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 جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية
 الدورة الثامنة عشرة

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

 مزيد من االستثمارات والعالقات مع اآلليات املاليةضمان 
 التقرير املقدم من اآللية العاملية عن التقدم احملرز يف تعبئة املوارد من أجل تنفيذ االتفاقية

 تقييم التدفقات املالية من أجل تنفيذ االتفاقية  
 مشروع مقرر مقدم من رئيس جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية  

 طراف،إن مؤمتر األ 
 من االتفاقية، 6إىل املادة  إذ يشري 
ومرفقريريريريريي الريريريريريخت يت ريريريريريمن ا ت ا ريريريريريا   نريريريريرية  13-م أ/13إىل املقريريريريرير   وإذ يشريريريريريري أي ريريريريريا   

 بشأن تعبئة املوا د الالزمة لتنفيخ االتفاقية، 13-م أ/14استعراض تنفيخ االتفاقية، واملقر  
 ويف االستنتاجا  والتو يا  الوا دة فيها، ICCD/CRIC(17)/9يف الوثيقة  وقد نظر 
عن التقدم احملرز يف تعبئة املوا د من أجل  ICCD/CRIC(18)/7 يف الوثيقة وقد نظر أي ا   

عن املعلوما  احملدثة املتعلقة بربانمج الدعم العرياملي  ICCD/CRIC(18)/6 تنفيخ االتفاقية، والوثيقة
 لدعم إعداد التقا ير املتعلقة ابتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الت حر،

 ضرو ة تعبئة مجيع م اد  التمويل لدعم تنفيخ االتفاقية، وإذ يشدد على 
أن ُنههريريج التمويريريل املبتكريرير ينبأتريريي أن ع ريريخ يف االعتبريريا  أسريريالي  متكاملريرية يف وإذ يشريريري إىل  

 جمال تدبري املناظر الطبيعية وأن تراعي الظروف احمللية؛
وليريرية،  ريريا فيهريريا للريريدو  الريريخت ت ريريطلع بريريي يتلريريمل ايليريريا  املاليريرية الدوإذ يعريريرع عريرين تقريريدير   

ال ريريريندوأل األ  ريريرير للمنريريرياا و ريريريندوأل التكيريريريمل، يف دعريريريم البلريريريدان األطريريريراف يف امل ريريريا ل املتعلقريريرية 
  ابأل اضي، وذلك ابلنظر إىل الدو  اهلام الخت تؤديي األ اضي يف تأتري املناا،

 ببدء  ندوأل حتييد أثر تدهو  األ اضي عملي، وإذ حييط علما   
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مرفريريريل البيئريريرية العامليريريرية وال ريريريندوأل األ  ريريرير للمنريريرياا مريريرين   ريريريا يبخلريريريي وإذ يرحريريري  مريريريع التقريريريدير 
 جهود يف استحداث مشا يع وبرامج يف جمال مكافحة الت حر وتدهو  األ اضي وا فاف،

ِدثرية  وإذ يهِقر   ا تقدمي ايلية العاملية من دعم وم اعدة يف استحداث مشا يع وبريرامج حه
يد الريوط  حتقيقريا  هلريدف حتييريد أثرير تريدهو  للتحول يف جمريال حتييريد أثرير تريدهو  األ اضريي علريى ال ريع

 األ اضي،
األمانريريريرية وايليريريريرية العامليريريريرية، يريريريريل يف إطريريريريا  واليتريريريريي، أن توا ريريريريال حشريريريريد  إىليطلريريريري   -1 

 التمويل من مجيع امل اد  دعما  لتنفيخ االتفاقية؛
ايليريريرية العامليريريرية أن توا ريريريل تعكيريريريك الشريريريرايا  وإقامريريرية  ريريريرايا   إىليطلريريري  أي ريريريا    -2 

 ريريا  املعنيريرية مريرين أجريريل تي ريريري تعبئريرية املريريوا د الالزمريرية لتنفيريريخ االتفاقيريرية،  ريريا يف ذلريريك جديريريدة مريريع املؤس
 مع ا ها  التالية:

مرفل البيئة العاملية، هبدف دعم البلدان يف عملية احل ول على املوا د يف إطريا   )أ( 
تمكينيريريرية املرحلريريرية ال ريريريابعة لتوديريريريد مريريريوا د مرفريريريل البيئريريرية العامليريريرية، ال سريريرييما فيمريريريا يتعلريريريل ابألنشريريريطة ال

 امل طلع هبا يف إطا  مرفل البيئة العاملية لدعم البلدان يف الوفاء ابلتكاماهتا  وج  االتفاقية؛
املؤس ريريا  املاليريرية املتعريريددة األطريريراف، وم ريريا ف التنميريرية الوطنيريرية، وأع ريرياء فرقريرية  )ع( 

 عمل األمم املتحدة املشرتية بني الوياال  املعنية بتمويل التنمية؛
ريريريع نطريرياأل جهودهريريريا املبخولريرية مريريرين أجريريريل  يطلريري  يريريريخلك  -3  إىل ايليريرية العامليريريرية أن توسِط

االسريريتفادة مريرين م ريرياد  التمويريريل يريريري التقليديريرية )ماريريل القطريرياا اتريريا  والتمويريريل امل ريريتلط( مريرين أجريريل 
إجيريرياد سريريبلع لريريدعم البلريريدان يف مكافحريرية الت ريريحر وتريريدهو  األ اضريريي وا فريرياف ويف حتقيريريل أهريريدافها 

 األ اضي؛الطوعية يف جمال حتييد أثر تدهو  
ايليريريريرية العامليريريريرية أن توا ريريريريل العمريريريريل مريريريريع امل ريريريريا ف ا  ا يريريريرية املتعريريريريددة  إىليطلريريريري    -4 

األطريريريراف ويريهريريريا مريريرين مؤس ريريريا  التمويريريريل املعنيريريرية،  ريريريا فيهريريريا ال ريريريندوأل األ  ريريرير للمنريريرياا، تي ريريريريا  
حل ريول البلريدان األطريراف علريى التمويريل مرين أجريريل تعكيريك عالقرية الريتالحم علريى ال ريعيد الريوط  بريريني 

الت دت للت حر وتدهو  األ اضريي وا فرياف وإجريراءا  الت فيريمل مرين غري  تأتريري املنرياا  إجراءا 
 والتكيمل معي؛

األطريريريريراف علريريريريى تي ريريريريري زبدة التن ريريريرييل بريريريريني ال ريريريريلطا  الوطنيريريريرية املعيطنريريريرية يشريريريريوع   -٥ 
ابل ريريندوأل األ  ريرير للمنريرياا وجهريريا  التن ريرييل الوطنيريرية التفاقيريرية األمريريم املتحريريدة ملكافحريرية الت ريريحر 

نريهههج املتبعة يف معا ة امل ا ل املتعلقة ابأل اضي يف سريياأل تأتريري املنرياا واالسريتفادة هبدف مواءمة ال
 إىل أق ى حد من يتلمل األدوا  املالية؛

 ريريريريرية مريوفريريريريا، ب ريريريريفتها ا هريريريرية الريريريرير تريريريريدير  ريريريريندوأل حتييريريريريد أثريريريرير تريريريريدهو   يريريريريدعو  -6 
ة عريرين ا تيريريا  األ اضريريي، إىل تقريريدا إحاطريريا  منتظمريرية عريرين عملياهتريريا،  ريريا يف ذلريريك معلومريريا  مف ريريل

ال ندوأل للمشا يع وحتديد  األولوب ، وأن توفر، ابلتعرياون مريع ايليرية العامليرية، مريا يلريكم مرين دعريم 
 ومن بناءع للقد ا  لالستفادة من  دما  ال ندوأل؛

ايلية العاملية أن تقدم تقريرا  عن عمليا   ندوأل حتييريد أثرير تريدهو   إىليطل    -٧ 
 األ اضي إىل دو ا   نة استعراض تنفيخ االتفاقية؛
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األطراف من البلدان املتقدمة وا ها  األ رى القاد ة على ذلك على يشوع   -٨ 
وجيريا طوعريا  بشريروت يتهفريل موا لة تقدا قريد  يبريري مرين املريوا د املاليرية ويريري املاليرية )ماريل نقريل التكنول

عليهريريريا وتقريريريدا امل ريريرياعدة العلميريريرية والتقنيريريرية( إىل البلريريريدان األطريريريراف املت ريريرير ة دعمريريريا  هلريريريا يف جهودهريريريا 
الراميريريريرية إىل مكافحريريريرية الت ريريريريحر وتريريريريدهو  األ اضريريريريي وا فريريريرياف، وحتقيريريريريل هريريريريدف حتييريريريريد أثريريريرير تريريريريدهو  

 األ اضي، وامل ي قدما  يف تنفيخ االتفاقية؛
دان املتقدمريريرية إىل موا ريريريلة تقريريريدا تقريريريا ير عريريرين اهلريريريدف األطريريريراف مريريرين البلريريرييريريريدعو   -9 

  حبيث يت ىن تقدير التدفقا  املالية تقديرا  دقيقا  وقياسها وحتليلها؛ ٥االسرتاتيوي 
يريريل يف حريريدود واليتريريي، أن تريريدعما األنشريريطة   األمانريرية وايليريرية العامليريرية، إىليطلريري    -10 

يف جمريال حتييريد أثرير تريدهو  األ اضريي،  ريا  الر ت طلع هبا البلدان من أجل تنفيريخ أهريدافها الطوعيرية
يف ذلريريك عريرين طريريريل دعريريم املشريريا يع والريريربامج احملِدثريرية للتحريريول يف جمريريال حتييريريد أثريرير تريريدهو  األ اضريريي، 

 وتي ري تعبئة املوا د املالية الكافية من مجيع م اد  التمويل؛
ة الت ريحر،  إىل ايليرية العامليرية وأمانرية اتفاقيرية األمريم املتحريدة ملكافحري يطل  أي ريا    -11 

يريريل يف إطريريا  واليتريريي وابلتعريرياون مريريع مرفريريل البيئريرية العامليريرية والشريريرياء الريريدوليني املعنيريريني، و هنريريا  بتريريريوافر 
 املوا د املالية، ما يلي:

أن توا ريريريريال دعريريريريم عمليريريريرية حتديريريريريد أهريريريريداف طوعيريريريرية يف جمريريريريال حتييريريريريد أثريريريرير تريريريريدهو   )أ( 
 ة يف هخ  العملية؛األ اضي يف البلدان األطراف الر   ا ال تكال تري  يف املشا ي

أن توا ريريال أي ريريا تبريريادل املعريريا ف والريريد و  امل ريريتفادة اهلامريرية فيمريريا يتعلريريل بنريريواتج  )ع( 
 العمليا  الوطنية لتحديد أهداف طوعية يف جمال حتييد أثر تدهو  األ اضي؛

أن توا ريريريال يريريريخلك دعريريريم البلريريريدان األطريريريراف يف إعريريريداد وتنفيريريريخ اتطريريريط الوطنيريريرية  )ج( 
 من األنشطة املت لة  كافحة ا فاف؛ملكافحة ا فاف ويريها 

أن تريريدعما البلريريدان األطريريراف يف هتيئريرية البيئريرية املؤاتيريرية الالزمريرية لتنفيريريخ اتفاقيريرية األمريريم  )د( 
املتحريريدة ملكافحريرية الت ريريحر،  ريريا يف ذلريريك يف سريريياأل حتييريريد أثريرير تريريدهو  األ اضريريي واألنشريريطة املت ريريلة 

 ابلعوا مل الرملية والرتابية وا فاف؛
إىل حتديريريد د اسريا  احلريرياال  ا فراديرية اهلامرية عريرين تنفيريخ عمليريرية  األطريراف يريدعو -12 

  يل من:  إىلويطل  حتييد أثر تدهو  األ اضي، 
األمانريرية، أن تقريريوم، ابلتعريرياون مريريع ايليريرية العامليريرية، امريريع هريريخ  الد اسريريا  وإعريريداد  )أ( 

 تقرير توليفي يي ينظر فيي مؤمتر األطراف يف دو تي اتام ة عشرة؛
التفاعل بني العلوم وال ياسا  املنباقة عن اتفاقية األمم املتحريدة ملكافحرية هيئة  )ع( 

 الت حر، أن ت اهم يف هخا التقرير التوليفي؛
إىل املريريريدير العريريريام للليريريرية العامليريريرية أن يقريريريدم إىل مريريريؤمتر األطريريريراف يف  يطلريريري  أي ريريريا   -13 

 نفيخ االتفاقية.دو اتي املقبلة تقريرا  عن التقدم احملرز يف تعبئة املوا د من أجل ت

    


