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د الا -افتتاح الد
دلف -افتتاح الد

الثالث شر ملؤمتر األطراف

 -1افتتح انئب وكيل وزارة شؤون الغاابت واملياهل معـا السـيد جـاا نوغـايل الـدورة الثالثـة
عشرة ملؤمتر األطراف هل  6أي وا/سـبتم 2017ل وئلـ ابلنيالـة عـع رئـيس الـدورة الثانيـة عشـرة
مل ـؤمتر األط ـرافل وزيــر شــؤون الغــاابت وامليــاه (مركيــا)ل معــا الســيد فيصــل إيروغ ــو .وأ ىل لبيــان
عمالا ابملا ة  22مع النظام الداخ لمفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر.

ابء -انتخاب الرئيس

(البند (1أ) مع جدوا األعماا)
انتخـب مـؤمتر األطـراف ابلتزكيــة
 -2هل اجل سـة األوىل املعقـو ة هل  6أي وا/ســبتم 2017ل َ
معــا الســيد مشــان جيــان ون ل وزيــر اإل ارة احلكوميــة ل غــاابت هل الص ـ ل رئيس ـ ا لدورمــه الثالثــة
عشرة.
-3

وأ ىل الرئيس اجلديد لبيان.

جيم -البياانت العام
 -4هل اجل س ــة األوىل أيض ـ ال املعق ــو ة هل  6أي وا/س ــبتم 2017ل أ ل ـت رئيس ـة احلكوم ــة
الشــعبية ملن قــة منغوليــا الداخ يــة املتمتعــة ابحلكــم الــذا ل الســيدة لــو شــياول ل لبيــان ابســم املدينــة
املضيفة.
-5

وهل اجل سة نفس ال أ لت األمينة التنفيذية لمفاقية مكافحة التصحر لبيان.

 -6وهل اجل ســة األوىل أيض ـ ال أ ىل لبيــاانت عث ــو كــل مــع إك ـوا ور (ابســم جمموعــة ال 77
والص ـ ـ )ل وإسـ ــتونيا (ابسـ ــم ال ـ ــا األورود والـ ــدوا األعض ـ ــاء فيـ ــه)ل وكينيـ ــا (ابسـ ــم املموع ـ ــة
األفريقيـة)ل ولــو(ن (ابســم جمموعــة وا يســيا ومن قـة احملــيا ا ــا و)ل واألرجنتـ (ابســم جمموعــة
وا أمريكــا الالمينيــة ومن قــة البحــر الكــاريي)ل وإي اليــا (ابســم مرفــق التنفيــذ اإلق يم ـ لشــما
البحر األليض املتوسا (املرفق الرالمم))ل وأرمينيا (ابسم جمموعة وا أورواب الوس حت والشرقية).
-7

وأ ىل لبيان أيض ا عثل عع لرانمي األمم املتحدة اإلمنائ .

-8

وعالوة ع حت ئل ل أ ىل عثل ملنظمة غري حكومية لبيان (املؤسسة البي ية الصينية).

اثنيا -املسائل التنظيمي
دلف -إقرا جد ل األ مال تنظيم العمل مبرا و للرأ د مرال

هل اتي ترني الفرر يتني

(البند (1ب) و(و) مع جدوا األعماا)
 -9نظــر املـؤمتر هل البنــد (1ب) و(و) مــع جــدوا األعمــاا هل ج ســته األوىل املعقــو ة هل 6
أي وا/سبتم .2017
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أقر املـؤمتر جـدوا أعمالـه
 -10وعقب ليان أ ىل له رئيس الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األطرافل ّ
ومنظيم العمل ع حت النحو الوار هل الوثيقة ICCD/COP(13)/1ل وئل كما ي
-1

املسائل التنظيمية
(أ)

انتخاب الرئيس؛

(ب)

إقرار جدوا األعماا؛

(ج)

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

()

واثئق مفويض الوفو ؛

(ه)

اعتمــا املنظمــات احلكوميــة الدوليــة ومنظمــات املتمــمم املــدق وعث ـ
الق ا اخلاصل وقبوا املراقب ؛

(و)
-2

-3

4

منظيم العملل دا هل ئل

ور( ا ي ت الفرعيت .

خ ــة التنميــة املســتدامة لعــام  2030اآلاثر املرتمبــة هل امفاقيــة األمــم املتحــدة
ملكافحة التصحر:
(أ)

إ ماج ا دف  15مع أهداف التنمية املستدامة والغاية  3-15ئات
الص ـ ة الــيت مــنا ع ــحت مكافحــة التصــحرل ومــرميم األراج ـ والرتلــة
املتـ ــدهورةل دـ ــا هل ئل ـ ـ األراج ـ ـ املتضـ ــررة مـ ــع التصـ ــحر واجلفـ ــاف
والفيض ـ ــاانتل والس ـ ــع إىل قي ـ ــق ع ـ ــا خ ـ ــاا م ـ ــع ـ ــاهرة م ـ ــدهور
األراج ل هل منفيذ امفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر؛

(ب)

اإلطار السرتاميج املقبل لالمفاقية؛

(ج)

منفيــذ اســرتاميجية المصــاا الشــام ة وعقــد األمــم املتحــدة ل صــحاري
ومكافحة التصحر (.)2020-2010

منفيذ المفاقية منفيذا فعالا ع حت املستوايت الوطين و ون اإلق يم واإلق يم

(أ)

مقري ــر جلن ــة اس ــتعراض منفي ــذ المفاقي ــة وموص ــيا ا املقدم ــة إىل م ـ ـؤمتر
األطراف؛

(ب)

إج ـ ـراءات إجـ ــافية أو يلي ــات مؤسسـ ــية ملسـ ــاعدة م ـ ـؤمتر األط ـ ـراف هل
الســتعراض املنــتظم لتنفيــذ المفاقيــة  -اختصاصــات جلنــة اســتعراض
منفيذ المفاقية؛

(ج)

معاجلة روف إق يمية ووطنية خاصة؛

()

مشــجيمم ومعزيــز العالقــات مــمم المفاقيــات األخــرى ئات الص ـ ة ومــمم
املنظمات واملؤسسات والوكالت الدولية املختصة؛
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(هـ)

جمان مزيد مع الستثمارات والعالقات ممم اآلليات املالية
' '1م ــذكرة التف ــاهم لـ ـ امفاقي ــة األم ــم املتح ــدة ملكافح ــة التص ــحر
ومرفق البي ة العاملية؛
' '2مقرير اآللية العاملية.

-4

ال ـ ـ ـرلا ل ـ ـ ـ املع ـ ــارف الع مي ـ ــة وص ـ ــنمم الق ـ ـ ـرار اس ـ ــتعراض مقري ـ ــر جلن ـ ــة الع ـ ــم
والتكنولوجيا وموصيا ا املقدمة إىل مؤمتر األطراف.

-5

اجلزء اخلاص
(أ)

اجتماعات املائدة املستديرة املوازية الوزارية/الرفيعة املستوى
' '1اجتما املائدة املستديرة  1مدهور األراجـ
والز هار والسالم؛

ـد أمـام التنميـة

' '2اجتمـ ـ ــا املائـ ـ ــدة املسـ ـ ــتديرة  2اجلفـ ـ ــاف والعواصـ ـ ــف الرم يـ ـ ــة
والرتالية اإلنذار املبكر وما لعده؛
' '3اجتمــا املائــدة املســتديرة  3ييــد أثــر مــدهور األراج ـ
األهداف إىل العمل  ...مائا سيقتض األمر؟ ؛

-6

-7

-8
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مــع

(ب)

الشأن اجلنساق واحلقوق هل األراج (حوار ممم املتممم املدق)؛

(ج)

كي ـ ــف لك ـ ــع ل حكوم ـ ــات احمل ي ـ ــة أن مس ـ ــاعد هل مواج ـ ــة ـ ــدايت
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:

(أ)

لرانمي وميزانية فرتة السنت 2019-2018؛

(ب)

األ اء املا ل صنا يق الست مانية لالمفاقية؛

(ج)

مقرير مكتب التقييم.

املسائل

اإلجرائية:

(أ)

مشــاركة منظمــات املتمــمم املــدق وإش ـراك ا هل اجتماع ــات وعم يــات
امفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر؛

(ب)

مش ــاركة الق ــا اخل ــاص وإشـ ـراكه هل اجتماع ــات وعم ي ــات امفاقي ــة
األمـ ــم املتحـ ــدة ملكافحـ ــة التصـ ــحر واس ـ ـرتاميجية مشـ ــاركة مؤسسـ ــات
األعماا؛

(ج)

لرانمي عمل الدورة الرالعة عشرة ملؤمتر األطراف.

مقرير الدورة.
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ابء -انتخاب د ضاء املكتب غري الرئيس

(البند (1ج) مع جدوا األعماا)
 -11نظر املؤمتر هل هذا البند مع جدوا األعماا هل ج ستيه األوىل والثانيـةل املع ـ ـ ــقو م هل 6
و 9أي وا/سبتم 2017ل وانتخب أعضاء املكتب التالية أ:اؤهم لدورمه الثالثة عشرة:

نواب الرئيس


السيد ريتشار مونداندو (كينيا)؛



السيد عبد الصمد حاجيي (املغرب)؛



السيدة كارما لا ورج (لو(ن)؛



السيد خورخ هيدر (األرجنت )؛



السيد مريفور ل (غياان)؛



السيد أندريه كوزميتش (ليالروس)؛



السيد فالرييو كزاك (ج ورية مولدوفا)؛



السيد اميان ابرشيش (فرنسا)؛



السيدة لرلرا ي روزا  -جوينت (الولايت املتحدة األمريكية).

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

رئيس جلنة الع م والتكنولوجيا

 -13هل اجل ســة العاشــرةل املعقــو ة هل  15أي وا/ســبتم 2017ل انتخــب املـؤمتر الســيد عمــر
حممد (ابكستان) رئيس ا ل دورة الرالعة عشرة املقب ة ل جنة الع م والتكنولوجيا.

رئيس جلنة استعراض منفيذ المفاقية

 -14هل اجل س ـ ــة العاش ـ ــرةل املعق ـ ــو ة هل  15أي وا/س ـ ــبتم 2017ل انتخ ـ ــب املـ ـ ـؤمتر الس ـ ــيد
صمويل مالي كونرتيراس (الف ب ) رئيسا ل ـدورم السـالعة عشـرة والثامنـة عشـرة املقب تـ ل جنـة
استعراض منفيذ المفاقية.

جيم -اثئق تف يض ال ف

(البند  ) (1مع جدوا األعماا)
 -15هل اجل ســة التاســعةل املعقــو ة هل  14أي وا/ســبتم 2017ل نظــر املـؤمتر هل مقريــر واثئــق
مفويض الوفو ل الوار هل الوثيقة ICCD/COP(13)/20ل والتوصية الوار ة فيه.
 -16وهل اجل سـة نفسـ ال اعتمـد املـؤمتر مشـرو مقـررل يـر هل الوثيقـة ICCD/COP(13)/L.3ل
يوافق فيه ع حت التقرير.
 -17واســتنا ا إىل مقريــر مكتــب مـؤمتر األطـراف وواثئــق التفــويض اإلجــافية الــيت قــدمت ا زامبيــا
وزمبالوي وكمبو اي ومال ةل قبل املؤمتر واثئق مفويض األطراف املشاركة هل الدورة.
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ال -ا تم ررا املنظم ررات ااك مير ر الد لير ر منظم ررات اجملتم ررد امل رردا طثلر ر الق ررا
اخلاص قب ل املراقبني
(البند (1ه) مع جدوا األعماا)

 -18هل اجل ســة األوىل املعقــو ة هل  6أي وا/ســبتم 2017ل وعقــب ليــان أ ىل لــه عثــل عــع
امفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة التصــحرل قــرر امل ـؤمتر أن يعتمــد لصــفة مراقــب املنظمــات الوطنيــة
والدوليـ ـ ـة واحلكومي ـ ــة واحلكومي ـ ــة الدولي ـ ــة املدرج ـ ــة هل املرف ـ ــق األوال واملنظم ـ ــات غ ـ ــري احلكومي ـ ــة
ومنظمات املتممم املدق املدرجة هل املرفق الثاقل وكيـاانت مؤسسـات األعمـاا والصـناعة املدرجـة
هل املرفق الثالث مع الوثيقة .ICCD/COP(13)/17

هاء -جلن العلم التكن ل جيا
 -19عُق ــدت ال ــدورة الثالث ــة عش ــرة ل جن ــة الع ــم والتكنولوجي ــا لريس ــة الس ــيد ي ــد كوس ــتوفيتش
(البوسنة وا رس ) .وعقدت ال جنة ست ج سات هل الفرتة مع  6إىل  9أي وا/سبتم .2017
 -20وهل اجل ســة األوىلل املعقــو ة هل  6أي وا/ســبتم 2017ل أقــرت ال جنــة جــدوا أعما ــا
الوار هل الوثيقة ICCD/COP(13)/CST/1ل ووافقت ع حت منظيم عمل الدورة ع حت النحو الـوار هل
املرفق الثاق مع م الوثيقة.
 -21وهل اجل ســة نفسـ ال عيّنــت ال جنــة انئــب رئيسـ ال الســيد جــان  -لــوك شــوت (فرنســا)ل
مقررا لدور ا الثالثة عشرة.

 -22وهل اجل سة نفس ا أيض ال وافقت ال جنة ع حت إنشـاء فريـق امصـاال وعيّنـت السـيد جـان -
لوك شوت (فرنسا) ميسرا لفريق المصاا.
 -23وهل اجل س ــة اخلامس ــةل املعق ــو ة هل  9أي وا/س ــبتم 2017ل انتخب ــت ال جن ــة ابلتزكي ــة
نـواابا لـرئيس ور ــا الرالعــة عشــرة املقب ــة وهــم الســيد كــارا فيــا (غــاان)ل والســيدة مــاراي أجي يكــا
فراننديز (كولومبيا)ل والسيد أ د سنياز (مركيا)ل والسيد جرمان كوست (ال ا الروس ).
 -24وق ــدمت ال جن ــة س ــت موص ــيات إىل مـ ـؤمتر األط ـراف .واخت ــذ املـ ـؤمتر إجـ ـراءا لش ــأن ه ــذه
التوصيات هل ج سته التاسعة املعقو ة هل  14أي وا/سبتم .2017

ا  -جلن استعراض تنفيذ االتفاقي
 -25عُقدت الدورة السا سة عشرة ل جنة استعراض منفيذ المفاقيـة لريسـة السـيد يليـو ابننـدا
(نيج ــرياي)ل رئ ــيس ال جن ــة .وعق ــدت ال جن ــة ــس ج س ـ ـات هل الف ــرتة م ــع  7إىل  13أي ــوا/
سبتم .2017
 -26وهل اجل ســة األوىلل املعقــو ة هل  7أي وا/ســبتم 2017ل أقــرت ال جنــة جــدوا أعما ــا
لصــيغته ال ـوار ة هل الوثيقــة ICCD/CRIC(16)/1ل ووافقــت ع ــحت منظــيم عمــل الــدورة ع ــحت النحــو
الوار هل املرفق الثاق مع م الوثيقة.
 -27وهل اجل سة نفس ال عُ ّ انئب رئيس ال جنةل السيد رلوند ابميست (غرينا ا)ل مقررا ا.
 -28وهل اجل سة نفس ا أيضال وافقت ال جنـة ع ـحت إنشـاء فريـق امصـاا وعينـت السـيد مريفـور
ل (غياان) ميسرا ل فريق.
GE.17-17909

7

ICCD/COP(13)/21

 -29وق ــدمت ال جن ــة س ــت موص ــيات إىل مـ ـؤمتر األط ـراف .واخت ــذ املـ ـؤمتر إجـ ـراءا لش ــأن ه ــذه
التوصيات هل ج سته التاسعة املعقو ة هل  14أي وا/سبتم .2017

زاي -اللجن اجلامع
 -30هل ج سـته األوىلل املعقــو ة هل  6أي وا/ســبتم 2017ل قــرر املـؤمتر أن يُنشـ جلنــة جامعــة
وأن حييل إلي ا لنو جدوا األعماا املدرجة هل الفقرة  15مع الوثيقة .ICCD/COP(13)/1
 -31وإجــافة إىل ئلـ ل وخــالا اجل ســة الثانيــة ل جنــةل املعقــو ة هل  8أي وا/ســبتم 2017ل
قُــدم مشــروعا مقرتح ـ لك ـ منظــر في مــا ال جنــة هل إطــار لنــد جــدوا األعمــاا التــا املســائل
أي مسائل أخرى مُعت مناسبة.
اإلجرائية ّ -
 -32وهل ج ســته األوىلل املعقــو ة هل  6أي وا/ســبتم 2017ل ع ـ ّ امل ـؤمتر الســيدة نوســيفو
جكــااب (جنــوب أفريقيــا) رئيس ـةا ل جنــة اجلامعــة .وعقــدت ال جنــة أرلــمم ج ســات هل الفــرتة م ـع 6
إىل  15أي وا/سبتم .2017
 -33وهل اجل س ــة األوىلل أنش ــأت ال جن ــة فريق ـ ـ امص ــاا (أ) فري ــق امص ــاا لش ــأن املس ــائل
املتع قة ابل امي وامليزانيةل يتوىل ميسـريه السـيد ابمريـ فيغـر ت (املفوجـية األوروليـة)؛ و(ب) فريـق
امصــاا لشــأن مســائل ال جنــة اجلامعــة غــري املتع قــة ابلـ انمي وامليزانيــةل يتــوىل ميســريه الســيد لــويس
ومينغوس كونستانتينو (أنغول).
 -34وهل ج ست ا الرالعةل املعقو ة هل  15أي وا/سبتم 2017ل قـدمت ال جنـة  15موصـية
إىل مؤمتر األطراف.
 -35وأ ىل عثــل ال ــا األورود لبيــان لشــأن مشــرو املقــرر املعتمــد عــع اإلطــار السـرتاميج
املقبل لالمفاقية (الوثيقة )ICCD/COP(13)/L.18ل وط ب إ راج مضمونه هل مقرير الدورة.
 -36وفيم ــا ك ــرر ال ــا األورود الق ــوا تن ــه انض ــم إىل مواف ــق اآلراء لعتم ــا مش ــرو املق ــرر
امل ــذكورل فق ــد ئ ّك ــر تن مـ ـؤمتر األطـ ـرافل هل املق ــرر ال ــذي اعتُم ــد دوجب ــه اإلط ــار السـ ـرتاميج
لالمفاقيــةل أكــد مــع جديــد ع ــحت خ ــة التنميــة املســتدامة لعــام  2030وخ ــة عمــل أ يــس أاباب.
وهل هــذا اخلصــوصل أكــد ال ــا األورود ع ــحت أن مفســري وم بيــق اإلطــار السـرتاميج ــب أن
يتسقا لشكل كامل ممم هام الوثيقت ل وأن الصـيغة املسـتخدمة هل اإلطـار السـرتاميج ل ـوز
استخدام ا كسالقة هل حمافل أخرى .وع حت وجه اخلصوصل شد ال ا األورود ع ـحت أن األثـر
املتوقمم  )1(3-5ب قراءمه دا يتوافق ممم الفقرة  120مع خ ة عمل أ يس أاباب(.)2
 -37واختــذ امل ـؤمتر إج ـراء لشــأن موصــيات ال جنــة هل ج ســته العاشــرة املعقــو ة هل  15أي ــوا/
سبتم .2017

حاء -ااض
 -38حضــر الــدورة الثالثــة عشــرة مل ـؤمتر األط ـراف عث ــو  144مــع األط ـراف هل المفاقيــة ع ــحت
النحو التا

__________

()1
()2
8

الوثيقة ICCD/COP(13)/21/Add.1ل املقرر /7م أ13-ل املرفقل الفصل الثالثل األهـداف السـرتاميجية واآلاثر
املتوقعة.
خ ة عمل أ يس أاباب .www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2015/08/AAAA_Outcome.pdf
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ال ا الروس
إثيوليا
األرجنت
األر ن
أرمينيا
إريرتاي
أسرتاليا
إستونيا
إسرائيل
إكوا ور
أملانيا
أنتيغوا ولرلو ا
إندونيسيا
أنغول
أوروغواي
أوزلكستان
أوغندا
أوكرانيا
إيران (ج ورية  -اإلسالمية)
ييس ندا
إي اليا
ابلوا غينيا اجلديدة
ابكستان
ال ازيل
ال مغاا
ل جيكا
لنغال يش
لنما
لنع
لو(ن
لومسواان
لوركينا فاسو
البوسنة وا رس
لولندا
لوليفيا ( ولة  -املتعد ة القوميات)
لريو
ليالروس
(ي ند
مركيا
مشا
مشيكيا
موغو
مونس
مونغا
اجلبل األسو
اجلزائر
جزر القمر
جورجيا
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جزر كوك
جزر مارشاا
ج ورية أفريقيا الوس حت
ج ورية منزانيا املتحدة
اجلم ورية الدومينيكية
اجلم ورية العرلية السورية
ج ورية كوراي
ج ورية الكونغو الدلقراطية
ج ورية لو الدلقراطية الشعبية
ج ورية مولدوفا
جنوب أفريقيا
جنوب السو ان
ومينيكا
رواندا
رومانيا
زامبيا
زمبالوي
ساموا
سان موم ولرينسيي
سانت فنسنت وجزر غرينا يع
سانت كيتس ونيفس
سانت لوسيا
سري لنكا
الس فا ور
س وفاكيا
السنغاا
سوازي ند
السو ان
سويسرا
سيشيل
صرليا
الصوماا
الص
طاجيكستان
العراق
عمان
غالون
غامبيا
غاان
غرينا ا
غواميمال
غياان
غينيا
غينيا الستوائية
غينيا  -ليساو
فرنسا
كوت يفوار
كوستاريكا

فنزويال (ج ورية  -البوليفارية)
فن ندا
فيج
فييت انم
قريغيزستان
كالو فري ي
كازاخستان
الكامريون
كرواميا
كمبو اي
كندا
كواب
كولومبيا
الكويت
كرييباس
كينيا
لبنان
لكسم غ
لي اي
ليسومو
مال ة
ما
ماليزاي
مدغشقر
مصر
املغرب
املكسي
مالوي
املم كة العرلية السعو ية
منغوليا
موريتانيا
موريشيوس
موزامبيق
ميكرونيزاي (ولايت  -املوحدة)
انميبيا
النرويي
نيباا
النيجر
نيجرياي
نيكاراغوا
هاييت
ا ند
هنغاراي
هولندا
الولايت املتحدة األمريكية
الياابن
ال ا األورود.
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 -39وحضر الدورة أيضا مراقبون مع الدوا التالية غري األطراف هل المفاقية
الكرس الرسو
فس
 -40وكانــت أج ــزة األمــم املتحــدة ومؤسســا ا ولراجم ــا ومكامب ــا ووكال ــا املتخصصــة التاليــة
ُعثَّ ة هل الدورة
منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة
مرفق البي ة العاملية
املنتــدى احلكــوم الــدو ل ع ــوم والسياســات املعــين ابلتنــو البيولــوج وخــدمات الــنظم
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
امفاقية األمم املتحدة اإلطارية لشأن مغري املناخ
مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريمم
جامعة األمم املتحدة
هي ة األمم املتحدة ل مرأة
البن الدو
لرانمي األغذية العامل
املنظمة العاملية لألرصا اجلوية
 -41وحضر الدورة أيض ا عث ون عع  16منظمة حكومية ولية و 120منظمـة مـع منظمـات
املتممم املدق.

طاء -الت ثيق
 -42مر الواثئق املقدمة لينظر في ا مؤمتر األطراف هل ورمه الثالثة عشرة هل املرفق اخلامس.

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

(البند (1ب) و(و) مع جدوا األعماا)
 -43عقــد امل ـؤمتر ج ســة ح ـوار مفتــوح هل إطــار البنــد (1ب) و(و) مــع جــدوا األعمــاال هل
ج سته الثانية املعقو ة هل  9أي وا/سبتم 2017ل لشأن موجو األرض واملناخ .
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 -44وافتتحت اجل سة وأ ار ا السيدة ليـو فانغفـايل سـفرية امفاقيـة مكافحـة التصـحر لشـؤون
األراج اجلافة.
 -45وعق ــب لي ــان أ ىل ل ــه املتح ـ ـدث الرئيس ـ ـ هل اجل س ــةل الس ــيد ابري ــس كارالين ــارل املع ـ ـ ّد
ُ
الرئيس ل تقرير التقييم اخلامس ل ي ة احلكومية الدوليـة املعنيـة لتغـري املنـاخل قُـ ّدمت عـروض مـع
أعضاء اجل سة التالية أ:اؤهم السـيد أ ـد سـيكو ايلـول املـدير التنفيـذي لرال ـة التـدريب و عـم
التنمية مع مـا (ابسـم جمموعـة الـدوا األفريقيـة)ل والسـيدة فـو ـ لـيش هـوبل املـديرة التنفيذيـة
ملركــز التنميــة الريفيــة املســتدامة مــع فييــت انم (ابســم جمموعــة وا يســيا واحملــيا ا ــا و)ل والســيد
خ ـوان ريــتل أســتائ ومستشــار مقــين مــع أوروغ ـواي (ابســم جمموعــة وا أمريكــا الالمينيــة ومن قــة
البحــر الكــاريي)ل والســيدة ســوفيكو أخ ـواب زهل املــديرة التنفي ــذية ل مركــز البي ـ اإلق ي ــم ل قوقــاز
مـع جورجيـا (ابســم جمموعـة وا أورواب الشــرقية)ل والسـيد رولــرت (نسـ ل مستشــار لـدى منظمــة
حفــا ال بيعــة (ابســم جمموعــة وا أورواب الغرليــة و وا أخــرى)ل والســيد أنــدرو ليـزا مــع نيوزي نــدا
(ابسم الشباب).
 -46وأثناء املناقشة اليت م ت ئلـ ل أجـاب أعضـاء اجل سـة ع ـحت التع يقـات املقدمـة واألسـ ة
امل روحة مع عث املتممم املـدق هل ا نـد ولوليفيـا ( ولـة  -املتعـد ة القوميـات) والسـنغاا ومشـا
والعراق وأوروغواي والص ونيباا وكالو فري ي وانميبيا وفنزويال (ج وريـة  -البوليفاريـة) وجنـوب
أفريقيا ولريو وكواب وج ورية كوراي واملغرب والنيجر ولي اي و ولة ف سـ وعثـل عـع لـرانمي األمـم
املتحدة اإلمنائ .

ابعا -اجلزء اخلاص

(البند  5مع جدوا األعماا)

دلف -اجتما ات املائد املستدير امل ازي ال زا ي /الرفيع املست ى
 -47عقــد امل ـؤمتر جــزءا خاص ـا رفيــمم املســتوى مضــمع ج ســة افتتاحيــة وج ســة ختاميــة وثالثــة
اجتماعــات مائــدة مســتديرة موازيــة وزارية/رفيعــة املســتوىل وثــالث ج ســات ــاور هل إطــار هــذا
البند مع جدوا األعماال وئل خـالا ج سـامه مـع الثالثـة إىل الثامنـة املعقـو ة يـوم  11و12
أي وا/سبتم .2017
 -48وهل اجل س ــة الثالثــة املعق ــو ة ي ــوم  11أي وا/س ــبتم 2017ل افت ــتح رئ ــيس امل ـؤمتر اجل ــزء
اخلاص الرفيمم املستوى وأ ىل لبيان.
 -49وهل اجل ســة نفس ـ ال مــال معــا انئــب رئــيس وزراء ج وريــة الص ـ الشــعبيةل وان ـ اين ـ ل
رسالةا مع فخامة رئيس ج ورية الص الشعبيةل ش ج لين ل وألقحت ك مة رئيسية.
 -50وهل اجل سة نفس ال قُ ّدمت رسالة مسـج ة ابلفيـديو لألمـ العـام لألمـم املتحـدةل السـيد
أن ونيو غومرييش.
 -51وهل اجل سة نفس ا أيض ال أ ىل األم التنفيذي لمفاقية مكافحة التصحر لبيان.
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 -52وهل اجل ســة نفس ـ ال أ ىل لبيــاانت ابســم املموعــات اإلق يميــة وجمموعــات املصــا كــل
م ــع معــا وكي ــة وزارة البي ــة لش ــؤون مغ ــري املن ــاخ هل إك ـوا ورل م ــاراي فيكت ــوراي ش ـرييبوغا ني س ــع
(ابس ــم جمموع ــة ال  77والصـ ـ )؛ والس ــيد ريتشـ ـار موندان ــدول املـ ـدير املع ــين ابلمفاق ــات البي ي ــة
الدوليــة هل وزارة البي ــة وامل ـوار ال بيعي ـة هل كينيــا (ابســم املموعــة األفريقيــة)؛ والســيدة راويــة مزعــل
حممو العزاويل املنسقة الوطنية لشـؤون امفاقيـة مكافحـة التصـحر ومـدير عـام الـدائرة املعنيـة إب ارة
امل ـ ـوار ال بيعيـ ــة وم ــدهور األراج ـ ـ هل وزارة الزراع ــة العراقي ــة (ابس ــم جمموع ــة وا يس ــيا واحملـ ــيا
ا ــا و)؛ وال ــدكتور إي ــون لرج ــول مستش ــار رئ ــيس ج وري ــة مول ــدوفا لش ــؤون الص ــناعات الزراعي ــة
واإل ارة العامـ ــة (ابسـ ــم جمموعـ ــة وا أورواب الشـ ــرقية)؛ ومعـ ــا وزيـ ــرة البي ـ ــة وامل ـ ـوار ال بيعيـ ــة هل
الس ـ ـ فا ورل لينـ ــا ولـ ــوريس لـ ــوا ألفـ ــارو (ابسـ ــم جمموعـ ــة وا أمريكـ ــا الالمينيـ ــة ومن قـ ــة البحـ ــر
الكاريي)؛ ومعا وزير البي ة هل إستونيال سييم كييس ر (ابسم ال ا األورود)
 -53وأ لت لبيان أيضا السيدة هيندو عومارو إلراهيمل مع جاعـة املبـورورو الرعويـة هل مشـا
(ابس ــم منظم ــات املتم ــمم امل ــدق)ل وك ــذل الس ــيدة لي ــو اين ـ ل م ــع األكا لي ــة الص ــينية ل حراج ــة
(لصفت ا عث ة عع املندول الشباب الصيني وعث شباب العا ).
 -54وأ ىل لبيــان أيض ـ ا جــيفا ش ــرفل ي ــا الس ــيدة انوكــو إيش ـ ل املس ــؤولة التنفيذي ــة األوىل
ورئيسة مرفق البي ة العامليةل ورئيس األساقفة جوزيف شينوتل السفري البالوي لدى الياابن (ابسـم
قداسة البااب فرانسيس).
 -55وهل اجل س ـ ـ ــة الرالع ـ ـ ــةل املعق ـ ـ ــو ة هل  11أي وا/س ـ ـ ــبتم 2017ل عق ـ ـ ــد امل ـ ـ ـ ـؤمتر ثالث ـ ـ ــة
اجتماعــات مغ قــة ملائــدة مســتديرة موازيــة وزارية/رفيعــة املســتوى هل إطــار البنــد (5أ) مــع جــدوا
األعماال وئل ع حت النحو التا
 -1اجتما املائد املستدير  :1تده األ اض ٍ :
حتد دمام التنمي االز ها السالم
 -56مـرأس اجتمــا املائــدة املســتديرة األوا معــا الســيد ســيدق ألكســندر ســاموي ز مي ُسـعل
وزير البي ة واملوار ال بيعية هل غواميمال.
 -2اجتما املائد املستدير  :2اجلفاف الع اصف الرملي الرتابي  :اإلنذا املبكر ما بعده
 -57مرأس اجتما املائدة املستديرة الثاق معا الشـي عبـد أ أ ـد احلمـو الصـباحل رئـيس
جم س اإل ارة  -مدير عام ا ي ة العامة ل بي ة هل الكويت.
 -3اجتما املائد املستدير  :3حتييد دثرر ترده األ اضر  :مر األهرداف إىل العمرل  ...مرالا
سيقتض األمر؟
 -58مرأســت اجتم ـا املائــدة املســتديرة الثالــث معــا وزيــرة البي ــة واإليكولوجيــا والغــاابت هل
مدغشقرل نداهيماانجارا لينيديكت جوهانيتا.
 -59وم ـ ــر التق ـ ــارير امل ـ ــوجزة ل رؤس ـ ــاء ع ـ ــع الجتماع ـ ــات الثالث ـ ــة ل مائ ـ ــدة املس ـ ــتديرة املوازي ـ ــة
الوزارية/رفيعة املستوى هل املرفق األوا ذا التقرير.
 -60ومــع اجل ســة اخلامســة إىل اجل ســة الســالعةل عقــد املـؤمتر ثــالث ج ســات ــاور هل إطــار
البند (5ب) و(ج) و( ) مع جدوا األعماال ع حت التوا ل كما ي
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ابء -الشأن اجلنساا ااق ق و األ اض (ح ا مد اجملتمد املدا)
 -61هل اجل سة اخلامسةل املعقو ة هل  12أي وا/سبتم 2017ل عقد املؤمتر ج سـة التحـاور
األوىل مــع اجل ــزء اخلــاص الرفيــمم املســتوى هل إطــار البن ــد (5ب)ل وأ ارت ج ســة التحــاور مع ــا
السيدة لرلرا مومسونل انئبة وزير الشؤون البي ية هل جنوب أفريقيا.
 -62ويــر هل املرفــق الثــاق ــذا التقريــر إعــالن منظمــات املتمــمم املــدق الــيت حضــرت الــدورة
الثالثة عشرة ملؤمتر األطراف.

جيم -كيررف نكر للحك مررات انلير دن تسررا د و م اجهر حتررديت تررده األ اضر ؟
(ح ا مد طثل ااك مات املنتخبني انليني)
 -63هل اجل ســة السا ســةل املعقــو ة هل  12أي وا/ســبتم 2017ل عقــد امل ـؤمتر اثق ج ســة
ـاور مـع اجلــزء اخلـاص الرفيـمم املســتوى هل إطـار البنـد (5ج) مــع جـدوا األعمـاال وأ ار اجل ســة
معا السيد ابوا سالي ل وزير الدولة لشؤون البي ة هل لولندا.
 -64ويــر التقريــر املــوجز ل مــدير عــع ج ســة التحــاور مــمم عث ـ احلكومــات املنتخبـ واحمل يـ
هل املرفق األوا ذا التقرير.

ال -كيررف نكر للق ررا اخلراص االسررتثما مر دجررل املسررا د لررد حتقيررق حتييررد دثررر
تده األ اض ؟ (ح ا مد الق ا اخلاص)
 -65هل اجل ســة الســالعةل املعقــو ة هل  12أي وا/ســبتم 2017ل عقــد امل ـؤمتر اثلــث ج ســة
ــاور مــع اجلــزء اخلــاص الرفيــمم املســتوى هل إطــار البنــد  ) (5مــع جــدوا األعمــاال وأ ار اجل ســة
السيد انييل كاليخا كريسبول املدير العام لشؤون البي ة هل املفوجية األورولية.
 -66وير هل املرفق الثالث مع هذا التقرير اإلعالن الصا ر عـع منتـدى ق ـا األعمـاا املعـين
ابإل ارة املستدامة لألراج .
 -67وهل اجل ســة الثامنــةل املعقــو ة هل  12أي وا/ســبتم 2017ل اختــتم رئــيس امل ـؤمتر اجلــزء
اخلــاص الرفيــمم املســتوى .واســتممم املشــاركون هل اجل ســة إىل مقــارير قــدم ا رئــيس كــل اجتمــا مــع
الجتماعات املغ قة الثالثة ل مائدة املستديرة املوازية الوزارية/الرفيعة املستوى اليت عقدت هل إطـار
البند (5أ) مع جدوا األعماا .وعُرجـت أيضـ ا نـوامي ج سـات التحـاور الـثالث الـيت عُقـدت هل
إطار البند (5ب) و(ج) و( ) مع جدوا األعماا.

خامسا -القرا املقر ات اليت ا تمدها مؤمتر األطراف
 -68اعتم ـ ـ ــد املـ ـ ـ ـؤمتر هل ج س ـ ـ ــتيه التاس ـ ـ ــعة والعاش ـ ـ ــرةل املعق ـ ـ ــو ة ي ـ ـ ــوم  14و 15أي ـ ـ ــوا/
سبتم 2017ل  37مقررا وقرارا واحدا.
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دلف -املقر ات املتخذ بناء لد ت صي م ئيس مؤمتر األطراف
 -69لناء ع حت موصية مع رئيس الدورة الثالثة عشرةل اعتمد املؤمتر املقررات التالية
/24م أ13-

معي ـ ـ أمانـ ــة لالمفاقيـ ــة و ديـ ــد مرميبـ ــات عم ـ ــا الرتميبـ ــات اإل اريـ ــة
ومرميبات الدعم

/26م أ13-

اجلزء اخلاص

/27م أ13-

إعالن أور وس

/32م أ13-

إعالن منظمات املتممم املدق اليت حضـرت الـدورة الثالثـة عشـرة ملـؤمتر
األطراف

/33م أ13-

اإلعــالن الصــا ر عــع منتــدى ق ــا األعمــاا املعــين ابإل ارة املســتدامة
لألراج

/34م أ13-

إعالن منتدى الشباب

/35م أ13-

لرانمي عمل الدورة الرالعة عشرة ملؤمتر األطراف

/36م أ13-

موعد الدورة الرالعة عشرة ملؤمتر األطراف ومكان انعقا ها

 -70وأ ىل عثـ ــل الـ ــولايت املتحـ ــدة األمريكيـ ــة لبيـ ــان مـ ــع أجـ ــل شـ ــرح موقف ـ ــا مـ ــع الوثيقـ ــة
ICCD/COP(13)/L.14ل مرحبـا إبعــالن أور وس ومشــد ا ع ــحت أنــه ل يــؤثر هل اللتزامــات القائمــة
دوجب القانون الدو .
 -71وقــد أقــرت الــولايت املتحــدة ت ــة التنميــة املســتدامة لعــام  2030ابعتبارهــا إطــارا عامليـا
ل تنمي ــة املس ــتدامة؛ وحي ــث كان ــت سياس ــات ال ــولايت املتح ــدة ين ــذاك قي ــد السـ ـتعراضل فإهن ــا
م ــتمكع م ــع التأكي ــد ع ــحت جي ــمم جوان ــب اخل ــة امل ــذكورة .وش ــد ت ال ــولايت املتح ــدة ع ــحت
وجوب أن معمل الب دان مع أجل التنفيذ وفق ا لظروف ا وأولواي ا الوطنية اخلاصة.
 -72وفيمــا يتع ــق ت ــة األمــم املتحــدة الس ـرتاميجية ل غــاابت()3ل شــد ت الــولايت املتحــدة
ع حت أن اخل ة طوعية ول مغري مـع احلقـوق أو اللتزامـات القائمـة دوجـب القـانون الـدو أو مـؤثر
ع ي ــا .وأكــدت الــولايت املتحــدة ع ــحت أن منظمــة التجــارة العامليــة هـ احملفــل املناســب ل تفــاوض
لشــأن املســائل التجاريــة وأن اخل ــة السـرتاميجية ل متثــل امفاقـا لشــأن هــذه املســائل ول مفســر أو
مغري أايا مع امفاقـات أو مقـررات منظمـة التجـارة العامليـة .وابملثـلل تت الـولايت املتحـدة لنفسـ ا
عــع جيــمم اإلشــارات إىل نقــل التكنولوجيــا هل اخل ــةل وتاصــة الفق ـرم  15و(58ب) .ولت ـ
التوجيحاتل انضمت الولايت املتحدة إىل موافق اآلراء لشأن الرتحيب إبعالن أور وس وط بت
إ راج مضمون البيان هل مقرير الدورة.

__________

()3
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ابء -املقر ات املتخذ بناء لد ت صي م املكتب
 -73لناء ع حت موصية مع مكتب مؤمتر األطراف هل ورمه الثالثة عشرةل اعتمد املؤمتر املقرر التا
/25م أ13-

واثئق مفويض الوفو

جيم -املقر ات املتخذ بناء لد ت صي م اللجن اجلامع
 -74لناء ع حت موصية مع ال جنة اجلامعةل اعتمد املؤمتر املقررات التالية
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/1م أ13-

خ ا العمل املتعد ة السنوات ملؤسسات المفاقية وهي ا ا الفرعية

/3م أ13-

إ ماج ا دف  15مع أهداف التنمية املسـتدامة والغايـة  3-15ئات
الص ـ ة ال ــيت م ــنا ع ــحت مكافحــة التص ــحرل وم ــرميم األراج ـ والرتل ــة
املتـ ــدهورةل د ـ ــا هل ئل ـ ـ األراج ـ ـ املتض ـ ــررة م ـ ــع التص ـ ــحر واجلفـ ــاف
والفيض ـ ــاانتل والس ـ ــع إىل قي ـ ــق ع ـ ــا خ ـ ــاا م ـ ــع ـ ــاهرة م ـ ــدهور
األراج ل هل منفيذ امفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر

/4م أ13-

اســتعراض التقــدم احملــرز هل منفيــذ اس ـرتاميجية المصــاا الشــام ة وعقــد
األمم املتحدة ل صحاري ومكافحة التصحر ()2020-2010

/5م أ13-

مشــاركة منظمــات املتمــمم املــدق وإش ـراك ا هل اجتماع ــات وعم يــات
امفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر

/6م أ13-

مشاركة الق ـا اخلـاص وإشـراكه هل اجتماعـات وعم يـات امفاقيـة األمـم
املتحدة ملكافحة التصحر واسرتاميجية مشاركة مؤسسات األعماا

/7م أ13-

اإلطار السرتاميج املقبل لالمفاقية

/8م أ13-

معزي ــز منفي ــذ امفاقي ــة األم ــم املتح ــدة ملكافح ــة التص ــحر هل ع ــم خ ــة
التنمية املستدامة لعام  2030مع خالا س لناء القدرات ومعزيـزه
والن وض له

/9م أ13-

مشــجيمم ومعزيــز العالقــات مــمم المفاقيــات األخــرى ئات الص ـ ة ومــمم
املنظمات واملؤسسات والوكالت الدولية املختصة

/10م أ13-

لرانمي وميزانية فرتة السنت 2019-2018

/11م أ13-

م ــذكرة التف ــاهم لـ ـ امفاقي ــة األم ــم املتح ــدة ملكافح ــة التص ــحر ومرف ــق
البي ة العاملية

/13م أ13-

إج ـ ـراءات إجـ ــافية أو يليـ ــات مؤسسـ ــية ملسـ ــاعدة م ـ ـؤمتر األط ـ ـراف هل
الس ــتعراض املن ــتظم لتنفي ــذ المفاقي ــة  -اختصاص ـات جلن ــة اس ــتعراض
منفيذ المفاقية
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/28م أ13-

الدور اإل اد الذي لكع أن مؤ يـه التـدالري املتخـذة دوجـب المفاقيـة
مع أجـل التصـدي ل تصـحر/مدهور األراجـ واجلفـاف كأحـد العوامـل
اليت مسبب ا جرة

/29م أ13-

الدعوة هل جماا السياسات املتع قة ابجلفاف

/30م أ13-

املساواة ل اجلنس ومتك املرأة مع أجل معزيز التنفيذ الفعاا لالمفاقية

/31م أ13-

إطار الدعوة هل جماا السياسات ملكافحة العواصف الرم ية والرتالية

ال -املقر ات املتخذ بناء لد ت صي م جلن استعراض تنفيذ االتفاقي
 -75لناء ع حت موصية مع جلنة استعراض منفيذ المفاقيةل اعتمد املؤمتر املقررات التالية
/2م أ13-

وجمم ومنفيذ السـرتاميجيات مـع خـالا لـرامي العمـل الوطنيـة لتحقيـق
أهداف المفاقية هل جوء الغايـة  3-15املندرجـة جـمع خ ـة التنميـة
املستدامة لعام 2030

/12م أ13-

التعاون ممم مرفق البي ة العاملية

/14م أ13-

معب ة املوار لتنفيذ المفاقية

/15م أ13-

س ـ إج ـراءات مب ي ـ املع ومــات فض ـالا عــع نوعيــة وشــكل التقــارير
اليت مقدم إىل مؤمتر األطراف

/16م أ13-

لرانمي عمل الدورة السالعة عشرة ل جنة استعراض منفيذ المفاقية

/17م أ13-

موعــد الــدورة الســالعة عشــرة ل جنــة اســتعراض منفيــذ المفاقيــة ومكــان
انعقا ها

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

16

/18م أ13-

متالعـ ــة ل ـ ـرانمي عمـ ــل هي ـ ــة التفاعـ ــل ل ـ ـ الع ـ ــوم والسياسـ ــات لفـ ــرتة
السنت 2017-2016

/19م أ13-

معزيز كفاءة هي ة التفاعل ل الع وم والسياسات

/20م أ13-

التشجيمم ع حت يل أفضـل املمارسـات ونشـرها وميسـري سـبل الوصـوا
إلي ال والق ب املعرهل لمفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر

/21م أ13-

لـ ـرانمي عم ــل هي ــة التفاع ــل لـ ـ الع ــوم والسياس ــات لف ــرتة الس ــنت
2019-2018

/22م أ13-

التعاون ممم األفرقة وا ي ات الع مية احلكومية الدولية األخرى

/23م أ13-

لرانمي عمل الدورة الرالعة عشرة ل جنة الع م والتكنولوجيا
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ا  -القرا الذي ا تمده مؤمتر األطراف
 -77اعتمــد امل ـؤمتر هل ج ســته العاشــرةل املعقــو ة هل  15أي وا/ســبتم 2017ل الق ـرار التــا
لناء ع حت موصية مع اجلزائر
/1م أ13-

اإلعراب عع المتنان حلكومة وشعب ج ورية الص الشعبية

سا سا -اختتام الد
دلف -ا تما تقرير مؤمتر األطراف

ت الثالث شر

(البند  8مع جدوا األعماا)
 -78هل ج سته العاشرة املعقو ة هل  15أي وا/سـبتم 2017ل اعتمـد املـؤمتر مشـرو التقريـر
عــع ورمــه الثالثــة عشــرة ( )ICCD/COP(13)/L.19وأئن ل مقــرر ابســتكماا التقريــرل دســاعدة مــع
األمانةل حسب القتضاء.

ابء -إغالق الد
 -79هل اجل سة العاشرة أيض ال أ لـت األمينـة التنفيذيـة لمفاقيـة مكافحـة التصـحر دالحظـات
ختامية.
 -80وأ ىل لبي ــاانت أيضـ ـ ا إك ـ ـوا ور (ابس ــم جمموع ــة ال ـ ـ  77والصـ ـ )ل وعث ــل ع ــع ال ــا
األورودل وكيني ــا (ابس ــم املموع ــة األفريقي ــة)ل والع ـراق (ابس ــم جمموع ــة وا يس ــيا ومن ق ــة احمل ــيا
ا ــا و)ل ولــريو (ابســم جمموعــة وا أمريكــا الالمينيــة ومن قــة البحــر الكــاريي)ل ولــيالروس (ابســم
جمموعة وا أورواب الوس حت والشرقية)ل ومصر (ابسم املموعة العرلية).
 -81وأ ىل لبيان أيضا عثل لرال ة البحوث والتنمية املتكام ةل وه منظمـة غـري حكوميـة مـع
لريو (ابسم منظمات املتممم املدق).
 -82وأ ىل معــا الســيد مشــان جيــان ون ل وزيــر اإل ارة احلكوميــة ل غ ـاابت هل الص ـ ورئــيس
الــدورة الثالثــة عشــرة ملـؤمتر األطـراف دالحظــات ختاميــة وأع ــع إغــالق الــدورة الثالثــة عشــرة ملـؤمتر
األطراف هل امفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر.
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املرفق األ ل
م جز للجزء الرفيد املست ى ملؤمتر األطراف و

ت الثالث شر

اجتمر ررا املائر ررد املسر ررتدير  :1تر ررده األ اض ر ر  :حتر ر ٍرد دمر ررام التنمي ر ر االز هر ررا
السالم
الرئيس معا السيد سيدق ألكسندر ساموي ز مي ُسعل وزير البي ة واملوار ال بيعية هل غواميمال
مدير اجللس السيد مانويل سولراا في ول مدير منتدى األمم املتحدة املعين ابلغاابت

املتحرردث ن الرئيسرري ن معــا الســيد عبــد الــر ع ليّــو امبــازاول وزيــر اخ يــة نيجــريايل والســيد
احلاج كامارال رئيس جعية العائديع مع ال ريق اخل ف هل غامبيا.
 -1حضر اجتما املائدة املسـتديرة األوا حـوا  70مشـاركا مـع أجـل مناقشـة الـروالا لـ
م ــدهور األراج ـ والتنمي ــة املس ــتدامة والس ــالم .وح ــد املتح ــدثون الرئيس ــيون ال ــدوافمم وراء ا ج ــرة
القسرية وكذل أوجه التصدي املمكنة ال فيما يتصل لعمل المفاقية.
 -2وافتتح ــت املناقش ــات ل ــويز أرل ــورل املمث ــة اخلاص ــة لألمـ ـ الع ــام لألم ــم املتح ــدة املعني ــة
اب ج ـ ــرة الدولي ـ ــة (لرس ـ ــالة ع ـ ـ ـ الفي ـ ــديو)ل حي ـ ــث ش ـ ــد ت ع ـ ــحت أيي ـ ــة ال ـ ــدوافمم البي ي ـ ــة مث ـ ــل
التصــحر/مدهور األراج ـ واجلفــاف هل إطــار النقــاو العــامل حــوا ا جــرة الــذي أســفر عــع إل ـرام
المفــاق العــامل مــع أجــل ا جــرة اآلمنــة واملنظمــة والنظاميــة .وأشــارت إىل أن الــدوافمم البي يــة ان را
مــا مكــون الســبب الوحيــد ل جــرة ولكن ــا كثـريا مــا مكــون وثيقــة الصـ ة لــدوافمم سياســية واقتصــا ية
واجتماعية أخرى ومتسبب هل مفاقم ا.
 -3وألقـ ــحت معـ ــا السـ ــيد عبـ ــد الـ ــر ع ليّـ ــو امبـ ــازال وزيـ ــر اخ يـ ــة نيجـ ــريايل الضـ ــوء ع ـ ــحت
الت ديدات الكبرية ل سـ م والسـتقرار هل ل ـده لسـبب التصـحر ومـدهور األراجـ واجلفـاف .وألـرز
العالقــة ل ـ التصــحر ومــدهور األراج ـ واجلفــافل والن ـزا ل وعــدم الســتقرار .وأشــار ع ــحت وجــه
اخلص ــوص إىل املس ــألة املتنامي ــة املتمث ــة هل النزاع ــات احمل ي ــة فيم ــا لـ ـ الرع ــاة واملـ ـزارع ل وموس ــمم
اجلماع ــات اإلرهالي ــة مث ــل لوك ــو حـ ـرامل هل املن ــاطق املت ــدهورة م ــع الب ــد .وسـ ـ م إبمك ــاانت إ ارة
األراج ومشغيل الشباب هل قيق الستقرار هل املناطق الضعيفة.
 -4وســر املتحــدث الثالــثل احلــاج أمــا و كامــارال قصــته املأســاوية كم ــاجر حــاوا عبــور
الصحراء الك ى .ووصف الظـروف القتصـا ية والبي يـة القاسـية الـيت أ ت إىل اختـائه قـرار مغـا رة
وطنهل مث رح ته اخل ـرية واملؤملـة .وهل سـياق عـرض قصـتهل أعـرب أيضـ ا عـع اسـتعدا ه لبـدء حيامـه
مع جديد هل غامبيا .وقد أسس املتحـدث جعيـة ل عائـديع مـع أجـل استصـالح األراجـ ـدف
ي ة فرص ل دخل ل م اجريع.
 -5وخــالا املناقشــةل وصــف الــوزراء واملنــدولون كيــف يــؤ ي مــدهور األراج ـ إىل ــدايت
خ رية ل تنمية وإىل زعزعة استقرار املتمعات احمل ية .ومبا لوا التجـارب اإل اليـة اخلاصـة ابملشـاريمم
واملب ــا رات القائم ــة ع ــحت األراج ـ ـ وال ــيت س ــاعدت هل قي ــق التماس ـ ـ املتمع ـ ـ والجتم ــاع
وكذل هل القضاء ع حت الفقر.
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 -6ومت وصف عدة مبا رات وطنية وحكومية ولية ومتعـد ة األطـراف والستشـ ا ـال دـا
هل ئل اجلدار األخضر العظيمل ومبا رة حبـرية مشـا ل ومبـا رة أرض أفريقيـال ومبـا رة النيجرييـون
ي عمــون النيجريي ـ ل ول ـرانمي شــبكات األمــان اإلنتاجيــة هل إثيوليــال واملموعــة اخلماســية ملن قــة
الســاحلل ومبــا رة الســتدامة والســتقرار واألمــع هل أفريقيــا .وهل هــذا الســياقل شــد عــد مــع
املتحــدث ل ع ــحت وجــه اخلصــوصل ع ــحت زاي ة القــدرة ع ــحت التــأق م وإ ــا و ــائف جديــدة ل ف ــات
الضــعيفة والشــباب والنســاء وأصــحاب احليــازات الصــغرية واألشــخاص الــذيع يعــانون مــع الفقــر
املدقممل ابعتبار ئل مع املكوانت الضرورية ألي مبا رة انجحة.
 -7ومــع أجــل وصــف التحــدايت الــيت يواج ــا مــع يعــانون الفقــر املــدقممل أور أحــد الــوزراء
اقتباسـ ا مــع إريـ إك ــو ل إن الفقـراء يكــافحون أســبوعاا م ــو اآلخــر مــع أجــل البقــاءل ف ــم ع ــحت

حــا م هل وائــر ل هنائيــة مــع اجلــو والســتغالا واملــرضل ل وقــت لــدي م ل ق ــق لشــأن املشــاكل
البي ية العامليةل ولكن م مع نواح عديدة أكثر أتثراا لنوعية البي ة مع األثرايء .

 -8وركزت مداخالت أخرى ع حت التحدايت احملد ة الـيت مواجـه الـدوا ا شـة .وهـ مشـمل
التش ــر ال ــداخ وا ج ــرة لس ــبب اجلف ــاف وغ ــريه م ــع الك ـوارث ال بيعي ــة والت ــومرات املتزاي ــدة ل ــل
وأحيــاانا النزاعــات فيمــا ل ـ مســتخدم األرض ع ــحت الصــعيد احمل ـ ع ــحت مــوفر األرض املنتجــة.
وأُلقـ ـ الض ــوء ع ــحت احلاج ــة إىل سـ ـ إمكاني ــة احلص ــوا ع ــحت األراجـ ـ وزاي ة ج ــمان احلي ــازة
كاس ـ ــتجالة عكن ـ ــة م ـ ــع ع ـ ــد م ـ ــع األطـ ـ ـراف .وهل غض ـ ــون ئلـ ـ ـ ل مت التسـ ـ ـ يم تن احلاج ـ ــة إىل
استص ــالح األراج ـ املت ــدهورة لت ــوفري ل ــدائل ل ج ـرة القس ـرية وإ ــا ف ــرص العم ــل معت ـ عنص ـرا
رئيسي ا هل استقرار املتمعات احمل ية ومنميت ال وخاصة إلعا ة إ ماج العائديع.
 -9وألق ــت األط ـراف الض ــوء ع ــحت ع ــد م ــع امل ــالت لخت ــائ إج ـراء في ــا .فينبغ ـ س ـ
التنســيق فيمــا ل ـ الق اعــات و اخــل احلكومــات مــمم زاي ة إ مــاج احلكــم احمل ـ مــع أجــل وجــمم
سياسات أفضل وزاي ة مبا ا املمارسات اجليدة .وأُعرب عـع احلاجـة إىل زاي ة الهتمـام ابلف ـات
الضــعيفةل وامبــا هنــي مش ــارك ل والت ـزام سياس ـ أك ـ  .ومت التشــديد ع ــحت جــرورة س ـ موثي ــق
األ لــة ع ــحت أثــر مــدهور األراجـ ع ــحت عــدم الســتقرار .وشــد ت منظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم
املتح ــدة ع ــحت أيي ــة اإلجـ ـراءات الوقائي ــة م ــمم لي ــان أن املتف ــائ اخرتعـ ـوا ال ــائرةل واملتش ــائم

اخرتعوا املظ ةل وحنع نريد أن نكون عع اخرتعوا ال ائرة .

 -10وأخ ـريال س ـ م لعــض األط ـراف تن موجــو ا جــرة قــد اكتســب أييــة متزايــدة هل ســياق
منفيذ المفاقية.

اجتما املائد املستدير  :2اجلفاف الع اصف الرملير الرتابير  :اإلنرذا املبكرر
ما بعده
الرئيس معا الشي عبد أ أ د احلمو الصباحل رئيس جم س اإل ارة ومدير عام ا ي ة العامة
ل بي ة (الكويت)
مرردير اجللسر إريـ ســو اكل وكيــل األمـ العــام لألمــم املتحــدة واملـدير التنفيــذي لـ انمي األمــم
املتحدة ل بي ة
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املتحرردث ن الرئيسرري ن معــا الســيدة لينــا ولــوريس لــوا ألفــارول وزيــرة البي ــة واملـوار ال بيعيــة هل
الس فا ورل ومعا السيدة أوابه شارم زفيباني موشينغوري  -كاشـرييل وزيـرة البي ـة وشـؤون املنـاخ
هل زمبالوي.
 -11حضر اجتما املائدة املستديرة الثاق حوا  80مشارك ا مع أجل مناقشة كيفية الدفمم قدم ا
ت ة مواج ة اجلفاف والعواصف الرم ية والرتاليةل ومعزيز وجمم السياسات الوطنية ملواج ة اجلفاف.
 -12وهل الك مة الرئيسية اليت ألقت ال شد ت معا السـيدة لينـا ولـوريس لـوا ألفـارول وزيـرة
البي ــة وامل ـوار ال بيعيــة هل الس ـ فا ورل ع ــحت أن اجلف ــاف يعــد مش ــك ة يناميــة ت ــاج إىل عمــل
من ج  .وقد ش دت السـ فا ور حالـة جفـاف ع ـحت مـدى السـنوات السـت املتتاليـة األخـرية عـا
أســفر عــع مبعــات سـ بية ع ــحت ســبل الــرزق والصــحة والزراعــة واملـوار ال بيعيــةل مــمم جــيا  90هل
املائــة مــع التــدفقات الن ريــة .وقــدمت الــوزيرة ثالثــة مقرتحــات لتحسـ الســتعدا ملواج ــة اجلفــاف.
فاقرتحت ما ي  -1معزيز نظم اإلنذار املبكر والرصدل مكم ا يليات إل ارة املخـاطر؛  -2وجـمم
ل ـرانمي وطــين إلصــالح خــدمات الــنظم اإليكولوجيــةل دــا يشــمل خ ـرائا عاليــة الدقــة لســتخدام
األراج ل ممم مرميب أولوايت املناطق ألغراض اإلصالح؛  -3إعـا ة التفكـري هل الزراعـة مـمم امبـا
عارسات زراعية حمسنة وئكية مناخي ا.
 -13وأوجــحت املتحدث ــة الرئيســية الثانيــة معــا الســيدة أوابه ش ــارم زفيب ــاني موشــينغوري -
كاشــريي مــع زمبــالوي أن اجلفــاف يشــكل خ ـرا طبيعي ـ ا مركب ـ ا ئا ياثر متعــد ة ع ــحت ســبل الــرزق
واألمع الغذائ والقتصا والنظم اإليكولوجية .وهل الوقـت نفسـهل فـإن العواصـف الرم يـة والرتاليـة
متزايد لسبب اإل ارة غري املستدامة لألراج .
 -14وش ــد املشـ ــاركون ع ــحت أن اجلفـ ــاف والعواصـ ــف الرم ي ــة والرتالي ــة مع ــد مشـ ــاكل عامليـ ــة
ومت ب ح ولا عاملية .فال المم العالر ل حدو الذي يتسم لـه اجلفـاف والعواصـف الرم يـة والرتاليـة
يقتض ـ معــاوانا عاملي ـا وإق يمي ـا .وهل الوقــت نفســهل اعتُـ ت الســتفا ة مــع أوجــه الت ـ زر فيمــا ل ـ
امفاقيات ريو الثالث مع أجل مواج ة هذه التحدايت وياثرهـا ع ـحت ق ـا األراجـ ركنـ ا أساسـي ا
مــع أركــان الســتجالة الفعالــة .ويتعـ التنســيق والتعــاون فيمــا لـ أصــحاب املصـ حة والق اعــات
واملؤسسـ ـ ــات مـ ـ ــع أجـ ـ ــل لنـ ـ ــب از واج اجل ـ ـ ــو ل ومق يـ ـ ــل املقايضـ ـ ــات إىل احلـ ـ ــد األ ل وزاي ة
الستخدام الكفء ل موار .
 -15وهل هــذا اخلصــوصل أُلق ـ الضــوء ع ــحت ور األرض ابعتبارهــا ح ـالا قائم ـا ع ــحت ال بيعــة
ل جفاف والعواصف الرم يـة والرتاليـة .ولـوحا أن األراجـ املتـدهورة معـد أقـل قـدرة ع ـحت الصـمو
أمام هذه الظواهرل وكما أشار أحد املندول ل فإن وطنا يدمر مرلتهل إمنا يـدمر نفسـه  .وسـ مت
األط ـ ـراف تنـ ــه ابمبـ ــا إ ارة متكام ـ ــة ومسـ ــتدامة لألراج ـ ـ وامليـ ــاه ع ـ ــحت املسـ ــتوى املناسـ ــب مـ ــع
املسـ ـ حات ال بيعي ــة أو مس ــتجمعات املي ــاهل لك ــع أن متحس ــع ص ــحة األراجـ ـ وق ــدر ا ع ــحت
الص ــمو أم ــام ه ــذه الظـ ـواهر .واعتُـ ـ يي ــد أث ــر م ــدهور األراجـ ـ أ اة مناس ــبة ملواج ــة اجلف ــاف
والعواصف الرم ية والرتالية ولبناء القدرة ع حت الصمو .
 -16وألرزت األطراف احلاجة إىل وجو قاعدة معرفية ولياانت ع مية حمسنة مع أجل معاجلة
اجلوانب املتعد ة األلعا ل جفـاف والعواصـف الرم يـة والرتاليـة .واقـرتح أحـد املشـارك إقامـة حمفـل
ع ـ ــامل مع ـ ــين ابجلف ـ ــاف والعواص ـ ــف الرم ي ـ ــة والرتالي ـ ــة م ـ ــع أج ـ ــل ميس ـ ــري مب ـ ــا ا املع ـ ــارف الفني ـ ــة
20
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والتكنولوجي ــا واخلـ ـ ات .وأُل ــدي اهتم ــام خ ــاص لنق ــل التكنولوجي ــا واس ــتخدام املع ــارف اخلاص ــة
ابلش ــعوب األصـ ـ ية .وهل س ــياق اإلش ــارة لوج ــه خ ــاص إىل العواص ــف الرم ي ــة والرتالي ــةل ش ــجعت
األطراف ع حت إ راج املسألة هل خ ة العمل املقب ة ي ة التفاعل ل الع وم والسياسات واقرتحت
وج ــمم وم ــوفري إرش ــا ات مقني ــة لألط ـراف هل جم ــاا سياس ــات مواج ــة العواص ــف الرم ي ــة والرتالي ــة
ومنفيذ هذه السياسات.
 -17ومتث ت أكثر املسائل إاثرة ل جدا هل وجمم لروموكوا م زم هل جماا اجلفاف والعواصف
الرم ية والرتالية ل حيث مباينت يراء املشارك لشأن هذا املوجو  .فبينما م قحت املف وم عمـا مـع
احلضــور حيــث جــا ا مشــاركون تن وجــو لروموكــوا م ــزم عامليـ ا لكــع أن ييســر التعــاون الــدو ل
أعرب مشاركون يخرون عع مفضي م استخدام اآلليات القائمة مع أجل الرتكيز ع حت اإلجراءات
والشـراكات .وقـاا أحـد املنــدول إن مـا حنتاجـه هـو العمــل ولـيس التفـاوض  .وهل هـذا الصــد ل
أعرلــت لعــض األط ـراف عــع عم ــا ل خ ــة اإل اليــة لمفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة التصــحر
لشأن اجلفاف.
 -18وكــان هنــاك موافــق هل اآلراء تنــه يتع ـ إقامــة ش ـراكات قويــة لــدعم منفيــذ عمــل امفاقيــة
مكافحــة التصــحر هل هــذا املــاا .ووفقـ ا لــبعض املشــارك ل ينبغـ أن معمــل المفاقيــةل ع ــحت وجــه
اخلصــوصل ع ــحت معزيــز ش ـراكت ا مــمم املنظمــة العامليــة لألرصــا اجلويــة واس ـرتاميجية األمــم املتحــدة
الدوليــة ل حــد مــع الك ـوارث .ومت التشــديد ع ــحت أييــة الــدور الــذي مض ـ مم لــه منظمــات املتمــمم
املــدق هل ســياق الســتعدا ملواج ــة اجلف ـاف ــدف معزيــز مشــاركة امل ـرأة والتثقيــف املتنقــل ولنــاء
القاع ــدة املعرفي ــة ل مجتمع ــات احمل ي ــة .وئل ـ م ــع ش ــأنه أن حيس ــع م ــع موعي ــة اجلم ــور وي ــن ض
ابلقدرات احمل ية ويعزز مع استيعاب املمارسات اجليدة لشأن اجلفاف والعواصف الرم ية والرتالية.
 -19وئُكــر ع ــحت وجــه خــاص معزيــز مشــاركة أصــحاب احليــازات الصــغرية واألعمــاا التجاريــة
احمل يــة لتكــون نظــم اإلنــذار املبكــر والمصــاا اخلاصــة ابجلفــاف فعالــة .وشــد املشــاركون ع ــحت أن
موثيــق التفاعــل لـ املنــاطق احلضـرية والريفيــة وإشـراك الق ــا اخلــاص يتســمان تييــة ابلغــة لتعزيــز
الكفاءة وحشد التمويل اللتكاري ومعب ة املوار .

اجتما املائد املستدير  :3حتييد دثر تده األ اضر  :مر األهرداف إىل العمرل ...
مالا سيقتض األمر؟
الرئيس معا السيدة نداهيماانجارا لينيديكت جوهانيتال وزيرة البي ـة واإليكولوجيـا والغـاابت هل
مدغشقر
مدير اجللس السيدة كريستينا ابشكا ابملرل األمينة التنفيذية لمفاقية التنو البيولوج
املتحرردث ن الرئيسرري ن الســيد غوســتافو أل مــو فونســيكال مــدير ال ـ امي هل مرفــق البي ــة العامليــةل
والسيد كريستوفر نولزل مدير شعبة مغري املناخ والبي ة هل املصرف األورود لالستثمار.
 -20حضــر اجتمــا املائــدة املســتديرة الثالــث ح ـوا  150مشــاركا مــع أجــل مناقشــة كيفيــة
ويــل أهــداف ييــد أثــر مــدهور األراج ـ إىل عمــل .ومضــمنت املناقشــة مــداخالت مــع أكثــر
مــع  30منــدوابال مــع ليــن م عــدة وزراء وعث ـ عــع منظمــات وليــة والق ــا اخلــاص ومنظمــات
املتممم املدق.
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 -21وافتتح ــت اجل س ــة رئيس ــة اجتم ــا املائ ــدة املس ــتديرةل الس ــيدة ن ــداهيماانجارا ليني ــديكت
جوهانيتــال وزيــرة البي ــة واإليكولوجيــا والغــاابت هل مدغشــقرل إبلقــاء الضــوء ع ــحت اللتـزام السياسـ
القــوي ملدغشــقر لتحقيــق ييــد أثــر مــدهور األراج ـ ورلــا ئل ـ تولــوايت الب ــد هل جمــا املنــاخ
والتنو البيولوج  .مث أ ارت السيدة ابشكا ابملر اجل سةل حيث وجعت إطـار احلـوار حـوا ثالثـة
عناصــر قــد يقتضــي ا النتقــاا مــع أهــداف ييــد أثــر مــدهور األراجـ إىل العمــلل وهـ املشــاريمم
التحوي يـ ــةل وزاي ة امل ـ ـوار املاليـ ــةل وزاي ة مشـ ــاركة الق ـ ــا اخلـ ــاص هل التمويـ ــل .وأشـ ــارت إىل أن
ديد األهداف م مل ولكنه لع حيدث أثرا إل ابختائ إجراءات ع حت األرض .
 -22وهل الك مــة الرئيســية الــيت ألقاهــال أكــد الســيد فونســيكا أن مرفــق البي ــة العامليــة مســتعد
ملواص ة عمه ل انمي ديـد األهـداف هل جمـاا ييـد أثـر مـدهور األراجـ ومعزيـز القـدرات ع ـحت
الصعيد الوطينل وكذل استغالا إمكاانت الق ا اخلاص .وخـالا التجديـد السـالمم ملـوار مرفـق
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.
 -23وهل الك مة الرئيسية الـيت ألقاهـال ألـرز السـيد كريسـتوفر نـولز ثالثـة عوامـل هامـة ألخـذها
هل العتبـ ــارل وه ـ ـ القيـ ــا ة السياسـ ــية واإلطـ ــار السياسـ ــا املسـ ــتقر؛ وأه يـ ــة املشـ ــاريمم ل تمويـ ــل
املصرهل؛ والعالقة ل رأس املاا العام واخلاص.
 -24وفُــتح ابب احلـ ـوار د ــداخ ت م ــع ال ازي ــل وا ن ــد ال ت ـ أع نت ــا ع ــع عزم م ــا النض ــمام
ملموع ــة الب ــدان امل تزم ــة لتحدي ــد أهــداف طوعي ــة هل جمــاا يي ــد أث ــر م ــدهور األراج ـ  .و ــذيع
اإلعالنـ ل لــوحا أن  112ل ــدا حــا اآلن قــد شــرعت هل عم يــة لوجــمم أهــداف هل جمــاا ييــد
أثر مدهور األراج .
 -25وابختصارل لكع استخالص الستنتاجات التالية مع املناقشات.
 -26ضر االلتزام السياس الق ي .سـ م املشـاركون ع ـحت ن ـاق واسـمم تن أع ـحت مسـتوى
عكــع مــع اللتـزام السياسـ يعــد املكــون الرئيسـ ل جـراءات اجلري ــة الراميــة إىل قيــق ييــد أثــر
مدهور األراج .
 -27ا تبررا دن د املررال اخلرراص ه ر اترردف املنش ر  .يقــدر جممــمم رأس املــاا اخلــاص
الســاع إىل فــرص الســتثمار لتســع مري يــون ولر مــع ولرات الــولايت املتحــدة .ويعــد الـرلا
ل ـ الســيولة واألفكــار واملشــاريمم التحوي يــة مــع أجــل التنميــة املســتدامة جــرورايا .ومتمثــل العناصــر
األساسية حلشد التمويل اخلاص هل املشاريمم جيدة التصميم واملؤه ة ل تمويل املصرهل واملرمكـزة إىل
إط ــار سياس ــا مس ــتقر ومتماسـ ـ ي ــوفر اليقـ ـ ل مس ــتثمريع .ويتعـ ـ أن يش ــمل ئلـ ـ اللتـ ـزام
السياس القوي لتحقيق أهداف التنمية املستدامة واحلكم الرشيد .كما ي زم وجو مسـاعدة مقنيـة
لتصميم املشاريمم التحوي ية.
 -28األمهيرر البالل ر لالس ررتفا مرر املر ر ا العام ر الن ررا  .لثــل اســتخدام امل ـوار العامــة
جلذب التمويل اخلاص جانب ا حمورايا مع معا لـة السـتفا ة مـع جممـمم التسـع مري يـون ولر .وقـد
رحبــت الب ــدان إبنشــاء صــندوق ييــد أثــر مــدهور األراجـ ابعتبــاره مثــالا م موسـ ا ع ــحت التمويــل
اللتك ــاري لتحقي ــق أه ـداف التنمي ــة املس ــتدامة د ــا هل ئل ـ يي ــد أث ــر م ــدهور األراج ـ  .ويق ــدم
صندوق ييد أثر مدهور األراج منوئجا جيدا ل تمويل املخت ا ولستخدام املـوار العامـة لتعب ـة
22

GE.17-17909

ICCD/COP(13)/21

الستثمارات املؤثرة .ومعد موقعات الق ا العام عالية ابلنسبة ل ق ا اخلاص .وهنـاك اعتقـا تن
الش ــركات ـ ـب أل مك ــون موج ــة حن ــو قي ــق الـ ـرلح فق ــال ل ــل يتعـ ـ أن مش ــارك هل ق ــدر م ــع
املسؤولية عع قيق التنمية املستدامة.
 -29جي ررب إهنررراء العمرررل املنع ررزل .إن اإلجـ ـراءات التحوي ي ــة مع ــين أيضـ ـ ا أوج ــه التـ ـ زر .أي
املش ــاريمم والـ ـ امي ال ــيت معم ــل معـ ـ ا ع ــحت إج ــاز امفاقي ــات ري ــو ال ــثالث و قي ــق أه ــداف التنمي ــة
املســتدامة عــع طريــق موحيــد جــداوا األعمــاا الوطنيــة .وين ــوي أيض ـا قيــق أهــداف ييــد أثــر
مدهور األراج ع حت الن وض لتحقيق الغاايت هل جما املناخ والتنو البيولوج .

جلس التحا  :2كيف نك للحك مرات انلير دن تسرا د و م اجهر حترديت
تده األ اض ؟ (ح ا مد طثل ااك مات املنتخبني انليني)
مدير اجللس السيد ابوا سالي ل وزير الدولة لشؤون البي ة هل لولندا.
د ضرراء جلسر التحررا الســيدة شـ ايجـ ل انئبــة رئــيس ل ديــة أور وسل الصـ ؛ الســيد أشــوك
سـريدارانل رئــيس ل ديــة لــونل أملانيــا؛ الســيد أ ـد عزيــز ايلّــول رئــيس ل ديــة وريل لوركينــا فاســو؛
الســيد مانويــل أن ونيــو لــوليز ي أراوخــول رئــيس ل ديــة كوي يمــاقل موزامبيــق؛ الســيد رولن ريــسل
رئيس ل دية سرتاسبورغل فرنسا.
 -30هل ج س ــة التح ــاور الثاني ــةل انق ــش رؤس ــاء الب ــدايت وال ــوزراء واملن ــدولون كي ــف لك ــع
ل ب دايت أن مساعد هل مواج ة دايت مدهور األراج .
 -31وألق ــحت أعض ــاء ج س ــة التح ــاور الض ــوء ع ــحت التح ــدايت العدي ــدة ال ــيت مواج ــا امل ــدن
وشد وا ع حت احلاجة إىل ي ة لي ة موامية مناسب السياق الوطينل ومعزيـز القـدرات التقنيـةل ومعب ـة
املـوار املاليــةل دــا هل ئلـ يليــات التمويــل .ومــع واعـ األمــل هل التفــاؤا ابملســتقبل وجــو أمث ــة
عديدة ع حت املمارسات اجليدة القائمة اليت متضمع املدن و/أو الب دايت.
 -32وهل ســياق احل ـوار املثمــر الالحــقل كــرر املشــاركون اإلع ـراب عــع احلاجــة إىل عــم وإرا ة
سياســية أقــوى مــع أجــل منفيــذ المفاقيــةل وعــع التـزام م لتحقيــق ييــد أثــر مــدهور األراجـ ع ــحت
الصعُد احمل والوطين و ون اإلق يم واإلق يم والدو .
ُ
 -33وش ــد املش ــاركون ع ــحت أن مس ــأليت التص ــحر وم ــدهور األراج ـ ـ مس ــتحقان املزي ــد م ــع
الهتم ــام السياس ــا الع ــامل وك ــذل التعــاون والتنس ــيق فيم ــا ل ـ رؤســاء الب ــدايت وغ ــريهم م ــع
أصحاب املص حة .ولوحا أن منفيذ ال امي العاملية لثل شرطا هامـا إلجـاز التحـوا اإليكولـوج
الفعاا .ولتحقيق ئل ل ي زم مشاركة جيمم أصحاب املص حةل مثل الدوا واملـدن واألمـم املتحـدة
واملتمــمم املــدق واملتمعــات احمل يــة .وهل هــذا الســياقل أكــد املنــدولون جمــد ا ع ــحت األييــة احملوريــة
ل حكومات احمل ية ابعتبارها الكيان احلكوم األقرب إىل الناس.
 -34واعتـ ـ العدي ــد م ــع املش ــارك أن التع ــاون الالمرك ــزي ه ــو أفض ــل مب ــدأ حلش ــد اخلـ ـ ات
وم ــوير أفضــل املمارســات ومعزيــز قــدرات اإل ارة الالزمــةل وحثـوا ع ــحت إ ــا يليــات متويــل مالئمــة
ومرنـة مكــون متاحـة ل حكومـات احمل يـة مــع أجـل ميســري التنفيـذ احمل ـ لالمفاقيـة وألهــداف التنميــة
املستدامة.
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 -35وفيم ــا يتع ــق ابلسـ ـؤال الت ــالي كي ــف لك ــع أن نق ــل اس ــتخدام األراج ـ إىل احل ــد
األ وحنظــحت دــدن ي يــب العــيش في ــا؟ و كيــف لكــع أن ن ــي الحتياجــات اليوميــة تسـ وب
مسـ ــتدام؟ ل شـ ــد ت املـ ــداخالت ع ـ ــحت أن أسـ ــاليب خت ـ ــيا املـ ــدن ومتوي ـ ــا وم ويرهـ ــا ولنائ ـ ــا
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
ي دف إىل ي ة مزااي متعد ة ل ناس والرتلة وال بيعة.
 -36وأشــار املشــاركون إىل أنــه يتع ـ التنســيق الوثيــق ل ـ اإل ارة املســتدامة لألراج ـ والنمــو
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.
 -37إننا اآلن نقرتض األرض اليت نعيش ع ي ا .فال لكـع أن ننسـحت رجـة السـتعجاا الـيت
يتســم ــا املوقــفل وينبغـ أن نتصــرف وفقـ ا لــذل  .وهل هــذا اخلصــوصل يعــد إشـراك املتمعــات
واحلكوم ــات احمل ي ــة ابل ـ األيي ــة م ــع أج ــل مكافح ــة التص ــحر وك ــذل قي ــق يي ــد أث ــر م ــدهور
األراج  .و ذه الرسالة الرئيسيةل خلا املشاركون ابإلجا ج سة التحاور الثانية.
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املرفق الثاا
إ ررالن منظمررات اجملتمررد املرردا الرريت حضرررت الررد
األطراف

الثالثر شررر ملررؤمتر

 -1حنع منظمات املتممم املدقل املمث ألكثر مع  500منظمة مع منظمات املتمـمم املـدق
املعتمدة لدى امفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة التصـحرل واملتمعـ حلضـور الـدورة الثالثـة عشـرة ملـؤمتر
األط ـ ـراف املعق ـ ــو ة هل الف ـ ــرتة م ـ ــع  6إىل  16أي وا/س ـ ــبتم  2017هل أور وسل الص ـ ـ ل نع ـ ــرب
دوجـب هــذا اإلعـالن عــع امتناننـا حلكومــة ج وريــة الصـ الشــعبية ومواطني ـا الــو و يع لستضــافتنا
هل مدين ــة أور وس اجلمي ــةل وألمان ــة امفاقي ــة مكافح ــة التص ــحر ل ــدعم ا الثال ــت ملنظم ــات املتم ــمم
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.
 -2يرح ــب املتم ــمم امل ــدق ابملق ــرر /5م أ 13-ل ــدعم مش ــاركة منظم ــات املتم ــمم امل ــدق هل
أعماا امفاقيـة مكافحـة التصـحرل وخاصـة التجديـد املقـرر لفريـق منظمـات املتمـمم املـدق .ويسـ م
هــذا املقــرر ابلــدور احليــوي الــذي يؤ يــه املتمــمم املــدق هل قيــق أهــداف المفاقيــةل وحنــع نرحــب
ابملســايات املقدمــة مــع منظمــات املتمــمم امل ـدق املعتمــدةل مــع الب ــد املضــيف ومــع أحنــاء العــا ل
والـ ــيت أثـ ــرت احل ـ ـوار هل أور وس وسـ ــايت هل الن ـ ـوامي الشـ ــام ة .وقـ ــد أس ـ ـ مت املنظمـ ــات غـ ــري
احلكوميــة لثمانيــة عشــر ليــاانا هل ســياق م ـؤمتر األط ـراف ع ـ ت أيض ـ ا عــع وج ــات نظــر الف ــات
السكانية املتأثرة وروح املا ة  ) (5مع المفاقيةل الـيت م ـزم األطـراف ل ـ ميسـري مشـاركة السـكان
احمل ي ل ول سيما النساء والشباب  ...لدعم مع املنظمات غـري احلكوميـةل هل اجل ـو الراميـة إىل
مكافحة التصحر .
 -3ونؤيــد موص ــيات فري ــق منظمــات املتم ــمم املــدق لشــأن احلق ــوق هل األراج ـ ل ال ـوار ة هل
الفص ــل الثال ــث م ــع الوثيق ــة ICCD/COP(13)/15ل ونش ــري إىل أن امل ــا ة  8م ــع المفاقي ــة مقضـ ـ
لتضــم لـرامي العمــل الوطنيــة مــدالري لتحسـ اإلطــار املؤسسـ والتنظيمـ إل ارة املـوار ال بيعيــة
م ــع أج ــل أتم ـ حي ــازة الس ــكان احمل ي ـ لألراج ـ  .وهل ه ــذا الس ــياقل نرح ــب ك ــذل لتض ــم
املقــرر /5م أ 13-عــوة األطـراف إىل أن منظــر هل التوصــيات املقدمــة مــع فريــق منظمــات املتمــمم
املدق لشأن احلقوق هل األراج  .وهل هذا اإلطارل حنث األطـراف ع ـحت جـمان املشـاركة الكام ـة
ملســتخدم األراج ـ احمل ي ـ هل عم يــة استصــالح األراج ـ وإ ار ــا املســتدامةل ونشــري هل هــذا
السياق إىل ما ي
إن عدم وجو حقوق قال ة ل نفـائ وجـمان ل حيـازة ملسـتخدم األراجـ يعـد
(أ)
افعا أساسيا لتدهور األراج وا جرةل وهو مع العوامل اليت متسبب هل وقو النزاعات؛
(ب) إعالن األمم املتحدة لشأن حقوق الشـعوب األصـ يةل وخاصـة املـا ة  26منـهل
اليت مفيد تن ل شعوب األص ية احلق هل األراج اليت امت كت ا أو شغ ت ا لصـفة مق يديـة أو الـيت
استخدمت ا أو اكتسبت ا تالف ئل ل وأن ع حت الب ـدان مـنح العـرتاف واحلمايـة القـانوني ـذه
األراج ل واملا ة  32اليت مشري إىل احلق هل املوافقة احلرة واملسبقة واملستنرية؛
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(ج) التوصية العامة رقم  34لشـأن حقـوق املـرأة الريفيـةل الصـا رة عـع ال جنـة املعنيـة
ابلقضاء ع حت التمييز جد املرأة هل سياق امفاقية األمم املتحدة ل قضاء ع حت جيمم أشـكاا التمييـز
جــد املـرأةل الــيت م ــزم األطـراف ابختــائ جيــمم التــدالريل دــا هل ئلـ التــدالري اخلاصــة املؤقتــةل الالزمــة
لتحقيق املساواة الفع ية ل مرأة الريفية فيما يتع ق ابألراج واملوار ال بيعية؛
( ) املبــا و التوجي يــة ال وعيــة ل ـ ارة املســؤولة حليــازة األراج ـ ومصــائد األ:ــاك
والغــاابت هل س ــياق األم ــع الغ ــذائ الــوطينل الــيت مقــدم إط ــارا س ـ يما ومش ــروعا ل ـ ارة الرش ــيدة
لألراج واحلقوق املعززة حلياز ا.
 -4وي ــب املتم ــمم امل ــدق إىل األطـ ـراف أن معم ــل لنش ــاط ع ــحت معزي ــز الشـ ـراكات الفعال ــة
م ــمم منظم ــات املتم ــمم امل ــدق م ــع أج ــل منفي ــذ اإلط ــار السـ ـرتاميج لمفاقي ــة مكافح ــة التص ــحر
ل فــرتة 2030-2018ل ومــع أجــل عــم إش ـراك مســتخدم األراج ـ وامل ـوار ال بيعيــة احمل ي ـ ل
وخاصة النساء والشعوب األص ية والرعاة والشبابل هل مفعيل ييد أثر مدهور األراج .
 -5وم ــع مثل فإنن ــا نرح ــب دق ــرر اعتم ــا اإلط ــار السـ ـرتاميج لمفاقي ــة مكافح ــة التص ــحر
ل فــرتة ( 2030-2018املقــرر /7م أ )13-ولدعومــه أصــحاب املص ـ حة إىل مراعــاة احلاجــة إىل
سياســات ومــدالري مراعيــة لالعتبــارات اجلنســانيةل والســع إىل جــمان مشــاركة الرجــاا والنســاء هل
الصـ ــعد كافـ ــةل والن ـ ــوض لتمك ـ ـ النسـ ــاء والفتيـ ــات
التخ ـ ــيا وصـ ــنمم الق ـ ـرارات والتنفيـ ــذ ع ـ ــحت ُ
والشباب هل املناطق املتأثرة؛ وكذل لتشجيمم األطراف ع حت مواص ة س إشـراك املتمـمم املـدق
هل منفيذ المفاقية واإلطار السرتاميج .
 -6ون ب إىل جيمم األطراف أن مؤكد جمد ا التزام ا ت ة التنمية املسـتدامة لعـام 2030ل
د ــا هل ئلـ ـ الغاي ــة  3-15لتحقي ــق يي ــد أث ــر م ــدهور األراجـ ـ  .وهل س ــياق الس ــع إىل قي ــق
الغايـ ــة  3-15مـ ــع أه ــداف التنميـ ــة املسـ ــتدامةل ــب ع ـ ــحت األط ـ ـراف التس ـ ـ يم تن احلقـ ــوق هل
األراجـ ـ ـ ـ مدرج ـ ـ ــة هل غ ـ ـ ــاايت األه ـ ـ ــداف  1و 2و 5و 12و 14و 16م ـ ـ ــع أه ـ ـ ــداف التنمي ـ ـ ــة
املســتدامةل وتنــه مــع أجــل منــاوا خ ــة عــام  2030لشــكل ك ـ ــب مراعــاة ال ــالمم امل ـرتالا
جلميمم األهداف السبعة عشر و ب التقيد دبدأ عدم مرك أحد خ ف الركب .
 -7وابلت ــا ل فإنن ــا ن ــدعو األطـ ـراف إىل أن م ــدمي معزي ــز ج ــمان حي ــازة األراجـ ـ هل لـ ـرامي
عم ـا الوطنيـة وهل عم يـة مفعيـل ييـد أثــر مـدهور األراجـ ل وأن معتمـد ومنفـذ املبـا و التوجي يــة
ال وعيــة ل ـ ارة املســؤولة حليــازة األراج ـ ومصــائد األ:ــاك والغــاابت هل ســياق األمــع الغــذائ
الــوطين مــع أجــل موجيــه سياســا ا املتع قــة لضــمان حيــازة األراجـ ومــع أجــل منفيــذ عم يــة ييــد
أثر مدهور األراج .
 -8وإئ يشــري املتمــمم املــدق إىل أييــة مرســي الع ــم هل األراج ـ املتــأثرة ابلتصــحر مــع أجــل
الرمقــاء لضــمان م ــوير لـرامي البحــث الع مـ الــيت معــزز املعــارف احمل يــةل وخاصــة لــدى الشــعوب
األصـ يةل فإنــه يرحــب ابعتمــا التقريــر التـوليف ي ــة التفاعــل لـ الع ــوم والسياســات عــع اإل ارة
املستدامة لألراج ()ICCD/COP(13)/CST/3ل وحيث األطراف ع حت عم التفاعالت ل الع وم
والسياســات ع ــحت الصــعيديع الــوطين واحمل ـ ل وحيــث هي ــة التفاعــل ل ـ الع ــوم والسياســات ع ــحت
التفاعل ممم الشبكات الع مية.
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 -9ونرحــب ابعتمــا الــنا املتع ــق ابملســاواة اجلنســانية وحنــث األط ـراف ع ــحت منفيــذ خ ــة
عمــل املســائل اجلنســانية التالعــة لمفاقيــة مكافحــة التصــحر ع ــحت الصــعيد الــوطينل وع ــحت الرصــد
واإللالغ لشأن التقدم احملرز هل منفيذها.
 -10ومس ـ م منظمــات املتمــمم املــدق ابلــدور القــيّم ل تمويــل اخلــاص مــع أجــل قيــق أهــداف
ييد أثر مدهور األراجـ ل ولكـع ـب أن نشـد مـمم ئلـ ع ـحت أن مشـاركته هل متويـل املبـا رات
هل إطــار هــذه المفاقيــة ــب أن متقيــد تع ــحت املعــايري اإلنســانية والجتماعيــة والبي يــة وأن م ـ
مصا الرعاة واملزارع والشعوب األص ية والنسـاء والفالحـ مـع غـري مـالك األراجـ  .وهل هـذا
السياقل ب أن لتثل صندوق ييـد أثـر مـدهور األراجـ ألع ـحت املعـايري اإلنسـانية والجتماعيـة
والبي ي ــة .و ــب ع ــحت منظ ــور املتم ــمم امل ــدقل فيم ــا يتع ــق لتنفي ــذ املب ــا رات ال ــيت يقو ه ــا الق ــا
اخلــاص واألنش ـ ة الــيت ستُســتحدث مــع قبــل الق ــا اخلــاص هل إطــار المفاقيــةل وخاصــة م ـ
املتع قة لتمويل املشاريمم التحوي يـة لتحقيـق أهـداف ييـد أثـر مـدهور األراجـ ل أن يضـمع إشـراك
عث منظمات املتممم املدق املعتمدة .وحنث األمانـة لقـوة ع ـحت جـمان مشـاركة عثـل واحـد ع ـحت
األقــل إلحــدى منظمــات املتمــمم املــدق املعتمــدة لــدى المفاقيــةل ينتخبــه فريــق منظمــات املتمــمم
املـ ـدقل هل امل ــس الستش ــاري لص ــندوق يي ــد أث ــر م ــدهور األراجـ ـ ل وئلـ ـ م ــع أج ــل متكـ ـ
املشاركة الفعالة ألوساط منظمات املتممم املـدق ل سـ ام ت ا ـا هل عم يـيت اإل ارة وصـنمم القـرار
هل الصندوق املذكور.
 -11ونعــرب عــع ق قنــا البــال إزاء أوجــه مضــارب املصــا احملتم ــة الــيت لكــع أن منشــأ لســبب
إشراك الق ا اخلاص هل يليات التمويل هل هذه المفاقيةل ون ـب إىل األطـراف أن مضـمع إ ارة
التمويــل اخلــاص لعم يــات المفاقيــة تس ـ وب شــفاف ووفق ـ ا إلج ـراءات إلــالغ منتظمــة وشــفافة.
و ــب أل معتـ مشــاركة الق ــا اخلــاص هل اإلسـ ام ابملـوار املاليــة مــع أجــل قيــق غــاايت ييــد
أثر مدهور األراج لديالا عع التمويل العام الذي يعد أساسيا لتحقيق أهداف المفاقية.
 -12وختامـال فإننــا نتقــدم ابلت ن ــة لألطـراف ع ــحت اعتمــا نــا مقــرر ســديد هل الــدورة الثالثــة
عشرة ملؤمتر األطراف ون ب إلي ا أن معمل لشـكل كامـل وفعـاا مـمم منظمـات املتمـمم املـدق هل
منفيذ اإلطار السرتاميج لمفاقية مكافحة التصحر ل فرتة 2030-2018ل وأن مضمع اعتما
مقرر لشأن حقوق األراج هل إطار المفاقية هل الدورة الرالعة عشرة ملؤمتر األطراف.

GE.17-17909

27

ICCD/COP(13)/21

املرفق الثالث
اإل ررالن الصررا
لأل اض

ر منترردى ق ررا األ مررال املعررت ابإل ا املسررتدام

حن ــع املش ــارك هل منت ــدى ق ــا األعم ــاا الرال ــمم املع ــين ابإل ارة املس ــتدامة لألراجـ ـ ل
املعقـ ــو يـ ــوم  11و 12أي وا/سـ ــبتم  2017هل أور وس دن قـ ــة منغوليـ ــا الداخ يـ ــة املتمتعـ ــة
ابحلكم الذا هل الص ل
إئ نعـ ــرب عـ ــع ق قنـ ــا م ـ ــع أن التص ـ ــحر ومـ ــدهور األراج ـ ـ ل ي ـ ـزالن م ـ ــع ل ـ ـ أخ ـ ــر
التحدايت اليت يواج ا العا لشكل مشرتكل
وإئ نشري ممم التقدير إىل اإلجراءات اليت اختذ ا امفاقية األمم املتحدة ملكافحـة التصـحر
لوجمم هني مناسب إزاء ييد أثر مدهور األراج ل
وإئ نسـ ـ م تن املتم ــمم الع ــامل ق ــد ح ــد لوج ــوح موج ــو يي ــد أث ــر م ــدهور األراجـ ـ
ويسعحت إىل مناوله ابعتباره غاية ابلغة األيية هل إطار خ ة التنمية املستدامة لعام 2030ل
وإئ ننوه أيضاا تنه خالا منتدى احلزام وال ريق ل تعاون الدو ل اقرتح رئيس الص ش
ج ـ لين ـ اس ــتحداث منص ــات ل بي ــاانت الض ــخمة م ــع أج ــل احلماي ــة البي ي ــة  -اإليكولوجي ــةل
والــدعوة إىل إقامــة ــالف و ل تنميــة اخلض ـراء ل ح ـزام وال ريــقل ومقــدك املســاعدة إىل الب ــدان
ئات الص ة مع أجل التصدي لقضااي مغري املناخ .
وإئ نــدرك أن قيــق ا ــدف  15والغايــة  3-15مــع أهــداف التنميــة املســتدامة يت ــب
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
وإئ نـ ــدرك أيضـ ـاا أن الق ـ ــا اخلـ ــاص لكـ ــع أن يض ـ ـ مم لـ ــدور فريـ ــد هل م ـ ــوير ح ـ ــوا
األعمــاا ومعاجلــة املســائل املتع قــة ابلتصــحر ومــدهور األراج ـ ل لفضــل وعيــه املتزايــد ابملســؤولية
الجتماعيــة ومــا لديــه مــع معــارف فنيــة وقــدرات ع ــحت م ــوير ح ــوا مبتكــرةل وكــذل قدرمــه ع ــحت
حشد املوار املالية واختائ إجراءات م موسة ع حت األرضل
وإئ حنيا ع ماا لصندوق ييد أثر مدهور األراج ل وهو ال انمي األوا مع نوعه الـذي
يُ ق خالا الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األطرافل ويتسم يكل ئي طبقات لـرأس املـاال وي ـدف
إىل جــمم املســتثمريع مــع الق ــاع العــام واخلــاص معــا مــع أجــل متويــل مشــاريمم ثالثي ـة األســاس
مس م لشكل كبري هل ييد أثر مدهور األراج ل
وإئا نالحا موفر قصا النجاح املتع قة ابلعم يات التجارية واآلليـات السـوقية هل جمـاا
مكافحة التصحر وإصالح النظام اإليكولوج ل مثل منوئج كولوك ل وخ ة النمو اجليـدل والزراعـة
الذكية مناخيال ومؤشر التنو البيولوج الزراع ل
وإئ نالحــا أيض ـاا أن م ـؤمتر األط ـراف اعــرتف هل ورمــه احلا يــة عشــرة دنتــدى كولــوك
الــدو ل صــحاري كــأ اة ومنصــة م مت ـ لتنفيــذ امفاقيــة مكافحــة التصــحر و قيــق إجازا ــا ع ــحت
مـ ــدى السـ ــنوات العشـ ــر املاجـ ــيةل ع ـ ــحت النحـ ــو ال ـ ـوار هل موافـ ــق يراء كولـ ــوك ل وإئ حنـ ــيا ع م ـ ـا
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ابلتوصـ ــيات األخـ ــرى املقدمـ ــة هل الجتماعـ ــات السـ ــالقة ملنتـ ــدى ق ـ ــا األعمـ ــاا املعـ ــين ابإل ارة
املستدامة لألراج ل
وإئا نؤكد ع حت أن اللتكار هل السياسات واآلليات املؤسسية يعد ابل األيية مـع أجـل
فيــز الق ــا اخلــاص واحلكومــات والســكان احمل يـ ع ــحت إقامــة شـراكات هل ســياق العمــل ع ــحت
منمم ومكافحة التصحر/مدهور األراج ومعزيز إصالح النظام اإليكولوج تس وب مستدامل
وإئ نشد ع حت أيية اإل ارة املستدامة لألراجـ ملواج ـة مـدهور األراجـ وحلفـا التنـو
البيولوج ل ولزاي ة اإلنتاجية الزراعية ومعزيز األمع الغذائ و س التغذيةل
وإئ نـ ـ ز ال ــدور ال ــذي يؤ ي ــه حف ــا مواص ــل املسـ ـ حات ال بيعي ــة ك ــن ي فع ــاا لتعزي ــز
التكامل اإليكولوج ومنمم انقراض األنوا وإصالح النظم اإليكولوجية الس يمة الفاع ةل
-1

نتع د دا ي

منســيق أولوايمنــا إل راج هــدف متع ــق لتحييــد أثــر مــدهور األراج ـ هل ال ـ امي
(أ)
والس ـرتاميجيات ئات الص ـ ة هل جم ــالت البح ــوث واإلرش ــا واإلنت ــاج ونق ــل التكنولوجي ــا ومنمي ــة
القدرات؛
(ب) إقامــة ش ـراكات والتوســمم في ــا مــمم احلكومــات والوســا األكــا ل واملســتثمريع
واألعماا التجاريـة ومنظمـات املتمـمم املـدق هل جمـاا معزيـز مواصـل املسـ حات ال بيعيـة كمن ـق
ملواج ة التحدايت املتع قة لتدهور األراج والتنو البيولوج ؛
(ج) العمل ع حت م وير مكنولوجيات مبتكرة مراعية ل بي ـةل إىل جانـب مكنولوجيـات
عم ية وس ة السـتخدام لصـغار املـزارع ل ومعزيـز م بيق ـا هل سـياق اجل ـو الراميـة إىل مكافحـة
التصحر ومـدهور األراجـ ع ـحت ن ـاق واسـمم ومـع أجـل إ خـاا سـينات ع ـحت إنتاجيـة األراجـ
و اية النظام اإليكولوج وإصالحه؛
-2

نوص دا ي

أن مض ــمم احلكومـ ــات سياس ــات ومش ـ ـريعات ويليـ ــات مؤسس ــية فيزيـ ــةل مثـ ــل
(أ)
الض ـ ـرائب التفضـ ــي ية ويليـ ــات السـ ــتثمار والتمويـ ــلل مـ ــع أجـ ــل مشـ ــجيمم الق ـ ــا اخلـ ــاص ع ـ ــحت
الستثمار هل ال امي طوي ة األجل ل ارة املستدامة لألراج ومكافحة التصحر وإصـالح الـنظم
اإليكولوجية حبد أ مع املخاطر؛
(ب) أن ينظـ ــر ق ـ ــا األعمـ ــاا التجاريـ ــةل اسـ ــتنا ا إىل مبـ ــدأ السـ ــتدامةل هل م ـ ــوير
ص ــناعات ئات مي ـ ـزات ص ــحراوية هل املن ــاطق املت ــدهورة م ــع أج ــل معزي ــز العمال ــة احمل ي ــة وإف ــا ة
الســكان احمل يـ ل وهــو مــا سيســاعدل لــيس فقــا ع ــحت ختضــري األراجـ املتصــحرةل لــل أيضـ ا ع ــحت
املساية هل التخفيف مع حدة الفقر هناك؛
(ج) أن مُــدعحت منظمــات املتمــمم املــدق واجلامعــات والوســا األكــا ل واملنظمــات
و/أو ال امي املعنية ابلبحوث واإلرشا ئات الص ة إب ارة األراج إىل أن مُدمي عارسات اإل ارة
املستدامة لألراج هل سياسا ا ولراجم ا وأن مساعد هل جما لناء القدرات ومبا ا املعارف؛
( ) أن يعم ــل ق ــا األعم ــاا التجاري ــة والوس ــا األك ــا ل لش ــكل مش ــرتك ع ــحت
‘ ‘1معزي ــز التكنولوجي ــات املبتك ــرة والناشـ ـ ة لالس ــتخدامات التش ــغي ية هل أعم ــاا رص ــد م ــدهور
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األراج ـ ـ وقياسـ ــه ومقييمـ ــهل والرمقـ ــاء لت بيقـ ــات البيـ ــاانت الضـ ــخمةل والستشـ ــعار عـ ــع لعـ ــدل
واملركبــات اآلليــة غــري املأهولــةل واإلنرتنــتل وكــذل ‘إنرتنــت األشــياء‘ هل جمــاا اإل ارة املســتدامة
لألراج ـ ـ ؛ و‘ ‘2م ــوير الصـ ــناعات املراعي ــة ل بي ــةل والزراع ــة الدقيق ــةل والرصـ ــد واإلل ــالغ ع ــحت
الصعيد اإليكولوج  -البي ؛
(هـ) أن م ــدخل العناص ــر الفاع ــة م ــع أوس ــاط التموي ــل والس ــتثمار هل شـ ـراكة لـ ـ
الق اع العام واخلاص مع أجل إ ا ح وا مبتكرة لتمويل ييد أثر مدهور األراج ؛
(و) أن يُ ـ ــب إىل ق ـ ــا األعم ـ ــاا التجاري ـ ــةل هل ه ـ ــذا الص ـ ــد ل م ـ ــوير اآللي ـ ــات
املالئمة ل عمل لشكل وثيق ممم الكياانت التالعة لألمـم املتحـدة واملؤسسـات احلكوميـة واحلكوميـة
الدوليــة م ــع أجــل املس ــاعدة ع ــحت معزي ــز منميــة الق ــدرات هل جمــاا القتص ــا األخضــر وعارســات
اإل ارة املستدامة لألراج هل الب دان الناميةل وخاصـة هل املنـاطق املتخ فـة النمـول إلفـا ة السـكان
احمل ي ؛
(ز) أن مغتنم األطراف امل تمة مع جمتممم األعمـاا الفـرص الـيت موفرهـا مبـا رة احلـزام
وال ريق مع أجل العمل لشكل مشرتك هل لرامي واسعة الن اق ملنمم ومكافحة التصحر وإصـالح
مــدهور األراج ـ والــنظم اإليكولوجيــةل ــدف جــمان مواصــل املس ـ حات ال بيعيــة ع ــحت امتــدا
مناطق احلزام وال ريق؛
(ح) أن ينظــر مـؤمتر األطـراف هل ورمــه الثالثــة عشــرة واحملافــل األخــرى ئات الصـ ةل
فيما يتع ق دا ور أعالهل هل إيـرا مضـمون منـوئج كولـوك ولارلـه الناجحـة هل مكافحـة التصـحر
وإصــالح ال ــنظم اإليكولوجيــة ع ــحت ن ــاق واســممل هل مقري ــر ال ــدورة الثالث ــة عش ــرة مل ـؤمتر األط ـراف
وإعــالن أور وس املتع ــق ــال وأن يــدعو إىل مبــا ا اخل ـ ات ومعزيــز م بيقا ــا األوســمم ن اق ـ ا مــع
أجل فائدة السكان ع حت امتدا احلزام وال ريق وهل مناطق أخرى.
 -3نع ــعل ابلتع ــاون الوثي ــق مــمم مؤسس ــات امفاقي ــة مكافحــة التص ــحر ول ـرانمي األم ــم
املتحــدة ل بي ــة والشــركات األعضــاء هل امل ــس العــامل لألعمــاا التجاريــة مــع أجــل التنميــة املســتدامة
وغريها مع الكياانت املعنيةل عع اعتزامنا املشاركة لشكل نشا هل املبا رات واحملافل ئات الص ة الـيت
متنــاوا موجــو مــدهور األراج ـ ل دــا هل ئل ـ مبــا رة التحــالف العــامل لالقتصــا املراع ـ ل بي ــة هل
الصحراءل دف إقامة شراكات هل جماا معزيز التنمية املستدامة ديدال مع أجل املساية فيما ي
مب ــا ا ونش ــر اخلـ ـ ات والنم ــائج واملع وم ــات واملع ــارف لش ــأن من ــمم ومكافح ــة
(أ)
التصحر وإصالح النظم اإليكولوجية؛
(ب) معزيــز م ــوير ونقــل وخــدمات التكنولوجيــا املبتكــرةل وكــذل التعــاون هل جمــاا
األعماا مع أجل قيق املنافمم املتبا لة؛
(ج)

موفري الدعم لتنمية قدرات األجياا الشالة مع أصحاب األعماا احلرة ومدريب م؛

( ) مشــجيمم املش ــاركة هل الجتماعــات ئات الص ـ ةل مثــل منت ــدى كولــوك ال ــدو
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
إ الن منتدى الشباب
مبا

الشباب العاملي ملكافح التصحر

شباب فا ل ملكافح التصحر
حنعل املندولون الشباب حوا العا احلاجرون منتدى الشباب ل دورة الثالثة عشـرة ملـؤمتر
األط ـ ـراف لمفاقي ــة األم ــم املتح ــدة ملكافح ــة التص ــحر هل أور وسل الص ـ ـ ل ن ــو أن نع ــرب ع ــع
المتنــان حلكومــة الصـ ع ــحت عم ــا ملشــاركتنا هل مكافحــة التصــحر ومــدهور األراجـ ل لتموي ــا
السخ واستضافت ا ملنتدى الشباب.
و ذا اإلعالنل نعرب عع عزمنا طرح رؤيتنا املشرتكة ووجمم خري ة طريق حنو معزيـز مشـاركة
الشــباب هل مكافحــة ياثر مغــري املنــاخ املتع قــة ابلتصــحر ومناهضــة الســتخدام غــري املســتدام ل م ـوار
ال بيعيــة .وهــدفنا هــو التأكيــد ع ــحت التزامن ـ ال ان الق ـ ا مــع ل ــد كــل منــال واملســاية هل قيــق أهــداف
التنمية املستدامةل وخاصة الغاية  3-15لشأن ييد أثر مدهور األراج حب وا عام .2030

د الا -معل مات دساسي
إننــا نــدرك أن  40هل املائــة مــع الشـباب إمــا عــاط ون عــع العمــل أو يعم ــون هل و ــائف
متواجـعة األجــر .كمـا أن حمدو يــة فـرص التع ــيم وسـوء ــروف العمـل لعــل الشـباب أكثــر عرجــة
ل يديولوجيات املت رفة ومع ل منو الب دان وفرص ا هل التنمية لشكل مستدام.
وإننــا نعتقــد أن الفــرص القتصــا ية والتع يميــة الراهنــة غــري جامعــة .وابإلمكــان القيــام دــا
هــو أكثــر مــع ئلـ لكثــري مــع أجــل معزيــز عارســات احلفــا و ايــة مـوار ان احملــدو ة .فوفقـ ا لتقريــر
ال جنــة املعنيــة ابألعمــاا التجاريــة والتنميــة املســتدامة لعــام 2017ل لكــع إ ــا  71م يــون و يفــة
هل ق ــا الغــذاء والزراعــة وحــدهل فيمــا ستضــمع اسـرتاميجيات استصــالح األراجـ إنتاجـا صــحيا
يدر حوا مري يون ولر سنوايا.
مع النظم اإليكولوجيةل دا ّ
ونــذكر لــنا امفاقيــة مكافحــة التصــحرل الــذي ي ـ ز أييــة لنــاء القــدرات لكافــة األف ـرا ل
وخاصــة النســاء والشــبابل ابلتعــاون مــمم املنظمــات غــري احلكوميــة واملنظمــات احمل يــة .كمــا مس ـ م
خ ــة التنميــة املســتدامة لعــام  2030ابحلاجــة إىل متكـ الشــباب وأيضـ ا ابإلقـرار لعم ــم الفاعــل
هل منفيذ أهداف التنمية املستدامة وميسريه.

اثنيا -د ا الشباب
حنــعل أصــحاب املص ـ حة الرئيســيون هل عاملنــا وقا مــه هل املســتقبلل عنــد متكيننــال منت ـ
القدرة ع حت املساية هل التصدي ل تحدايت العاملية العاج ة اليت نواج ا ولاوزها.
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وإنن ــال وق ــد نش ــأان ول زلن ــا نرتع ــر هل ع ــا متغ ــريل ع ــحت اس ــتعدا (م ملواج ــة التح ــدايت
الراهنة واملستقب ية والتكيف مع ال وخاصة م املتع قة ابلقضااي الجتماعية والقتصا ية والبي ية.
وإبمكانن ــا الجـ ـ ال ل ــدور رئيسـ ـ هل عم ي ــة ص ــنمم القـ ـرارل ومق ــدك مع يق ــات لن ــاءةل
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.

اثلث ا -التزامات الشباب
إننا نعرب عع مقديران ذه الفرصة لضمان الستما ألصوات الشباب هل مـؤمتر األطـرافل
ونثمن ا .وإننا هندف إىل فيز عامة اجلم ور جبعـل أهـداف التنميـة املسـتدامة أكثـر واقعيـة وأييـة مـع
املنظــور احمل ـ ل وإىل إ ــام النــاس ليصــبحوا حمركـا إ اليـا ل تغيـري املســتدام هل حيــا م اليوميــة .ومــع أجــل
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)؛
(ب) اكتساب املعارف وامل ارات التقنيـة وامل نيـة والن ـوض ـا مـع أجـل املسـاية هل
أسـ ـ ـواق العم ـ ــل ئات الص ـ ـ ةل وخاص ـ ــة م ـ ـ املتع ق ـ ــة ابستص ـ ــالح األراجـ ـ ـ واإل ارة املس ـ ــتدامة
لألراج واملوار املائية؛
(ج)

املشاركة النش ة هل املنالر الشبالية ئات الص ة (ع حت شبكة اإلنرتنت وخارج ا)؛

( ) منظــيم احلمــالت ومعزيــز البحــوث والسياســات الــيت مــدعم منفيــذ الغايــة 3-15
مع أهداف التنمية املستدامة املتع قة لتحييد أثر مدهور األراج ؛
(ه) مقدك مع يقات ومقرتحات لناءة إىل جيمم األطراف لشأن كيفيـة سـ عم يـة
مشجيمم الشباب مع املناطق املخت فة ع حت املشاركة هل احلوار املتع ق ابألراج واملناخ؛
(و)

مصميم ح وا مبتكرة وخالقة ل مساية هل منفيذ ييد أثر مدهور األراج ؛

(ز) إقامــة شــبكات و الفــات اجتماعيــة وم نيــة معــزز ومــدعم منفيــذ ييــد أثــر مــدهور
األراج مع أجل التعامل ممم األرض ابعتبارها عنصرا رئيسيا هل حل القضااي املتع قة لتغري املناخ؛
(ح) العمــل لنشــاط ع ــحت معزيــز مبــا رات الشــباب ومتكـ الشــاابت هل جمــاا اإل ارة
املستدامة لألراج واملياه؛
(ط) املشاركة الشخصية هل األنش ة الت وعية املتع قة حبفا األراج واملوار املائيةل
واملش ــاركة الس ــتباقية هل أعم ــاا اإلص ــالح واإل ارة املس ــتدام ل مـ ـوار البي ي ــة املتـ ـدهورةل ومعزي ــز
موعية أقراننا ذه األعماا واخنراط م في ا.
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النداء م دجل تلق الد م م دصحاب املصلح
مــع أجــل مواج ــة جيــمم التحــدايت املــذكورة أعــالهل نــدعو حنــعل الشــباب العــامل ل جيــمم
املنظم ــات احلكومي ــة وغ ــري احلكومي ــةل الوطني ــة من ــا والدولي ــةل واجلمعي ــات والوس ــا األك ــا ل
واألعم ــاا التجاري ــة وجعي ــات املتم ــمم امل ــدقل د ــا في ــا ال ــيت يقو ه ــا الش ــبابل ووك ــالت األم ــم
املتحدةل إىل السع ل وفاء ابللتزامات التالية
االستثما و التعليم اجليد الذي يسا ي بني اجلميد الري غرري الرير
(أ)
جلمي ررد الش رربابل وخاصــة الش ــاابتل ولن ــاء وع ـ ق ــوي ابلقض ــااي البي ي ــة وابحلق ــوق هل األراج ـ
واحلقوق الجتماعية مع سع صغرية؛
(ب) تز يررد اخلرررجيني الشررباب م ر دهن ر ا الد اس ر الثان ي ر ابملعررا ف املهررا ات
العملي ر ل املفيــدة ل نجــاح هل ســوق الو ــائف اخلض ـراءل وخاصــة هل ق ــاع استصــالح األراج ـ
وحفا األراج واملوار املائيـة .ومشـمل األنشـ ة املمكنـة البـارزة منظـيم و عـم التـدريب التع يمـ
أو امل ين أو التقين ئي الص ة ومنمية امل ارات هل جماا التكنولوجيا الرقميةل وهو ما يتصل مباشرة
لسوق العمل .ويشمل ئل أيض ا لرامي التع يم اخلاص والعم (مثالال أسـاليب التحـريي والـريل
والستخدام املستدام ل مدخالت الزراعية) اليت مست دف ف ات متنوعة مع الشباب؛
(ج) إنشاء برامج للتد يب املهت برامج للمبتكري الشرباب تعرزز ر امل اهرب
الشراب مبرا يتريل الفرصر للرتعلم االبتكرا ل وخاصــة هل جمـاا اإل ارة املسـتدامة لألراجـ واملـوار
املائية .ومع شأن ئلـ أن يشـجمم امل ـارات الشـالة ع ـحت ويـل األفكـار إىل مشـاريمم ولكن ـا مـع
ئلـ ـ  .ولك ــع ل نق ــاابت ومنظم ــات أص ــحاب األعم ــاا والق ــا اخل ــاص مق ــدك ق ــروض لفائ ــدة
منخفضة ومتويل وموار ل امي الشباب؛
ى
( ) االسر ررتثما و البر رراحثني الشر ررباب مهر ررم و رر ررال إنتر رراج د ر ررا
جديررد بررع املعررا ف انلير ال طنير العاملير مر دجررل سررد الثلررات و املسررائل املتعلقر
ابأل اض مع خالا إنشاء صنا يق ل بحوث أو متويل الباحث الشباب؛
(هـ) االستثما و اقتصا التد ير االقتصا األخضرر و العلرم التكن ل جيرا
تنفي ررذ سياس ررات تع ررزز االس ررتخدام اإل ا املس ررتدامني لأل اضر ر املي رراه مث ررل ال اق ررات
املتجررد  .وحيتــاج هــذا الفــر مــع الســوق إىل ح ـوافز ل نمــو والت ــورل دــا يوجــد و ــائف شــاغرة
جديدة هل هذه املالت؛
(و) العمل لد إحياء امله املرتب ابلفالح الز ا دا عل الق ا الزراع
أكثر حداثة وجذابا ل شبابل وإعانـة القتصـا الزراعـ ل وجـمان إمكانيـة احلصـوا ع ـحت األراجـ
واحلقوق في ال ومزويد الشباب ابحلوافز واخل ات والتمويل إلطالق مشاريمم جديدة؛
(ز) تبا ل املعرا ف مبرا و للرأ طا سرات الز ا ر اخلاصر ابلشرع ب األصرلي
التشررا مررد الشررباب م ر دجررل املسررا د لررد حتليررل املشرراكل م ر زا ي ر تلف ر تعزيررز
مشا ك الشباب و صند القرا املتعلق ابملسائل البي ي  .ولكـع قيـق ئلـ مـع خـالا منظـيم
الصعد احمل والوطين والدو ؛
اجتماعات وح قات عمل راسية ومؤمترات شبالية ورية ع حت ُ
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ررم تيسررري الفضرراءات/املنابر لررد شرربك اإلنرتنررح خا جهررا للحر ا ات
(ح)
املشا ات محرالت سرائع اإل رالم األنشر الت ير لرد الصرعيدي الر طت الرد يل
مــع أجــل الوصــوا إىل املتمعــات احمل يــة امل مشــة و عــوة الشــباب إىل العمــل مع ـ ا ومعزيــز أ وارهــم
كمناص ـريع وشــركاء هل عــم الغايــة  3-15مــع أهــداف التنميــة املســتدامةل املتع قــة لتحييــد أثــر
مدهور األراج ل واإلس ام هل لناء السالم املستدام مع أجل أجياا املستقبل


لك ــع ل ص ـ ل لص ــفت ا الب ــد املض ــيف ملنت ــدى الشــباب ه ــذال م ــثالال أن متث ــل
نق ــة الن ـ ــالق ــذه املنـ ــالر .وس ــتكون مب ــا رة الش ــباب ملكافح ــة التصـ ــحر
ومــدهور األراجـ منـ ا لتعزيــز وميســري عــم الغايــة  3-15مــع أهــداف التنميــة
املستدامة هل صفوف الشباب مع أجل إيصاا أفكارهم إىل صنا القرار؛



لكــع أيض ـ ا ل ـ انمي مت ــوع األمــم املتحــدة وغــريه مــع الوكــالت التالعــة ــا
اغتنــام هــذه الفرصــة هل الص ـ لالســتفا ة مــع املشــاريمم الت وعيــة ئات الص ـ ة
اخلاصة اب ا عمـوم الصـ ل شـباب أو غريهـا مـع املشـاريمم املماث ـة هل منـاطق
أخــرى .ومــع خــالا هــذه املبــا رات لكــع معب ــة املت ــوع الشــباب مــع الصـ
والعـ ـ ــا لالج ـ ـ ـ ال تنش ـ ـ ـ ة خدميـ ـ ــة م وعيـ ـ ــة ئات ص ـ ـ ـ ةل متع ـ ـ ــق دجـ ـ ــاا
استصالح األراج واملوار املائية املتدهورة ع حت الصعيد العامل ؛



لكــع أيضـا ملشــاركة الشــباب أن مســتفيد مــع الرال ــات األكا ليــة واملؤسســات
الـ ــيت معمـ ــل لنشـ ــاط ع ـ ــحت مبـ ــا ا (أو نشـ ــر) نتـ ــائي أحباث ـ ــا مـ ــمم الشـ ــباب أو
املنظمات اليت يقو ها الشباب مع أجل معزيز معميم املع ومات واملعارف؛



إن التيس ـ ـ ــري خ ـ ـ ــارج اإلنرتن ـ ـ ــت ل مع ـ ـ ــارف ونق ـ ـ ــل التكنولوجي ـ ـ ــال أي أح ـ ـ ــدث
التكنولوجيات الزراعيةل سيفيد الشباب هل املتمعات احمل ية الريفية احملرومة.

خامسا -مالحظات ختامي
أخ ـريال إننــا نــدعو األط ـراف احلاج ــرة هل الــدورة الثالث ــة عشــرة مل ـؤمتر األط ـراف إىل اختــائ
خ وات لتنفيذ التوصيات املبينـة .ون ـب إىل األطـراف أن ترد ج مبرا الشرباب و مناقشرا ا
دن أتخذها و اال تبا و ملير اارال القررا مـع أجـل جـمان حصـوا أجيـاا املسـتقبل ع ـحت
أ وات مواج ة القضااي الجتماعية والبي ية الوشيكة لفعالية وع حت سبل اية أ ُّمنا األرض.

إن الــدورة الثالثــة عشــرة مل ـؤمتر األط ـراف هل امفاقيــة مكافحــة التصــحر متثــل نق ــة لدايــة
ومن قـ ـا لتحفي ــز وإشـ ـراك الش ــباب اآلخـ ـريع ع ــحت الص ــعيديع احمل ـ ـ والع ــامل م ــع أج ــل حف ــا
وإصالح موار ان احملدو ة مع األراج .
إن جمــر الرغبــة هل التغيــري ل مكف ـ هل حــد ئا ــا فيجــب ع ينــا أن ن بــق ع ــحت أنفســنا
التغيــري الــذي نــو رؤيتــه .فبمفــر انل إبمكاننــا أن نســريل لكــع مع ـ ال إبمكاننــا أن نعــدو .ولــذل
مكون الوحدة جرورية ل غاية مع أجل ل وغ األهداف املذكورةل وحنع متحمسون لختـائ اخل ـوات
الضــرورية لبنــاء مســتقبل أكثــر اســتدامة وعــدلا ل جميــمم .ونت ــمم قــدما لعــام  2030ومــا لعــدهل
حي ــث س ــيتم التغ ــب ع ــحت العدي ــد م ــع التح ــدايت العاملي ــة لتحقي ــق الغاي ــة  3-15م ــع أه ــداف
التنمية املستدامة.
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