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  اتفاقية مكافحة التصحر
  االتفاقيةتنفيذ جلنة استعراض 

  الدورة الثانية عشرة
  ٢٠١٣سبتمرب / أيلول٢٦-١٧ويندهوك، ناميبيا، 

   من جدول األعمال املؤقت‘١‘)ب(٣البند 
حتسني إجراءات تبليغ املعلومات ونوعية وشكل التقارير    

النظـر يف أفـضل      :اليت ُتقدم إىل مـؤمتر األطـراف      
تعزيز حتليل أفضل    :املمارسات املتبعة يف تنفيذ االتفاقية    

  املمارسات ونشرها

  مؤمتر األطراف
  جلنة العلم والتكنولوجيا
  الدورة احلادية عشرة

  ٢٠١٣سبتمرب / أيلول٢٠-١٧، ناميبيا، ويندهوك
  من جدول األعمال املؤقت) ب(٦البند 

يف ذلك املعـارف التقليديـة        مبا حتسني إدارة املعارف  
تعزيز حتليـل   : وأفضل املمارسات والتجارب الناجحة   

  أفضل املمارسات ونشرها

  تعزيز حتليل أفضل املمارسات ونشرها    

  اض تنفيذ االتفاقية وجلنة العلم والتكنولوجياتقرير ُمقدم من مكتيب جلنة استعر    

  موجز    
، إىل جلنة العلـم     ١٠-م أ /١ من مقرره    ٥طلب مؤمتر األطراف، مبوجب الفقرة        

والتكنولوجيا وجلنة استعراض تنفيذ االتفاقية أن تضطلعا مبزيد من أعمال التنسيق املتـصلة       
تصحر من أجل إتاحة معلومـات      بتحسني إدارة معارف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة ال       

  .متسقة ويسهل الوصول إليها
، ١٠-م أ /٢١ ومقـرره    ١٠-م أ /١٥كما طلب مؤمتر األطراف مبوجب مقرره         

إىل مكتيب جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية وجلنة العلم والتكنولوجيا العمل سوياً على حتديد             
 من اللجنتني، لينظـر فيهـا       سبل تعزيز حتليل أفضل املمارسات ونشرها، وفقاً لوالية كل        

  .مؤمتر األطراف يف دورته احلادية عشرة
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 ١٨واستجابة هلذه األحكام، ُعقد اجتماع مشترك للمكتبني يف بون، أملانيـا، يف        
 يف  ٢٠١٣مـايو   / أيار ٣٠عقد املكتبان مشاورة مشتركة يف        كما .٢٠١٢فرباير  /شباط

  .بون، أملانيا، وعن طريق مؤمتر عن ُبعد
 هذه الوثيقة تذكرياً بواليات اهليئتني الفرعيتني، مع إيالء اعتبار خـاص            وتتضمن  

إلدارة املعارف وأفضل املمارسات يف سياق تنفيذ االتفاقية؛ واستعراضاً للتعاون اجلـاري            
يتعلق بإدارة املعارف وتعزيز حتليل ونـشر أفـضل           فيما بني اهليئتني الفرعيتني ومكتبيهما   

يذ االتفاقية؛ وعدداً من اإلجراءات املتعلقة بكيفيـة تعزيـز هـذا            املمارسات املتعلقة بتنف  
  .التعاون، وهي اإلجراءات اليت قد حتيلها اهليئتان الفرعيتان إىل مؤمتر األطراف للنظر فيها
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  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 

  ٤  ٤-١  .....................................................................مقدمة  - أوالً  
يتعلق بإدارة   تنفيذ االتفاقية فيما  واليات جلنة العلم والتكنولوجيا وجلنة استعراض         - ثانياً  

  ٥  ٢٨-٥  ..................................................املعارف وأفضل املمارسات
  ٥  ١٦-٥  ............................................جلنة العلم والتكنولوجيا  - ألف     
  ٨  ٢٨-١٧  ........................................جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية  -  باء     

يتعلـق   تنسيق أعمال جلنة العلم والتكنولوجيا وجلنة استعراض تنفيذ االتفاقية فيما           - ثالثاً  
ارف اتفاقية مكافحة التصحر من أجل تقدمي معلومات متـسقة          بتحسني إدارة مع  

  ١١  ٤٠-٢٩  .......................................................ويسهل الوصول إليها
  ١١  ٣٤-٢٩  ............................................جلنة العلم والتكنولوجيا  - ألف     
  ١٣  ٤٠-٣٥  ........................................جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية  -  باء     

العمل املشترك بني مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا ومكتب جلنة استعراض تنفيـذ       - رابعاً  
  ١٤  ٥٣-٤١  .......التفاقية بشأن حتديد طرق ووسائل لتعزيز وحتليل ونشر أفضل املمارساتا

  ١٤  ٤٦-٤١  ............................................جلنة العلم والتكنولوجيا  - ألف     
  ١٦  ٥٣-٤٧  ........................................جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية  -  باء     

  ١٧  ٥٦-٥٤  ....................................................االستنتاجات والتوصيات  - خامساً  
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  مقدمة  -أوالً  
، إىل جلنة العلم والتكنولوجيـا وجلنـة     ١٠-م أ /١طلب مؤمتر األطراف، يف مقرره        -١

استعراض تنفيذ االتفاقية أن تضطلعا مبزيد من أعمال التنسيق املتصلة بتحسني إدارة معارف              
  .االتفاقية من أجل إتاحة معلومات متسقة ويسهل الوصول إليها

  إىل مكتيب١٠-م أ/٢١ ومقرره ١٠-م أ/١٥وطلب أيضاً مؤمتر األطراف يف مقرره      -٢
جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية وجلنة العلم والتكنولوجيا العمل سوياً على حتديد سبل تعزيـز              
حتليل أفضل املمارسات ونشرها، وفقاً لوالية كل من اللجنتني، لينظر فيها مؤمتر األطراف يف              

  .دورته احلادية عشرة
 ١٨ن، أملانيـا، يف     للمكتبني يف بو   )١(واستجابةً هلذه األحكام، ُعقد اجتماع مشترك       -٣

وناقش املكتبان، يف إطار جدول أعماهلما، طرق وسبل تعزيز حتليـل           . ٢٠١٢فرباير  /شباط
سيما تلك املتصلة باإلدارة املستدامة لألراضـي؛ واحلاجـة إىل            ال ونشر أفضل املمارسات،  

تزويد مؤمتر األطراف مبزيد من التوجيه بشأن تصنيف أفضل املمارسات؛ وتنقيح مـشروع             
 .ايري اختيار قواعد البيانات األولية املوصى هبا؛ والتنسيق املستمر بني رئيـسي املكتـبني             مع

يتعلق بتحسني إدارة معارف االتفاقية من أجل إتاحة معلومات متسقة ويسهل الوصول             وفيما
إليها، أجرى املكتبان مداوالت بشأن خمتلف جوانب بوابة النظام الوسيط لنقـل املعـارف              

قدرهتا كوسيلة للتعاون بني اهليئتني الفرعيتني؛ والقدرات املرغوبة حملرك البحث؛          أي  (العلمية  
واحلاجة إىل تعزيز التوافق التقين بني قواعد البيانات احملددة املتعلقة بأفضل املمارسات وبوابة             

  ).النظام الوسيط لنقل املعارف العلمية املتعلقة باالتفاقية
 ٢٠١٣مـايو   / أيـار  ٣٠لفرعيتني مشاورة مشتركة يف     وعقد أيضاً مكتبا اهليئتني ا      -٤
بون، أملانيا، وعن طريق مؤمتر عن ُبعد، وواصال املناقشات على النحـو املتوقـع للنظـر            يف
مسألة التعاون بني اهليئتني من أجل تعزيز حتليل ونـشر أفـضل املمارسـات املتعلقـة                 يف

  .االتفاقية بتنفيذ

__________ 

  /http://www.unccd.int/en/about-the-convention/the-bodies/The-CRIC>تقرير االجتماع متاح يف املوقـع     ) ١(
Pages/CRIC%20Bureau.aspx>. 
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 لوجيا وجلنة اسـتعراض تنفيـذ االتفاقيـة       واليات جلنة العلم والتكنو     -ثانياً  
  يتعلق بإدارة املعارف وأفضل املمارسات فيما

  جلنة العلم والتكنولوجيا  -ألف  

  فيما يتعلق بإدارة املعارف  -١  
 ٢٤جلنة العلم والتكنولوجيا هيئة فرعية تابعة ملؤمتر األطراف أُنشئت مبوجب املـادة       -٥

 واملشورة بشأن املسائل العلمية والتكنولوجية املتعلقـة        من االتفاقية لكي تقدم إليه املعلومات     
تؤكد االتفاقية أمهية املعرفة املكتسبة من خالل         كما .مبكافحة التصحر وختفيف آثار اجلفاف    

 مـن االتفاقيـة إىل      ١٧وتدعو املادة   . أنشطة التعاون التقين والعلمي يف جناح تنفيذ االتفاقية       
 فضي إىل التصحر واجلفاف، وإىل التحقق من املعارف التقليدية،      زيادة املعرفة بالعمليات اليت تُ    

  . أمهية نقل التكنولوجيا وحيازهتا وتكييفها وتطويرها١٨تؤكد املادة  كما
 من االتفاقية جلنة العلم والتكنولوجيا يف وضع        ٢٤وباإلضافة إىل ذلك، تفّوض املادة        -٦

ه القائمة، املوجودة يف قاعدة بيانـات، يف        وجيري حالياً حتديث هذ   . قائمة باخلرباء املستقلني  
سـياق إدارة املعـارف       ويف .إطار النشاط العام املتعلق بإدارة املعارف الذي تقوم به األمانة         

 على أن تقوم جلنة العلم والتكنولوجيا، حتت إشراف مؤمتر األطراف،           ٢٥أيضاً، تنص املادة    
 .كاالت واهليئات القائمة ذات الصلة    بوضع ترتيبات إلجراء استقصاء وتقييم للشبكات والو      

 املتعلق بـالعلم  ٣-٣تنص االستراتيجية على الربط الشبكي، وذلك يف اهلدف التنفيذي        كما
 اليت تنص على مشاركة الـشبكات واملؤسـسات         ٦-٣النتيجة    ويف والتكنولوجيا واملعرفة 

 يف دعم تنفيـذ     تردي األراضي واجلفاف  /العلمية والتكنولوجية ذات الصلة مبوضوع التصحر     
  .٨-م أ/١٤االتفاقية؛ ويؤكد ذلك أيضاً املقرر 

، الذي يتضمن اختصاصات جلنة العلم والتكنولوجيا، على        ١-م أ /١٥وينص املقرر     -٧
أن تقوم اللجنة بتوفري املعلومات العلمية والتكنولوجية الالزمـة لتنفيـذ االتفاقيـة، ومجـع      

علم والتكنولوجيا وحتليلها وتقييمهـا واإلبـالغ       املعلومات عن آثار التطورات احلاصلة يف ال      
عنها، وإسداء املشورة بشأن االستفادة املمكنة من هذه التطورات يف تنفيذ االتفاقية؛ وإسداء             
املشورة ملؤمتر األطراف عما قد يترتب على تطور املعرفة العلمية والتكنولوجية من آثـار يف               

يتصل باستعراض التنفيذ وفقاً للفقرة       فيما سيما  ال اقية،الربامج واألنشطة املُنفّذة يف إطار االتف     
 من االتفاقية؛ وتقدمي توصيات بشأن مجع البيانات واملعلومـات          ٢٢من املادة   ) أ(٢الفرعية  

وحتليلها وتبادهلا لكفالة مراقبة تدهور التربة يف املناطق املتأثرة مراقبة منتظمة وتقييم عملـييت              
  .اجلفاف والتصحر وآثارمها
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 اخلطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر من        ٨-م أ /٣وحيدد مرفق املقرر      -٨
، ويسند هذا املقرر للجنـة العلـم والتكنولوجيـا          )االستراتيجية(أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية     

 الذي يشمل، يف مجلـة نتـائج، حتـسني          ٣املسؤولية األساسية عن حتقيق اهلدف التنفيذي       
وتطلـب االسـتراتيجية إىل جلنـة العلـم         . لنظم الفعالة لتبادل املعارف   سيما ا   ال املعارف،

والتكنولوجيا أن تقوم، بالتعاون مع املؤسسات ذات الصلة، بإنشاء نظـم إلدارة املعـارف              
واإلشراف عليها، هبدف حتسني دور الوساطة يف نقل املعلومات العلمية والتقنيـة مـن وإىل               

أن تـدعم   " تطلب االستراتيجية أيضاً  . هذا الصدد  يف و .املؤسسات واألطراف واملستعملني  
األمانة نظم إدارة املعارف اليت ُتنشئها جلنة العلم والتكنولوجيا، وأداء وظائف الوسـاطة يف              

  ".نقل املعلومات واملعارف
، إىل األمانة أن تواصل بناء نظم تتـسم       ٩-م أ /٤وطلب مؤمتر األطراف، يف مقرره        -٩

رف والوساطة يف تقاسم املعرفة تكون مبثابـة أدوات للتنفيـذ النـاجح           بالكفاءة إلدارة املعا  
  .الستراتيجية االتصال الشاملة

 املتعلق باستعراض األداء وتقييم تنفيـذ       ٩-م أ /١٢وقرر مؤمتر األطراف، يف مقرره        -١٠
االتفاقية واالستراتيجية، أن تساهم جلنة العلم والتكنولوجيا يف أعمال جلنة استعراض تنفيـذ             
االتفاقية عن طريق استعراض وتقييم املعلومات العلمية الواردة من األطـراف والكيانـات             

سيما املعلومات املتعلقة مبؤشرات تقيـيم األثـر املتـصلة باألهـداف              وال األخرى املبلغة، 
  . احملددة يف االستراتيجية٣ و٢ و١االستراتيجية 

الدور الرئيسي ملهام الوساطة يف    ، إىل   ١٠-م أ /٢١وأشار مؤمتر األطراف، يف مقرره        -١١
تقاسم املعرفة العلمية يف إطار عملية جعل االتفاقية مرجعاً عاملياً يف جمـال املعرفـة العلميـة         

تدهور األراضي وختفيف آثار اجلفاف، وطلب أيضاً إىل األمانة أن          /والتقنية املتعلقة بالتصحر  
  :يلي  مااحلصر  الليشمل على سبيل املثا  مباتواصل حتسني إدارة املعارف،

، تدهور األراضـي واجلفـاف    /وضع برنامج للمعلومات املتعلقة بالتصحر      )أ(  
  ؛ ومفيداً حيثما كان ذلك مناسباً،قائمةالماثلة املتصنيفات العلومات وامل استناداً إىل
  تصنيف احملتويات الداخلية املتعلقة باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر؛   )ب(  
د املعايري واألولويات القابلة للتطبيق علـى إدارة املعـارف مبوجـب            حتدي  )ج(  

  االتفاقية، مع مراعاة نتائج تقييم االحتياجات من املعارف؛ 
 السياسات واإلجراءات واملبادئ التوجيهية الالزمة لتحسني جـودة         وضع  )د(  

  ؛ وخارجياًاملعدة داخلياًاملعلومات واتساق منتجات 
  الشبكات القائمة؛/آزرة باستخدام املبادراتإقامة شراكات مت  )ه(  
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تشجيع إقامة روابط مع النظم اإلقليميـة إلدارة املعـارف مـن خـالل                )و(  
  القائمة؛ الشبكات
حتديد استراتيجيات تتسم باملرونة لنقـل وتطـوير ونـشر واسـتخدام              )ز(  

  .التكنولوجيات اجملربة

 فيما يتعلق بأفضل املمارسات  -٢  

 البحث والتطوير، تؤكد االتفاقية أمهية الدراية واملمارسات واملعارف         يف إطار أنشطة    -١٢
 اليت تدعو إىل محاية املعـارف       ١٨، وكذلك يف املادة     ١٧ التقليدية واحمللية، وذلك يف املادة    

  .التقليدية واحمللية وجتميعها وتعزيزها ونشرها
كنولوجيا إىل اللجنـة     املتعلق باختصاصات جلنة العلم والت     ١-م أ /١٥ويطلب املقرر     -١٣

أن تقدم توصيات لتعزيز املشاركة يف األحباث املعنيـة بالتكنولوجيـا واملعرفـة والدرايـة               
واملمارسات التقليدية واحمللية ذات الصلة مبكافحة التصحر وختفيف آثار اجلفـاف، وذلـك             

ن واهليئات  بواسطة أمور منها االستفادة من املعلومات واخلدمات اليت يقدمها السكان احملليو          
  . يف ذلك املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية  مبااألخرى املختصة،

وكما ُيالحظ يف الفقرات السابقة، حتدد االسـتراتيجية بوضـوح أمهيـة أفـضل                -١٤
 ٣املمارسات بالنسبة إىل العلم وأنشطة البحث، وذلك يف إطار وصف اهلـدف التنفيـذي               

 بشكل حمدد على احلاجـة      ٥-٣وتنص النتيجة   . نولوجيا والعمل واملعرفة  املتعلق بالعلم والتك  
فيها املعرفة التقليدية، املتاحة على الصعيد العاملي واإلقليمي          مبا نظم فعالة لتشاطر املعرفة،   "إىل  

ودون اإلقليمي والوطين هبدف دعم مقرري السياسات واملستعملني النهائيني، ويشمل ذلك           
  ".مارسات والتجارب الناجحةحتديد ونشر أفضل امل

وباإلضافة إىل ذلك، مت تأكيد وتوسيع نطـاق الـدور الرئيـسي للجنـة العلـم                  -١٥
  :يتعلق بأفضل املمارسات، وذلك يف املقررات التالية  فيماوالتكنولوجيا وواليتها

، الذي ينص على أن تبحث جلنة العلـم والتكنولوجيـا           ٤-م أ /١٦املقرر    )أ(  
، مسألة من املسائل ذات األولوية تتصل بتنفيذ االتفاقية، وكـذلك أن            بعمق، يف كل دورة   

تكون املسألة الرابعة اليت سُتعاجل يف الدورة اخلامسة للجنة العلم والتكنولوجيا هـي مـسألة               
استراتيجيات نقل املعلومات واستخدامها لتوليد املمارسات الفـضلى ملكافحـة التـصحر            

  وختفيف آثار اجلفاف؛
، الذي ينص على أن تكون املسألة ذات األولويـة الـيت   ٥-م أ /١٦ر  املقر  )ب(  

تـردي  "يتعني على جلنة العلم والتكنولوجيا أن تتعمق يف تناوهلا يف دورهتا الـسادسة هـي                
، والذي يدعو األطراف إىل تقدمي تقـارير        "هنج متكامل : األراضي، وقابلية التأثر واإلصالح   

  املمارسات والبحوث االبتكارية؛عن دراسات احلاالت اليت توضح أفضل 
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، الذي يشجع األطراف على تقدمي تقارير عـن دراسـات           ٦-م أ /٢٠املقرر    )ج(  
تردي األراضي،  "يتعلق مبوضوع     فيما احلاالت اليت توضح أفضل املمارسات والبحوث االبتكارية      

  ؛"هاهنج متكامل، مع مراعاة مالحظات اللجنة وفريق خربائ: وقابلية التأثر، واإلصالح
يالحظ قدرة جلنة العلم والتكنولوجيا على إتاحة       "، الذي   ٨-م أ /١٣املقرر    )د(  

فرصة لتقاسم املعارف بصورة فعالة على املستويات العـاملي واإلقليمـي ودون اإلقليمـي              
والوطين، من أجل دعم واضعي السياسات وأصحاب املصلحة، بطرق منها حتديـد أفـضل            

ى أن يقوم مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا بتنظيم كل دورة          ، وينص عل  "املمارسات وتبادهلا 
عادية مقبلة للجنة العلم والتكنولوجيا يف شكل يغلب عليه طابع املؤمتر العلمـي والـتقين،               

االحتاد الرائد املؤهل وصاحب اخلـربة الفنيـة يف املوضـوع           /بالتشاور مع املؤسسة الرائدة   
  طراف؛ذي الصلة الذي خيتاره مؤمتر األالتخصصي 

 الذي ينص على أنه ينبغي جلدول أعمال جلنـة العلـم            ٩-م أ /٢٦املقرر    ) ه(  
والتكنولوجيا أن يركز على وضع وتنفيذ مؤشرات لتقييم األثر تتعلـق بقيـاس األهـداف               

يف ذلـك    مبـا تنفيذ نظام إلدارة املعارف،" من االستراتيجية، وعلى ٣ و٢ و١االستراتيجية  
من نص االتفاقيـة، وكـذلك أفـضل        ) ز(١٦ نحو املبيَّن يف املادة   املعارف التقليدية على ال   

املمارسات والتجارب الناجحة خبصوص القضايا ذات الصلة ملكافحة التـصحر وتـدهور            
  ؛"األراضي واجلفاف

، الذي يطلب إىل جلنة العلم والتكنولوجيـا، مبوجـب          ٩-م أ /١٣املقرر    )و(  
هتا الفرعية بتقدمي التقارير، أن تدرج عند االقتضاء        االلتزامات العامة ملؤسسات االتفاقية وهيئا    

يتعلق باالستراتيجية لينظر فيها كل من جلنة اسـتعراض      فيما معلومات عن أفضل املمارسات   
  .لتنفيذ االتفاقية ومؤمتر األطراف

 حتديداً إىل مكتيب جلنة العلم ١٠-م أ/٢١ واملقرر ١٠-م أ /١٥وأخرياً، يطلب املقرر      -١٦
يا وجلنة استعراض تنفيذ االتفاقية العمل سوياً على حتديد سبل تعزيز حتليل أفضل             والتكنولوج

املمارسات ونشرها، وفقاً لوالية كل من اللجنتني، لينظر فيها مؤمتر األطـراف يف دورتـه               
  .احلادية عشرة

  جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية  -باء  

  فيما يتعلق بإدارة املعارف  -١  
يتعلق بإدارة املعـارف،      فيما استعراض تنفيذ االتفاقية بطابع ضمين    تتسم والية جلنة      -١٧
خذاً يف االعتبار هدفها الرئيسي املتمثل يف استعراض املعلومات املقدمة رمسياً من األطـراف              آ

ويتطلب استعراض املعلومات املقدمة رمسياً إىل اللجنة أن تقـوم          . والكيانات املبلغة األخرى  
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بعملية إدارة للمعارف تكفل حتليل البيانات يف خمتلفة املناطق وعلى مر           األمانة، باسم اللجنة،    
تتضمن أيضاً اختصاصات اللجنة، املدرجة       كما .الزمن على النحو الذي تطلبه االستراتيجية     

  :يلي  ما، أحكاماً تتعلق مبهام إدارة املعارف، منها٩-م أ/١١يف مرفق املقرر 
 تبليغ املعلومات، فضالً عن حتسني نوعية       التوصية بأساليب حتسني إجراءات     )أ(  

  وشكل التقارير اليت ُتقدم إىل مؤمتر األطراف؛
التوصية بأساليب تعزيز نقل الدارية والتكنولوجيا، وخاصةً مـن البلـدان             )ب(  

  أو ختفيف آثار اجلفاف؛/املتقدمة إىل البلدان النامية، ملكافحة التصحر و
اخلربات واملعلومات بني األطـراف وسـائر       التوصية بأساليب تعزيز تبادل       )ج(  

  .املؤسسات واملنظمات األخرى املعنية
وباإلضافة إىل هذه املهام اليت ُتنفذ يف إطار اجللسات املعقودة بـني دورات جلنـة                 -١٨

استعراض تنفيذ االتفاقية، تشمل والية اللجنة أيضاً مجع ونشر املعلومـات الـيت تقـدمها               
ة يف إطار عملية اإلبالغ املتعلقة باتفاقية مكافحة التـصحر وفقـاً            األطراف والكيانات املبلغ  

يترتب على ذلك     وما ولدى اعتماد االستراتيجية  . لإلطار الزمين الذي حيدده مؤمتر األطراف     
من وضع نظام يستند إىل املؤشرات، جيري جتميع ونشر التقارير املقدمة رمسياً إىل األمانـة،               

تعراض األداء وتقييم التنفيذ الـيت متثـل منتـدى اإلبـالغ            وذلك من خالل بوابة نظام اس     
  .)٢(اإللكتروين التابع التفاقية مكافحة التصحر

واضطلعت األمانة واآللية العاملية مبهمة التحليل األويل للمعلومـات املقدمـة مـن               -١٩
األطراف ومن الكيانات املبلغة األخرى، وهي املعلومات اليت نظرت فيها جلنـة اسـتعراض              

نفيذ االتفاقية يف جلساهتا املعقودة بني الدورات من أجل تقدمي توصيات حمددة اهلـدف إىل               ت
وتستند منهجيات وُنُهـج    . مؤمتر األطراف بشأن سبل حتسني تنفيذ االتفاقية واالستراتيجية       

تـستخدم أدوات    كمـا اإلبالغ اليت اسُتحدثت مؤخراً إىل بروتوكول يتعلق بإدارة احملتوى،   
  .ارف املوجهة حتديداً خلدمة عملية اإلبالغ عن اتفاقية مكافحة التصحر واستعراضهاإدارة املع

 يطالب بأن ُتنشر وُتتاح مجيع التقارير املقدمة يف إطار عمليـة            ٩-م أ /١١كما أن املقرر      -٢٠
وجتدر مالحظة أن بوابة نظام استعراض األداء وتقيـيم التنفيـذ           . اإلبالغ واالستعراض للجمهور  

يسمح بالتنقيب عن البيانات      مبا  إتاحة وظائف حبث للجمهور يف قاعدة بيانات اإلبالغ        هتدف إىل 
وتتوقف إتاحة هذه الوظيفـة البحثيـة يف   . يف إطار استفسارات حمددة سلفاً بشأن مناذج اإلبالغ       

بوابة نظام استعراض األداء وتقييم التنفيذ على وجود سياسة تتعلق بالوصول إىل البيانات، وهـي               
  . ياسة اليت قد يوصي بوضعها مؤمتر األطراف يف دورته احلادية عشرةالس

__________ 

  .>http://www.unccd-prais.com< متاح يف املوقع )٢(
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  فيما يتعلق بأفضل املمارسات   -٢  
تسند االستراتيجية إىل جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية الدور احملـوري يف اسـتعراض      -٢١

ر تنفيذ اخلطة االستراتيجية للسنوات العشر عن طريق عملية إبالغ فعالة، وكذلك حتديد ونش            
  . أفضل املمارسات اليت هي حصيلة اخلربة يف تنفيذ االتفاقية

وتشمل اختصاصات جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية القيام باستعراض وجتميع أفـضل        -٢٢
يتعلق بتنفيذ االتفاقية وإحالة هذه املمارسات إىل مؤمتر األطراف لكي ينظر             فيما املمارسات

دد املقرر نفسه نشر أفضل املمارسات املتعلقة بتنفيذ        وعالوة على ذلك، حي   . فيها بغية نشرها  
االتفاقية بوصفه أحد جماالت العمل اليت تركز عليها اللجنة يف جلساهتا املعقودة بني الدورات              

  .)٣(العادية ملؤمتر األطراف
 ٩-م أ /١٣ولتمكني جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية من تنفيذ واليتها، يطلب املقرر             -٢٣

، )٤(يف ذلك منظمات اجملتمع املدين      مبا  يف اتفاقية مكافحة التصحر وإىل املراقبني،      إىل األطراف 
  . أن تقدم تقارير منتظمة إىل مؤمتر األطراف، منها تقارير عن أفضل املمارسات

، ُحـددت علـى     مواضيع ختصصية وينبغي أن ُتجمع أفضل املمارسات وفقاً لسبعة          -٢٤
  :٩-م أ/١٣ املقرر النحو التايل يف املرفق اخلامس من

  ؛يف ذلك التكيف  مباتكنولوجيات اإلدارة املستدامة لألراضي،  )أ(  
  ؛بناء القدرات وإذكاء الوعي  )ب(  
البحـث يف جمـال     / األراضي واجلفاف والرصد والتقييم    وتدهورالتصحر    )ج(  

  ؛ لألراضياإلدارة املستدامة 
  ؛إدارة املعارف ودعم القرار  )د(  
  ؛لعامة واإلطار التشريعي واملؤسسي اةإطار السياس  )ه(  
  ؛تعبئة املوارد والتمويل  )و(  
   . وإقامة الشبكاتاملشاركة والتعاون  )ز(  

، بدأت األطراف والكيانات املبلغة األخرى تقدمي التقـارير عـن           ٢٠١٠  عام يف و  -٢٥
املذكور أعاله، وجيري حالياً مجع تقـارير       ) أ (بشأن املوضوع التخصصي  أفضل املمارسات   

هذه األطراف والكيانات من خالل بوابة نظام استعراض األداء وتقييم التنفيذ، عمالً باجلدول       
  .١٠-م أ/١٥املقترح الستعراض أفضل املمارسات احملدد مبوجب املقرر 

__________ 

  .٩-م أ/١١من مرفق املقرر ) ب(١٤انظر الفقرة  )٣(
 مـن ملحـق     ٣، والفقـرة    ٩-م أ /١١ مـن املقـرر      ١٢، والفقرة   ٩-م أ /١ من املقرر    ٩انظر الفقرة    )٤(

  .٩-أ م/١٣ املقرر
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 أيضاً، تعزيز إمكانية الوصول إىل      ١٠-م أ /١٥وقرر مؤمتر األطراف، مبوجب املقرر        -٢٦
مارسات، وطلب إىل األمانة أن حتدد قواعد بيانات موصى هبـا           املعلومات املتعلقة بأفضل امل   

لكي ُتنقل إليها البيانات واملعلومات احملفوظة يف قاعدة بيانات نظـام           ختصصي  لكل موضوع   
  .استعراض األداء وتقييم التنفيذ

وقدمت أيضاً جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية ومكتبها توجيهات إىل األمانة بـشأن              -٢٧
  :يلي  ماه الوالية، تشملالوفاء هبذ
لديها من أفضل     ما تشجيع األطراف والكيانات املبلغة األخرى على تقدمي        )أ(  

  املمارسات لُتدرج يف نظام استعراض األداء وتقييم التنفيذ؛
دعم وضع معايري لتحديد قواعد بيانات أفضل املمارسات اليت ميكن التوصـية              )ب(  

 املعنون تكنولوجيات اإلدارة املستدامة لألراضي،    ) أ(التخصصي  يف ذلك يف إطار املوضوع        مبا هبا،
املتعلقة بأفضل ممارسات اتفاقيـة مكافحـة       املواضيع التخصصية   يف ذلك التكيف، املدرج يف       مبا

  .املعنون التمويل وتعبئة املوارد،) و(التخصصي التصحر، وكذلك املوضوع 
 حتديداً إىل مكتيب جلنة العلم ١٠-م أ/٢١ واملقرر ١٠-م أ /١٥وأخرياً، يطلب املقرر      -٢٨

والتكنولوجيا وجلنة استعراض تنفيذ االتفاقية العمل سوياً على حتديد سبل تعزيز حتليل أفضل             
املمارسات ونشرها، وفقاً لوالية كل من اللجنتني، لينظر فيها مؤمتر األطـراف يف دورتـه               

  .احلادية عشرة

 لوجيا وجلنة استعراض تنفيذ االتفاقية    تنسيق أعمال جلنة العلم والتكنو      -ثالثاً  
يتعلق بتحسني إدارة معارف اتفاقية مكافحة التصحر من أجـل           فيما

   )٥(تقدمي معلومات متسقة ويسهل الوصول إليها

  جلنة العلم والتكنولوجيا  -ألف  
يف ضوء والية جلنة العلم والتكنولوجيا، على النحو احملدد يف اجلزء ثانياً أعـاله، تنـاول         -٢٩

يف ذلك مسألة أفضل املمارسـات، وذلـك يف           مبا مكتب اللجنة املسائل املتعلقة بإدارة املعارف،     
  .٢٠١٣أبريل /نيسان  ويف٢٠١٢أكتوبر /فرباير وتشرين األول/اجتماعاته املعقودة يف شباط

، على حنو حمدد، مسائل إدارة      ٢٠١٢فرباير  / شباط ١٨وتناول االجتماع املعقود يف       -٣٠
وأقر مكتب جلنة العلم والتكنولوجيـا     . يتصل بالعمل املتعلق بأفضل املمارسات      فيما املعارف

__________ 

  .١٠-م أ/١ من املقرر ٥الفقرة  )٥(
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يتصل باملـسألة     فيما سيما  ال بفائدة التعاون بني اهليئتني الفرعيتني بشأن أفضل املمارسات،       
  .حتدد بعد على حنو دقيق  ملمفيد، وإن كانت كيفية هذا التعاون) أ(ة املواضيعي

وعززت مجيع اجتماعات مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا أمهية بوابة النظام الوسيط             -٣١
لنقل املعارف العلمية، وهي بوابة حبثية تعكف أمانة االتفاقية على إعدادها من أجل حتـسني               

لمية والتقنية املتعلقة مبسائل التـصحر وتـدهور األراضـي          سبل الوصول إىل املعلومات الع    
وستجمع البوابة البحثية املعارف العلمية اليت وثقتـها        . واجلفاف، واستيعاب هذه املعلومات   

بـدأت    كمـا ومت االنتهاء من حتديد تصميمها ومتطلباهتا األولية،  . مؤسسات شريكة خمتلفة  
والتزمت . تلقائي للنصوص من مصادرة خمتلفة االستخالص الوعمليةعملية نشر حمرك البحث 

عدة مؤسسات شريكة باملشاركة يف إعداد النموذج األويل، ووافقت على تقاسم حمتواهـا             
ومن املقرر إتاحة منـوذج أويل قابـل        . والتحقق من النموذج األويل خالل مراحل اإلعداد      

 سيط لنقل املعارف العلميـة،    وسُتعمم تدرجيياً بوابة النظام الو    . ٢٠١٣  عام للتطبيق يف هناية  
يسمح بإدخال حتسينات يف املستقبل شريطة زيادة الدعم املقدم هلذه املبادرة مبرور الزمن              مما
  ).ICCD/COP(11)/CST/6ملزيد من املعلومات احملددة عن البوابة، انظر الوثيقة (

عاته، منها  واستعرض مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا فكرة البوابة يف عدد من اجتما            -٣٢
، وقدم توجيهات يف سياق لفت انتباه األمانـة     ٢٠١٣ و ٢٠١٢اجتماعاته املعقودة يف عامي     

 احلاجة إىل مواكبة ديناميات تطور املعلومات واملعـارف يف هـذا اجملـال،             )أ: (يلي  ما إىل
 حتديث النظـام مبقـدمي معلومـات جـدد؛         )ب( يكتنف ذلك من حتديات حمتملة؛     وما

ُتتاح قواعـد بيانـاهتم       ال يع التعاون من جانب مقدمي املعلومات الذين      التماس وتشج  )ج(
  .ومعلوماهتم لعامة اجلمهور، ومن مث ميكنهم إضافة ميزة حمددة للبوابة وملستخدميها

وميكن للبوابة أن حتسن نشر املعلومات العلمية والتقنية املتعلقة بالتصحر وتـدهور              -٣٣
واجهة العديد من التحديات املتعلقة بالوصول إىل املعارف األراضي واجلفاف، وميكنها أيضاً م    

ويوجد العديد من مستودعات املعـارف      . ذات الصلة بالتصحر وتدهور األراضي واجلفاف     
املتعلقة بالتصحر وتدهور األراضي واجلفاف، وهي تضم ورقات علمية، وأدلـة إرشـادية،             

غـري أن   . ل تدهور األراضي  وممارسات فضلى، ودراسات حاالت بشأن كيفية تناول مسائ       
معظم هذه املستودعات تعمل بصورة فردية وتركز مواردها على تطوير املنتجات املعرفية اليت             
ميكن أن يستفيد منها املمارسون وواضعو السياسات، بدالً من التركيز على كيفية حتـسني              

ـ        . سبل الوصول إىل هذه املنتجات     صنيف وصـياغة   ونظراً إىل النهج غري املتسق املتبع يف ت
وتوثيق املنتجات املعرفية، ينبغي مللتمسي املعلومات الرجوع إىل مستودعات املعارف الفردية           
عند حماولة احلصول على صورة شاملة بشأن موضوع حمدد يتعلق بالتصحر وتدهور األراضي             

وسوف هتدف البوابة إىل جتميع املنتجات املعرفية حتت وصلة واحدة للمستخدم،           . واجلفاف
باستعمال مرشحات البحث لتجميع املنتجات املعرفية املتعلقة بالتصحر وتدهور األراضـي            

تداخل املنتجات    أو واجلفاف حتت مواضيع حمددة يف هذا اجملال، يف حماولة لبيان كيفية ترابط           
  . املعرفية الفردية يف عملية وضع السياسات واملمارسات اليومية
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صفها بوابة حبثية سوف تستفيد من تكنولوجيا ميكـن         واألهم من ذلك أن البوابة بو       -٣٤
التشارك يف استعماهلا مع العديد من النظم ومستودعات املعارف املتعلقة بالتصحر وتـدهور             

وميكن استخدام نفس احلل التكنولوجي يف التنقيب عن أفضل املمارسات . األراضي واجلفاف
اء القدرات، واملعلومات واملنتجـات     املتعلقة بالتصحر وتدهور األراضي واجلفاف، وفرص بن      

املعرفية األخرى ذات الصلة، وميكن استخدامه أيضاً يف مبادرات أخرى للوسـاطة يف نقـل               
  .املعارف، إذا اقتضى األمر

  جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية  -باء  
كما ورد يف اجلزء ثانياً أعاله، استعرضت جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، يف سـياق            -٣٥
فيذ واليتها ومهامها، املعلومات املقدمة من األطراف والكيانات املبلغة األخرى عن طريق            تن

 ويستلزم ذلك ختزين مجيع املعلومات املقدمة منـذ      . بوابة نظام استعراض األداء وتقييم التنفيذ     
يقتصر وصول  ( يف قاعدة بيانات يقتصر الوصول إليها على األمانة واآللية العاملية            ٢٠١٠ عام
، واهلـدف   ٥آللية العاملية إىل البيانات املتعلقة بالتـدفقات املاليـة، واهلـدف التنفيـذي              ا

وأجرت األمانة واآللية العاملية تنقيباً عن البيانات وحتليالً إحصائياً هبـدف           ). ٤ االستراتيجي
نـة  وتضطلع األما . إنتاج وثائق التحليل األولية لكي تنظر فيها جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية          

واآللية العاملية مبهمة معاجلة البيانات وفقاً إلطار حتليلي متفق عليه حيدد املعلومات املطلوبـة              
. إىل ذلـك    ومـا  عاملية،  أو إقليمية  أو للدورة، وجتميعها يف جمموعات بيانات دون إقليمية      

اهات وُنشرت مؤخراً خمططات معلومات بيانية تبني نتائج عملية اإلبالغ، واإلجنازات واالجت          
  . املتعلقة حتديداً باألهداف التنفيذية ومؤشرات أدائها

 /وأوصى مكتب جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، يف اجتماعـه املعقـود يف شـباط               -٣٦
  :يلي  مبا)يف بون، أملانيا (٢٠١٢ فرباير

أن يلتمس مؤمتر األطراف التوجيهات بشأن سياسة التشارك يف البيانات، مع             )أ(  
  خاص للبيانات اخلام الواردة يف قاعدة بيانات نظام استعراض األداء وتقييم التنفيذ؛إيالء اهتمام 

أن ُتتناول مسألة الوصول إىل البيانات يف إطار بند أفضل املمارسـات يف               )ب(  
  جدول أعمال الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف؛

ـ       فيمـا  أن ختترب األمانة وظائف البحـث       )ج(   ات يتعلـق مبجموعـات بيان
 بالتشاور مع مكتب جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية قبل إطالقها علـى         ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الفترة

  .بوابة نظام استعراض األداء وتقييم التنفيذ
 /وأوصى مكتب جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، يف اجتماعـه املعقـود يف أيلـول               -٣٧

  :يلي  مبا،)يف بون، أملانيا (٢٠١٢ سبتمرب



ICCD/CRIC(12)/4 
ICCD/COP(11)/CST/7 

GE.13-61664 14 

وثائق االجتماع احلادي عشر للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية، أن ُتدرج، يف   )أ(  
املبادئ والُنُهج املقترحة املتعلقة باإلذن بالوصول إىل البيانات املقدمة من األطراف والكيانات            

  املبلغة األخرى من خالل نظام استعراض األداء وتقييم التنفيذ؛
ات تعتمد املبـادئ والنـهج   أن تعد األمانة سياسة بشأن الوصول إىل البيان       )ب(  

  .املقترح، ومبساعدة من اخلرباء القانونيني حبسب االقتضاء
ورغم أن بعض األطراف أعربت، يف االجتماع احلادي عشر للجنة استعراض تنفيذ              -٣٨

، عن قلقها إزاء سرية البيانات املدخلة يف نظام اسـتعراض           )املعقود يف بون، أملانيا   (االتفاقية  
التنفيذ، أقرت أطراف عديدة بأن إتاحة البيانات املبلغ عنها للجمهور وتيـسري            األداء وتقييم   

 .الوصول إليها من خالل بوابة نظام استعراض األداء وتقييم التنفيذ سيعود بفوائـد كـثرية              
هذا الصدد، طلبت أطراف عديدة إىل األمانة أن تواصل النظر يف املمارسات والسياسات        ويف

ى وهيئات متعددة األطراف أخرى يف سياق تعريف عناصر أية سياسة           اخلاصة باتفاقيات أخر  
  .للوصول إىل البيانات

وتتضمن اآلن بوابة نظام استعراض األداء وتقييم التنفيذ تقارير رمسية من مجيع الكيانات               -٣٩
يف ذلك أفضل     مبا  فقط متاحة يف شكل رقمي،     ٢٠١٢ و ٢٠١٠املبلغة، وإن كانت تقارير عامي      

وريثما ُيتخـذ   . ٢٠١٠  عام إلدارة املستدامة لألراضي اليت قدمتها الكيانات املبلغة منذ       ممارسات ا 
قرار بشأن الوصول إىل البيانات، ُتتاح مجيع التقارير الرمسية للجمهور ولكن يف شـكل ملفـات                

PDF .              ًومتثل بوابة نظام استعراض األداء وتقييم التنفيذ مستودع املعلومات اليت تقـدمها رمسيـا
  .طراف والكيانات املبلغة األخرى بشأن تنفيذ االتفاقية واالستراتيجيةاأل
 ولذلك فإن قاعدة بيانات بوابة نظام استعراض األداء وتقييم التنفيذ متثل مـستودعاً              -٤٠
 اليت ميكن إتاحتها يف إطار نظام أوسع وأمشل إلدارة املعارف تقوده األمانـة،             للمعارف مهماً
  .ة املعارف اليت تعززها جلنة العلم والتكنولوجيايف ذلك أنشطة إدار مبا

العمل املشترك بني مكتب جلنة العلم والتكنولوجيـا ومكتـب جلنـة              -رابعاً  
استعراض تنفيذ االتفاقية بشأن حتديد طرق ووسائل لتعزيـز وحتليـل           

   )٦(ونشر أفضل املمارسات

  جلنة العلم والتكنولوجيا  -ألف  
 / أيـار ٣١ و٣٠كنولوجيا، يف اجتماعـه املعقـود يـومي    أكد مكتب جلنة العلم والت      -٤١
  .، اهتمامه مبواصلة تنفيذ بوابة النظام الوسيط لنقل املعارف العلمية، اجلاري تصميمها٢٠١٣ مايو

__________ 

  . ١٠-م أ/٢١ من املقرر ٣، والفقرة ١٠-م أ/١٥ن املقرر  م١٠الفقرة  )٦(
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ويشمل نطاق حمتوى هذه البوابة، على األرجح، أفضل املمارسات املتعلقة بالتصحر             -٤٢
وبالنظر . اآلخرون يف البوابة جبمعها واستضافتها    وتدهور األراضي واجلفاف اليت قام الشركاء       

إىل الطابع البحثي هلذه البوابة، فمن شأن التكنولوجيا اليت تقوم عليها هذه البوابة أن تـسمح       
باسترجاع أفضل ممارسات الشركاء يف البوابة باعتبارها نتائج حبث تعتمد على االستفـسار             

وابة أن جتمع أفضل املمارسات ذات الـصلة يف         هذا السياق، ميكن هلذه الب      ويف .الذي أُدخل 
السياسات واملستخدمني اآلخرين   جلهات تقرير   يسمح    مما إطار مرشحات حبث أوسع نطاقاً،    

برؤية العالقات املواضيعية بني أفضل املمارسات، رغم أن هذه املمارسات قد تنـشأ مـن               
ذه البوابـة أن تـساعد يف   وعموماً، من شأن ه. مستودعات خمتلفة ومناطق خمتلفة من العامل     

إهنا تسمح للمستخدمني باملرونة يف البحث يف قواعد البيانات           إذ الترويج ألفضل املمارسات  
املتعددة املتعلقة بأفضل املمارسات من خالل وصلة بينية واحدة، وأن متكن املستخدمني من             

فية، والتـاريخ،   املنطقة اجلغرا باستخدام مجلة مرشحات منها     اختيار أفضل املمارسات    حصر  
  .واملنظمة، واملواضيع املتعلقة بالتصحر وتدهور األراضي واجلفاف

فضل املمارسات املتعلِّقـة بالتـصحر      من مكانز أ  وستشري البوابة إىل ما هو موجود         -٤٣
حىت وإن تعذر البحث يف هذه املستودعات يف إطـار البوابـة            وتدهور األراضي واجلفاف،    

 املتمثلة يف إقامة روابط مع الشبكات واملؤسسات والوكـاالت          نفسها، وذلك وفقاً للوالية   
وُيتوقع أن حتتوي مستودعات احملتوى اجملمعة يف هذه البوابة على أفضل املمارسات            . واهليئات

  .املقدمة من خالل بوابة نظام استعراض األداء وتقييم التنفيذ
كتـب جلنـة العلـم      ، اقتـرح م   ٢٠١٣مايو  /ويف االجتماع نفسه املعقود يف أيار       -٤٤

والتكنولوجيا، يف سياق اإلشارة إىل األعمال املنفذة بشأن حتليل أفـضل املمارسـات، أن              
  : التاليةاملواضيع التخصصيةينصب تركيز اللجنة على 

  ؛ذلك التكيف يف  مباتكنولوجيات اإلدارة املستدامة لألراضي، •
جمـال اإلدارة   البحـث يف    / األراضي واجلفاف والرصد والتقيـيم     وتدهورالتصحر   •

  ؛املستدامة لألراضي
  .إدارة املعارف ودعم القرار •
قد يكـون     إذ أخرى يف هذه املرحلة،   ختصصية  ينبغي استبعاد مواضيع      ال ومع ذلك   -٤٥

التعاون بشأن مسائل مواضيعية أخرى تتعلق بأفضل املمارسات مفيداً لكل من جلنة العلـم              
  .والتكنولوجيا وجلنة استعراض تنفيذ االتفاقية

وأوصى مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا بأن يتوىل فريق من العلماء وضع مبـادئ               -٤٦
توجيهية تتعلق باعتماد األطراف ألفضل املمارسات ذات الصلة باملواضيع آنفة الذكر، مـع             
مراعاة أي مقرر يتخذه مؤمتر األطراف يف دورته احلادية عشرة استناداً إىل نتيجـة أعمـال                

خصص املعين مبواصلة مناقشة اخليارات املتاحة لتقدمي مشورة علمية تركـز           الفريق العامل امل  



ICCD/CRIC(12)/4 
ICCD/COP(11)/CST/7 

GE.13-61664 16 

يتعلق بتقدمي املشورة العلمية      فيما على القضايا املتعلقة بالتصحر وتدهور األراضي واجلفاف،      
وأوصى مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا أيضاً بـأن        . )ICCD/COP(11)/CST/3انظر الوثيقة (

 يف قائمة اخلرباء املستقلني التفاقية مكافحة التـصحر، واملراسـلون           يشارك اخلرباء املدرجون  
  .املعنيون بالعلم والتكنولوجيا، يف اعتماد أفضل املمارسات على الصعيد الوطين

  جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية  -باء  
، عندما بدأ اإلبـالغ عـن أفـضل املمارسـات املتعلقـة        ٢٠١٠  عام اعتباراً من   -٤٧
 بالغ  ٥٠٠، ورد أكثر من     "يف ذلك التكيف    مبا ت اإلدارة املستدامة لألراضي،   تكنولوجيا"  ب

ومتثل .  كياناً مبلغاً  ٥٠من خالل بوابة نظام استعراض األداء وتقييم التنفيذ، قدمها أكثر من            
هـذا املوضـوع    قاعدة البيانات هذه ثروة معلومات لتحليل ونشر أفضل املمارسات عـن            

  .التخصصي
، إىل األمانة أن ُتحدِّد قواعد بيانات       ١٠-م أ /١٥األطراف، يف مقرره    وطلب مؤمتر     -٤٨

تعلق بأفضل املمارسات لكـي ُتنقـل إليهـا البيانـات     موضوع ختصصي ي  موصى هبا لكل    
  .واملعلومات احملفوظة يف قاعدة بيانات نظام استعراض األداء وتقييم التنفيذ

فربايـر  /اجتماعاته املعقودة يف شباط   يف   ونظر مكتب جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية،       -٤٩
، يف مسألة الوصول إىل املعلومات املتعلقة بأفضل املمارسات وقـدم           ٢٠١٢سبتمرب  /وأيلول

  .مزيداً من التوجيه بشأن تنفيذ هذه األحكام
 / شـباط  ١٨وطلب مكتب جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، يف اجتماعه املعقود يف             -٥٠

عملية حتديد املنظمات وقواعد البيانات األساسية مـن خـالل          ، أن ُتجرى    )٧(٢٠١٢فرباير  
طلب إبداء اهتمام، وأن تضع األمانة املعايري املفصلة اليت ُتنتقى يف ضوئها املنظمات املهتمـة               

  .وقواعد البيانات
 مكتب جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية بأن يتركز نطاق طلـب إبـداء             ونصح أيضاً   -٥١

 للجدول الزمين الذي وافق عليه مؤمتر       ، وفقاً )و(و) أ( التخصصيني   على املوضوعني  االهتمام
 للجنة  ١١األطراف يف دورته العاشرة، على أن ُينظر يف نتائج طلب إبداء االهتمام يف الدورة               

استعراض تنفيذ االتفاقية، بغية إحالتها إىل مؤمتر األطراف من أجل اختاذ قرار هنائي بشأهنا يف               
  .ألطراف ملؤمتر ا١١الدورة 

ويف ضوء هذا التوجيه، جرى استقبال رسائل إبداء االهتمام مبساعدة جلنة استعراض              -٥٢
تنفيذ االتفاقية على الوفاء بواليتها املتعلقة بتجميع ونشر أفضل املمارسات، يف الفتـرة بـني        

__________ 

 http://www.unccd.int/en/about-the-convention/the-bodies/The-CRIC/Pages/CRIC>متاح يف املوقع  )٧(

%20Bureau.aspx>.  
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وترد تفاصيل عن نتـائج هـذه       . )٨(٢٠١٣يناير  / كانون الثاين  ٢٠١٢نوفمرب  /تشرين الثاين 
  .١١ اليت نظرت فيها جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف دورهتا )٩(لية يف الوثائق الرمسيةالعم
 للجنة اسـتعراض تنفيـذ االتفاقيـة        ١١ورحب العديد من األطراف أثناء الدورة         -٥٣

وأوصت بعـض األطـراف     . باالهتمام الذي أعربت عنه املؤسسات اليت استجابت للطلب       
أفضل ممارسات اإلدارة املستدامة لألراضي وإتاحتها للجميـع يف         بتجميع املعلومات املتعلقة ب   

 للتكـرار   عن طريق مبادرة لتبادل البيانات حتاشـياً        أو مستودع مركزي ألفضل املمارسات   
هذا الصدد، دعا العديد من األطراف إىل اتباع هنج           ويف . إلجراء مقارنات بني البلدان    ومتكيناً

لتآزر والتعاون بني املؤسسات املشاركة يف طلب إبـداء       متكامل يشجع االستفادة من أوجه ا     
  .ICCD/CRIC(12)/5 للمزيد من املعلومات عن هذه املسألة، انظر الوثيقة. االهتمام

  االستنتاجات والتوصيات  -خامساً  
يتعلـق بـإدارة      فيمـا  سيما  ال واليات اهليئتني الفرعيتني التابعتني لالتفاقية مترابطتان،       -٥٤

تزيد مقررات مـؤمتر األطـراف يف دورتـه           وال .ل املمارسات يف تنفيذ االتفاقية    املعارف وأفض 
وعـالوة علـى    . تعاوهنا يف هذا الصدد     على ضرورة تكثيف اهليئتني الفرعيتني     تأكيداً  إال العاشرة

ذلك، طلب مؤمتر األطراف إىل جلنة العلم والتكنولوجيا أن تساهم يف أعمال جلنة استعراض تنفيذ               
 عن طريق استعراض وتقييم املعلومات العلمية الواردة من األطراف والكيانات األخـرى             االتفاقية
 ٢ و ١سيما املعلومات املتعلقة مبؤشرات تقييم األثر املتصلة باألهداف االسـتراتيجية             وال املبلغة،

الوقت نفسه، طلب مؤمتر األطراف إىل جلنة اسـتعراض تنفيـذ           ويف  احملددة يف االستراتيجية؛   ٣و
  . التفاقية أن تقدم املشورة بشأن املسائل بناء على طلب جلنة العلم والتكنولوجياا

 من املشاورات خـالل      هبذه األحكام، أجرى مكتبا اهليئتني الفرعيتني عدداً       وعمالً  -٥٥
يتعلق على وجـه التحديـد        وفيما . للمكتبني  مشتركاً فترة السنتني احلالية، مشلت اجتماعاً    

  :يلي  ما، انتهى االجتماع إىل٢٠١٣مايو / أيار٣٠ اليت عقدت يف باملشاورة املشتركة
اإلقرار بضرورة أن تقترح جلنة العلم والتكنولوجيا املواضـيع التخصـصية             )أ(  

  تقدمه من مشورة بشأهنا ذا أمهية خاصة؛  ماألفضل املمارسات اليت سيكون

__________ 

-http://www.unccd.int/en/programmes/Reporting-review-and-assessment/Pages/Identification-of>انظــر  ) ٨(

primary-databases-for-UNCCD-best-practices.aspx>     
 .<http://global-mechanism.org/en/news/call-for-expression-of-interest-on-unccd-best-practices>و

   ، املتاحة على املوقعICCD/CRIC(11)/13, available atانظر الوثيقة  ) ٩(
http://www.unccd.int/Lists/OfficialDocuments/cric11/13eng.pdf والوثيقــة ICCD/CRIC(11)/13/Add.1 ،

 .<http://www.unccd.int/Lists/OfficialDocuments/cric11/13add1eng.pdf>املتاحة على املوقع 
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ـ          )ب(   ة وجلنـة العلـم     تأكيد الفرصة الساحنة أمام جلنة استعراض تنفيذ االتفاقي
والتكنولوجيا للشروع يف حتديد السيناريوهات املمكنة العتماد أفضل املمارسـات املتعلقـة           

  يف ذلك وضع املبادئ التوجيهية الطوعية على الصعيد الوطين؛   مباباملواضيع ذات الصلة،
اإلقرار بأمهية إجراء مشاورات منتظمة بـشأن املـسائل ذات االهتمـام              )ج(  
يف ذلك مشاورات بني املكتبني وعلى مستوى جهات اختاذ القرار، أثناء دورات             ا مب املشترك،

  اهليئتني املعقودة بالتزامن مع دورات مؤمتر األطراف؛ 
الترحيب باجلهود اليت تبذهلا األمانة يف سبيل وضع بنية حتتية عامـة إلدارة               )د(  
 كفالة قابلية التشغيل املشترك      لتوجيهات مؤمتر األطراف، واإلشارة إىل ضرورة      وفقاً املعارف

  . بني خمتلف النظم
من مقررات مؤمتر األطراف ذات الصلة والتوصيات الصادرة عن األطراف          اً  وانطالق  -٥٦

 للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية، ونتائج املشاورات بني مكتيب جلنة استعراض           ١١يف الدورة   
  :د مؤمتر األطراف أن يقوم جبملة أمور منهاتنفيذ االتفاقية وجلنة العلم والتكنولوجيا، قد يو

أن جيري، بناء على مشورة جلنة العلم والتكنولوجيا وجلنة استعراض تنفيذ             )أ(  
آلليات التعاون بني اهليئتني الفرعيتني يف سياق استعراض تنفيذ االتفاقيـة           اً  االتفاقية، استعراض 

 وغريه من املقـررات ذات  ٩-م أ/١٢يتصل باملقرر   فيما واالستراتيجية كل حسب واليتها،   
  الصلة الصادرة عن مؤمتر األطراف؛

أن يدعو جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية وجلنـة العلـم والتكنولوجيـا إىل               )ب(  
االستمرار يف التحاور بشأن السبل الكفيلة بتعزيز تنسيق جهود إدارة املعارف وحتليل أفضل             

 بنية حتتية عامـة إلدارة املعـارف يف إطـار    املمارسات ونشرها من أجل املسامهة يف تطوير     
  االتفاقية؛ ويطلب إىل هذين املكتبني أن يسهال هذا التحاور؛

أن يطلب إىل جلنة العلم والتكنولوجيا أن تركز أعماهلا املتعلقـة بأفـضل               )ج(  
، وهـي   ٩-م أ /١٣اخلامس للمقرر    املمارسات على ثالثة مواضيع ختصصية واردة يف املرفق       

يف ذلـك التكيـف؛       مبا تكنولوجيات اإلدارة املستدامة لألراضي،   ) أ: (لتخصصياملوضوع ا 
البحث يف  /التصحر وتدهور األراضي واجلفاف والرصد والتقييم     ) ج(واملوضوع التخصصي   

  إدارة املعارف ودعم القرار؛) د(جمال اإلدارة املستدامة لألراضي؛ واملوضوع التخصصي 
لم والتكنولوجيا أن تضع مبادئ توجيهية تتبعها        إىل جلنة الع   أن يطلب أيضاً    )د(  
) أ(يف اعتماد أفضل املمارسات على الصعيد الوطين يف إطار املواضيع التخصـصية              األطراف

، لكي ينظر فيها مؤمتر األطراف، مع مراعاة املقرر املتعلق بأعمال الفريق العامل             )د(و) ج(و
  ورة العلمية؛ املُخصص للمشورة العلمية بشأن كيفية تقدمي املش



ICCD/CRIC(12)/4 
ICCD/COP(11)/CST/7 

19 GE.13-61664 

أن يدعو األطراف إىل إشراك املراسلني املعنـيني بـالعلم والتكنولوجيـا              )ه(  
واخلرباء، املدرجة أمساؤهم يف قائمة اخلرباء املستقلني، يف عملية االعتماد املشار إليها يف الفقرة         

  أعاله، حسب االقتضاء؛) د(الفرعية 
ية العامة  تاصلة تطوير البنية التح   أن يطلب إىل األمانة أن تكفل، يف إطار مو          )و(  

بوابة نظام استعراض األداء وتقيـيم التنفيـذ         يف ذلك   مبا إلدارة املعارف على نطاق األمانة،    
وبوابة النظام الوسيط لنقل املعارف العلمية، إمكانية التشغيل املشترك بني النظم مـن أجـل               

   باملوارد املتاحة؛ تيسري مناقلة املعلومات، رهناً
بني شركاء بوابة النظام      فيما إىل األمانة أن ُتسهل الشراكة    اً  أن يطلب أيض    )ز(  

قواعد البيانات اليت     أو قاعدة البيانات /املؤسسات  أو الوسيط لنقل املعارف العلمية واملؤسسة    
  ؛١٠-م أ/١٥ باملقرر ستكلف بتجميع أفضل املمارسات ذات الصلة ونشرها، عمالً

 استعراض تنفيذ االتفاقية وجلنة العلم والتكنولوجيا       أن يطلب إىل مكتيب جلنة      )ح(  
  .عن تنفيذ هذا املقرراً مشتركاً أن يقدما إىل مؤمتر األطراف تقرير

        


