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ي مكافحة الجفاف والتصحر بحسب
رؤ�ة دور الشباب �ف

ي مؤتمر ستوكهولهم 
ف �ف ،+50األطراف المشاركني

سیشكل المستقبل لألجیال 50+ ما قررناه في ستوكھولم . نحن نقف عند نقطة تحول في تاریخ البشریة•
)رئیس الجمعیة العامة لألمم  المتحدة. (حان الوقت لتغییر المد. القادمة

وفقًا . ملیون طفل في مناطق تكون فیھا شدة الجفاف مرتفعة أو شدیدة االرتفاع160یعیش ما یقرب من •
زیادة تواتر للھیئة الحكومیة الدولیة المعنیة بتغیر المناخ ، فإن تأثیرات تغیر المناخ ستؤدي فقط إلى

ان بشكل وھذا لھ آثار عمیقة على الشباب ، الذین یتأثرون في كثیر من األحی. الظواھر الجویة المتطرفة
.فرید من خالل تدھور األراضي

ھا جیل الشباب ھو الجیل  الذي سیساعد في تحدید ھذه الحلول ؛ وھو الذي سیتخذ خطوات ما من شان•
.  مكافحة التصحر والجفاف 

من الشباب ومن الضروري لإلطراف المشاركة في مؤتمر استوكھولم أن تسلم بأن العالم یضم الیوم ً جیال•
تبارھم من لم یسبق لھ مثیل من حیث كثرة العدد، وأن تتخذ الخطوات الالزمة الستغالل ھؤالء الشباب باع

جمیع ویجب على المنظمات الدولیة واألممیة أن تؤید بقوة مسألة تمكین الشباب على. عوامل التغییر
.  مستویات السیاسات والبرامج المتصلة بتغیر المناخ

صحر التالشباب الیوم یعملوا في مبادرات رائعة ما من شائنھا التخفیف من تغیرات المناخ ومكافحة •
.والجفاف لما لھ من مستقبل أمن ومستدام 



ي الشباب إدماجك�ف�ة  ي ودون الوطىف ي صنع الس�اسات وأ�شطة المكافحة ع� المستوى االقل��ي والوطىف
�ف

. ة لھم أشراك الشباب على المستوئ المحلي في صناعة القرار من خالل تمكینھم واتاحة الفرص•
جتمعات تضخیم أصوات الفقراء والشباب والنساء ومجموعات السكان األصلیین والمحلیین الم•

االعتبار والمجموعات المھمشة األخرى ؛ و التأثیر في المناقشات الوطنیة والعالمیة التي تأخذ في
.آراء جمیع أصحاب المصلحة

. تصحر اإلستشمار في التعلیم الجید للشباب والسیما في مجال البیئة واألرض والجفاف وال•
بیئة تأھیل خریجي الجامعات من الشباب ومساعدتھم للحصول على اعمال وتمكنیھم في مجال ال•

ومكافحة التصحر والجفاف
من الحري و. یجب إعطاء الشباب ً دورا ً حاسما في میدان التكیف مع تغیر المناخ والتخفیف منھ•

اقشا بالحكومات وھیئات وضع السیاسات أن تشجع مشاركة الشباب على جمیع مستویات المن
الدائرة بشأن موضوعي التكیف والتخفیف

.صحر إشراك الشباب في المشاروات المحلیة واإلقلیمیة المعنیة بأنشطة مكافحة الجفاف والت•
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