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

 )أ( من جدول األعمال7البند 
 املسائل اإلجرائية

ات عمليو ـات مشاركة منظمات اجملتمع املدين وإشراكها يف اجتماع
 اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر

مشــــاركة منظمــــات اجملتمــــع املــــدين وإشــــراكها يف اجتماعـــــات وعمليــــات   
 اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر

 مقدم من رئيسة اللجنة اجلامعة مشروع مقرر  
 إن مؤمتر األطراف،  
 من االتفاقية، 22و 21و 20و 19و 14و 13و 10و 9و 6و 3إىل املواد  إذ يشري 

 ، 12-م أ/5و 11-م أ/5و 10-م أ/5و 9-م أ/5إىل املقررات  وإذ يشري أيضا    
طاراف وييااتا  على أمهية مشاركة منظماات اتتماا املاد  و دورات ماؤمتر األ وإذ يشدد 

تفاقيااة مفاة ااة اتيجي الالفرعيااة، وكااعلى علااى أمهيااة م ااامهت ا و تنفيااع االتفاقيااة وا طااار االساا  
 )يُعتمد ةيما بعد(، 2030-2018التص ر للف ة 

 الفريق املعين مبنظمات اتتما املد ، وأبمهية استمراره، (1)بعمل وإذ يرحب 
لفعالياة الادعم الاق تقدما  االتفاقياة  (2)يم امل تقلبنتائج وتوصيات التقي وإذ يرحب أيضا   

 ملشاركة منظمات اتتما املد ،
األطاااراف الاااق لي اااا  اااا منظماااات  تماااا ماااد  معتمااادة لاااد  ماااؤمتر  يشاااجا -1 

القليلة منظماهتا املعتمدة لديا  علاى تعزياز مشااركة منظماهتاا و عملياة االتفاقياة علاى  األطراف أو
__________ 

 . ICCD/COP(13)/15الوثيقة  (1)
(2) <www2.unccd.int/about-us/evaluation-office>. 
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ل تنفياع االتفاقياة، وعلاى الصاعيد الادوأ مان أجال كفالاة مزياد مان التاوا ن الصعيد الوطين من أجا
 و مشاركة منظمات اتتما املد  و دورات مؤمتر األطراف ويياات  الفرعية؛

األطاااراف إىل النظااار و التوصااايات املقدماااة مااان الفرياااق املعاااين مبنظماااات  يااادعو -2 
 يتعلق حبقوق األرض؛ ، ةيما(3)اتتما املد 

 ويادعوالبلدان املتقدمة األطاراف واألطاراف األىار  ذات االسات،اعة،  يشجا -3 
 لنظر و التاربعااص إىل املنظمات املالية والدولية، ومنظمات اتتما املد  ومؤس ات الق،اع اخل

منظماااات  للصاااندوق التفميلاااي والصاااندوق اخلااااص  التفاقياااة  ااادف نااامان مشااااركة أوساااا مااان
 اااا الفرياااق  ق يضااا،لاتماعاااات االتفاقياااة وعملياهتاااا، وكاااعلى و األعماااال الااااتتماااا املاااد  و اج

 املعين مبنظمات اتتما املد ؛ 
الفريااااق املعااااين مبنظمااااات اتتمااااا املااااد  علااااى النظاااار و ا طااااار  يشااااجا أيضااااا   -4 

 إطااار مااؤمترات واملواناايا املدرجااة  )يعتمااد ةيمااا بعااد( وو 2030-2018االساا اتيجي للفاا ة 
 ؛ 2019-2018طراف عند ونا برانمج عمل  للف ة األ

الفرياااق املعاااين مبنظماااات اتتماااا املاااد  علاااى اساااتعراض طرائاااق  يشاااجا كاااعلى -5 
 عمل   دف حت ني ةعاليت  و عمليات االتفاقية؛

إىل الفرياااق املعاااين مبنظماااات اتتماااا املاااد  أن يقاااديقم تقريااارا ، عااان طرياااق  ي،لاااب -6 
 لة؛ال نتني املقب الل ة ةىألطراف و دورت  الرابعة عشرة يتناول ةي  أنش،ت  األمانة، إىل مؤمتر ا

إىل األمانة أن تتخاع،  لتعااون ماا الفرياق املعاين مبنظماات اتتماا  ي،لب أيضا   -7 
 قل؛التقييم امل ت نبثقة عناملد ، ورينا  بتواةر املوارد، التدابري الال مة لتنفيع التوصيات امل

إىل األمانااة أن تقااوم، رينااا  بتااواةر املااوارد، بتي ااري  ديااد عضااوية  لىي،لااب كااع -8 
 ة سنتني؛ملد 2018الفريق املعين مبنظمات اتتما املد  و كانون الثا /يناير 

إىل األمانااة أن تقاادم تقرياارا  عاان تنفيااع يااعا املقاارر إىل مااؤمتر األطااراف و  ي،لااب -9 
 دورت  الرابعة عشرة.

    

__________ 

 /www2.unccd.int> حقاااوق األراناااي مااان أجااال اساااتدامة ا يااااة علاااى األرضةرياااق منظماااات اتتماااا املاااد    (3)

publications/civil-society-organizations-cso-panel-land-rights-sustainable-life-land>. 


