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 مؤمتر األطراف
 الدورة الرابعة عشرة

 2019أيلول/سبتمرب  13-2نيودهلي، اهلند، 
 )أ( من جدول األعمال7البند 

 اإلجرائيةاملسائل 
مشاركة منظمات اجملتمع املدين وإشرراكاا   اجتماعررات 

 وعمليات اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر

مشرررراركة منظمررررات اجملتمررررع املرررردين وإشررررراكاا   اجتماعرررررات وعمليررررات   
 اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر

 مشروع مقرر مقدم من رئيس اللجنة اجلامعة  
  ،مؤمتر األطرافإن  
 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 املقريريريريرير ا   وإذ يشريريريريريري أي ريريريريريا   
 ، 13-م أ/5و
 تيري على أمهية مشا كة منظما  اجملتمري  املريديف د دو ا  مريؤمتر األطريراف و ي  وإذ يشدد 

، وكذلك على أمهية مسامهتها د تنفيذ االتفاقية واإلطا  االسرتاتيجي التفاقية مكافحرية تنيالفرعي
 حتقيق أ داف التنمية املستدامة، د و  2030-2018التصحر للفرتة 

 بعمل الفريق املعين مبنظما  اجملتم  املديف، وأبمهية استمرا ه،  وإذ يرحب 
لتقيريريرييمل املسريريريتقل بشريريري ن فعاليريريرية الريريريدعمل بتنفيريريريذ التوتريريرييا  الريريري  حريريريدد ا ا وإذ يرحريريريب أي ريريريا   

 ،(1)شا كة منظما  اجملتم  املديفمن أجل مكافحة التصحر األممل املتحدة ملالذي تقدم  اتفاقية 
البلريريدان الريري  لريريين هلريريا منظمريريا  وتمريري  مريريديف أو لريريديها منظمريريا  قليلريرية  يشريريج  -1 

مشريريا كة  أن تعريري  معتمريريدة لريريدمت مريريؤمتر األطريريراف د اتفاقيريرية األمريريمل املتحريريدة ملكافحريرية التصريريحر علريريى 
__________ 

(1) ICCD/COP(14)/13. 
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منظماهتا د عملية االتفاقية على الصعيد الدويل حىت ت من أن تكون مشا كة منظما  اجملتمري  
 د دو ا  مريؤمتر األطراف د االتفاقية و ي تي  الفرعيتني؛ املريديف أكثر توا ان  

إىل األمانريريرية أن تواتريريريل العمريريريل مريريري  أتريريريحاي املصريريريلحة الر يسريريرييني، مبريريرين  يطلريريريب -2 
ن، والرعريرياة، واملنظمريريا  النسريريا ية، و فريرييهمل الشريريباي واملنظمريريا  الدينيريرية، واحملكومريريا  االيريرية، وامل ا عريري

 والشعوي األتلية واجملتمعا  االية؛

سريريريتعرج إجريريريريرا  أن يإىل الفريريريريريق املعريريريين مبنظمريريريريا  اجملتمريريري  املريريريريديف لريريريب أي ريريريا  يط -3 
 ستكشف اخليا ا  املتاحة ل ايدة فعالية  ذا اإلجرا ؛ يأن و  ل  التجديد

إىل األمانريرية أن تقريريوم،   نريريا  بتريريوافر املريريوا د، بتيسريريري  ديريريد ع ريريوية  يطلريريب كريريذلك -4 
، وفقريريريا  ملريريريدة سريريرينتني أ ريريريريني 2020ثايف/ينريريرياير د كريريريانون الالفريريريريق املعريريريين مبنظمريريريا  اجملتمريريري  املريريريديف 

 للمقر ا  ال  سبق اعتماد ا؛ 
البلدان املتقدمة األطراف واملنظمريا  املاليرية الدوليرية، ومنظمريا  اجملتمري  املريديف  حيث -5 

د التريرب  للصريندوا التكميلريي والصريندوا اخلريا  قالتفاقيرية أن تنظرير لريى عومؤسسا  القطريا  اخلريا  
د اجتماعريريريريا  وعمليريريريا  بشريريريكل أوسريري   انريريدماجهانظمريريريا  اجملتمريري  املريريريديف و هبريريدف اريريريمان مشريريا كة م

اتفاقيريرية األمريريمل املتحريريدة ملكافحريرية التصريريحر ود األعمريريال الريري  ي ريريطل  هبريريا الفريريريق املعريريين مبنظمريريا  اجملتمريري  
 أن حتذو حذو ا؛  ذلك إىل ويدعو األطراف األ رمت القاد ة على ،املديف التاب  لالتفاقية

املعريريريين مبنظمريريريا  اجملتمريريري  املريريريديف أن يقريريريد طم تقريريريريرا ، عريريرين طريريريريق  إىل الفريريريريق يطلريريريب -6 
 األمانة، إىل مؤمتر األطراف د دو ات  املقبلة يتناول في  أنشطت   الل فرتة السنتني املقبلة؛ 

أن تقريريريريريدم تقريريريريريريرا  عريريريريرين تنفيريريريريريذ  ريريريريريذا املقريريريريرير  إىل مريريريريريؤمتر  أي ريريريريريا   إىل األمانريريريريرية يطلريريريريريب -7 
 األطراف د دو ات  املقبلة.

    


