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 جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية
 الدورة السادسة عشرة

 2017أيلول/سبتمرب  13-7أوردوس، الصني، 
 من جدول األعمال 4البند 

شلرة عة عاملسائل اإلجرائية: برانمج عملل اللدورة السلاب
 للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية

 برانمج عمل الدورة السابعة عشرة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية   
 مشروع مقرر مقدم من رئيس جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية  

 األطراف،إن مؤمتر  
 من االتفاقية، 22)أ( و)ج( من املادة 2إىل الفقرة  إذ يشري 
 من االتفاقية، 26وإىل املادة  23)ج( من املادة  )أ( إىل2إىل الفقرة  وإذ يشري أيضا   
واملرفريريا الريريوارد فيريري  الريري ا يتضريريمن ا تصا ريريا   13-م أ/xxإىل املقريريرر  وإذ يشريريري أيضريريا   

 جلنة استعراض تنفي  االتفاقية،
على أمهية ختصريي  وقريك كرياف للمناقشريا  ألريني األطريراف السريتعراض التنفيري   وإذ يؤكد 

 يف اجتماعا  جلنة استعراض تنفي  االتفاقية املعقودة أثناء الدورا ، 
على أمهية دعوة شركاء التنمية، مثري  وكرياال  األمريمل املت،ريدة، واملن مريا   وإذ يؤكد أيضا   

ركة يف ىل املشريريريرياإاحلكوميريريريرية الدوليريريريرية، واينتمريريريريع املريريريريد، واينموعريريريريا  األ ريريريرير ،   ريريريري  االقتضريريريرياء، 
 جل ا  الت،اور املعقودة ألني الدورا ، 

احملرير  وت رياهمل يف اسريتعراض التقريدم  هامريا   أبن االجتماعا  اإلقليمية تؤدا دورا   وإذ يقر 
 سريااتيي طريار االيرية( واإلم امهة مفيدة يف تنفي  اتفاقية األممل املت،دة ملكاف،رية التصري،ر )االتفاق

 (، )سيعتمد ال قا   2030-2018لالتفاقية للفاة 
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إدراج البنريريريريريود التاليريريريريرية يف جريريريريريدول أعمريريريريريال الريريريريريدورة ال ريريريريرياألعة عشريريريريريرة للينريريريريرية  يقريريريريريرر -1 
 ا األطراف وتناقشها:استعراض تنفي  االتفاقية كيما ت تعرضه

م ريريامها  االجتماعريريا  اإلقليميريرية املعقريريودة يف إطريريار الت،ضريريري للريريدورة ال ريرياألعة  )أ( 
 عشرة للينة؛
سريريريااتيي  لالتفاقيريريرية التنفيريريري  تالسريريريتعارة  ؤشريريريرا  التقريريريدم الريريريواردة يف اإلطريريريار اال )ب( 
 (؛)سيعتمد ال قا   2030-2018للفاة 

 تدهور األراض ؛ تنفي  األهداف الطوعية لت،ييد أثر )ج( 
 (؛)سيعتمد ال قا   2030-2018إطار تنفي  اإلطار االسااتيي  لالتفاقية للفاة  )د( 
 التدفقا  املالية لتنفي  االتفاقية؛ )هري( 
إجريريريريراءا  تبليريريريريا املعلومريريريريا ، وكريريريري لق روعيريريريرية وشريريريريك  التقريريريريارير الريريريري  تقريريريريدم إىل  )و( 

 األطراف؛ مؤمتر
البيريريرياا  املبد يريريرية واملنهييريريرية املقا ريريرية لصريريريياية األهريريريداف الطوعيريريرية لت،ييريريريد أثريريرير  ) ( 

 تدهور األراض  على الصعيد الوطين؛ 
إىل األمارريرية أن تعمريريمل  ميريريع لمريريا  األمريريمل املت،ريريدة،  ريريا ال يقريري  عريرين سريريتة  يطلريري  -2 

 ل مؤقتريريا  أسريرياأليع قبريري  ارعقريرياد الريريدورة ال ريرياألعة عشريريرة للينريرية اسريريتعراض تنفيريري  االتفاقيريرية، جريريدول أعمريريا
 أعريال،، فضريال   1وواث ا مناسريبة لتلريق الريدورة، علريى عريو يعكريو البنريود الريواردة يف الفقريرة  مشرو ا  

 عن أية ألنود إضافية تقتضيها املقررا  ال  اعتمدهتا الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األطراف.
    


