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

 )د( من جدول األعمال3البند 
تنفيذذا افتفاةيذذة تنفيذذاًا علذذاًف عوذذت المطذذ ودان الذذوطن  و و  

 اإلةويم  واإلةويم 
تشجيع وتلزدز اللالةان مع افتفاةيان األخرى ذان الصذوة 

 ومع المنظمان والمؤسطان والوكافن الدولية المخ صة

 كاعحة اللواصف الرموية وال رابية إطار الدعوة ع  مجال الطياسان لم  
 مشروع مقرر مقدم من رئيطة الوجنة الجاملة  

 إن مؤمتر األطراف، 
، 11-/م أ9واملقييرر  9-/م أ8واملقييرر  12-/م أ3واملقييرر  12-/م أ9إىل املقييرر  إذ يشيير 

الرملةيا والاايةيام املينيون ممااح يا اليوا ي   70/195وإذ يشر إىل قيرار امميةيا الياميا ل ميت املت يد  
ييييندان لل ييييد ميييين رتيييياطر الاييييوار  لل ييييا  2015والصييييادر م عييييام   ،2030-2015؛ وإىل إطييييار سي

( يشييي"ن ماليوا ييي  الرملةيييا والاايةيييام، وقيييرار امميةيييا 2/21مجيةيييا األميييت املت يييد  للبة يييا ) وقيييرار
وإذ حيييةع علمييا   املينييون ممااح ييا اليوا يي  الرملةييا والاايةييام، 71/219اليامييا ل مييت املت ييد  

ييييالتقةةت اليييياملا لليوا ييي  الرملةيييا والاايةيييا اليييان أعدأليييا أماةيييا األ اقةيييا األميييت املت يييد  ملااح يييا 
 التص ر )االأل اقةا( واملنظما الياملةا ل ر اد امويا ويرةامج األمت املت د  للبة ا،

ت ألرييييول، م أن اليوا يي  الرملةييا والاايةييا متاييين وييديا  ينريييون عليي  أليي" را وإذ يالحيي  
مجلا أمور، اهلةاكين األساسيةا والنقين واالألصياالت والةراعيا والينظت اجياولوجةيا والصي ا البشيريا 
وأل" رات عاير  لل دود، وها ألتريلب ردودا  مؤسسةا وألقنةا وعلمةا، وأن أليواألر اليوا ي  الرملةيا 

ريرحييان وييديا  كبييرا  أمييام والاايةييا وهتييدلا عليي  املسييتو  الييياملا قييد  ادا م اليقييد املا ييا وياألييا ي
 التنمةا املستداما للبلدان املتضرر ،

عل  أن من هت"ن اختاذ سةاسات وإجراءات إقلةمةا ووطنةا موحد  ومنسيقا، وإذ يشدد  
حسييب االقتضيياء، يشيي"ن اليوا يي  الرملةييا والاايةييا أن يقليين ميين ألييدهور الو يي  الصيي ا للنيياس 

لتصي ر وأليدهور األرا يا وإ اليا التاييات وحقيدان ورحاههت وسيبن ميةشيتهت، وأن حييد مين  يياد  ا
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التنييوا البةولييوجا وإةتاجةييا األرا ييا، املرألبريييا ياليوا ييي  الرملةييا والاايةييا ومييا ياألييب علةهييا مييين 
 أل" رات م النمو االقتصادن املستدام، 

عليييي  أن اجدار  املسييييتداما ل را يييييا م سييييةا  وةةييييد أ يييير أليييييدهور  وإذ يشييييدد كييييال  
م ذلييي  إدار  األرا يييا واالسيييتددام املسيييتدام للمةيييايف، داييين أن ألسيييهت م أليييداير األرا يييا،  يييا 

 التصدن ال يالا لليوا   الرملةا والاايةا، 
أن لليوا   الرملةا والاايةا أسبايا  طبةيةا ويشريا، وداين أن ألت ياقت ي يين  وإذ يالح  

 التص ر/ألدهور األرا ا وام اف، 
 ان منربا  مناسبا  للتصدن لليوا   الرملةا والاايةا، ي"ن االأل اقةا متوإذ يسلت  
 األطراف إىل ما يلا: يدعو -1 
االسيييت اد ، حسيييب االقتضييياء، مييين إطيييار السةاسيييات، علييي  أسييياس طيييوعا، م  )أ( 

 إعداد وألن ةا سةاسات يش"ن اليوا   الرملةا والاايةا عل  الصيةد الوطين واجقلةما أو الدويل؛
 اليوا   الرملةا والاايةا م السةاسات الوطنةا لل د من رتاطر الاوار ؛إدماج قضايا  )ب( 
استاشيياف سييبن خت ةيي  املصييادر البشييريا املنشيي" لييد  وديييد أهييداف طوعةييا  )ج( 

وطنةييا لت ةةييد أ يير ألييدهور األرا ييا واعةييارات املتيلقييا ييدميياج ألييداير خت ةيي  املصييادر م وديييد 
  ر ألدهور األرا ا، حسب االقتضاء؛األهداف الريوعةا الوطنةا لت ةةد أ

أليةية التياون يش"ن اليوا   الرملةا والاايةا وألةسر ألبادل امليلوميات وألقاسيت  )د( 
 امليارف وةقلها، حسب االقتضاء، م املناطق املتضرر ؛

، رهنا  يتواحر املوارد، إىل األماةا ومؤسسات االأل اقةا وهة الا املناسبا أن يريلب -2 
م عملةييا مسييياعد   املتدصصييياغرهيييا ميين كةاةيييات األمييت املت ييد  املينةيييا ومنظمالييا ألتييياون ميي  

األطيييراف علييي  ألن ةييييا إطيييار سةاسيييات مااح ييييا اليوا ييي  الرملةيييا والاايةييييا، وال سيييةما خت ةيييي  
 املصادر البشريا هلايف اليوا   وأليةية القدر  عل  الت من؛

اليليوم والسةاسيات إىل النظير م مسي"لا ، رهنا  يتواحر املوارد، هة ا الت اعن يني يدعو -3 
اليوا ييي  الرملةيييا والاايةيييا م إطيييار يرةيييامج عملهيييا، واجسيييهام م االسيييتيرا  وحسيييب االقتضييياء، م 

 و   سةاسا األصال لالأل اقةا مبنةا عل  أسس علمةا يش"ن اليوا   الرملةا والاايةا؛
األطراف املينةيا األرير ، كةاةات األمت املت د  ذات الصلا، حضال  عن   يدعو -٤ 

إىل مساعد  البلدان األطراف املتضرر  م و   وألن ةا سةاسات وطنةا وإقلةمةا يش"ن اليوا   
 الرملةا والاايةا؛

األماةيييا إىل املشييياركا م التنسيييةق علييي  ةرييييا  منظوميييا األميييت املت يييد ،  ييييدعو -5 
 حسب االقتضاء، للتصدن لليوا   الرملةا والاايةا؛

إىل األماةيا أن أليدرج م جيدول األعميال املؤقير ليدورلا الرايييا عشيير ،  يريليب -6 
م إطييييار البنييييد املينييييون مألن ةييييا االأل اقةييييا ألن ةيييياا  حييييياال  عليييي  املسييييتويات الييييوطين ودون اجقلةمييييا 

 واجقلةمام، يندا  حرعةا  مينوةا  ماليوا   الرملةا والاايةام؛
الييدور  الراييييا عشيير  ملييؤمتر األطييراف عيين إىل األماةييا أن أليييد ألقريييرا  م  يريلييب -7 

 ألن ةا هاا املقرر ومتاييا مس"لا اليوا   الرملةا والاايةا.
    


