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 افتتاح الد    -د الا  
 افتتاح الد    الثالث   شر  ملؤمتر األطراف -دلف 

اا نوغـايل الـدورة الثالثـة جـل معـا  السـيد وكيل وزارة شؤون الغاابت واملياهافتتح انئب  -1
ل وئلـ  ابلنيالـة عـع رئـيس الـدورة الثانيـة عشـرة 2017أي وا/سـبتم   6عشرة ملؤمتر األطراف هل 

أ ىل لبيــان و  .إيروغ ــوفيصــل ل معــا  الســيد (مركيــا)ل وزيــر شــؤون الغــاابت وامليــاه ملــؤمتر األطــراف
 .مع النظام الداخ   لمفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر 22عمالا ابملا ة 

   انتخاب الرئيس -ابء 
 ()أ( مع جدوا األعماا1البند )
ل انتَخـب مــؤمتر األطـراف ابلتزكيــة 2017أي وا/ســبتم   6هل اجل سـة األوىل املعقـو ة هل  -2

 غـــاابت هل الصـــ ل رئيســـاا لدورمـــه الثالثـــة احلكوميـــة ل ارة اإلن ل وزيـــر و جيـــان مشـــان  معـــا  الســـيد 
 .عشرة
 .بيانلوأ ىل الرئيس اجلديد  -3

 البياانت العام  -جيم 
احلكومـــة  ةرئيســـ تل أ لـــ2017أي وا/ســـبتم   6ملعقـــو ة هل ل اأيضـــاا هل اجل ســـة األوىل  -4

املدينــة ابســم لبيــان الســيدة لــو شــياول ل ن قــة منغوليــا الداخ يــة املتمتعــة ابحلكــم الــذا ل ملالشــعبية 
 .املضيفة

 .نلمفاقية مكافحة التصحر لبيا ةالتنفيذي ةاألمين توهل اجل سة نفس ال أ ل -5
 77 جمموعـــة الابســـم إكـــوا ور ) كـــل مـــع   أ ىل لبيـــاانت عث ـــول أيضـــاا وهل اجل ســـة األوىل  -6

موعـــــة ابســـــم املال ـــــا  األورود والـــــدوا األعضـــــاء فيـــــه(ل وكينيـــــا )ابســـــم والصـــــ (ل وإســـــتونيا )
جمموعــة ابســم احملــيا ا ــا و(ل واألرجنتــ  )من قـة جمموعــة  وا يســيا و ابســم األفريقيـة(ل ولــو)ن )

 مرفـــق التنفيـــذ اإلق يمـــ  لشـــما ابســـم البحـــر الكـــاريي(ل وإي اليـــا ) وا أمريكـــا الالمينيـــة ومن قـــة 
 .جمموعة  وا أورواب الوس حت والشرقية(ابسم املتوسا )املرفق الرالمم((ل وأرمينيا )البحر األليض 

 .عثل عع لرانمي األمم املتحدة اإلمنائ  أيضاا  بيانوأ ىل ل -7
 .حكومية لبيان )املؤسسة البي ية الصينية(نظمة غري ملوعالوة ع حت ئل ل أ ىل عثل  -8

 املسائل التنظيمي  -اثنياا  
  إقرا  جد ل األ مال  تنظيم العمل  مبرا و للرأ د مرال    هل اتي ترني الفرر يتني -دلف 

 ()ب( و)و( مع جدوا األعماا1لبند )ا
 6املعقــو ة هل )ب( و)و( مــع جــدوا األعمــاا هل ج ســته األوىل 1نظــر املــؤمتر هل البنــد  -9

 .2017أي وا/سبتم  
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 أعمالـه وعقب ليان أ ىل له رئيس الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األطرافل أقّر املـؤمتر جـدوا -10
 كما ي   وئل   ل ICCD/COP(13)/1هل الوثيقة العمل ع حت النحو الوار  ومنظيم 

 املسائل التنظيمية  -1
 انتخاب الرئيس؛ )أ( 
 ا؛إقرار جدوا األعما )ب( 
 انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس  )ج( 

 انتخاب نواب الرئيس؛ '1'
 انتخاب رئيس جلنة الع م والتكنولوجيا؛ '2'
 انتخاب رئيس جلنة استعراض منفيذ المفاقية؛ '3'

 واثئق مفويض الوفو ؛ ) ( 
اعتمــا  املنظمــات احلكوميــة الدوليــة ومنظمــات املتمــمم املــدق وعث ــ   )ه( 

 اقب ؛الق ا  اخلاصل وقبوا املر 
 .  الفرعيت ا ي ت   ور) ئل  هل دا العملل منظيم )و( 

  اآلاثر املرتمبـــة هل امفاقيـــة األمـــم املتحـــدة 2030خ ـــة التنميـــة املســـتدامة لعـــام  -2
 :ملكافحة التصحر

ئات  3-15مع أهداف التنمية املستدامة والغاية  15إ ماج ا دف  )أ( 
التصـــحرل ومـــرميم األراجـــ  والرتلـــة الصـــ ة الـــيت مـــنا ع ـــحت  مكافحـــة 

املتـــــدهورةل دـــــا هل ئلـــــ  األراجـــــ  املتضـــــررة مـــــع التصـــــحر واجلفـــــاف 
والفيضــــــاانتل والســــــع  إىل  قيــــــق عــــــا   خــــــاا  مــــــع  ــــــاهرة مــــــدهور 

 األراج  ل هل منفيذ امفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر؛
 اإلطار السرتاميج  املقبل لالمفاقية؛ )ب( 
 يشـــام ة وعقـــد األمـــم املتحـــدة ل صـــحار اميجية المصـــاا المنفيـــذ اســـرت  )ج( 

 .(2010-2020ومكافحة التصحر )
 منفيذ المفاقية منفيذاا فعالا ع حت املستوايت الوطين و ون اإلق يم  واإلق يم   -3

ــــة وموصــــيا ا املقدمــــة إىل مــــؤمتر  )أ(  ــــذ المفاقي ــــة اســــتعراض منفي ــــر جلن مقري
 األطراف؛

إجــــراءات إجــــافية أو يليــــات مؤسســــية ملســــاعدة مــــؤمتر األطــــراف هل  )ب( 
اختصاصـــات جلنـــة اســـتعراض  -الســـتعراض املنـــتظم لتنفيـــذ المفاقيـــة 

 منفيذ المفاقية؛
 معاجلة  روف إق يمية ووطنية خاصة؛ )ج( 
مشـــجيمم ومعزيـــز العالقـــات مـــمم المفاقيـــات األخـــرى ئات الصـــ ة ومـــمم  ) ( 

 الت الدولية املختصة؛املنظمات واملؤسسات والوك
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 جمان مزيد مع الستثمارات والعالقات ممم اآلليات املالية  )هـ( 
مــــذكرة التفــــاهم لــــ  امفاقيــــة األمــــم املتحــــدة ملكافحــــة التصــــحر  '1'

 ومرفق البي ة العاملية؛
 .مقرير اآللية العاملية '2'

ــــــم  -4 ــــــة الع  ــــــر جلن ــــــة وصــــــنمم القــــــرار  اســــــتعراض مقري ــــــ  املعــــــارف الع مي ــــــرلا ل ال
 .نولوجيا وموصيا ا املقدمة إىل مؤمتر األطرافوالتك

 اجلزء اخلاص  -5
 اجتماعات املائدة املستديرة املوازية الوزارية/الرفيعة املستوى  )أ( 

  مدهور األراجـ    ـد  أمـام التنميـة 1اجتما  املائدة املستديرة  '1'
 والز هار والسالم؛

الرم يـــــــة   اجلفـــــــاف والعواصـــــــف 2اجتمـــــــا  املائـــــــدة املســـــــتديرة  '2'
 والرتالية  اإلنذار املبكر وما لعده؛

   ييــد أثــر مــدهور األراجــ    مــع 3اجتمــا  املائــدة املســتديرة  '3'
 مائا سيقتض  األمر؟ ؛ ...األهداف إىل العمل 

 الشأن اجلنساق واحلقوق هل األراج  )حوار ممم املتممم املدق(؛ )ب( 
ـــــة أن مســـــاعد هل مواج )ج(  ـــــف لكـــــع ل حكومـــــات احمل ي  ـــــة  ـــــدايت كي

 مدهور األراج ؟ )حوار ممم عث   احلكومات املنتخب  واحمل ي (؛ 
كيف لكع ل ق ا  اخلاص الستثمار مع أجل املساعدة ع حت  قيـق  ) ( 

 .  ييد أثر مدهور األراج ؟ )حوار ممم الق ا  اخلاص(
 :ال انمي وامليزانية -6

 ؛2019-2018لرانمي وميزانية فرتة السنت   )أ( 
 األ اء املا  ل صنا يق الست مانية لالمفاقية؛ )ب( 
  .مقرير مكتب التقييم )ج( 

 :املسائل اإلجرائية -7
مشــاركة منظمــات املتمــمم املــدق وإشــراك ا هل اجتماعـــات وعم يــات  )أ( 

  امفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر؛
فاقيــــة مشــــاركة الق ــــا  اخلــــاص وإشــــراكه هل اجتماعــــات وعم يــــات ام )ب( 

األمـــــم املتحـــــدة ملكافحـــــة التصـــــحر واســـــرتاميجية مشـــــاركة مؤسســـــات 
  األعماا؛

  .لرانمي عمل الدورة الرالعة عشرة ملؤمتر األطراف )ج( 
  .مقرير الدورة -8
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  انتخاب د ضاء املكتب غري الرئيس -ابء 
 )ج( مع جدوا األعماا(1)البند 
ــقو م  هل  نظر املؤمتر هل هذا البند مع جدوا األعماا هل -11 ــ ــ ــ  6ج ستيه األوىل والثانيـةل املعــ
  :ل وانتخب أعضاء املكتب التالية أ:اؤهم لدورمه الثالثة عشرة2017أي وا/سبتم   9و

 نواب الرئيس  
 ؛ندو )كينيا(ار  مونداالسيد ريتش 
 ؛جيي )املغرب(االسيد عبد الصمد ح 
 )؛السيدة كارما  لا  ورج  )لو)ن 
 ؛در )األرجنت (السيد خورخ  هي 
 )؛السيد مريفور ل  )غياان 
 ؛)ليالروس( السيد أندريه كوزميتش 
 )؛السيد فالرييو كزاك )ج ورية مولدوفا 
 ؛يش )فرنسا(شر السيد  اميان اب 
  جوينت )الولايت املتحدة األمريكية( -السيدة لرلرا  ي روزا . 

ل عـ  املـؤمتر السـيد مريفـور لـ  2017أي وا/سـبتم   9وهل اجل سة الثانيـةل املعقـو ة هل  -12
 .)غياان( مقرراا ل دورة الثالثة عشرة

 رئيس جلنة الع م والتكنولوجيا  
الســيد عمــر  ل انتخــب املــؤمتر2017أي وا/ســبتم   15هل اجل ســة العاشــرةل املعقــو ة هل  -13

  .ا( رئيساا ل دورة الرالعة عشرة املقب ة ل جنة الع م والتكنولوجيابكستان)حممد 
 رئيس جلنة استعراض منفيذ المفاقية  

الســـــيد ل انتخـــــب املـــــؤمتر 2017أي وا/ســـــبتم   15هل اجل ســـــة العاشـــــرةل املعقـــــو ة هل  -14
( رئيساا ل ـدورم  السـالعة عشـرة والثامنـة عشـرة املقب تـ  ل جنـة الف ب )صمويل مالي   كونرتيراس 
  .استعراض منفيذ المفاقية

   ال ف   اثئق تف يض  -جيم 
 () ( مع جدوا األعماا1البند )

ل نظــر املــؤمتر هل مقريــر واثئــق 2017أي وا/ســبتم   14هل اجل ســة التاســعةل املعقــو ة هل  -15
  .ل والتوصية الوار ة فيهICCD/COP(13)/20 مفويض الوفو ل الوار  هل الوثيقة

 لICCD/COP(13)/L.3 يـر  هل الوثيقـة لوهل اجل سـة نفسـ ال اعتمـد املـؤمتر مشـرو  مقـرر -16
  .وافق فيه ع حت التقريري

الــيت قــدمت ا زامبيــا جــافية اإلتفــويض الوواثئــق مــؤمتر األطــراف واســتنا اا إىل مقريــر مكتــب  -17
 .ؤمتر واثئق مفويض األطراف املشاركة هل الدورةاملل ل قب  وزمبالوي وكمبو اي ومال ة
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اجملتمررررد املرررردا  طثلرررر  الق ررررا  ا تمرررا  املنظمررررات ااك ميرررر  الد ليرررر   منظمرررات  - ال 
  اخلاص   قب ل املراقبني

 ()ه( مع جدوا األعماا1البند )
عقــب ليــان أ ىل لــه عثــل عــع و ل 2017أي وا/ســبتم   6هل اجل ســة األوىل املعقــو ة هل  -18

الوطنيــة أن يعتمــد لصــفة مراقــب املنظمــات  قــرر املــؤمترامفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة التصــحرل 
ة واحلكوميــــــة واحلكوميــــــة الدوليـــــة املدرجــــــة هل املرفــــــق األوال واملنظمـــــات غــــــري احلكوميــــــة والدوليـــــ

ومنظمات املتممم املدق املدرجة هل املرفق الثاقل وكيـاانت مؤسسـات األعمـاا والصـناعة املدرجـة 
  .ICCD/COP(13)/17هل املرفق الثالث مع الوثيقة 

 جلن  العلم  التكن ل جيا -هاء 
ورة الثالثــــة عشــــرة ل جنــــة الع ــــم والتكنولوجيــــا لريســــة الســــيد  يــــد كوســــتوفيتش ُعقـــدت الــــد -19

 .2017سبتم  أي وا/ 9إىل  6الفرتة مع  وعقدت ال جنة ست ج سات هل .)البوسنة وا رس (
ل أقــرت ال جنــة جــدوا أعما ــا 2017أي وا/ســبتم   6وهل اجل ســة األوىلل املعقــو ة هل  -20

ل ووافقت ع حت منظيم عمل الدورة ع حت النحو الـوار  هل ICCD/COP(13)/CST/1الوار  هل الوثيقة 
 .الوثيقةم   املرفق الثاق مع 

لــوك شــوت )فرنســا(ل  -وهل اجل ســة نفســ ال عّينــت ال جنــة انئــب رئيســ ال الســيد جــان  -21
 .مقرراا لدور ا الثالثة عشرة

 -ريـق امصـاال وعيّنـت السـيد جـان ل وافقت ال جنة ع حت إنشـاء فأيضاا وهل اجل سة نفس ا  -22
 .لوك شوت )فرنسا( ميسراا لفريق المصاا

ل انتخبــــت ال جنــــة ابلتزكيــــة 2017أي وا/ســــبتم   9وهل اجل ســــة اخلامســــةل املعقــــو ة هل  -23
 يكــا ي  الســيد كــارا فيــا  )غــاان(ل والســيدة مــاراي أجاملقب ــة وهــمنــواابا لــرئيس  ور ــا الرالعــة عشــرة 

  .)كولومبيا(ل والسيد أ د سنياز )مركيا(ل والسيد جرمان كوست )ال ا  الروس (نديز فران
واختـــذ املـــؤمتر إجـــراءا لشـــأن هـــذه  .وقـــدمت ال جنـــة ســـت موصـــيات إىل مـــؤمتر األطـــراف -24

 .2017أي وا/سبتم   14التوصيات هل ج سته التاسعة املعقو ة هل 

 جلن  استعراض تنفيذ االتفاقي  - ا  
الدورة السا سة عشرة ل جنة استعراض منفيذ المفاقيـة لريسـة السـيد يليـو ابننـدا  ُعقدت -25

ــــة رئــــيس ل)نيجــــرياي(  أي ــــوا/ 13إىل  7ات هل الفــــرتة مــــع وعقــــدت ال جنــــة  ــــس ج ســــ .ال جن
  .2017 سبتم 
ل أقــرت ال جنــة جــدوا أعما ــا 2017أي وا/ســبتم   7وهل اجل ســة األوىلل املعقــو ة هل  -26

ل ووافقـــت ع ـــحت منظـــيم عمـــل الـــدورة ع ـــحت النحـــو ICCD/CRIC(16)/1هل الوثيقـــة  ةالـــوار لصـــيغته 
  .الوثيقةم   الوار  هل املرفق الثاق مع 

 .ّ  انئب رئيس ال جنةل السيد رلوند ابميست )غرينا ا(ل مقرراا  اوهل اجل سة نفس ال عُ  -27
ل وافقت ال جنـة ع ـحت إنشـاء فريـق امصـاا وعينـت السـيد مريفـور أيضاا وهل اجل سة نفس ا  -28

  . فريقلل  )غياان( ميسراا 
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واختـــذ املـــؤمتر إجـــراءا لشـــأن هـــذه  .وقـــدمت ال جنـــة ســـت موصـــيات إىل مـــؤمتر األطـــراف -29
 .2017أي وا/سبتم   14التوصيات هل ج سته التاسعة املعقو ة هل 

 اللجن  اجلامع  -زاي 
جلنــة جامعــة أن يُنشــ  ل قــرر املــؤمتر 2017أي وا/ســبتم   6املعقــو ة هل  لوىلاأل تههل ج ســ -30
  .ICCD/COP(13)/1 مع الوثيقة 15لنو  جدوا األعماا املدرجة هل الفقرة إلي ا أن حييل و 

ل 2017أي وا/ســبتم   8املعقــو ة هل  لل جنــةالثانيــة اجل ســة وخــالا وإجــافة إىل ئلــ ل  -31
ســـائل لتـــا   املاقرتحـــ  لكـــ  منظــر في مـــا ال جنـــة هل إطـــار لنــد جـــدوا األعمـــاا ممشـــروعا قُــدم 

 .أّي مسائل أخرى مُعت  مناسبة -اإلجرائية 
و فعـــّ  املـــؤمتر الســـيدة نوســـيل 2017أي وا/ســـبتم   6وهل ج ســـته األوىلل املعقـــو ة هل  -32

 6ع مــ الفــرتة هلج ســات أرلــمم وعقــدت ال جنــة  .جكــااب )جنــوب أفريقيــا( رئيســةا ل جنــة اجلامعــة
 .2017أي وا/سبتم   15 إىل
ــــق امصــــاا لشــــأن املســــائل وهل اجل ســــة األوىل -33 ــــة فريقــــ  امصــــاا  )أ( فري ل أنشــــأت ال جن

فريـق  وروليـة(؛ و)ب(فوجـية األاملتع قة ابل امي وامليزانيةل يتوىل ميسـريه السـيد ابمريـ  فيغـر ت )امل
ه الســيد لــويس تــوىل ميســري يملتع قــة ابلــ انمي وامليزانيــةل غــري اال جنــة اجلامعــة امصــاا لشــأن مســائل 

 .نتينو )أنغول(انغوس كونستي وم
موصـية  15قـدمت ال جنـة ل 2017 أي وا/سبتم  15وهل ج ست ا الرالعةل املعقو ة هل  -34

 .إىل مؤمتر األطراف
وأ ىل عثــل ال ــا  األورود لبيــان لشــأن مشــرو  املقــرر املعتمــد عــع اإلطــار الســرتاميج   -35

 .لدورةا(ل وط ب إ راج مضمونه هل مقرير ICCD/COP(13)/L.18املقبل لالمفاقية )الوثيقة 
وفيمـــا كـــرر ال ـــا  األورود القـــوا تنـــه انضـــم إىل موافـــق اآلراء لعتمـــا  مشـــرو  املقـــرر  -36

فقــــد ئّكــــر تن مــــؤمتر األطــــرافل هل املقــــرر الــــذي اعُتمــــد دوجبــــه اإلطــــار الســــرتاميج   املــــذكورل
 .وخ ــة عمــل أ يــس أاباب 2030لالمفاقيــةل أكــد مــع جديــد ع ــحت خ ــة التنميــة املســتدامة لعــام 

وهل هــذا اخلصــوصل أكــد ال ــا  األورود ع ــحت أن مفســري وم بيــق اإلطــار الســرتاميج   ــب أن 
ممم هام  الوثيقت ل وأن الصـيغة املسـتخدمة هل اإلطـار السـرتاميج  ل  ـوز يتسقا لشكل كامل 

وع حت وجه اخلصوصل شد  ال ا  األورود ع ـحت أن األثـر  .استخدام ا كسالقة هل حمافل أخرى
 .(2)مع خ ة عمل أ يس أاباب 120 ب قراءمه دا يتوافق ممم الفقرة  (1)3-5املتوقمم 
أي ــوا/  15شــأن موصــيات ال جنــة هل ج ســته العاشــرة املعقــو ة هل واختــذ املــؤمتر إجــراء ل -37

  .2017سبتم  

 ااض   -حاء 
مــع األطــراف هل المفاقيــة ع ــحت  144حضــر الــدورة الثالثــة عشــرة ملــؤمتر األطــراف عث ــو  -38

 النحو التا  
__________ 

ل املرفقل الفصل الثالثل األهـداف السـرتاميجية واآلاثر 13-م أ/7 املقررل ICCD/COP(13)/21/Add.1الوثيقة  (1)
 املتوقعة. 

 . www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2015/08/AAAA_Outcome.pdf  خ ة عمل أ يس أاباب (2)

http://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2015/08/AAAA_Outcome.pdf
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 (البوليفارية -فنزويال )ج ورية  جزر كوك  ال ا  الروس
 فن ندا جزر مارشاا إثيوليا

 فيج  ج ورية أفريقيا الوس حت األرجنت 
 فييت انم ج ورية منزانيا املتحدة األر ن
 قريغيزستان اجلم ورية الدومينيكية أرمينيا
 كالو فري ي اجلم ورية العرلية السورية إريرتاي
 كازاخستان ج ورية كوراي أسرتاليا
 الكامريون ج ورية الكونغو الدلقراطية إستونيا
 كرواميا ج ورية لو الدلقراطية الشعبية إسرائيل
 كمبو اي ج ورية مولدوفا إكوا ور
 كندا جنوب أفريقيا أملانيا

 كواب جنوب السو ان أنتيغوا ولرلو ا
 كولومبيا  ومينيكا إندونيسيا
 الكويت رواندا أنغول

 كرييباس رومانيا أوروغواي
 كينيا زامبيا أوزلكستان

 لبنان زمبالوي أوغندا
 لكسم غ ساموا أوكرانيا

 لي اي سان موم  ولرينسيي اإلسالمية( -إيران )ج ورية 
 ليسومو سانت فنسنت وجزر غرينا يع ييس ندا
 مال ة سانت كيتس ونيفس إي اليا

 ما  سانت لوسيا ابلوا غينيا اجلديدة
 ماليزاي سري لنكا ابكستان
 مدغشقر الس فا ور ال ازيل
 مصر س وفاكيا ال مغاا
 املغرب السنغاا ل جيكا

 املكسي  سوازي ند لنغال يش
 مالوي السو ان لنما
 املم كة العرلية السعو ية سويسرا لنع
 منغوليا سيشيل لو)ن

 موريتانيا صرليا لومسواان
 موريشيوس الصوماا لوركينا فاسو

 موزامبيق الص  البوسنة وا رس 
 املوحدة( -ميكرونيزاي )ولايت  طاجيكستان لولندا

 انميبيا العراق املتعد ة القوميات( -لوليفيا ) ولة 
 النرويي عمان لريو

 نيباا غالون ليالروس
 النيجر غامبيا )ي ند
 نيجرياي غاان مركيا
 نيكاراغوا غرينا ا مشا 

 هاييت غواميمال مشيكيا
 ا ند غياان موغو
 هنغاراي غينيا مونس
 هولندا غينيا الستوائية مونغا

 الولايت املتحدة األمريكية ليساو -غينيا  اجلبل األسو 
 الياابن فرنسا اجلزائر

 .ال ا  األورود كوت  يفوار جزر القمر
  كوستاريكا جورجيا
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 مراقبون مع الدوا التالية غري األطراف هل المفاقية  أيضاا وحضر الدورة  -39
 الرسو  الكرس 
 ف س  

وكانــت أج ــزة األمــم املتحــدة ومؤسســا ا ولراجم ــا ومكامب ــا ووكال ــا املتخصصــة التاليــة  -40
  ثَّ ة هل الدورةعُ 

 منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة
 مرفق البي ة العاملية 

م املنتــدى احلكــوم  الــدو  ل ع ــوم والسياســات املعــين ابلتنــو  البيولــوج  وخــدمات الــنظ
 اإليكولوجية

 الصندوق الدو  ل تنمية الزراعية
 أمانة امفاقية التنو  البيولوج 

 صندوق األمم املتحدة ل مشاريمم اإلنتاجية
 لرانمي األمم املتحدة اإلمنائ 
 لرانمي األمم املتحدة ل بي ة

 منتدى األمم املتحدة املعين ابلغاابت
 املناخامفاقية األمم املتحدة اإلطارية لشأن مغري 
 مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريمم

 جامعة األمم املتحدة
 هي ة األمم املتحدة ل مرأة 

 البن  الدو 
 لرانمي األغذية العامل 

 املنظمة العاملية لألرصا  اجلوية
منظمـة مـع منظمـات  120منظمة حكومية  ولية و 16عث ون عع  أيضاا وحضر الدورة  -41

  .املتممم املدق

 لت ثيق ا -طاء 
 .اخلامس هل  ورمه الثالثة عشرة هل املرفقمر  الواثئق املقدمة لينظر في ا مؤمتر األطراف  -42

إ  اج دنش   املنظمات غري ااك مي  ضم  برانمج العمرل الرير  ملرؤمتر  -اثلثاا  
   األطراف: جلس  اا ا  املفت ح

 ()ب( و)و( مع جدوا األعماا1البند )
)ب( و)و( مــع جــدوا األعمــاال هل 1حــوار مفتــوح هل إطــار البنــد  عقــد املــؤمتر ج ســة -43

 . ل لشأن موجو   األرض واملناخ2017 أي وا/سبتم  9ج سته الثانية املعقو ة هل 
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شـؤون السيدة ليـو فانغفـايل سـفرية امفاقيـة مكافحـة التصـحر لوأ ار ا وافتتحت اجل سة  -44
 .ألراج  اجلافةا

ــــه املتحــــ -45 ــــان أ ىل ل ع ــــّد وعقــــب لي
ُ
ــــارل امل دث الرئيســــ  هل اجل ســــةل الســــيد ابريــــس كارالين

الرئيس  ل تقرير التقييم  اخلامس ل  ي ة احلكومية الدوليـة املعنيـة لتغـري املنـاخل قُـدّ مت عـروض مـع 
التالية أ:اؤهم  السـيد أ ـد سـيكو  ايلـول املـدير التنفيـذي لرال ـة التـدريب و عـم اجل سة أعضاء 
جمموعـة الـدوا األفريقيـة(ل والسـيدة فـو  ـ  لـيش هـوبل املـديرة التنفيذيـة ابسـم مـا  ) معالتنمية 

جمموعــة  وا يســيا واحملــيا ا ــا و(ل والســيد ابســم فييــت انم )مــع ملركــز التنميــة الريفيــة املســتدامة 
جمموعــة  وا أمريكــا الالمينيــة ومن قــة ابســم خــوان ريــتل أســتائ ومستشــار مقــين مــع أوروغــواي )

ـــذية  هلواب ز خــيكو أفي(ل والســيدة ســو البحــر الكــاري ـــم     مركــز البي ــلاملــديرة التنفيـ  قوقــاز لاإلق يـ
جمموعـة  وا أورواب الشــرقية(ل والسـيد رولــرت )نسـ ل مستشــار لـدى منظمــة ابســم جورجيـا )مـع 

جمموعــة  وا أورواب الغرليــة و وا أخــرى(ل والســيد أنــدرو ليــزا مــع نيوزي نــدا ابســم حفــا ال بيعــة )
 .الشباب( ابسم)

ع ـحت التع يقـات املقدمـة واألسـ  ة اجل سـة وأثناء املناقشة اليت م ت ئلـ ل أجـاب أعضـاء  -46
املتعـد ة القوميـات( والسـنغاا ومشـا   -يفيـا ) ولـة املتممم املـدق هل ا نـد ولول  عث امل روحة مع 

البوليفاريـة( وجنـوب  - فنزويال )ج وريـةو  والعراق وأوروغواي والص  ونيباا وكالو فري ي وانميبيا
اي و ولة ف سـ   وعثـل عـع لـرانمي األمـم ة كوراي واملغرب والنيجر ولي  ولريو وكواب وج وري أفريقيا

 .املتحدة اإلمنائ 

  اجلزء اخلاص - ابعاا  
 مع جدوا األعماا(   5)البند 

 اجتما ات املائد  املستدير  امل ازي  ال زا ي /الرفيع  املست ى -دلف 
وثالثــة  مضــمع ج ســة افتتاحيــة وج ســة ختاميــةعقــد املــؤمتر جــزءاا خاصــاا رفيــمم املســتوى  -47

اجتماعــات مائـــدة مســـتديرة موازيـــة وزارية/رفيعـــة املســتوىل وثـــالث ج ســـات  ـــاور هل إطـــار هـــذا 
 12و 11يـوم  املعقـو ة الثامنـة إىل الثالثـة ج سـامه مـع خـالا  ل وئل البند مع جدوا األعماا

 . 2017سبتم  أي وا/
ل افتـــتح رئـــيس املـــؤمتر اجلـــزء 2017أي وا/ســـبتم   11وهل اجل ســـة الثالثـــة املعقـــو ة يـــوم  -48

 .اخلاص الرفيمم املستوى وأ ىل لبيان
ج وريــة الصــ  الشــعبيةل وانــ  اينــ ل وزراء وهل اجل ســة نفســ ال مــال معــا  انئــب رئــيس  -49

 . ن ل وألقحت ك مة رئيسيةيلرسالةا مع فخامة رئيس ج ورية الص  الشعبيةل ش  ج  

السـيد وهل اجل سة نفس ال ُقّدمت رسالة مسـج ة ابلفيـديو لألمـ  العـام لألمـم املتحـدةل  -50
 .يشغومري أن ونيو 

 .بيانلاألم  التنفيذي لمفاقية مكافحة التصحر  أ ىلل أيضاا وهل اجل سة نفس ا  -51
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املموعـــات اإلق يميـــة وجمموعـــات املصـــا  كـــل ابســـم وهل اجل ســـة نفســـ ال أ ىل لبيـــاانت  -52
كتـــوراي شـــرييبوغا ني ســـع يل مـــاراي فهل إكـــوا ور مغـــري املنـــاخ لشـــؤونمـــع  معـــا  وكي ـــة وزارة البي ـــة 

لمفاقــــات البي يــــة املعــــين ابدير املــــنــــدول ار  مونداوالصــــ (؛ والســــيد ريتشــــ 77 جمموعــــة الابســــم )
راويــة مزعــل موعــة األفريقيــة(؛ والســيدة ابســم املة هل كينيــا )الدوليــة هل وزارة البي ــة واملــوار  ال بيعيــ

إب ارة الـدائرة املعنيـة  مكافحـة التصـحر ومـدير عـامامفاقيـة لشـؤون الوطنية املنسقة حممو  العزاويل 
ــــدهور األراجــــ  هل وزارة الزراعــــة العراقيــــة ) جمموعــــة  وا يســــيا واحملــــيا ابســــم املــــوار  ال بيعيــــة وم

الصـــناعات الزراعيـــة لشـــؤون يـــون لرجـــول مستشـــار رئـــيس ج وريـــة مولـــدوفا ا ـــا و(؛ والـــدكتور إ
جمموعـــــة  وا أورواب الشـــــرقية(؛ ومعـــــا  وزيـــــرة البي ـــــة واملـــــوار  ال بيعيـــــة هل ابســـــم واإل ارة العامـــــة )

البحـــــر من قـــــة جمموعـــــة  وا أمريكـــــا الالمينيـــــة و ابســـــم الســـــ فا ورل لينـــــا  ولـــــوريس لـــــوا ألفـــــارو )
 ال ا  األورود(ابسم ) ل سييم كييس رر البي ة هل إستونياالكاريي(؛ ومعا  وزي

 جاعـة املبـورورو الرعويـة هل مشـا السيدة هيندو عومارو إلراهيمل مع  أيضاا  لبيان توأ ل  -53
ـــو اينـــ ل مـــع األكا ليـــة الصـــينية ل حراجـــة كـــذل  منظمـــات املتمـــمم املـــدق(ل و ابســـم ) الســـيدة لي

 .الشباب الصيني  وعث   شباب العا ()لصفت ا عث ة عع املندول  
جـــيفا شـــرفل يـــا الســـيدة انوكـــو إيشـــ ل املســـؤولة التنفيذيـــة األوىل  أيضـــاا وأ ىل لبيـــان   -54

 ابسـمالياابن )السفري البالوي لدى ورئيسة مرفق البي ة العامليةل ورئيس األساقفة جوزيف شينوتل 
 .نسيس(اقداسة البااب فر 

ــــــــة 2017أي وا/ســــــــبتم   11املعقــــــــو ة هل  وهل اجل ســــــــة الرالعــــــــةل -55 ل عقــــــــد املــــــــؤمتر ثالث
)أ( مـــع جـــدوا 5اجتماعـــات مغ قـــة ملائـــدة مســـتديرة موازيـــة وزارية/رفيعـــة املســـتوى هل إطـــار البنـــد 

 ع حت النحو التا  وئل  األعماال 

 : تده   األ اض : حتٍد دمام التنمي   االز ها   السالم1اجتما  املائد  املستدير   -1 
عل مي ُســ زســاموي  مــرأس اجتمــا  املائــدة املســتديرة األوا معــا  الســيد ســيدق ألكســندر -56

 .وزير البي ة واملوار  ال بيعية هل غواميمال

 : اجلفاف  الع اصف الرملي   الرتابي : اإلنذا  املبكر  ما بعده2اجتما  املائد  املستدير   -2 
رئـيس مرأس اجتما  املائدة املستديرة الثاق معا  الشـي  عبـد أ أ ـد احلمـو  الصـباحل  -57

 .ي ة العامة ل بي ة هل الكويتمدير عام ا  - جم س اإل ارة

مرالا  ...: حتييد دثرر ترده   األ اضر :  مر  األهرداف إىل العمرل 3اجتما  املائد  املستدير   -3 
 سيقتض  األمر؟ 

ا  املائـــدة املســـتديرة الثالـــث معـــا  وزيـــرة البي ـــة واإليكولوجيـــا والغـــاابت هل مرأســـت اجتمـــ -58
 .نداهيماانجارا لينيديكت جوهانيتارل مدغشق
ـــــة املســـــتديرة املمائـــــدة الثالثـــــة ل جتماعـــــات ومـــــر  التقـــــارير املـــــوجزة ل رؤســـــاء عـــــع ال -59 وازي
  .هل املرفق األوا  ذا التقريروزارية/رفيعة املستوى ال

مــع اجل ســة اخلامســة إىل اجل ســة الســالعةل عقــد املــؤمتر ثــالث ج ســات  ــاور هل إطــار و  -60
  ع حت التوا ل كما ي  )ب( و)ج( و) ( مع جدوا األعماال 5البند 
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 الشأن اجلنساا  ااق ق و األ اض  )ح ا  مد اجملتمد املدا( -ابء 
عقد املؤمتر ج سـة التحـاور  ل2017أي وا/سبتم   12هل اجل سة اخلامسةل املعقو ة هل  -61

معـــا  التحـــاور ج ســـة وأ ارت )ب(ل 5ســـتوى هل إطـــار البنـــد األوىل مـــع اجلـــزء اخلـــاص الرفيـــمم امل
 .نل انئبة وزير الشؤون البي ية هل جنوب أفريقياو السيدة لرلرا مومس

 ويـــر  هل املرفـــق الثـــاق  ـــذا التقريـــر إعـــالن منظمـــات املتمـــمم املـــدق الـــيت حضـــرت الـــدورة -62
  .الثالثة عشرة ملؤمتر األطراف

كيررف نكرر  للحك مررات انليرر  دن تسررا د و م اجهرر  حتررديت تررده   األ اضرر ؟  -جيم 
 )ح ا  مد طثل  ااك مات املنتخبني  انليني(

ل عقـــد املـــؤمتر اثق ج ســـة 2017أي وا/ســـبتم   12هل اجل ســـة السا ســـةل املعقـــو ة هل  -63
اجل ســة وأ ار ل مــع جـدوا األعمـاا )ج(5املســتوى هل إطـار البنـد  ـاور مـع اجلــزء اخلـاص الرفيـمم 

 .االبي ة هل لولندالدولة لشؤون وزير  لمعا  السيد ابوا سالي 
ويــر  التقريــر املــوجز ل مــدير عــع ج ســة التحــاور مــمم عث ــ  احلكومــات املنتخبــ  واحمل يــ   -64

 .هل املرفق األوا  ذا التقرير

اص االسررتثما  مرر  دجررل املسررا د   لررد حتقيررق حتييررد دثررر كيررف نكرر  للق ررا  اخلرر - ال 
 تده   األ اض ؟ )ح ا  مد الق ا  اخلاص(

ل عقـــد املــؤمتر اثلـــث ج ســـة 2017أي وا/ســـبتم   12هل اجل ســة الســـالعةل املعقــو ة هل  -65
اجل ســة وأ ار ل مــع جــدوا األعمــاا ) (5 ــاور مــع اجلــزء اخلــاص الرفيــمم املســتوى هل إطــار البنــد 

 .لبي ة هل املفوجية األوروليةلشؤون االسيد  انييل كاليخا كريسبول املدير العام 
منتـدى ق ـا  األعمـاا املعـين وير  هل املرفق الثالث مع هذا التقرير اإلعالن الصا ر عـع  -66

  .ابإل ارة املستدامة لألراج 
اختـــتم رئـــيس املـــؤمتر اجلـــزء ل 2017أي وا/ســـبتم   12وهل اجل ســـة الثامنـــةل املعقـــو ة هل  -67

مــع  اجتمــا واســتممم املشــاركون هل اجل ســة إىل مقــارير قــدم ا رئــيس كــل  .اخلــاص الرفيــمم املســتوى
هل إطـار يت عقدت الوزارية/الرفيعة املستوى ال مائدة املستديرة املوازية الجتماعات املغ قة الثالثة ل

ات التحـاور الـثالث الـيت ُعقـدت هل ج سـنـوامي  أيضـاا وُعرجـت  .)أ( مع جدوا األعماا5البند 
 .مع جدوا األعماا )ب( و)ج( و) (5إطار البند 

 القرا   املقر ات اليت ا تمدها مؤمتر األطراف -خامساا  
أي ــــــــوا/  15و 14يــــــــوم  ل املعقــــــــو ة ج ســــــــتيه التاســــــــعة والعاشــــــــرةاعتمــــــــد املــــــــؤمتر هل  -68

  .واحداا  وقراراا  مقرراا  37ل 2017 سبتم 
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 املتخذ  بناء  لد ت صي  م   ئيس مؤمتر األطراف املقر ات -دلف 
 لناء ع حت موصية مع رئيس الدورة الثالثة عشرةل اعتمد املؤمتر املقررات التالية  -69

أمانـــــة لالمفاقيـــــة و ديـــــد مرميبـــــات عم  ـــــا  الرتميبـــــات اإل اريـــــة معيـــــ   13-م أ/24
 مومرميبات الدع

 اجلزء اخلاص 13-م أ/26
 وسإعالن أور  13-م أ/27
منظمات املتممم املدق اليت حضـرت الـدورة الثالثـة عشـرة ملـؤمتر  إعالن 13-م أ/32

 األطراف
منتــدى ق ــا  األعمــاا املعــين ابإل ارة املســتدامة اإلعــالن الصــا ر عــع  13-م أ/33

 لألراج 
 إعالن منتدى الشباب 13-م أ/34
 لرانمي عمل الدورة الرالعة عشرة ملؤمتر األطراف 13-م أ/35

 موعد الدورة الرالعة عشرة ملؤمتر األطراف ومكان انعقا ها 13-أ م/36
وأ ىل عثـــــل الـــــولايت املتحـــــدة األمريكيـــــة لبيـــــان مـــــع أجـــــل شـــــرح موقف ـــــا مـــــع الوثيقـــــة  -70

ICCD/COP(13)/L.14 ائمــة امــات القع ــحت أنــه ل يــؤثر هل اللتز  إبعــالن أور وس ومشــد اا  ل مرحبــاا
  .دوجب القانون الدو 

 عامليــاا  ابعتبارهــا إطــاراا  2030قــرت الــولايت املتحــدة ت ــة التنميــة املســتدامة لعــام وقــد أ -71
إهنــــا تعراضل فة ينــــذاك قيــــد الســــل تنميــــة املســــتدامة؛ وحيــــث كانــــت سياســــات الــــولايت املتحــــد

 ــــحت ملتحــــدة عوشــــد ت الــــولايت ا .مــــتمكع مــــع التأكيــــد ع ــــحت جيــــمم جوانــــب اخل ــــة املــــذكورة  
  .ة اخلاصةلظروف ا وأولواي ا الوطني وفقاا ن مع أجل التنفيذ وجوب أن معمل الب دا

ل شــد ت الــولايت املتحــدة (3)وفيمــا يتع ــق ت ــة األمــم املتحــدة الســرتاميجية ل غــاابت -72
ع حت أن اخل ة طوعية ول مغري مـع احلقـوق أو اللتزامـات القائمـة دوجـب القـانون الـدو  أو مـؤثر 

وأكــدت الــولايت املتحــدة ع ــحت أن منظمــة التجــارة العامليــة هــ  احملفــل املناســب ل تفــاوض  .ع ي ــا
لشــأن هــذه املســائل ول مفســر أو  لشــأن املســائل التجاريــة وأن اخل ــة الســرتاميجية ل متثــل امفاقــاا 

نفسـ ا وابملثـلل تت الـولايت املتحـدة ل .مع امفاقـات أو مقـررات منظمـة التجـارة العامليـة مغري أايا 
ولت ـــ   .)ب(58و 15عـــع جيـــمم اإلشـــارات إىل نقـــل التكنولوجيـــا هل اخل ـــةل وتاصـــة الفقـــرم  

التوجيحاتل انضمت الولايت املتحدة إىل موافق اآلراء لشأن الرتحيب إبعالن أور وس وط بت 
  .إ راج مضمون البيان هل مقرير الدورة

__________ 

 ل وه  مر  ع حت الرالا التا  E/RES/2017/4 الطال  ع حت الوثيقة يرجحت (3)
<www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/RES/2017/4> . 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/RES/2017/4
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 املقر ات املتخذ  بناء  لد ت صي  م  املكتب -ابء 
 لناء ع حت موصية مع مكتب مؤمتر األطراف هل  ورمه الثالثة عشرةل اعتمد املؤمتر املقرر التا   -73

 واثئق مفويض الوفو  13-م أ/25

 املقر ات املتخذ  بناء  لد ت صي  م  اللجن  اجلامع  -جيم 
  لناء ع حت موصية مع ال جنة اجلامعةل اعتمد املؤمتر املقررات التالية -74

 خ ا العمل املتعد ة السنوات ملؤسسات المفاقية وهي ا ا الفرعية 13-م أ/1
ئات  3-15مع أهداف التنمية املسـتدامة والغايـة  15 ماج ا دف إ 13-م أ/3

الصـــ ة الـــيت مـــنا ع ـــحت  مكافحـــة التصـــحرل ومـــرميم األراجـــ  والرتلـــة 
املتـــــدهورةل دـــــا هل ئلـــــ  األراجـــــ  املتضـــــررة مـــــع التصـــــحر واجلفـــــاف 

ل والســــــع  إىل  قيــــــق عــــــا   خــــــاا  مــــــع  ــــــاهرة مــــــدهور والفيضــــــاانت
 ملكافحة التصحر  األراج  ل هل منفيذ امفاقية األمم املتحدة

 ســتعراض التقــدم احملــرز هل منفيــذ اســرتاميجية المصــاا الشــام ة وعقــدا 13-م أ/4
 ( 2010-2020ومكافحة التصحر ) ياألمم املتحدة ل صحار 

ملـــدق وإشـــراك ا هل اجتماعــــات وعم يـــات مشـــاركة منظمـــات املتمـــمم ا 13-م أ/5
 امفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر

مشاركة الق ـا  اخلـاص وإشـراكه هل اجتماعـات وعم يـات امفاقيـة األمـم  13-م أ/6
 املتحدة ملكافحة التصحر واسرتاميجية مشاركة مؤسسات األعماا

 اإلطار السرتاميج  املقبل لالمفاقية 13-م أ/7
ـــة األمـــم املتحـــدة ملكافحـــة التصـــحر هل  عـــم خ ـــة مع 13-م أ/8 زيـــز منفيـــذ امفاقي

لناء القدرات ومعزيـزه  س  مع خالا  2030التنمية املستدامة لعام 
 هوالن وض ل

مشـــجيمم ومعزيـــز العالقـــات مـــمم المفاقيـــات األخـــرى ئات الصـــ ة ومـــمم  13-م أ/9
 املنظمات واملؤسسات والوكالت الدولية املختصة

 2019-2018رانمي وميزانية فرتة السنت  ل 13-م أ/10
مـــذكرة التفـــاهم لـــ  امفاقيـــة األمـــم املتحـــدة ملكافحـــة التصـــحر ومرفـــق  13-م أ/11

 البي ة العاملية
إجـــــراءات إجـــــافية أو يليـــــات مؤسســـــية ملســـــاعدة مـــــؤمتر األطـــــراف هل  13-م أ/13

ات جلنـــة اســـتعراض اختصاصـــ -الســـتعراض املنـــتظم لتنفيـــذ المفاقيـــة 
 المفاقيةمنفيذ 
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اإل اد الذي لكع أن مؤ يـه التـدالري املتخـذة دوجـب المفاقيـة الدور  13-م أ/28
مع أجـل التصـدي ل تصـحر/مدهور األراجـ  واجلفـاف كأحـد العوامـل 

 ا جرة  اليت مسبب
 الدعوة هل جماا السياسات املتع قة ابجلفاف 13-م أ/29
 لالمفاقية مع أجل معزيز التنفيذ الفعاا ساواة ل  اجلنس  ومتك  املرأةامل 13-م أ/30
 إطار الدعوة هل جماا السياسات ملكافحة العواصف الرم ية والرتالية 13-م أ/31

 املقر ات املتخذ  بناء  لد ت صي  م  جلن  استعراض تنفيذ االتفاقي  - ال 
 التالية  لناء ع حت موصية مع جلنة استعراض منفيذ المفاقيةل اعتمد املؤمتر املقررات -75

جمم ومنفيذ السـرتاميجيات مـع خـالا لـرامي العمـل الوطنيـة لتحقيـق و  13-م أ/2
املندرجـة جـمع خ ـة التنميـة  3-15أهداف المفاقية هل جوء الغايـة 

  2030 املستدامة لعام
 التعاون ممم مرفق البي ة العاملية 13-م أ/12
 معب ة املوار  لتنفيذ المفاقية 13-م أ/14
  إجـــراءات مب يـــ  املع ومـــات فضـــالا عـــع نوعيـــة وشـــكل التقـــارير  ســـ 13-م أ/15

 اليت مقدم إىل مؤمتر األطراف
 لرانمي عمل الدورة السالعة عشرة ل جنة استعراض منفيذ المفاقية 13-م أ/16
موعــد الــدورة الســالعة عشــرة ل جنــة اســتعراض منفيــذ المفاقيــة ومكــان  13-م أ/17

 انعقا ها

 املتخذ  بناء  لد ت صي  م  جلن  العلم  التكن ل جيااملقر ات  -هاء 
 لناء ع حت موصية مع جلنة الع م والتكنولوجيال اعتمد املؤمتر املقررات التالية  -76

 لفـــــرتة والسياســـــات الع ـــــوم لـــــ لعـــــة لـــــرانمي عمـــــل هي ـــــة التفاعـــــل متا 13-م أ/18
  2017-2016 السنت 

 الع وم والسياسات معزيز كفاءة هي ة التفاعل ل   13-م أ/19
شجيمم ع حت   يل أفضـل املمارسـات ونشـرها وميسـري سـبل الوصـوا الت 13-م أ/20

 صحرلمفاقية األمم املتحدة ملكافحة التوالق ب املعرهل إلي ال 
لــــرانمي عمــــل هي ــــة التفاعــــل لــــ  الع ــــوم والسياســــات لفــــرتة الســــنت   13-م أ/21

2018-2019 
 وا ي ات الع مية احلكومية الدولية األخرىممم األفرقة التعاون  13-م أ/22
 الدورة الرالعة عشرة ل جنة الع م والتكنولوجيا عمللرانمي  13-م أ/23
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 القرا  الذي ا تمده مؤمتر األطراف - ا  
ل القــرار التــا  2017أي وا/ســبتم   15ل املعقــو ة هل العاشــرةهل ج ســته  اعتمــد املــؤمتر -77

  اجلزائرلناء ع حت موصية مع 
 ب ج ورية الص  الشعبيةاإلعراب عع المتنان حلكومة وشع 13-م أ/1

 اختتام الد    -سا ساا  
   تقرير مؤمتر األطراف       ت  الثالث   شر  ا تما  -دلف 

 (مع جدوا األعماا 8البند )
ل اعتمـد املـؤمتر مشـرو  التقريـر 2017أي وا/سـبتم   15املعقو ة هل ج سته العاشرة هل  -78

وأئن ل مقــرر ابســتكماا التقريــرل دســاعدة مــع ( ICCD/COP(13)/L.19)عــع  ورمــه الثالثــة عشــرة 
 .األمانةل حسب القتضاء

 إغالق الد    -ابء 
ل أ لـت األمينـة التنفيذيـة لمفاقيـة مكافحـة التصـحر دالحظـات أيضاا هل اجل سة العاشرة  -79

 .ختامية
والصــــ (ل وعثــــل عــــع ال ــــا   77   إكــــوا ور )ابســــم جمموعــــة الـــــأيضــــاا وأ ىل لبيــــاانت  -80

األورودل وكينيـــا )ابســـم املموعـــة األفريقيـــة(ل والعـــراق )ابســـم جمموعـــة  وا يســـيا ومن قـــة احملـــيا 
)ابســم  ا ــا و(ل ولــريو )ابســم جمموعــة  وا أمريكــا الالمينيــة ومن قــة البحــر الكــاريي(ل ولــيالروس

 .جمموعة  وا أورواب الوس حت والشرقية(ل ومصر )ابسم املموعة العرلية(
عثل لرال ة البحوث والتنمية املتكام ةل وه  منظمـة غـري حكوميـة مـع  أيضاا وأ ىل لبيان  -81

 .لريو )ابسم منظمات املتممم املدق(
اابت هل الصــ  ورئــيس ل وزيــر اإل ارة احلكوميــة ل غــن و جيــان مشــان  وأ ىل معــا  الســيد  -82

الــدورة الثالثــة عشــرة ملــؤمتر األطــراف دالحظــات ختاميــة وأع ــع إغــالق الــدورة الثالثــة عشــرة ملــؤمتر 
  .األطراف هل امفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر
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 املرفق األ ل

 الثالث   شر للجزء الرفيد املست ى ملؤمتر األطراف و    ت  م جز   
تررررده   األ اضرررر : حتررررٍد دمررررام التنميرررر   االز هررررا   :1املسررررتدير  اجتمررررا  املائررررد    

  السالم
 عل وزير البي ة واملوار  ال بيعية هل غواميمالمي سُ  زساموي  معا  السيد سيدق ألكسندر  الرئيس

   السيد مانويل سولراا في  ول مدير منتدى األمم املتحدة املعين ابلغاابتمدير اجللس 
  معــا  الســيد عبــد الــر ع لي ّــو  امبــازاول وزيــر  اخ يــة نيجــريايل والســيد الرئيسرري ناملتحرردث ن 

 .احلاج  كامارال رئيس جعية العائديع مع ال ريق اخل ف  هل غامبيا
مـع أجـل مناقشـة الـروالا لـ   مشـاركاا  70حضر اجتما  املائدة املسـتديرة األوا حـوا   -1

وحـــد  املتحـــدثون الرئيســـيون الـــدوافمم وراء ا جـــرة  .الســـالممـــدهور األراجـــ  والتنميـــة املســـتدامة و 
  .القسرية وكذل  أوجه التصدي املمكنة  ال فيما يتصل لعمل المفاقية

وافتتحــــت املناقشــــات لــــويز أرلــــورل املمث ــــة اخلاصــــة لألمــــ  العــــام لألمــــم املتحــــدة املعنيــــة  -2
ــــــث شــــــد ت ع ــــــحت أي ــــــة )لرســــــالة عــــــ  الفيــــــديو(ل حي ــــــل اب جــــــرة الدولي يــــــة الــــــدوافمم البي يــــــة مث

التصــحر/مدهور األراجــ  واجلفــاف هل إطــار النقــاو العــامل  حــوا ا جــرة الــذي أســفر عــع إلــرام 
 وأشــارت إىل أن الــدوافمم البي يــة ان راا  .المفــاق العــامل  مــع أجــل ا جــرة اآلمنــة واملنظمــة والنظاميــة

لصــ ة لــدوافمم سياســية واقتصــا ية مــا مكــون وثيقــة ا كثــرياا مكــون الســبب الوحيــد ل  جــرة ولكن ــا   مــا
  .واجتماعية أخرى ومتسبب هل مفاقم ا

لي ّـــــو  امبـــــازال وزيـــــر  اخ يـــــة نيجـــــريايل الضـــــوء ع ـــــحت  عوألقـــــحت معـــــا  الســـــيد عبـــــد الـــــر  -3
وألـرز  .الت ديدات الكبرية ل سـ م والسـتقرار هل ل ـده لسـبب التصـحر ومـدهور األراجـ  واجلفـاف

وأشـــار ع ـــحت وجـــه  .العالقـــة لـــ  التصـــحر ومـــدهور األراجـــ  واجلفـــافل والنـــزا ل وعـــدم الســـتقرار
اخلصــــوص إىل املســــألة املتناميــــة املتمث ــــة هل النزاعــــات احمل يــــة فيمــــا لــــ  الرعــــاة واملــــزارع ل وموســــمم 

انت إ ارة وســــ م إبمكــــا .اجلماعــــات اإلرهاليــــة مثــــل لوكــــو حــــرامل هل املنــــاطق املتــــدهورة مــــع الب ــــد
  .األراج  ومشغيل الشباب هل  قيق الستقرار هل املناطق الضعيفة

وســر  املتحــدث الثالــثل احلــاج  أمــا و كامــارال قصــته املأســاوية كم ــاجر حــاوا عبــور  -4
ووصف الظـروف القتصـا ية والبي يـة القاسـية الـيت أ ت إىل اختـائه قـرار مغـا رة  .الصحراء الك ى

عـع اسـتعدا ه لبـدء حيامـه  أيضـاا وهل سـياق عـرض قصـتهل أعـرب  .رية واملؤملـةوطنهل مث رح ته اخل ـ
وقد أسس املتحـدث جعيـة ل عائـديع مـع أجـل استصـالح األراجـ   ـدف  .مع جديد هل غامبيا

  . ي ة فرص ل دخل ل م اجريع
وخـــالا املناقشـــةل وصـــف الـــوزراء واملنـــدولون كيـــف يـــؤ ي مـــدهور األراجـــ  إىل  ـــدايت  -5

ومبا لوا التجـارب اإل اليـة اخلاصـة ابملشـاريمم  .ل تنمية وإىل زعزعة استقرار املتمعات احمل يةخ رية 
واملبــــا رات القائمــــة ع ــــحت األراجــــ  والــــيت ســــاعدت هل  قيــــق التماســــ  املتمعــــ  والجتمــــاع  

  .وكذل  هل القضاء ع حت الفقر
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والستشـ ا   ـال دـا  ومت وصف عدة مبا رات وطنية وحكومية  ولية ومتعـد ة األطـراف -6
يـون ري هل ئل  اجلدار األخضر العظيمل ومبا رة حبـرية مشـا ل ومبـا رة أرض أفريقيـال ومبـا رة  النيج

يــ  ل ولــرانمي شــبكات األمــان اإلنتاجيــة هل إثيوليــال واملموعــة اخلماســية ملن قــة ري ي عمــون النيج
وهل هـــذا الســـياقل شـــد  عـــد  مـــع  .الســـاحلل ومبـــا رة الســـتدامة والســـتقرار واألمـــع هل أفريقيـــا

املتحــدث ل ع ــحت وجــه اخلصــوصل ع ــحت زاي ة القــدرة ع ــحت التــأق م وإ ــا  و ــائف جديــدة ل ف ــات 
الضـــعيفة والشـــباب والنســـاء وأصـــحاب احليـــازات الصـــغرية واألشـــخاص الـــذيع يعـــانون مـــع الفقـــر 

  .املدقممل ابعتبار ئل  مع املكوانت الضرورية ألي مبا رة انجحة
جــل وصــف التحــدايت الــيت يواج  ــا مــع يعــانون الفقــر املــدقممل أور  أحــد الــوزراء ومــع أ -7

م ــو اآلخــر مــع أجــل البقــاءل ف ــم ع ــحت   إن الفقــراء يكــافحون أســبوعاا مــع إريــ  إك ــو ل  اقتباســاا 
هنائيــة مــع اجلــو  والســتغالا واملــرضل ل وقــت لــدي م ل ق ــق لشــأن املشــاكل  حــا م هل  وائــر ل

 .لنوعية البي ة مع األثرايء راا العامليةل ولكن م مع نواح عديدة أكثر أتثالبي ية 
وهـ  مشـمل  .وركزت مداخالت أخرى ع حت التحدايت احملد ة الـيت مواجـه الـدوا ا شـة -8

ـــومرات املتزايـــدة لـــل  ـــة والت ـــداخ   وا جـــرة لســـبب اجلفـــاف وغـــريه مـــع الكـــوارث ال بيعي التشـــر  ال
 . مســـتخدم  األرض ع ـــحت الصـــعيد احمل ـــ  ع ـــحت مـــوفر األرض املنتجـــةالنزاعـــات فيمـــا لـــ  وأحيـــاانا 

وأُلقــــ  الضــــوء ع ــــحت احلاجــــة إىل  ســــ  إمكانيــــة احلصــــوا ع ــــحت األراجــــ  وزاي ة جــــمان احليــــازة  
وهل غضــــــون ئلــــــ ل مت التســــــ يم تن احلاجــــــة إىل  .كاســــــتجالة عكنــــــة مــــــع عــــــد  مــــــع األطــــــراف

راا رة القســـرية وإ ـــا  فـــرص العمـــل معتـــ  عنصـــاستصـــالح األراجـــ  املتـــدهورة لتـــوفري لـــدائل ل  جـــ
  .هل استقرار املتمعات احمل ية ومنميت ال وخاصة إلعا ة إ ماج العائديع رئيسياا 
فينبغـــ   ســـ   .وألقـــت األطـــراف الضـــوء ع ـــحت عـــد  مـــع املـــالت لختـــائ إجـــراء في ـــا -9

حمل ــ  مــع أجــل وجــمم التنســيق فيمــا لــ  الق اعــات و اخــل احلكومــات مــمم زاي ة إ مــاج احلكــم ا
وأُعرب عـع احلاجـة إىل زاي ة الهتمـام ابلف ـات  .سياسات أفضل وزاي ة مبا ا املمارسات اجليدة

ومت التشـــديد ع ـــحت جـــرورة  ســـ  موثيـــق  .الضـــعيفةل وامبـــا  هنـــي مشـــارك ل والتـــزام سياســـ  أكـــ 
لزراعــة لألمــم وشــد ت منظمــة األغذيــة وا .األ لــة ع ــحت أثــر مــدهور األراجــ  ع ــحت عــدم الســتقرار
 املتفــــائ   اخرتعــــوا ال ــــائرةل واملتشــــائم  املتحــــدة ع ــــحت أييــــة اإلجــــراءات الوقائيــــة مــــمم ليــــان أن 
  .اخرتعوا املظ ةل وحنع نريد أن نكون عع اخرتعوا ال ائرة 

ل ســ م لعــض األطــراف تن موجــو  ا جــرة قــد اكتســب أييــة متزايــدة هل ســياق وأخــرياا  -10
 .منفيذ المفاقية

: اجلفاف  الع اصف الرملير   الرتابير : اإلنرذا  املبكرر 2اجتما  املائد  املستدير    
  ما بعده
ي ة العامة رئيس جم س اإل ارة ومدير عام ا معا  الشي  عبد أ أ د احلمو  الصباحل   الرئيس
 (الكويت)ل بي ة 

دير التنفيــذي لــ انمي األمــم   إريــ  ســو اكل وكيــل األمــ  العــام لألمــم املتحــدة واملــمرردير اجللسرر 
 املتحدة ل بي ة 
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واملــوار  ال بيعيــة هل  وزيــرة البي ــة للينــا  ولــوريس لــوا ألفــارو  معــا  الســيدة املتحرردث ن الرئيسرري ن
كاشـرييل وزيـرة البي ـة وشـؤون املنـاخ   - ل ومعا  السيدة أوابه شارم زفيباني موشينغوريالس فا ور
 .هل زمبالوي

 مع أجل مناقشة كيفية الدفمم قدماا  مشاركاا  80املائدة املستديرة الثاق حوا  حضر اجتما   -11
  .ت ة مواج ة اجلفاف والعواصف الرم ية والرتاليةل ومعزيز وجمم السياسات الوطنية ملواج ة اجلفاف

وزيـرة  ل ولـوريس لـوا ألفـارووهل الك مة الرئيسية اليت ألقت ال شد ت معا  السـيدة لينـا  -12
عمـــل اجلفـــاف يعـــد مشـــك ة  يناميـــة  تـــاج إىل  ل ع ـــحت أن واملـــوار  ال بيعيـــة هل الســـ فا ور  ـــةالبي

وقد ش دت السـ فا ور حالـة جفـاف ع ـحت مـدى السـنوات السـت املتتاليـة األخـرية عـا  . من ج 
هل  90أســفر عــع مبعــات ســ بية ع ــحت ســبل الــرزق والصــحة والزراعــة واملــوار  ال بيعيــةل مــمم جــيا  

 .وقــدمت الــوزيرة ثالثــة مقرتحــات لتحســ  الســتعدا  ملواج ــة اجلفــاف .التــدفقات الن ريــةاملائــة مــع 
 وجـمم -2مكم  ا يليات إل ارة املخـاطر؛  معزيز نظم اإلنذار املبكر والرصدل -1فاقرتحت ما ي    

لــرانمي وطــين إلصــالح خــدمات الــنظم اإليكولوجيــةل دــا يشــمل خــرائا عاليــة الدقــة لســتخدام 
إعـا ة التفكـري هل الزراعـة مـمم امبـا   -3ممم مرميب أولوايت املناطق ألغراض اإلصالح؛ األراج ل 

  .عارسات زراعية حمسنة وئكية مناخياا 
  - وأوجـــحت املتحدثـــة الرئيســـية الثانيـــة معـــا  الســـيدة أوابه شـــارم زفيبـــاني موشـــينغوري -13

ر متعــد ة ع ــحت ســبل الــرزق ئا ياث مركبــاا  طبيعيــاا  كاشــريي مــع زمبــالوي أن اجلفــاف يشــكل خ ــراا 
وهل الوقـت نفسـهل فـإن العواصـف الرم يـة والرتاليـة  .واألمع الغذائ  والقتصا  والنظم اإليكولوجية
  .متزايد لسبب اإل ارة غري املستدامة لألراج 

ــــة والرتاليــــة معــــد مشــــاكل عامليــــة  -14 وشــــد  املشــــاركون ع ــــحت أن اجلفــــاف والعواصــــف الرم ي
فال المم العالر ل حدو  الذي يتسم لـه اجلفـاف والعواصـف الرم يـة والرتاليـة  .عاملية ومت  ب ح ولا 
وهل الوقــت نفســهل اعُتــ ت الســتفا ة مــع أوجــه التــ زر فيمــا لــ   .وإق يميــاا  عامليــاا  يقتضــ  معــاوانا 

 أساسـياا  امفاقيات ريو الثالث مع أجل مواج ة هذه التحدايت وياثرهـا ع ـحت ق ـا  األراجـ  ركنـاا 
ويتعــ  التنســيق والتعــاون فيمــا لــ  أصــحاب املصــ حة والق اعــات  .مــع أركــان الســتجالة الفعالــة

واملؤسســـــــات مـــــــع أجـــــــل لنـــــــب از واج اجل ـــــــو ل ومق يـــــــل املقايضـــــــات إىل احلـــــــد األ  ل وزاي ة 
 .الستخدام الكفء ل موار 

ع ــحت ال بيعــة  قائمــاا  وهل هــذا اخلصــوصل أُلقــ  الضــوء ع ــحت  ور األرض ابعتبارهــا حــالا  -15
ولـوحا أن األراجـ  املتـدهورة معـد أقـل قـدرة ع ـحت الصـمو   .ل جفاف والعواصف الرم يـة والرتاليـة

وسـ مت  . فإن وطنا يدمر مرلتهل إمنا يـدمر نفسـه أمام هذه الظواهرل وكما أشار أحد املندول ل 
ى املناســـــب مـــــع األطــــراف تنـــــه ابمبــــا  إ ارة متكام ـــــة ومســــتدامة لألراجـــــ  وامليــــاه ع ـــــحت املســــتو 

املســــ حات ال بيعيــــة أو مســــتجمعات امليــــاهل لكــــع أن متحســــع صــــحة األراجــــ  وقــــدر ا ع ــــحت 
واعتُـــ   ييـــد أثـــر مــــدهور األراجـــ  أ اة مناســـبة ملواج ـــة اجلفــــاف  .الصـــمو  أمـــام هـــذه الظــــواهر

  .والعواصف الرم ية والرتالية ولبناء القدرة ع حت الصمو 
وجو  قاعدة معرفية ولياانت ع مية حمسنة مع أجل معاجلة  وألرزت األطراف احلاجة إىل -16

واقـرتح أحـد املشـارك  إقامـة حمفـل  .اجلوانب املتعد ة األلعا  ل جفـاف والعواصـف الرم يـة والرتاليـة
عـــــامل  معــــــين ابجلفــــــاف والعواصـــــف الرم يــــــة والرتاليــــــة مـــــع أجــــــل ميســــــري مبـــــا ا املعــــــارف الفنيــــــة 
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هتمــــام خــــاص لنقــــل التكنولوجيــــا واســــتخدام املعــــارف اخلاصــــة وأُلــــدي ا .والتكنولوجيــــا واخلــــ ات
وهل ســـياق اإلشـــارة لوجـــه خـــاص إىل العواصـــف الرم يـــة والرتاليـــةل شـــجعت  .ابلشـــعوب األصـــ ية

األطراف ع حت إ راج املسألة هل خ ة العمل املقب ة  ي ة التفاعل ل  الع وم والسياسات واقرتحت 
جمـــاا سياســـات مواج ـــة العواصـــف الرم يـــة والرتاليـــة وجـــمم ومـــوفري إرشـــا ات مقنيـــة لألطـــراف هل 

  .ومنفيذ هذه السياسات
ومتث ت أكثر املسائل إاثرة ل جدا هل وجمم  لروموكوا م زم هل جماا اجلفاف والعواصف  -17

مـع  فبينما م قحت املف وم  عمـاا  .الرم ية والرتالية ل حيث مباينت يراء املشارك  لشأن هذا املوجو 
لكــع أن ييســر التعــاون الــدو ل  ا مشــاركون تن وجــو  لروموكــوا م ــزم عامليــاا احلضــور حيــث جــا 

أعرب مشاركون يخرون عع مفضي  م استخدام اآلليات القائمة مع أجل الرتكيز ع حت اإلجراءات 
وهل هـذا الصــد ل  . مـا حنتاجـه هـو العمــل ولـيس التفـاوض وقـاا أحـد املنــدول  إن  .والشـراكات

 عم ـــا ل خ ـــة اإل اليـــة لمفاقيـــة األمـــم املتحـــدة ملكافحـــة التصـــحر  أعرلـــت لعـــض األطـــراف عـــع
  .لشأن اجلفاف

وكـــان هنـــاك موافـــق هل اآلراء تنـــه يتعـــ  إقامـــة شـــراكات قويـــة لـــدعم منفيـــذ عمـــل امفاقيـــة  -18
لــبعض املشــارك ل ينبغــ  أن معمــل المفاقيــةل ع ــحت وجــه  وفقــاا و  .مكافحــة التصــحر هل هــذا املــاا

اخلصـــوصل ع ـــحت معزيـــز شـــراكت ا مـــمم املنظمـــة العامليـــة لألرصـــا  اجلويـــة واســـرتاميجية األمـــم املتحـــدة 
ومت التشــديد ع ــحت أييــة الــدور الــذي مضــ  مم لــه منظمــات املتمــمم  .الدوليــة ل حــد مــع الكــوارث

اف  ــدف معزيــز مشـــاركة املــرأة والتثقيــف املتنقــل ولنـــاء املــدق هل ســياق الســتعدا  ملواج ـــة اجلفــ
وئلـــ  مـــع شـــأنه أن حيســـع مـــع موعيـــة اجلم ـــور ويـــن ض  .القاعـــدة املعرفيـــة ل مجتمعـــات احمل يـــة

  .احمل ية ويعزز مع استيعاب املمارسات اجليدة لشأن اجلفاف والعواصف الرم ية والرتالية ابلقدرات
ة أصــحاب احليــازات الصــغرية واألعمــاا التجاريــة وئُكــر ع ــحت وجــه خــاص معزيــز مشــارك -19

وشــد  املشــاركون ع ــحت أن  .احمل يــة لتكــون نظــم اإلنــذار املبكــر والمصــاا اخلاصــة ابجلفــاف فعالــة
موثيــق التفاعــل لــ  املنــاطق احلضــرية والريفيــة وإشــراك الق ــا  اخلــاص يتســمان تييــة ابلغــة لتعزيــز 

 .املوار  الكفاءة وحشد التمويل اللتكاري ومعب ة

 ...: حتييد دثر تده   األ اضر :  مر  األهرداف إىل العمرل 3اجتما  املائد  املستدير    
 مالا سيقتض  األمر؟ 

وزيرة البي ـة واإليكولوجيـا والغـاابت هل  لنداهيماانجارا لينيديكت جوهانيتاالسيدة معا    الرئيس
 رمدغشق

 مينة التنفيذية لمفاقية التنو  البيولوج   السيدة كريستينا ابشكا ابملرل األمدير اجللس 
  الســيد غوســتافو أل مــو فونســيكال مــدير الــ امي هل مرفــق البي ــة العامليــةل املتحرردث ن الرئيسرري ن

 .والسيد كريستوفر نولزل مدير شعبة مغري املناخ والبي ة هل املصرف األورود لالستثمار
مـــع أجـــل مناقشـــة كيفيـــة  مشـــاركاا  150 حضـــر اجتمـــا  املائـــدة املســـتديرة الثالـــث حـــوا  -20

ومضـــمنت املناقشـــة مـــداخالت مـــع أكثـــر  . ويـــل أهـــداف  ييـــد أثـــر مـــدهور األراجـــ  إىل عمـــل
ل مــع ليــن م عــدة وزراء وعث ــ  عــع منظمــات  وليــة والق ــا  اخلــاص ومنظمــات منــدوابا  30 مــع

  .املتممم املدق
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نـــداهيماانجارا لينيـــديكت وافتتحـــت اجل ســـة رئيســـة اجتمـــا  املائـــدة املســـتديرةل الســـيدة  -21
رل إبلقــاء الضــوء ع ــحت اللتــزام السياســ  وزيــرة البي ــة واإليكولوجيــا والغــاابت هل مدغشــق لجوهانيتــا

القــوي ملدغشــقر لتحقيــق  ييــد أثــر مــدهور األراجــ  ورلــا ئلــ  تولــوايت الب ــد هل جمــا  املنــاخ 
مث أ ارت السيدة ابشكا ابملر اجل سةل حيث وجعت إطـار احلـوار حـوا ثالثـة  .تنو  البيولوج وال

عناصــر قــد يقتضــي ا النتقــاا مــع أهــداف  ييــد أثــر مــدهور األراجــ  إىل العمــلل وهــ   املشــاريمم 
وأشـــــارت إىل أن  .التحوي يـــــةل وزاي ة املـــــوار  املاليـــــةل وزاي ة مشـــــاركة الق ـــــا  اخلـــــاص هل التمويـــــل

  .إل ابختائ إجراءات ع حت األرض راا  ديد األهداف م مل ولكنه لع حيدث أث 
وهل الك مــة الرئيســية الـــيت ألقاهــال أكـــد الســيد فونســـيكا أن مرفــق البي ـــة العامليــة مســـتعد  -22

ملواص ة  عمه ل انمي  ديـد األهـداف هل جمـاا  ييـد أثـر مـدهور األراجـ  ومعزيـز القـدرات ع ـحت 
وخـالا التجديـد السـالمم ملـوار  مرفـق  .وكذل  استغالا إمكاانت الق ا  اخلاص الصعيد الوطينل

البي ة العامليةل سيتم الرتكيز ع حت التغيري التحوي   مع أجل معاجلة مسـببات التـدهور البي ـ ل وألـرز 
  .السيد فونسيكا إمكاانت أوجه الت زر فيما ل  امفاقيات ريو الثالث

الـيت ألقاهـال ألـرز السـيد كريسـتوفر نـولز ثالثـة عوامـل هامـة ألخـذها وهل الك مة الرئيسية  -23
هل العتبــــارل وهـــــ   القيـــــا ة السياســـــية واإلطـــــار السياســــا  املســـــتقر؛ وأه يـــــة املشـــــاريمم ل تمويـــــل 

  .واخلاص ؛ والعالقة ل  رأس املاا العاماملصرهل
ـــتح ابب احلـــوار دـــداخ ت  مـــع ال ازيـــل وا نـــد ال تـــ  أع ن -24 تـــا عـــع عزم مـــا النضـــمام وُف

و ـــذيع  .ملموعـــة الب ـــدان امل تزمـــة لتحديـــد أهـــداف طوعيـــة هل جمـــاا  ييـــد أثـــر مـــدهور األراجـــ 
حــا اآلن قــد شــرعت هل عم يــة لوجــمم أهــداف هل جمــاا  ييــد  ل ــداا  112اإلعالنــ ل لــوحا أن 
  .أثر مدهور األراج 

  .املناقشاتوابختصارل لكع استخالص الستنتاجات التالية مع  -25
سـ م املشـاركون ع ـحت ن ـاق واسـمم تن أع ـحت مسـتوى  .ضر    االلتزام السياس  الق ي -26

عكــع مــع اللتــزام السياســ  يعــد املكــون الرئيســ  ل جــراءات اجلري ــة الراميــة إىل  قيــق  ييــد أثــر 
  .مدهور األراج 

يقــدر جممــمم رأس املــاا اخلــاص  . اترردف املنشرر   هرر   د  املررال اخلرراص دن  ا تبررا  -27
ويعــد الــرلا  .الســاع  إىل فــرص الســتثمار لتســع  مري يــون  ولر مــع  ولرات الــولايت املتحــدة

ومتمثــل العناصــر  .لــ  الســيولة واألفكــار واملشــاريمم التحوي يــة مــع أجــل التنميــة املســتدامة جــرورايا 
واملؤه ة ل تمويل املصرهل واملرمكـزة إىل األساسية حلشد التمويل اخلاص هل املشاريمم جيدة التصميم 
ويتعــــ  أن يشــــمل ئلــــ  اللتــــزام  .إطــــار سياســــا  مســــتقر ومتماســــ  يــــوفر اليقــــ  ل مســــتثمريع

كما ي زم وجو  مسـاعدة مقنيـة   .السياس  القوي لتحقيق أهداف التنمية املستدامة واحلكم الرشيد
  .لتصميم املشاريمم التحوي ية

لثـــل اســـتخدام املـــوار  العامـــة  .سرررتفا   مررر  املررر ا   العامررر  النرررا   األمهيررر  الباللررر  لال -28
وقـد  .مع معا لـة السـتفا ة مـع جممـمم التسـع  مري يـون  ولر حمورايا  جلذب التمويل اخلاص جانباا 

ع ــحت التمويــل  م موســاا  رحبــت الب ــدان إبنشــاء صــندوق  ييــد أثــر مــدهور األراجــ  ابعتبــاره مثــالا 
ويقـــدم  .داف التنميـــة املســـتدامة دـــا هل ئلـــ   ييـــد أثـــر مـــدهور األراجـــ اللتكـــاري لتحقيـــق أهـــ

ل تمويل املخت ا ولستخدام املـوار  العامـة لتعب ـة  جيداا  صندوق  ييد أثر مدهور األراج  منوئجاا 
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وهنـاك اعتقـا  تن  .ومعد موقعات الق ا  العام عالية ابلنسبة ل ق ا  اخلاص .الستثمارات املؤثرة
ب أل مكــــون موج ــــة حنــــو  قيــــق الــــرلح فقــــال لــــل يتعــــ  أن مشــــارك هل قــــدر مــــع الشــــركات  ــــ

  .املسؤولية عع  قيق التنمية املستدامة
أي  .أوجــــه التــــ زر أيضــــاا إن اإلجــــراءات التحوي يــــة معــــين  .إهنرررراء العمررررل املنعررررزلجيررررب  -29

ع ــــحت إجــــاز امفاقيــــات ريــــو الــــثالث و قيــــق أهــــداف التنميــــة  املشــــاريمم والــــ امي الــــيت معمــــل معــــاا 
 قيــق أهــداف  ييــد أثــر  أيضــاا وين ــوي  .املســتدامة عــع طريــق موحيــد جــداوا األعمــاا الوطنيــة

  .مدهور األراج  ع حت الن وض لتحقيق الغاايت هل جما  املناخ والتنو  البيولوج 

تسرا د و م اجهر  حترديت  كيف نك  للحك مرات انلير  دن:  2جلس  التحا     
 تده   األ اض ؟ )ح ا  مد طثل  ااك مات املنتخبني  انليني(

  .االبي ة هل لولندالدولة لشؤون وزير  لالسيد ابوا سالي   مدير اجللس 
  الســيدة شــ  ايجــ ل انئبــة رئــيس ل ديــة أور وسل الصــ ؛ الســيد أشــوك د ضرراء جلسرر  التحررا  

ل أملانيــا؛ الســيد أ ـد عزيــز  ايلّــول رئــيس ل ديــة  وريل لوركينــا فاســو؛ سـريدارانل رئــيس ل ديــة لــون
الســيد مانويــل أن ونيــو لــوليز  ي أراوخــول رئــيس ل ديــة كوي يمــاقل موزامبيــق؛ الســيد رولن ريــسل 

  .رئيس ل دية سرتاسبورغل فرنسا
ــــدولون كيــــف  -30 ــــوزراء واملن ــــةل انقــــش رؤســــاء الب ــــدايت وال لكــــع هل ج ســــة التحــــاور الثاني

  .ل ب دايت أن مساعد هل مواج ة  دايت مدهور األراج 
وألقــــحت أعضــــاء ج ســــة التحــــاور الضــــوء ع ــــحت التحــــدايت العديــــدة الــــيت مواج  ــــا املــــدن  -31

وشد وا ع حت احلاجة إىل  ي ة لي ة موامية مناسب السياق الوطينل ومعزيـز القـدرات التقنيـةل ومعب ـة 
ومــع  واعــ  األمــل هل التفــاؤا ابملســتقبل وجــو  أمث ــة  .التمويــل املــوار  املاليــةل دــا هل ئلــ  يليــات

  .عديدة ع حت املمارسات اجليدة القائمة اليت متضمع املدن و/أو الب دايت
وهل ســياق احلــوار املثمــر الالحــقل كــرر املشــاركون اإلعــراب عــع احلاجــة إىل  عــم وإرا ة  -32

لتحقيــق  ييــد أثــر مــدهور األراجــ  ع ــحت  سياســية أقــوى مــع أجــل منفيــذ المفاقيــةل وعــع التــزام م
   .الُصُعد احمل   والوطين و ون اإلق يم  واإلق يم  والدو 

وشــــد  املشــــاركون ع ــــحت أن مســــأليت التصــــحر ومــــدهور األراجــــ  مســــتحقان املزيــــد مــــع  -33
الهتمـــام السياســـا  العـــامل  وكـــذل  التعـــاون والتنســـيق فيمـــا لـــ  رؤســـاء الب ـــدايت وغـــريهم مـــع 

إلجـاز التحـوا اإليكولـوج   هامـاا  ولوحا أن منفيذ ال امي العاملية لثل شرطاا  .املص حة أصحاب
ولتحقيق ئل ل ي زم مشاركة جيمم أصحاب املص حةل مثل الدوا واملـدن واألمـم املتحـدة  .الفعاا

وريــة ع ــحت األييــة احمل وهل هــذا الســياقل أكــد املنــدولون جمــد اا  .واملتمــمم املــدق واملتمعــات احمل يــة
  .ل حكومات احمل ية ابعتبارها الكيان احلكوم  األقرب إىل الناس

واعتــــ  العديــــد مــــع املشــــارك  أن التعــــاون الالمركــــزي هــــو أفضــــل مبــــدأ حلشــــد اخلــــ ات  -34
وم ــوير أفضــل املمارســات ومعزيــز قــدرات اإل ارة الالزمــةل وحثــوا ع ــحت إ ــا  يليــات متويــل مالئمــة 

ات احمل يـة مــع أجـل ميســري التنفيـذ احمل ــ  لالمفاقيـة وألهــداف التنميــة ومرنـة مكــون متاحـة ل حكومــ
 .املستدامة
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وفيمـــا يتع ـــق ابلســـؤال  التـــالي    كيـــف لكـــع أن نق ـــل اســـتخدام األراجـــ  إىل احلـــد  -35
األ   وحنظــحت دــدن ي يــب العــيش في ــا؟  و كيــف لكــع أن ن ــي الحتياجــات اليوميــة تســ وب 

خالت ع ـــــحت أن أســـــاليب خت ـــــيا املـــــدن ومتوي  ـــــا وم ويرهـــــا ولنائ ـــــا مســـــتدام؟ ل شـــــد ت املـــــدا
 .وحكم ا وإ ار ا مؤثر لشكل مباشر ع حت الستدامة واملرونة اليت متجـاوز احلـدو  احلضـرية لكثـري

وهل سياق العمل ع حت الستخدام األمثل لألراج ل فإن  س  التخ يا لستخدام ا يتعـ  أن 
  .ل ناس والرتلة وال بيعة ي دف إىل  ي ة مزااي متعد ة

وأشـــار املشـــاركون إىل أنـــه يتعـــ  التنســـيق الوثيـــق لـــ  اإل ارة املســـتدامة لألراجـــ  والنمـــو  -36
الــذك  والتخ ــيا املســتدام ل مــدنل وشــد وا ع ــحت احلاجــة إىل إطــار قــانوق ئي هياكــل مســاءلة 

  .واجحة متكع مع رصد اختائ اإلجراءات أو عدم اختائها
فال لكـع أن ننسـحت  رجـة السـتعجاا الـيت  .ن نقرتض األرض اليت نعيش ع ي ا إننا اآل -37

وهل هــذا اخلصــوصل يعــد إشــراك املتمعــات  .لــذل   وفقــاا يتســم  ــا املوقــفل وينبغــ  أن نتصــرف 
واحلكومـــات احمل يـــة ابلـــ  األييـــة مـــع أجـــل مكافحـــة التصـــحر وكـــذل   قيـــق  ييـــد أثـــر مـــدهور 

 .رئيسيةل خلا املشاركون ابإلجا  ج سة التحاور الثانيةو ذه الرسالة ال .األراج 
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 الثاا املرفق

إ ررالن منظمررات اجملتمررد املرردا الرريت حضرررت الررد    الثالثرر   شررر  ملررؤمتر   
 األطراف

منظمة مع منظمات املتمـمم املـدق  500حنع منظمات املتممم املدقل املمث   ألكثر مع  -1
املتحـدة ملكافحـة التصـحرل واملتمعـ  حلضـور الـدورة الثالثـة عشـرة ملـؤمتر املعتمدة لدى امفاقية األمـم 

هل أور وسل الصـــــ ل نعـــــرب  2017أي وا/ســـــبتم   16إىل  6األطـــــراف املعقـــــو ة هل الفـــــرتة مـــــع 
دوجـب هــذا اإلعـالن عــع امتناننـا حلكومــة ج وريــة الصـ  الشــعبية ومواطني ـا الــو و يع لستضــافتنا 

مي ــــةل وألمانــــة امفاقيــــة مكافحــــة التصــــحر لــــدعم ا الثالــــت ملنظمــــات املتمــــمم هل مدينــــة أور وس اجل
املدقل وحلكومات الص  وسويسرا ومركيـا ع ـحت  عم ـا املـا  لفريـق منظمـات املتمـمم املـدق ولت ي ـة 

  .مشاركة هامة  ذه املنظمات هل الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األطراف
لــــدعم مشــــاركة منظمــــات املتمــــمم املــــدق هل  13-م أ/5يرحــــب املتمــــمم املــــدق ابملقــــرر  -2

ويسـ م  .أعماا امفاقيـة مكافحـة التصـحرل وخاصـة التجديـد املقـرر لفريـق منظمـات املتمـمم املـدق
هــذا املقــرر ابلــدور احليــوي الــذي يؤ يــه املتمــمم املــدق هل  قيــق أهــداف المفاقيــةل وحنــع نرحــب 

دق املعتمــدةل مــع الب ــد املضــيف ومــع أحنــاء العــا ل ابملســايات املقدمــة مــع منظمــات املتمــمم املــ
وقـــــد أســـــ مت املنظمـــــات غـــــري  .والـــــيت أثـــــرت احلـــــوار هل أور وس وســـــايت هل النـــــوامي الشـــــام ة

عـــع وج ـــات نظـــر الف ـــات  أيضـــاا هل ســـياق مـــؤمتر األطـــراف عـــ ت  احلكوميـــة لثمانيـــة عشـــر ليـــاانا 
 ميسـري مشـاركة   السـكان  الـيت م ـزم األطـراف لــ) ( مع المفاقيةل 5السكانية املتأثرة وروح املا ة 

لدعم مع املنظمات غـري احلكوميـةل هل اجل ـو  الراميـة إىل  ...احمل ي ل ول سيما النساء والشباب 
  .مكافحة التصحر 

ونؤيـــد موصـــيات فريـــق منظمـــات املتمـــمم املـــدق لشـــأن احلقـــوق هل األراجـــ ل الـــوار ة هل  -3
مـــع المفاقيـــة مقضـــ   8ل ونشـــري إىل أن املـــا ة ICCD/COP(13)/15الفصـــل الثالـــث مـــع الوثيقـــة 

لتضــم  لــرامي العمــل الوطنيــة مــدالري لتحســ  اإلطــار املؤسســ  والتنظيمــ  إل ارة املــوار  ال بيعيــة 
الســـياقل نرحـــب كـــذل  لتضـــم  وهل هـــذا  .مـــع أجـــل أتمـــ  حيـــازة الســـكان احمل يـــ  لألراجـــ 

أن منظــر هل التوصــيات املقدمــة مــع فريــق منظمــات املتمــمم  عــوة األطــراف إىل  13-م أ/5 املقــرر
وهل هذا اإلطارل حنث األطـراف ع ـحت جـمان املشـاركة الكام ـة  .املدق لشأن احلقوق هل األراج 

ملســـتخدم  األراجـــ  احمل يـــ  هل عم يـــة استصـــالح األراجـــ  وإ ار ـــا املســـتدامةل ونشـــري هل هـــذا 
 السياق إىل ما ي   

حقوق قال ة ل نفـائ وجـمان ل حيـازة ملسـتخدم  األراجـ  يعـد إن عدم وجو   )أ( 
 لتدهور األراج  وا جرةل وهو مع العوامل اليت متسبب هل وقو  النزاعات؛  أساسياا   افعاا 

منـهل  26إعالن األمم املتحدة لشأن حقوق الشـعوب األصـ يةل وخاصـة املـا ة  )ب( 
ليت امت كت ا أو شغ ت ا لصـفة مق يديـة أو الـيت ل شعوب األص ية احلق هل األراج  االيت مفيد تن 

ل وأن ع حت الب ـدان مـنح العـرتاف واحلمايـة القـانوني   ـذه استخدمت ا أو اكتسبت ا تالف ئل 
 اليت مشري إىل احلق هل املوافقة احلرة واملسبقة واملستنرية؛ 32األراج ل واملا ة 
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الريفيـةل الصـا رة عـع ال جنـة املعنيـة لشـأن حقـوق املـرأة  34التوصية العامة رقم  )ج( 
ابلقضاء ع حت التمييز جد املرأة هل سياق امفاقية األمم املتحدة ل قضاء ع حت جيمم أشـكاا التمييـز 
جــد املــرأةل الــيت م ــزم األطــراف ابختــائ جيــمم التــدالريل دــا هل ئلــ  التــدالري اخلاصــة املؤقتــةل الالزمــة 

 ية فيما يتع ق ابألراج  واملوار  ال بيعية؛لتحقيق املساواة الفع ية ل مرأة الريف
املبــا و التوجي يــة ال وعيــة لــ  ارة املســؤولة حليــازة األراجــ  ومصــائد األ:ــاك  ) ( 

لـــ  ارة الرشـــيدة  ومشـــروعاا  ســـ يماا  ل الـــيت مقـــدم إطـــاراا والغـــاابت هل ســـياق األمـــع الغـــذائ  الـــوطين
  .لألراج  واحلقوق املعززة حلياز ا

ط ع ـــحت معزيـــز الشـــراكات الفعالـــة تمـــمم املـــدق إىل األطـــراف أن معمـــل لنشـــاوي  ـــب امل -4
  لمفاقيــــة مكافحــــة التصــــحر منظمــــات املتمــــمم املــــدق مــــع أجــــل منفيــــذ اإلطــــار الســــرتاميج مـــمم

ل ومــع أجــل  عــم إشــراك مســتخدم  األراجــ  واملــوار  ال بيعيــة احمل يــ ل 2030-2018 ل فــرتة
  .رعاة والشبابل هل مفعيل  ييد أثر مدهور األراج وخاصة النساء والشعوب األص ية وال

  لمفاقيــــة مكافحــــة التصــــحر ومــــع مثل فإننــــا نرحــــب دقــــرر اعتمــــا  اإلطــــار الســــرتاميج -5
( ولدعومــه أصــحاب املصــ حة إىل مراعــاة احلاجــة إىل 13-م أ/7)املقــرر  2030-2018 ل فــرتة

إىل جــمان مشــاركة الرجــاا والنســاء هل سياســات ومــدالري مراعيــة لالعتبــارات اجلنســانيةل والســع  
التخ ــــيا وصــــنمم القــــرارات والتنفيــــذ ع ــــحت الُصــــعد كافــــةل والن ــــوض لتمكــــ  النســــاء والفتيــــات 
والشباب هل املناطق املتأثرة؛ وكذل  لتشجيمم األطراف ع حت مواص ة  س  إشـراك املتمـمم املـدق 

 .هل منفيذ المفاقية واإلطار السرتاميج 
ل 2030التزام ا ت ة التنمية املسـتدامة لعـام  يمم األطراف أن مؤكد جمد اا ون  ب إىل ج -6

ـــة  ـــر مـــدهور األراجـــ  3-15دـــا هل ئلـــ  الغاي وهل ســـياق الســـع  إىل  قيـــق  .لتحقيـــق  ييـــد أث
مــــع أهــــداف التنميــــة املســــتدامةل  ــــب ع ــــحت األطــــراف التســــ يم تن احلقــــوق هل  3-15 الغايــــة

مــــــــع أهــــــــداف التنميــــــــة  16و 14و 12و 5و 2و 1ف األراجـــــــ  مدرجــــــــة هل غــــــــاايت األهـــــــدا
لشـــكل ك ـــ   ـــب مراعـــاة ال ـــالمم املـــرتالا  2030املســـتدامةل وتنـــه مـــع أجـــل منـــاوا خ ـــة عـــام 

 .جلميمم األهداف السبعة عشر و ب التقيد دبدأ  عدم مرك أحد خ ف الركب 
 لـــرامي وابلتـــا ل فإننـــا نـــدعو األطـــراف إىل أن مـــدمي معزيـــز جـــمان حيـــازة األراجـــ  هل -7

املبـا و التوجي يــة عم  ـا الوطنيـة وهل عم يـة مفعيـل  ييـد أثــر مـدهور األراجـ ل وأن معتمـد ومنفـذ 
ال وعيـــة لـــ  ارة املســـؤولة حليـــازة األراجـــ  ومصـــائد األ:ـــاك والغـــاابت هل ســـياق األمـــع الغـــذائ  

م يــة  ييــد مــع أجــل موجيــه سياســا ا املتع قــة لضــمان حيــازة األراجــ  ومــع أجــل منفيــذ ع الــوطين
  .أثر مدهور األراج 

وإئ يشــري املتمــمم املــدق إىل أييــة مرســي  الع ــم هل األراجــ  املتــأثرة ابلتصــحر مــع أجــل  -8
الرمقــاء لضــمان م ــوير لــرامي البحــث الع مــ  الــيت معــزز املعــارف احمل يــةل وخاصــة لــدى الشــعوب 

لــ  الع ــوم والسياســات عــع اإل ارة  األصــ يةل فإنــه يرحــب ابعتمــا  التقريــر التــوليف   ي ــة التفاعــل
(ل وحيث األطراف ع حت  عم التفاعالت ل  الع وم ICCD/COP(13)/CST/3املستدامة لألراج  )

والسياســات ع ــحت الصــعيديع الــوطين واحمل ــ ل وحيــث هي ــة التفاعــل لــ  الع ــوم والسياســات ع ــحت 
 .التفاعل ممم الشبكات الع مية
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ملســـاواة اجلنســـانية وحنـــث األطـــراف ع ـــحت منفيـــذ خ ـــة ونرحـــب ابعتمـــا  الـــنا املتع ـــق اب -9
عمــل املســـائل اجلنســانية التالعـــة لمفاقيــة مكافحـــة التصـــحر ع ــحت الصـــعيد الــوطينل وع ـــحت الرصـــد 

  .واإللالغ لشأن التقدم احملرز هل منفيذها
ومســ م منظمــات املتمــمم املــدق ابلــدور القــّيم ل تمويــل اخلــاص مــع أجــل  قيــق أهــداف  -10

ثر مدهور األراجـ ل ولكـع  ـب أن نشـد  مـمم ئلـ  ع ـحت أن مشـاركته هل متويـل املبـا رات  ييد أ
هل إطــار هــذه المفاقيــة  ــب أن متقيــد تع ــحت املعــايري اإلنســانية والجتماعيــة والبي يــة وأن  مــ  

وهل هـذا  .مصا  الرعاة واملزارع  والشعوب األص ية والنسـاء والفالحـ  مـع غـري مـالك األراجـ 
ياقل  ب أن لتثل صندوق  ييـد أثـر مـدهور األراجـ  ألع ـحت املعـايري اإلنسـانية والجتماعيـة الس

و ـــب ع ـــحت منظـــور املتمـــمم املـــدقل فيمـــا يتع ـــق لتنفيـــذ املبـــا رات الـــيت يقو هـــا الق ـــا   .والبي يـــة
اخلـــاص واألنشـــ ة الـــيت سُتســـتحدث مـــع قبـــل الق ـــا  اخلـــاص هل إطـــار المفاقيـــةل وخاصـــة م ـــ  

ور األراجـ ل أن يضـمع إشـراك  قة لتمويل املشاريمم التحوي يـة لتحقيـق أهـداف  ييـد أثـر مـدهاملتع
وحنث األمانـة لقـوة ع ـحت جـمان مشـاركة عثـل واحـد ع ـحت  .منظمات املتممم املدق املعتمدة عث  

األقــل إلحــدى منظمــات املتمــمم املــدق املعتمــدة لــدى المفاقيــةل ينتخبــه فريــق منظمــات املتمــمم 
دقل هل امل ـــس الستشـــاري لصـــندوق  ييـــد أثــــر مـــدهور األراجـــ ل وئلـــ  مـــع أجـــل متكــــ  املـــ

املشاركة الفعالة ألوساط منظمات املتممم املـدق ل سـ ام ت ا ـا هل عم يـيت اإل ارة وصـنمم القـرار 
 .هل الصندوق املذكور

أن منشــأ لســبب  ونعــرب عــع ق قنــا البــال  إزاء أوجــه مضــارب املصــا  احملتم ــة الــيت لكــع -11
إشراك الق ا  اخلاص هل يليات التمويل هل هذه المفاقيةل ون  ـب إىل األطـراف أن مضـمع إ ارة 

 .إلجـــراءات إلـــالغ منتظمـــة وشـــفافة وفقـــاا التمويـــل اخلـــاص لعم يـــات المفاقيـــة تســـ وب شـــفاف و 
غــاايت  ييــد  و ــب أل معتــ  مشــاركة الق ــا  اخلــاص هل اإلســ ام ابملــوار  املاليــة مــع أجــل  قيــق

  .لتحقيق أهداف المفاقية عع التمويل العام الذي يعد أساسياا  أثر مدهور األراج  لديالا 
ل فإننــا نتقــدم ابلت ن ــة لألطــراف ع ــحت اعتمــا  نــا مقــرر ســديد هل الــدورة الثالثــة وختامــاا  -12

املـدق هل عشرة ملؤمتر األطراف ون  ب إلي ا أن معمل لشـكل كامـل وفعـاا مـمم منظمـات املتمـمم 
ل وأن مضمع اعتما  2030-2018منفيذ اإلطار السرتاميج  لمفاقية مكافحة التصحر ل فرتة 

  .مقرر لشأن حقوق األراج  هل إطار المفاقية هل الدورة الرالعة عشرة ملؤمتر األطراف
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 املرفق الثالث

منتررردى ق رررا  األ مرررال املعرررت ابإل ا   املسرررتدام  اإل رررالن الصرررا    ررر    
  اض لأل

حنــــع املشــــارك  هل منتــــدى ق ــــا  األعمــــاا الرالــــمم املعــــين ابإل ارة املســــتدامة لألراجــــ ل  
ـــــا الداخ يـــــة املتمتعـــــة هل أور وس د 2017أي وا/ســـــبتم   12و 11املعقـــــو  يـــــوم   ن قـــــة منغولي
 هل الص ل ابحلكم الذا 

ـــــا   مـــــع أن التصـــــحر ومـــــدهور األراجـــــ  ل يـــــزالن مـــــع لـــــ  أخ ـــــر إئ نعـــــرب عـــــع ق قن
 التحدايت اليت يواج  ا العا  لشكل مشرتكل 

إىل اإلجراءات اليت اختذ ا امفاقية األمم املتحدة ملكافحـة التصـحر  وإئ نشري ممم التقدير 
 لوجمم هني مناسب إزاء  ييد أثر مدهور األراج ل

تن املتمــــمم العــــامل  قــــد حــــد  لوجــــوح موجــــو   ييــــد أثــــر مــــدهور األراجــــ   وإئ نســــ م 
 ل 2030ويسعحت إىل مناوله ابعتباره غاية ابلغة األيية هل إطار خ ة التنمية املستدامة لعام 

ل اقرتح رئيس الص  ش  منتدى احلزام وال ريق ل تعاون الدو تنه خالا  وإئ ننوه أيضاا  
ـــ   اســـتحداث منصـــا ـــةجـــ  لين ـــة البي ي ـــاانت الضـــخمة مـــع أجـــل احلماي اإليكولوجيـــةل  - ت ل بي

والـــدعوة إىل إقامـــة  ـــالف  و  ل تنميـــة اخلضـــراء ل حـــزام وال ريـــقل ومقـــدك املســـاعدة إىل الب ـــدان 
  .ئات الص ة مع أجل التصدي لقضااي مغري املناخ 

مة يت  ــب مــع أهــداف التنميــة املســتدا 3-15والغايــة  15أن  قيــق ا ــدف  وإئ نــدرك 
قيام جيمم أصحاب املص حة واحلكومات واملتممم املدق ومستثمري الق ا  اخلاص إبقامـة شـراكة 
قويةل وأن األطر املؤسسية والسياسية والقانونية الس يمة املقرتنة ابحلوافز القتصا ية لكع أن متيح 

 ل مجتممم العامل   قيق  ييد أثر مدهور األراج ل 
الق ـــــا  اخلـــــاص لكـــــع أن يضـــــ  مم لـــــدور فريـــــد هل م ـــــوير ح ـــــوا  أن أيضـــــاا وإئ نـــــدرك  

األعمـــاا ومعاجلـــة املســـائل املتع قـــة ابلتصـــحر ومـــدهور األراجـــ ل لفضـــل وعيـــه املتزايـــد ابملســـؤولية 
الجتماعيــة ومــا لديــه مــع معــارف فنيــة وقــدرات ع ــحت م ــوير ح ــوا مبتكــرةل وكــذل  قدرمــه ع ــحت 

 موسة ع حت األرضل حشد املوار  املالية واختائ إجراءات م 
لصندوق  ييد أثر مدهور األراج ل وهو ال انمي األوا مع نوعه الـذي  ع ماا وإئ حنيا  

يُ  ق خالا الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األطرافل ويتسم  يكل ئي طبقات لـرأس املـاال وي ـدف 
ة األســـاس إىل جـــمم املســـتثمريع مـــع الق ـــاع  العـــام واخلـــاص معـــا مـــع أجـــل متويـــل مشـــاريمم ثالثيـــ

 مس م لشكل كبري هل  ييد أثر مدهور األراج ل 
موفر قصا النجاح املتع قة ابلعم يات التجارية واآلليـات السـوقية هل جمـاا  وإئا نالحا 

مكافحة التصحر وإصالح النظام اإليكولوج ل مثل منوئج كولوك ل وخ ة النمو اجليـدل والزراعـة 
   الزراع لل ومؤشر التنو  البيولوجالذكية مناخياا 
أن مـــؤمتر األطـــراف اعـــرتف هل  ورمـــه احلا يـــة عشـــرة دنتـــدى كولـــوك   أيضـــاا وإئ نالحـــا  

الــدو  ل صــحاري كــأ اة ومنصــة م متــ  لتنفيــذ امفاقيــة مكافحــة التصــحر و قيــق إجازا ــا ع ــحت 
 ع مـــــاا مـــــدى الســـــنوات العشـــــر املاجـــــيةل ع ـــــحت النحـــــو الـــــوار  هل موافـــــق يراء كولـــــوك ل وإئ حنـــــيا 
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ق ـــــا  األعمــــاا املعـــــين ابإل ارة وصــــيات األخــــرى املقدمـــــة هل الجتماعــــات الســـــالقة ملنتــــدى ابلت
 لاملستدامة لألراج 

ع حت أن اللتكار هل السياسات واآلليات املؤسسية يعد ابل  األيية مـع أجـل  وإئا نؤكد 
 فيــز الق ــا  اخلــاص واحلكومــات والســكان احمل يــ  ع ــحت إقامــة شــراكات هل ســياق العمــل ع ــحت 
 منمم ومكافحة التصحر/مدهور األراج  ومعزيز إصالح النظام اإليكولوج  تس وب مستدامل 

ارة املستدامة لألراجـ  ملواج ـة مـدهور األراجـ  وحلفـا التنـو  ع حت أيية اإل  وإئ نشد  
 البيولوج ل ولزاي ة اإلنتاجية الزراعية ومعزيز األمع الغذائ  و س  التغذيةل 

الــــدور الــــذي يؤ يــــه حفــــا مواصــــل املســــ حات ال بيعيــــة كــــن ي فعــــاا لتعزيــــز  وإئ نــــ ز 
 اإليكولوجية الس يمة الفاع ةل  التكامل اإليكولوج  ومنمم انقراض األنوا  وإصالح النظم

 دا ي   نتع د  -1 
منســيق أولوايمنــا إل راج هــدف متع ــق لتحييــد أثــر مــدهور األراجــ  هل الــ امي  )أ( 

والســـرتاميجيات ئات الصـــ ة هل جمـــالت البحـــوث واإلرشـــا  واإلنتـــاج ونقـــل التكنولوجيـــا ومنميـــة 
 القدرات؛ 
ومــات والوســا األكــا ل  واملســتثمريع إقامــة شــراكات والتوســمم في ــا مــمم احلك )ب( 

واألعماا التجاريـة ومنظمـات املتمـمم املـدق هل جمـاا معزيـز مواصـل املسـ حات ال بيعيـة كمن  ـق 
 ملواج ة التحدايت املتع قة لتدهور األراج  والتنو  البيولوج ؛

العمل ع حت م وير مكنولوجيات مبتكرة مراعية ل بي ـةل إىل جانـب مكنولوجيـات  )ج( 
 ية وس  ة السـتخدام لصـغار املـزارع ل ومعزيـز م بيق ـا هل سـياق اجل ـو  الراميـة إىل مكافحـة عم

التصحر ومـدهور األراجـ  ع ـحت ن ـاق واسـمم ومـع أجـل إ خـاا  سـينات ع ـحت إنتاجيـة األراجـ  
 و اية النظام اإليكولوج  وإصالحه؛ 

 دا ي    نوص  -2 
ليــــات مؤسســــية  فيزيــــةل مثــــل أن مضــــمم احلكومــــات سياســــات ومشــــريعات وي )أ( 

الضـــــرائب التفضـــــي ية ويليـــــات الســـــتثمار والتمويـــــلل مـــــع أجـــــل مشـــــجيمم الق ـــــا  اخلـــــاص ع ـــــحت 
الستثمار هل ال امي طوي ة األجل ل  ارة املستدامة لألراج  ومكافحة التصحر وإصـالح الـنظم 

 اإليكولوجية حبد أ   مع املخاطر؛  
إىل مبـــــدأ الســـــتدامةل هل م ـــــوير  ل اســــتنا اا أن ينظــــر ق ـــــا  األعمـــــاا التجاريـــــة )ب( 
ــــة وإفــــا ة  صــــحراوية ميــــزاتئات صــــناعات  ــــة احمل ي ــــز العمال ــــدهورة مــــع أجــــل معزي هل املنــــاطق املت

ع ــحت  أيضــاا الســكان احمل يــ ل وهــو مــا سيســاعدل لــيس فقــا ع ــحت ختضــري األراجــ  املتصــحرةل لــل 
 املساية هل التخفيف مع حدة الفقر هناك؛

منظمــات املتمــمم املــدق واجلامعــات والوســا األكــا ل  واملنظمــات أن مُــدعحت  )ج( 
و/أو ال امي املعنية ابلبحوث واإلرشا  ئات الص ة إب ارة األراج  إىل أن ُمدمي عارسات اإل ارة 

 املستدامة لألراج  هل سياسا ا ولراجم ا وأن مساعد هل جما  لناء القدرات ومبا ا املعارف؛
األعمـــاا التجاريـــة والوســــا األكـــا ل  لشـــكل مشـــرتك ع ــــحت أن يعمـــل ق ـــا   ) ( 

معزيــــز التكنولوجيــــات املبتكــــرة والناشــــ ة لالســــتخدامات التشــــغي ية هل أعمــــاا رصــــد مــــدهور  ‘1‘
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األراجـــــ  وقياســـــه ومقييمـــــهل والرمقـــــاء لت بيقـــــات البيـــــاانت الضـــــخمةل والستشـــــعار عـــــع لعـــــدل 
هل جمـــاا اإل ارة املســـتدامة ‘ إنرتنـــت األشـــياء‘  واملركبـــات اآلليـــة غـــري املأهولـــةل واإلنرتنـــتل وكـــذل

ــــالغ ع ــــحت ‘ 2‘لألراجــــ ؛ و ــــة ل بي ــــةل والزراعــــة الدقيقــــةل والرصــــد واإلل م ــــوير الصــــناعات املراعي
 البي  ؛  - الصعيد اإليكولوج 

أن مــــدخل العناصــــر الفاع ــــة مــــع أوســــاط التمويــــل والســــتثمار هل شــــراكة لــــ   )هـ( 
 ل إ ا  ح وا مبتكرة لتمويل  ييد أثر مدهور األراج ؛الق اع  العام واخلاص مع أج

ـــــات  )و(  ـــــةل هل هـــــذا الصـــــد ل م ـــــوير اآللي أن يُ  ـــــب إىل ق ـــــا  األعمـــــاا التجاري
املالئمة ل عمل لشكل وثيق ممم الكياانت التالعة لألمـم املتحـدة واملؤسسـات احلكوميـة واحلكوميـة 

هل جمـــاا القتصـــا  األخضـــر وعارســـات  الدوليـــة مـــع أجـــل املســـاعدة ع ـــحت معزيـــز منميـــة القـــدرات
اإل ارة املستدامة لألراج  هل الب دان الناميةل وخاصـة هل املنـاطق املتخ فـة النمـول إلفـا ة السـكان 

 احمل ي ؛
أن مغتنم األطراف امل تمة مع جمتممم األعمـاا الفـرص الـيت موفرهـا مبـا رة احلـزام  )ز( 

واسعة الن اق ملنمم ومكافحة التصحر وإصـالح  وال ريق مع أجل العمل لشكل مشرتك هل لرامي
مـــدهور األراجـــ  والـــنظم اإليكولوجيـــةل  ـــدف جـــمان مواصـــل املســـ حات ال بيعيـــة ع ـــحت امتـــدا  

 مناطق احلزام وال ريق؛ 
أن ينظــر مــؤمتر األطــراف هل  ورمــه الثالثــة عشــرة واحملافــل األخــرى ئات الصــ ةل  )ح( 

مون منـوئج كولـوك  ولارلـه الناجحـة هل مكافحـة التصـحر فيما يتع ق دا ور  أعالهل هل إيـرا  مضـ
وإصـــالح الـــنظم اإليكولوجيـــة ع ـــحت ن ـــاق واســـممل هل مقريـــر الـــدورة الثالثـــة عشـــرة ملـــؤمتر األطـــراف 

مـــع  وإعـــالن أور وس املتع ـــق  ـــال وأن يـــدعو إىل مبـــا ا اخلـــ ات ومعزيـــز م بيقا ـــا األوســـمم ن اقـــاا 
  .وال ريق وهل مناطق أخرى أجل فائدة السكان ع حت امتدا  احلزام

ل ابلتعـــاون الوثيـــق مـــمم مؤسســـات امفاقيـــة مكافحـــة التصـــحر ولـــرانمي األمـــم نع ـــع -3 
 امل ــس العــامل  لألعمــاا التجاريــة مــع أجــل التنميــة املســتدامةاملتحــدة ل بي ــة والشــركات األعضــاء هل 

وغريها مع الكياانت املعنيةل عع اعتزامنا املشاركة لشكل نشا هل املبا رات واحملافل ئات الص ة الـيت 
متنـــاوا موجـــو  مـــدهور األراجـــ ل دـــا هل ئلـــ  مبـــا رة التحـــالف العـــامل  لالقتصـــا  املراعـــ  ل بي ـــة هل 

 أجل املساية فيما ي   ل مع الصحراءل  دف إقامة شراكات هل جماا معزيز التنمية املستدامة  ديداا 
مبــــا ا ونشــــر اخلــــ ات والنمــــائج واملع ومــــات واملعــــارف لشــــأن منــــمم ومكافحــــة  )أ( 

 التصحر وإصالح النظم اإليكولوجية؛
معزيـــز م ـــوير ونقـــل وخـــدمات التكنولوجيـــا املبتكـــرةل وكـــذل  التعـــاون هل جمـــاا  )ب( 

 األعماا مع أجل  قيق املنافمم املتبا لة؛
 لتنمية قدرات األجياا الشالة مع أصحاب األعماا احلرة ومدريب م؛ موفري الدعم  )ج( 
مشـــجيمم املشـــاركة هل الجتماعـــات ئات الصـــ ةل مثـــل منتـــدى كولـــوك  الـــدو   ) ( 

ل صحاريل مع أجل مبا ا اخل ات ع ـحت ن ـاق واسـمم لشـأن إصـالح الـنظم اإليكولوجيـة وم ـوير 
  .القتصا  األخضر
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 املرفق الرابد

 منتدى الشبابإ الن   
 مبا    الشباب العاملي  ملكافح  التصحر   
 شباب فا ل ملكافح  التصحر   

حنعل املندولون الشباب حوا العا  احلاجرون منتدى الشباب ل دورة الثالثة عشـرة ملـؤمتر  
ــــو  أن نعــــرب عــــع  ــــة األمــــم املتحــــدة ملكافحــــة التصــــحر هل أور وسل الصــــ ل ن األطــــراف لمفاقي

حلكومــة الصــ  ع ــحت  عم ــا ملشــاركتنا هل مكافحــة التصــحر ومــدهور األراجــ ل لتموي  ــا المتنــان 
  .السخ  واستضافت ا ملنتدى الشباب

و ذا اإلعالنل نعرب عع عزمنا طرح رؤيتنا املشرتكة ووجمم خري ة طريق حنو معزيـز مشـاركة  
دام غــري املســتدام ل مــوار  الشــباب هل مكافحــة ياثر مغــري املنــاخ املتع قــة ابلتصــحر ومناهضــة الســتخ

مــع ل ــد كـــل منــال واملســـاية هل  قيــق أهـــداف  ل ان القـــاا وهــدفنا هـــو التأكيــد ع ـــحت التزامنــاا  .ال بيعيــة
  .2030لشأن  ييد أثر مدهور األراج  حب وا عام  3-15التنمية املستدامةل وخاصة الغاية 

 معل مات دساسي  -د الا  
باب إمــا عــاط ون عــع العمــل أو يعم ــون هل و ــائف هل املائــة مــع الشــ 40إننــا نــدرك أن  

العمـل لعــل الشـباب أكثــر عرجــة  كمـا أن حمدو يــة فـرص التع ــيم وسـوء  ــروف  .متواجـعة األجــر
  .يديولوجيات املت رفة ومع ل منو الب دان وفرص ا هل التنمية لشكل مستدامل 

وابإلمكــان القيــام دــا  .جامعــةوإننــا نعتقــد أن الفــرص القتصــا ية والتع يميــة الراهنــة غــري  
لتقريــر  وفقــاا ف .هــو أكثــر مــع ئلــ  لكثــري مــع أجــل معزيــز عارســات احلفــا و ايــة مــوار ان احملــدو ة

م يــون و يفــة  71ل لكــع إ ــا  2017ال جنــة املعنيــة ابألعمــاا التجاريــة والتنميــة املســتدامة لعــام 
 صــحياا  استصــالح األراجــ  إنتاجــاا  هل ق ــا  الغــذاء والزراعــة وحــدهل فيمــا ستضــمع اســرتاميجيات
  .مع النظم اإليكولوجيةل دا يدّر حوا  مري يون  ولر سنوايا 

ونــذكر لــنا امفاقيــة مكافحــة التصــحرل الــذي يــ ز أييــة لنــاء القــدرات لكافــة األفــرا ل  
كمــا مســ م   .وخاصــة النســاء والشــبابل ابلتعــاون مــمم املنظمــات غــري احلكوميــة واملنظمــات احمل يــة

ابإلقــرار لعم  ــم الفاعــل  أيضــاا ابحلاجــة إىل متكــ  الشــباب و  2030التنميــة املســتدامة لعــام  خ ــة
  .هل منفيذ أهداف التنمية املستدامة وميسريه

 د  ا  الشباب -اثنياا  
حنــعل أصــحاب املصــ حة الرئيســيون هل عاملنــا وقا مــه هل املســتقبلل عنــد متكيننــال منت ــ   

 .ي ل تحدايت العاملية العاج ة اليت نواج  ا ولاوزهاالقدرة ع حت املساية هل التصد
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وإننـــال وقـــد نشـــأان ول زلنـــا نرتعـــر  هل عـــا  متغـــريل ع ـــحت اســـتعدا  )م ملواج ـــة التحـــدايت  
 .الراهنة واملستقب ية والتكيف مع ال وخاصة م   املتع قة ابلقضااي الجتماعية والقتصا ية والبي ية

ســــ  هل عم يــــة صــــنمم القــــرارل ومقــــدك مع يقــــات لنــــاءةل وإبمكاننــــا الجــــ ال  لــــدور رئي 
 .والقيام لدور اجلسر ل  صنا  القرار واملتممم املدق

إننا منثـل القـوى اجلديـدة احملركـة ل تغيـريل تفكـار جديـدة ومكنولوجيـات مبتكـرة وأسـاليب  
  .إلداعية وسبل ل قضاء ع حت الفقر ومت يد ال ريق أمام اقتصا  جديد مستدام

 التزامات الشباب -اثلثاا  
إننا نعرب عع مقديران  ذه الفرصة لضمان الستما  ألصوات الشباب هل مـؤمتر األطـرافل  
وإننا هندف إىل  فيز عامة اجلم ور جبعـل أهـداف التنميـة املسـتدامة أكثـر واقعيـة وأييـة مـع  .ونثمن ا

ومــع أجــل  .ري املســتدام هل حيــا م اليوميــةل تغيــ إ اليــاا  املنظــور احمل ــ ل وإىل إ ــام النــاس ليصــبحوا حمركــاا 
 ف م مسؤوليامنا و م  ا لشكل كاملل فقد وجعنا ألنفسنا التحدايت احملد ة التالية 

مكريس أنفسنا ل سع  إىل إ ا  سبل لتحفيز التغيري  اخـل  وائـر أتثـريان )ع ـحت  )أ( 
 شبكة اإلنرتنت وخارج ا(؛ 

وامل نيـة والن ـوض  ـا مـع أجـل املسـاية هل  اكتساب املعارف وامل ارات التقنيـة )ب( 
أســـــواق العمـــــل ئات الصـــــ ةل وخاصـــــة م ـــــ  املتع قـــــة ابستصـــــالح األراجـــــ  واإل ارة املســـــتدامة 

 لألراج  واملوار  املائية؛
 املشاركة النش ة هل املنالر الشبالية ئات الص ة )ع حت شبكة اإلنرتنت وخارج ا(؛ )ج( 
 3-15البحــوث والسياســات الــيت مــدعم منفيــذ الغايــة منظــيم احلمــالت ومعزيــز  ) ( 

 مع أهداف التنمية املستدامة املتع قة لتحييد أثر مدهور األراج ؛
مقدك مع يقات ومقرتحات لناءة إىل جيمم األطراف لشأن كيفيـة  سـ  عم يـة  )ه( 

 واملناخ؛مشجيمم الشباب مع املناطق املخت فة ع حت املشاركة هل احلوار املتع ق ابألراج  
 مصميم ح وا مبتكرة وخالقة ل مساية هل منفيذ  ييد أثر مدهور األراج ؛ )و( 
إقامــة شــبكات و الفــات اجتماعيــة وم نيــة معــزز ومــدعم منفيــذ  ييــد أثــر مــدهور  )ز( 

 هل حل القضااي املتع قة لتغري املناخ؛  رئيسياا  األراج  مع أجل التعامل ممم األرض ابعتبارها عنصراا 
العمــل لنشــاط ع ــحت معزيــز مبــا رات الشــباب ومتكــ  الشــاابت هل جمــاا اإل ارة  )ح( 

 املستدامة لألراج  واملياه؛
املشاركة الشخصية هل األنش ة الت وعية املتع قة حبفا األراج  واملوار  املائيةل  )ط( 

دهورةل ومعزيــــز واملشــــاركة الســــتباقية هل أعمــــاا اإلصــــالح واإل ارة املســــتدام  ل مــــوار  البي يــــة املتــــ
  .موعية أقراننا  ذه األعماا واخنراط م في ا
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 دصحاب املصلح م  د م تلق  الالنداء م  دجل   
مــع أجــل مواج ــة جيــمم التحــدايت املــذكورة أعــالهل نــدعو حنــعل الشــباب العــامل ل جيــمم  

األكــــا ل  املنظمــــات احلكوميــــة وغــــري احلكوميــــةل الوطنيــــة من ــــا والدوليــــةل واجلمعيــــات والوســــا 
واألعمــــاا التجاريــــة وجعيــــات املتمــــمم املــــدقل دــــا في ــــا الــــيت يقو هــــا الشــــبابل ووكــــالت األمــــم 

 املتحدةل إىل السع  ل وفاء ابللتزامات التالية 
االستثما  و التعليم اجليد الذي يسا ي بني اجلميد  الري   غرري الرير    )أ( 

قـــوي ابلقضـــااي البي يـــة وابحلقـــوق هل األراجـــ  ل وخاصـــة الشـــاابتل ولنـــاء وعـــ  جلميرررد الشرررباب
 واحلقوق الجتماعية مع سع صغرية؛

تز يرررد اخلررررجيني الشرررباب  مررر  دهنررر ا الد اسررر  الثان يررر  ابملعرررا ف  املهرررا ات  )ب( 
املفيـــدة ل نجـــاح هل ســـوق الو ـــائف اخلضـــراءل وخاصـــة هل ق ـــاع  استصـــالح األراجـــ   لالعمليررر 

ومشـمل األنشـ ة املمكنـة البـارزة  منظـيم و عـم التـدريب التع يمـ   .وحفا األراج  واملوار  املائيـة
أو امل ين أو التقين ئي الص ة ومنمية امل ارات هل جماا التكنولوجيا الرقميةل وهو ما يتصل مباشرة 

ل أسـاليب التحـريي والـريل مثالا لرامي التع يم اخلاص والعم   ) أيضاا ويشمل ئل   .لسوق العمل
 ؛م ل مدخالت الزراعية( اليت مست دف ف ات متنوعة مع الشبابوالستخدام املستدا

امل اهرب إنشاء برامج للتد يب املهت  برامج للمبتكري  الشرباب تعرزز  ر   )ج( 
ل وخاصــة هل جمـاا اإل ارة املسـتدامة لألراجـ  واملــوار  الشراب  مبرا يتريل الفرصرر  للرتعلم  االبتكرا 

الشـالة ع ـحت  ويـل األفكـار إىل مشـاريمم ولكن ـا مـع  ومع شأن ئلـ  أن يشـجمم امل ـارات .املائية
ولكــــع ل نقــــاابت ومنظمــــات أصــــحاب األعمــــاا والق ــــا  اخلــــاص مقــــدك قــــروض لفائــــدة  .ئلــــ 

 منخفضة ومتويل وموار  ل امي الشباب؛
االسررررتثما  و البرررراحثني الشررررباب    مهررررم و رررررال إنترررراج د ررررا     ى  ) ( 

 ال طنيرر   العامليرر  مرر  دجررل سررد الثلرررات و املسررائل املتعلقرر  جديررد     بررع املعررا ف انليرر  
 مع خالا إنشاء صنا يق ل بحوث أو متويل الباحث  الشباب؛ ابأل اض 
االستثما  و اقتصا  التد ير  االقتصا  األخضرر  و العلرم  التكن ل جيرا   )هـ( 

يررراه  مثررررل ال اقررررات  تنفيرررذ سياسررررات تعرررزز االسررررتخدام  اإل ا   املسرررتدامني لأل اضرررر   امل
ــد و ـــائف شـــاغرة  .املتجررد   وحيتـــاج هـــذا الفــر  مـــع الســوق إىل حـــوافز ل نمـــو والت ــورل دـــا يوج 

 جديدة هل هذه املالت؛ 
دا  عل الق ا  الزراع   العمل  لد إحياء امله  املرتب   ابلفالح   الز ا    )و( 

مان إمكانيـة احلصـوا ع ـحت األراجـ  ل شبابل وإعانـة القتصـا  الزراعـ ل وجـ أكثر حداثة وجذابا 
 واحلقوق في ال ومزويد الشباب ابحلوافز واخل ات والتمويل إلطالق مشاريمم جديدة؛

تبا ل املعرا ف  مبرا و للرأ طا سرات الز ا ر  اخلاصر  ابلشرع ب األصرلي    )ز( 
 التشرررا   مرررد الشرررباب مررر  دجرررل املسرررا د   لرررد حتليرررل املشررراكل مررر  زا يررر   تلفررر   تعزيرررز 

ولكـع  قيـق ئلـ  مـع خـالا منظـيم  .ا ك  الشباب و صند القرا  املتعلق ابملسائل البي ي مش
 اجتماعات وح قات عمل  راسية ومؤمترات شبالية  ورية ع حت الُصعد احمل   والوطين والدو ؛
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  ررم  تيسررري الفضرراءات/املنابر  لررد شرربك  اإلنرتنررح  خا جهررا للحرر ا ات  )ح( 
ل  سرائع اإل رالم  األنشر   الت   ير   لرد الصرعيدي  الر طت  الرد ي املشا  ات  محرالت 

ومعزيــز أ وارهــم   مــع أجــل الوصــوا إىل املتمعــات احمل يــة امل مشــة و عــوة الشــباب إىل العمــل معــاا 
مـــع أهـــداف التنميـــة املســـتدامةل املتع قـــة لتحييـــد أثـــر  3-15كمناصـــريع وشـــركاء هل  عـــم الغايـــة 

  لناء السالم املستدام مع أجل أجياا املستقبل مدهور األراج ل واإلس ام هل
  ل أن متثـــل مـــثالا لكـــع ل صـــ ل لصـــفت ا الب ـــد املضـــيف ملنتـــدى الشـــباب هـــذال

وســــتكون مبــــا رة الشــــباب ملكافحــــة التصــــحر  .نق ــــة الن ــــالق  ــــذه املنــــالر
مــع أهــداف التنميــة  3-15لتعزيــز وميســري  عــم الغايــة اا ومــدهور األراجــ  منــ  

  صفوف الشباب مع أجل إيصاا أفكارهم إىل صنا  القرار؛املستدامة هل
  لـــ انمي مت ـــوع  األمـــم املتحـــدة وغـــريه مـــع الوكـــالت التالعـــة  ـــا  أيضـــاا لكـــع

اغتنـــام هـــذه الفرصـــة هل الصـــ  لالســـتفا ة مـــع املشـــاريمم الت وعيـــة ئات الصـــ ة 
نـاطق اخلاصة اب ا  عمـوم الصـ  ل شـباب أو غريهـا مـع املشـاريمم املماث ـة هل م

ومــع خــالا هــذه املبــا رات لكــع معب ــة املت ــوع  الشــباب مــع الصــ   .أخــرى
والعـــــــا  لالجـــــــ ال  تنشـــــــ ة خدميـــــــة م وعيـــــــة ئات صـــــــ ةل متع ـــــــق دجـــــــاا 

 استصالح األراج  واملوار  املائية املتدهورة ع حت الصعيد العامل ؛
  سســات ملشــاركة الشــباب أن مســتفيد مــع الرال ــات األكا ليــة واملؤ  أيضــاا لكــع

الـــــيت معمـــــل لنشـــــاط ع ـــــحت مبـــــا ا )أو نشـــــر( نتـــــائي أحباث ـــــا مـــــمم الشـــــباب أو 
 املنظمات اليت يقو ها الشباب مع أجل معزيز معميم املع ومات واملعارف؛

  إن التيســــــــري خــــــــارج اإلنرتنــــــــت ل معــــــــارف ونقــــــــل التكنولوجيــــــــال أي أحــــــــدث
 .الريفية احملرومةالتكنولوجيات الزراعيةل سيفيد الشباب هل املتمعات احمل ية 

 مالحظات ختامي  -خامساا  
إننـــا نـــدعو األطـــراف احلاجـــرة هل الـــدورة الثالثـــة عشـــرة ملـــؤمتر األطـــراف إىل اختـــائ  لأخـــرياا  

ترد ج مبرا    الشرباب و مناقشرا ا ون  ـب إىل األطـراف أن  .خ وات لتنفيذ التوصيات املبينـة
مـع أجـل جـمان حصـوا أجيـاا املسـتقبل ع ـحت  و اال تبا  و  ملير  اارال القررا  دن أتخذها 

نا األرض   .أ وات مواج ة القضااي الجتماعية والبي ية الوشيكة لفعالية وع حت سبل  اية أُمّ 
الـــدورة الثالثـــة عشـــرة ملـــؤمتر األطـــراف هل امفاقيـــة مكافحـــة التصـــحر متثـــل نق ـــة لدايـــة إن  
احمل ــــ  والعــــامل  مــــع أجــــل حفــــا لتحفيــــز وإشــــراك الشــــباب اآلخــــريع ع ــــحت الصــــعيديع  ومن  قــــاا 

  .وإصالح موار ان احملدو ة مع األراج 
جمــر  الرغبــة هل التغيــري ل مكفــ  هل حــد ئا ــا  فيجــب ع ينــا أن ن بــق ع ــحت أنفســنا إن  

ولـــذل   .ل إبمكاننـــا أن نعـــدوفبمفـــر انل إبمكاننـــا أن نســـريل لكـــع معـــاا  .التغيـــري الـــذي نـــو  رؤيتـــه
أجل ل وغ األهداف املذكورةل وحنع متحمسون لختـائ اخل ـوات  مكون الوحدة جرورية ل غاية مع

ومـــا لعـــدهل  2030ونت  ـــمم قـــدما لعـــام  .ل جميـــمم الضـــرورية لبنـــاء مســـتقبل أكثـــر اســـتدامة وعـــدلا 
مـــع أهـــداف  3-15حيـــث ســـيتم التغ ـــب ع ـــحت العديـــد مـــع التحـــدايت العامليـــة لتحقيـــق الغايـــة 

  .التنمية املستدامة
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