
 

GE.19-15536(A) 



 مؤمتر األطراف
 لدورة الرابعة عشرةا
 2019أيلول/سبتمرب  13-2يودهلي، اهلند، ن
 من جدول األعمال‘ 2‘)ج(3لبند ا
االتفاقية تنفيذاً فعااًل على املستوايت الوطين نفيذ ت

 واإلقليمي اإلقليمي ودون
 تابعة أطر السياسات والقضااي املواضيعيةم
 لعواصف الرملية والرتابيةا

 تابعة أطر السياسات والقضااي املواضيعية: العواصف الرملية والرتابيةم  
 شروع مقرر مقدم من رئيس اللجنة اجلامعةم  

 ،مؤمتر األطرافن إ 
 ،9-أم /8و 10-أم /9و 12-أم /3و 12-أم /9و 13-أم /31إىل املقررات  ذ يشريإ 
، وقدراري عييد  2030-2015إىل إطار سنداي للحدد مدن طداطر الردوار   إذ يشريو  

 70/195وقدددددددرارات المييدددددد  اليامددددددد  ل مدددددددد املتحدددددددد   4/10و 2/21األمددددددد املتحدددددددد  للبي ددددددد  
 ،73/237و 72/225و 71/219و

أن تواتر وشد  اليواصف الرملي  والرتابي  على صييد اليامل قد زادا يف اليقدد  إذ يالحظو  
طبيييدد  وبشددري  أرددن أن ي اقمصددا الترددحر/تد ور  املاضددي وأن لليواصددف الرمليدد  والرتابيدد  أسددبا ا 

 األراضي وال اف،
اليددداملي  توايتامل ددعلددى اعتمددداد تددق اسددتباقي لتيويدددو التيدداون والتن ددي  علدددى  إذ حيدد و  

واإلقليمددي ودون اإلقليمددي مليالدد  أسددبال واصر اليواصددف الرمليدد  والرتابيدد  وعدد ل  لتيويددو ودعددد 
الدد ي  ، األمددرليواصددف الرمليدد  والرتابيدد يف مواجصدد  ااملبددادرات الراميدد  إىل تي ددري التش دد  الشددام  

الضيي   واملتضرر  علدى ااةد  يقل  من املخاطر وييوز قدر  اجملتميات احمللي  والنظد اإليرولوجي  
 اصر ا،

 إبنشاء ائتالف األمد املتحد  امليين مبرافح  اليواصف الرملي  والرتابي ، إذ يرح و  
 األطراف، ح   االقتضاء، إىل: يدعو -1 
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املرددددادر البشددددري  مدددن مواصدددل  استرشدددداف إيدددارات إدمدددداج تددددابري التخ يددددف  )أ( 
 الوطين واإلقليمي؛الت اقي  على امل توايت دون الوطين و الليواصف الرملي  والرتابي  يف تن ي  

تيويددو ب دد  وقدددر  الددنظد اإليرولوجيدد  املتددشار  وال ددران املتددشارين علددى ااةدد   )ل( 
 اآلصر الضار  وال لبي  لليواصف الرملي  والرتابي ؛

 تيويو منتدايت أصحال املرلح  املتيددين واملبادرات اإلقليمي  الد  ت دصد يف )ج( 
 التردي ملشرل  اليواصف الرملي  والرتابي ، مع مراعا  الطبيي  اإلقليمي  ودون اإلقليمي  آلصر ا؛

 خلالصد  الوافيد  املتيلقدد   ليواصدف الرمليد  والرتابيد : ميلومددات  اا اإلحاطد  علمد )د( 
والرتابيدد ، واسددتخدامصا وإرشددادات بشددشن تقيدديد وميالدد  املخدداطر الدد  تشددرلصا اليواصددف الرمليدد  

 على أساس طوعي، ح   االقتضاء؛
إىل األمان  واملؤس ات واهلي دات املناسدب  التابيد  الت اقيد  األمدد املتحدد   يطل  -2 

املنروص عليصا يف االت اقيد ، ور نداا بتدوافر  ملرافح  الترحر أن تقوم، يف نطاق االت اقي  والوالي 
 يلي: مبا املوارد،

ونشددر الردديل  النصائيدد  للخالصدد  الوافيدد  املتيلقدد   ليواصددف الرمليدد  والرتابيدد : وضددع  )أ( 
ميلومددات وإرشددادات بشددشن تقيدديد وميالدد  املخدداطر الدد  تشددرلصا اليواصددف الرمليدد  والرتابيدد ،  لتيدداون 

 مع عياانت األمد املتحد  األإرى ومنظماهتا املتخرر  ذات الرل ، والتشجيع على استخدامصا؛
حت ددددر اخلريطدددد  األساسددددي  اليامليدددد  ملرددددادر اليواصددددف الرمليدددد  والرتابيدددد  علددددى  )ل( 

 الياملي واإلقليمي والوطين،  لتياون مع الوعاالت األإرى امليني ؛امل توايت 
بندداء قدددر  األطددراف علددى ميالدد  اليواصددف الرمليدد  والرتابيدد  مددن إددالل وضددع  )ج( 

ت،  لتيدددداون مددددع عيدددداانت األمددددد املتحددددد  اموعدددد  أدوات تشددددم  أدوات دعددددد يف صددددنع القددددرارا
 واملؤس ات والشرعاء املينير؛

ائددتالف األمددد املتحددد  امليددين مبرافحدد  اليواصددف الرمليدد  والرتابيدد  و ددري   يدددعو -3 
عن وعاالت األمدد املتحدد  األعضداء يف ائدتالف األمدد املتحدد   من عياانت األمد املتحد ، فضالا 
إىل مواصل  تياوتا من أج  م اعد  البلددان األطدراف  ،  والرتابي امليين مبرافح  اليواصف الرملي

املتددشار  يف وضددع وتن يدد  سياسددات وطنيدد  وإقليميدد  بشددشن اليواصددف الرمليدد  والرتابيدد ، واسترشدداف 
 تتيل   ليواصف الرملي  والرتابي ؛ اا اليناصر املمرن  ملبادر  أوسع نطاق

بتدددددوافر املدددددوارد،  اا واليتصدددددا، ور ندددددو  صددددداإىل األمانددددد  أن تواصددددد ، يف نطاق يطلددددد  -4 
املشددارع  يف ائددتالف األمددد املتحددد  امليددين مبرافحدد  اليواصددف الرمليدد  والرتابيدد ، وأن تيددوز تياوتددا 

م دشل  التخ يدف مدن مردادر مليالد   اوميا دداهتا مع وعداالت األمدد املتحدد  ومنظماهتدوتن يقصا 
 اليواصف الرملي  والرتابي ؛

ليددد  اليامليددد  أن تددددعد، يف نطددداق واليتصدددا، تنميددد  املشددداريع إىل اآل يطلددد  أيضددداا  -5 
التحويلي  الرامي  إىل مرافحد  التردحر/تد ور األراضدي وال داف، وإيدارات متويد  التخ يدف مدن 

 املرادر البشري  لليواصف الرملي  والرتابي ؛
إىل األماندد  أن تيددد تقريددراا للدددورات املقبلدد  ملددؤمتر األطددراف عددن  يطلدد  عدد ل  -6 

 تن ي    ا املقرر.
    


