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 مؤمتر األطراف
 الدورة الثالثة عشرة
 2017أيلول/سبتمرب  16-6أوردوس، الصني، 

 )ج( من جدول األعمال2البند 
مم بة يف اتفاقية األ: اآلاثر املرتت2030خطة التنمية املستدامة لعام 

 املتحدة ملكافحة التصحر
 ىصحار ة للتحدتنفيذ اسرتاتيجية االتصال الشاملة وعقد األمم امل

 ( 2020-2010) ومكافحة التصحر

تصتتتال الشتتتاملة وعقتتتد استتتتعرال التقتتتدم اتتتتر  يف تنفيتتتذ استتترتاتيجية اال  
 (2020-2010األمم املتحدة للصحارى ومكافحة التصحر )

 اجلامعة اللجنة رئيسة من مقدم مقرر مشروع  
 إن مؤمتر األطراف، 
 ،12-م أ/4إىل املقرر إذ يشري  
 ، 64/201و 62/195إىل قراري اجلمعية العامة لألمم املتحدة  وإذ يشري أيضا   
 عقةد بشةنن العامةة اجلمعيةة وقرار الشاملة االتصال اسرتاتيجية تنفيذ يف احملرز ابلتقدم يرحب وإذ 
 ،ICCD/COP(13)/4  الوثيقةيف الوارد النحو على ،(2010-2020) التصحر ومكافحة الصحارى
 الو ةةةاال  بةةةني املشةةةرت ة العمةةة  فرقةةةة مةةةن املقةةةدم املسةةةتمر للةةةدعم تقةةةدير  عةةةن يعةةةر  وإذ 
 والتوعية، واالتصال الدعوة ألنشطة

احلاجةةةة إىل ز دة التفاعةةة  مةةةو اجلمأةةةور وصيةةةو أنةةةحا  املصةةةلحة املعنيةةةني  وإذ يالحةةة  
 فاقية،فيذ االتعلى الصعد احمللي والوطين ودون اإلقليمي واإلقليمي من أج  املضي يف تن

 2030-2018عةةةةةةةن دعمةةةةةةةة إلطةةةةةةةار االتفاقيةةةةةةةة االسةةةةةةةرتاتيجي للفةةةةةةةرتة يعةةةةةةةر   -1 
 ة؛لفعال لالتفاقيلتنفيذ األراضي بونفأما وسيلتني لتعزيز افيما بعد( وحتييد أثر تدهور ا )يُعتمد

األطراف ومنظما  اجملتمو املدين ووسةاط  اإلعةالم والقطةاخل ا ةاا وسةاطر يدعو  -2 
أنةةةحا  املصةةةلحة املعنيةةةني إىل املشةةةةار ة يف وتلةةة  مناسةةةبا  وأنشةةةطة التوعيةةةةة،  ةةةا يف ذلةةة  اليةةةةوم 
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( 2020-2010دة للصةةةحارى ومكافحةةةة التصةةةحر )العةةةاملي ملكافحةةةة التصةةةحر وعقةةةد األمةةةم املتحةةة
وبةةةةةةةرضمم األرل مةةةةةةةن أجةةةةةةة  احليةةةةةةةاة، لتعزيةةةةةةةز تنفيةةةةةةةذ االتفاقيةةةةةةةة وإطةةةةةةةار االتفاقيةةةةةةةة االسةةةةةةةرتاتيجي 

 )يُعتمد فيما بعد(؛ 2030-2018 للفرتة
 بتوافر املوارد، القيام  ا يلي:يطلب إىل األمانة، رهنا   -3 
وضو خطة اتصاال  قصرية تتضمن أهدافا  ورساط  رطيسية وقنوا  لةدعم مواقة   )أ( 

 2030-2018االتفاقيةةةةة وهويتأةةةةا دعمةةةةا  ابتةةةةا ، ابالسةةةةتناد إىل إطةةةةار االتفاقيةةةةة االسةةةةرتاتيجي للفةةةةرتة 
 )يُعتمد فيما بعد(؛ 

ترصةةةةة أطةةةةر سياسةةةةا  الةةةةدعوة املتفةةةةي عليأةةةةا يف سةةةةيا  اتفاقيةةةةة األمةةةةم املتحةةةةدة  ) ( 
ة التصةةةةحر إىل أدوا  ومنةةةةابر اتصةةةةال مناسةةةةبة، مةةةةو مراعةةةةاة الظةةةةروف الوطنيةةةةة واإلقليميةةةةة ملكافحةةةة

ا انة، من أج  دعم اجلأةود الةت تبةذاا األطةراف يف اةال اإلبةالض عةن قضةا  التصةحر/تدهور 
 األراضي واجلفاف على الصعيد الوطين؛

اجلمأةور اتححةة  ز دة الوعي بشنن اإلدارة املستدامة لألراضي يف أوساط عامة )ج( 
 املعلوما  عن طريي وتل  أدوا  ومنابر االتصال؛

تةةةةدعيم هويةةةةة االتفاقيةةةةة املميةةةةزة اتنتةةةةاج مةةةةواد حتمةةةة  عالمتأةةةةا واحلةةةةرا علةةةةى أن  )د( 
يتضةةةةةمن موقةةةةةو االتفاقيةةةةةة الشةةةةةبكي وقنواتةةةةةا ا انةةةةةة ابلتوانةةةةة  االجتمةةةةةاعي ورسةةةةةاطلأا اإلخباريةةةةةة 

 ديناميا  وتفاعليا ؛ وخدما  املعلوما  ا انة  كتبتأا حمتوى 
تعزيز فعالية التوان  اإلعالمي اتقامة شرا ا  ووضو قواعد بياض  والتةدريب  )هة( 

 اإلعالمي وز دة نشر قصص حمورها الناس وحتسني إعداد املنتجا  ونشرها؛ 
األطراف واجملتمو الدويل إىل دعم األمانةة مةن أجة  موانةلة تعزيةز الةوعي  يدعو -4 

 املتصلة ابلتصحر/تدهور األراضي واجلفاف؛  أبفض  املمارسا 
إىل األمانةةةة أن تقةةةدم تقريةةةرا  عةةةن التقةةةدم احملةةةرز يف تنفيةةةذ هةةةذا املقةةةرر إىل  يطلةةةب -5 

 مؤمتر األطراف يف دورتة الرابعة عشرة.
    


