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 أساسية معلومات -أولا  
 األسباس 13-أ م/5و 12-أ م/5و 11-أ م/5و 10-أ م/5و 9-أ م/5 امل   ال حتدد -1

 احلببذ،  لببك ومنبب  ال  اقيبب   ليببالوعم اجتماعببال ا املببدم اعتمببا منعمببال ومةببا ك  لتنعببيم
 مببببؤف  لببببد  املعتمببببد  املببببدم اعتمببببا منعمببببال مجيببببا ريببببذ التنوببببي   ببببماد علبببب  ال  يبببب  يعمببببل

  العاملي   واآللي  األمان  عمل عل  منتعم رية ل والتعلي ال التوجيه و  دمي األط ا ،
 علببب  يعملبببود هلببب التاريعببب  واجلهبببال ال  يببب  ظبببل املا بببي  األ ريبببا الوبببنوال مبببد  وعلببب  -2

 اجلنوبباني   واملوببائل األ ا ببي قيبباز   لببك ا  ببا املببدم، اعتمببا قببددها الببيت األولببوال معاجلبب 
 جمموعب  املبدم، اعتمبا منعمبال عبن نياريب  ال  يب ، قبدم األطب ا ، ملبؤف  عة   الثالث  الدو   وا

 وا األ ا ببي    ببدهو  حتييببد حت يبب  مببا موببؤول ريةبب ل األ ا ببي قيبباز  ريضببماد  تعلبب   وصببيال
 ريةببتد ال  يب  مببن امل دمب  التوصبيال ا النعبب  وج األطب ا  13-أ م/5 امل ب   دعببا ال بدد، هب ا

 األ ض  ا احل وق
 لال  اقيببببببب  السبببببب ا يجي اإلطبببببببا  ا النعبببببب  علببببببب  ال  يبببببب  13-أ م/5 امل ببببببب   يةببببببجا -3

 عملببه ريبب جم    ببميم عنببد األطبب ا ، مببؤف  وطببا  ا املد جبب  واملوا ببيا 2030-2018 لل بب  
 ال  اقي   عمليال ا  عاليته حتوذ هبد  عمله، ط ائ  واستع اض

 عببام اسببتع اض وجبب اء عةبب  الثالبب  األطبب ا  مببؤف  وج العانبب  األطبب ا  مببؤف  وطلببمت -4
 قبى املبدم اعتمبا منعمبال ابعتمباد اخلاصب  املن َّ ب  اإلج اءال خيص  يما حت  ت اليت للنتائ 
 الثالب  األطب ا  مبؤف   بالل األطب ا  وطلببت ال  اقيب    ن يب  ا  عالي   أكث مةا كتها   ود
 املوت ل  الت ييم  وصيال لتن ي  الالزم  التداري  ال  ي ، ما ابلتعاود  تخ ، أد األمان  وج عة 
اً    يب   األط ا  ملؤف  عة   ال اريع  الدو   ا   دم أد األمان  وجاً أيض األط ا  وطلبت -5
 امل      ي  ن عن

 وعمليددددات اجتماعدددددات يف وإشددددراكاا املدددددي اجملتمددددع منظمددددات مشدددداركة -اثنياا  
 التصحر مكافحة اتفاقية

 املدي اجملتمع منظمات اختيار فريق عضوية جتديد -ألف 
 رديببد  يوبب  األمانبب  وج األطبب ا  مببؤف  طلببمت ،13-أ م/5 امل بب   مببن 8 لل  بب  اً و  بب -6

 الببيت للمةبباو ال ونتيجبب  ال  بب  ، هببب   وعمببالً   2018 الثام/ينبباي  ودكببان  حبلببول ال  يبب  عضببوي 
 أمساؤهم: التالي  األعضاء ُعذِّ  املعتمد ، املدم اعتما منعمال ما ُأج يت

 األ  ي ي ؛ اعموع  ممثل  - (Togo Welfare) أزاكا جا وغيب الويد  )أ( 
 آسيا؛ جمموع  ممثل  - ال يني ( البيئ  )مؤسو  لو  نيانيا الويد  )ب( 
 أم ي ببببا جمموعبببب  ممثببببل - (CIASE منعمبببب  )مببببن اب دو ري يببببز أوكتببببا يو الوببببيد )ج( 
 ال ا ييب؛ الب   ومن    الال يني 
  الة قي ؛ أو واب جمموع  ممثل - (NGO Bios)  ةيبوات و  النتذ الويد )د( 
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 الغ رييبببببببب  أو واب جمموعبببببببب  ممثلبببببببب  - (Both Ends) هببببببببا ين  بببببببباد جاتيل الوببببببببيد  )ه( 
 أ     ودول
 مبانببب   اجتماعبببال  )ياليببب مببب   12 ال  يببب  اجتمبببا ،2018 نببببارب/ رباي  مبببناً واعتببببا   -7

 عمببببل األمانبببب  ودعمببببت األساسببببي   وليتببببه وجنبببباز أجببببل مببببن اهلببببا ف( عببببرب الجتماعببببال وري يبببب 
 )الوبببيد  ال ئيوببب  عمبببل دعبببم  لبببك ا  بببا الجتماعبببال، لتلبببك امل لوريببب  الواثئببب  وأعبببدل ال  يببب 

 ال  ي   قددها اليت الولي  وجناز ا لو (، يانيان
، أ ريببا مبب ال 2019مببن املتوقببا أد  تمببا ال  يبب  احلببايل، البب جت سيوببتم  قببى  ايبب  عببام  -8

 ،2019 يونيبهقزي اد/ 22وج  19عل  األقل قبل مؤف  األطب ا  ال اريبا عةب   و بالل ال ب   مبن 
  ا واغبببببادوغو، DesertifActions19الت ببببب    سببببيدعم ال  يببببب   نعبببببيم ال مببببب  العامليبببب  مل ا  ببببب  

 اسو  وغاي  ه ا احلبد  هبي رهيبز و نوبي  موبانال منعمبال اعتمبا املبدم ا مبؤف   ريو كينا
  األط ا  ال اريا عة 

 بوليته الضطالع يف املدي اجملتمع منظمات فريق دعم -ابء 
 األمانبببب   تئبببت مبببا األطبببب ا ،  مبببؤف ومل ببب  ال ال  اقيبببب  عليهبببا  بببنص الببببيت للوليببب   بعببباً  -9

 علببب  ال  اقيببب   ن يببب  ا مةبببا كتهم  ضبببمن قبببى وال  يببب  املبببدم اعتمبببا منعمبببال عمبببل  بببدعم
 املوتوال  مجيا
  الويي ب ، هب   وعبداد وقبت وا املبدم  اعتمبا منعمبال اعتمباد  يوب  األمانب  وواصلت -10

 لبد  م اقبمت ري ب   اعتمادهبا  ريغيب صب ي  رية ل واثئ ها قدمت قد و ا ي  منعم  57 كانت
 موعببد حبلببول الةبب رب هبب ا اسببتو ت قببد أ بب   منعمببال   ببود أد املتوقببا ومببن األطبب ا   مببؤف 
  14 األط ا  مؤف  انع اد
 مجببا ا ال  يب ، وكب لك املبدم، اعتمبا منعمببال األمانب  سباعدل  لبك، علب  وعبالو  -11

 اجتماعببال ا املببدم اعتمببا منعمببال  مةببا ك ولتيوبب  مهامببه أداء مببن ال  يبب  لتم ببذ األمببوال
 الوكالببب  ط يببب  عبببن سويوببب ا، ق ومببب  و ّببب ل ال بببدد، هببب ا وا ال  عيببب   وهيئا بببه األطببب ا  مبببؤف 

 كبي  أمبوال من ال  ي  يلزم ما أن   ، مباد   ط ي  عن   كيا، وق وم  والتعاود، للتنمي  الوويو ي 
 الالزمبببب  اإل ببببا ي  املببببوا د ال  يبببب  اءأعضبببب وو ّبببب  املا ببببي   الوببببنوال مببببد  علبببب   هامببببه يضبببب لا

 اليومي   ابملهام لال  الع
وابإل ببا   وج املةببا ك  ا الببدو   الوبباريع  عةبب   للجنبب  اسببتع اض  ن يبب  ال  اقيبب ، الببيت  -12

، مّثل الوبيد 2019كانود الثام/يناي    30وج  28ع دل ا جو ج اتود، غياج، ا ال    من 
 يبببب  ا الجتمبببباع األول للجنبببب  التوجيهيبببب  ل ببببندوق حتييببببد أيبببب   ببببدهو  أوكتببببا يو ري يببببز اب دو ال 

األ ا بببي  وقبببد عببب ض وجهبببال نعببب  منعمبببال اعتمبببا املبببدم وقبببدمها وج أعضببباء اللجنببب  ريغيببب  
عبن  اً،التتكد من و با م بام منعمبال اعتمبا املبدم ا العتببا   ونبا ا ال  يب  رينةبارب أيضب

عمببال هيئبب  الت اعببل ريببذ العلببوم والوياسببال، والببيت   ببدم ط يبب  الوببيد  ما يولببدجت سانةببيز، ا أ
  وأولواهتا   ا ي  نه ي  وج ال  ي ، للم ا ع  عل  اخن ارب أعضاء ال  ي  ا عمل ه   اهليئ 

 ونبب اا زاد  أجببل مببن املنَجببز العمببل يتنبباول البب جت ال  يبب ،    يبب  الثالبب  ال بب ع ويتضببمن -13
   اقي  ال  ن ي  ا املدم اعتما منعمال
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 مكافحدة اتفاقيدة دعدم فعاليدة بشدن  املسدتقل التقييم حددها اليت التوصيات تنفيذ -جيم 
 املدي اجملتمع منظمات ملشاركة التصحر

 البدو   ا األطب ا  وج قبدمت  وصبيال ويال  استنتاجال أ ريع  املوت ل الت ييم قدد -14
 وج 13-أ م/5 امل بببب   وي لببببمت  ICCD/COP(13)/15 الويي بببب  ا األطبببب ا  ملببببؤف  عةبببب   الثالثبببب 
 املنبث   التوصيال لتن ي  الالزم  التداري  املوا د، ريتوا   و هناً  ال  ي  ما ابلتعاود  تخ ، أد األمان 
 املوت ل  الت ييم عن
 حتديببببببببد أو  ن ي يبببببببب   وجيهيبببببببب  مببببببببباد  و ببببببببا ال  يبببببببب  وج األوج التوصببببببببي  و  لببببببببمت -15

 منعمبال مةبا ك  لتنعبيم زمب،، سب ف  ال ا يجي اسب       و ا  لك ا  ا ال ت اصال،
  نعبببيم األمانببب  يوببب ل العمليببب ، نببب ا ي  ولضبببماد ال  يببب   عمبببل وا ال  اقيببب  ا املبببدم اعتمبببا
 املبباد  علب  وال  باق النهائيب  ال بيغ  و با هببد  واحلبايل الوباري  ال  ي ذ أعضاء ريذ اجتماع

 ا األعضبببباء و وبببباعد املوببببت بل ا ال  يبببب  عمببببل  بببب الويي وسببببتنعم لل  يبببب   التن ي يبببب  التوجيهيبببب 
 األ ب   اللموال لو ا الجتماع مناً جزء احلايل ال  ي  أعضاء و  ص ريوليتهم  ال  الع

  واخلا جي (  )الدا لي  التمويل وم اد  الالزم  املوا د وحتديد العمل، ري جم  عل 
  بند احلب،، وحلوبن  واصبل    ب   باريو  ال  يب  قيبام  ب و   علب  الثانيب  التوصبي  و  كز -16
 جيبببد  بببد يمت علببب  قاصبببل  صببب  ي اً أيضببب هبببي أزاكبببا، جبببا وغيب الوبببيد  ال  يببب ، أعضببباء أقبببد
   Ecoconscience  ريعنبواد   دمبه ال جت التل زيوم الربجم  ري ضل ال  ال جمال ا  رب  ولديها
 ويتببي  اهلببام  عببالا هبب ا  عزيببز علبب  سبباعدل  وصببل   بب  و ببا ا  ربهتببا مببن ال  يبب  واسببت اد
  (1)و ا ي  معلومال لال  اقي  الةب ي املوقا
 املببدم اعتمبا منعمببال ملةبا ك  دعمهببا  واصبل أد األمانبب  وج   لبمت األ بب   والتوصبي  -17

 ويبالء مبا والبوط،، واإلقليمبي العباملي الُ بُعد علب  ال  اقي   ن ي  عملي  ا  عال  ري و   املعتمد 
 ابل  اقيب  املتعل   األعمال ا  علي  مةا ك  جديد  منعمال مةا ك  )أ( ي:يل ملا  اص اهتمام
 ابل  اقيببب ؛ املعنيببب  املبببدم اعتمبببا منعمبببال جمتمبببا علببب  والتبببتي  األساسبببي  ال اعبببد   وسبببيا ريغيببب 
 ال ببدد، هبب ا وا أتي هببا  لتعميبب  املببدم اعتمببا منعمببال أنةبب   متاريعبب  عمليببال  يوبب  )ب(و

 أكبرب ري بو    نخب رب أد مي بن البيت امل بل   صباقب  ال ئيوبي  اجلهبال ونب اا علب  األمانب  دأريبت
 الديني   واملنعمال احمللي ، واحل ومال الةباب، منعمال وهي ال  اقي ، عمل ا
 الةبباب، لتنميب  الوكبالل ريبذ املةب ك  الةبب   دا بلاً نةب اً نب ي  األمانب  وأصب ت -18

 الالئ بببب  والوظببببائف للةببببباب اخلضبببب اء الوظببببائف سببببيما ول مببببباد ال، عببببد  ا نببببا كت قيبببب 
 املت ببد  األمببم ريبب جم  مببا سببواً   عمببل الببثال   يببو ا  اقيببال  ببند  لببك، علبب  وعببالو  للةببباب 
  وصبيل ريغيب  البيئب ، أجبل مبن والتل زيبود العامليب ، البيئب  مل  ب  التاريا ال غ   املن  ري جم  اإلمنائي/
 أيلببول/ ا  عبب ض  يببديو أنبب ط  عببرب ابملنببا  املعبب، ال مبب  ملببؤف  العببام األمببذ وج الةببباب أصببوال
 الثالبب  األطب ا  مببؤف  وكباد البيولببوجي  والتنبوع واأل ا ببي ابملنبا   تعلبب  موا بيا  تنبباول سببتمرب
 ال بببيني  واألكادمييببب  املضبببي   الدولببب  ألد الةبببباب ونببب اا ا األنيببب  مبببن كبببب   قبببد  علببب  عةببب 

 البدايبب  احلببد  هبب ا ونبب ل  (2)الت بب   مل ا  بب  األوج العامليبب  ةبببابال مببباد   أطل تببا للغبباابل
__________ 

(1) <https://www.csopanel.com>  
(2) <https://www.unccd.int/actions/actions-around-world/global-youth-initiative-combating-

desertification-starting-point>  

https://www.csopanel.com/
https://www.unccd.int/actions/actions-around-world/global-youth-initiative-combating-desertification-starting-point
https://www.unccd.int/actions/actions-around-world/global-youth-initiative-combating-desertification-starting-point
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 املعببب، ال ئيوبببي ال  يببب  قببببل مبببناً قاليببب   وي هبببا  ببب جت والبببيت ال  اقيببب ، وطبببا  ا الةبببباب حل كببب 
 ومببن للةببباب  ممببثالً  120 مببن وأكثبب  الةببباريي ، احل وميبب  غبب  واملنعمببال والةببباب، ابألط ببال
 ق بوق لضبماد العبام أحنباء مجيبا مبن نبباب األط ا  ملؤف  عة   ال اريع  الدو   حيض  أد املتوقا
 سليم   أب ض التمتا ا امل بل  األجيال

 منهبا أمبو  مجلب  علب  األطب ا  ملبؤف  عةب   الثالثب  البدو   مبن املوبتو  ال  يا اجلزء و كز -19
 األ ا ببي و بب دجت الت بب   لت ببدال الت ببدجت ا احملليبب  احل ومببال  ؤديببه أد مي ببن البب جت الببدو 

 أجبل مبن احملليب  احل ومبالعد  منعمال وهي  ما األمان ،تعاود   احلذ،  لك ومن  واجل ا  
 قبببد   لضبببماد ،املت بببد  احملليبب  واحل ومبببال املبببددمنعمببب  و منعمببب  كالميبببت نببانس و  السببتدام ،

 املنببباط  ريبببذ وبببتدامامل تببوازدال علببب  واحل بببا  األ ض، علببب  املوببت بلي  الضبببغورب ودا   علببب  املببدد
 احمللي   واعتمعال وال ي ي  احلض ي 
 وهنببباا البيئيببب   للت بببدال الت بببدجت ز بببم  عزيبببز ا ابل عبببل الدينيببب  املنعمبببال و وببباهم -20
 والوطنيبببب  احملليبببب  املوببببتوال علبببب  الدينيبببب  اعموعببببال وعببببدد املةببببا ك  موببببتو  ا م بببب د  زاد 

 وج يُنعببب  مبببااً وغالبببب البيئيببب   للت بببدال عمليببب  ري  ي ببب  الت بببدجت جمبببال ا  عمبببل البببيت والدوليببب 
 عببن  عببب  أ ببا علبب  اإلجبب اءال ووج أ القيبب  موببتل  أ ببا علبب  والتنميبب  ابلبيئبب  املتعل بب  األعمببال
 علبب  سببواً  العمببل أجببل مببن اإلميبباد علبب  ال ائمبب  املنعمببال مببا التواصببل األمانبب  وريببدأل اإلميباد 
 عليها   عيش اليت احلي  واملخلوقال واأل ض البيئ  محاي 

 املدي اجملتمع منظمات فريق تقرير -اثلثاا  
 الفريق هبا اضطلع اليت األنشطة -ألف 

 التباريا املبدم اعتمبا منعمبال ا تيبا    ي  األط ا  مؤف  أنةت ،9-أ م/5       عمالً  -21
  2009ا عام  الت    م ا    ل  اقي 
موعببال اإلقليميبب  اخلمببس لتمببم املت ببد   ويت ببود ال  يبب  مببن ضوبب  أعضبباء ميثلببود اع -22

مببن قبببل منعمببال اعتمببا املببدم املعتمببد   2018وانتخببمت ال  يبب  احلببايل ا كببانود الثام/ينبباي  
  أعال  6لد  ال  اقي   ومن   لك احلذ، ظل  ة يل ال  ي  كما هو مبذ ا ال     

، ا نيبودهلي، اهلنبد، 2018  نببارب/ رباي 14وا اجللو  األوج لل  ي  اليت ع دل ا  -23
انُتخبت الويد  نيانيا لو   ئيو  مةا ك  دائم ، والوبيد  جاتيل  باد هبا ين، والوبيد  جبا وغيب 
أزاكا، والويد أوكتبا يو ري يبز اب دو، والوبيد  بالنتذ  ةبيبوات و، ك ؤسباء مةبا كذ منباوريذ يتبوج  

  كل منهم ال ائس  ملد  ست  أنه 

 املدي اجملتمع منظمات ياراخت فريق عمل -ابء 

 مبانببب   اجتماعببال ياليبب  وع ببدل  2018 نبببارب/ رباي  منبب  مبب   11 ال  يبب  اجتمببا -24
 ،2019 الثام/ينببباي  كبببانود  ا غيببباج، وجو جتببباود، ،2018 نببببارب/ رباي  ا اهلنبببد، )نيبببودهلي،

  ا  ا ي  اجتماعال ومثام (،2019 قزي اد/يونيه ا  اسو، ريو كينا واغادوغو،و 
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 ل ببببب   العمبببببل ريببببب جم  وأعبببببد عملبببببه ط ي ببببب  علببببب  لبببببه، اجتمببببباع أول ا ال  يببببب ، وا  ببببب  -25
 ريوليته  ال  الع من سيم نه ال جت 2019-2018 الونتذ
 ال مسيبببب ، اجتماعبببباهتم وج ابإل بببا   ع ببببدوا، ال  يبببب  أعضببباء أد وج اإلنببببا   املهببببم ومبببن -26

 معاجلبببب  ريغبببب ض ابهلببببا ف، أو إلل بببب وما ابلربيببببد سببببواء علببببيهم، اقت بببب ل  مسيبببب  غبببب  مةبببباو ال
 التواصببل ا ال  يبب  أعضبباء اسببتم   لببك، وج وابإل ببا   املوببائل  مببن متنوعبب  جمموعبب  ومناقةبب 
 ال  ي   يع دها اليت الن اش قل ال ا املدم اعتما صول وي ال لضماد منعماهتم ما الدائم
 لال  اقيب  التن يب جت األمبذ ئبمتوج التن يب جت األمبذ مبا مبانب   اجتماعبال ال  يب  ونعم -27

  ببب اد  ريبببذ مناقةببال جببب ل  اهتببا، وابلببب و  أ ببب    معنيبب  وجهبببال الوطنيبب  احل ومبببال وممثلببي
 الوطني   التنوي  وجهال ال  ي  أعضاء
 هي: ال  ي   ناوهلا اليت ال ئيوي  املوائل وكانت -28

 املدم؛ اعتما منعمال ما الت اعل )أ( 
 الت اعبل هليئب  املبدم اعتمبا منعمال من مناوريذ م اقبذ وانتخاب   ني   يو  '1'

 املببببدم، اعتمببببا منعمببببال عببببن احلاليبببب  امل اقببببب  خلال بببب  والوياسببببال العلببببوم ريببببذ
 وا ريببب و  املت املببب ، والتنميببب  الب بببو   اري ببب  مبببن سانةبببيز، ما يولبببدجت الوبببيد 
 أ  ي يا؛ جنوب البيئي، ال صد   ي  من أو يل نويل انتخمت ،2018 أا /مايو

 العلببببببوم ريببببببذ الت اعببببببل هيئبببببب  اجتماعببببببال ا جبببببب ل الببببببيت املناقةببببببال متاريعبببببب  '2'
 املببدم اعتمببا منعمببال   يبب  ريببذ اجتماعببال ع ببد  ببالل مببن والوياسببال،

 اهليئ ؛ ا املدم اعتما منعمال عن وامل اقمت
 مل ا  ببببب  املت ببببد  األمبببببم ل  اقيبببب  الةبببببامل  التواصببببل اسببببب ا يجي   ن يبببب  دعببببم '3'

 اليببوم  عاليببال ا )ومنعمبباهتم( ال  يبب  أعضبباء مةببا ك   لببك ا ا بب الت بب  ،
  الت   ؛ مل ا    العاملي

  سبال  اآلد قبى ونّوب  ال  ي  أصد    د ال  ي ؛ ي د ها و با ي   سال  نة  '4'
 واقد ؛ و با ي 

 العلببوم ريببذ الت اعببل وهيئبب  ال  يبب  هبببا ا بب لا الببيت لتنةبب   املنببتعم الت ببدي  '5'
 لل  ي ؛ الةب ي وقاامل عل  والوياسال

 اجتمباع  نعبيم منهبا أمبو  مجلب   بالل مبن لل  يب  امل ّونب  املنعمبال مبا العمل '6'
 الب ببب  ومن  ببب  الال ينيببب  أم ي بببا ا املبببدم اعتمبببا ملنعمبببال وقليمبببي  نوبببي ي
 مبن املبدم اعتمبا منعمبال وج موجهب  و با يب   سبائل مثبام و بادل ال ا ييب،
 أ   ؛ ودول  الغ ريي أو واب دول جمموع 

 وجلنب  والت نولوجيبا العلبم جلن  دو ال ا املدم اعتما منعمال مةا ك   يو  '7'
 األط ا ؛ ومؤف  ال  اقي   ن ي  استع اض

 ال مسي ؛ الجتماعال ا املةا ك  )ب( 
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 واإلجبب اءال وال واعببد املببدم، اعتمببا منعمببال ل  يبب  التوجيهيبب  املببباد  و ببا '1'
 ال  يببب  أعضببباء ريبببذ  ببباص اجتمببباع  بببالل ل  يببب ا عمبببل لت وبببذ التةبببغيلي 
 ا املوبتدام ، للتنميب  العباملي ال مب  مبؤف  أيناءاً قديث املنتخمت وال  ي  الواري 

 اهلند  نيودهلي، ا ،2018 نبارب/ رباي 
 أو واب جمموعببب  عبببن املبببدم اعتمبببا منعمبببال   يببب  عضبببو  وج البببدعو  قُبببدمت '2'

 مل ا  بب  ال كيبب  املؤسوبب  قبببل مببن  ين،هببا  بباد جاتيل األ بب  ، والببدول الغ رييب 
 املنعمببب    كيبببا، أن ببب  ، ا املبببدم اعتمبببا منعمبببال وقبببد  وهبببي ال ريببب ،  ع يببب 

   ببببدمي أجببببل مببببن الت بببب  ، مل ا  بببب  العبببباملي ابليببببوم 2019 عببببام لقت ببببال
 األ ا ببببي  ببببدهو  أيبببب  حتييببببد ا اعتمعيبببب  املببببباد ال موببببان  ريةببببتد مدا لبببب 
 اعتمعي ؛ املباد ال  دعم اليت التم يني  والع و 

  وجبببمت ال مسيببب  اإلريبببال  عمليببب  ا املبببدم اعتمبببا منعمبببال مةبببا ك   ةبببجيا '3'
 ال  اقيبب   ن يبب  اسببتع اض للجنبب  عةبب  الوبباريا الجتمبباع انع بباد قبيببل ال  اقيبب 

 غياج؛ اتود، جو ج ا
  وطببا ا )الةبب اكال املوببتدام  للتنميبب  العبباملي ال مبب  مببؤف  ا ال  يبب  مةببا ك  '4'

 علب  قباد  كوكبمت  أجبل مبن 2018 لعبام املوتدام  للتنمي  العاملي ال م  مؤف 
 ُدعبي ال مب ، مبؤف  وطبا  وا  2018 نببارب/ رباي  ا ع د  املزما ال مود(،
 ا املببببدم اعتمبببا منعمبببال مةببببا ك  ريةبببتد عببب ض   ببببدمي وج ال  يببب  أعضببباء
 األ ا ي؛  دهو  أي  حتييد موتل 

 نعمبببه الببب جت لت ا بببي العببباملي املنتبببد  ا ال  يببب  أعضببباء مبببن اينبببذ مةبببا ك  '5'
 مببببن اينتبببباد ونعمببببت  2018 أيلول/سبببببتمرب ا لت ا ببببي الببببدويل الت ببببالف
 أمانببب  مبببا ابلنببب اا ن،هبببا ي  ببباد وجاتيل  ةبببيبوات و  بببالنتذ ال  يببب ، أعضببباء

  ببدهو  أيب  حتييبد ا اعتمعيبب  املبباد ال موبان  ريةببتد   عيب  جلوب  ال  اقيب ،
 الت وببينال واق قببت موا يبب   سياسببا ي  رييئبب  لتهيئبب  الالزمبب  والتببداري  األ ا ببي

 املبببببباد  مثبببببل لت ا بببببي، املوبببببؤول  اإلدا    عزيبببببز لبببببزاد  املم نببببب  الوياسبببببا ي 
 حليببببباز  ال نبببببيد  اإلدا   ريةبببببتد والز اعببببب  األغ يببببب  ملنعمببببب  ال وعيببببب  التوجيهيببببب 
  ببمن الببوط،، الغبب ائي األمببن سببياق ا والغبباابل األمسبباا وم ببايد األ ا ببي
 ريت ديبببببد املتعل ببببب  الت ببببب   مل ا  ببببب  املت بببببد  األمبببببم ا  اقيببببب  عمليبببببال أطببببب 

 ؛2019 عام ا عة  ال اريا األط ا  ومؤف  الوطني  األهدا 
 سبل ت قيب  أكب ا، ا اإل  ي بي املنبا  أسببوع ا   يب ال أعضاء أقد مةا ك  '6'

 مبن التخ يبف قضبي  ا األ ا بي است بال  أني  عل  الضوء أزاكا جا وغيب
 دولب  27 مبن نبباب مبا واجتمعبت ،اخليبا ال أقبد ابعتبا ها املنا   غ  آاث 
 أتهيلها؛ ووعاد  األ ا ي است ال  ا املوان  كي ي   ملناقة    ي ي أ

 ريةببتد وال  يبب   لل ببزام الببدويل  املنتببد  ا ال  يبب  أعضبباء مببن ياليبب  مةببا ك  '7'
 2018 أيلول/سببتمرب ا ُع د ال جت البيئي الست ال  جمال ا العام التعاود

 وأوكتببا يو لببو  ونيانببيا أزاكببا جببا وغيب ونببا كت  ال ببذ قانةببو، م اطعبب  ا

https://www.unccd.int/sites/default/files/inline-files/EEG%20Valentin%20Ciubotaru.pdf
https://www.unccd.int/sites/default/files/inline-files/Africa%20Aziaka%20Djatougbe.pdf
https://www.unccd.int/sites/default/files/inline-files/Africa%20Aziaka%20Djatougbe.pdf
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 مبدم جمتمبا منعمب  20 قبوايل  بمت البيت الجتماعبال ه   ا اب دو ري يز
 الت ب  ، م ا  ب  ل  اقيب   يب جتالتن األمذ وجئمت وال  ي ، احلزام ريلداد من
 غبببب  والتعبببباود لت ا ببببي املوببببتدام  اإلدا   ا املما سببببال أ ضببببل  بببببادل ريغيبببب 

  البيئ ؛ است ال  جمال ا احل ومي
 ال ائم ؛ األ    والةب ال املدم اعتما منعمال  عبئ  '8'
 ؛ دم  لهامل الت ني  واملواعد  األ ا ي  دهو  أي  حتييد ندوق ري املتعل   األنة   )ج( 

   ببوي  ريةببتد العامليبب  البيئبب  م  بب  اقبب ا  علبب   علي ببال   ببدمي وج الببدعو  قبببول '1'
  بببدمال و  بببدمي املةبببا يا إلجنببباز التتهبببمت أجبببل مبببن الت نيببب  املوببباعد  م  ببب 

 ال بببندوق وطبببا  ا ال عالببب  للمةبببا يا متوازنببب  حم عببب  إل ببباد الت نيببب  املوببباعد 
 و علي بببال أسبببئل  ري بببياغ  ال  يببب  وقبببام األ ا بببي   بببدهو  أيببب  ريت ييبببد اخلببباص

 واأليبب  اجلنوبباني ؛ واجلوانببمت األ ا ببي؛ قيبباز  موببتل   ن يبب  ريةببتد واق اقببال
 وونبببببب اا واحلوكمبببببب ، املؤهلبببببب ؛ املةببببببا يا وم  قببببببال الت ويليبببببب ؛ واإلجبببببب اءال
    قيمت؛ مو ا التعلي ال وكانت وليهم  املوكل  واألدوا  امل ل   أص اب

 األ ا بي   بدهو  أيب  حتييبد ل بندوق السب ا يجي اعلبس اجتمباع ا املةا ك  '2'
 السبب ا يجي اعلببس ا للمةببا ك  اب دو ري يببز أوكتببا يو ال  يبب  عضببو وانتخببمت

   2019 الثام/يناي  كانود  ااً مبان  اً اجتماع ع د ال جت لل ندوق،

 للجنددددة عشددددرة السددددابعة الدددددورة خددددال  املدددددي اجملتمددددع منظمددددات فريددددق مشدددداركة -جيم 
 التفاقية تنفيذ ضاستعرا

للجنبب  اسببتع اض  ن يبب  ال  اقيبب  ا م كببز آ يبب   ةببون  للمببؤف ال ا  17ُع ببدل الببدو    -29
ا جبو ج اتود، غيباج  ونبا ا أعضباء ال  يب   2019كبانود الثام/ينباي    30وج  28ال    مبن 

 ا يالي  دو ال  د يمت متوازي :
 األ ا ي؛ هو  د أي  حتييد أجل من اجلنواني  ال ضاا )أ( 
  األ ا ي؛  دهو  حتييد  ن ي  ريةتد نع  وجهال )ب( 
 ا  اقيبببب    ودهببببا الببببيت اجل ببببا  م ا  بببب  مببببباد   اجل ببببا : مل ا  بببب  التتهببببمت )ج( 
 وال اريي   ال ملي  العواصف مواجه  عل  ال د   وريناء الت   ، م ا   

دم ا املناقةببال وأدج وقببام ال  يبب  ريتنوببي   عبئبب  و يوبب  مةببا ك  منعمببال اعتمببا املبب -30
اً ريبيببببباجل ا اجللوبببببتذ ال تتاقيببببب  واخلتاميببببب ، وقبببببدم ضوببببب  مبببببدا الل كانبببببت  تعلببببب  حتديبببببد

ومبال  ، وحتييد أي   دهو  األ ا ي، وال ضباا اجلنوباني ، واملبوا د املاليب  ون بل املعل5-1 ابهلد 
ةبب  نببا كت  يهببا منعمببال  اض  ن يبب  ال  اقيبب ، يّوبب  ال  يبب  مناقللجنبب  اسببتع 17وقبببل الببدو   

 اعتما املدم، ا جو ج اتود، وقد أس  ل عن حتديد ضس أولوال ملنعمال اعتما املدم:
 الببببيت املببببباد ال أبد وغبببب هم املاليبببب  واملؤسوببببال الوياسببببال صببببانعي اعبببب ا  )أ( 
 األ ا ي؛  دهو  أي  حتييد ا  وهم احمللي اعتما ي ودها
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 وللنوببباء عبببام ريةببب ل احملليببب  للمجتمعبببال األ ا بببي قيببباز  أمبببن  بببماد  بببمت )ب( 
 اخل ببورب  ن يبب  ريةببتد 14 األطبب ا  مببؤف  يتخبب   قبب ا  ط يبب  عببن الت ديببد وجببه علبب  والةببباب
 سببياق ا والغبباابل األمسبباا وم ببايد األ ا ببي حليبباز  املوببؤول  احلوكمبب  ريةببتد ال وعيبب  التوجيهيب 
 الوط،؛ الغ ائي األمن

 صبببنا عمليبببال مجيبببا ا النوبببائي  اجلماعبببال و اصببب  املبببدم اعتمبببا مةبببا ك  )ج( 
 األنيب  ابلب  أمب  اجل با  مل ا  ب  الوطنيب  واخل ط األ ا ي  دهو  أي  حتييد هد  ريةتد ال  ا 

 الستدام ؛ لضماد
  ببدعم الببيت املببدم اعتمببا ملنعمببال وكا يبب  متاقبب    ببود أد  ببمت املاليبب  املببوا د )د( 
  ن يبببب   صببببد و/أو األ ا ببببي  ببببدهو  أيبببب  حتييببببد حت يبببب  ا لنوبببباء،ا سببببيما ول احملليبببب ، اعتمعببببال
  األ ا ي؛  دهو  أي  حتييد مةا يا
 سبببيما ول واإلن بببا ، السبببتدام  مبببن أكبببرب قبببد  حت يببب  ريغيببب  جمتمعنبببا حتويبببل )هب( 
 اجلنوذ  ريذ املواوا 
 امببب اجلنوببباني ، ال ضببباا ريةبببتد الت ببباو  جلوببب   بببالل عببب ض   بببدمي وج ال  يببب  وُدعبببي -31

  بباد جاتيل وقببدمت للمبب أ   املت ببد  األمببم وهيئبب  وكنببدا وغامبيببا   ي يبباأ وجنببوب اهلنببد عببن ممثلببذ
 عببن األ ا ببي  ببدهو  أيبب  حتييببد ا وموببانتهن للنوبباء احليبباز   ببماد أنيبب   نبباولاً ع  بب هببا ين
 است القها  ومما سال لت ا ي املوتدام الستخدام ط ي 
 و ببببا ا  بببال   يبببب   ةببب يل مت ال  اقيبببب ،  ن يببب   اضاسببببتع للجنببب  17 الببببدو    ايببب  وا -32

 أيلببول/ ا ع ببد  املزمببا الجتمبباع  ببالل األطبب ا  ومببؤف  اإلدا   جملببس  يهببا ينعبب  كببي   وصببيال
 ري ب   الجتماعبال هب   ا ابملةبا ك  ال  ي  ألعضاء مُس  وقد اهلند  نيودهلي، ا 2019 سبتمرب
 م اقبذ 
 ملبببؤف  عةببب   ال اريعببب  البببدو   ا يةبببا ا الببب جت اهلنبببدجت الو بببد مبببا أيضببباً  ال  يببب  واجتمبببا -33

 احل وم  وج ال  ي  وطلمت  2019 أيلول/سبتمرب ا اهلند، نيودهلي، ا ع دها امل    األط ا ،
 ملببببؤف  عةبببب   ال اريعبببب  الببببدو   ا املببببدم اعتمببببا منعمببببال مةببببا ك  دعببببم ال  اقيبببب  وأمانبببب  اهلنديبببب 

 مةبببا يا مواقبببا ريعببب  وج األسببببوع  ايببب  ع لببب   بببالل ميدانيببب   قلببب   نعبببيم واقببب   األطببب ا ،
 املدم  اعتما منعمال

 امليزانيبببب  حمدوديبببب  ريوبببببمت قل هببببم عببببن املببببدم اعتمببببا منعمببببال   يبببب  أعضبببباء وأعبببب ب -34
 املبببدم اعتمبببا ملنعمبببال آ ببب ين ممثلبببذ ألجت البببدعم ي بببدم م قيببب  ال  يببب ، ألنةببب   املخ  ببب 
 أمانب   بدعمهم الب ين ال  يب  أعضاء )ابستثناء ال  اقي   ن ي  ستع اضا للجن  17 الدو   حلضو 
 الت   (  م ا    ا  اقي 

  2019 التصحر ملكافحة الدولية القمة -دا  
 املتعل ب  ابلتجهيبزال يضب لا املبدم اعتمبا منعمال   ي  كاد  الت  ي ، ه ا وعداد لد  -35

 غبببب  للمنعمببببال العامبببب  األمانببب   نعمهببببا لببببيتا ،2019 لعببببام الت ببب   مل ا  بببب  الدوليبببب  ابل مببب 
 ال ب   ا ع بدها واملزمبا   نوبا، ا الدولي  واإلجنازال األعمال وم كز  اسو، ريو كينا ا احل ومي 

 300 مببن أكثبب  وسببتجما  اسببو، ريو كينببا واغببادوغو، ا 2019 قزي اد/يونيببه 23 وج 18 مببن
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 واملؤسوببال احملليبب ، واعتمعببال لمبباء،والع احل وميبب ، غبب  املنعمببال مببن امل ببل   أصبب اب مببن
 واخلاص  العام وال  اعذ الدولي ،
 أقبد التوجيهيب  اللجنب   ضبم قيب  لل م ، التنعيمي  األعمال ا رينةارب ال  ي  ويةا ا -36

 م ا  ب  ا  اقيب  وطبا  ا اجلا يب  امل او ال  ن   جلو  ال  ي  أعضاء وسينعم ال  ي   أعضاء
 نيبببودهلي، وج أو دوس مبببن ال  اقيبب  ا املبببدم اعتمببا منعمبببال ان موببب  و ببي  ريغيببب  الت بب   
 األعمببال جببدول حتديببد علبب  2019 الت بب   مل ا  بب  الدوليبب  ال مبب  ا املةببا كذ مببا والعمببل
 اهلند  ا 14 األط ا  مؤف  عل  امل  وق  واملوائل

 عشرة الرابعة رافاألط مؤمتر دورة يف املدي اجملتمع منظمات ملشاركة التحضريات -هاء 
 مبؤف  ا املبدم اعتمبا منعمبال ملةا ك  حيّض  ال  ي  كاد  الت  ي ، ه ا وعداد وقت ا -37

 .14 األط ا 
 هي:  يها النع    جت كاد  اليت األمو  وأهم -38

 جهببب  هبببي سبببامييت هببببا اي غببب ام منعمببب    بببود أبد األمانببب  وج  وصبببي    بببدمي )أ( 
 ؛14 األط ا  مؤف  ا ملدما اعتما ملنعمال التنوي 
 مببا األطبب ا ، مببؤف  قبببل املببدم اعتمببا ملنعمببال الت ضبب جت الجتمبباع  نعببيم )ب( 
 سامييت؛ هبا اي غ ام منعم 

 األ ض ا احل بوق هبو املو وع وي ود األط ا   ما م تو  قوا  جلو   نعيم )ج( 
 املدم؛ اعتما منعمال   ي  أعضاء مجيا ما عليه ال  اق مت ال جت األ ا ي، قياز  و ماد
 املدم؛ اعتما منعمال مةا ك   يو  )د( 
 و وزيعها املدم اعتما منعمال آ اء عن للتعب  اليومي  اإل با ي  ال سائل نة  )هب( 

 املعني ؛ اجلهال عل 
 املدم؛ اعتما ملنعمال يومي  مةاو ال  نعيم )و( 
 وآسببببيا أ  ي يببببا مببببن املببببدم اعتمببببا عمببببالملن املببببايل الببببدعم خت ببببيص ا البببببت )ز( 
  األط ا ؛ مؤف  ا املةا ك  من لتم ينها أو واب ون ق ال ا ييب الب   ومن    الال يني  وأم ي ا

 الجتماعي  التواصل وسائط عرب ال  ال اس ا يجي   ن ي  ) ( 

 املستفادة الدروس -واو 
 كباد  قد  يه املةا ك  من سنتذ مد  عل   رب  من اكتوبو  ما أد ال  ي  أعضاء اعترب -39

 للغاي   و اريياً 
 منعمبببال ريببذ والتنوببي  التيوببب  حتوببن ي  ببل املببدم اعتمبببا منعمببال   يبب  وجببود ود -40

 العاملي  املوتو  عل  املدم اعتما
 املبدم اعتمبا منعمبال   ي  أعضاء نيودهلي ا املوتدام  للتنمي  العاملي  ال م  ومّ نت -41
 ن ببل جمببال ا للغايبب اً م يببد  لببك وكبباد الوباري ذ؛ ال  يبب  أبعضبباء الجتمبباع مببن قببديثاً  ملنتخببذا

 مواصبل  ومي بن املبدم  اعتمبا منعمبال   يب  عمبل لسبتم ا اً جبد م يبد أمب  وهبو واخلبرب  املع   
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 البيت ملت ب   ا األنةب   ريتنعيم املتعل   التوجيهي  املباد   ويي   الل من ال  ي ، استم ا ي  حتوذ
 ال  ي   هبا يض لا
 التنوبببي  جمبببالل ا ال  يببب   ببدعم أل بببا لل  يببب  سبببنوي  ن ببف   ببب  وجبببود امل يبببد ومببن -42

 الوببنوي ، ن ببف اخل بب  ا امل  قبب  األنةبب   مجيببا  ُنجببز م احلبب،، ولوببوء والتخ ببيط  وال  ببال
 التخ بيط جمبال ا لل  يب  امل يبد ومبن امل  ق   للميزاني  املالي  ابللتزامال دائماً  الو اء لعدماً نع  
 سببيل علب  األوج الوبت  األنه   اي  ريعد العمل،     من مب    م قل  ا علم عل  ي ود أد

  لك  وج وما املةاو ال، ووج اء املنةو ال ووصدا  األقدا  لتنعيم املتا  املايل ابحليز املثال،
 اإلقليمبببي ال بببعيدين علبب  أكبببرب ري بببو   ظهببو   حتوبببذ ا صبببعوري   ببد ال  يببب  يببزال ول -43

 مبببن للغايببب  قليبببل عبببدد هنببباا املثبببال، سببببيل علببب  الت بببا ي ، وعبببداد عمليببب  وج وابلنعببب  والبببوط، 
 أد اقب ا  ال  يب  ويبود الوطنيب   التنوبي  جهبال مبن  علي بال  ل بت البيت املدم اعتما منعمال
 الوطني   التنوي  وم اكز دمامل اعتما منعمال ريذ التواصل  عزيز ا األمان   واعد
 ن وبببه  ابملوبببتو  مجيعهبببا  عمبببل ل ال  اقيببب  لبببد  املعتمبببد  املبببدم اعتمبببا ومنعمبببال -44

  قببد وج سببلبياً  اآل بب  البببع  يب بب  ريينمببا والتنوببي ، التواصببل ا للغايبب  نةببط املنعمببال  بببع 
  دوليبب  منعمببال ونبب اا منهببا ريوبببل املنعمببال هبب  مةببا ك   ةببجيا ال  يبب  علبب  وسببي ود كببب  
  تضبببمن مشبببولً  أكثببب  لال  بببال اسببب ا يجي  و بببا ينبغبببي اإل با يببب ، ال سبببال  جانبببمت ووج كبببرب  
 الجتماعي  التواصل وسائط استخدام

 وتوصيات استنتاجات -رابعاا  
 التصحُّر مكافحة اتفاقيدة اجتماعات يف أكرب بفعالية املدي اجملتمع ملشاركة تشجيعاا  -45

 يلي: مبا القيام عشرة الرابعة دورته يف األطراف مؤمتر ودي قد وعملياهتا،
 منظمددات لدددياا أو مدددي جمتمددع منظمددات هلددا لددي  الدديت البلدددا  تشددجيع )أ( 

 علدد  التفاقيددة عمليددة يف منظماهتددا مشدداركة تعزيددز علدد  األطددراف مددؤمتر لددد  معتمدددة قليلددة
 دورات يف تدوان ا  أكثدر دديامل اجملتمع منظمات مشاركة تكو  أ  تضمن حىت الدويل الصعيد
  الفرعيتني؛ وهيئتيه األطراف مدؤمتر

 صددددداحبة الرئيسدددددية اجلادددددات مدددددع العمدددددل تواصدددددل أ  األماندددددة إىل الطلددددد  )ب( 
 احمللية؛ واحلكومات الدينية واملنظمات الشباب ذلك يف مبا املصلحة،
 ةملددد الفريددق عضددوية جتديددد ييسددر أ  التنفيددذ  األمددني إىل كددذلك  الطلدد  )ج( 
  السابقة؛ للمقررات وفقاا  ،2020 الثاي/يناير كانو   يف أخريني سنتني

 املاليدة واملؤسددسات الدوليددة واملنظمات املتقدمة الدو  من األطراف دعوة )د( 
 وسدريعة كبدرية  تربعدات دفدع يف النظر إىل اخلاص القطاع ومؤسسات املدي اجملتمع ومنظمات
 علدد  املددددي اجملتمددع منظمددات مشدداركة ُتكفددل حددىت صواخلددا التكميلددي التفاقيددة لدددصندوقي

 اختيار فريق عمل يف وكذلك التصحر مكافحة اتفاقية وعمليات اجتماعات يف أوسع نطاق
 املدي. اجملتمع منظمات

    


