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

 )د( من جدول األعمال3البند 
 تنفيذ االتفاقية تنفيذًا فعااًل على املستوايت الوطين ودون اإلقليمي واإلقليمي

 املنظمات تشجيع وتعزيز العالقات مع االتفاقيات األخرى ذات الصلة ومع 
 واملؤسسات والوكاالت الدولية املختصة

 قة ابجلفافالدعوة يف جمال السياسات املتعل  
 مشروع مقرر مقدم من رئيسة اللجنة اجلامعة  

 إن مؤمتر األطراف، 
بشيييييتن التلييييياون اليييييدو   6٩/21٨قيييييرار ا ملعيييييأل اللاميييييأل ل مييييي  ا ت يييييد   إىل إذ يشييييير 

لعييييأل لل ييييد ميييين بشييييتن اتسيييياادع عأل الدو  70/20٤للتخفعيييي  ميييين أ يييير ويييياار  النعنعييييو، وقراراييييا 
 الكوارث،
 ، الذي أحاط علما  مع التقدير إبعالن انمعب،11-م أ/36إىل ا قرر  وإذ يشر أيضا   
الييييييذي ي لييييييب إىل األمانيييييييأل موا ييييييلأل   ييييييني  12-م أ/٩إىل ا قييييييرر  وإذ يشيييييير  ييييييذل  

ا بكير  روعليى اننييذا الشرا ات اليت دلزز د وير القدرات الوطنعأل على التخ عط أتابا  لل فاف،
 ا فاف،  ، و  ني ددابر التخفع  من خماطراب فاف ودقعع  ا خاطر ومواطن الضل

 ،2030-2015إىل إطار ِسنداي لل د من خماطر الكوارث للفا   وإذ يشر 
أمهعيييأل التلييياون الشييياما لليييد  ق اعيييات مييين أجيييا و يييع ودنفعيييذ   يييط وطنعيييأل  وإذ ييييربز 

قل  مييع ر ر تييتأل علييى ال كاف ييأل ا فيياف تكيين دنفعييذاا علييى الصييلعد اقليي  لبنييا  القييدر  ا تملعيي
احلييد و  را يي ، لا فيياف والنضييوا و الوقيي  ذاديي  ابستصييالت األرا يي  لت قعيية إدار  م ييتدامأل 

 ائفضا،من فقدان التنوع البعولوج ، ودلزيز دوفر  دمات النظ  انيكولوجعأل ووو
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إبدراج اييييدف اسيييياادع   جديييييد بشييييتن ا فيييياف و انطييييار اتسيييياادع    وإذ يرحييييب 
)ا قييرر اعتمييادت م ييتقبال (، يعنفبييذ عييرب بييرام   2030-201٨تصيي ر للفييا  تدفاقعييأل مكاف ييأل ال

 اللما الوطنعأل ووسائا أ رى،
أبن القيييدر  عليييى التيييتقل  ميييع ا فييياف عنصييير ايييام و سيييعا  دنفعيييذ اتدفاقعيييأل  يع يييل  وإذ  

 من أاداف التنمعأل ا  تدامأل بشتن  ععد أ ر دداور األرا  ، 3-15و قعة الغايأل 
أن البلييدان األفريقعييأل اعتمييدت إطييارا  اسيياادع عا  مشييا ا   لييا أفريقعييا قييادر   حيي وإذ يال 

علييى التييتقل  مييع ا فيياف ومتتابييأل ليي ، يييدعو إىل انيياذ إجييرا ات وطنعييأل وإىل التليياون علييى و ييع 
ال عاسيييات واحلو ميييأل و ايييال مكاف يييأل ا فييياف، وإنيشيييا  نيظييي  اننييييذار ا بكييير  دو ييي ، ودقعيييع  

 األ ر، واناذ ددابر التخفع  من خماطر ا فاف،مواطن الضل  و 
( وأن بلييدان 2016أن البلييدان األفريقعييأل اعتمييدت إعييالن وينييداو  ) وإذ يالحيي  أيضييا   

ا انقلعمعيييني بشيييتن ( و مؤمتريضييي2017أمريكيييا الالدعنعيييأل والكييياريإ اعتميييدت إعيييالن سيييانيتا  يييروز )
 ا فاف،
أبن هتدييدات ا فياف ور رت ال يلبعأل ا تزاييد ، فضيال  عين الت يورات انقلعمعيأل    يل  وإذ يع  

والدولعأل فعما يتللة اب فاف، ستقتض   ديث إطار سعاسات مكاف يأل ا فياف لتلزييز التتايب 
 ل  على مجعع ا  توايت،

علييى  ييرور  انيياذ دييدابر ايياملأل  كاف ييأل ا فيياف ميين  ييالل نيظيي  للتتاييب  وإذ يشييدد 
نيذار ا بكر دت اوز ني ا  األر اد والتنبؤات ا ويأل، مبا و ذل  القدر  عليى التنبيؤ اب فياف، وان

و لعييييييا ا خيييييياطر النامجييييييأل عنيييييي ، وإبييييييالت ال ييييييل ات ووسييييييائط انعييييييالم وا تملييييييات الضييييييلعفأل 
 ابننيذارات، واتست ابأل لإلنيذارات ا تللقأل اب فاف،

 يعأل نايرا  األطيراف وا ضيات ا لنعيأل  ياحبأل احلاجأل إىل دلزيز اآللعيات ا ؤسوإذ يؤ د  
ا صييل أل و نيشيير ا لييارف الللمعييأل واللملعييأل والتقلعديييأل واقلعييأل، وعيين طرييية دبييادل ا ييربات بشييتن 

 التتاب لل فاف، فضال  عن دشخعص ااتت اللما ا مكنأل والقعود وإجرا ات اتست ابأل،
ات وطنعيييأل ندار  ا فييياف،  يييرور  عميييا البليييدان عليييى و يييع ودنفعيييذ سعاسييي وإذ ييييدر  

 ح ب اتقتضا ، دناسب الظروف واألولوايت الوطنعأل،
مبختليي  ا بيادرات القائمييأل عليى مجعييع ا  يتوايت فعمييا يتللية اب فيياف،  وإذ حييعط علميا   

مبيييا و ذلييي  مبيييادر  انطيييار الليييا   بشيييتن نيعيييدر  ا عيييات و الزراعيييأل ومبيييادر  األمييي  ا ت يييد  للمعيييات 
نيأل اتدفاقعأل وا نظمأل اللا عأل ل ر اد ا ويأل ومنظميأل األذذييأل والزراعيأل ل مي  ا ت يد  التابلتان ألما

وادفاقعأل التنوع البعولوج ، وبرانم  عقد دنمعأل القيدرات التيابع لل نيأل األمي  ا ت يد  ا لنعيأل اب يوارد 
ار  ا فيياف، ا ائعييأل، ودوراييا و بنييا  القييدرات لييدع  البلييدان و و ييع ودنفعييذ سعاسييات وطنعييأل ند

 على  رور   فالأل اتد ا  والتن عة والتكاما، إذ يشددو
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  األطراف إىل ما يل : يدعو -1
ا فيياف والتكعيي   التييتقل  مييعاتسييتلانيأل، ح ييب اتقتضييا ، إبطييار سعاسييات  )أ( 

مييين أجيييا دلزييييز قيييدرهتا عليييى زايد  التتايييب لل فييياف وانييياذ انجيييرا ات ا ناسيييبأل  (1)ملييي  وإداردييي 
  واجضت ؛
ادباع هني  اسيتباق  إزا  اندار  ا تكامليأل لل فياف، و سيعا  و يع ال عاسيات  )ب( 
اف ييييأل لوطنعييييأل  ك عاسييييات اللاليييي الث ساسييييعأل األر ييييائز  كاف ييييأل ا فيييياف، ي ييييتند إىل ال الوطنعييييأل

سيتكمال دقععميات ا‘ 2‘نيظ  ااملأل لر د ا فياف واننييذار ا بكير  دو ي ؛  دنفعذ‘ 1‘ا فاف: 
دنفعييذ ‘ 3‘ فيياف؛ كانيعأل وا نيياطة ا لر ييأل للمييواطن الضييل  واأل يير و الق اعييات والف ييات ال يي

 اب لل فاف والتخفع  من خماطرت؛ددابر التت
ر خمياط لعيا ‘ 1‘و ع نيظام ااما بشيتن التتايب لل فياف يتضيمن ميا يلي :  )ج( 
وسييييائط و إبييييالت ال ييييل ات ‘ 3‘ديييي ؛ د  ر ييييد مكييييان حييييدوث ا فيييياف ا قبييييا وحِ ‘ 2‘ا فيييياف؛ 

 ف؛رات ا تللقأل اب فااتست ابأل لإلنيذا‘ ٤‘انعالم وا تملات اقلعأل الضلعفأل ابننيذارات؛ 
دلزيييز بنييا  القييدر  علييى التييتقل  مييع ا فيياف علييى اييو يراعيي  ا نظييور ا ن ييا   )د( 
 اشأل؛ ا  أو اعويأل ل اخاص الذين يلعشون ألولويل   ا
النظيير و اتسييتلانيأل مببييادر  انطييار اللييا   بشييتن نيييدر  ا عييات و الزراعييأل بو ييفضا  )اي( 

 ارا أل لتقاس  ا لارف   اعد  البلدان على و ع    ضا للتتاب لل فاف؛
ات مجعييييع األطييييراف والشيييير ا  ال نييييائعني وا تلييييددي األطييييراف ورلعيييي يييييدعو أيضييييا   -2 

ر ر ن ميييي التخفعيييي  ميييين أجييييا دنفعييييذ دييييدابرودع ييييرت التمويييييا الدولعييييأل إىل زايد  التمويييييا الفلييييال 
 ا فاف على مجعع ا  توايت؛

إىل اع يييييييأل التفاعيييييييا بيييييييني اللليييييييوم وال عاسيييييييات، عليييييييى الن يييييييو اليييييييوارد و  ي ليييييييب -3 
 فيييييييييا )بشيييييييييتن بيييييييييرانم  عميييييييييا اع يييييييييأل التفاعيييييييييا بيييييييييني اللليييييييييوم وال عاسيييييييييات ل 13-م أ/XX ا قيييييييييرر
، 201٩-201٨(، أن دقيييييدم، و إطيييييار بيييييرانم  عملضيييييا لفيييييا  ال ييييينتني 201٩-201٨ ال ييييينتني

دار  ن ييي  ألرااب ألدعييي  اعتمييياد ودنفعيييذ التيييد الت ا تللقييي التوجعييي  التقيييأل إىل األطيييراف مييين أجيييا
 ا فاف والتخفع  من ر رت؛

و ذلييي  إىل األمانييييأل ومؤس يييات اتدفاقعيييأل واع اهتيييا ا الئميييأل، مبيييا  ي ليييب أيضيييا   -٤ 
 ا يل :مب، و إطار وتيأل  ا منضااع أل التفاعا بني الللوم وال عاسات، أن دض لع، 

الييت دقيات انياذ  201٩-201٨ا فاف لفا  ال ينتني مكاف أل دنفعذ مبادر   )أ( 
ابلعييييأل التييييت ر ا ضييييود انقلعمعييييأل لل ييييد ميييين ق‘ 2‘نيظيييي  التتاييييب لل فيييياف؛ ‘ 1‘إجييييرا ات بشييييتن: 

يكولوجعيييأل عليييى اموعيييأل أدوات لتلزييييز قيييدر  األايييخاص والييينظ  ان‘ 3‘اب فييياف ومييين خمييياطرت؛ 
 التتقل  مع ا فاف؛

دعيييي  البلييييدان و و ييييع ودنفعييييذ سعاسييييات وطنعييييأل ندار  ا فيييياف، فضييييال  عيييين  )ب( 
 اننيذار ا بكر  دو  ؛إنيشا  ودلزيز نيظ  ااملأل لر د ا فاف والتتاب ل  و 

__________ 

 .ICCD/COP(13)/19الو عقأل  انيظر (1)
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دور قعيييييييادي علييييييييى الصييييييييلعد ا ؤس يييييييي  ميييييييين  ييييييييالل دلزيييييييييز الشييييييييرا ات أدا   )ج( 
ميع ا ضيات  ،وإقاميأل ايرا ات اسياادع عأل جدييد  بشيتن التتايب لل فياف ،اتساادع عأل القائميأل

أل ا نظمياألمي  ا ت يد ، ومنضيا  ا لنعأل  احبأل ا صل أل على مجعع ا  توايت، مبا و ذل  و اتتع 
 األذذييييأل والزراعيييأل ل مييي  ا ت يييد  وبيييرانم  األمييي  ا ت يييد  للبع يييأل ومنظميييأل اللا عيييأل ل ر ييياد ا وييييأل

انمنيائعون، والق اعيان الليام وا ياص،  ومكتب األم  ا ت يد  لشيؤون الفضيا  ا يارج ، والشير ا ع 
 ا د ، بغعأل  فالأل اتد ا  والتن عة والتكاما؛ مو األرا  ، وا تمعع وم تخدِ 
و ييع واسييتكمال ا بييادج التوجعضعييأل التقنعييأل   يياعد  األطييراف و دنفعييذ إطييار  )د( 

 سعاسات التتقل  مع ا فاف والتكع  مل  وإدارد ؛
ميع  م اعد  األطراف، ح ب اتقتضيا ، و اسيتخدام إطيار سعاسيات التيتقل  )اي( 

 ا فاف والتكع  مل  وإدارد ؛
نضييييا بنييييا  القييييدرات، لو ييييع سعاسييييات زايد  الييييوع  بقضييييااي ا فيييياف، ب ييييبا م )و( 

 وطنعأل ندار  ا فاف د تند إىل مبادج احلد من ا خاطر؛
دلزيز التلاون بني الشيمال وا نيوب والتلياون فعميا بيني بليدان ا نيوب والتلياون  )ز( 

ر يد  ال ال  ، مبا و ذلي  نيقيا التكنولوجعيا ا الئميأل وأحيدث ا نض عيات الالزميأل لت يوير و  يني
 ننيذار ا بكر وإيصال ا للومات؛االتتاب ونيظ  و  والتنبؤات ا ومسعألا فاف، 
إىل األمانيأل أن دعليد  دقرييرا   يؤمتر األطيراف القيادم بشيتن احلاجيأل أم ت إىل  ي لب -5 

 دردعبات إ افعأل  كاف أل ا فاف؛
إىل األمانييييأل أن ديييدرج و جيييدول األعميييال ا ؤقييي  لليييدور  الرابليييأل  ي ليييب أيضيييا   -6 

دنفعذ اتدفاقعيأل دنفعيذا  فليات  عليى ا  يتوايت اليوطأل "عشر   ؤمتر األطراف، و إطار البند ا لنون 
 ؛"ا فاف"بلنوان ا  ، بندا  فرعع"ودون انقلعم  وانقلعم 

طييراف و دورديي  الرابلييأل عشيير  إىل األمانيييأل أن دقييدم إىل مييؤمتر األ ي لييب  ييذل  -7 
 عن دنفعذ اذا ا قرر.دقريرا  

    


