الفقييييييرة إىل أيضييييييا   وإذ يشييييييري 

 ، 8-م أ/3و 8-م أ/5و 11-م أ/14و 12-م أ/14 اتاملقرر االتفاقية، وكذلك إىل 
بشيييان ااجيييرا ات أو االييييات املؤسييييية اا يييا ية  9-م أ/11املقيييرر  يشيييري كيييذلكوإذ  

 ، استعراض تنفيذ االتفاقيةللمياعدة يف
)بشيان ااجيرا ات لتبلييمل املعلوميات واسيتعراض  13-م أ/xxاملقرر  أيخذ يف اعتبارهوإذ  

فاقييييية ملتعليييي   تأربييييو سيييينوات ل بيييي   ابشييييان وتييييرية تقييييدل التقييييارير كيييي    صيييي التنفيييييذ( الييييذ  
 ،التصحر مكا حة
أبن االجتماعات ااقليمية ال تزال تضطلو بدور هام يف استعراض التقدم احملير   يقروإذ  

 اتفاقييةفييذ جي  تعزييز تنمين أاالسرتاتيجي العم  وإطار ويف تقدل ميامهة مفيدة لتنفيذ االتفاقية 
 ،)سيعتمد الحقا ( 2030-2018 مكا حة التصحر
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هيئة  رعية اتبعة مليؤمتر وصفها جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية بجتديد والية يقرر  -1 
ميين االسييرتاتيجي العميي  إطييار األطييراف ملييياعدة مييؤمتر األطييراف يف اسييتعراض تنفيييذ االتفاقييية و 

 )سيعتمد الحقا ( استعرا ا  منتظما ؛ 2030-2018 مكا حة التصحر اتفاقيةأج  تعزيز تنفيذ 

اتريييا اقعقيياد دورتيي   ييرورة قيييام مييؤمتر األطييراف، يف موعييد أقصيياه  يقييرر أيضييا   -2 
، وعملياهتييييا املعنييييية  لتنفيييييذ التابعيييية ل تفاقييييية سييييتعراض اختصاصييييات اللجنييييةالتاسييييعة عشييييرة،  

  ؛ما يلزم من تعدي توجدول اجتماعاهتا هبدف إجرا  

املعنييييية  لتنفيييييذ التابعيييية ل تفاقييييية  اختصاصييييات اللجنيييية اعتميييياديقييييرر كييييذلك  -3 
 املقرر؛  لصيغة اليت ترد هبا يف مر   هذا

أن يعكييييمت مييييؤمتر األطييييراف، عيييين طرييييي  مكتبيييي ، عليييي  إعييييداد الطرا يييي  يقييييرر  -4 
من أجي  االسرتاتيجي العم  طار واملعايري واالختصاصات املناسبة لتقييم منتصمت املدة اخلاص إب

)سيعتمد الحقا ( بغية اعتمادها يف الدورة  2030-2018 مكا حة التصحر اتفاقيةتعزيز تنفيذ 
 ة ملؤمتر األطراف؛الرابعة عشر 
البلييدان النامييية األطييراف واألطييراف األخيير  القييادرة، وكييذلك املنظمييات  يييدعو -5 

 الدولية واملؤسيات املالية املعنية إىل تقدل ميامهات تقنية ومالية لعملية االستعراض؛
شيياق  شييان كيي  األحكييام مل يعييد سييار  املفعييول،  9-م أ/11أن املقييرر  يعليين -6 

يف اسييتعراض تنفيييذ االتفاقييية  را ات أو االيييات املؤسيييية ملييياعدة مييؤمتر األطييرافاملتصييلة  اجيي
 املقرر؛ هذه  استعرا ا  منتظما ، إذا تعار ت مو األحكام املدرجة يف

أن تييييييتعرض األحكييييييام املتعلقيييييية  الجتماعييييييات تفاقييييييية اال إىل أماقيييييية يطلييييي  -7 
، عليي  النحييو الييوارد يف السييتعراض تنفيييذ االتفاقييية لجنييةالااقليمييية املعقييودة ًضييريا  الجتماعييات 

تربعيات ماليية لتمكينهيا احلصيول علي  اليينتني، وأن تليتم   برانمج عملها احملدد التكاليمت لفرتة
 ااقليمية.هذه االجتماعات عقد من 
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 املرفق

 اختصاصات جنة ايتعرات تنفيذ االتفاقية   

 الوالية واملهام -لوالً  
ًييت سييلطة مييؤمتر األطييراف وبتوجييي  منيي ، وكجييز  عراض تنفيييذ االتفاقييية، تتييوىل جلنيية اسييت -1
يتجييزأ ميين قظييام اسييتعراض األدا  وتقييييم التنفيييذ مييياعدة مييؤمتر األطييراف يف اسييتعراض تنفيييذ  ال

 26االتفاقيييية وتييييييري تبييييادل املعلومييييات بشييييان التيييدابري اليييييت يعتمييييدها األطييييراف، عميييي    ملييييادة 
 االتفاقية. من
 جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية عل  وج  اخلصوص املهام التالية: تؤد  -2

وإطييار العميي  االسييرتاتيجي ميين أجيي  تعزيييز تنفيييذ إجييرا  تقييييم لتنفيييذ االتفاقييية  )أ( 
ستعراض املعلومات   -( )يشار إلي   يما يلي بعبارة "تقييم التنفيذ"( 2018-2030)االتفاقية 

 ؛األطراف اليت تقدمها
 يييييية التابعييييية ل تفاقيييييية )يشيييييار إليييييي اض أدا  املؤسييييييات وا يئيييييات الفرعاسيييييتعر  )ب( 

رير اإىل تقيلي بعبارة "استعراض األدا "(  تباع هنج اادارة القا مة عل  النتا ج، و الستناد   يما
 ؛برانمج العم  احملدد التكاليمت ملدة الينتني

جنة، متّشيا  مو هنج اادارة القا مة أع ه، تضطلو الل 2يف إطار املهام احملددة يف الفقرة  -3
 :حي  االقتضا عل  النتا ج،  ألقشطة التالية 

النظير يف املعلومييات املتعلقية بتعبئيية واسيتودام املييوارد املاليية وكريهييا مين أشييكال  )أ( 
االتفاقييية،  ييا يف ذلييك املعلومييات  يف سييبي  بلييو  تنفيييذالييدعم ميين أجيي  تعزيييز  عاليتهييا وكفا هتييا 

 من مر   البيئة العاملية واالية العاملية؛ املقدمة
التوصيية أبسيالي  ًييني إجيرا ات تبلييمل املعلوميات،  ضي   عين ًييني قوعييية  )ب( 

 ؛وشكلها التقارير اليت تقدم إىل مؤمتر األطراف
 التوصية خبطوات أخر  لتنفيذ االتفاقية. (ج) 

إىل مييؤمتر األطييراف، وال سيييما تقدم اللجنيية  قتظييام تقييارير عيين بيييو جواقيي  عملهييا سيي -4
  لوسا   التالية:

تقرييير هنييا ي عيين الييدورات اليييت ترتعقييد يف الفييرتات الفاصييلة بييني الييدورات العادييية  )أ( 
ملييؤمتر األطييراف، يتضييمن توصييياهتا بشييان التييدابري اا ييا ية اليي  م اذاذهييا لتييييري تنفيييذ االتفاقييية 

 تنفيذا   عاال ؛
مشيياريو مقييررات ترتعييّد، يف حاليية الضييرورة، يف الييدورات اليييت تعقييد  لييت  م مييو  )ب( 

تتضمن عناصير وهي  ويعتمدها،الدورات العادية ملؤمتر األطراف، وترتقدم إىل املؤمتر كي ينظر  يها 
مو يييوعية لتيييييري تنفييييذ االتفاقيييية بفعالييييية وتبيييني األهيييداف واملييييؤوليات املييييندة واا ر املالييييية 

 عة لتنفيذها، حي  الضرورة.املتوق
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 تكوين اللجنة -اثنياً  
 تتالمت جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية من بيو أطراف االتفاقية. -5
جييييو  قبيييول أ  هيئييية أو وكالييية أخييير ، سيييوا  كاقيييت وطنيييية أو دوليييية، حكوميييية أو كيييري  -6

ون ممثلييية يف تركييي  يف أن تكييي  يييا يف ذليييك منظميييات ا تميييو امليييد  والقطييياع اخلييياص، حكوميييية،
 دورات اللجنة بصفة مراق ، ما مل يعرتض عل  ذلك ثلث األطراف احلا رين يف الدورة.

مييين النظيييام اليييداخلي، يضيييطلو  31و قيييا  للميييادة  تنتوييي  اللجنييية أربعييية قيييواب لر يييييها -7
أحدهم بدور املقرر. ويتشك  مكت  اللجنة منهم ومن الر ي  الذ  ينتوب  مؤمتر األطراف و قا  

 من النظام الداخلي.  31ة للماد
يرتنتويي  ر ييي  اللجنيية وقوابيي  يف االجتميياع األخييري لييدورة اللجنيية اليييت ترتعقييد  لييت  م مييو  -8

 دورات مؤمتر األطراف، ويتقلدون منصبهم  ورا .

 لصحاب املصلحة الذين ُتستعرت تقاريرهم -اثلثاً  
 يت تقدمها ا يئات املبلغة التالية:تقوم اللجنة يف إطار برانمج عملها  ستعراض املعلومات ال -9

 تقييم التنفيذ  
 األطراف؛ )أ( 
و قييا  ملييذكرة التفيياهم املعقييودة بييني مييؤمتر األطييراف و ليي  ، العامليييةمر يي  البيئيية  )ب( 

 ؛مر   البيئة العاملية
 ايتعرات األداو   

املييية، وجلنيية املؤسيييات وا يئييات الفرعييية التابعيية ل تفاقييية )األماقيية، واالييية الع )ج( 
 وجلنة استعراض تنفيذ االتفاقية(. العلم والتكنولوجيا،

مين األطيراف  القطاع اخلاص، إماو   تمو املد  ميكن احلصول عل  املعلومات املتعلقة  -10
 عن طري  التقارير اليت تقدمها أو من خ ل دراسات ميتقلة، حي  االقتضا . 

 نطاق االيتعرات -رابعاً  
عيياديتني  تيينيدورات مييؤمتر األطييراف ومييرة واحييدة بييني كيي  دور ترتعقييد دورات اللجنيية أثنييا   -11
 ؤمتر األطراف.مل

دورات علييي  اسيييتعراض اليييبيييني  الفاصيييلة يف الفيييرتات الييييت تعقيييدها اللجنيييةتركيييز اليييدورات  -12
 تنفيذ األطراف ل تفاقية بوسا   تشم  ما يلي:

وبنيا  علي   ت التقدم ميرة كي  أربيو سينواتمؤشرا بنا  عل إجرا  تقييم للتنفيذ  )أ( 
 ؛األجزا  اليردية الواردة يف منوذج ااب   مرة ك  سنتني

 ج  تنفيذ االتفاقية؛استعراض التد قات املالية من أ )ب( 

 )أ( أع ه إىل مؤمتر األطراف.4وا دف هو تقدل التقرير املشار إلي  يف الفقرة 
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الييييدورات اليييييت تعقييييدها اللجنيييية يف الفييييرتات الفاصييييلة بييييني ييييييتند اسييييتعراض التنفيييييذ يف  -13
املقدمييية يف اليييدورات قفييييها  )أ( أعييي ه9اليييدورات إىل تقيييارير ا يئيييات املبلغييية املدرجييية يف الفقيييرة 

يف الفييرتات الفاصييلة بييني الييدورات. والسييتعراض امليييامهات املقدميية ميين القطيياع اخليياص،  املعقييودة
 ر حي  املوارد املتاحة. ترتعّد دراسات ميتقلة لتقييم األث

منظميات ا تميو وكاالت األمم املتحدة واملنظميات احلكوميية الدوليية و مشاركة  سترتيهَّ  -14
 الدورات. يف الفرتات الفاصلة بني اليت تعقدها اللجنةاملد  يف مناقشات بيو الدورات العلنية 

ميؤمتر األطيراف، تيياعد اللجنية  مليؤمتر يف الدورات املعقودة  ليت  م ميو اليدورات العاديية -15
 األطراف  يما يلي:

اسييييتعراض خطيييي  العمييييي  املتعيييييددة الييييينوات للمؤسيييييات وا يئيييييات الفرعييييية  )أ( 
 ل تفاقية؛ التابعة

 الفاصيلة يف الفيرتاتالييت عقيدهتا يف الدورات  املعتمد ها،تقرير اللجنة استعراض  )ب( 
التقييييارير معلومييييات مقدميييية ميييين  و/أوالتقييييدم املتعليييي  بتقييييييم التنفيييييذ )مؤشييييرات و ، الييييدوراتبييييني 

 املقدمة من األطراف؛ (اليردية
إجرا  استعراض ألدا  املؤسييات وا يئيات الفرعيية التابعية ل تفاقيية  سيتودام  )ج( 

 هنج اادارة القا مة عل  النتا ج؛
 أ  موعد قد حيدده مؤمتر األطراف؛ استعراض التعاون مو مر   البيئة العاملية يف )د( 
 ؛بنا   عل  طل  جلنة العلم والتكنولوجياالقضااي بعض إسدا  املشورة بشان  )هي( 

 )ب( أع ه.4وا دف هو و و مشاريو مقررات، عند االقتضا ، عل  النحو املشار إلي  يف الفقرة 

 وترية الدورات -خامساً  
بييني بييني الييدورات مييرة واحييدة  الفاصييلة يف الفييرتاتاليييت تعقييدها اللجنيية تعقييد الييدورات  -16

 العادية ملؤمتر األطراف. االجتماعات
الييدورات اليييت تعقييدها اللجنيية يف الفييرتات الفاصييلة بييني الييدورات ينبغييي أال تتجيياو  مييدة  -17

 أسبوعا  واحدا  )مخية أايم عم (.
 ر األطراف مخية أايم عم .الدورات اليت تعقدها اللجنة أثنا  مؤمتينبغي أال تتجاو  مدة  -18
 األطراف. تعقد الدورات االستثنا ية للجنة يف املواعيد اليت يقررها مؤمتر -19

 تن يم العمل -يادياً  
 تكون دورات جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية علنية، ما مل تقرر اللجنة خ ف ذلك. -20
 ك  دورة من دوراهتا.  تعتمد اللجنة جدول أعما ا وتنظيم عم  الدورة يف بداية -21
 التفاقية جدول األعمال املؤقت لدورات اللجنة  لتشاور مو مكت  اللجنة.ا أماقةعد ت -22
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 طابع االيتعرات واملنهجية -يابعاً  
و عيياال  ميين حيييث  يكييون االسييتعراض صييرحيا  وشييفا ا  وشييام   ومييران  وتييييرياي  ينبغييي أن  -23

استودام املوارد املالية والتكنولوجية والبشرية، مو إي   االعتبار الواج  لألقاليم واألقاليم الفرعية 
 عتمياد هنيج تفياعلي  اليدروساخليربات واسيتو ص  لتبيادلاجلغرا ية. ويشك  االستعراض عمليية 

العميي  إطييار و فيييذ االتفاقييية ميين شيياق  ًديييد أوجيي  النجيياح والعقبييات والصييعو ت بغييية ًيييني تن
 .)سيعتمد الحقا ( 2030-2018 مكا حة التصحر اتفاقيةمن أج  تعزيز تنفيذ االسرتاتيجي 

 شفافية العمل -اثمناً  
 .العام بيو تقارير جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية وقتا ج عملها متاحة للجمهور تكون -24

    


