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 جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية
 الدورة الثامنة عشرة

 2019أيلول/سبتمرب  12-3نيودهلي، اهلند، 
 )أ( من جدول األعمال4البند 

 ضمان مزيد من االستثمارات والعالقات مع اآلليات املالية
تقريررر مر ررب ال يلررة العامليررة لشررربن ج يررش الرر ام  واملشرراريع 

 املتعلقة ابلتصحر/تده ر األراضي واجلفاف

 التعاون مع مر ب ال يلة العاملية  
 مشروع مقرر مقدم من رئيس جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية  

 األطراف،إن مؤمتر  
 من االتفاقية، 21و 20و 6و 5إىل املواد  إذ يشري 
 ،13-م أ/12إىل املقرر وإذ يشري أيضاً  
بتقريييير مرايييئ البياييية الدامليييية املقيييدم إىل ميييؤمتر األطيييراف   اتفاقيييية األمييي  وإذ حيييييل علمييياً  

دلقيية دادار  املتحيد  ملاااحيية الت يحر   دورتييب الرابدية عشيير  عين أنشييئة مرايئ البيايية الدامليية املت
، ب يييي تب 2019حزيران/يونييييب  30إىل  2017متوز/يولييييب  1املسيييتدامة لضرايفيييي   الفييي   مييين 

 ،ICCD/CRIC(18)/5الوارد    الوثيقة 
اليي أ أجييرات ماتيي  ال ال كيييز املتدلييئ بتييدرور األرايفييي مييبتقيييي  وإذ حييييل علميياً أيضيياً  

ويرحيي  دسييتنتاجاتب اليي  تؤكييد األىييية الاييرب  اليي   ،(1)التقيييي  املسييتقت التيياب  ملراييئ البيايية الداملييية
 الحتياجات القئرية   مجي  املناطئ، وال سيما أاريقيا،اص ايما خي ر اياتسيها مال ال كيز 

دسييتمرار الييدع  املقييدم عيين طريييئ مراييئ البيايية الداملييية ميين أجييت تنفييي   وإذ يرحيي  أيضيياً  
 اتفاقية األم  املتحد  ملاااحة الت حر،

__________ 

(1) <www.gefieo.org/sites/default/files/ieo/evaluations/files/value-money-ld-2016.pdf>. 
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بتوقيييي  مييي كر  التفيييار  امدييييد  املربمييية مييي  ملييي  مرايييئ البياييية الدامليييية  رحييي ي -1 
  دخوهلا حيز النفاذ؛بو 
 بييزةد  قيير  تجديييد مييوارد مراييئ البيايية الداملييية، ويلالسييابدة  رحلييةدمل أيضيياً  يرحيي  -2 

املتدلقية ددار  األرايفييي ميين خييجل بييرام  التييأثري  األنشييئةعليي   تأكيييدالو خم  يات مييال ال كيييز 
 والفرص املتاحة لتدزيز أوجب التآزر؛

إىل البلييدان   برميية مييوارد دعمييب مراييئ البيايية الداملييية إىل موادييلة تقييد   يييدعو -3 
ماااحة الت حر وتدرور  لاي تدمت عل رائ املخ  ة جملال ال كيز املتدلئ بتدرور األرايفي امل

ئ أردااها الئوعية   مال حتييد أثر تدرور األرايفيي، ايا   ذلي  يحتقعل  مفاف و األرايفي وا
 تحييد أثر تدرور األرايفي؛ب املت لةاملشاري  التحويلية الربام  و   سياق 

 م  مرائ البياة الداملية؛ تداوهناإىل اآللية الداملية موادلة  يئل  -4 
عييي  األطيييراف علييي  الوايييا  دلتزاما يييا مرايييئ البياييية الدامليييية إىل مواديييلة د ييييدعو -5 

بتقد  التقارير اوجي  االتفاقيية، ويشيج  مرايئ البياية الدامليية علي  تيواري امليوارد املاليية الااايية   
 الوقت املناس ؛

اموان  ذات ال لة  ئبيئ  إطار واليتب، إىل دع  ت، مرائ البياة الداملية يدعو -6 
 وغريرا من األنشئة املت لة دمفاف   نئاق االتفاقية؛من اخلئل الوطنية ملاااحة امفاف 

الفييرص املتاحية لجسيتفاد  ميين  اسيت جلمرايئ البياية الداملييية علي  مواديلة  يشيج  -7 
أوجب التآزر بني اتفاقيات رييو وغريريا مين االتفاقيات البيايية املتديدد  األطيراف ذات ال يلة، وكي ل  

 ؛ر تتدزيز وسائت االستفاد  من أوجب التآزر ضي   ، وامل2030خئة التنمية املستدامة لدام 
تقرييرت  كجيز  مينعن تنفي  ر ا املقرر   تقد  تقريرمرائ البياة الداملية إىل  يدعو -٨ 

 املقبت إىل مؤمتر األطراف   دورتب اخلامسة عشر .
    


