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

 )د( من جدول األعمال٣البند 
 قليمي قليمي واإلون اإلتنفيذ االتفاقية تنفيذًا فعااًل على املستوايت الوطين ود

نظماات ماع املتشجيع وتعزيز العالقات مع االتفاقياات األرارذ تات الةالة و 
 واملؤسسات والوكاالت الدولية املختةة

اقياااات األرااارذ تات الةااالة وماااع تشاااجيع وتعزياااز العالقاااات ماااع االتف  
 املنظمات واملؤسسات والوكاالت الدولية املختةة

 مشروع مقرر مقدم من رئيسة اللجنة اجلامعة  
 إن مؤمتر األطراف، 
الييييط ي لييير اسيييتيرام و ققيييقأل ميييد   قيييدم األما ييي     12-م أ/9إىل املقيييرر  إذ يشييير 

 املؤسسييييياا شيييييتقز و يلييييييل اليتفييييياا ميييييز ال لافقييييياا األ ييييير  ذاا الصيييييل  وميييييز املن مييييياا و 
 والوكالا الدولق  املختص ،

أبن  نلقيييي ال لافقييي  يسيييتلقد مييين وجيييود عتفييياا متقنييي  و يالييي  فيييادر  علييي  أن  وإذ يقييير 
 ارب ،ل  أو متقالتآزر املتئم  مز املن ماا األ ر  اليت  ؤدط مهاماً متدا حتشد أوجه 
عليييي   ائييييد  اسييييتخدام مؤاييييراا التقييييدم الرت يييي  القائميييي  عليييي  إدار   وإذ ييقييييد الت كقييييد 

ييو وأديداف التنمقي  ر لإلبيت  ووجير ا لافقياا  12-م أ/9األراضي عل  النحيو املبيني   املقيرر 
، 11-م أ/22رر  تسييم مييز مؤاراا/فقاسيياا التقييدم امليتمييد    املقيياملسييتدام ، ودييي مؤاييراا 

 تاجقي  األراضيي إالسيائد     الجتادياا ‘2‘الجتاداا  قما خيي  الط ياا األرضيي  و ‘1‘ :أط
 اجتاداا خملوانا الكربون  وق األرم وحتتها،‘ ٣‘أدائها  و أو

اا اخلارجقييي  مييين دق ييياا ابللوائيييد الييييت  كييين أن جتييي  مييين التيييياون ميييز ا هييي وإذ يسيييلأل 
   ، دم الرتو رباا ملساعد  البلدان   جمال الرصد واإلبت  عن مؤاراا/فقاساا التق
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ابملبييادراا املتخييي  مليا يي  أوجييه عييدم املسيياوا  بييني ا نسييني ومتكييني النسيياا  وإذ يرحيير 
 واللتقاا    نلقي ال لافق ،

اوا  بيني ا نسيني الييت  يد ز إىل  يددور عل  أن ميا   أوجه عدم املسي وإذ ييقد الت كقد 
 األراضي من ا هنا أن  يلز  نلقي ال لافق ،

أل ا هيييييود الييييييت  بيييييي ا األطيييييراف اللرييييييم املييييييض برصيييييد األرم إىل دعيييييييييييدعو  -1 
ا لافقيي  األمييأل املتحييد  ملكا حيي  التصييحر   جمييال  نلقييي ال لافقيي  ميين  ييتل  ييو ر امليلوميياا   

 ملوفيقييييييي  ملسييييييياعد  البليييييييدان   الو ييييييياا وت لبييييييياا اإلبيييييييت  عييييييين مؤايييييييراللضيييييييائق  والققاسييييييياا ا
ميييين أدييييداف التنمقيييي  املسييييتدام  و يليييييل  ييييرا الوصييييول إىل البقيييياانا، وبنيييياا  1-٣-15 ا ييييدف

  ا، ووضز املياير والربو وكولاالقدراا الوطنق    جمال البقاان
،   حييدود ولييي  كيي  إىل األما يي  ودق يياا ال لافقيي  ومؤسسييابا املناسييب  ي ليير -2 

 منها واملوارد املتاح   ا، الققام وا يلي:
مواصل  اليمي  ميز  رييم اخليرباا املشي ا بيني الوكيالا املييض وؤايراا أديداف  )أ( 

الوكاليييي  الراعقيييي ، ميييين أجيييي  اسييييتكمال  اليييييط يؤديييييه بصييييلته التنمقيييي  املسييييتدام ،   إطييييار الييييدور
ميين أدييداف التنمقيي  املسييتدام ،  1-٣-15ملؤايير ا ييدف  املنهتقيي ، وبرو وكييولا إدار  البقيياانا

وبييدا التنسييقم  قمييا يتصيي  ابإلبييت  عليي  الصيييقد الييوطض واإلفلقمييي والييياملي و قيياً للربو وكييولا 
 املنش   ضمن إطار مؤاراا أدداف التنمق  املستدام  

قيياا السييتلاد  ميين التييياون مييز كقيياانا األمييأل املتحييد  املختصيي  وأميياانا ا لاف )ب( 
رييييو، وكييييلر ميييز ايييركاا التنمقييي  واملن مييياا الدولقييي  املختصييي  و يلييييل دييييا التيييياون ليييدعأل  يميييقأل 
مراعا  املن ور ا نساين عل  مجقز املستوايا، ول سقما عل  الصيقدين الوطض واحملليي، وأ شي   

ققميياا مكا حيي  اليواصيير الرملقيي  وال ابقيي ، ورصييد ا ليياف، والت ديير و  ييأل اإل يييار املبكيير، و ق
 فابلق  الت  ر اب لاف، و دابر التخلقر من خماطر ا لاف  

إىل األما ييي  واةلقييي  الياملقييي ، و قيييا لوليييي  كييي  منهميييا و  حيييدود  ي لييير أيضييياً  -٣ 
املوارد املتاح ، مواصل  الض تع ابلدور املنوط بك  منهما   الشراكاا القائم  وأط ايراكاا 

اإلطار السي ا قتي ل لافقي  األميأل د   يليل  نلقي ال لافق  جديد  فد  كون ضروري  من أج  زاي
، )الييييط سيييقفيتمد  قميييا بييييد(، والققيييام، عنيييد 20٣0-2018لللييي    املتحيييد  ملكا حييي  التصيييحر

 الفتضاا، بتوجقه ا تباه مؤمتر األطراف إىل ديه الشراكاا لكي يتخي ما يللم من إجراااا 
إىل األما يييي   قييييدإ  قرييييير إىل مييييؤمتر األطييييراف   دور ييييه الرابييييي   ي ليييير كيييييلر -٤ 

  عشر  عن التقدم احملرز    نلقي ديا املقرر.
    


