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 مؤتمر األطراف
 الدورة الثالثة عشرة
 2017أيلول/سبتمرب  16-6أوردوس، الصني، 

 )أ( من جدول األعمال2البند 
: اآلثةةار الممرت ةةة تةةق ات ا  ةةة 2030خطةةة الميم ةةة الممةةمدامة ل ةةا  

 األمم الممحدة لمكاتحة المصحر
مةةةةد ف ةةةةداف الميم ةةةةة الممةةةةمدامة  15إدمةةةةاه ال ةةةةدف 

ذات الصةة ة المةةق تةةي" ع ةةة  مكاتحةةة  3-15والغايةةة 
المصةةحرو وتةةرم م األرااةةق والمرتةةة الممةةد يرةو تمةةا تةةق 
ذلةةةةةةض األرااةةةةةةق الممحةةةةةةررة مةةةةةةد المصةةةةةةحر وال  ةةةةةةاف 
ٍٍ مةد هةا رة  وال  حاناتو والم ق إلة تحق ق عالٍم خةا
تةةةد ير األرااةةةق و تةةةق تي  ةةةم ات ا  ةةةة األمةةةم الممحةةةدة 

 لمكاتحة المصحر

ت زيز تي  م ات ا  ة األمم الممحدة لمكاتحة المصحر تق دعم خطةة الميم ةة   
 القدرات وت زيزه والي يض ته مد خالٍ دعم تياء 2030المممدامة ل ا  

 مشروع مقرر مقد  مد رئ س ال  ية ال ام ة  
 إن مؤمتر األطراف،  
 من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر )االتفاقية(، 19إىل املادة إذ يشري  
الريري ي يتًريريمن اوإريرية وإطريريار الامريريي االسريري اتي يني  8-/م أ3إىل املقريريرر وإذ يشريريري أيًريريا   

 من أجي تازيز تنفي  االتفاقية )االس اتي ية(، للسنوات الاشر
وإذ يرحريريريا بارطريريريار االسريريري اتي   التفاقيريريرية مكافحريريرية  ،13-/م أXXبريريرياملقرر  وإذ ياريري ف 
 )يُاتمد الحقا (، 2030-2018التصحر 
 ،12-/م أ13و 12-/م أ3و 11-/م أ1و 10-/م أ1و 9-/م أ1إىل املقررات  وإذ يشري 
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ألمهيرية بنريا  منري  ، وإدراكريا  2030أمهية خإة التنمية املستدامة لاريام  وإذ يالن من جديد 
 ، 17القدرات يف بلوغ نفس ما ورد يف اهلدف 

أن بنا  القريدرات علريمج عيريمل املسريتويات، وال سرييما علريمج الصريايدين  وإذ يؤكد من جديد 
 احملل  واجملتما ، أمر ال غىن عن  من أجي تنفي  االتفاقية تنفي ا  فااال ، 

بريريريريا اود الريريريريم تبريريريري هلا مؤسسريريريريات االتفاقيريريريرية وقيراتريريريريا يف دعريريريريم بنريريريريا  القريريريريدرات  وإذ يرحريريريا 
 وتازيزه والناوض ب  من أجي مواصلة تنفي  االتفاقية، 

 ةاهلريدف ومنسريق ةباحلاجة إىل تازيز ا اود الراميرية إىل مريمان بنريا  قريدرات  ريدد وإذ تسلم 
 ، 2030ا  وإة التنمية املستدامة لاام يف إطار عملية اتفاقية مكافحة التصحر، ال سيما دعم

 إىل األمانة أن تقوم، يف حدود املوارد املتاحة، مبا يل : يإلا -1 
اهلدف من أجريي دعريم تنفيري  االتفاقيرية، مبريا يف ذلري   ةمواصلة بنا  قدرات  دد )أ( 

حتييد أثر تدقور األرام  من جانا األطريراف  والقيريام بري ل  بالتارياون مريمل األطريراف واملن مريات 
وغريريريريري ذلريريريري  مريريريرين احلكوميريريريرية الدوليريريريرية املانيريريريرية، وكريريريري ل  القإريريريريا  اوريريريريا  ومن مريريريريات اجملتمريريريريمل املريريريريد  

 ؛أصحاب املصلحة
ري تإريريريوير القريريريدرات مريريرين أجريريريي أمريريريور مريريرين علتاريريريا مواصريريريلة تازيريريريز الشريريريراكات لتيسريريري )ب( 

التخإريرييا الريريوطت للتلقريريا لل فريرياف، وارنريري ار املبكريرير با فريرياف، وتقيريرييم املخريرياطر وقابليريرية التريريلثر، 
 وختفيف خماطر ا فاف املاززة، وتلثريات الاواصف الرملية وال ابية؛

التكلفريرية مرين حيري   ةمواصريلة تإريوير األدوات وتازيزقريا مرين أجريي بنريريا  قريدرات فاالري )ج( 
 يف إطار االتفاقية، مبا يف ذل ، يف علة أمور، سوق بنا  القدرات ومركز املاارف التابمل لالتفاقية؛

إنشريريا  وتازيريريز اريريراكات لبنريريا  القريريدرات الالزمريرية لتامريرييم مراعريرياة املن ريريور ا نسريريا   )د( 
امريريريريري  يف تنفيريريريريري  االتفاقيريريريريرية دريريريريريدف تازيريريريريريز دور املريريريريريرأة والشريريريريريباب يف مكافحريريريريرية التصريريريريريحر/تدقور األر 
 وا فاف وزيادة قدرة النسا  املارمات للتصحر وتدقور األرام  وا فاف علمج التحمي؛

بالتاريرياون مريريمل الشريريركا ، إتاحريرية املاريريارف الالميريرية وأفًريريي املمارسريريات ألصريريريحاب  )قري( 
التفاقية دريدف حتقيريمج علرية أمريور، مناريا إىل مل لبالتااملصلحة يف االتفاقية من خالل مركز املاارف 

رف واملاريريريريريريارات الالميريريريريرية والتقنيريريريريريرية امبمارسريريريريريات اردارة املسريريريريريريتدامة لةرامريريريريري  وزيريريريريريريادة املاريريريريرياالرتقريريريريريا  
 ألصحاب املصلحة يف االتفاقية؛

يريريرية الدوليريريرية املن مريريريات احلكومو األطريريريراف ومؤسسريريريات االتفاقيريريرية وقيراتريريريا  يريريريدعو -2 
القدرات مرين ومن مات اجملتممل املد  والقإا  اوا  إىل التااون علمج بنا   وارقليمية والوكاالت

 أجي دعم تنفي  االتفاقية علمج عيمل املستويات، وال سيما علمج الصايدين احملل  واجملتما ؛
األطريريريراف واملؤسسريريريات التقنيريريرية واملاليريريرية إىل مواصريريريلة تقريريريد  الريريريدعم التقريريريت  يريريريدعو -3 

 واملايل من أجي تنمية قدرات فاالة و ددة اهلدف دعما  لتنفي  االتفاقية؛
انريرية أن تقريريدم تقريريريرا  عريرين التقريريدم احملريريرز يف تنفيريري  قريري ا املقريريرر أثنريريا  إىل األم يإلريريا -٤ 
 عشرة ملؤمتر األطراف  الراباةالدورة 

    


