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 مؤمتر األطراف
 لدورة الرابعة عشرةا
 2019أيلول/سبتمرب  13-2يودهلي، اهلند، ن
 )ب( من جدول األعمال3لبند ا
 االتفاقية تنفيذاً فعااًل على املستوايت الوطين ودون اإلقليمي واإلقليمينفيذ ت
شجيع وتعزيز العالقات مع االتفاقيات األخرى ذات الصلة ومع ت

 املنظمات واملؤسسات والوكاالت الدولية املختصة

شجججججيع وتعزيججججز العالقججججات مججججع االتفاقيججججات األخججججرى ذات الصججججلة ومججججع ت  
 واملؤسسات والوكاالت الدولية املختصةاملنظمات 

 شروع مقرر مقدم من رئيس اللجنة اجلامعةم  
 ن مؤمتر األطراف،إ 
رإ   ،13-أم /9ابملقرر  ذ يُذك ِّ
ون  ويلللل  وة اللللل  مللللن أجللللق بفضللللق ع  للللا  ت للللا يكللللونأبن تنفيللللذ اقتفا يلللل   إذ يسللللل و  

 اقستفادة من أوجه التآزر مع املنظما  والصكوك الدولي  ذا  الصل ،
علللللئ ةااللللدة اسللللتادام مؤاللللرا  التقللللدم الر  لللل  القااملللل  علللللئ إدارة  إذ ي يللللد الت كيللللدو  

لإلبل   ووجلا اتفا يلا  ريلو وأ لداف التنميل   12-أم /9األراضي علئ النحو املبني يف املقلرر 
، 11-أم /22 ، و للي مؤاللرا  تتسللؤ مللع مؤارا / ياسللا  التقللدم امل تمللدة يف املقللرر املسللتدام
 اقجتا للا  السللاادة يف إنتاجيلل  األراضللي‘ 2‘اقجتا للا  ةيمللا لللا الألرللا  األرضللي  ‘ 1‘أي: 
 اجتا ا  خمزوان  الكربون ةوق األرض وحتتها،‘ 3‘أدااها   أو

  واملنظمللا  املرللارك  يف الفريللؤ امل لل  أبمهيلل  الللدور الللذي يضللرلع بلله األعضللا إذ يسللل و  
برصللد األرض والرلللركا  ا يفلللرين يف مسللاعدة أمانللل  اتفا يللل  األملل  املتحلللدة ملكاةحللل  التصلللحر يف 

ربوتوكللوق  إدارة البيللاان  وتيسلل  بنللا  القللدرا  ابلنسللب  إ  لمنهجيلل  و لوضللع الصلليأل  النهاايلل  ل
 ،1-3-15دف التنمي  املستدام  واإلب   عن مؤار   2018 ل ام التقارير الوطني 

إبنرللللا  مبلللللادرة حتييللللد أ لللللر تللللد ور األراضللللي للفريلللللؤ امل لللل  برصلللللد األرض  إذ يرحللللاو  
وابجلهود اليت يبذهلا من أجق )أ( تيس  الوصول إ  البيلاان  ووضلع م لاي  اجللودة  )ب( إنرلا  

احللد ملن علا  اإلبل  ،  أدوا / واعد حتليليل  تفاعليل  ويليلا  ابتكاريل  لبنلا  القلدرا  ترملي إ 
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وزايدة القدرا  الوطني  علئ استادام جمموعلا  بيلاان  رصلد األرض لتحقيلؤ حتييلد أ لر تلد ور 
 األراضي وغ  ذلك من أولواي  التنمي  املستدام ،

إ  األمانل  و يالا  اقتفا يل  ومؤسسلاملا املناسلب ، يف حلدود وقيل  كللق  يرللا -1 
 يلي: وا ياممنها واملوارد املتاح  هلا، الق

السللللل ي إ  إ امللللل  الللللراكا  جديلللللدة زايدةق لت زيلللللز تنفيلللللذ اقتفا يللللل  واإلطلللللار  )أ( 
، يف سللياق اتفلاق ابريللس واملسلااق املسللتجدة مرللق 2030-2018اقسلااتيجي ل تفا يلل  للفلاة 

، وعقلللد األمللل  املتحلللدة إلصللل   اللللنظ  2020 علللام ب لللد مللللا اإلطلللار ال لللاملي للتنلللوج البيوللللوجي
  2030-2021وجي  للفاة اإليكول

مواصل  ال مق مع مبادرة حتييد أ ر تد ور األراضي للفريؤ امل   برصلد األرض  )ب( 
من أجلق م اجلل  الرأللرا  املت لقل  وؤالرا  التقلدم اللربي وزايدة األمهيل  السياسلاتي  لبيلاان  رصلد 

ملللل  املتحلللدة ملكاةحلللل  األرض، واألدوا  والوصللل   البينيللل  لللللدورة اإلبللل   القادملللل  قتفا يللل  األ
ملترلبلللللا   اق ، واإلبللللل   علللللن أ لللللداف التنميللللل  املسلللللتدام  وةقللللل2022-2021التصلللللحر للفلللللاة 

وبروتوكللوق  البيللاان  اللليت أنرلل  ا ةريللؤ ا للربا  املرللاك بللني الوكللاق  امل لل  وؤاللرا  أ للداف 
 التنمي  املستدام  

، مرلللق املاتصللل تحلللدة اقسلللتفادة ملللن الت لللاون اللللذي بلللدأ ملللع كيلللاان  األمللل  امل )ج( 
منظملل  األغذيلل  والزراعلل  لتملل  املتحللدة، والصللندوق الللدوا للتنميلل  الزراعيلل ، وأمللاان  اتفا يللا  
ريلو، وبللرانمأل األملل  املتحللدة اإلهللااي، و يالل  األمل  املتحللدة للمسللاواة بللني اجلنسللني ومتكللني املللرأة، 

ت مي  مراعاة املنظلور اجلنسلاع عللئ  ، لدع املاتص ةض ق عن اركا  التنمي ، واملنظما  الدولي  
 سيما علئ الص يدين الوط  ودون الوط   وق مجيع املستواي ،

مواصللللل  ت زيللللز الت للللاون مللللع أمللللاان  اتفا يللللا  ريللللو وكيللللاان  األملللل  املتحللللدة  )د( 
، لللللدع  أنرللللر  املاتصلللل ، وكللللذلك مللللع اللللركا  التنميلللل  واملنظمللللا  الدوليلللل  واإل ليميلللل  املاتصلللل 

صللللر الرمليلللل  والاابيلللل ، ورصللللد اجلفللللاف، والت  للللا للللله ونظلللل  اإلنللللذار املبكللللر بلللله، مكاةحلللل  ال وا
 وتقييما   ابلي  الت  ر ابجلفاف، وتداب  التافير من خماطر اجلفاف 

إ  األمانللللل  وا ليللللل  ال امليللللل  مواصلللللل  اقضلللللر ج بلللللدوريهما يف  يرللللللا أيضلللللاق  -2 
لوقيلل  كللق منهمللا مللن أجللق زايدة  اق الرللراكا  القااملل   والسلل ي إ  إ املل  اللراكا  جديللدة وةقلل

الللذي وضلل ته اتفا يلل  األملل   2030-2018ت زيللز تنفيللذ اقتفا يلل  واإلطللار اقسللااتيجي للفللاة 
يلللزم مللن  مللا املتحللدة ملكاةحلل  التصللحر  وإطلل ج مللؤمتر األطللراف عليهللا، عنللد اق تضللا ، ق للاذ

 إجرا ا  بر هنا 
األيفلر  القلادرة، واملؤسسلا  املاليل   البلدان املتقدم  األطراف واألطراف يدعو -3 

عينيلاق،  أو الدولي ، ومنظما  اجملتمع املدع ومؤسسا  القراج ا لا  إ  النظلر يف التلربج، ماليلاق 
لفاالدة املبلادرا  املت لقل  ابلتصللحر وتلد ور األراضلي واجلفلاف، وداصلل  مبلادرة حتييلد أ لر تللد ور 

 األراضي للفريؤ امل   برصد األرض 
إ  األمان  أن تقلدم تقرير لا علن تنفيلذ  لذا املقلرر أ نلا  اللدورة ا امسل   يرلا -4 

 عررة ملؤمتر األطراف.
    


