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

 )د( من جدول األعمال3البند 
تنفيذذذذذف ايتفانيذذذذذة تنفيذذذذذفاس ويذذذذذايس ع ذذذذذ  الم ذذذذذ   ا  

 ال طني ودون اإلن يمي واإلن يمي 
تشجيع وتيز ز اليالنا  مع ايتفانيذا  األرذرذ تا  الةذ ة 

 ومع المنظما  والمؤس ا  وال كاي  الدولية المخ ةة

مذذذرمة مذذذس ميذذذل تيز ذذذز ال نفيذذذف الم ذذذاواة  ذذذيس الجن ذذذيس وتم ذذذيس ال  
 الفيال لالتفانية

 مشروع مقرر مقدم مس رئي ة ال جنة الجامية  
 إن مؤمتر األطراف،   

 (،)سوف يعتمد الحقا   2030-2018سارايجي  لالياايج  للاار  اإلطار اال إذ يالحظ 
 ،12-/م أ7إىل املقرر  وإذ يشري 
إىل األمهج  اليت يولجها االياايج  لدور املرأ  يف يناجذ االياايج  واإلجراءات  وإذ يشري أيضا   

 اليت يتخذها األطراف لدعم مشارك  املرأ ، 
إىل اإلجراءات اليت يتخذها األمان ، بناء على  طلىا األطىراف، لتع يى   وإذ يشري كذلك 

(، 10-/م أ9دعو  )املقىىرر الشىى ن اسنينىىات يف يناجىىذ االياايجىى  مىىن  ىىالل إطارهىىا لينجاسىىات الىى
ويعمىىىىجم مراعىىىىا  املينىىىىاعل اسنينىىىىانج  علىىىى  متلىىىى  املينىىىىتويات الىىىىيت يشىىىىمل جهىىىىات متعىىىىدد  مىىىىن 

 (، 11-/م أ9أصحاب املصلح  )املقرر 
سجما أفقىرهن وأكرىرهن  ب ن امليناوا  بني اسنينني ومتكني النيناء والاتجات، ال وإذ يينلم 

يف التناجىىىذ الاعلىىى  لالياايجىىى ، اىىىا يف ذلىىىك اإلطىىىار  مهمىىىا   ، مىىىن هىىى نس أن يينىىىهم إسىىىهاما  ضىىىعاا  
( ويف حتقجق أهداف  طى  التنمجى  )سجعتمد الحقا   2030-2018االسارايجي  لالياايج  للاار  

 ، 3-15، اا يف ذلك الغاي  2030املينتدام  لعام 
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، و طىى  عمىىل أديىىا أبابىىا، 2030 طىى  التنمجىى  املينىىتدام  لعىىام  وإذ يؤكىىد مىىن جديىىد 
 ، 2030ال يتي أ من  ط  التنمج  املينتدام  لعام  كل ج ءا  اليت يش

)سىىىجعتمد  2030-2018بىىى ن يناجىىذ اإلطىىىار االسىىارايجي  لالياايجىىى  للاىىار   وإذ يينىىلم 
(، يتطلىىىا يع يىىى  اإلجىىىراءات الرامجىىى  إىل دعىىىم املشىىىارك  الاعالىىى  للمىىىرأ  يف يناجىىىذ االياايجىىى ، الحقىىىا  

 جد أثر يدهور األراض ،يف ذلك مشاركتها يف حتقجق هدف حتج اا
بىى ن يعمىىىجم املنجلىىور اسنينىىىات يف يناجىىذ االياايجىىى  بوسىىاعل منهىىىا حتديىىد أهىىىداف  وإذ يقىىر 

طوعج  لتحججد أثر يدهور األراض  ويناجذها، واختاذ القرارات، وإهراك اسهات صاحب  املصلح ، 
 من ه نس أن يع ز فاعلج  يناجذ اإلجراءات عل  أرض الوايع وكااءهتا،

عل  أن الاواعد املكتينىب  مىن بنىاء ويع يى  يىدرات النينىاء والاتجىات وم ل كىاهتن  يشدد وإذ 
ومداركهن بغج  يع ي  مشىاركتهن على  عجىع املينىتويات، ومعاسى  حقىوا النينىاء وفىر  حصىو ن 
عل  عل  أمور منها املوارد االيتصادي  والطبجعج  وملكج  األراض  وسواها مىن األمىالك والتصىرف 

هىىىى نس أن يعىىىى ز يناجىىىىذ االياايجىىىى  علىىىى  ةىىىىو أكرىىىىر فعالجىىىى  وكاىىىىاء  ويعىىىى ز أوجىىىىس التىىىى زر  فجهىىىىا، مىىىىن
 والشراكات مع ساعر أصحاب املصلح  اآل رين،

لىىدعم مراعىىا  االعتبىىارات اسنينىىانج  يف يناجىىذ  (1) طىى  العمىىل اسنينىىانج  يعتمىىد -1 
 يىىىى  يناجىىىىذ إطىىىىار ( ويع)سىىىىجعتمد الحقىىىىا   2030-2018اإلطىىىىار االسىىىىارايجي  لالياايجىىىى  للاىىىىار  

 سجاسات الدعو  بش ن امليناعل اسنينانج ؛
إىل األطىىىراف واسهىىىات األ ىىىرمل صىىىاحب  املصىىىلح  أن يواصىىىل يعمىىىجم  يطلىىىا -2 

مراعىىىىىىا  املينىىىىىىاوا  بىىىىىىني اسنينىىىىىىني ومتكىىىىىىني النينىىىىىىاء والاتجىىىىىىات يف الينجاسىىىىىىات واألنشىىىىىىط  املتعلقىىىىىى  
االياايجىىىى  واإلطىىىىار  بالتصىىىىحر/يدهور األراضىىىى  واساىىىىاف، حينىىىىا االيتضىىىىاء، مىىىىن أجىىىىل يناجىىىىذ

 (؛ )سجعتمد الحقا   2030-2018االسارايجي  لالياايج  للاار  
األطىىراف واسهىىات املعنجىى  األ ىىرمل إىل االسىىتعان  اطىى  العمىىل اسنينىىانج   يىىدعو -3 

  واملينامه  يف ينقجحها يف ضوء الدروس املينتااد   الل فار  اليننتني املقبل ؛
إىل األمانىىى  واآللجىىى  العاملجىىى  أن يقجمىىىا هىىىراك  مىىىع اياايجىىىات ريىىىو، وهج ىىى   يطلىىىا -٤ 

األمم املتحد  للمرأ  وغريها من كجانات األمم املتحد  ذات الصىل ، واملنجلمىات الدولجى  والشىركاء 
يف التنمجىى  مىىن أجىىل البىىدء يف يناجىىذ  طىى  العمىىل، ومينىىاعد  األطىىراف علىى   ريىىا  طىى  العمىىل 

 والنهوض بتمكني النيناء والاتجات يف جمال يناجذ االياايج ؛  ويع ي  أوجس الت زر
  إىل أمان  االياايج  أن يقوم اا يل : يطلا أيضا   -5 
 بتىوافر املىوارد، املشىاورات بشى ن فعالجى   طى  العمىل اسنينىانج ، اسىتنادا   أن يُجيّنر، رهنا   )أ( 

يج  وهج اهتا وكجانات األمم املتحد  واسهات إىل نتاعج  ريا اخلط ، فجما بني األطراف ومؤسينات االياا
 األ رمل صاحب  املصلح ، اا يف ذلك اجملتمع املدت، وذلك يبل الدور  الرابع  عشر  ملؤمتر األطراف؛ 

عىىىن نتىىاعج املشىىاورات إىل األطىىىراف ويوصىى  بتعىىديالت  كنىىى   أن يقىىدم يقريىىرا   )ب( 
الىىدور  الرابعىى  عشىىر  ملىىؤمتر األطىىراف، بغجىى  علىى   طىى  العمىىل اسنينىىانج  ينجلىىر فجهىىا األطىىراف يف 

 زياد  حتينني  ط  العمل ويناجذها؛
 عن يناجذ هذا املقرر. أن يقدم إىل الدور  الرابع  عشر  ملؤمتر األطراف يقريرا   )ج( 

    
__________ 
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