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 لجنة استعراض تنفيذ االتفاقية
 عشرة السادسة الدورة
 2017 سبتمرب/أيلول 13-7 الصني، أوردوس،

 )د( من جدول األعمال املؤقت2البند 
تنفيذذ االتفاقيذة تنفيذذاع العذاالع علذس الاسذتلوان الذذل ن  ودو  

 اإلقليا  واإلقليا 
وضع وتنفيذ االستراتيجيان من خالل برامج العال الل نية 

الاندرجذة  3-15االتفاقية ال  ضذل  الااوذة  لتحقيق أهداف
 2030ناية الاستدامة لعام ضان أهداف خطة الت

وضذذع وتنفيذذذ االسذذتراتيجيان مذذن خذذالل بذذرامج العاذذل الل نيذذة لتحقيذذق   
الاندرجذة ضذان أهذداف خطذة  3-15أهداف االتفاقية ال  ضل  الااوة 

 2030التناية الاستدامة لعام 
 االتفاقية تنفيذ استعراض لجنة رئيس من مقدم مقرر مشروع  

 إن مؤمتر األطراف، 
اليداع  البليدان إىل و ييد أ يداف وطنعية طوععية لت ععييد  12-/م أ3إىل املقيرر  يشيرإذ  

 أثر تد ور األرا  ، 
)ب( 2)يُعتمييد إ إطييار البنييد  13-/م أXXو 12-/م أ7إىل املقييررين اً وإذ يشيير أي يي 

مييين جيييدول أعميييال ميييؤمتر األطيييراف( قشيييان ال يييع  إىل ىقعييي  عيييا   ييير ذ  أثييير علييي  د يييور 
  من نطاق االتفاقعة، 2030يت   مد خطة التنمعة امل تدامة لعام األرا   مبا 
يُعّجيييي  قت قعيييي   مييييا لت ععييييد أثيييير تييييد ور األرا يييي  ميييين دور يشيييي   عييييام ً  وإذ يييييدر  
، مبييا يتجيياو  2030التنمعيية امل ييتدامة سييا ي ييا ذ إ تنفعييم خطيية التنمعيية امل ييتدامة لعييام  أ ييداف
 ،3-15 اهلدف

العملعيا  الطوععية لت دييد أ يداف ىععيد أثير تيد ور األرا يي   التياام البليدان ق وإذ يقيدر 
 كما يقدر الدروس امل تفادة من  مه العملعا ،
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أن قرامج العم  الوطنعة أدوا  مرنة ودينامعة ت تجعب لل عاسا  واألولويا   وإذ يرى 
 الوطنعة املتطورة وللخطط اإلمنائعة الدولعة وما يقاقلها من فرص،

تقعيعذ فعالعية قيرامج العمي  الوطنعية لتنفعيم اتفاقعيية ‘صيعا  الصيادرة عين إىل التو  وإذ يشير 
 ،2015الم  أجر  إ  ‘األمذ املت دة مل اف ة التص ر

 األطراف إىل ما يل :  يدعو -1 
صييعا ة أ يييداف طوععييية ت ييتند إىل البعانيييا  وتقبييي  القعيياس ال مييي  والت دييييد  )أ( 

 لظروف األطراف الوطنعة وأولوياهتا اإلمنائعة؛  اً الامين لت قع  ىععد أثر تد ور األرا   وفق
تايعد  يمه األ يداف الطوععية لت ععيد أثير تيد ور األرا ي  علي  أعلي  م يتوى  )ب( 
 مناسب؛
استخدام مفهوم ىععد أثر تد ور األرا   قاعتباره أحد وسائ  تعايا االت اق  )ج( 

، إ مجلية أميور، ح يب االقت ياء، قني ال عاسا  واإلجراءا  وااللتااما  الوطنعية، مبيا إ ذلي 
وخطييط الت عيل الوطنعية إ إطيار اتفاقعيية األميذ املت يدة اإلطاريية قشييان اً امل يااا  اديددة وطنعي

تغر املناخ، وأ يداف ييتشي  للتنيول البعوليوج  إ إطيار اتفاقعية التنيول البعوليوج ، وإطيار سيندا  
 ا  ؛ لل د من خماطر ال وارث، وااللتااما  قاستص ح األر 

ىديييد أ ييد اتلعييا  واملمارسييا  الف ييل  ميين أجيي  ىقعيي  ىععييد أثيير تييد ور  )د( 
 األرا  ، مد مراعاة قرامج العم  الوطنعة التفاقعة األمذ املت دة مل اف ة التص ر؛

األطيييييراف إىل تعايييييا تنفعييييم االتفاقعييييية وىقعيييي  أ ييييداف التنمعييييية  يييييدعو كييييمل  -2 
 امل تدامة من خ ل ما يل : 

 تعايا أوجه التآ ر فعما قني اتفاقعا  ريو الث ث عل  الصععد الوطين؛  )أ( 
تعايييا التن ييع  والتعيياون عليي  الصييععد الييوطين فعمييا قييني امل ييؤولني عيين معا يية  )ب( 

االقتصييادية، واملييوارد املالعييية،  -ق ييايا التصيي ر/تد ور األرا ييي  وا فيياف، والتنمعيية االجتماععييية 
 راعة، والبعئة، وما إىل ذل ، ح ب االقت اء؛واألمن الغمائ  واملائ ، والا 

ال ع  إىل إدماج قيرامج العمي  الوطنعية لاطيراف، واالسيتفادة مين املااييا الشياملة  )ج( 
اليييت تت يييذ ايييا اإلدارة امل يييتدامة لارا ييي  إ ال عاسيييا  واليييربامج املو يييوعة علييي  الصيييععد اليييوطين 

واملائ ، والاراعة، والبعئية، وامليوارد املالعية، وميا إىل ذلي ، يتعل  قاحلد من الفقر، واألمن الغمائ   فعما
 ح ب االقت اء؛

 إشرا  مجعد أص اب املصل ة املعنعني؛ )د( 
إىل األمانيية واتلعيية العاملعيية واهلعئييا  امل ئميية التاقعيية التفاقعيية األمييذ املت ييدة  يطلييب -3 

 مل اف ة التص ر القعام مبا يل :
 جهود يييييا الرامعييييية إىل ىقعييييي  ىععيييييد أثييييير تيييييد ور مواصيييييلة دعيييييذ األطيييييراف إ )أ( 

األرا يي ، مبييا إ ذلييي  صييعا ة وتنفعيييم األ ييداف الطوععيية لت ععيييد أثيير تيييد ور األرا يي  ومواءمييية 
التفاقعية م اف ية التصي ر  2030-201٨قرامج العم  الوطنعة ميد اإلطيار االسيياتعج  للفيية 

 )يعتمد فعما قعد(؛
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 من أج  ىقع  ىععد أثر تيد ور األرا ي ، مبيا إ مواصلة تعايا التعاون الدويل )ب( 
ذل  إ مجلة أمور، من خ ل تعايا أوجه التآ ر و يادة االت اق فعميا قيني اتفاقعيا  رييو اليث ث 

 ؛2030و ر ا من املبادرا  ذا  الصلة امل ااة إ خطة التنمعة امل تدامة لعام 
ىل دعيييذ األمانييية واتلعييية العاملعييية الشيييركاء املتعيييدد  األطيييراف والثنيييائعني إ ييييدعو -٤ 

 أع ه. 3واألطراف إ تنفعم األنشطة املشار إلعها إ الفقرة 
    


