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 مؤتمر األطراف
 الدورة الثالثة عشرة
 ٢٠١٧أيلول/سبتمرب  ١٦-٦أوردوس، الصني، 

 املؤقت األعمال جدول من( أ)٧ البند
 المسائل اإلجرائية

 اجتماعيات فيي وإشراكها المدني المجتمع منظمات مشاركة
 لتصحرا لمكافحة المتحدة األمم اتفاقية وعمليات

 وعملييات اجتماعيات فيي وإشيراكها الميدني المجتميع منظميات مشاركة  
 التصحر لمكافحة المتحدة األمم اتفاقية

األمانة من مذكرة  

 موجز  
 مبببن عببددا   تعبباج أن األمانببب  إىل ،١٢-أ م/٥ مقبب ر  مبوجبب  األطببب ا ، مببؤ   طلبب 
يف عمليبببب  اتةاقيبببب  األمببببف املت ببببد  مل ا  بببب   املببببدي اجملتمبببب  منظمببببا  بإشبببب ا  املتعلقبببب  األمبببور

 اختيببار   يبب  عضببوي  جتديببد ييسبب  أن التنةيبب   األمببني إىل األطبب ا  مببؤ   وطلبب  التصبب   
 األطب ا  مبؤ   م تب  إىل مقرتحبا  الة ي  مبعّي  يقدم وأن ،(الة ي ) املدي اجملتم  منظما 
  أعضائه عدد وزياد  الة ي  عمل دعف سبل بشأن

ج  املق ر نةسه، طل  مؤ   األطب ا  إىل األمانب  التنةي يب  أن تقبدم تق يب ا  عبن ومبو  
الدور  الثالث  عش   ملؤ   األط ا ، وأن يتضمن ذلبك تق يب ف   يب  اختيبار تنةي  ذلك املق ر يف 

 منظما  اجملتم  املبدي عن تنةي  املهام اليت ُكّلف هبا 
وتتضمن ه   الوثيقب  تق يب   األمبني التنةيب   و  يب  اختيبار منظمبا  اجملتمب  املبدي  

املقب ر املب كور أعب  ، مب  تو بيا  لينظب   يهبا بشأن التدابري اليت اضطلعت هبا األمان  لتنةيب  
 مؤ   األط ا  يف دورته الثالث  عش   
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 احملتويا 
 الصة   الةقب ا  

 3 4-١                                                              معلوما  أساسي  - أول   
تةعيل إج اءا  مشارك  منظما  اجملتم  املبدي يف اجتماعبا  اتةاقيب  األمبف املت بد   - ثانيا   

 3 ١4-٥                                                      مل ا    التص   وعملياهتا
 3 ٦-٥                         جتديد عضوي    ي  اختيار منظما  اجملتم  املدي - ألف   
اقرتاح زياد  عدد أعضاء   ي  اختيار منظما  اجملتم  املدي التاب  لتةاقيب   - باء   

 4 9-٧                                         األمف املت د  مل ا    التص  
 4 ١4-١٠                    دعف   ي  منظما  اجملتم  املدي يف الضط ع بوليته - جيف   
 ٥ 43-١٥                                                ي    ي  منظما  اجملتم  املديتق   - ثالثا   

 ٥ 3٠-١٥                                         األنشط  اليت اضطل  هبا الة ي  - ألف   
 9 43-3١                        احلقوق يف األراضي: أولوي  منظما  اجملتم  املدي - باء   

 ملشارك  التص   مل ا    املت د  األمف اتةاقي ُ  تقدمه ال   الدعف  عالي  مدى تقييف - رابعا   
 ١١ ٥٧-44                                                                  املدي اجملتم 

 ١٢ ٥١-4٦                                                         الستنتاجا  - ألف   
 ١3 ٥٧-٥٢                                                            التو يا  - باء   

 ١4 ٥8                                                       الستنتاجا  والتو يا  - خامسا   
 



ICCD/COP(13)/15 

3 GE.17-10712 

 معلومات أساسية -أولا 
، تعبببببدي   علببببببت إجببببب اء اعتمببببباد ١٠-/م أ٥أدخبببببل مبببببؤ   األطببببب ا ، مبوجببببب  مقببببب ر   -١

مؤ   األط ا ، من بينها تغيري تش يل    يب  اختيبار منظمبا  اجملتمب  منظما  اجملتم  املدي لدى 
، ١١-أ م/٥ املقبببب ر ومبوجببب   9-/م أ٥املبببدي )الة يببب ( البببب   أنشببب  يف األ ببببل مبوجببب  املقبببب ر 

املبببؤ   تشببب يل  الة يببب  وعبببّزز املهبببام املسبببند  إليبببه املتعلقببب  بالتوا بببل والتنسبببي  مببب  منظمبببا   حبببدد
 املدي  اجملتم 

إىل األمانببب  والة يببب  أن يقبببدما مقرتحبببا  إىل م تببب  مبببؤ    ١٢-/م أ٥يطلببب  املقببب ر و  -٢
األطبب ا  بشببأن سببببل دعببف عمبببل الة يبب  وزيببباد  عببدد أعضبببائه  وقببد طلببب  أيضببا  إىل منظمبببا  
اجملتم  املدي زيباد  أوجبه التب زر بيبنهف وببني اتةاقيبا  ريبو البث    وطلببت األطب ا  كب لك إىل 

 ي ا  عن تنةي  املق ر أثناء الدور  الثالث  عش   ملؤ   األط ا  األمان  أن تقدم تق  
واستنادا  إىل احلبوار البوزار  الب   ُعقبد مب  منظمبا  اجملتمب  املبدي أثنباء البدور  الثانيب  عشب    -3

ملببؤ   األطبب ا  بشببأن موضببوع احلقببوق يف األراضببي، قبب ر الة يبب  أن ي بب س عملببه خبب ل  ببرت  السببنتني 
   والتشاور ولوض  جمموع  من التو يا  بشأن املواضي  املط وق  يف تق ي  الة ي  احلالي  للب و 

وطلبب  مببؤ   األطبب ا  العاشبب  إىل مببؤ   األطبب ا  الثالببت عشبب  إجبب اء اسببتع ا  عببام  -4
للنتائج اليت حتققت  يما خيص اإلج اءا  املنقَّ   اخلا ب  باعتمباد منظمبا  اجملتمب  املبدي حب  

عال  أكث  يف تنةي  التةاقيب   ويّسب   األمانب  تنظبيف السبتع ا  بواسبط  خببري ت ون مشاركتها  
 استشار   وت ِد نتائج وتو يا  الستع ا  يف الة ع ال اب  من ه   الوثيق  

تفعييييل إجيييرااات مشييياركة منظميييات المجتميييع الميييدني فيييي اجتماعيييات  -ثانياا  
 اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر وعملياتها

 تجديد عضوية فريق اختيار منظمات المجتمع المدني -ألف 
، طلبببب  مببببؤ   األطبببب ا  إىل األمببببني التنةيبببب   أن ١٢-/م أ٥مببببن املقبببب ر  3يف الةقبببب    -٥

وعمببب   هبببب   الةقببب  ، ونتي ببب    ٢٠١٦يسبببهل جتديبببد عضبببوي  الة يببب  للبببول كبببانون الثاي/ينببباي  
مبب  منظمببا  اجملتمبب  املببدي املعتمببد ،  ٢٠١٥ للمشبباورا  الببيت ُأج يببت يف تشبب ين الثبباي/نو مرب

 ُعنين األعضاء التالي  أمساؤهف:
  ) السيد  هندو إب اهيف أومارو )مبن ننب  التنسبي  ببني شبعوي أ  يقيبا األ بلي- 

 ممثل   عن أ  يقيا؛
  ) ممث   عن آسيا؛ -السيد هباناو  شان   كوسوم )من مجعي  التنمي  الق وي 
 سانشببيز سببانتيبانيين )مبن مجعيبب  التةتببية والتنميبب  املت اِملبب ( السبيد  ماريُولببد  

 ممثل   عن أم ي ا ال تيني  ومنطق  الب   ال ارييب؛ -
  )ممثل   عبن  -السيد   و ي و أخوبادز  )امل كز اإلقليمي للبيئ  يف منطق  القوقاز

 أوروبا الوسطت وأوروبا الش قي ؛
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 ممبببث   عبببن دول أوروببببا  -  علببت الطبيعببب ( السببيد ببببارين كارابّينبببار )م كبببز احملا ظببب
 الغ بي  ودول أخ ى؛

 ممثلتبببان عبببن  -لرسبببن  - السبببيد  مجبببال أناكيلي و بببا والسبببيد  كبببامي  نوردهبببام
 األمان  واآللي  العاملي ، علت التوايل 

بغيببب  تنةيببب  وليتبببه األ بببلي   مببب   ١١، اجتمببب  الة يببب  ٢٠١٦ينببباي  ومنببب  كبببانون الثاي/ -٦
ودعمببت األمانبب  عمببل   (وجهببا  لوجببه، وببباقي املبب ا  عببن ط يبب  التببداول عببن بعببد)ثبب   مبب ا  

 الة ي  وأعّد  الوثائ  املطلوبب  وقامبت بأعمال املتابع  علت الن و ال   طلبه األعضاء 

اقتراح زيادة عدد أعضاا فريق اختيار منظمات المجتميع الميدني التيابع لتفاقيية  -باا 
 لمكافحة التصحراألمم المتحدة 

، إىل األمانب  والة يب  أن يقرتحبا علبت م تب  ١٢-/م أ٥طلب  مبؤ   األطب ا ، يف مقب ر   -٧
 مؤ   األط ا  سبل دعف عمل الة ي  وزياد  عدد أعضائه  

كبانون الثاي/ينباي  وقبدم جمموعب  مبن   ١3واجتم  الة ي  م  م تب  مبؤ   األطب ا  يف  -8
طببب ا   وأبلبببق الة يببب  م تببب  مبببؤ   األطببب ا  باخليبببارا  املتاحببب  اخليبببارا  لتنةيببب  مقببب ر مبببؤ   األ

 وكان من بني ه   اخليارا  ما يلي:للو اء هب ا املتطلَّ   
 استم ار الوض  القائف؛ )أ( 
 ؛(١)إدماج أ  ق  األمف املت د  العش   ال ئيسي  )ي( 
 زياد  عدد أعضاء الة ي  إلتاح  التمثيل دون اإلقليمي؛ )ج( 
 مزيج من عنا   اخليارا  امل كور  أع    د() 

وبعد دراس  متأني ، اقبرتح الة يب  أن يعتمبد م تب  مبؤ   األطب ا  اخليبار )د(  وببالنظ   -9
إىل احلاجببب  إىل ضبببف مزيبببد مبببن الةببباعلني إىل الة يببب  ويف الوقبببت نةسبببه إىل ضبببمان تبببو    التمثيبببل 

يف أن يوا بببل  سببب  أعضببباء، علبببت الن بببو  وال ةببباء  املناسببببني يف الة يببب ، هنبببا  خيبببار  يبببتل ص
، باإلضا   إىل ث   منظما  مبن منظمبا  اجملتمب  املبدي يبتف ١١-/م أ٥املتة  عليه يف املق ر 

اختيارهبببا يف حبببال كبببان  ثيبببل جمموعبببا  رئيسبببي  ناقصبببا  و قبببا  للمبببباد  التوجيهيببب  للة يببب  وخلطببب  
  وطنيببب  هببببد  التوا بببل مببب  عملبببه  ويف نضبببون ذلبببك، سيوا بببل الة يببب  بنببباء شبببب ا  ع قبببا

 ممثلني عن املناط  دون اإلقليمي   

 دعم فريق منظمات المجتمع المدني في الضطالع بوليته -جيم 
تبعا  للولي  اليت تنص عليها التةاقي  وملق را  مؤ   األط ا ، دعمبت األمانب  ول تبزال  -١٠

يف تنةيببب  التةاقيببب  علبببت مجيببب  عمبببل منظمبببا  اجملتمببب  املبببدي والة يببب  حببب  تضبببمن مشببباركتهف 
 املستويا  

__________ 

(١) <https://sustainabledevelopment.un.org/majorgroups/about>  
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ووا لت األمانب  تيسبري اعتمباد منظمبا  اجملتمب  املبدي  ويف وقبت إعبداد هب   الوثيقب ،   -١١
منظمبب  إضببا ي  قببد قببدمت وثائقهببا بشبب ل  بب يا بغيبب  اعتمادهببا بصببة  م اقبب   ١4٧كانببت 

 ا الشبب حب للببول لببدى مببؤ   األطبب ا   ومببن املتوقبب  أن ت ببون منظمببا  أخبب ى قببد اسببتو ت هبب
   ١3موعد انعقاد مؤ   األط ا  

وعب و  علبت ذلبك، سباعد  األمانب  منظمبا  اجملتمب  املبدي، وكب لك الة يب ، يف مجب   -١٢
األمببوال لتم ببني الة يبب  مببن أداء مهامببه وإلتاحبب  مشببارك  منظمببا  اجملتمبب  املببدي يف اجتماعببا  

 مؤ   األط ا  وهيئاته الة عي   
دد، و ّب   ح ومب  سويسب ا، مبن خب ل الوكالب  السويسب ي  للتنميب  والتعباون، ويف ه ا الص -١3

 ما يلزم الة ي  من أموال كي يضطل  مبهامه علت مدى السنوا  األرب  املاضي   
ببز مبن أجببل زيباد  إشبب ا   -١4 ويتضبمن الةب ع الثالببت تق يب  الة يبب ، الب   يتنبباول العمبل املن ف

 لتةاقي  منظما  اجملتم  املدي يف تنةي  ا

 تقرير فريق منظمات المجتمع المدني -ثالثاا  
 األنشطة التي اضطلع بها الفريق -ألف 

 معلومات أساسية -١ 
بعببد مشبباورا  مبب  منظمببا  اجملتمبب   ٢٠١٦أنشبب  هبب ا الة يبب  يف كببانون الثاي/ينبباي   -١٥

 األعضاء التالي  أمساؤهف:املدي املعتمد  لدى التةاقي   ومن  ذلك احلني، يتألف الة ي  من 
  ) السيد  هندو إب اهيف أومارو )مبن ننب  التنسبي  ببني شبعوي أ  يقيبا األ بلي- 

 ممثل   عن أ  يقيا؛
  ) ممث   عن آسيا؛ -السيد هباناو  شان   كوسوم )من مجعي  التنمي  الق وي 
 ملبب ( السبيد  ماريُولببد  سانشببيز سببانتيبانيين )مبن مجعيبب  التةتببية والتنميبب  املت ا

 ممثل   عن أم ي ا ال تيني  ومنطق  الب   ال ارييب؛ -
  ) ممبببث   عبببن دول أوروببببا  -السببيد ببببارين كارابينبببار )م كبببز احملا ظببب  علببت الطبيعببب

 الغ بي  ودول أخ ى؛ 
  )ممثلب   عبن  -السيد   و يك أخوبادز  )امل كز اإلقليمي للبيئ  يف منطقب  القوقباز

 أوروبا الوسطت وأوروبا الش قي ؛
 ممثلتبببان عبببن  -لرسبببن  - السبببيد  مجبببال أناكيلي و بببا والسبببيد  كبببامي  نوردهبببام

 األمان  واآللي  العاملي ، علت التوايل 
، ُعّينبببببت السبببببيد  ٢٠١٦ويف الجتمببببباع األول للة يببببب ، الببببب   ُعقبببببد يف شبببببباحب/ رباي   -١٦

 أخوبادز  رئيس   للة ي  



ICCD/COP(13)/15 

GE.17-10712 6 

 عمل فريق منظمات المجتمع المدني -٢ 
 اجتماعببا  ث ثبب  ُعقببد   ٢٠١٦تمبب  الة يبب  إحببدى عشبب   مبب   منبب  شببباحب/ رباي  اج -١٧
 ،٢٠١٦ أكتبوب /األول تشب ين يف نريويب ويف ،٢٠١٦ أب يل/نيسان يف بون يف) لوجه وجها   منها
اضببي  بالتببداول ا رت  اجتماعببا  مثبباي ُعقببد   يمببا( ٢٠١٧ ينبباي /الثبباي كببانون يف اسببطنبول ويف
 بُعد   عن
واتةببببب  الة يببببب ، يف أول اجتمببببباع لبببببه، علبببببت ط يقببببب  عملبببببه وأعبببببد ب نبببببامج العمبببببل لةبببببرت   -١8

 لتم ينه من أداء وليته  ٢٠١٧-٢٠١٦ السنتني
وعقببد أعضبباء الة يبب ، باإلضببا   إىل اجتماعبباهتف ال مسيبب ، مشبباورا  نببري رمسيبب  اقتصبب    -١9

 ناقش  جمموع  متنوع  من املسائل عليهف، سواء بالربيد اإلل رتوي أو باهلاتف، بغ   معان  وم
 مبن ونبريهف األطب ا  البلبدان ممثلبي ومب  التنةيب   األمبني مب  لوجبه وجها   مشاورا  عقدوا كما

  املعني  انها 
وزيببباد  علبببت ذلبببك، اسبببتم  أعضببباء الة يببب  يف التوا بببل البببدائف مببب  منظمببباهتف لضبببمان  -٢٠

وبببنةن الط يقبب ،  ببت مناقشببا   مناقشببا  الة يبب  إيصببال  ببو  اجملتمبب  املببدي كمببا  بب  إىل 
  يما بني كل عضو من أعضاء الة ي  وجها  التصال علت الصعيد الوطين 

 وكانت أهف املسائل اليت تناوهلا الة ي  بالدراس  كاآليت: -٢١
احلقبببوق يف األراضبببي، علبببت أن يببب ّوج الة يببب  نبببدول أعمبببال سياسبببا  تتعلببب   )أ( 
يف األراضببي وأن يبببدأ يف دعببو  مببؤ   األطبب ا  إىل إ ببدار مقبب ر ملعانبب  هبب ا املوضببوع  ببباحلقوق 

وبدعف من عد  خرباء استشاريني،  اغ الة ي  تق ي   عن سياسٍ  عام  إزاء احلقوق يف األراضي، 
 وت د التو يا  املضمَّن   يه يف الة ع باء أدنا ؛

اقيبب  األمببف املت ببد  اإلطاريبب  بشببأن أوجببه التبب زر مبب  اتةاقيببا  ريببو، وخا بب  اتة )ي( 
 تغري املناخ؛
املشببارك  يف عمببل هيئبب  التةاعببل بببني العلببوم والسياسببا  )أحببد أعضبباء الة يبب   )ج( 

م اقبب   منبباوي يف هيئبب  التةاعببل(  وأرسببل الة يبب  مسبباها  يف خطبب  عمببل هيئبب  التةاعببل لةببرت  
 التةاعل؛ السنتني املقبل  وتبادل اآلراء م  امل اق  الة    يف هيئ 

ب نبببامج حتديببببد أهبببدا  حتييببببد أثبببب  تبببدهور األراضببببي  يشببب   الة يبببب  مشببببارك   )د( 
منظمببا  اجملتمبب  املببدي يف عمليبب  حتييببد أثبب  تببدهور األراضببي علببت الصببعيد الببوطين وقببد حّضبب  

بت ييببد أثبب  تببدهور األراضببي  ب نببامج التعبباون التقببين اخلببا  جهببا  التنسببي  الوطنيبب  املشببارك  يف
بغي  تشب ي  األطب ا  علبت تيسبري مشبارك  منظمبا  اجملتمب  املبدي يف األ  قب  العاملب  واتصل هبا 

 الوطني  املعني  بت ييد األث ؛
املشببارك  يف الة يبب  الستشببار  لصببندوق حتييببد أثبب  تببدهور األراضببي )مبشببارك   )هب( 

أحببد أعضبباء الة يبب ( وتيسببري مشببارك  منظمببا  اجملتمبب  املببدي يف وضبب  معببايري اجتماعيبب  وبيئيبب  
 لتشغيل الصندوق امل كور؛ 

  ، دعف تنةيب  اسبرتاتي ي  التوا بل الشبامل  لتةاقيب  األمبف املت بد  مل ا  ب  التصب )و( 
 مبا يف ذلك مشارك  أعضاء الة ي  )ومنظماهتف( يف  عاليا  اليوم العاملي مل ا    التص  ؛
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نش  رسال  إخباري  يصدرها الة ي    قد أ در الة ي  ونّس  حب  اآلن  سب   )ز( 
 إ دارا  من رسالته اإلخباري ؛

ظمببببا  نشبببب  ال سببببائل اإلخباريبببب : أُنت ببببت تسبببب  إ ببببدارا  وُوزعببببت علببببت من )ح( 
 اجملتم  املدي والبلدان األط ا ، وُقدمت معلوما  عن حتييد أث  التدهور البيئي؛

تقدم الدعف لتعزيز مشارك  الةئا  احمل وم  يف عمل التةاقي ، ل سيما النسباء  )حب( 
 وأ  اد الشعوي األ لي ؛

 حشد منظما  اجملتم  املدي ونريها من الشب ا  املوجود ؛ ) ( 
 ؛ ٢٠١٧لتعاون يف الت ضري لةعاليا  م ا    التص   لعام ا ) ( 
تيسري مشارك  منظما  اجملتم  املدي يف دورا  نن  العلف والت نولوجيا وننب   )ل( 
 تنةي  التةاقي  ومؤ   األط ا  استع ا  

مشيياركة فريييق منظمييات المجتمييع المييدني خييالا الييدورة النامسيية عشييرة للجنيية اسييتعرا   -٣ 
 لتفاقيةتنفيذ ا
  تشب ين األول/ ٢٠إىل  ١8خ ل ه   الجتماعا  اليت ُعقد  يف نريويب، كينيا، مبن  -٢٢

، نسبب  الة يبب  مشببارك  منظمببا  اجملتمبب  املببدي يف املناقشببا ، وأدىل ببيببانني )يف ٢٠١٦أكتببوب  
عنايتهبا إىل انلستني ال تتاحي  واخلتاميب ( وانتبنف    ب  وجبود منظمبا  جديبد  مشبارِك  لتوجيبه 

 عملي  اتةاقي  م ا    التص   ولتش يعها علت البدء يف إج اء طل  العتماد 
وعببب و  علبببت ذلبببك، كةبببل الة يببب  تقبببدم تبببدخ ل موحبببٍد واحبببد علبببت األقبببل مبببن جانببب   -٢3

 بند من بنود جدول أعمال الل ن   منظما  اجملتم  املدي احلاض   يف الجتماع بشأن كل
هبب   الة  بب  ل جتمبباع مبمثلببي عببد  بلببدان )اليابببان، وت كيببا، والصببني، وانتببنف األعضبباء  -٢4

وكنببدا، وأملانيببا، و  نسببا( بغيبب  تشبب يعهف علببت مببنا الببدعف املببايل لعمببل منظمببا  اجملتمبب  املببدي 
 علت ن ار ما تةعله الوكال  السويس ي  للتنمي  والتعاون 

لبت سبداد ت باليف مشبارك  مثانيب   قد ساعد  األموال اليت قدمتها احل ومب  السويسب ي  ع -٢٥
 ممثلني عن منظماٍ  من اجملتم  املدي يف دور  نن  استع ا  تنةي  التةاقي  

 عشرة الثالثة التحضيرات لمشاركة منظمات المجتمع المدني في دورة مؤتمر األطراف -٤ 
مب  املبدي يف مبؤ   يف وقت إعداد ه ا التق ي ، كان الة ي  حيّض  ملشارك  منظمبا  اجملت -٢٦

  ١3األط ا  
 وأهف األمور اليت يتف النظ   يها هي: -٢٧

تنظيف الجتماع الت ضري  ملنظمبا  اجملتمب  املبدي، والب   سبتنظمه املؤسسب   )أ( 
 اخلض اء الصيني  بالتنسي  م  الة ي ؛

الة يبببب  هل وسيّسبببب املواضببببي  مناقشبببب  جتبببب   تنظببببيف جلسبببب  حببببوار مةتببببوح واحببببد   )ي( 
 مشارك  ممثلي منظما  اجملتم  املدي يف اختيار املواضي ؛
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أثناء انزء اخلا ، تنظبيف جلسب  حتباوٍر مب  منظمبا  اجملتمب  املبدي بشبأن املسبائل  )ج( 
 اننساني  واحلقوق يف األراضي؛

 اإلخباري  اليومي  للتعبري عن آراء منظما  اجملتم  املدي؛ إي و نش  رسائل )د( 
 تنظيف الجتماعا  اليومي  اليت تعقدها منظما  اجملتم  الدويل؛ ب()ه 
التو ي  باختيار ممثلي منظما  اجملتم  املدي ال ين سيقدَّم إليهف الدعف املبايل  )و( 

 من التربعا  للصندوق اخلا  

 الدروس المستفادة -٥ 
سنتني من املشارك   يه قد كبان اعترب أعضاء الة ي  أن ما اكتسبو  من خرب  علت مدى  -٢8

 إ ابيا  للغاي  
 ومن بني الدروس اإل ابي  املستةاد ، خص األعضاء بال ك  الدروس التالي : -٢9

إم انيبب  التنسببي  بببني منظمببا  اجملتمبب  املببدي علببت املسببتوى العبباملي، وأن ت لَّببف  )أ( 
سبببون أنةسبببهف ملهمببب  التنسبببي ، إذا مبببا عملبببوا بببب لك جمموعببب  مبببن ممثلبببي منظمبببا  اجملتمببب  املبببدي ي  ّ 

 سوي  ؛
مساه  عمل الة يب  يف إلقباء مزيبد مبن الضبوء علبت أولويبا  اجملتمب  املبدي يف  )ي( 

سياق عمليا  التةاقي  علت الصعيد العاملي     يزال الة ي   د  عوب  يف إظهارها أكث  علت 
 الصعيدين اإلقليمي والوطين 

 أيضا  بعض األ  ار بقصد حتسني أدائه يف املستقبل:  واقرتح الة ي  -3٠
نظ ا  ألن سويس ا هبي البلبد الوحيبد الب    بّول عمبل الة يب ،  بإن الة يب  يبود أن  )أ( 

 يش   بلدانا  أخ ى علت منا املال تش يعا  لعمل منظما  اجملتم  املدي علت مجي  املستويا ؛
 ببببببعض  اجملتمببببب  املبببببدي علبببببت نةبببببن املسبببببتوى ل يبببببتف إشببببب ا  مجيببببب  منظمبببببا   )ي( 

 املنظما  ي ون نشطا  للغاي  يف التوا ل والتنسي ، بينمبا يبقبت الببعض اآلخب  سبلبيا  إىل حبد كببري 
 يبب  إىل أن يعمببل علببت تشبب ي  مشببارك  هبب  املنظمببا  بسبببل منهببا إشبب ا  منظمببا  الة وسببي تاج

، وذلبببك بواسبببط  أنشبببط  البببدعو  ولبببو  دوليببب  كبببربى مبببن شبببألا أن تقبببدم التربعبببا  واملبببدخ  
السياسبا  ومجبب  األدلب  الببيت سببتقّو  موقبف منظمببا  اجملتمبب  املبدي مببن املسببائل البيت تتطبب ق إليهببا 
التةاقي   وقد اُّت   ق ار إ دار رسال  إخباري  بغ   البقاء علت اتصال أوث ، نري أن هنا  حاجب  

تمب  املبدي  لب ا، وجب  وضب  اسبرتاتي ي  للتوا بل إىل تعزيز التوا ل ببني الة يب  وببني منظمبا  اجمل
 وحتقي  أكرب استةاد  مم ن  من وسائل التوا ل الجتماعي ومنتديا  التوا ل؛ 

إلرشاد عمل الة ي ،    وض  املباد  التوجيهي  والقواعد واإلج اءا  التنةي ي   )ج( 
 اخلا   بالة ي  يف  يغتها النهائي ؛

األعضبباء يف الة يبب : ل سبببتم ار يف تقويبب  مشببارك  منظمببا  اجملتمببب  زيبباد  عببدد  )د( 
املدي املعتمد  يف التةاقي  علت الص بعد العباملي واإلقليمبي والبوطين، ل ببد مبن زيباد  عبدد األعضباء 

املتعلبب   ١٢-أ /م٥يف   يبب  منظمببا  اجملتمبب  املببدي توسببيعا  ملببدا  ولنطبباق تببأثري   و شببيا  مبب  املقبب ر 
منظما  اجملتم  املدي وإش اكها، يقرتح الة ي  احلايل أن يزيبد امل تب  عبدد أعضباء الة يب   مبشارك 
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بضف ممثلي ث ٍ  من منظما  اجملتم  املدي يف حال كان  ثيل جمموعا  رئيسبي  ناقصبا  بباملمثلني 
شب يل    وسبتعزز هب   الت١١أ -/م٥اإلقليميني للمنظما  اخلمن املتة  عليه أ    مبوج  املقب ر 

انديببد ، الببيت   بببن أن تبلببق مثانيببب  أعضبباء ك بببد أقصببت، أثببب  مشببارك  اجملتمببب  املببدي يف عمليبببا  
التةاقي   وست دَّد إج اءا  اختيار املمثلني وإج اءا  العمل والتةاعل اليت يتّبعها الة ي  يف املباد  

 يف التةاقي    التوجيهي  التشغيلي  العام  املتعلق  مبشارك  منظما  اجملتم  املدي

 الحقوق في األراضي: أولوية منظمات المجتمع المدني -باا 
ما التو يا  احملدد  الوارد  هنا سوى نتائج مست لفص  مبن ورقب  السياسبا  البيت تقبّدم  -3١

 أمثل  ومزيدا  من املعلوما  األساسي  واملعلوما  املتعمق   
ينبغبببي أن ُتضبببمَّن تقييمببباِ  احلقبببوق يف األراضبببي يف إطبببار حتييبببد أثببب  تبببدهور   التقييمبببا  -3٢

األراضي إىل جان  أنواع أخ ى من التقييما   وهنبا  ُلبج تقليديب  تُبتّبب  يف تقيبيف حيباز  األراضبي 
 تتسف بالس ع  واملباشف   وتعطي  ور  دقيق  جدا  عن وض  احلقوق، مبا  يها ضمان احلياز   

مبببن الضببب ور  أن تسبببتوع  احل ومبببا  أكثببب  الصبببل  ببببني احلقبببوق يف األراضبببي   التوعيببب  -33
وتدهور األراضي، وأسباي ه ا التدهور ونتائ ه وسبل معانته  وينبغي أن حيظت مبزيد من التقبدي  
دفوُر الدعو  والضغط علت احل وما   يمبا يتعلب  ببأهف عنا ب  تلبك الصبل ، مثبل العبرتا  لقبوق 

 األراضي، وضمان احلياز ، وتسوي  املنازعا    الشعوي األ لي  يف
يببأيت تببو ري ضببمان احليبباز  يف مقدمبب  مببا يو ببت بببه   ةببي حببني يصببع    ضببمان احليبباز  -34

تبببو ري ضبببمان احليببباز  نةسبببه نميببب  السببب ان بسببب ع ، تتسبببف السياسبببا  واملمارسبببا  التم ينيببب  
بب   وقابليبب  الت قيبب   ويف طليعتهببا، مؤسسببا  ت تلببك  -سببوي  املنازعببا  وآلياهتببا بالوضببوح واملباشف

البيت  ب  أن ت بون متاحب   -اخلا   بالشعوي األ لي  واملؤسسبا  واآلليبا  الع  يب  والقانونيب  
ومن ةضببب  ال لةببب  ونزيهببب   و ببب  العبببرتا  يف إجببب اءا  تسبببوي  املنازعبببا  البببيت تبببدي ها الدولببب  

هببببا تلببببك اخلا بببب  بالشببببعوي مب تلببببف أشبببب ال األدلبببب  وإثبببببا  الدعبببباء )قواعببببد األدلبببب (، مبببببا  ي
األ لي ، والُع  ي  منها الشةوي  واخلطيب   وهلب ا األمب  أهيب  خا ب  يف اإلجب اءا  البيت ُيسبعت مبن 
خ هلا إىل حل املنازعا  بني مطالبا  تستند إىل نظف حياز  األراضبي البيت أنشبأهتا الدولب  وببني 

وي األ ببلي   و بب  إنةبباذ القبب ارا   تلببك الببيت تسببتند إىل نظببف احليبباز  الع  يبب  أو اخلا بب  بالشببع
وأخريا ،    علت الدول  أن تدر  أن اآلليا  الع  ي  لتسوي  املنازعا  وتلبك اخلا ب  بالشبعوي 
األ ببلي  هببي إىل حببد كبببري جتببار  رالبب  بالنسببب  للدولبب ، الببيت ل ي ببون عليهببا تببو ري التببدري  ول 

 ا مهامها  اإلدار  ول حتم ل ع ء امل تبا  الناش  عن أدائه
  يو بببت بتبببوخي احلببب ر عنبببد اسبببتبدال احليببباز  ال مسيببب  البببيت تو  هبببا اسبببتبدال نُظبببف احليببباز  -3٥

الدول  بالُنظف الع  ي  لل قوق يف األراضي وتلك اخلا   بالشبعوي األ بلي ، نظب ا  ملبا تسبب   يبه 
ذا  الستبدال من مشاكل عرب التاريخ   ضمان احلياز  هو املسبأل  ال ئيسبي ، وهبو أمب    بن أن 

 تضبعها الدولب  ونُظبف احليباز  اخلا ب  بالشبعوي األ بلي ، والبنظف الع  يب ، تدعمه نظف احلياز  اليت
والبن ظف اهل ينبب  الببيت هبي خلببيط مببن هب ا وذا   ومببن املهببف إ باد سبببل إلتاحبب  التةاعبل بببني هبب   
الببنظف، عوضببا  عببن ااولبب  اسببتبدال أحببدها ببب خ   وقببد حتقبب  قببدر كبببري مببن التقببدم هبب ا اجملببال 

مثل  الُقط ي  الناج    ومن وجه  نظ  الدول ، من املهف جدا  مبنا اعبرتا  وهنا  جمموع  من األ
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رمسببي، مبوجبب  القببانون الببوطين، بأ بباحب اليبب  متنوعبب  سببائد  يف م بباٍن مببا لل صببول علببت مببوارد 
 األراضي والتص    يها  

ي  ينبغي توعي  احل وما  باملساه  القتصباد كس  املال من إ  ح األراضي املتدهور   -3٦
ال بببري  جببدا  الببيت   ببن أن ت ببون لهراضببي املتببدهور  يف القتصبباد الببوطين بعببد استصبب حها  ومببن 
شبببأن السبببتثمارا  يف إ ببب ح األراضبببي املتبببدهور  أن حتقببب  عائبببدا  كببببري  عنبببدما تسبببتعيد تلبببك 
أن األراضي إنتاجيتها  وهنبا  ع قبا  مباشب   جبدا  ببني تبدهور األراضبي واألمبوال البيت كبان   بن 

جُتبببن مبببن ال عبببي والزراعببب  واحل اجببب  الزراعيببب  واحل اجببب  وإدار  امليبببا  ومبببن ت تيببببا  متعبببدد  لسبببت دام 
األراضبببي أو أن تضبببي  بسبببب  ذلبببك  ويف الوقبببت نةسبببه، هنبببا  حاجببب  إىل التوعيببب  أكثببب  باخلسبببار  

 القتصادي  امل تبط  جبعل تدهور األراضي أم ا  مم نا   
  بن أن ي بون لقبوانني اعُتمبد  لسبن نيب  عواقب   وانني القائم  استع اضا  قانوني  للق -3٧

نبري مقصبود    قبد جتبب   طائةب  مبن قبوانني شبب  شباع تطبيقهبا عنا ب  تشببّ   تبدهور األراضبي بغببري 
قصد  ويتيا استع ا  ه   القوانني إج اء تغيريا  تدعف حتييد أث  تدهور األراضي وكثريا  مبا ي بون 

 أن حتظت باألولوي  أيضا  دراس  الةساد يف إدار  األراضي   إج اؤها سه    وينبغي
مببن املم ببن تنةيبب  طائةبب  مببن الببنهج القانونيبب  انديببد  للمسبباعد  يف منبب   القببوانني انديببد   -38

ظهبببور األراضبببي املتبببدهور  ويف إ ببب حها  ومبببن ببببني تلبببك البببنهج، اُّتببباذ ت تيببببا  قانونيببب  تتبببيا تعبببدد 
ش   عليه بل وتأم  به يف بعض األحيان من قِبل جمموعاٍ  تعاوني  شب  است داما  أراٍ  معيّن  وت

ببببدل  مبببن اتبببباع لبببج يقبببوم علبببت املواجهببب   ومبببن األمثلببب  علبببت ذلبببك اسبببت داما  األراضبببي مبببن قِببببل 
املببزارعني  وحبب  تتطببور اهلياكببل  -  ببغار املببّ   واسببت داما  األراضببي مببن قِبببل ال عببا  - املسببتثم ين

من تعزيز ضمان حياز  اجملتمعا  احمللي  لهراضي قبل ببدء املشباري  ال بربى للت هيبز  األساسي ، ل بد
باهلياكبببل األساسبببي  حببب  يُت نببب  مبببا يبببؤد  يف أنلببب  األحيبببان إىل خسبببار  احليببباز  وحبببال  الطببب د 
 وتد قا  املهاج ين إىل داخل البلد  يأخ ون األراضي، وهو ما يؤد  يف األخري إىل تدهور األراضي 

  ببن أن ت ببون حيبباز  األشبب ار أدا  قّيمبب  إل بب ح األراضببي ومنبب   اسببت دام األشبب ار  -39
تببدهورها  وكثببريا  مببا ت ببون األشبب ار يف ملتقببت احلقببوق يف األراضببي وتببدهور األراضببي   بباحلقوق يف 
األشبببب ار ُتضبببببط بطبببب ق شبببب  يف تتلببببف البلببببدان واجملتمعببببا  احملليبببب ، بببببل إلببببا كثببببريا  مببببا تبببب تبط 

ُع  يبب  وشببعوي أ ببلي  بعينهببا  ومببن ي،   ببن تطبيبب  أدوا  تتلةبب  يف منبباط  ُّتضبب   مب موعببا 
و بف  ‘ز  األشب ار كبأدا  إل ب ح األراضبيحيبا‘  ادد   وي د يف انزء املتعل  ب لسيط   مجاعا 

لببعض هبب   األدوا   وجتبدر اإلشببار  بوجببه خبا  إىل إم انيبب  إشبب ا  اجملتمعبا  احملليبب  ومنظمببا  
 دي واملنظما  نري احل ومي  يف ن س األش ار  اجملتم  امل

  تعية اجملتمعبا  احملليب  علبت مق بب  مبن األراضبي وهبي بالتبايل شاري  اجتماعي قيام مبال -4٠
مصدر رئيسي من مصادر البت ار والت  ي  والت يف ال زِمني إل اد سبل جديد  لل م  بني 
احلقوق يف األراضي ونُظف اإلنتاج والت نولوجيا  ويلزم تقدم البدعف إىل هب   املشباري  بغيب  إتاحب  

  جت ي  اخليارا  اجملدي  
  بببن أن تعبببود ببببالنة  يف خدمببب  أهبببدا   حلقوق يف األراضبببي تُعبببن ببببامنظمبببا  دوليببب   -4١

حتييد أث  تدهور األراضي طائة   واسع  من انهود واملنظما  وانماعا  الدولي  البيت تسبتهد  
احلقببببوق يف األراضببببي  ومببببن مجلبببب  هبببب   انهببببود إنشبببباء قاعببببد  بيانببببا  وشبببب كا  تُعببببن بتطببببوي  

واجملموعببببا  الببببيت تُعببببن بانوانبببب  القانونيبببب  والجتماعيبببب  والقتصببببادي  لل قببببوق يف الت نولوجيببببا 
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، واألش ا  ال ين يعملون م  ح كا  الدعو  الواسع  النطاق  وقد يتوا   بعض هب   األراضي
انهببود مبب  أولويببا  حتييببد أثبب  تببدهور األراضببي وط يقبب  عملببه  تنبغببي دراسبب  هبب ين األمبب ين قبببل 

 ن ُ د  التصال والتعاون  تق ي  ما إذا كا
  مببن املهببف يف حتقيبب  أهببدا  حتييببد أثبب  تببدهور شبب اكا  لببدعف حتييببد أثبب  تببدهور األراضببي -4٢

األراضي إقامُ  ش اكا  م  احل وما  واجملتم  املدي واملنظما  نبري احل وميب  واملسبتثم ين وانهبا  
ضبي ومبا تتي به مبن  ب   يف سبياق حتييبد أثب  املاحن   يما يتعل  بالقيود املة وض  علت احلقبوق يف األرا

تببدهور األراضببي  وإقامبب  شبب اكا    ببن أن ي ببون بوسببائل شبب ، إلّ أنببه ينبغببي للشبب اكا  أن حتبباول 
إشبب ا  انميبب  )وخا بب   لشبب ائا اجملتمبب  املهمَّشبب  تقليببديا  مثببل النسبباء وجمموعببا  السبب ان األ ببليني( 

تأخب ها علبت امبل انبد  و  بن اعتببار هب   الشب اكا   وأن حتاول الستم ار وجعل انها  الةاعل 
وسيل  حلل املشاكل واخل  ا  قبل استة اهلا، ول س  التعاون علبت تنةيب  املببادرا  اهلامب   وتتمثبل 
إحببدى الوسبببائل نعبببل األطببب ا  الةاعلبب  املعنيببب  تشبببار  أكثببب ، يف جعببل مسبببأل  احلقبببوق يف األراضبببي 

تتنباول الشب اك  حيبت إن األر  يف كثببري مبن األحيبان تشب ل املسببأل  اوريب  أكثب  يف املناقشبا  الببيت 
"احلساس " اليت حتظت باهتمام كببري، والبيت هتبف مجيب  انهبا  الةاعلب  ال انبب  يف البد اع عبن مصباحلها 

 يف ه ا اجملال 
واعببرتا  األطبب ا  يف اتةاقيبب  م ا  بب  التصبب   بضبب ور  إدار  احليبباز  إدار  رشببيد  ملنبب   -43

تبببدهور األراضببي أو تقليلبببه أو ع ببن مسبببار  وبضبب ور  كةالببب     ببض حتييبببد أثبب  تبببدهور حببدو  
األراضي عن نتبائج منصبة ، خطبو   هامب  أوىل علبت ط يب  رببط املبباد  التوجيهيب  الطوعيب  بشبأن 
اإلدار  املسؤول  حلياز  األراضي ومصائد األمسا  والغابا  يف سياق األمن الغ ائي الوطين وحتييد 

  و  بببن لهطبب ا  أن تبببنظف أنشبببط  ٢٠3٠هور األراضببي وخطببب  التنميبب  املسبببتدام  لعببام أثبب  تبببد
توعي  وتشاور بغي  توجيه الهتمام يف الوقت نةسه إىل املباد  التوجيهي  الطوعي  باعتبارها موردا  

 إلدار  حياز  األراضي إدار  رشيد  يف إطار السعي إىل حتييد أث  تدهور األراضي 

ييم ميد  فعاليية اليدعم اليذد تقدميه اتفاقيية  األميم المتحيدة لمكافحية تق -رابعاا  
 لمشاركة المجتمع المدني التصحر

، طلبببت األمانبب  إجبب اء تقيببيف مسببتقل ٢٠١٧يف الةببرت  مببن شببباحب/ رباي  إىل أيار/مببايو  -44
يتنباول  عاليب  دعبف التةاقيب  ملشبارك  منظمبا  اجملتمبب  املبدي  والغايب  مبن هب ا التقيبيف هبي تقيببيف 
التغببريا  الببيت طبب أ  علببت مشببارك  منظمببا  اجملتمبب  املببدي )أ ن مببدى مببا حتقبب  مببن نتببائج( يف 

، وتوضببيا كيببف أن 9تةاقيبب  م ا  بب  التصبب   منبب  إنشبباء الة يبب  بعببد مببؤ   األطبب ا  عمليبب  ا
"الرتتيبا  التيسريي " اآلخ   يف التطبور ألنب ا  إشب ا  منظمبا  اجملتمب  املبدي، ول سبيما منهبا 
الة ي ، تساهف يف إج اء تغيريا  يف إش ا  منظما  اجملتم  املدي  ومل يتناول التقييف سبوى دور 

ا  اجملتم  املدي وأنشطتها يف سياق العملي  احل ومي  الدوليب  لتةاقيب  م ا  ب  التصب    منظم
واشبتمل التقيبيف علبت مجب  البيانببا  عبن ط يب  إجب اء مقبباب   ودراسب  استقصبائي  عبرب اإلنرتنببت 

 ودراس  الوثائ   
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د  يف تق يبب  و يمببا يلببي السببتنتاجا  والتو ببيا  املنبثقبب  عببن التقيببيف املسببتقل، كمببا ور  -4٥
  (٢)التقييف

 الستنتاجات -ألف 
: ل تييلاا مشيياركة منظمييات المجتمييع المييدني فييي التفاقييية  ات فائييدة  فهييي ١السييتنتا  

تقيييدمد ميييدخالت قيممييية إليييف عملييييات التفاقيييية  وقيييد أبيييرز الفرييييق بشيييكل أك ييير أولوييييات 
 المجتمع المدني في هذا السياق.

ظمببا  اجملتمبب  املببدي قببد اعُتمببد  أو يف ط يقهببا إىل مببن من 3١4عنببد التقيببيف، كانببت  -4٦
العتمبباد مببن ِقبببل مببؤ   األطبب ا   ونببتج عببن تنببوع منظمببا  اجملتمبب  املببدي الببيت جبب ى اعتمادهببا 
)حيببت تنوعببت بببني منظمببا  نببري ح وميبب  اليبب  وكيانببا  دوليبب ( تقببدم مببدخ   ننيبب  وقّيمبب  

املهببف جببدا  بالنسببب  لعمليبب   ببن  القبب ار يف إطببار  واسببرتاتي ي  إىل عمليبب  التةاقيبب    بب  يببزال مببن
التةاقيبب  ولتوجيببه السياسببا  واإلجبب اءا  علببت حنببو  عببال ضببماُن إطبب ع مببؤ   األطبب ا  علببت 
خرب  منظما  اجملتم  املدي واحتياجاهتا واقرتاحاهتا، ول سبيما منهبا املنظمبا  البيت تُعبن مباشب    

ا  أن ت ببون منظمببا  اجملتمبب  املببدي هبب   مببن بببني أكببرب مبسببائل اسببت دام األراضببي  واملبب اد أيضبب
 املستةيدين يف لاي  املطا  من تنةي  التةاقي   

ومبببن املهبببف كببب لك تقبببدم معلومبببا  ملنظمبببا  اجملتمببب  املبببدي عبببن القببب ارا  واآلراء البببيت  -4٧
دي  بباع    ب   تبادهلببا يف إطببار اتةاقيبب  م ا  ب  التصبب      ثببريا  مببا ت بون منظمببا  اجملتمبب  املبب

رئيسببيا  يف تنةيبب  التةاقيبب ، وهببي، يف هبب ا الصببدد، تببرتجف مق راتببه إىل واقبب   وهبب   املنظمببا  مببن 
 أهف مست دمي املعار  اليت تنت ها التةاقي  وتنقلها 

وقد أب ز الة ي  بش ل أكرب أولويبا  اجملتمب  املبدي ووضب  هب   األولويبا  يف العتببار  -48
ي  علت مسبتوى مبؤ   األطب ا   وأدى الة يب  أيضبا  دورا   باع   أيضبا  يف عند  ن  ق ارا  التةاق

 الد اع عن أولويا  اجملتم  املدي يف عمليا  أخ ى ل تةاقي ، من قبيل هيئ  التةاعل 
: تمييييل ميييدخالت منظميييات المجتميييع الميييدني المعتميييدة فيييي عمليييية اتفاقيييية ٢السيييتنتا  

تو  العالمي  فال تعكس إل بشكل محدود عملها مكافحة التصحر إلف التركيل علف المس
 علف الصعيد الوطني/المحلي.

ومث  اعرتا  بقيم  مشارك  منظما  اجملتم  املدي املعتمد  يف التةاقي ، إلّ أنه ي حفظ  -49
أيضا  أن إش اكها يف التةاقي  يقتص  عباد  علبت تقبدم املبدخ   بغب   وضب  جبدول األعمبال 

األطب ا  وننب  اسبتع ا  تنةيب  التةاقيب  وننب  العلبف والت نولوجيبا  واسبتنادا  إىل مبؤ    -الدويل 
البيانا  اليت مُجعت خ ل التقييف، يبدو أن العديبد مبن منظمبا  اجملتمب  املبدي، وحب  املعتمبد  
 منها، ل تبد  هّ  يف تش ي  الن هج واملعلوما  املستمد  من عملي  التةاقي  واسبت دامها علبت
املسببتوى الببوطين/احمللي  وباملثببل، ومبب  أن جهببا  التنسببي  الوطنيبب  ونريهببا مببن انهببا   بباحب  
املصبببل   "السياسبببي " تسبببّلف بأهيببب  مشبببارك  منظمبببا  اجملتمببب  املبببدي يف عمليببب  اتةاقيببب  م ا  ببب  

  التص  ،  إن تعاولا م  منظما  اجملتم  املدي املعتمد  ل يزال قلي   علت الصعيد الوطين 

__________ 

 علت ه   الصة  : ٢٠١٧ وز/يوليه متاح علت اإلنرتنت يف لاي   (٢)
<www2.unccd.int/about-us/evaluation-office>  
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: التواصل حيود في ضمان نشر المعلومات  ات الصلة في الوقت المناسب ٣الستنتا  
 وفي إدارة المعارف إدارة سليمة.

ُتسببت دم عببد  منبباب  للتوا ببل الجتمبباعي بغبب   كةالبب  تعمببيف املعلومببا  عببن مسببائل  -٥٠
اتةاقيببب  م ا  ببب  التصببب   علبببت منظمبببا  اجملتمببب  املبببدي املعتمبببد ، ول سبببيما عبببن أعمبببال   يببب  
اجملتمبب  املببدي  ومبب  ذلببك، تشببري نتببائج التقيببيف إىل ضبب ور  زيبباد  التوا ببل بغبب   حتقيبب  أقصببت 

وسبببائط التوا بببل الجتمببباعي، وزيببباد  ظهبببور أنشبببط  منظمبببا  اجملتمببب   اسبببتةاد  مبببن إم انيبببا 
املببدي وحتببديثاهتا علببت املوقبب  الشببب ي ل تةاقيبب ، وتقببدم مزيببد مببن املعلومببا  عببن عمببل الة يبب   
و  ببن انتنببام اجتماعببا  منظمببا  اجملتمبب  املببدي املعتمببد  قبببل انعقبباد مببؤ   األطبب ا  مببن أجببل 

التةاق علت موقف واحد ألجل تعزيز أولويا  املنظما  والد اع عبن تبسيط ما تّتبعه من ُلج و 
مصبباحلها املشببرتك  يف مبببؤ   األطبب ا   وعببب و  علببت ذلببك، مبببن الضبب ور  إنشببباء آليبب  لت سبببني 
التوا ل بني امل ونا  الوطني  ومنظما  اجملتم  املدي املعتمد  لدى التةاقي ،  ض   عن تيسبري 

 ى من اجملتم  املدي كاألوساحب العلمي ، مث    احلوار م  جها   اعل  أخ  
دور  ي فيي التفاقيية ذخيذ فيي التطيور  وكيذل : دور منظمات المجتميع الميدن٤الستنتا  
بليييادة فعالييية مشيياركة منظمييات المجتمييع المييدني فييي التفاقييية وكفااتهييا  تلدادسييو الفريييق. 

يهية تنفيذية م ادئ توج وضع في ربما يتمثلالذد الوضوح بشأن أدوار الفريق ومسؤولياته  
 .أو وصف لالختصاصات

يقوم الة ي  بدور حيو  يف تنسي  ور د ومتابع  مدخ   منظمبا  اجملتمب  املبدي يف  -٥١
عملي  اتةاقي  م ا    التص  ، اليت تشبتمل علبت مهبام موضبوعي  وإج ائيب  شب  وعلبت توقعبا  

تشببغيلي  أن تيسبب  إىل حببد كبببري عمببل الة يبب  اببدد  مببن الة يبب   ومببن شببأن املببباد  التوجيهيبب  ال
وبدءف كل تش يل  جديد  من الة ي  عملها بس ع ، وأن تيس  تعاونه م  منظما  اجملتمب  املبدي 
املعتمببد  ونريهببا مببن انهببا   بباحب  املصببل   إىل جانبب  توا ببله معهببا،  توضببا ط ائبب  عمببل 

جملتمبب  املببدي يف عمليبب  اتةاقيبب  م ا  بب  الة يبب  واملسببائل اإلج ائيبب  املّتبعبب  يف مشببارك  منظمببا  ا
التصبب    وك ببزء مببن املببباد  التوجيهيبب ،   ببن إعببداد خطبب  اسببرتاتي ي  ذا  سببقف زمببين تبببنّي 

 أولويا  منظما  اجملتم  املدي ورمّبا احلاج  إىل دعف خارجي 

 التوصيات -باا 
جملتمبببب  املببببدي يف يو ببببت بتنةيبببب  اإلجبببب اءا  التاليبببب  لزيبببباد   عاليبببب  مشببببارك  منظمببببا  ا -٥٢

 التةاقي : 
: ين غي وضع م يادئ توجيهيية تشيغيلية أو تحدييد الختصاصيات  بميا فيي  لي  ١التوصية 

وضع خطة استراتيجية خطة  ات سقف زمني  لتنظييم مشياركة منظميات المجتميع الميدني 
 عمل الفريق.في في التفاقية و 

منظمبا  اجملتمب  املبدي يف التةاقيب ؛ ينبغي هل   املبباد  التوجيهيب : )أ( أن توضبا دور  -٥3
 )ي( أن حتببدد بالتةصببيل اختصا ببا  الة يبب ؛ )ج( أن تتضببمن خطبب  اسببرتاتي ي  ذا  سببقف زمببين
تببنّي األولويببا  يف مشببارك  منظمببا  اجملتمبب  املببدي؛ )د( أن تبببني ط ائبب   ويببل أنشببط  منظمببا  

 اجملتم  املدي  
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بمنظميييات المجتميييع الميييدني المعتميييدة ليييد  : ين غيييي وضيييع خطييية تواصيييل خاصييية ٢التوصيييية 
 التفاقية.

ينبغببي أن يتعبباون الة يبب  مبب  أمانبب  اتةاقيبب  م ا  بب  التصبب   علببت وضبب  خطبب  توا ببل  -٥4
بإشببب ا  منظمبببا  اجملتمببب  املبببدي املعتمبببد   وينبغبببي أن تببببنّي هببب   اخلطببب  أسبببباي اعتببببار توا بببل 

وكيةيبب  إيصبباله، وانمهببور املسببتهد  ببببه  منظمببا  اجملتمبب  املببدي ضبب ور  ، ومببا يتعببنّي إيصبباله، 
و  ببن يف هبب   اخلطبب  أيضببا  حتديببد انهبب  الببيت ينبغببي أن ي ببون هلببا دور يف التوا ببل ومبب  ينبغببي 

 ملنظما  بعينها من منظما  اجملتم  املدي أن تقوم بأنشط  توا ل ووتري  تلك األنشط  
   هي:و  ن أن ت ت ز خط  التوا ل علت ث ث  أهدا  رئيسي -٥٥

"عمببل" تغيببري ممارسبب  نامجبب  عببن  واملقصببود هنببا بالببب التوا ببل مببن أجببل العمببل  )أ( 
اعتمبباد أسببالي  أو مببواد أو ُلببج جديببد  مسببتمد  مببن عمليبب  اتةاقيبب  م ا  بب  التصبب   أو عمببل 
يقببوم بببه الة يبب   وتشببار  يف هبب ا النببوع مببن التوا ببل الةئا /انمبباهري املسببتهد   الببيت ت ببون يف 

 ا من التأثري وإحدا  التغيري داخل منظماهتا أو وكالهتا أو قطاعاهتا أو شب اهتا؛وض   ّ نه
يسببتهد  هب ا النببوع مببن التوا ببل انمبباهري القببادر   التوا بل مببن أجببل الةهببف  )ي( 

 علت الستةاد  من تعل ف اخلربا  والدروس واملمارسا  انيد  اليت تثم ها أنشط  الة ي ؛
 "شبب ل عبب  "هبب ا النببوع مببن التوا ببل ي ّكببز علببت  وعي التوا ببل مببن أجببل البب )ج( 

معلومببا  وأولويببا  منظمببا  اجملتمبب  املببدي املعتمببد  لببدى التةاقيبب ، علببت جمموعبب  تتببار  مبببن 
 انماهري وألن ا  ادد  )مث  ، علت املستويا  العاملي  واإلقليمي  والوطني  والقطاعي (  

اصيييل دعيييم مشييياركة منظميييات المجتميييع الميييدني : ين غيييي ألمانييية التفاقيييية أن تو ٣التوصيييية 
المعتمييدة فييي عملييية التفاقييية بفعالييية علييف الص ييعد العالمييية واإلقليمييية والوطنييية  مييع إيييالا 

العمل بنشاط علف إشراك منظمات المجتمع المدني الجديدة ‘ ١‘اهتماد خاص لما يلي: 
لمجتمييييع المييييدني فييييي التفاقييييية  بغييييية توسيييييع األسيييياس الموضييييوعي لمجمييييوع منظمييييات ا

تيسيير متابعية األنشيطة الهادفية إليف تعمييق أثير  ‘٢‘المعتمدة لد  التفاقية وزيادة تأثيرها؛ 
 منظمات المجتمع المدني.

تفبببنّي مببن التقيببيف أن ثلثببي منظمببا  اجملتمبب  املببدي املعتمببد  حاليببا  يتببألف مببن منظمببا   -٥٦
ّدمها هببب   املنظمبببا  قّيمببب  بالنسبببب  وطنيببب  ومنظمبببا  اليببب  نبببري ح وميببب   واملبببدخ   البببيت تقببب

ل تةاقيببب  مبببن حيبببت ضبببمان اُّتببباذ ق اراهتببببا وتنةيببب  أح امهبببا اسبببتنادا  إىل الواقببب  علبببت املسببببتوى 
الشعيب  و  ن لعملي  التةاقي  أيضا  أن تستةيد من منظما  دولي  من منظمبا  اجملتمب  املبدي 

ى تلبك املنظمبا  قبدرا  متقدمب  يف أكرب ح ما  وذا  نةوذ سياسي أقوى  وكثريا  ما ي ون لبد
 جمال لو  السياسا  وربط شب ا  من الع قا  ممّا يسّهل بش ل كبري بلبور  مواقبف منظمبا 

 اجملتم  املدي وعملها الدعو  يف سياق املناسبا  اخلا   بالتةاقي  وخارجه أيضا  
تةعيبل تو بيا  مبؤ   و  ن أن تؤد  منظما  اجملتم  املدي املعتمد  دور املدا   عن  -٥٧

األطبب ا  وذلببك عببرب مواءمبب  تو ببيا  مببؤ   األطبب ا  مبب  األولويببا  والببربامج السببرتاتي ي  الببيت 
تضعها لنةسها  وبدعٍف من أمان  التةاقي  )بوسائل منها ربط أعمال هيئ  التةاعل بعمل الة ي ، 

ةعيل تو يا  مبؤ   األطب ا   مث  (،   ن للة ي  أن يقّدم التوجيه والدعف التقين بشأن كيةي  ت
وستسّهل ه   اخلدم  العمليُ  مشارك  منظما  اجملتمب  املبدي املعتمبد  بشب ل أ ضبل يف أنشبط  
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تنةي  التةاقي  علت الصبعيدين البوطين واحمللبي، كمبا ألبا ت نِشبد منظمبا  اجملتمب  املبدي يف حتديبد 
 ي إىل حتقي  أهدا  التةاقي  مشاريعها اخلا   هبا ويف إعدادها وتنةي ها علت حنو يةض

 الستنتاجات والتوصيات -خامساا  
تشجيعاا لمشاركة المجتمع المدني بفعالية أك ر في اجتماعيات اتفاقييية األمييم المتحيدة  -٥8

-/د أ٥و ١١-/د أ٥و ١٠-/د أ٥لمكافحييية التصيييح ر وعملياتهيييا  ومراعييياةا لتنفييييذ المقيييررات 
قد يود مؤتمر األطراف فيي دورتيه الثالثية عشيرة القيياد بميا  وكذل  لنتائج التقييم المستقل  ١٢
 يلي:

تشجيع ال لدان التي ليس لهيا منظميات مجتميع ميدني أو ليديها منظميات  )أ( 
قليلة معتمدة لد  مؤتمر األطيراف عليف تعلييل مشياركة منظماتهيا فيي عمليية التفاقيية عليف 

المجتميع المييدني أكثير توازنياا فيي  الصعيد الدولي حتيف تضيمن أن تكيون مشياركة منظميات
 دورات ميؤتمر األطراف وهيئتيه الفرعيتين؛

النظر في التوصيات التيي قيدمها الفرييق بشيأن الحقيوق فيي األراضيي وتوسييع  )ي( 
 نطاق ولية الفريق؛

الطليييب إليييف األمانييية أن تتنيييذ  بالتعييياون ميييع الفرييييق  التيييدابير الالزمييية لتنفييييذ  )ج( 
   ن ثقة عن التقييم المستقل؛التوصيات الم

الطليييب إليييف األميييين التنفييييذد أن يسيييهمل تجدييييد عضيييوية الفرييييق سييينتين  )د( 
 وفقاا للمقررات السابقة؛ ٢٠١8يناير ي/أخريين في كانون الثان

يييدعو األطييراف ميين الييدوا المتقدميية والمنظمييات الدوليييية والمؤسيييسات  )هب( 
ومؤسسات القطاع الناص إلف النظير فيي دفيع ت رعيات  المالية ومنظمات المجتمع المدني 

ك يييييرة وسييييريعة ليييييصندوقي التفاقييييية التكميلييييي والنيييياص حتييييف ت كفييييل مشيييياركة منظمييييات 
المجتميييع المييييدني عليييف نطييياق أوسيييع فيييي اجتماعيييات وعملييييات اتفاقيييية األميييم المتحيييدة 

 لمكافحة التصحر وكذل  في عمل الفريق المعني بمنظمات المجتمع المدني.
    


