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  استعراض تنفيذ االتفاقيةة نجل
  الدورة الثامنة

  ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٣٠- ٢٣بوينس آيرس، 

  من جدول األعمال املؤقت) ج(٢البند 
  ذـوإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفياستعراض تنفيذ اخلطة 

   )٢٠١٨-٢٠٠٨(االتفاقية    
  ل الوكاالت واملؤسساتاستعراض املعلومات املتاحة بشأن متويل تنفيذ االتفاقية من ِقب

  ذلك املعلومات املتعلقة بأنشطة مرفق البيئة العاملية يف  املتعددة األطراف، مبا   

علومات املتاحة بشأن متويل تنفيذ االتفاقية من       استعراض امل 
  ذلك  ؤسسات املتعددة األطراف، مبا يف    ِقبل الوكاالت وامل  

  املعلومات املتعلقة بأنشطة مرفق البيئة العاملية     
  ∗مذكرة من األمانة

  موجز
رئيس /ري املوظفني التنفيذيني يف مرفق البيئة العاملية       من األمني التنفيذي التفاقية مكافحة التصحر وكب       ٨-م أ /٦رجا مؤمتر األطراف يف املقرر        

  .املرفق بوصفه آلية مالية من آليات االتفاقية أن يقدما إىل الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف تقريراً عن تنفيذ التعاون مع مرفق البيئة العاملية
 االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل تعزيـز تنفيـذ     ، بأن تنفيذ اخلطة وإطار العمل     ٨-م أ /٣وسلَّم مؤمتر األطراف، يف مقرره        

يقتضي حشد املوارد املالية الكافية اليت ميكن التنبؤ هبا واملالئمة التوقيت على الصعيدين الوطين والـدويل علـى                  ) ٢٠١٠-٢٠٠٨(االتفاقية  
إىل النظر يف تبسيط إجراءات التمويل املتبعة لديه من أجـل           هذا السياق،    السواء، من أجل تنفيذها تنفيذاً فعاالً ويدعو مرفق البيئة العاملية، يف          

   .تسهيل حصول البلدان النامية على التمويل املقدم من املرفق، وإبالغ مؤمتر األطراف بالتقدم احملرز يف هذا الصدد
افحة التصحر ومرفق البيئة العاملية     ومنذ اعتماد هذين املقررين، ُسجل تقدم يف التعاون بني عملييت وأمانيت اتفاقية األمم املتحدة ملك                

 اليت تتضمن تقرير مرفق البيئة العاملية عـن اسـتراتيجيات           ،ICCD/CRIC(8)/3/Add.1على حنو ما يرد يف هذه املذكرة ويف إضافتها، الوثيقة           
 يف املقـررين  الوارد للطلب قارير وفقاًوُتقدَّم هذه الت .وبرامج ومشاريع لتمويل التكاليف اإلضافية املتفق عليها لألنشطة ذات الصلة بالتصحر       

  .راف وجملس مرفق البيئة العامليةاملذكورين وتتسق مع مذكرة التفاهم القائمة املربمة بني مؤمتر األط

                                                      

 من البلدان األطـراف خـالل االجتماعـات         معلوماتتأخر تقدمي هذه الوثيقة بسبب احلاجة إىل احلصول على            ∗
 .٢٠٠٩يوليه / متوز-يونيه / يف فترة حزيرانالتأمت للدورة التاسعة ملؤمتر األطراف واجتماعات هيئاهتا الفرعية اليت التحضرييةاإلقليمية 

Distr. 
GENERAL 

ICCD/CRIC(8)/3 
22 July 2009 

ARABIC 
Original: ENGLISH 



ICCD/CRIC(8)/3 
Page 2 

 

   معلومات أساسية- أوالً
املية، بغية  النظر يف التقارير املتعلقة بالتعاون مع مرفق البيئة الع        يف   والية جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية       تتمثل  - ١

  . من النظر، ويعتمدها حسب االقتضاءاً وضع مشاريع مقررات، عند الضرورة، لكي يوليها مؤمتر األطراف مزيد

 قبول مرفق البيئة العاملية كآلية مالية التفاقية األمـم املتحـدة            ٦- م أ /٦وقرر مؤمتر األطراف يف املقرر        - ٢
 عن تقديره جمللس مرفق البيئة العاملية ملواصلة دعمه        ٧- م أ /٦ر  وأعرب مؤمتر األطراف، يف املقر     .ملكافحة التصحر 

وقرر مؤمتر األطراف كذلك    . لتنفيذ االتفاقية وتركيزه على تعزيز سياسات ومبادرات اإلدارة املستدامة لألراضي         
تفاقية مكافحـة   أن يعتمد مذكرة تفاهم ويربمها مع جملس مرفق البيئة العاملية، ودعا أمانيت مرفق البيئة العاملية وا               

  .التصحر إىل اختاذ ترتيبات مناسبة لتنفيذ املذكرة

 بشأن ختصيص األموال ملكافحة تردي األراضي يف إطار         قلقه، أبدى مؤمتر األطراف     ٨- م أ /٦ويف املقرر     - ٣
الت العمـل   العملية الرابعة لتجديد موارد مرفق البيئة العاملية، ودعا مرفق البيئة العاملية إىل وضع استراتيجية جما              

الرئيسية فيما يتعلق بتردي األراضي موضع التنفيذ الفعال والسريع من أجل العملية الرابعة لتجديد موارد مرفـق            
 القيـام يف العمليـة      -  ودعا جملس مرفق البيئة العاملية إىل        - البلدان األطراف املتقدمة على      البيئة العاملية، وحث  

املية، بتوفري موارد مالية وافية ويف الوقت املطلوب وعلى حنو ميكن التنبؤ به، اخلامسة لتجديد موارد مرفق البيئة الع
  .وسوف يشمل ذلك موارد مالية جديدة وإضافية. من أجل جمال التركيز الرئيسي املتعلق بتردي األراضي

يز تنفيـذ    مؤمتر األطراف بأن وضـع اخلطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل تعز             وسلَّم  - ٤
موضع التنفيذ يتطلب حشد موارد مالية وافية وميكن التنبؤ هبا وُتتـاح يف             ) االستراتيجية) (٢٠١٨- ٢٠٠٨(االتفاقية  

ويف هذا السياق، دعا مرفق البيئة      . الوقت املطلوب، على الصعيدين الوطين والدويل من أجل وضعها موضع التنفيذ الفعال           
ويف املقـرر   . اته التمويلية تيسرياً إلمكانية حصول البلدان النامية على موارد املرفق املالية          العاملية إىل النظر يف تبسيط إجراء     

نفسه، صيغت إرشادات أخرى ملؤمتر األطراف، وطُلب إىل األمني التنفيذي التفاقية مكافحة التصحر وكـبري املـوظفني                 
   .ورة التاسعة ملؤمتر األطراف تقريراً عن تنفيذ هذا املقرررئيس املرفق أن يقدما إىل الد/التنفيذيني يف مرفق البيئة العاملية

  ٨- م أ/٦ تنفيذ املقرر -  ثانياً
النظر يف التعاون بني عملييت وأمانيت اتفاقية األمم       - ألف

  املتحدة ملكافحة التصحر ومرفق البيئة العاملية

  النظر يف التعاون مع جملس مرفق البيئة العاملية - ١

  .يف واشنطن العاصمةأربعة اجتماعات  جملس مرفق البيئة العاملية ، عقد٨- م أ/٦ منذ اعتماد املقرر  - ٥

  ٢٠٠٧نوفمرب /االجتماع املعقود يف تشرين الثاين

ملؤمتر األطراف،  بعد الدورة الثامنة     جمللس مرفق البيئة العاملية   انعقد يف واشنطن العاصمة االجتماع األول         - ٦
ورحب أعضاء اجمللس باألمني التنفيذي اجلديـد       . ٢٠٠٧نوفمرب  / الثاين  تشرين ١٦ إىل   ١٤من  وذلك يف الفترة    
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عن دورته   ونظر اجمللس يف تقرير مؤمتر األطراف     . ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين األول  ١لالتفاقية الذي استلم منصبه يف      
   .٨- أم /٦ و٨- م أ/٣الثامنة فيما يتعلق بالتعاون بني العمليتني، وعلى النحو املنصوص عليه يف املقررين 

وركَّز بشكل خاص على دور مرفق البيئـة        .  األمني التنفيذي نتائج الدورة الثامنة ملؤمتر األطراف       صخلّو  - ٧
توافـق  وشدد بصورة خاصة على     . العاملية يف تنفيذ االستراتيجية اليت اعُتمدت يف الدورة الثامنة ملؤمتر األطراف          

إبـراز   مرفق البيئة العاملية، ولفت انتباه اجمللس إىل ضرورة          األهداف االستراتيجية األربعة لالستراتيجية وأهداف    
ـ بالنسبة مله التصحر وأمهية التدابري املتكاملة للمياه واحملافظة على التربة         /مدى أمهية مكافحة تدهور األراضي     ة ّم

  .ملناختقدمي خدمات النظام اإليكولوجي، ومحاية التنوع البيولوجي والتكيف مع تغري اكفالة االستمرار يف 

وأعرب أعضاء اجمللس عن تأييدهم لتنفيذ االستراتيجية، ودعوا إىل تعاون قوي بني رئيس أمانة اتفاقيـة                  - ٨
  .األمم املتحدة ملكافحة التصحر ورئيس أمانة مرفق البيئة العاملية يف هذا الصدد

   ٢٠٠٨أبريل /االجتماع املعقود يف نيسان

. ٢٠٠٨أبريـل  / نيسان٢٥ إىل   ٢٢واشنطن العاصمة، يف الفترة من      اجتمع جملس مرفق البيئة العاملية يف         - ٩
بند حمدد يتعلق باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر على جدول أعمالـه،            أي   لدى اجمللس    مل يكن ورغم أنه   

التقيـيم  تناول أعضاؤه مسألة تدهور األراضي باستخدام تقرير مكتب التقييم التابع ملرفق البيئة العاملية عن تقرير        
حىت اآلن يف املنطقة غائبني وذكر التقرير أن جمالني من جماالت مرفق البيئة العاملية كانا          . السنوي للحافظة القطرية  
وشدد التقرير على أمهية  .التكيف مع تغري املناخ وتدهور األراضي: لتحسني الروابط ومهااً األفريقية، يتيحان فرص

  .  أولويات القارةيعة يفحتتل مركز الطلهذه القضايا، اليت 

إمكانية توفري احلوافز احمللية لتعزيز تقدمي واستدامة املنـافع         "وحدد تقرير مرفق البيئة العاملية الصلة بأهنا          - ١٠
مواصلة تعزيز مفهوم النُهج    "وأسفرت املناقشة اليت تلت عن اختاذ اجمللس لقرار يطلب إىل األمانة            ". البيئية العاملية 
جاالت املتعددة احملاور، مبا يف ذلك املسائل العابرة للحدود، وخباصة التكيف مع تغري املناخ وتدهور               املتكاملة للم 

  ".األراضي، من أجل ضمان حتقيق أقصى قدر من املنافع البيئية العاملية

  ٢٠٠٨نوفمرب /االجتماع املعقود يف تشرين الثاين

. ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٣ إىل   ١١الفترة من    صمة يف اجتمع جملس مرفق البيئة العاملية يف واشنطن العا         - ١١
وتزامن االجتماع مع الدورة السابعة للجنة استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، الـيت انعقـدت يف         

 يف إطار   وتناول أعضاء اجمللس تدهور األراضي    . ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٤ إىل   ٣ اسطنبول، تركيا يف الفترة من    
 مـن   اًواعتمد اجمللـس عـدد     .بند جدول األعمال اخلاص بالعالقات مع االتفاقيات ومع املؤسسات الدولية األخرى          

  . املشاريع تتصل بتدهور األراضي تقوم على أساس مستقل أو تغطي جماالت متعددة احملاور
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  ٢٠٠٩يونيه /االجتماع املعقود يف حزيران

. ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٢٤ اىل   ٢٢لعاملية يف واشنطن العاصمة، يف الفترة من        اجتمع جملس مرفق البيئة ا      - ١٢
ومبا أن االجتماع ُعقد بعد الدورة السابعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية وبعـد الـدورة األوىل االسـتثنائية                  

عالوة علـى    . أمام اجمللس  العلم والتكنولوجيا، تطرق األمني التنفيذي إىل نتائج هاتني الدورتني يف خطاب ألقاه             للجنة
ذلك، ومبا أن املشاورة الثانية بشأن عملية التجديد اخلامسة ملوارد مرفق البيئة العاملية ستنعقد فور انتهاء اجتماع اجمللس، 
   .اغتنم األمني التنفيذي هذه الفرصة للدعوة إىل ختصيص املزيد من املوارد جملال التركيز الرئيسي املتعلق بتدهور األراضي

ويف هذا الصدد، فإن فحوى الرسالة الرئيسية اليت أراد األمني التنفيذي إيصاهلا إىل اجمللس هو أن تنفيـذ                    - ١٣
. االستراتيجية يكتسي أمهية كربى يف حتقيق أقصى قدر ممكن من االستثمارات يف اإلدارة املـستدامة لألراضـي                

عاملية، مثل التخفيف من حدة تغري املناخ والتكيف        التحديات  ال السبل الفعالة ملعاجلة     ىوأضاف أن هذا ميثل أحد    
، وندرة املياه، والطاقـة     األحراج التنوع البيولوجي، وأزمة الغذاء، والقضاء على الفقر، وجتنب إزالة           وفقدمعه،  

 جدول أعمال األراضي جيب أن حيظى باالهتمام الواجب أثناء العملية    أن إىلوخلص  . القسريةاملتجددة، واهلجرة   
بوضوح اً  وحمدداً  قبلة لتجديد موارد مرفق البيئة العاملية، وأن تدهور األراضي ينبغي أن يظل جمال تركيز رئيسي              امل

  .عندما يتعلق األمر بتوزيع املوارد

تأمالت الدورة السابعة للجنة استعراض تنفيـذ االتفاقيـة          - ٢
  والدورة االستثنائية األوىل للجنة العلم والتكنولوجيا

لدورة السابعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقيـة والـدورة االسـتثنائية األوىل للجنـة العلـم                ركزت ا   - ١٤
والتكنولوجيا بشكل خاص على القضايا املتعلقة باالستراتيجية وبنظمها اخلاصة برصد وتقييم اإلدارة القائمة على           

رة الـسنتني اخلاصـة بلجنـة       كما ناقشت بالتفصيل خطط عمل فترة السنوات األربع وبرامج عمل فت           .النتائج
استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، وجلنة العلم والتكنولوجيا، وأمانة اتفاقية األمم املتحـدة               

 وكرسـت . ملكافحة التصحر واآللية العاملية، عالوة على برنامج العمل املشترك بني اآللية العاملية وأمانة االتفاقية             
مبا يف ذلك   املصلحة  جمموعات أصحاب   اخلاصة مبختلف   لمبادئ التوجيهية لإلبالغ    لاع  االجتمن  ماأليام األخرية،   

  . األطراف واملنظمات الدولية ومرفق البيئة العاملية

اإلبالغ، والرصد مـن   :وفيما يتعلق مبرفق البيئة العاملية، كانت هناك ثالث قضايا رئيسية ذات صلة هي    - ١٥
  .ؤشرات، ووضع املؤشراتخالل هنج جديد قائم على م

بصياغة عناصر املبادئ التوجيهية لإلبالغ، مثل      اً  وتقوم أمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر حالي         - ١٦
ع ونشر أفضل املمارسات واملعلومات ذات الصلة بقياس        يجمتؤشرات األداء، واألساس املنطقي ل    مبقائمة موحدة   

 . العناصـر  هـذه  بشأن   ادئ التوجيهية لإلبالغ حاملا تتخذ األطراف قراراً      وسوف تصدر املب   .تدفقات االستثمار 
  وفقاً - وسوف تشمل هذه املبادئ االحتياجات الالزمة ملرفق البيئة العاملية فيما يتعلق بتقريره إىل مؤمتر األطراف                

إىل مؤشرات تقييم اً ية، واستنادبني اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر ومرفق البيئة العاملاملربمة ملذكرة التفاهم   
  . اليت ستعتمد يف الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف- األثر واألداء يف االستراتيجية 
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وطُلب إىل مرفق البيئة العاملية أن يعزز دعمه لرصد تنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر من خالل هنج إبـالغ         - ١٧
اإلدارة القائمة على النتائج    ب املتعلقاالستراتيجية واملسعى   واُتفق على استخدام عملية      .جديد قائم على مؤشرات   

  . يف وضع هنج للتقارير الوطنية من شأنه أن يربط االستراتيجية بربامج العمل الوطنية والتقارير الوطنية ذات الصلة

تحـدة ملكافحـة    وأُعرب عن االهتمام املتواصل بالتعاون الوثيق بني مرفق البيئة العاملية واتفاقية األمم امل              - ١٨
  .التصحر على وضع مؤشرات األداء فيما يتعلق بتنفيذ االتفاقية وباملشاريع والربامج اليت تتناول تدهور األراضي

  املشاورات بني أمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر وأمانة مرفق البيئة العاملية - ٣

رئيس مرفق البيئة العاملية /تفاقية وكبري املوظفني التنفيذينيخالل الفترة قيد النظر، كان األمني التنفيذي لال  - ١٩
  .مستوى العملعلى اً وجرت املشاورات أيض .على اتصال عدة مرات

وزار األمني التنفيذي مرتني أمانة مرفق البيئة العاملية كما حضر كبري املوظفني التنفيذيني احلوار الرفيـع                  - ٢٠
التكيف "وكان موضوع احلوار هو  .أملانياب يف بون، ٢٠٠٨مايو / أيار٢٧املستوى بشأن السياسات الذي عقد يف 

ودعا املشاركون مرفق    ".مع التحديات العاملية الراهنة يف سياق استراتيجية اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر           
 للمـشاريع الراميـة إىل      لالستراتيجية من خالل متويل قوي    اً  البيئة العاملية إىل تبسيط إجراءاته واالستجابة حتديد      

  . مكافحة تدهور األراضي

وعلى الصعيد العملي، شاركت أمانة اتفاقية مكافحة التصحر مـشاركة نـشطة يف وضـع مـشروع                   - ٢١
 بوصف هذا املشروع  االستراتيجية اجلديدة ملرفق البيئة العاملية فيما يتعلق مبجال التركيز اخلاص بتدهور األراضي             

 .الستشاري التقين ملرفق البيئة العامليـة، وفرقـة العمـل املعنيـة بتـدهور األراضـي                الفريق ا   نشاط  من جزءاً
املسامهات املقدمة من األمانة إىل تسليط الضوء على االستراتيجية وعلى إدارهتا القائمة على النتائج وهنجها   وهتدف

 . التصحر قية األمم املتحدة ملكافحة   القائم على مؤشرات إلتاحة ترابط أفضل بني عملييت مرفق البيئة العاملية واتفا           
 بتنفيـذ    مباشـراً  اليت ترتبط ارتباطاً  املالية  شأن ذلك، بالتايل، ضمان نقاط دخول موضوعية لتعبئة املوارد            ومن

  . االستراتيجية، وبالتايل تنفيذ االتفاقية

ف االتفاقية ضمن إطار     يف إجياد تفاهم مشترك حول كيفية توفري بناء القدرات ألطرا          وجنح التعاون أيضاً    - ٢٢
وهلذا الغرض، قدم كبري املوظفني التنفيذيني ملرفق البيئة العامليـة اسـتمارة    .لدعم رصد االستراتيجية    أطول أجالً 

مرفق البيئة العاملية من توسـيع بنـاء        /، األمر الذي سيمكن برنامج األمم املتحدة للبيئة       وأقرهاتعريف للمشاريع   
  .٢٠١٠ عام القدرات لألطراف املتأثرة يف

 العمليةالدورة  تتوخى  وبالتزامن مع عملية إعادة تنظيم أمانة االتفاقية واخلدمات ذات الصلة املقدمة إىل أطرافها،                -٢٣
استعراض يضطلع به فريق تقييم مستقل للمسائل املؤسسية واملوضـوعية          جراء  مرفق البيئة العاملية إ     لتجديد موارد  اخلامسة

وقدمت أمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر تعليقات وأسهمت يف هـذا             . العاملية وأمانتها  ذات الصلة مبرفق البيئة   
 بعمليـة   التقييم املناسب من حيث التوقيت، من خالل التشديد على ضرورة أن يصبح مرفق البيئة العاملية أكثر ارتباطـاً                 

توزيع العادل للموارد يف سياق إدارة قائمة على النتائج يكمل          االتفاقية، وأن يوجه دعمه لتنفيذ االتفاقية من خالل إطار لل         
ويف املشاورات ذات الصلة بالعملية اخلامسة لتجديـد         .االتفاقيةإطار   مع   ، إىل أقصى حد ممكن    ،االتفاقية ويضمن التآزر  

  .ة ملكافحة تدهور األراضيموارد مرفق البيئة العاملية، شدد بعض أعضاء مرفق البيئة العاملية على أمهية ختصيص موارد كبري
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الدورتان الـسادسة    :نظر العمليات احلكومية الدولية األخرى      - باء
  والـدورتان  عشرة والسابعة عشرة للجنة التنمية املـستدامة      

  املتحدة  لجمعية العامة لألمم لنووالست   والثالثة والستونالثانية

  تأمالت جلنة التنمية املستدامة - ١

سادسة عشرة والسابعة عشرة للجنة التنمية املستدامة واالجتماعات التحضريية هلما استعرضت الدورتان ال  - ٢٤
وكان دور مرفق البيئة العاملية بوصفه      . عاجلتهامل خيارات سياساتية    واعتمدتمجيع القضايا اجلوهرية يف االتفاقية،      

  .آلية مالية لالتفاقية موضوع مناقشة مستفيضة، وهو أمر مفهوم

العملية اخلامسة لتجديد موارده، دعت الدورة إىل حـشد         يستعد ملباشرة   مرفق البيئة العاملية    وبينما كان     - ٢٥
.  من االتفاقيـة   ٢٠للمادة  اً  موارد مالية وافية وميكن التنبؤ هبا وُتتاح يف الوقت املطلوب لتنفيذ االستراتيجية وفق            

 .وعوي والـسياسايت ألمانـة االتفاقيـة      وعالوة على ذلك، سوف تواصل جلنة التنمية املستدامة دعم العمل الت          
جملس مرفق البيئة العاملية إىل حشد موارد مالية وافية وميكن التنبؤ هبا وُتتاح يف دعت الدول املتقدمة وشجعت   كما

  .الوقت املطلوب، مبا يف ذلك موارد مالية جديدة وإضافية جملال التركيز اخلاص بتدهور األراضي

  نظر اجلمعية العامة - ٢

ومنذ مؤمتر القمـة     .تقوم اجلمعية العامة برصد تنفيذ االتفاقية من خالل تقرير سنوي يعده األمني العام              - ٢٦
كان دور مرفق البيئة العاملية يف دعم االتفاقية حمط اهتمام دائم من قبل اجلمعية العامة،                العاملي للتنمية املستدامة،  

  .تدهور األراضي وأصبح آلية مالية لالتفاقيةخاصة منذ أن أقر املرفق جمال تركيز جديداً يتعلق ب

، على ضرورة أن ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٩ املؤرخ ٦٢/١٩٣وشددت اجلمعية العامة، يف قرارها   - ٢٧
يواصل مرفق البيئة العاملية ختصيص ما يكفي من املوارد املالية جملال التركيز اخلاص بتدهور األراضي؛ وكـررت                 

 طلبها إىل احلكومات أن تقوم، عند االقتضاء، وبالتعاون مع املنظمات املتعددة            ٦٣/٢١٨رار  اجلمعية العامة يف الق   
األطراف املعنية، مبا فيها الوكاالت التنفيذية ملرفق البيئة العاملية، بإدراج التصحر وتـدهور األرض يف خططهـا                 

فق البيئة العاملية إىل تأمني املوارد الكافيـة        كما دعت اجلهات املاحنة ملر    . واستراتيجياهتا اخلاصة بالتنمية املستدامة   
 سيما  الللمرفق خالل فترة جتديد املوارد املقبلة لتمكينه من ختصيص موارد كافية ومناسبة جملاالت تركيزه الستة، و

  .جمال التركيز اخلاص بتدهور األراضي

   توصيات-  ثالثاً
األطـراف باختـاذ سلـسلة      ، مؤمتر   دورهتا الثامنة  يف   ،لعل جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية تود أن توصي         - ٢٨

إجراءات هتدف إىل تعزيز التعاون بني االتفاقية ومرفق البيئة العاملية، وتأخذ يف االعتبار نتائج املداوالت اليت جرت 
  .جلنة التنمية املستدامة السادسة عشرة والسابعة عشرةدوريت يف العامني املاضيني، وتبين على نتائج 

 -  -  -  -  -  


