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 املرفق

 إعالن أوردوس   
املسننتو ، امتمعننني يف ااننفمل الرفيننع املسننتو  مننن النندورة  يالرفيعننحنننن، الننو رامل واملم لننني  

 12و 11 ال ال ة عشرة ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمنم املتحندة ملكافحنة التصنحر، املعقنود ينومي
 يف أوردوس تلبيةً لدعوة من حكومة مجهورية الصني الشعبية، 2017أيلول/سبتمرب 

مجهورينننة الصنننني الشنننعبية علنننة حسنننن ال نننيافة عنننن صنننالر تقننندير   كومنننة إذ نعنننر   
 تنظيم الدورة الرفيعة املستو ،علة وألمانة االتفاقية 

ابلتننفاح حكومننة مجهوريننة الصننني الشننعبية العمننل مننع األطننراف علننة مكافحننة  وإذ نرحننب 
التصحر واافاف والعواصف الرملينة والاايينة، وصاصنة يف اسنيا وأفريقينا، وتقندم الندعم إ   الينة 
ا ننننفاح وال ريننننق التعاونيننننة مننننن أجننننل مكافحننننة التصننننحر ، و نننني شننننرا ة يننننني أصننننحا  مصننننلحة 

القتصنناد أص ننر مننن أجننل  يينند أألننر تنند ور األرا نني يف تننروج دامة و متعننددين تعننف  التنميننة املسننت
 املن قة وصارجها من صالل تبادل اخلربات وينامل القدرات واملشاريع اإلي احية،

أن التصننحر/تد ور األرا نني واافنناف تننوا ر ت ننري  نندتت ييةيننة واقتصننادية  وإذ نؤ نند 
ال سيما الفقر، واعتالل الصنحة، وانعنداح األمنن واجتماعية  رب  أماح التنمية املستدامة العاملية، و 

تغننننن املننننننا ،   مننننلالقنننندرة علننننة  وتراجننننعالغننننذاوي، وفقنننندان التنننننو  البيولننننوجي، وننننندرة امليننننا ، 
 القسرية،  واهلجرة

حلقنننننننة مفرلنننننننة منننننننن الفقنننننننر  إ  وجنننننننودإ  أن الفقنننننننر ً نننننننل  ننننننندتً عامليننننننناً و  وإذ نشنننننننن 
 جه صاص يف سكان األرتف وامتمعات احمللية، والتصحر/تد ور األرا ي واافاف تؤألر يو 

لنننظم اإليكولوجيننة علننة حنننو مسننتداح لاب اجننة إ  تننوفن وتنناوف وصنندمات  وإذ نسننلم 
  قيقاً لألمن الغذاوي والتنمية املستدامة، 

إ امل منننا للتصنننحر/تد ور األرا ننني واافننناف منننن  ألنننن يف أشننند  وإذ يسننناور  ابلنننق القلنننق 
؛ والشننعو  األصننلية وامتمعننات احملليننة؛ و بننار السنننيهم الشننبا  واألطفننال الننناس  ننعفاً ف ننن فنن

 واألشخاص ذوو اإلعاقة؛ واملفارعون الفقرامل واملهاجرون( تبعاً للظروف الوطنية،
أن  وننر اافناف يف أفريقينا،   منلإبعالن ويند وك لتعفيف القدرة علة  وإذ حنيط علماً  
ة املعقدة اليت تؤألر سلباً يف سبل معيشة الفقرامل وال عفامل، ال بيعي األص ارمن  و ص ر اافاف 

 علة مجيع املستوتت، التحملوأنه يت لب درجة فعالة ومعف ة من التأ ب والقدرة علة 
أن العواصننف الرمليننة والااييننة، ومننا ينننجم عنهننا مننن فقنندان للايننة اخلصننبة، مت ننل  نننر وإذ  

ة ق اعننات، يننفداد حنندًة يفعننل األشننكال لننن املسننتدامة  نندتً  شننةاً عننايراً للحنندود وشنناماًل لعنند
كن أن يؤدي إ  تفاقم التحدتت البيةية القاومة،  إلدارة األرا ي واستخداح امليا  ًو

أبن تغنننن املننننا  يشنننكل ملدينننداً عامليننناً ص نننناً ينبغننني أصنننذ  يف االعتبنننار لننند   وإذ نسنننلم 
 تنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر،
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ق نننا  األرا ننني واملينننا  وا راجنننة يف التخفينننف منننن ا ر تغنننن املننننا   أبمهينننة نعنننافوإذ  
أن ديباجة اتفاق ابريس، الذي اعُتمد يف الدورة ا ادينة والعشنرين ملنؤمتر  ونالحظوالتكيف معه، 

األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية يشأن تغن املنا ، تقر أبمهية أن ُ فظ وتُعّف ، حسنب 
 اليع وصفّا ت لا ات الدفيةة،االقت امل، يو 

علننة مننا ملكافحننة التصننحر/تد ور األرا نني واافنناف مننن دور  نناح يف  قيننق  وإذ نشنندد 
أ داف التنمية املستدامة األصر  ذات الصلة فم ل األ داف املتعلقة ابلفقر واألمن الغنذاوي وااينة 

 ألص ار ال بيعية،اب التأألرالبيةة واالستخداح املستداح للموارد ال بيعية( ويف ا د من املخاطر وأوجه 
،  نننننا يف ذلننننن  20٣0ص نننننة التنمينننننة املسنننننتدامة لعننننناح  إذ نؤ ننننند منننننن جديننننند التفامنننننناو  

مننن تننا رة  مننن أ ننداف التنميننة املسننتدامة أال و نني السننعي إ   قيننق عننا  صننال   ٣-15 الغايننة
 تد ور األرا ي، 

 ص ننة عمننل أديننس أاباب الصننادرة عننن املننؤمتر النندوي ال النن  وإذ نؤ نند مننن جدينند أي نناً  
 لتمويل التنمية اليت تشكل جفملاً  ال يتجفأ من ص ة التنمية املستدامة لعاح 20٣0،

إ  اعتماد اخل ة االسااتيجية للتننو  البيولنوجي،  نا يف ذلن  أ نداف ايتشني وإذ نشن  
 ،2020-2011للتنو  البيولوجي للفاة 

، النننيت 20٣0-2017ص نننة األمنننم املتحننندة االسنننااتيجية للغننناابت للفننناة  وإذ نرحنننب 
 ، واليت تسا م يف درمل التصحر،2017اعتمدملا اامعية العامة لألمم املتحدة يف نيسان/أيريل 

للغاابت وا راجنة، النذي اعُتمند  2050إبعالن ديرابن يشأن رؤية عاح  وإذ حنيط علماً  
 ،2015يف املؤمتر العاملي الرايع عشر للغاابت يف أيلول/سبتمرب 

موعنننة العشنننرين يشنننأن ص نننة التنمينننة املسنننتدامة ص نننة عمنننل ج وإذ حننننيط علمننناً  نننذل  
 ،2016اليت اعُتمدت يف مؤمتر قمة  انغجو يف أيلول/سبتمرب  20٣0 لعاح

 التفامنا القوي ابلتنفيذ الفعال التفاقية مكافحة التصحر،  وإذ نكرر 
مكافحنننة  ابلعمنننل امل ننن لع ينننه منننن أجنننل و نننع إطنننار اسنننااتيجي التفاقينننة وإذ نرحنننب 
  أساس متني لرصاونا وقدرتنا علة التكيف يف املستقبل،   20٣0-2018للفاة  التصحر
تحييد أألنر تند ور األرا ني لاباهود الوطنية الرامية إ  و ع أ داف طوعية  وإذ نرحب 

 ،20٣0حبلول عاح 
أمهيننة القيننادة ا كوميننة والشننرا ات يننني أصننحا  املصننلحة املتعننددين  وإذ نعينند   ينند 

الق نننا  اخلننناص  قيقننناً لنننمدارة املسنننتدامة للننننظم اإليكولوجينننة والتننننو  البيولنننوجي و تدة مشنننار ة 
 وإعادة   يلها،  وإصالحهاواألرا ي 
أبمهيننة املؤسسنننات الفعالننة اخلا نننعة للمسننامللة والشننناملة للجميننع، والسياسنننات  وإذ نقننر 

األرا ني  قيقناً لننمدارة  تندين شنؤونوا نوافف السنليمة، وا كنم الرشنيد وسنيادة القننانون لتحسنني 
البلنندان علننة ونشننجع األرا نني، يف  والتصننرفاملسننتدامة لألرا نني، وا صننول علننة حننق امللكيننة 

إيالمل االعتبار الواجب لنشر املبادئ التوجيهية ال وعينة لنمدارة املسنؤولة  ينا ة األرا ني ومصنايد 
 املبادئ وتنفيذ ا، األمساك والغاابت يف سياق األمن الغذاوي الوطين والتعريف هبذ 
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اباهننود اااريننة مننن أجننل  ويننل أ نناس اإلنتنناج واالسننتهالك ا اليننة وجعلهننا  وإذ نرحننب 
 أ  ر  فاملة من حي  استخداح املوارد وشاملة اجتماعياً ومالومة ومستدامة ييةياً،

دارة يقيمننة املعرفننة والتعلننيم والعلننم والتكنولوجيننا اادينندة للتنميننة املسننتدامة واإل وإذ نسننلم 
ااينندة لألرا نني،  ننا يف ذلنن  االسننتفادة، يف مجلننة أمننور، مننن املبننادئ التوجيهيننة ال وعيننة يشننأن 

علننة أمهيننة  نشننددو اإلدارة املسننتدامة للايننة الننيت و ننعتها منظمننة األلذيننة والفراعننة لألمننم املتحنندة، 
تكنولوجيا يف مكافحة  رورة امل ي يف تعفيف دور العلم والَثمّ اختاذ قرارات مبينة علة العلم، ومن 
يتنظننيم معننرت التكنولوجيننا يف النندورة ال ال ننة عشننرة  ونرحننبالتصننحر/تردي األرا نني واافنناف، 

 ملؤمتر األطراف يف اتفاقية مكافحة التصحر،
 إعننننادة   يننننل تننننؤدي إ أبن ممارسننننات اإلدارة املسننننتدامة لألرا نننني الننننيت  منننننا واقتناعنننناً  
 اً واقتناعننامتمننع،  يسننتفيد منهنناإجياييننة يعينندة املنند    ألننناتعلننة  تن ننوي هاصننالحاستو  األرا نني

مجيننننع ق اعننننات امتمننننع  الننننذين ً لننننونأبن مشننننار ة أصننننحا  املصننننلحة املتعننننددين   ننننذل  منننننا
سنننيما منظمنننات امتمنننع املننندا، واملنظمنننات اخلنينننة، والق نننا  اخلننناص، واألوسننناس العلمينننة،  فال

يف  حامسناً  عنامالً والشنبا ( سنتكون  ،وامتمعات احملليةوالبلدتت، والنسامل، والشعو  األصلية، 
  مان  ذ  الفواود و قيق أ داف االتفاقية،

منظمنننننات امتمنننننع املننننندا يف تنفينننننذ االتفاقينننننة وإطار نننننا  إشنننننراكعلنننننة أمهينننننة  وإذ نشننننندد 
 ،20٣0-2018االسااتيجي للفاة 

لرجننل واملننرأة يف صنننع علننة أمهيننة املشننار ة الكاملننة والفعالننة لكننل مننن ا وإذ نسننلط ال ننومل 
التفامننا يتحقينق املسناواة ينني اانسنني ومتكنني مجينع  وإذ نعيد   يندالقرار علة مجيع املستوتت، 

 النسامل والفتيات، 
بل االسنننتفادة ابلننندامل، النننذي يناصننر  امتمنننع املنندا، الننداعي إ   سنننني ُسنن وإذ نعنناف 

صننون االسننتفادة و تعفيننف  ننمان ا يننا ة و  وطينندت يشننملألرا نني،  ننا اب املتعلننقواملراقبننة واإلشننراف 
عنننن  لفقنننرامل والفةنننات ال نننعيفة، ف نننالً فيمنننا يتصنننل ابحقنننوق املسنننتخدح للرجنننل واملنننرأة، ال سنننيما 

 من عناصر التنمية املستدامة، حامساً  الشعو  األصلية وامتمعات احمللية، ابعتبار ذل  عنصراً 
معات احمللية يف املناطق املتأألرة ولتنوفن ااهود اليت تبذهلا األطراف لدعم امت وإذ نالحظ 

ا يؤدي إ   تدة القدرة علة التحمل والرصنامل، عنن طرينق  فرص العمل الالوق لألفراد ال عفامل، 
 إعادة   يل األرا ي املتد ورة،

 ؛20٣0-2018 للفاةابإلطار االسااتيجي التفاقية مكافحة التصحر  نرحب -1 
فيمنا  عملية التحديد ال وعي أل داف  ييد أألر تد ور األرا ني، يتيسن نلتفح -2 

ما يكفي منن الندعم للجهنود الوطنينة الرامينة إ   وينل األ نداف  وتوفنيتعلق ابألطراف الرالبة، 
 احملددة لتحييد أألر تد ور األرا ي إ  مشاريع فعالة وإجراملات منصفة؛ 

ف ال وعيننة لتحيينند أألننر تنند ور الننيت   تسننتخدح يعنند األ نندا األطننرافنشننجع  -٣ 
 أن تنظر يف اختاذ  ذا اإلجرامل؛علة  اً األرا ي  أداة فعالة لتوجيه تنفيذ االتفاقية وطني

مجينننننع أصنننننحا  املصنننننلحة القنننننادرين إ  تيسنننننن الننننندعم العلمننننني والتقنننننين  نننننندعو -٤ 
سنتو  النوطين لألطراف الرالبة يف تنفيذ ومتايعة  دفها ال وعي لتحييد أألر تند ور األرا ني علنة امل



ICCD/COP(13)/L.14 

5 GE.17-16056 

، واالسنتفادة منن واحمللي، مع الا يف يشنكل صناص علنة تعفينف القندرات التقنينة للبلندان األ  نر  ألنراً 
 اإلرشادات املقدمة من انة العلم والتكنولوجيا و يةة التفاعل يني العلوح والسياسات؛

سنات يفتدة إدماج أ داف وممارسات اإلدارة املسنتدامة لألرا ني يف السيا نتعهد -5 
 واخل ط واالست مارات ذات الصلة من أجل املسامهة يف  قيق  ييد أألر تد ور األرا ي؛

ابلتقننندح احملنننر  يف تعبةنننة منننوارد الق ننناعني العننناح واخلننناص،  نننا يف ذلننن   نرحّنننب -6 
الق ننا  اخلنناص وأصننحا  املصننلحة ا صننرين  وننندعوإنشننامل صننندوق  يينند أألننر تنند ور األرا نني، 

 ات الكفيلة يتحقيق  ييد أألر تد ور األرا ي علة الصعيد الوطين؛إ  تعفيف االست مار 
الق نننننننناعني العنننننننناح واخلنننننننناص علننننننننة مواصننننننننلة االسننننننننت مار يف ت ننننننننوير  نشننننننننجع -7 

التكنولوجيننات واألسنناليب واألدوات الننيت تصننل  ملكافحننة التصننحر/تد ور األرا نني واافنناف يف 
 وافقة أصنحا  و املعارف التقليدية  شمليتبادل املعارف ف ا ي وعلة الدفع قدماً خمتلف املناطق، 

 املعارف(، وينامل القدرات، وتقاسم التكنولوجيا؛ 
ا اجة إ  تعفيف التعاون مع املؤسسنات املالينة الدولينة أو اإلقليمينة  علة نشدد -8 

ذات الصننننلة، والق ننننا  اخلنننناص، واملنظمننننات الدوليننننة، وإ  ت ننننوير القنننندرات الوطنيننننة علننننة أرت 
منننننع اتفاقينننننات رينننننو األصنننننر  وسننننناور االتفاقنننننات  - حسنننننب االقت نننننامل - التننننن  ر و تدة ،الواقنننننع

 والعمليات البيةية املتعددة األطراف؛
 ، هنندف، حسننب االقت ننامل،  تدة تعبةننة املننوارد علننة مجيننع املسننتوتت  نتننوصة -٩ 

 وتنوينع قنننوات التمويننل  ننا يتماشننة ،تفاقيننةاالوتوطيند اليننات وفننرص التمويننل املتاحنة لنندعم تنفيننذ 
 مع ص ة عمل أديس أاباب؛ 

لمبادرات اليت تعود ابلنفع علة أشد الفةات لاألولوية، حسب االقت امل،  نوي -10 
إ  متكننني األشننخاص األقننل قنندرة علننة التكيننف مننع تبعننات التصننحر وتنند ور ترمنني والننيت   ننعفاً 

 األرا ي واافاف؛
ننند العمنننل الالونننق القننناوم  نشنننجع -11  املبنننادرات الوطنينننة واإلقليمينننة املبتكنننرة النننيت توجا

لعمننل األفنراد ال ننعفامل،  نا يسنهم يف إعننادة   ينل األرا نني  علنة اسنتغالل األرا نني وتنوفر فرصناً 
تد ور األرا نننني واافنننناف ويتبعننننات ذلنننن  االجتماعيننننة /املتنننند ورة يف املننننناطق املتننننأألرة ابلتصننننحر

يف من قة الصنحرامل   السور األص ر العظيم  بادرات من قبيل مبادرة  لماً ع وحنيطواالقتصادية، 
 والساحل، ومبادرة االستدامة واالستقرار واألمن، ومبادرة السد األص ر؛

 ونتعهننندابخل نننوات اإلجيايينننة املتخنننذة للننندفع يتمكنننني النسنننامل والفتينننات  نعننناف -12 
وذلننن   ،ت إحنننرا  تقننندح يف تنفينننذ االتفاقينننة عاانننة أوجنننه عننندح املسننناواة ينننني اانسنننني النننيت تقنننو 

لسننعي إ   قيننق املشننار ة الكاملننة والفعالننة للرجننال والنسننامل علننة السننوامل يف التخ ننيط وصنننع اب
 يراعي املنظور اانساا علة مجيع املستوتت؛ القرار ويف تنفيذ االتفاقية تنفيذاً 

كومنة والق نا  اخلناص ا  تقنوح علنة مشنار ة يننيهج اليت علة اتبا  الن   عنشجّ  -1٣ 
األعمنال  مؤسسناتتقامسها توامتمعات احمللية يف تقدم صدمات اقتصادية وإيكولوجية ًكن أن 

مفهننوح  ومننن ذلنن  منن الً يتنند ور األرا نني والفقننر،  سننايقاً  الننذين  ألننرواالتجاريننة واملفارعننون احملليننون 
 ق يف صحرامل  ويو ي، أوردوس؛ االقتصاد الصحراوي األص ر  امل بّ 
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ا كومننات احملليننة، علننة وجننه اخلصننوص، إ  التعنناون مننن أجننل مليةننة منندن  ننندعو -1٤ 
 جامعة ومستدامة ابستخداح ُُنُج اإلدارة املستدامة لألرا ي والتخ يط املتكامل الستخداح األرا ي؛

علننة اتبننا  ُنننج اسننتباقي لتعفيننف التعنناون والتنسننيق علننة الصننعيد العنناملي  حننن  -15 
قليمي من أجل معااة أسبا  و ألنات اافاف والعواصف الرملية والغبارية، واإلقليمي ودون اإل

، من أجل ا ند منن األص نار علة حنو مستداح مليا  وإدارة األرا ياتشجيع استخداح  يشمل ا 
ومن  ألن اافاف والعواصف الرملية والغبارية، مع تعفيف ودعم املبادرات الرامية إ  تبسيط  املقبلة

الشننامل ملواجهننة اافنناف،  ننا يف ذلنن  مننن صننالل االعتمنناد علننة نظننم الرصنند والتقيننيم  التأ ننب
وتعننف  قنندرة امتمعننات احملليننة والنننظم اإليكولوجيننة  خمنناطر ا نندو وابختنناذ التننداين الننيت تقلننل مننن 

 املتأألرة يتغن املنا  وال عيفة حياله علة التحمل؛ 
التند ور ابالعتمناد علنة ُننج  واسنتفحالعلة تفادي حدو  التصنحر  نشجع -16 

متكامنل للمسناحات ال بيعينة،  نا يشننمل إعنادة   ينل األرا ني املتند ورة واستصننالحها واإلدارة 
 املستدامة لألرا ي. 

    


