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  مؤمتر األطراف
  الدورة احلادية عشرة

  ٢٠١٣سبتمرب / أيلول٢٧-١٦وندهوك، ناميبيا، 
   من جدول األعمال املؤقت١٢البند 

 املدين وممثلـي القطـاع      اإلجراءات املنقحة العتماد منظمات اجملتمع    
اخلاص لدى مؤمتر األطراف وملشاركة هذه اجلهـات يف اجتماعـات           

  وعمليات اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر

اإلجراءات املنقحة العتماد منظمات اجملتمع املدين وممثلـي القطـاع              
اخلاص لدى مؤمتر األطراف وملشاركة هذه اجلهـات يف اجتماعـات           

  ية األمم املتحدة ملكافحة التصحروعمليات اتفاق

  مذكرة من األمانة    

  موجز    
اتفق مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة التـصحُّر، مبوجـب                
، على جمموعة من التدابري املتعلِّقة بإجراءات اعتماد منظمات اجملتمـع           ١٠-م أ /٥ مقرره
يف ذلك تشكيل فريق اختيار منظمات       األعمال والكيانات الصناعية، مبا      ومؤسساتاملدين  

وطلبت األطراف أيضاً إىل األمانة اختاذ التدابري املتعلِّقة بقائمـة املنظمـات            . اجملتمع املدين 
املقترحة العتمادها لدى مؤمتر األطراف، وبعضوية فريق اختيار منظمات اجملتمع املـدين            

  . وبتطبيق نظام اعتماد على شبكة اإلنترنت
املقرر والنتائج  ذلك  نفسه إىل األمني التنفيذي تقدمي تقرير عن تنفيذ         وطلب املقرر     

  . اليت مت حتقيقها إىل الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف
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هذه الوثيقة تقرير األمني التنفيذي بشأن التدابري اليت اضطلعت هبا األمانة      تضمن  وت  

 لإلجراءات اليت ينبغـي اختاذهـا   لتنفيذ املقرر املذكور أعاله، وهي تقدم بعض التوصيات      
مستقبال يف هذا الصدد، مبا يف ذلك اآلراء اليت أعربت عنها األطـراف خـالل الـدورة             

  .احلادية عشرة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية
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  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 

  ٤  ٢-١  ...................................................مقدمة ومعلومات أساسية  - أوالً  
عتماد منظمات اجملتمع املدين لدى مؤمتر األطـراف يف         تنفيذ اإلجراءات املنقحة ال     - ثانياً  

  ٤  ٦-٣  ........................................اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحُّر
إجراءات اعتماد مؤسسات األعمال والكيانات الصناعية لدى مؤمتر األطراف يف            - ثالثاً  

  ٥  ٩-٧  ........................................اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحُّر
 منظمات اجملتمع املدين يف اجتماعات وعمليات اتفاقية        اإلجراءات املنقحة ملشاركة    - رابعاً  

  ٦  ٢٠-١٠  ...............................................األمم املتحدة ملكافحة التصحر
  ٦  ١٢-١٠  ........................................جتديد عضوية فريق االختيار  - ألف     
  ٧  ١٧-١٣  .................................تنفيذ الوالية األصلية لفريق االختيار  -  باء     
 الفاصلة  تيسري املشاورات فيما بني منظمات اجملتمع املدين خالل الفترات          - جيم     

  ٨  ١٨  .........................................بني دورات مؤمتر األطراف
رصد مشاركة منظمات اجملتمع املدين يف اجتماعات اتفاقية األمم املتحدة            - دال     

  ٨  ١٩  ..ملكافحة التصحُّر بتشاور وثيق مع مكتب جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية
  ٩  ٢٠  ......ية الفريقتقدمي تقرير إىل مؤمتر األطراف من خالل األمانة عند انتهاء وال  -  هاء     

  ٩  ٢١  ....................................................االستنتاجات والتوصيات  - خامساً  
  
 
  

 



ICCD/COP(11)/4 

GE.13-61629 4 

  مقدمة ومعلومات أساسية  -أوالً  
، عدداً من التعديالت اهلامة علـى       ١٠-م أ /٥أدخلت األطراف، باعتمادها املقرر       -١

دعوة منظمـات اجملتمـع     ) أ: (إجراء اعتماد املراقبني لدى مؤمتر األطراف، من بينها ما يلي         
وتقـدمي تقريـر إىل    اعتمادها لديه  صفةتأكيد  إعادة  عتمدة لدى مؤمتر األطراف إىل      املدين امل 

األعمال والكيانـات   ؤسسات  منح صفة مراقب مل    )ب(كل مخس سنوات؛    مؤمتر األطراف   
دعوة األمانة إىل حتديث قائمة منظمات اجملتمـع         )ج(الصناعية اليت استوفت شروطاً معينة؛      

 األطراف وإنشاء نظام إلكتروين لتيسري عملية اعتمـاد منظمـات           املدين املعتمدة لدى مؤمتر   
  . وتكليفه مبهام إضافية)١(املديناختيار منظمات اجملتمع فريق تغيري تشكيلة  )د(اجملتمع املدين؛ 

 األطراف يف دورتـه احلاديـة       تشمل هذه الوثيقة تقرير األمني التنفيذي إىل مؤمتر       و  -٢
  . ذكور أعالهاملتعلق بتنفيذ املقرر املعشرة 

 اإلجراءات املنقحة العتماد منظمات اجملتمع املدين لدى مـؤمتر          تنفيذ  -ثانياً  
  األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحُّر

أن  إىل منظمات اجملتمع املـدين املعتمـدة        ١٠-م أ /٥طلب مؤمتر األطراف يف مقرره        -٣
على صفة املراقب املمنوحـة هلـا واملـشاركة يف          احملافظة   عدداً من االلتزامات من أجل       متتثل

إلجراء الـذي   تبعاً ل و. االجتماعات الرمسية هليئات إدارة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحُّر        
 عن اهتمامها  ٢٠١٢مارس  / آذار ٣٠ منظمة قد أعربت حبلول      ١٨٤أرساه ذلك املقرر، كانت     

 منظمة يف االمتثـال لاللتزامـات    ٧٥٣فقت  وأخ. باإلبقاء على اعتمادها لدى مؤمتر األطراف     
بيد أن بإمكان هذه    . يف عملية االتفاقية  ُمنحت إياها     وفقدت صفة املراقب اليت   املذكورة أعاله   

املنظمات طلب االعتماد باتباع اإلجراءات املعتادة لكل منظمة ترغب يف حـضور جلـسات              
  .مؤمتر األطراف وهيئتيه الفرعيتني

 أعاله، حّدثت األمانة قائمة املنظمات املعتمـدة        ٣بني يف الفقرة    ونتيجة لإلجراء امل    -٤
  .)٢(املتاحة على موقع االتفاقية

__________ 

 التنفيذي عقد جلسة لفريق االختيار من أجـل          إىل األمني  ٩-م أ /٥طلب مؤمتر األطراف يف مرفق مقرره        )١(
اختيار املشاركني املرشحني من بني منظمات اجملتمع املدين املستوفية للشروط وذلك وفقاً ملعـايري األهليـة                
املتفق عليها، من أجل حتقيق اإلنصاف يف مشاركة منظمات اجملتمع املدين يف اجتماعات مؤمتر األطـراف                

 .تني الفرعيوهيئتيه
 :  ن االطالع عليها على الرابط الشبكي التايلميك )٢(

  <www.unccd.int/Lists/SiteDocumentLibrary/CivilSociety/List-of-civil-society-organizations-

having-confirmed-their-interest-in-remaining-accredited.pdf>. 
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 منظمة من منظمـات     ٧٨، طلبت   ٢٠١٢يونيه  /ن وحزيرا ٢٠١٢مارس  /وبني آذار   -٥
وترد قائمة املنظمـات    . اجملتمع املدين االعتماد لدى مؤمتر األطراف وقدمت الوثائق املطلوبة        

  .ICCD/COP(11)/20مادها لدى مؤمتر األطراف يف دورته احلادية عشرة يف الوثيقة املقترح اعت
ولتيسري عملية اعتماد منظمات اجملتمع املدين، طلب مؤمتر األطراف إىل األمانـة أن               -٦

وتلبية هلذا الطلب، تعمل األمانة . لالعتمادتنشئ، يف حدود املوارد املوجودة، نظاماً إلكترونياً     
وجيري حالياً وضع منوذج لنظام     . هذا النظام يف إطار استراتيجيتها إلدارة املعارف      على إنشاء   

  .االعتماد اإللكتروين، قدر اإلمكان ويف حدود املوارد املالية احملدودة لألمانة

إجراءات اعتماد مؤسسات األعمال والكيانات الصناعية لدى مـؤمتر           -ثالثاً  
  كافحة التصحُّراألطراف يف اتفاقية األمم املتحدة مل

، منح صفة مراقب وإتاحة املـشاركة       ١٠-م أ /٥قرر مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره        -٧
األعمال ملؤسسات  يف االجتماعات الرمسية هليئات إدارة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحُّر           

  .والكيانات الصناعية اليت تستويف عدداً من الشروط
ه، طلب مؤمتر األطراف إىل األمانة ضـمان مـشاركة           من املقرر نفس   ٦يف الفقرة   و  -٨

األعمال والكيانات الصناعية وإعداد استمارات ومبادئ توجيهية وغريها من األدوات مؤسسات 
 وعلى أساس اإلجراءات اليت وضعتها      ١٠-م أ /٥وعمالً بأحكام املقرر    . اليت قد تلزم هلذه الغاية    

ثلة، طلبت األمانة أن تقدم مؤسسات األعمال       مؤسسات أخرى يف األمم املتحدة وعمليات مما      
  :والكيانات الصناعية املعلومات التالية عند طلب اعتمادها لدى مؤمتر األطراف

تتضمَّن معلومات االتصال اخلاصة بالكيان وحتديد      " استمارة اعتماد "ملء    )أ(  
  جهة اتصال للمراسالت الرمسية؛ 

على ورقة حتمل ترويـسة الكيـان،       رسالة تتضمَّن طلب االعتماد ُتكَتُب        )ب(  
الطلب وتشري إىل كيفية إسهام عمل      إىل األمني التنفيذي لالتفاقية وتبني دوافع تقدمي        موجهة  
   يف مكافحة التصحُّر وتدهور األراضي والتخفيف من آثار اجلفاف؛ الكيان

ـ معلومات عن الربامج واألنشطة اليت يضطلع هبا الكيان           )ج(   بني خربتـه يف    ت
  .ئل املتصلة باالتفاقيةاملسا
 وجرى تقامسها   ٢٠١٣فرباير  / يف شباط  )٣( على موقع االتفاقية   وُنِشرت هذه املعلومات    -٩

األعمال ومع أعضاء منتدى قطاع األعمال املعين باإلدارة املـستدامة          مؤسسات  عرب شبكات   
عية ، كانت مثاين مؤسسات أعمال وكيانات صـنا  ٢٠١٣يونيه  / حزيران ١٠ويف  . )٤(لألراضي

__________ 

ــايل    )٣( ــرابط الت ــى ال ــة عل -www.unccd.int/en/Stakeholders/civil-society/Accreditation>متاح

process/Pages/default.aspx>. 
 .أُطلق يف شانغوان، مجهورية كوريا، على هامش الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف )٤(
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وحتتـوي الوثيقـة    . قد قدمت الوثائق املطلوبة واستوفت الشروط اليت وضعها مؤمتر األطراف         
 أيضاً على قائمة مؤسسات األعمال والكيانات الـصناعية         ICCD/COP(11)/20املذكورة أعاله   

  .ملؤمتر األطرافعشرة املقترح اعتمادها يف الدورة احلادية 

 منظمات اجملتمع املـدين يف اجتماعـات        نقحة ملشاركة املجراءات  اإل  -رابعاً  
   وعمليات اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر

  جتديد عضوية فريق االختيار  -ألف  
 أن يكون فريق االختيار مؤلفاً      ١٠-أ م/٥ من مقرره    ٨قرر مؤمتر األطراف يف الفقرة        -١٠

قة مـن املنـاطق املـشمولة       من ممثلْين لألمانة وممثل واحد ملنظمات اجملتمع املدين من كل منط          
وعمالً هبذا احلكم، ونتيجة للمشاورات اليت أُجريت       . مبرفقات التنفيذ اإلقليمية اخلمسة لالتفاقية    
  :  األعضاء التالية أمساؤهمعيِّن، ٢٠١٢سبتمرب /مع منظمات اجملتمع املدين املعتمدة يف أيلول

  )الرئيس ()٥(السيد إميانويل سيك •
  )٦(السيد سونغ جيل يل •
  )٧(لسيد خوان لويس مرييغاا •
  )٨(السيد ماسيمو بيريي •
  )٩(السيدة إيلينا بيفول •
  )١٠(السيدة آجنا ثاست •
  )١١(السيدة مجال آّناغيليوفا •

__________ 

الشبكة الدولية للمنظمات غري احلكوميـة       عضو يف    -السنغال  هيئة العمل اإلمنائي البيئي يف العامل الثالث،         )٥(
 .ممثل مرفق التنفيذ اإلقليمي األول.  أفريقيا شبكة-املعنية مبكافحة التصحُّر 

 .ممثل مرفق التنفيذ اإلقليمي الثاين منظمة غابة املستقبل، مجهورية كوريا، )٦(
مؤسسة أغريسيت، األرجنتني، عضو يف الشبكة الدولية للمنظمات غري احلكومية املعنية مبكافحة التـصحُّر               )٧(

 .لتنفيذ اإلقليمي الثالثممثل مرفق اجلفاف يف بلدان أمريكا الالتينية، وا
 لـدى اجمللـس االقتـصادي       استـشاري منظمة حتظى مبركـز     . اجلمعية التقنية العلمية األساسية، إيطاليا     )٨(

 .ممثل مرفق التنفيذ اإلقليمي الرابع. واالجتماعي
 . مرفق التنفيذ اإلقليمي اخلامسمن، ممثلة مجهورية مولدوفا Biosاملنظمة غري احلكومية  )٩(
 .األمم املتحدة ملكافحة التصحر، مسؤول الربنامج وأمينه لدى جلنة استعراض تنفيذ االتفاقيةأمانة اتفاقية  )١٠(
أمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، موظف الربنامج املسؤول عن وظيفة التنسيق اإلقليمـي مـع                 )١١(

 .املرفق الرابع واملرفق اخلامس
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واجلدير بالذكر أن عدداً من منظمات اجملتمع املدين أبلغت األمانة بـأن العـضوية                -١١
عالوةً علـى   . دان األطراف املتقدِّمة  احلالية للجنة االختيار ال تتيح متثيالً متوازناً ملنظمات البل        

 للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية عن       عشرة ذلك، أعرب بعض األطراف خالل الدورة احلادية      
جملموعات اإلقليمية وجمموعات واقترحوا أن جتسد العضوية يف فريق االختيار      اهلواجس نفسها   

  . اًلتحقيق متثيل أكثر توازناً وإنصافيف األمم املتحدة املصاحل 
االئتمار عرب اهلاتف، مـن     ب الفريق ثالث مرات     ، اجتمع ٢٠١٣ سبتمرب/أيلولومنذ    -١٢

ودعمت األمانة عمل الفريق وأعّدت الوثائق املطلوبـة وقامـت          . أجل تنفيذ واليته األصلية   
  .عضاءبأعمال املتابعة على النحو الذي طلبه األ

  تنفيذ الوالية األصلية لفريق االختيار  -باء  
فق فريق االختيار يف اجتماعيه األولني على طريقة عمله وأعـد برنـامج العمـل       ات  -١٣

 الثالث لعملية االختيار    وُخصِّص االجتماع . يمكّنه من الوفاء بواليته   سللسنتني املقبلتني الذي    
لدورة احلادية عشرة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية والدورة االستثنائية الثالثة          عداد ا إلأساساً  

  .للجنة العلم والتكنولوجيا
وبناًء على طلب مكتب جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، قرر فريق االختيار موضوع              -١٤

 يف الدورة احلادية عشرة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية، بالتـشاور           )١٢(جلسة احلوار املفتوح  
 بيانـات ممثلـي     وقرر مكتب جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية أيضاً إدراج       . مع املكتب نفسه  

منظمات اجملتمع املدين الذين سيحضرون الدورة احلادية عشرة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية            
واجلدير بالذكر أهنا املـرة     . يف التقرير النهائي للجنة، الذي حيتوي على استنتاجاهتا وتوصياهتا        

ـ             ا آراء وتوقعـات    األوىل على اإلطالق يف عملية اتفاقية مكافحة التصحُّر اليت ُتـدرج فيه
  .منظمات اجملتمع املدين املتصلة بتنفيذ االتفاقية يف مداوالت هيئة فرعية

وفيما يتصل بتحديد املنظمات اليت ُيسِّرت مشاركتها يف الدورة احلادية عشرة للجنة              -١٥
 استعراض تنفيذ االتفاقية والدورة االستثنائية الثالثة للجنة العلم والتكنولوجيا، أرسلت أمانـة           

وبانتـهاء  . ٢٠١٣فرباير  / شباط ٢٠االتفاقية دعوات إىل منظمات اجملتمع املدين املعتمدة يف         
ونظـراً  .  طلب رعاية  ٥٥، كانت األمانة قد تلقت      ٢٠١٣مارس  / آذار ٤املهلة احملددة وهي    

حملدودية التربعات املتاحة من خالل الصندوق اخلاص، حصلت سبع منظمات جمتمع مـدين             
) يـومي القامـة   اإلطريان وبـدل    التذكرة  (ظمة مشاركة على الدعم      من ٢٠فقط من أصل    

للمشاركة يف الدورة احلادية عشرة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية والدورة االستثنائية الثالثة            
 يف املائة مقارنة مع الدورة السابقة       ٦٠ بنسبة   اخنفاضاًوميثِّل ذلك   . للجنة العلم والتكنولوجيا  

__________ 

 الدورة احلادية للجنة استعراض تنفيـذ االتفاقيـة هـو      كان املوضوع الذي اختري جللسة احلوار املفتوح يف        )١٢(
منظمات اجملتمع املدين يف حشد املوارد املالية لدعم تنفيذ االتفاقية من خالل بناء شـراكات فّعالـة                  دور"

 ".اجلهات الفاعلة الوطنية والدولية بني
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 يف  والواضح أنه .  يف املائة من جمموع عدد املنظمات املعتمدة       ٤، وأقل من    للهيئتني الفرعيتني 
اليت اختريت، كان من الصعب للغاية تطبيق معـايري االختيـار             حمدودية عدد املنظمات   ظلِّ

  .اخلمسة لضمان التمثيل املتوازن للمجتمع املدين يف هذه االجتماعات
 ٢٠١٣يل الذي ستنتهي واليتـه يف هنايـة         ومن املقرر أن جيتمع فريق االختيار احلا        -١٦

  .  الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف وأن يضطلع بالعمل نفسهإلعدادمرتني 
  .١٠-م أ/٥الفريق أيضاً بتنفيذ املهام اإلضافية اليت أوكلت إليه مبوجب املقرر بدأ و  -١٧

ت الفاصلة بـني    تيسري املشاورات فيما بني منظمات اجملتمع املدين خالل الفترا          -جيم  
  دورات مؤمتر األطراف

 مـن خـالل الربيـد       انتظام مع دوائره  اتفق أعضاء فريق االختيار على التواصل ب        -١٨
واسُتخدمت . )١٣(اجلماعيوهلذه الغاية، أنشأت األمانة نظاماً للتراسل اإللكتروين        . اإللكتروين

ملكافحة التصحُّر لتيسري املبادالت    جمموعة منظمات اجملتمع املدين التابعة التفاقية األمم املتحدة         
االسـتثنائية  بني منظمات اجملتمع املدين املعتمدة وإلعداد مسامهات اجملتمع املدين يف الـدورة     

             الثالثة للجنة العلم والتكنولوجيا والدورة احلادية عشرة للجنة استعراض تنفيـذ االتفاقيـة،             
  .ملفتوحمبا يف ذلك إسهاماته يف جلسة احلوار ا

رصد مشاركة منظمات اجملتمع املدين يف اجتماعات اتفاقية األمـم املتحـدة               -دال  
  ملكافحة التصحُّر بتشاور وثيق مع مكتب جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية

بالتعاون مع مكتب جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، اتفق فريق االختيار أيضاً علـى               -١٩
صد مشاركة واخنراط منظمات اجملتمع املدين يف اجتماعـات         جمموعة من املؤشرات املؤقتة لر    

ووفقاً هلذه املؤشرات، ميكن توضيح مشاركة منظمات اجملتمع املـدين يف الـدورة             . االتفاقية
  : للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية على النحو التايلعشرة احلادية 

  اجملموع  املؤشر املؤقت 
تمع املدين احلاضرين لدوريت جلنة العلـم  عدد منظمات اجملتمع املدين وممثلي اجمل     

  والتكنولوجيا وجلنة استعراض تنفيذ االتفاقية 
٣٩  

عدد منظمات اجملتمع املدين وممثلي اجملتمع املدين املدعومني مـن الـصندوق            
  اخلاص حلضور دوريت جلنة العلم والتكنولوجيا وجلنة استعراض تنفيذ االتفاقية

٧  

 اجللسة العامة الرمسية اليت حتدثت فيها منظمـات         عدد التدخُّالت املسجلة يف   
  اجملتمع املدين

٢٧  

__________ 

 .<https://groups.google.com/forum/#!forum/unccd-cso>: ميكن االضطالع عليه على الرابط التايل )١٣(
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  اجملموع  املؤشر املؤقت 
عدد األحداث املوازية اليت نظمتها منظمـات اجملتمـع املـدين أو ُنظِّمـت              

  معها باملشاركة
٢  

  صفر  عدد املؤمترات الصحفية اليت نظمتها منظمات اجملتمع املدين 
  ال ينطبق   تركز على منظمات اجملتمع املدين عدد املقررات اليت اختذها مؤمتر األطراف واليت

عدد الفقرات اليت تشري إىل منظمات اجملتمع املدين يف تقارير جلنة اسـتعراض             
  تنفيذ االتفاقية 

٢١  

  تقدمي تقرير إىل مؤمتر األطراف من خالل األمانة عند انتهاء والية الفريق  -هاء  
، اتفق الفريق على إعداد تقرير      ٢٠١٣عام  مبا أن والية فريق االختيار ستنتهي بنهاية          -٢٠

األنشطة املنفـذة   ب، إلبالغ الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف        ةاألخريجلسته   بعد   مؤقت
  . وسيعدُّ الفريق تقريراً هنائياً بعد الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف. احملققةوالنتائج 

  االستنتاجات والتوصيات  -خامساً  
أكثر يف اجتماعات اتفاقيـة األمـم       فعالة  شاركة اجملتمع املدين بصورة     مل اًتشجيع  -٢١

يف توصية جلنة استعراض تنفيـذ االتفاقيـة    ل مراعاةًواملتحدة ملكافحة التصحُّر وعملياهتا،     
قد يود مؤمتر   ،  ١٠-م أ /٥لتنفيذ املقرر   فيما يتعلق هبذا املوضوع و    دورهتا احلادية عشرة    

  : القيام مبا يليشرةاألطراف يف دورته احلادية ع
لدى مؤمتر  معتمدة  منظمات جمتمع مدين    ليس هلا   أن يشجع البلدان اليت       )أ(  

على تعزيز مشاركة منظماهتا يف عملية االتفاقية على        ظماهتا املعتمدة    من ةاألطراف أو القليل  
الصعيد الدويل، لضمان مشاركة أكثر توازناً ملنظمات اجملتمع املـدين يف دورات مـؤمتر              

  طراف وهيئتيه الفرعيتني؛األ
مؤسسات أن يطلب إىل األمانة واآللية العاملية املضي يف تشجيع مشاركة             )ب(  

األعمال وكيانات القطاع اخلاص يف اجتماعات وعمليات االتفاقية وتطوير اسـتراتيجية           
  األعمال يف هذا الصدد؛مؤسسات شاركة مل

ظمات الدوليـة، واملؤسـسات     أن حيثُّ البلدان األطراف املتقّدمة، واملن       )ج(  
 يف الـصناديق     بكثرة وسـرعة   املالية، وأصحاب املصلحة املعنيني على النظر يف املسامهة       

التكميلية واخلاصة لالتفاقية من أجل ضمان مشاركة منظمات اجملتمع املـدين مـشاركة             
يـة  أوسع يف اجتماعات اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر؛ وأن يدعو األمانـة واآلل            

العاملية إىل استكشاف الُسبل والوسائل الالزمة جلمع املزيد من التمويل يف هذا الـصدد،              
يف ذلك من خالل مبادرات حمددة تستند إىل إسهامات جوهرية ملنظمات اجملتمع املدين              مبا

  يف العملية احلكومية الدولية؛
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لني ملنظمات  فريق االختيار من ممثلْين لألمانة ومخسة ممث      تشكيل  أن يقرر     )د(  
  اجملتمع املدين من بلدان كل جمموعة إقليمية وجمموعة مصاحل يف األمم املتحدة؛

أن يطلب إىل األمني التنفيذي تيسري جتديد عضوية فريق اختيار منظمات             )ه(  
   وفقاً للفقرة املبينة أعاله؛٢٠١٤يناير /اجملتمع املدين يف كانون الثاين

عـن  نظمات اجملتمع املدين أن يقدم تقريـراً  أن يطلب إىل فريق اختيار م    )و(  
  ؛ر األطراف يف دورته الثانية عشرةإىل مؤمتتنفيذ مهامه 

إىل عن تنفيذ هذا املقـرر      أن يطلب إىل األمني التنفيذي أن يقدم تقريراً           )ز(  
  .ر األطراف يف دورته الثانية عشرةمؤمت

        


