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 جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية
 الدورة السادسة عشرة

 2017أيلول/سبتمرب  13-7أوردوس، الصني، 
 ( من جدول األعمال )ه2البند 

دون طين و تنفيذذذذذذ االتفاقيذذذذذة تنفيذذذذذذات ايعذذذذذاالت ع ذذذذذ  ا سذذذذذت    الذذذذذ  
 اإلق يمي واإلق يمي

: اليذذذةضذذذمان د مذذذد دذذذر االسذذذتقمارا  والعاقذذذا  دذذذ  ا ليذذذا  ا 
دشذذذارمع  و اجمذذذ  تقرمذذذر درايذذذئ اللياذذذة العا يذذذة يشذذذون اسذذذ اتي يات  وير 

 ابلتصحر تع قةاليف ال ائدة ا تفئ ع يها لألنشطة ا لتم مل التك

 التعاون د  درايئ اللياة العا ية  
 دشروع دقرر دقدم در رئيس جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية  

 إن مؤمتر األطراف، 
 من االتفاقية، 21و 20و 6و 5إىل املواد  إذ يشري 
 ،12-م أ/12إىل املقرر  وإذ يشري 
بتقريير مرقيا البي ية اليامليية املقيدم إىل اليدورل العالعية عشيرل مليؤمتر األطيراف  وإذ حييي  علميا   

يف اتفاقييييية األميييي  املتحييييدل مل اقحيييية التصييييحر عيييين أ شييييقة مرقييييا البي يييية الياملييييية املتيلقيييية   دارل 
، بصيييي ت  2017حزيران/يو يييي   30إىل  2015متوز/يوليييي   1املسيييتدامة لضرايفيييف يف الفييي ل مييين 

 ،ICCD/CRIC(16)/16الوثيقة الواردل يف 
ال كيز املتيلا بتدهور األرايفف من قبل م تب التقييي   بتقيي  جمال أيضا   وإذ حيي  علما   

 سييتنتاجات  الييك تؤكييد األكييية ال ييربي الييك ي تسييي ا  ويرحييباملسييتقل التييابف ملرقييا البي يية الياملييية، 
  الحتياجيييياق الققريييييية يف قييييييف املنييييياطا، يتيليييييا قيمييييياجمييييال ال كييييييز املتيليييييا بتييييدهور األرايفيييييف 

 ،(1)سيما أقريقيا وال

__________ 

(1)  <www.gefieo.org/sites/default/files/ieo/evaluations/files/value-money-ld-2016.pdf>. 
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سيييييما متويييييل األ شييييقة  وال  سييييتمرار الييييدع  املوجيييي  لتنفييييي  االتفاقييييية، يرحييييب -1 
 من أهداف التنمية املستدامة؛ 3-15التم ينية من جا ب مرقا البي ة الياملية يف سياق ال اية 

اجل يييياق املاريييية ملرقييييا البي يييية الياملييييية إىل االسييييتيا ة  لنتييييا   والييييدروس  يييييدعو -2 
تقرييييير بشيييي ن الربجميييية واألولييييورق يف املنيييياطا املتضييييررل ميييين أجييييل تر يييييد املسييييتفادل، الييييواردل يف ال

 التوج اق الربجمية لصاحل جمال ال كيز يف إطار املرحلة السابية لتجديد موارد مرقا البي ة الياملية؛
البلييدان املتقدميية األطييراف واألطييراف األقييري إىل تقييدة تربعيياق مالييية  يشييجف -3 

يشييمل جمييال ال كيييز  مبييا ت ييون املرحليية السييابية لتجديييد املييوارد قوييية، كيمييا  إىل مرقييا البي يية الياملييية
 املتيلا بتدهور األرايفف؛ 

مرقيييا البي ييية اليامليييية إىل مواتيييلة دعمييي  تنفيييي ا االتفاقيييية يف إطيييار املرحلييية  ييييدعو -4 
 ؛3-15سيما من ا ال اية  وال يفوء أهداف التنمية املستدامة، ويف السابية لتجديد املوارد

مرقيا البي ية اليامليية إىل أن يسيتمر، قيرل املرحلية السيابية لتجدييد  يدعو أيضيا   -5 
ميييوارديف، يف تقيييدة اليييدع  التقيييال وامليييال يف جمييياالق بنييياء القيييدراق، وا بييير ، و دييييد األهيييداف 

 القوعية لتحييد أثر تدهور األرايفف وتنفي ها على الصييد الوطال؛
ملرقيا البي ية اليامليية إىل النعير عليى النحيو الواجيب اجل اق املارة  يدعو ك لك -6 

بتخصيص املوارد ملختلف حماور اليميل الر يسيية ويشيجف  يتيلا قيمايف الشواغل الك أُعربا عن ا 
األطييييراف علييييى الييييدعول، ميييين قييييرل مرقييييا البي يييية الياملييييية وج يييياق التنسيييييا ا اتيييية  التفاقييييية 

اق ريييو توزييييا  متييوازا  أثنيياء عملييية املرحليية السييابية لتجديييد ودوا رهييا، إىل توزيييف املييوارد علييى اتفاقييي
 املوارد؛ 

مرقييا البي يية الياملييية علييى مواتييلة وزردل تيزيييز وسييا ل تسييخري الفيير   يشييجف -7 
املتاحيييية لرسييييتفادل ميييين أوجيييي  التييييوزر بييييني اتفاقييييياق ريييييو وغريهييييا ميييين االتفاقيييياق البي ييييية املتيييييددل 

 ؛ 2030 ليام التنمية املستدامة األطراف ذاق الصلة، وك لك ققة
مرقا البي ة الياملية إىل ا بير  عين تنفيي  هي ا املقيرر يف تقرييريف املقبيل إىل  يدعو -8 

 مؤمتر األطراف يف دورت  الرابية عشرل.
    

 


