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 مؤمتر األطراف
 الدورة الرابعة عشرة

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

: اآلاثر املرتتبةةة 2030املسةةمدامة لعةة   خطةةة المية ةةة 
 يف اتف ق ة األمم املمحدة ملك فحة المصحر

اخل صة ابتف ق ة األمم املمحدة  تتيف ذ خطة االتص ال
ملك فحةةة المصةةحرق وعألةةد األمةةم املمحةةدة ل صةةح ر  

 (2010-2020ومك فحة المصحر )

اخل صة ابتف ق ة األمم املمحدة ملك فحة المصةحرق  تتيف ذ خطة االتص ال  
 (2010-2020وعألد األمم املمحدة ل صح ر  ومك فحة المصحر )

 مشروع مألرر مألد  من رئ س ال جية اجل معة  
 ،إن مؤمتر األطراف 
ر   ،13-م أ/4ملقرر اب إذ يُذك ِّ
 التوعيييفيسيل  نن  2030-2018إىل إن اإلطيار اسسيتاجي ي لفجقاةيييف للقيت   وإذ يشير 

 عنصر رئيسي ميكنه أن يؤدي دورا حموراي يف التصدي للتصحر/جدهور األراضي واجلقاف،
بشأن هدف اسجقاةيف وبشيأن  رسائلنمهيف جعزيز اجساق وجنسيق ما يعم  من  وإذ يسل  

اجلقاف، مبا يشمل أمهيف ذلي  كوسييلف لتع ييل حتقييق أهيداف ةضااي حتييد أثر جدهور األراضي و 
 التنميف املستدامف، 

ميا يتيحيه العميل املتصيل  ايفظ الينك  اإليكولوجييف، مين ايفل عقيد األمي   وإذ يدرك 
(، ميين صرايييف إضيياصيف للتعييياون والتنسييييق 2030-2021املتحييد  إلايييفظ اليينك  اإليكولوجييييف )

 تحد  ذات الصلف، والتآزر بني كياانت األم  امل
اخلاايييف ابجقاةييييف األمييي  املتحيييد  ملكاصحيييف  تبوضيييت وجنقييييذ اصيييف اسجصييياس وإذ يرحييي  

 ، ICCD/COP(14)/4التصحر، حسبما وردت يف الوثيقف 
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إىل منكميات اتتميت امليدو ووسيائع اإلعيفم والقصيا   ويصلي ابألطيراف  يهيي  -1 
اليدو،،  التوعييف املتاحيف عليل الصيعيدن صيرص اخلاص وسائر أاحاب املصلحف املعنيني اسستقاد  م

مثييل اليييوم العيياملي ملكاصحييف التصييحر واجلقيياف، وعقييد األميي  املتحييد  للصييحار  ومكاصحييف التصييحر 
(، وبيييرانمأل األرن مييين أجيييل الييييا ، لبيييذل جهيييود جواايييليف موجهيييف لل مهيييور، 2010-2020)

اميييييف إىل مكاصحييييف التصييييحر/جدهور الر جييييرااات اإل حمورهييييايشييييمل النسيييياا والقتيييييات والشييييباب،  مبييييا
 القدر  علل حتمل اجلقاف؛بناا األراضي واجلقاف وحتقيق هدف حتييد أثر جدهور األراضي و 

األطييراف علييل النكيير يف حتديييد القيييات الرئيسيييف لل مهييور املسييتهدف  يشيي ت -2 
اضيي مكاصحيف التصيحر/جدهور األر حميور   ةيدر مين القعالييف مين جواايل ربمن أجل اسستقاد  نكي

 واجلقاف وحتقيق هدف حتييد أثر جدهور األراضي؛
 ميييا يتصيييلاألطيييراف إىل إذكييياا اليييوعي العيييام وجعزييييز مشييياركف الشيييباب صي ييييدعو -3 
نيييياول ةضييييااي اجقاةيييييف األميييي  املتحييييد  ملكاصحييييف التصييييحر ميييين اييييفل ربصهييييا بتحييييدايت التنميييييف بت

ت ييف يف جنقيييذ اسجقاةيييف وحتقيييق املسييتدامف األايير ، مييت التشييديد علييل الييدور ااييوري ل راضييي املن
أهداف التنميف املستدامف، والرص علل معاجليف مسيألف املسياوا  بيني اجلنسيني ومتكيني امليرأ  ك يزا 

 س يت زأ من الرسائل املعممف؛ 
اخلاايف  تاألطراف إىل جقدمي الدع  القعلي لتنقيذ اصيف اسجصياس أيضا   يدعو -4 

ابجقاةييف األمي  املتحييد  ملكاصحيف التصيحر عيين طرييق مواصيا  األمانييف ابلت يارب الناجحيف وبت ييارب 
ميين امليييدان كوسيييلف للييتويأل لفجقاةيييف ميين أجييل جعزيييز  مصييور حمورهييا النيياص وبصييور وجسيي يفت 

جكييي  اجصياست اجقاةييف األمي   ابسعتمياد عليل ، أوسيا  اجلمهيورصهمها واليوعي ايا وإبرازهيا يف
استضياصف اسحتقيال علييل  عين طرييقأو  ،املتحيد  ملكاصحيف التصيحر ميت السيياةات االييف والوطنييف
 اعيد العامل ابليوم العاملي ملكاصحف التصحر واجلقاف؛ 

 إىل األمانف، رهنا  بتواصر املوارد، ما يلي:  يصل  -٥ 
واسسييتناد صيهييا إىل اإلطييار اسسييتاجي ي لفجقاةيييف  تران اصييف اسجصيياساسييتع )أ( 

 نكمله؛ 2030-2018للقت  
حتدييييييد القييييييات الرئيسييييييف لل مهيييييور املسيييييتهدف، مثيييييل واضيييييعي السياسيييييات،  )ب( 

والييوزارات التنقيذيييف املسييؤولف عيين القصاعييات املعتمييد  علييل األراضييي، والقصييا  اخليياص، وأوسييا  
يف إذكياا اليوعي نهيداف اسجقاةييف ليدع   عا ، واةيتاظ اخلييارات الوجيهيف اليب جصي   املزارعني والر 

 جنقيذها، مت مراعا  الكروف الوطنيف واإلةليميف اخلااف؛
اسسيييييتقاد  مييييين اخليييييرب  املكتسيييييبف يف اسحتقيييييال بعقيييييد األمييييي  املتحيييييد  للصيييييحار   )ج( 

د األمي  املتحيد  إلايفظ الينك  بنشيا  يف جنقييذ عقي لإلسهام( 2020-2010ومكاصحف التصحر )
 ( عن طريق حتديد األنشصف املمكنف وهتييتها، حس  اسةتضاا؛ 2030-2021اإليكولوجيف )

اإلعييفم وإةامييف اييراكات مييت املؤسسييات اإلعفميييف ميين  وسييائل مشيياركفجعزيييز  )د( 
غيييرايف قيييات  يير الناطقيييف ابإلنكليزيييف وجوطييييد الضييور اجلالأجييل جوسيييت نصييياق التوااييل ليشيييمل 

 معلومات؛ يُنشر من  وما
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إبيييراز أمهييييف بييييرامأل ونيييواجأل التوااييييل اخلاايييف ابجقاةييييف األميييي  املتحيييد  ملكاصحييييف  )هي( 
اخلييياص ابجقاةييييف األمييي   نالتصيييحر، مثيييل بيييرانمأل األرن مييين أجيييل الييييا ، وبيييرانمأل سيييقراا األر 

ريييو األايير  معييرن اجقاةيييات ريييو، بشييراكف مييت اجقاةيييات و  املتحييد  ملكاصحييف التصييحر، وجنيياظ
 املكتبات؛  وادمات

جوطييييد إمكييياانت التواايييل اليييب جتيحهييييا وسيييائل اإلعيييفم التقلييييدي والتوااييييل  )و( 
اسجتميياعي عيين طريييق جصييوير حمتييو  جديييد متعييدد الوسييائع يسييتند إىل البييياانت العلميييف والتقنيييف 

للعلييوم والسياسييات يف املسييتقا  ميين منصييف التوةعييات العامليييف ل راضييي، واملنييرب الكييومي الييدو، 
جمال التنو  البيولوجي وادمات النك  اإليكولوجيف، وجقرير جقيي  جدهور األراضي واستصيفحها، 

هليييييف الكومييييف الدولييييف املعنييييف بتغييير عييين ا بشيييأن األراضيييي وجغييير املنيييا  الصيييادر والتقريييير اخلييياص
ير اسيييتعران األداا وجقييييي  عييين جقيييار  مييين التقييميييات العلمييييف الرئيسييييف، صضيييف   ذلييي  املنيييا ، و ييير

 لت ارب الناجحف؛وجقارير أار  متضمنف لالتنقيذ املقدمف إىل جلنف استعران جنقيذ اسجقاةيف 
امليييو قني املعنييييني التيييابعني ل مانيييف املتعلقيييف ابسجصييياست لقائيييد  قيييدرات البنييياا  )ز( 

 ؛تواآلليف العامليف من أجل جعزيز الدع  املقدم ألنشصف اسجصاس
إىل األمانيييف جقيييدمي جقريييير إىل ميييؤمتر األطيييراف يف دورجيييه اخلامسيييف  يصلييي  أيضيييا   -٦ 

 عشر  عن التقدم اارز يف جنقيذ هذا املقرر. 

    


