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 ؤمتر األطرافم
 لدورة الرابعة عشرةا
 2019 أيلول/سبتمرب 13-2 يودهلي، اهلند،ن
 من جدول األعمال‘ 1‘)ج(3 لبندا
االتفاقية تنفيذاً فعااًل على املستوايت الوطين ودون نفيذ ت

 واإلقليمي اإلقليمي
 تابعة أطر السياسات والقضااي املواضيعيةم
 جلفافا

 لدعوة يف جمال السياسات املتعلقة ابجلفافا  
 شروع مقرر مقدم من رئيس اللجنة اجلامعةم  

 إن مؤمتر األطراف، 
تتسرترترترترتاريهت وتيزرترترترترتا ويرترترترترتهتداد  رترترترترتيوع ا و رترترترترتدزا أصرترترترترتب    ن ظرترترترترتوافر ا  رترترترترتافأب يعرترترترترت ف إذ 

 وخطوريزا، ويطول أمدفا وتتسع ريقعت ا،
وفرتو مااح رتة التررت ر وف يرت   أال ،2فدف االت اقية الرتواريد   اارتاد   وإذ يعيد أتكيد 

 ا  اف، وخباصة   أحريقيا، أو آاثري ا  اف   البلدان اليت تعاين من  د  التر ر
 رحقات التن يذ اإلقليمي لالت اقية،إىل الظروف اخلاصة ا وإذ يشي 
أبن  قرترترترترترترتر  ي   2030-2018 إىل أن اإلطرترترترترترترتاري االسرترترترترترترت اتيفي لالت اقيرترترترترترترتة لل رترترترترترترت   وإذ يشرترترترترترترتي 

التر ر/تدفوري األرياضي وا  اف ظوافر تشرتا  درتد ت ذات دعرتد عرتااي، وتسرت مل   ااشرتاك  
الغرترترتذاوي وحقرترترتدان  االقتررترترتادية واالجتماعيرترترتة والبيثيرترترتة، مورترترت  ال قرترترتر واعرترترتتالل الررترترت ة وانعرترترتدا  األمرترترتن

التنوهت البيولوجي وندري  ااياه واخن اض القدري  على التأقلمل مع تغي ااناخ واهلفر  القسرية، وترتؤد  
 إىل ت اقمل فذه ااشاك ،

ترترترترتؤد  إىل خسرترترترتاور   األريوا  لرترترترتيت ترترترترتهتداد ترترترترتدميا ، و اآاثري ا  رترترترتاف  وإذ يضرترترترتع   اعتبرترترترتاريه 
سرترترترتلبية طويلرترترترتة األجرترترترت ، وخاصرترترترتة   النسرترترترتا   وت ترترترترتي علي رترترترتا تبعرترترترتات اقتررترترترتادية واجتماعيرترترترتة وديثيرترترترتة

 وال تيات وال ثات الساانية الضعي ة،
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النتاوج اليت توصل  إلي ا اهليثة احلاومية الدولية ااعنية دتغرتي اانرتاخ   تقريرفرتا  وإذ يال ظ 
ترترت    د  اخلرترتاع عرترتن تغرترتي اانرترتاخ واألرياضرترتي، الرترتذ  قي مرترت  حيرترت  معلومرترتات عرترتن تغرترتي وترترتي  ا  رترتاف و   

 ااناطق ودوري التدخالت القاومة على األرياضي   التخ ي  من آاثري ا  اف،دعض 
 ،13-  أ/29وااقرري  29-  أ/7إىل ااقرري  وإذ يشي 
على أمهيرتة اتبرتاهت  رتج كلرتي ومتاامرت  إحلا  احلرتد مرتن كرتاطر الارتواري ، ودسرت   وإذ يشدد 

 قدري  اجملتمعات احمللية على دم  الردمات والاواري  الطبيعية،
أوجرترت  الترترتيفحلري   التررترتد  للف رترتاف مرترتع ات اقيرترتات رييرترتو األخرترتر  حضرترتال  عرترتن  يال رترتظوإذ  

سيما األفداف الرتيت تتنرتاول مسرتاو  األريض والغرتذا  واارتا   وال عدد من أفداف التنمية ااستدامة،
 وأمن الطاقة،

دتعهتيرترتهت التعرترتاون درترت  منظمرترتة األزذيرترتة والهترياعرترتة لامرترتمل اات رترتد  والشرترتراكة العاايرترتة  وإذ ير رترتي 
ه وأمانرترتة ات اقيرترتة األمرترتمل اات رترتد  اااح رترتة التررترت ر واانظمرترتة العاايرترتة لاريصرترتاد ا ويرترتة والشرترتركا  للميرترتا

 اآلخرين   إطاري اابادري  ااتعلقة اب  اف،
علرتى أمهيرتة تنسرتيق ا  رتود الرتيت تبرتذهلا ا  رتات ال اعلرتة ااتعرتدد    فرتذا اجملرترتال  وإذ يشرتدد 

 ذلرت  الشرتباات العاايرتة مورت  الشرتباة العاايرتة ضرتد   مبرتا وت اد  االحلدواجيرتة وتعهتيرتهت أوجرت  الترتيفحلري،
 حضال  عن اابادريات اإلقليمية، ،األحلمات الغذاوية

  رترترتاف، ااتعلقرترترتة اببرترترتادري  ااالتقرترترتد  احملرترترترحل  رترترتن اآلن   تن يرترترتذ  وإذ يال رترترتظ مرترترتع التقرترترتدير 
لتأفي للف اف وأنشرتطة الرتدعو  اإلقليميرتة اوخباصة تقدمي الدعمل لاطراف من أج  وضع خطط 

 نا  القدريات،ود
إىل األمانرترترترتة واآلليرترترترتة العاايرترترترتة واهليثرترترترتات ااالومرترترترتة التادعرترترترتة الت اقيرترترترتة األمرترترترتمل  يطلرترترترتي -1 

اات رترتد  اااح رترتة التررترت ر، كرترت    إطرترتاري واليترترت ، االسرترتت اد  مرترتن اابرترتادري  ااتعلقرترتة اب  رترتاف خرترتالل 
 يلي: ما ، دوساو   ن من ا2021-2020 ح   السنت 
أدوات مااح رترترترترترتة ا  رترترترترترتاف، مرترترترترترتع مراعرترترترترترتا   مواصرترترترترترتلة دسرترترترترترت  وتوسرترترترترترتيع  موعرترترترترترتة )أ( 

السياقات الوطنية، ابلتعاون مع ا  ات ااعنية اإلقليمية ودون اإلقليميرتة، ودعرتمل البلرتدان األطرتراف 
يشرترتم  القرتدري     رتال نظرتمل اإلنرتذاري اابارتر والرصرترتد،  مبرتا   دنرتا  القرتدري  علرتى اسرتتخدام ا ال عرتال،

 ن كاطر ا  اف؛وتقييمل األثر وجواني الضع ، وتدادي التخ ي  م
توسيع نطاق التعاون والشراكات مع الوكاالت واانظمات واانادر ااخترة مرتن  )ب( 

أجرترترت  تررترترتميمل واختبرترترتاري   رترترتج مبتارترترتر  تراعرترترتي االعتبرترترتاريات ا نسرترترتانية وت ضرترترتي إىل الت رترترتول إحلا  دعرترترتمل 
 البلدان   التخ ي  من آاثري ا  اف؛

اإلنسرتاين علرتى وضرتع وتن يرتذ خطرتط العم  مع ا  ات ال اعلرتة    رتال العمرت   )ج( 
وطنيرترتة للتأفرترتي للف رترتاف مرترتن أجرترت  ضرترتمان تاامرترت  أحضرترت  والعمرترت ، عنرترتد االقتضرترتا ، علرترتى ت عيرترت  

 استفادة منسقة    ايل ااساعد  اإلنسانية والتنمية؛
األطرترترترترتراف علرترترترترتى اسرترترترترتتخدا   موعرترترترترتة أدوات مااح رترترترترتة ا  رترترترترتاف، الرترترترترتيت  يشرترترترترتفع -2 

و ضرترتع    إطرترتاري اابرترتادري  ااتعلقرترتة اب  رترتاف، لتعهتيرترتهت أتفب رترتا للف رترتاف، يجرترترا ات تشرترتم  تاويرترت  
 ا  ود اإلقليمية؛
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األطرترتراف علرترتى تعهتيرترتهت التاامرترت  واالتسرترتاق علرترتى الررترتعيدين الرترتوط   يشرترتفع أيضرترتا   -3 
اإلداري  ااسرترتتدامة للميرترتاه، مرترتع مراعرترتا  اال تياجرترتات اخلاصرترتة  واحمللرترتي عرترترب اسرترت اتيفيات وإجرترترا ات

 دقطاعات معينة؛
ج التقنيرترترترتة، مورترترترت  اإلداري  األطرترترترتراف إىل اتبرترترترتاهت  موعرترترترتة متنوعرترترترتة مرترترترتن الرترترترتن    يرترترترتدعو -4 

ااستدامة لارياضي وااياه، و  ج الهترياعة اإلياولوجية، واستعاد  النظمل اإلياولوجية، وإداري  مقاسمل 
اف وحل د  قرترترتدري  الرترترتنظمل اإلياولوجيرترترتة واجملتمعرترترتات احملليرترترتة علرترترتى دمرترترت  الظرترترتوافر اايرترترتاه، اواج رترترتة ا  رترترت
إىل األمانرترتة، ابلتعرترترتاون مرترترتع الشرترترتركا ، دعرترتمل األطرترترتراف ي  رترترتة ااعلومرترترتات  يطلرترترتيو ا ويرترتة القررترترتو ، 

 ذات الرلة وااساعد  التقنية ودنا  القدريات، وتشفيع تبادل ااعاريف د  النظرا ؛
ة أن ددد أدوات التموي  اامانة واابتارتر ، اسرتتنادا  إىل إىل اآللية العااي يطلي -5 

احلررترترتر، منتفرترترتات  ال قيمرترترتة مضرترترتاحة ورترترتدد  دوضرترترتو ، اواج رترترتة ا  رترترتاف، ومن رترترتا علرترترتى سرترترتبي  ااورترترتال
تترترترترتيع ااعلومرترترترتات واإلري رترترترتادات ذات الررترترترتلة لتيسرترترترتي أن الترترترترتأم  والسرترترترتندات والتمويرترترترت  األصرترترترتغر، و 

  رول األطراف على فذه األدوات؛
طرترترتراف علرترترتى إ رترترترا   تمعازرترترتا احملليرترترتة ااعنيرترترتة،  سرترترتي االقتضرترترتا ،   األ يشرترترتفع -6 

 تن يذ عمليازا وأنشطت ا الوطنية للتخطيط اواج ة ا  اف؛
األطراف علرتى اسرتتخدا  ااؤ رترات اخلاصرتة ابألفرتداف االسرت اتيفية  يشفع أيضا   -7 

الن رترتو الرتواريد   مرحرترتق  ااتعلقرتة اب  رتاف الرترتيت أوصرت  ئرترتا فيثرتة الت اعرترت  درت  العلرتو  والسياسرترتات علرتى
، وإ رترترا   تمعازرترتا احملليرترتة ااعنيرترتة   اانرترتاطق ااتضرترترري    وضرترتع ICCD/CRIC(18)/L.2مشرترتروهت ااقرترترري 

 (؛3 خاصة مبؤ ر اهلشا ة إحلا  ا  اف )ااستو  أساليي ومقاييس ومؤ رات
فرترتو مناسرترترتي مرترترتن مرترترتواد ات اقيرترترتة األمرترترتمل  مرترترتا األطرترترتراف علرترترتى تر رترترتة يشرترتفع كرترترتذل  -8 

 اات د  اااح ة التر ر اليت هلا صلة اب  اف إىل اللغات احمللية ذات الرلة؛
يوجرترترترتد مرترترترتن أدوات مرتبطرترترترتة  مرترترترتا إىل األمانرترترترتة أن قمرترترترتع قاومرترترترتة قرترترترترد حي رترترترتا يطلرترترترتي -9 

 علومات لاطراف؛اب  اف ابإلضاحة إىل  موعة أدوات مااح ة ا  اف، وتتيع فذه اا
إنشرترترترتا  حريرترترترتق عامرترترترت   ارترترترتومي دويل، ريفنرترترترتا  دترترترترتواحر اارترترترتواريد، معرترترترت  دترترترترتدادي  يقرترترترترري -10 

ج رترتة ا  رترتاف   إطرترتاري ات اقيرترتة األمرترتمل اات رترتد  اااح رترتة التررترت ر، االسياسرترتات والتن يرترتذ ال عالرترتة او 
 األطراف؛وتوصيات  إىل األطراف لتنظر حي ا   الدوري  اخلامسة عشر  اؤمتر  نتاوف  دغية تقدمي
 أن تاون اختراصات فذا ال ريق العام  احلاومي الدويل كاآليت: يقرري أيضا   -11 
تتمورترت  اختراصرترتات ال ريرترتق العامرترت  احلارترتومي الرترتدويل   تقيرترتيمل واسرترتتعراض أطرترتر  )أ( 

  ذلرت  الشرتراكات، دشرتأن التأفرتي للف رتاف  مبا السياسات والتن يذ والتنسيق ااؤسسي القاومة،
 اخلياريات ااتعلقة دتدادي السياسات والرتدعو  والتن يرتذ ااالومرتة علرتى  يرتع والترد  ل ، والنظر  

ااسرترتتو ت اواج رترتة ا  رترتاف د عاليرترتة   إطرترتاري االت اقيرترتة،   سرترتياق  رترتج كلرترتي ومتاامرترت  أوسرترتع إحلا  
 احلد من كاطر الاواري  ودس  قدري  اجملتمعات احمللية والنظمل اإلياولوجية على الت م ؛

العامرترترترت  احلارترترترتومي الرترترترتدويل األطرترترترتراف واانظمرترترترتات الدوليرترترترتة وفيثرترترترتة يضرترترترتمل ال ريرترترترتق  )ب( 
الت اعرترترت  درترترت  العلرترترتو  والسياسرترترتات ومنظمرترترتات اجملتمرترترتع اارترترتدين وا  رترترتات ااعنيرترترتة الرويسرترترتية،  سرترترتي 

 االقتضا ؛
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يتأل  ال ريق العامرت  احلارتومي الرتدويل مرتن ثالثرتة لولرت  لاطرتراف ك رتد أقررتى  )ج( 
كرترترت   موعرترترتة إقليميرترترتة علرترترتى أسرترترتا  تر رترترتي ات   م ي ملت سرترترت عرترترتن كرترترت  مرحرترترتق تن يرترترتذ إقليمرترترتي لالت اقيرترترتة،

 تقدم ا احلاومات الوطنية؛
تسرترتمي األمانرترتة، ابلتشرترتاوري مرترتع ماترترتي مرترتؤمتر األطرترتراف، ااشرترتاريك  مرترتن ا  رترتات  )د( 

حي رتا اانظمرتات التادعرتة لامرتمل اات رتد  وفيثرتة الت اعرت  درت  العلرتو  والسياسرتات،  مبرتا ااعنية الرويسية،
يتفرترتاوحل  أال واانظمرترتات اإلقليميرترتة ومنظمرترتات اجملتمرترتع اارترتدين، علرترتى وزيفرترتا مرترتن اانظمرترتات العلميرترتة

 عضوا ؛ 15عدد األعضا  اإلضاحي  
خيترترترترتاري ال ريرترترترتق العامرترترترت  احلارترترترتومي الرترترترتدويل،   جلسرترترترتت  األوىل، ريويسرترترترتا  مرترترترتن درترترترت   )ه( 
 أعضاو ؛
ي ع رتد  ال ريرتق العامرت  احلارتومي الرتدويل تقريرترترا  مؤقترتا  لتنظرتر حيرت  األطرتراف   الرترتدوري   )و( 

 التاسعة عشر  للفنة استعراض تن يذ االت اقية؛
ا  رترترتات ااعنيرترترتة الرويسرترترتية   ات اقيرترترتة األمرترترتمل اات رترترتد  تبلرترترت  إىل األمانرترترتة أن  يطلرترترتي -12 

  ذلرترترترت ، عنرترترترتد االقتضرترترترتا ، اللفرترترترتان  مبرترترترتا اااح رترترترتة التررترترترت ر واانظمرترترترتات اإلقليميرترترترتة ذات الررترترترتلة،
فرتذه  يرتدعوينشرتا  ال ريرتق العامرت  احلارتومي الرتدويل، و االقترادية اإلقليمية التادعة لامرتمل اات رتد ، 

الايرترترتاإت إىل التعرترترتاون علرترترتى تعهتيرترترتهت التنسرترترتيق اإلقليمرترترتي دعمرترترتا  اناقشرترترتات ال ريرترترتق العامرترترت  احلارترترتومي 
 ؛2030 لعا  الدويل، آخذ    االعتباري دوريفا   متادعة خطة التنمية ااستدامة

األطرترترترترتراف واانظمرترترترترتات الدوليرترترترترتة وا  رترترترترتات ااعنيرترترترترتة إىل تقرترترترترتدمي معلومرترترترترتات  يرترترترترتدعو -13 
 يلي: عما

أطر السياسات والتن يذ والتنسيق ااؤسسي وتدادي التن يذ اواج رتة ا  رتاف    )أ( 
 ؛إطاري االت اقية

العقبرترترتات والت رترترتد ت وال رترترترترع وترترترتدادي التن يرترترتذ حضرترترترتال  عرترترتن عمليرترترتات التأفرترترترتي  )ب( 
  من ؛للف اف والترد  ل  والتعا 

وتوصرترترترتيات  إىل  نتاوفرترترترت إىل ال ريرترترترتق العامرترترترت  احلارترترترتومي الرترترترتدويل أن يقرترترترتد   يطلرترترترتي -14 
 األطراف لتنظر حي ا   الدوري  اخلامسة عشر  اؤمتر األطراف؛

إىل األمانرترترترترتة أن تقرترترترترتد  تقريرترترترترترا  عرترترترترتن تن يرترترترترتذ فرترترترترتذا ااقرترترترترترري إىل مرترترترترتؤمتر  يطلرترترترترتي أيضرترترترترتا   -15 
 األطراف   دوريات  ااقبلة.

    


