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 جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية
 الدورة السادسة عشرة

 أوردوس، الصني، 7-13 أيلول/سبتمرب 2017
 البند 3 من جدول األعمال

دة ملتحةةةعمليةةةة اغ ةةةست واالسةةةتعراض قيةةةةم اتفاقيةةةة ا  ةةة  ا
ا ة ملكافحةةةة الت ةةةحر  مةةةرض اد ةةةام ة ةةةدا  التنميةةةة املسةةةتد

 وغاايهتا يف عملية تنفيذ االتفاقية
حتسةةةج اةةةةرالاغ تملليةةةت املعلي ةةةاغة وشةةةذل   يعيةةةة و ةةةك  

 التقارير اليت تقدم اىل  ؤمتر ا طرا 

حتسةةج اةةةرالاغ تملليةةت املعلي ةةاغة وشةةذل   يعيةةة و ةةك  التقةةارير الةةيت   
 تقدم اىل  ؤمتر ا طرا 

  شروع  قرر  قدم  ن رئيس جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية  
 إن مؤمتر األطراف، 

 إذ يشري إىل املادة 26 والفقرة 2 من املادة 23 من االتفاقية، 
)ب( مان جادول 3يف إطاار البناد  ه)املقرر اعتمااد 13-م أ/xxإىل املقرر  وإذ يشري أيضا   

 ، التفاقيةأعمال مؤمتر األطراف( ومرفقه الذي يتضمن اختصاصات جلنة استعراض تنفيذ ا
وتشمل الكثري  طويل   أن عملية تقدمي التقارير هي عملية موسعة، تستغرق وقتا   وإذ يرى 

 اجلهات صاحبة املصلحة على الصعيد الوطين،من املؤسسات و 
اعتماااده يف  )املقاارر 13-م أ/xxو 12-أ م/15، و12-م أ/7إىل املقااررات  وإذ يشااري 
 )ب( من جدول أعمال مؤمتر األطراف(، 2إطار البند 
إىل أماناااااااة اتفاقياااااااة األمااااااار املتحااااااادة ملكافحاااااااة التصاااااااحر )االتفاقياااااااة(  يطلااااااا  -1 

واملنظماااات األخااارى ذات الصااالة أن تقااادم امليياااد مااان التوجياااه وتواصااال تااادا ري  ناااا  واملؤسساااات 
القدرات اليت هتدف إىل مساعدة األطراف على االستفادة  كفا ة من األعماال الايت تضاطلا  اا 
املؤسسات املختلفاة املعنياة  شاكل مباأار أو باري مباأار  تاوفري البيااةت عان فاملة اة ال  املقبلاة 
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ى الوطين، مبا يف ذلك التوجيه وتدا ري  نا  القدرات  شأن النُهج املتاحاة ةنشاا  نظار على املستو 
 رصد لتقدمي التقارير إىل االتفاقية من خلل  رةمج الدعر العاملي؛

إىل األمانة أن تنظر يف مواصلة تبسيط منااذ  اة ال  وبريهاا مان  يطل  أيضا   -2 
مباا يف ذلاك جعال منصاة نظاام اساتعراض األدا  وتقياير  أدوات اة ال  لعملياات اة ال  املقبلاة،

 التنفيذ أكثر مل مة للمستخدمني؛
املوافقااااة علااااى تقاااادمي التقااااارير مبوجاااا  االتفاقيااااة ماااارة كاااال أر ااااا ساااانوات   يقاااارر -3 
تاااتمكن البلااادان  اااذه الاااوترية مااان تقااادمي معلوماااات عااان األهاااداف االساااملاتي ية واةطاااار  كيماااا

 (؛)سيعتمد الحقا   2030-2018 التنفيذي للتفاقية للفملة
إىل األماناااة أن تااايود مكتااا  جلناااة اساااتعراض تنفياااذ االتفاقياااة مبلخااا   يطلااا  -٤ 

توليا  للمعلوماات املقدمااة مان األطااراف  غياة متكاني املكتاا  مان اختيااار املاواد و/أو املوا اايا  أو
 أدةه؛ 5ذات االهتمام العام ابلنسبة للغرض املذكور يف الفقرة 

  جلناااة اساااتعراض تنفياااذ االتفاقياااة إىل أن يااادر  يف  ااارةمج عملاااه مكتااا يااادعو -5 
إىل  اختيار املواد أو املوا يا املختارة لل لسات التفاعلية لل نة استعراض تنفياذ االتفاقياة اساتنادا  

االساااااملاتي ي للتفاقياااااة املعلومااااات النوعياااااة املقدماااااة مااااان األطاااااراف  شااااأن إطاااااار تنفياااااذ اةطاااااار 
 (؛ يعتمد الحقا  )س 2030-2018 للفملة

إىل مكت  جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية أن خيص  يف جدول أعمال  يطل  -6 
 جلناااة اساااتعراض تنفياااذ االتفاقياااة، مبسااااعدة مااان األماناااة واتلياااة العاملياااة، حسااا  االقتضاااا ، حيااايا  

 الفرصااة للشااركا  يف التنميااة ماان أجاال تبااادل خاارباهتر يف تنفيااذ االتفاقيااة و/أو تقاادمي الاادعر يعطااي
 من أجل التنفيذ؛ 

إىل األمانة واتلية العاملية، ويدعو  ارةمج األمار املتحادة للبيإاة إىل  يطل  أيضا   -7 
تنساايا الاادعر املقاادم ماان كاال منهااا علااى الصااُعد العاااملي واةقليمااي والااوطين )ماان خاالل  اارةمج 

الوقااا املناساا  الاادعر العاااملي الثاااا واملشاااريا اجلامعااة( ماان أجاال تقاادمي دعاار  اادد ا اادف ويف 
 لبنا  القدرات يف جمال اة ل ؛

احلاجااة إىل مؤأاار  اادد ابلنساابة للهاادف االسااملاتي ي املتعلااا ابجلفاااف  ياادرس -8 
(، ويطلا  إىل جلناة )سيعتمد الحقاا   2030-2018الوارد يف اةطار االسملاتي ي للتفاقية للفملة 

 علقة إبنشا  إطار رصد من هذا القبيل؛العلر والتكنولوجيا أن تقدم املساعدة يف األعمال املت
 إىل األمانااااااااااااة،  وصاااااااااااافها الوكالااااااااااااة الراعيااااااااااااة ملؤأاااااااااااار بايااااااااااااة التنميااااااااااااة يطلاااااااااااا  -٩ 
، أن تستخدم املعلومات املقدمة إليها من األطراف يف تقاريرها الوطنية اليت 1-3-15 املستدامة

لياااااة املتا عااااااة كمسااااااجمة يف جممااااال عم  2030 اااااا صااااالة  تنفياااااذ خطاااااة التنمياااااة املساااااتدامة لعاااااام 
واالستعراض اليت يقودهاا املنتادى السياساي الرفياا املساتوى املعاين ابلتنمياة املساتدامة، وأن تواصال 
التعاااون مااا منظمااة األبذيااة واليراعااة التا عااة لوماار املتحاادة، والشااعبة اةحصااا ية ابألماار املتحاادة 

ت مان أجال اة ال  عان واملنظمات األخارى ذات الصالة يف تطاوير املنه ياات وناج  ناا  القادرا
 املؤأرات ذات الصلة؛
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النهج املقملح واجلادول الايمين جلولاة اة ال  املقبلاة عان التقادم ا ار  يف  يدرس -10 
 (؛)سيعتمد الحقا   2030-2018اةطار االسملاتي ي للتفاقية للفملة 

إىل مؤسسااااات االتفاقيااااة أن تسااااتكمل بيااااا أدوات اة اااال  الل مااااة  يطلاااا  -11 
 .2017ة اة ل  املقبلة اليت ستبدأ يف تشرين الثاا/نوفمرب لعملي

    


