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  جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية
  الدورة احلادية عشرة

  ٢٠١٣أبريل / نيسان١٩-١٥بون، 
   من جدول األعمال املؤقت١٠البند 

واملؤسسات  يات واملنظماتتشجيع وتعزيز العالقات مع االتفاق
  والوكاالت الدولية األخرى ذات الصلة

  مشروع هنج وعملية معياريني لصوغ إطار لسياسات الدعوة    

  مذكرة من األمانة    

  موجز    
، تتضمن هذه الوثيقة اقتراحاً بوضع      ١٠-م أ /٩من املقرر   ) ب(١١عمالً بالفقرة     

 الـدعوة اخلاصـة بالقـضايا العامليـة      هنج وعملية معياريني لكفالة اتساق أُطر سياسات      
املواضيعية املتعلقة بالتصحر وتدهور األراضي واجلفاف وذات الصلة بعمل اتفاقية األمـم            

وُتقترح يف الوثيقة منهجية لالضطالع بأنشطة الدعوة املوجهـة       . املتحدة ملكافحة التصحر  
ثوقيتـها ومـدى    ويراعي هذا التقرير مشروعية أطر سياسات الدعوة ومو       . إىل األطراف 

خطوات النهج املعيـاري فـضالً عـن        خمتلف  مالءمتها كما يبني ويربر يف الوقت نفسه        
  .اآلليات املمكنة اليت يتعني اعتمادها لضمان تنفيذه

وتركز الوثيقة على توفري العناصر الالزمة لنهج تشاوري، مدعوم مبشورة اخلـرباء،              
وتـستند هـذه العمليـة    . ا العاملية الناشـئة  حول التدخالت السياساتية الرئيسية يف القضاي     

التشاورية أساساً إىل ممارسات مستدامة وملحوظة أبلغت عنها األطراف، وجتارب احلوكمة           
مبا يف ذلك ما تـشري      (على الصعيد احمللي، واألداء واآلثار على الصعيدين الوطين واإلقليمي          

وتستند العناصـر التنفيذيـة     ). اء وهذه اآلثار  إليه العوامل املسبِّبة الراهنة واملستقبلية هلذا األد      
 مهمـة للـسياسات  أدوات  اخلرباء فيما يتعلق بتوفري املستمدة من النهج التشاوري ومشورة    
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 أصـحاب   قودهابشأن التصحر وتدهور األراضي واجلفاف ووسائل تنفيذها إىل إجراءات ي         
لكـون اخلـربة    املصلحة ويدعمها فريق عامل ُمخصص يتكون من خمتصني ومستخدمني مي         
  .الالزمة اليت ميكن االستفادة منها على مستوى أطر حمددة لسياسات الدعوة

وتلخص الوثيقة النهج والعملية املعياريني املقترحني ألطر سياسات الدعوة بـدءاً             
من وضع مشروع اإلطار واإلرشادات املتعلقة بإنشاء الفريق العامل املُخصص املـذكور            

سبالً لالضطالع بأنشطة الدعوة واإلبالغ عنها حاملا ُيقـر مـؤمتر           أعاله؛ وتقترح أيضاً    
  . وتنفيذهالدعوةخطة لاألطراف أُطر سياسات الدعوة، إضافة إىل وضع 

  



ICCD/CRIC(11)/16 

3 GE.13-60165 

  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 

  ٤  ٦-١  ...........................................................معلومات أساسية  - أوالً  
  ٥  ١٨-٧  .......................النهج والعملية املعياريان املقترحان ُألطر سياسات الدعوة  - ثانياً  

  ٥  ٩-٧  ..........................................................حملة عامة  - ألف     
  ٧  ١٣-١٠  ........................................حتديد القضايا الناشئة احملتملة  -  باء     
  ٧  ١٦-١٤  ........................................صوغ إطار سياسات الدعوة  - جيم     
  تنفيذاً ملقرر مؤمتر األطراف املتعلق بأُطر( االضطالع بأنشطة الدعوة  -  دال     

  ٨  ١٨-١٧  ..................................................)الدعوة سياسات
  ٨  ٢٦-١٩  .................العملية املعياريني واالمتثال هلماآلية لدعم صوغ وتنفيذ النهج و  - ثالثاً  

  ٨  ٢١-١٩  ............................................الفريق العامل املخصص  - ألف     
  ٩  ٢٣-٢٢  .....................................................عملية التشاور  -  باء     
  ٩  ٢٥-٢٤  ............................................عملية استعراض النظراء  - جيم     
  ٩  ٢٦  .............................املخطط املعياري إلطار سياسات الدعوة  - دال     

 املرفق  

  ١١  ........................................................................خطة عمل الدعوة     
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  سيةمعلومات أسا  -أوالً  
 الصادر يف دورته الثامنـة، اخلطـة        ٨-م أ /٣اعتمد مؤمتر األطراف مبوجب مقرره        -١

) ٢٠١٨-٢٠٠٨(وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية           
، والذي ُيحدد أربعة أهداف استراتيجية لتوجيه أعمال مجيع أصحاب املصلحة          )االستراتيجية(

حتسني سبل عيش السكان املتأثرين، وحتـسني حالـة الـنظم           : شركائها وهي يف االتفاقية و  
اإليكولوجية املتأثرة، وحتقيق فوائد عامة بتنفيذ االتفاقية تنفيذاً فعاالً، وتعبئة املـوارد بإقامـة         

وال تستهدف األهـداف    . شراكات فعالة بني اجلهات الفاعلة على املستويني الوطين والدويل        
تيجية جماالت حمددة من جماالت السياسة العامة وال جمموعـة حمـددة مـن         التنفيذية لالسترا 

أصحاب املصلحة؛ بل إهنا متثل جماالت عمل مواضيعية واسعة وشـاملة لعـدة قطاعـات               
  .كالدعوة، والعلم، وبناء القدرات

 إىل األمانـة أن تـضع أُطـراً         ٩-م أ /٨ من مقرره    ٦وطلب مؤمتر األطراف يف الفقرة        -٢
دعوة بشأن قضايا مواضيعية من أجل التصدي لآلثار الـضارة للتـصحر وتـدهور              لسياسات ال 

 الُنهج املراعية لنوع اجلنس، وأن ُتبلغ بانتظام البلدان         تضع يف اعتبارها  األراضي واجلفاف، على أن     
املتأثرة واجلهات األخرى الرئيسية من أصحاب املصلحة عن اإلجراءات اليت قد تكون مفيـدة يف               

 من نفس املقرر، طلب مؤمتر األطـراف كـذلك إىل األمـني             ٧ويف الفقرة   . ج العمل تنفيذ برام 
التنفيذي أن ُيجري، يف سياق وضع أطر سياسات الدعوة، مشاورات واسعة مع األطـراف وأن               

  .حيرص على اتساق هذه األطر مع برنامج عمل األمانة فيما يتصل بتنفيذ االستراتيجية
، الصادر يف دورتـه     ١٠-م أ /٩من مقرره   ) ب(١١قرة  ودعا مؤمتر األطراف يف الف      -٣

. العاشرة، األمني التنفيذي إىل وضع هنج وعملية معياريني لكفالة اتساق أُطر سياسات الدعوة    
وسيكون هذا النهج املعياري وهذه العملية املعيارية األداة اليت ميكن من خالهلا معاجلة املسائل              

مستقبلية لسياسات الـدعوة ويف وظائفهـا وتـدابريها         املتصلة باالتساق يف هيكل أية أُطر       
  .وإجراءاهتا وسياقها

، كلّف مؤمتر األطراف كذلك     ١٠-م أ /٩من املقرر نفسه    ) ه(١١مبوجب الفقرة    و  -٤
األمني التنفيذي بتقدمي تقرير عن هذه املسألة إىل الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف عـن               

  .استعراض تنفيذ االتفاقيةطريق الدورة احلادية عشرة للجنة 
ويتمثل الغرض من إطار سياسات الدعوة يف تزويد أمانة االتفاقية باألدوات والُنهج              -٥

الالزمة ملساعدة البلدان األطراف يف معاجلة القضايا والشواغل السياساتية الرئيسية من خالل            
ة إىل التـرويج    ويهدف إطـار سياسـات الـدعو      . حتديد تدابري التدّخل السياسايت احملتملة    

للسياسات التمكينية الوطنية الرامية إىل مواجهة التحديات القائمة يف األراضي اجلافة وميكّن            
وبالنتيجة، توفر أُطر سياسات الدعوة إطاراً تتفاعل أمانة        . البلدان من مواجهة هذه التحديات    

عتمـاد  وضـع وا االتفاقية من خالله مع مقرري السياسات يف البلدان وتدعو من خالله إىل           
  .سياسات على الصعيد القطري



ICCD/CRIC(11)/16 

5 GE.13-60165 

وليس الغرض من أُطر سياسات الدعوة هو تقدمي أي حمتوى أو أي موقف سياسايت                -٦
وختتلف خصوصيات السياسة الوطنية باختالف البلد، ويتعني على البلـدان          . حمدد موصى به  

 اآلثار القانونيـة    املعنية وضعها يف ظل املشاركة الكاملة جلميع أصحاب املصلحة مع مراعاة          
  .للسياسات املقترحة واالتساق بني السياسات الناشئة وسياسات القطاعات األخرى

  النهج والعملية املعياريان املقترحان ُألطر سياسات الدعوة  -ثانياً  

  حملة عامة  -ألف  
بأمهية تأثري ثـالث خـصائص أساسـية يف          )١(يسلِّم العاملون يف حتليل السياسات      -٧

  :سياسيةال العملية
، اليت ميكن تعزيزها من خالل مـشاركة مجيـع أصـحاب            مدى املالءمة   )أ(  

  املصلحة املعنيني يف خمتلف مراحل وضع الوثيقة أو التوصيات؛
أو من خـالل    /، اليت ميكن توفريها من خالل عالقة قوية بالعلم و         املوثوقية  )ب(  

  نظام قوي الستعراض النظراء؛
  .فريها من خالل والية رمسية، اليت ميكن تواملشروعية  )ج(  

وُتعزز اخلصائص الثالث بعضها بعضاً ويتوقف التوازن األمثل فيما بينها على السياق    -٨
فعلى سبيل املثال، قد ُتسهم درجة مشاركة أصحاب املصلحة يف تعزيـز            (وعمليات املوازنة   

توازن يف العمليـة    ومن املتوخى أن ينعكس هذا ال     ). أو املوثوقية /مدى املالءمة واملشروعية و   
من خالل  ‘ ٢‘،  )املشروعية(من خالل العملية الرمسية لالتفاقية      ‘ ١‘: املقترحة بالُسبل التالية  

من خالل تفاعل قوي بني السياسة والعلم       ‘ ٣‘تعزيز مسامهة العلم يف إطار عملية االتفاقية،        
 بـشأن مغـزى     من خالل االستشارة الدورية ألصحاب املصلحة املعنيني      ‘ ٤‘،  )املصداقية(

  ).مدى املالءمة(وفائدة املقترحات السياساتية املواضيعية 
ويتكون النهج والعملية املعياريان لصوغ وتنفيذ أُطر سياسات الدعوة من سلـسلة              -٩
  : أدناه١ خطوة ُجمعت يف ثالث مراحل رئيسية على النحو املبني يف اجلدول ١٦ من

__________ 

 ,David Cash and others "Salience, Credibility, Legitimacy and Boundaries: Linking Researchانظر )١(

Assessment and Decision Making" (Harvard University Faculty Research Working Papers Series, 

Kennedy School of Government, Cambridge (Mass), 2002). 
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  ١جلدول ا    
  املعياريني لوضع أطر سياسات الدعوةحملة عامة عن النهج والعملية 

  اخلطوات رقم اخلطوة املراحل الرئيسية

عـرض مـوجز    "صياغة  . الفرز والرصد  ١-أوالً
 )أ("للقضية الناشئة

 

  استشارة أصحاب املصلحة  ٢-أوالً

  استعراض األدبيات ٣-أوالً

متر األطراف عن   الصيغة النهائية لوثيقة مؤ    ٤-أوالً
 "القضية الناشئة"

 

 حتديد القضايا   -أوالً
 الناشئة

موعـد  تقدمي الوثيقة إىل مؤمتر األطراف       ٥-أوالً
 ١-التفاوض

 

  إنشاء فريق عامل ُمخصص ١-ثانياً

  دراسة املعلومات األساسية ٢-ثانياً

  صياغة السياسات العامة ٣-ثانياً

  دراسة املعلومات األساسيةاستعراض النظراء ل ٤-ثانياً

  الصيغة األولية إلطار لسياسات الدعوة ٥-ثانياً

  استشارة أصحاب املصلحة وجتميع املسامهات  ٦-ثانياً

  الصيغة النهائية إلطار سياسات الدعوة  ٧-ثانياً

 صياغة إطار   -ثانياً
 سياسات الدعوة

موعـد  تقدمي الوثيقة إىل مؤمتر األطراف        ٨-ثانياً
  التفاوض

 

   تنفيذ خطة الدعوة ١-لثاًثا

   صياغة تقرير التنفيذ ٢-ثالثاً

  القيام بالدعوة-ثالثاً

موعـد  تقدمي الوثيقة إىل مؤمتر األطراف       ٣-ثالثاً
 ١+التفاوض

 

  
 حشد املوارد العلمية من خالل التفاعل الوثيق مع جلنة العلم والتكنولوجيا 

  العملية الرمسية لالتفاقية 
الوطنية وأولويات برامج العمل الوطنية، واالتفاقات الدولية       التقارير  : ُمستمد من مصادر خمتلفة     )أ(  

  .الشاملة املتعلقة بالتصحر وتدهور األراضي واجلفاف/اإلقليمية
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  حتديد القضايا الناشئة احملتملة  -باء  
، الصادر عن دورته    ١٠-م أ /٩من مقرره   ) ج(١١طلب مؤمتر األطراف يف الفقرة        -١٠

ن ُيبلغ عن أية قضايا ناشئة وُنهج استراتيجية أخرى تتطلـب           العاشرة، إىل األمني التنفيذي أ    
  .إطاراً لسياسات الدعوة

، ميكن لألمانة أن ُتحدد، من خالل       ١٠-م أ /٩من املقرر   ) ج(١١واستجابة للفقرة     -١١
مبا يف ذلـك    (فرز ورصد األدبيات العلمية، واملؤمترات، وأنشطة الشركاء، وأنشطة الدعوة          

ضايا ناشئة يتعني تناوهلـا  ، قضية أو عدة ق) تقدمها األطراف إىل االتفاقيةالتقارير الوطنية اليت  
وُيصاغ عرض موجز   .  لسياسات الدعوة وتكون مرتبطة ارتباطاً قوياً بوالية االتفاقية        يف إطارٍ 

  )١-اخلطوة أوالً(تراعى فيه القضية احملددة بوصفها أساسية لتنفيذ األطراف لالتفاقية 
عرض املوجز إىل األطراف واجلهات املعنية األخرى اليت تود تقـدمي           وجيري إيصال ال    -١٢

وبعد جتميع التعليقات   ). ٢-اخلطوة أوالً ( مدى مالءمة هذا االقتراح      بشأن إىل األمانة    رؤاها
، تقـوم األمانـة،     )٣-اخلطوة أوالً (واملسامهات الواردة من األطراف، واستعراض األدبيات       

لتكنولوجيا التابعة لالتفاقية، بتجميع مشروع تقريـر يتـضمن         بتعاون وثيق مع جلنة العلم وا     
  .يتعلق بتنفيذ االتفاقيةفيما وحتليالً للثغرات يف هذه املسألة احملددة ] املعارف العلمية[أحدث 

إىل مؤمتر األطراف من خـالل      ) ٥- وأوالً ٤-اخلطوتان أوالً (وُيقدَّم مشروع تقرير      -١٣
مؤمتر األطراف ما إذا كان ينبغي لألمانة أن تواصـل      يقرر  ي  جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية ك    

 الطريقة والنهج والتوجيهات األخرى     حتديدصياغة إطار لسياسات الدعوة، ويف هذه احلالة،        
  .اليت سُتعتمد يف الصياغة واليت تراها األطراف مالئمة

  صوغ إطار سياسات الدعوة  -جيم  
يف عملية وضع مشروع املقرر، يُنشأ فريق عامل ُمخصص تقين ومستقل لفترة زمنية               -١٤

ويتخذ هذا الفريق، بدعم من األمانة، قراراً بشأن اهليكل والطرائق    ). ١-اخلطوة ثانياً (ُمحددة  
وبـشأن صـياغة التوصـيات      ) ٢-اخلطـوة ثانيـاً   (الالزمة لدراسة املعلومات األساسية     

، فضالً عن جتميع مشروع وثيقة خيضع السـتعراض النظـراء           )٣-نياًاخلطوة ثا ( السياساتية
  ).٤-اخلطوة ثانياً(

ويف هذه املرحلة، ُتصاغ وثيقة إطار سياسات الدعوة وُتقدَّم إىل أصحاب املـصلحة             -١٥
  ).٦- وثانيا٥ً-اخلطوتان ثانياً (كي ينظروا فيها

اف من خالل جلنة استعراض     وُيقدَّم بعد ذلك مشروع وثيقة موّحد إىل مؤمتر األطر          -١٦
  ).٨- وثانيا٧ً-اخلطوتان ثانياً(تنفيذ االتفاقية كي تستعرضه األطراف وتعتمد مقرراً بشأنه 
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تنفيذاً ملقرر مـؤمتر األطـراف املتعلـق بـأُطر          (االضطالع بأنشطة الدعوة      -دال  
  )الدعوة سياسات

 مؤمتر األطراف مـن     ينبغي أن تتضمن كل وثيقة إطارا لسياسات الدعوة ُتقدَّم إىل           -١٧
خالل جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، وخطة للدعوة إىل مناصرة تدابري التـدّخل الـسياسايت            

وحاملا ُيعتمد إطار سياسات الدعوة، تشرع األمانـة        . املقترحة إىل جانب اإلجنازات املتوقعة    
الحقـة ملـؤمتر   بإجراءات الدعوة، وتضع تقريرا عن التقدم احملرز يف الدورة أو الـدورات ال   

  .األطراف، على النحو املبّين يف مقرر مؤمتر األطراف ذي الصلة
ويقدم كل طرف أو جمموعة أطراف ومجيع أصحاب املصلحة األخـرى تقـارير               -١٨

مرحلية إىل جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية عن اجلهود املبذولة لتنفيذ التزاماهتا مبوجب االتفاقية             
الدعوة اليت تضطلع هبا األمانة، مع مراعاة اخليارات الـسياساتية          استجابة ملبادرات وأنشطة    

  .املقترحة املبّينة يف أُطر سياسات الدعوة

  آلية لدعم صوغ وتنفيذ النهج والعملية املعياريني واالمتثال هلما  -ثالثاً  

  الفريق العامل املخصص  -ألف  
لفترة حمددة يضمن، بدعم من     تنشئ األطراف فريقاً عامالً متخصصاً تقنياً ومستقالً و         -١٩

وينتقي مكتب مؤمتر األطراف أعضاء الفريق مـن بـني         . األمانة، صياغة أُطر سياسات الدعوة    
وهلذه الغاية، ميكـن ملكتـب مـؤمتر األطـراف أن ينظـر يف        . مرشحني تقترحهم األطراف  

 املؤهلة  الترشيحات اليت تقدمها األطراف أو املنظمات غري احلكومية ومؤسسات البحث العلمي          
وُيراعى يف انتقاء أعضاء الفريق التوزيـع اجلغـرايف         . يف جماالت تتصل بإطار سياسات الدعوة     

وباإلضافة إىل ذلك، يراعي مكتب مؤمتر األطراف التوازن        . لعضويته وتنوع التجارب واخلربات   
لني عن كل   ويضم الفريق ممث  . بني اجلنسني يف انتقائه ألعضاء الفريق من بني املرشحني املقترحني         

  . جلنة العلم والتكنولوجيامكتبمن مكتب جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية و
وجيتمع الفريق مرتني، مرة لتنظيم عمله ومرة الستعراض أي مشروع إلطار سياسات              -٢٠

ويتشاور الفريق مع األفرقة اإلقليميـة قبـل   . الدعوة قد يكون قيد النظر، ويضع صيغته النهائية   
وتقـوم األمانـة   . ته إىل مؤمتر األطراف من خالل جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية        تقدمي استنتاجا 

ومن أجل تنظيم عمل الفريق بطريقة فعالـة        . بالترتيب الجتماعات الفريق وتقدمي اخلدمات هلا     
من حيث التكلفة، ينبغي أن ُتعقد اجتماعات الفريق، قدر اإلمكان، أثناء انعقـاد اجتماعـات               

وبني االجتماعـات، يـضطلع     . أو أن يعقد الفريق اجتماعات افتراضية     /صلة و االتفاقية ذات ال  
  .الفريق بأنشطته يف الظروف املالئمة من خالل نظم االتصال اإللكترونية
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  :ويقوم الفريق العامل بدعم من األمانة مبا يلي  -٢١
  ضمان عملية صوغ أُطر سياسات الدعوة؛  )أ(  
أو مقرري السياسات عندما تتطلب عملية      /وتيسري التواصل مع األكادمييني       )ب(  

  ؛)من قبيل التشاور وحتديد املشاركني يف استعراض النظراء وما إىل ذلك(الصياغة ذلك 
استعراض وتقييم وتعديل وحتسني أي مشروع مقترح ألطـر سياسـات             )ج(  

  الدعوة، حسب االقتضاء، كي تنظر فيه جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية؛
  .إقرار الصيغة النهائية لتقدميها إىل جلنة استعراض تنفيذ االتفاقيةاستعراض و  )د(  

  عملية التشاور  -باء  
جيب أن ُيقدَّم كل إطار لسياسات الدعوة، قبل تقدميه إىل مؤمتر األطراف من خالل                -٢٢

جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، إىل األطراف وغريها من أصحاب املصلحة يف االتفاقية كـي              
وتتاح الوثيقة جبميع لغات األمم املتحدة الست من خالل         . ه رهناً بتوفر املوارد املالية    ُتعلق علي 

  .موقع االتفاقية على شبكة اإلنترنت
وبعد دمج التعليقـات، يعطـي الفريـق        . وتقوم األمانة بتجميع التعليقات الواردة      -٢٣

النهائية قبل تقـدميها إىل     وُيقر الفريق الصيغة    . توجيهاته يف حالة وجود أية تعليقات متناقضة      
  .مؤمتر األطراف من خالل جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية

  عملية استعراض النظراء  -جيم  
ينبغي أن تشمل مجيع أطر سياسات الدعوة دراسة للمعلومات األساسـية العلميـة               -٢٤

لمـي  وجيب أن ُيجرى استعراض نظراء هلذا العمل الع.  املقترحة دعماً للتوجهات والتوصيات  
  .إكسابه قوة يف املصداقيةمن أجل 

وُيحدَّد ثالثة إىل ستة أشخاص للمشاركة يف استعراض النظراء وذلك حتت إشراف              -٢٥
وُتقدَّم تعليقاهتم إىل الفريق العامل لزيـادة       . الفريق العامل وبدعم من جلنة العلم والتكنولوجيا      

  .حتسني الوثيقة

  دعوةاملخطط املعياري إلطار سياسات ال  -دال  
يتضمن املخطط املعياري التايل موجزاً وديباجة ومخسة أبواب رئيسية فـضالً عـن               -٢٦

مرفق حيتوي على الطرائق والُنهج املتبعة لالضطالع بأنشطة الدعوة استناداً إىل تدابري التدّخل             
خطـط  ويتعني اعتبار هذا امل   . السياسايت الرئيسية املبّينة يف الباب ثالثاً من هذا املخطط أدناه         

  :منوذجاً أساسياً ُيكّيف ويوّسع عند احلاجة
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  )مذكرة من األمانة(موجز 
  ديباجة  -أوالً

 الوالية القضائية •

 الغرض من إطار سياسات الدعوة •

 )متطورةمعارف علمية (إثبات ضرورة اإلجراءات  •

  األساس املنطقي إلطار سياسات الدعوة املتعلق باملوضوع املختار  -ثانياً
 طرح اإلشكالية •

 ليل الوضع السائدحت •

 حتديات وتداعيات الثغرات السياساتية القائمة •

  فرص معاجلة الثغرات السياساتية القائمة •
  تدابري التدّخل السياسايت الرئيسية احملتملة  -ثالثاً
  االستعراض واإلبالغ املقترحان عن التقدم احملرز يف التنفيذ  -رابعاً
  استنتاجات  -خامساً
  )انظر املرفق(خطة عمل الدعوة   :املرفق
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  املرفق

  خطة عمل الدعوة    
يقدم املرفق مبادئ توجيهية مفصلة يف الدفاع عن التدّخالت السياساتية الرئيـسية              

  .املقترحة وإدراجها يف العمليات السياساتية القائمة

  طرائق وُنهج الدعوة    
 وأنشطتها  ميكن لألمانة أن تستخدم أطر سياسات الدعوة املتوفرة لالضطالع مببادراهتا           

ويتمثل اهلدف الشامل ألطر سياسات الدعوة يف تعزيز استعراض الـسياسات           . يف جمال الدعوة  
أو وضـع واعتمـاد   /الوطنية اجلديدة واليت تقلص إمكانية تأثر اجملتمع بالكوارث واملخـاطر و     

وتستهدف أطر سياسات الدعوة أساساً ُصناع القـرار        . سياسات وطنية جديدة يف هذا اجملال     
ويبني . اجملتمع املدين /سياسي على الصعيد الوطين، وتستهدف يف املقام الثاين الشركاء اإلمنائيني         ال

  .إطار قائم لسياسات الدعوةباالستعانة بأنشطة الدعوة تنفيذ هذا املرفق خمتلف جوانب 

  األهداف    
إذكاء الوعي بقضية مواضيعية تتعلق بالكوارث بني أصحاب املصلحة األساسيني يف            •

 بلدان األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر؛ال

وضع أطر سياسات الدعوة ذات الصلة ودجمها يف اجملـاالت واخلطـط والوثـائق               •
 السياساتية الوطنية ذات الصلة؛

التوصل إىل أطر فعالة لسياسات الدعوة تيسر حتوالً منوذجيـاً يف تقلـيص خطـر                •
  . جمال مواضيعي حمددالكوارث وبناء القدرة على التأقلم يف

  األساليب    
 توفري املساعدة السياساتية والتقنية لألطراف؛ •

 تيسري جهود الدعوة والتوعية يف اجملال السياسي؛ •

 بناء الشراكات وإنشاء الشبكات مع املنظمات واملبادرات ذات الصلة؛ •

 تطوير منتجات تقنية؛ •

 تقنية؛  وإعالمية، ونشر منتجاتإرساء عالقات مع وسائط اإلعالم، وتنظيم محالت تثقيفية •

 .حشد املوارد •
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  األنشطة/النهج    
 بني العلوم والسياسات فيما يتعلق مبسألة مواضـيعية علـى           التفاعلتعزيز    )أ(  

  :ويشمل ذلك ما يلي. الصعيدين العاملي والوطين
شبكة /العمل مع فريق خرباء ُيعىن باملسائل املشتركة بني العلم والسياسات          '١'

  وتقييم الشواهد باستمرار؛مواضيعية لرصد

وضع دليل تقين لدعم التثقيف وبنـاء القـدرات وتـدريب أصـحاب              '٢'
 ؛احملوريني املصلحة

توثيق الشواهد اجلديدة على ضرورة اختاذ إجراءات، كالشواهد على قابلية           '٣'
  للتأثر، وتعميم هذه الشواهد على مقرري السياسات؛االقتصاد واجملتمع

اضيعية وتعميم مراعاهتا يف اجملاالت الـسياساتية ذات        الترويج للمسائل املو    )ب(  
  :ويشمل ذلك ما يلي. الصلة

تعميم مراعاة املسائل املواضيعية ذات الصلة يف جداول أعمال حلقات العمـل             '١'
واحللقات الدراسية واملؤمترات األخرى املتصلة باتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة          

اإلقليميـة، واسـتراتيجيات التمويـل      كاملسائل املتعلقة باملؤمترات    (التصحر  
 ؛)املتكاملة، واملؤمترات العلمية، وتغري املناخ، والزراعة، واألراضي، والتربة

 حتديد القضايا الناشئة ذات الصلة وفرص املشاركة؛ '٢'

 جـداول األعمـال     يفاملشاركة النشطة يف املبادرات ذات الصلة للتـأثري          '٣'
احل جمال مواضيعي يتعلق باحلد من      لصيف العامل   والعمليات واجلهات الفاعلة    

 خماطر الكوارث وبناء القدرة على التأقلم؛

عقد حلقات عمل وحلقات دراسية ومؤمترات وحوارات سياساتية حمددة          '٤'
مع مقرري السياسات الرئيسيني على خمتلف املستويات للتـرويج لوضـع           

 السياسات وتعميمها؛

يف جمال مواضيعي معـني يف      رثة  لكاضمان تعميم مراعاة االستجابة الفعالة        )ج(  
  :ويشمل ذلك ما يلي. األنشطة األخرى لالتفاقية

 املستوى ذات الصلة عن املسائل املواضيعية؛تنفيذ إعالن االجتماعات الرفيعة متابعة  '١'

استعراض استراتيجية االتصال الشاملة وتعزيز مكونات املسائل املواضيعية،         '٢'
 ؛٢٠١٣كافحة التصحر لعام باالستناد إىل نتائج اليوم العاملي مل

تنفيذ أنشطة توعية ودعوة، وأنشطة تنسيقية، وأنشطة مـشتركة جلمـع            '٣'
  وبناء الشراكات؛حشد املوارد/التربعات
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  :ويشمل ذلك ما يلي. بناء شبكة من اخلربات واملمارسات الفضلى  )د(  
 توثيق الدروس املستفادة وتقامسها مع أصحاب املصلحة ومقرري السياسات؛ '١'

مـؤمتر  /احلوار العاملي خالل دورات جلنة استعراض تنفيذ االتفاقيـة        تعزيز   '٢'
األطراف من خالل فريق خرباء مواضيعيني دائم ُيعىن باملسائل املواضـيعية           
اجلوهرية ويضع أطر سياسات الدعوة لتعزيز مبادرات وأنـشطة األمانـة           
املتعلقة بالدعوة من خالل صوغ استراتيجيات وتوصيات تتعلـق بوضـع           

 سات وتنفيذها فضالً عن اإلبالغ على مجيع الُصعد؛السيا

تقدمي املعلومات واملشورة عن القضايا الناشئة اليت قد ترغب األطـراف يف              )ه(  
أو حتديث الـسياسات    /أو تنقيح و  /أو تغيري و  /مراعاهتا؛ والنظر يف وضع سياسات جديدة و      

يسري تقدمي مـساعدة مالئمـة    القائمة الستيعاب القضايا الناشئة يف جمال مواضيعي معني؛ وت        
  . تنفيذ االتفاقيةعلىأو جمموعات ملساعدهتا /لألطراف فرادى و

        


