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 مؤمتر األطراف
 الدورة الرابعة عشرة

 2019أيلول/سبتمرب  13-2نيودهلي، اهلند، 
 )أ( من جدول األعمال2البند 

: اآلاثر اارتتبةةة ا اتق ة ةةة األمةةد اام ةةدة 2030خطةةة المية ةةة اامةةمدامة لعةة   
 اك ف ة المص ر

ذات الصةةة  3-15من أهةداف المية ةة اامةمدامة والة  ةة  15إدم ج اهلدف 
  ا تيق ذ اتق ة ة األمد اام دة اك ف ة المص ر وحت  د أثر تدهور األراضي

ذات  3-15ة اامةةمدامة والة  ةةة مةةن أهةةداف المية ةة 15إدمةة ج اهلةةدف   
الصةةةةة ا تيق ةةةذ اتق ة ةةةة األمةةةد اام ةةةدة اك ف ةةةة المصةةة ر وحت  ةةةد أثةةةر 

 تدهور األراضي
 مشروع مقرر مقد  من رئ س الةجية اجل معة  

 ،إن مؤمتر األطراف 
  ،13-م أ/7و 12-م أ/8و 13-م أ/3و 12-م أ/3 إىل املقررات إذ يشري 
يف تنفيلل   مللن أاللداف التنميللد املسللتدامد زللد أ للد    للا   3-15أبن اهلللدف  وإذ يسللل  

البللدان يف  تلدع االتفازيد، وأبن حتديد غاايت طوعيد يف جمال حتييد أثر تلداور األرايلي وةلو  
   شد التمويل يف ا ا الصدد،

ديللللد  اجلشللللرا ات وابلإلصلللللن الللللنل  اإلي ولوجيللللد  بعقللللد األملللل  املت للللد  وإذ ير لللل  
مبللللادر  حتييلللد أثلللر تللللداور األرايلللي التابعلللد للفريلللل  املعللل  برصلللد األر  ومبللللادر   املتخللل  ، م لللل

الغاابت والسلم، ويشجع األطراف على مواصلد بلور  شرا ات من أجل تنفي  االتفازيد وحتقي  
 ادف حتييد أثر تداور األرايي،

طوعيلللد يف جملللال حتييلللد أثلللر تلللداور  غ بعلللد أالللدا ا  ص لللراف الللل    ت  األطللل يلللدعو -1 
  األرايي أن تفعل ذلك،  س  االزتضاء؛
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طوعيللد يف جمللال حتييللد أثللر تللداور  بغللاايتاألطللراف اللل  الت ملل   أيضللا   يللدعو -2 
 األرايي إىل تنفي  تدابري للتعجيل بت قيقها،  س  االزتضاء، من ولل ما يلي:

آ ر بلللت اتفازيلللات ريلللو وغريالللا ملللن االتفازلللات البي يلللد املتعلللدد  تع يللل  أوجللل  التللل )أ( 
 األطراف، مبا يشمل النلر يف أنشةد برجمد مشرت د على الصعيدين الوط  ودون الوط ؛

تع يللل  التنسلللي  والتعلللاون عللللى الصلللعيد اللللوط  ابالعتملللاد عللللى وةلللوات منهلللا  )ب( 
  تنفي  مشاريع وبرامج حتوليد؛التخةيط املت امل الستخدام األرايي، لي سرتشد هبا يف

حتييلللد أثلللر تلللداور األرايلللي، مبلللا يشلللمل ا و ملللد  تصللل  يفهتي لللد بي لللد مت ينيلللد  )ج( 
املسللؤولد يف جمللال األرايللي ويللمان ا يللا  ، وإشللراح أصلل اب املصللل د، وحتسللت وصللول صللغار 

 امل ارعت إىل اخلدمات االستشاريد واملاليد؛
مجيلللع األطلللراف،  سللل  االزتضلللاء وعللللى أسلللا  طلللوعي، إىل   للل لك  يلللدعو -3 

التنميلد املسلتدامد،  أالدافملن  3-15دامد، ال سليما الغايلد إدملاج أالداف التنميلد املسلت حتست
 يف اسرتاتيجياهتا ووةةها وبراجمها الراميد إىل تنفي  االتفازيد؛

البلللدان املتقدملد األطللراف واجلهللات األولرس ذات االسللتةاعد إىل تقللد   يلدعو -٤ 
 ور األرايي؛حتييد أثر تداادف الدع  املايل والتق  من أجل تنفي  االتفازيد وحتقي  

األمانللللد وا ليللللد العامليللللد واهلي للللات امللقمللللد التابعللللد التفازيللللد األملللل   إىل يةللللل  -5 
 املت د  مل ا  د التص ر ما يلي:

مواصللللد بللللور  شلللرا ات داعملللد لتنفيللل  االتفازيلللد وحتييلللد أثلللر تلللداور األرايلللي،  )أ( 
ي التابعللد للفريللل  املعللل  وايللعد يف اعتبارالللا،  سللل  االزتضللاء، مبلللادر  حتييلللد أثللر تلللداور األرايللل

برصللد األر ، وعقللد األملل  املت للد  إلصلللن الللنل  اإلي ولوجيللد، ومبللادر  تشللانغوون، ومبللادر  
دور اهلي للات العلميللد  يراعلليلللد، مبللا أنقللر ، ومبللادر  الغللاابت والسلللم، وغرياللا مللن املبللادرات امل م   
  األطراف؛الوطنيد ودون اإلزليميد واإلزليميد، من أجل تقد  الدع  إىل

 مواصلد اإلسهام يف املنتدس السياسي الر يع املستوس املع  ابلتنميد املستدامد؛ )ب( 
ويلللع بلللريمج حتديلللد أالللداف حتييلللد أثلللر تلللداور األرايلللي ودعللل  األطلللراف يف  )ج( 

  التنفي  ويف االستعرا  والرصد الدوريت للتقدم احملر ؛
 يملللا بلللت األطلللراف املشلللار د يف مواصللللد تع يللل  أوجللل  التلللآ ر وتقاسللل  املعلللارف  )د( 

 بريمج حتديد أاداف حتييد أثر تداور األرايي؛
إىل األمانللد أن تقللدم، يف الللدورات املقبلللد للجنللد اسللتعرا  تنفيلل   أيضللا   يةللل  -٦ 

 االتفازيد، تقارير عن تنفي  ا ا املقرر.
    


